
     Uchwała nr  19/ 2018

       Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Wyrzysku 
                                                         z dnia 22.06.2018 roku
   
 w sprawie:     Udzielenia wewnętrznego wsparcia na sfinansowanie zadania p.t.
                      „Modernizacja kotłowni gazowej w Łobżenicy przy ul. Dąbrowskie  go 1B”

          Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Wyrzysku
działając na podstawie § 50 ust.1 pkt.12 i 31 Statutu oraz w łączności z § 6 ust. 3 ustawy o 
spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz.1222 z późn.zm.) podejmuje 
uchwałę następującej treści:

§ 1
     1.  Postanawia się przejściowo sfinansować wolnymi środkami na zasadzie wewnętrznego 
           wsparcia ww. zadania w wysokości do 35.370,00 zł (słownie: trzydzieścipięćtysięcy  
           trzystasiedemdziesiąt 00/100)
      2.  Do spłaty wsparcia wymienionego w pkt. 1, zobowiązani są mieszkańcy oraz właściciel 
           spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego  budynku przy
           ul. Dąbrowskiego 1B  w terminie 3  lat ,począwszy od miesiąca października  2018 roku .     
      3.  Spłata następować będzie w miesięcznych ratach, proporcjonalnie do powierzchni użytkowej
           lokalu  płatna razem z opłatami za użytkowanie lokalu.
      4. Przy jednorazowej spłacie ww. wsparcia jej rozliczenie nastąpi po końcowej spłacie zaliczek 
          kosztów modernizacji kotłowni.

§ 2
      1.  Rzeczywista wysokość spłaty o której mowa w § 1 wynikać będzie z faktycznie
           poniesionych kosztów modernizacji.
      2.  W przypadku braku wpłaty przez właścicieli lokali, właścicieli spółdzielczych praw do lokali
            mieszkalnych i lokalu użytkowego  ww. rat, zaległość ta traktowana będzie
           jako zadłużenie za używanie lokalu z obowiązującymi  odsetkami w danym okresie.
      3.  W przypadku zbycia lokalu w obrocie cywilno- prawnym nabywca lokalu jest zobowiązany 
           do  pokrywania dalszych rat spłaty ww. zadania o czym sprzedający ma obowiązek
           powiadomić  kupującego.
      4.  Zwrot nie spłaconej części wsparcia finansowego jest natychmiast wymagalny w pełnej
           wysokości   w przypadku podziału Spółdzielni lub wyodrębnienia się nieruchomości 
           budynkowej przy ulicy Dąbrowskiego 1B – jako wspólnoty mieszkaniowej.

                                   § 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

                                                                      § 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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                                Sekretarz Rady             Przewodnicząca Rady
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