
                                                                         PROJEKT                                                                                                                     
UCHWAŁA nr …......... 

z dnia 27.11.2021 r. 
Walnego Zgromadzenia Członków 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” w Szczecinie 
odbytego w dniach 26.11.2021 r. oraz 27.11.2021 r. 

 
w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Szczecinie 
może zaciągnąć w 2021 r. 
 
 Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 7 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze  (Dz. U. z 2021 r. poz. 648) oraz § 25 pkt. 7 

statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 

§ 1 
  Najwyższą sumę zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2021 roku Walne Zgromadzenie oznacza                                   

na kwotę  73.405.000 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony  czterysta pięć tysięcy złotych 00/100).  

Na kwotę tę składają się: 

1.  Rozrachunki z kontrahentami z tyt. dostaw mediów (ciepła, wody, energii elektrycznej, gazu), wykonawcami robót  

budowlanych i usług                                                                                           68.800.000 zł, 

w tym:           

• SEC             24.000.000 zł, 

• ZWiK             11.000.000  zł, 

• ENEA               1.300.000  zł, 

• Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.                           1.300.000  zł, 

• Usługodawcy w zakresie wywozu odpadów          7.400.000  zł, 

• Usługodawcy robót remontowych  budynków mieszkalnych  

 i budowli z nimi związanych                           15.700.000 zł, 

• Usługodawcy robót remontowych lokali użytkowych                                      1.100.000 zł, 

• Pozostali usługodawcy (tj. konserwacja zieleni, utrzymanie czystości w budynkach 

 mieszkalnych i na terenach przyległych, konserwacja dźwigów itp.)                                                          7.000.000  zł. 

2.  Przewidywane wydatki z tytułu budowy budynku wielolokalowego o funkcji mieszkalnej i usługowej 

położonego przy ulicy F.Chopina nr 24 w Szczecinie przypadające na rok 2021                     4.000.000  zł 

3.    Montaż instalacji fotowoltaicznych zasilających budynki wielorodzinne           605.000 zł 

Razem   73.405.000 zł   

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Liczba członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu podczas głosowania nad uchwałą......... 

Liczba oddanych głosów............, w tym: za uchwałą..........głosów,  przeciwko uchwale........głosów. 

Uchwałę podjęto.* Uchwały nie podjęto.* 
* (niepotrzebne skreślić) 
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