
Adres budynku   FUNDUSZ REMONTOWY 
NA 2021  

%  
docieplenia

  plan remontów 
2021    Pożyczka f.ogólny  uwagi

CZARNY POTOK 11 i 23 165.212,33  zł                    180.431,99 zł        15.219,66 zł-             
zwrot pożyczki z lat poprzednich (2.500,00) zł                       
saldo na koniec 2020 27.726,18  zł                      
Odpis na fundusz remontowy w 2021r. 139.986,15  zł                    

Czarny Potok  11 100%
dofinansowanie do stolarki okiennej 1.500,00 zł            
usunięcie awarii w budynku z funduszu remontowego 2.000,00 zł            
wykonanie zaleceń kominiarskich 3.000,00 zł            
remont pokrycia dachowego (11 seg. GH) 78.670,19 zł          
remont sieci elektrycznych 2.500,00 zł            
remont sieci wod-kan 2.000,00 zł            

Czarny Potok  23 100%
remont pokrycia dachowego seg.AB 79.261,80 zł          
usunięcie awarii w budynku z funduszu remontowego 2.000,00 zł            
dofinansowanie do stolarki okiennej 2.000,00 zł            
wykonanie zaleceń kominiarskich 3.000,00 zł            
remont sieci wod-kan 2.000,00 zł            
remont sieci elektrycznych 2.500,00 zł            

CZARNY POTOK 15 I 17 26.630,65  zł                      100% 11.850,00 zł          
zwrot pożyczki z lat poprzednich (23.500,00) zł                     
saldo na koniec 2020 (17.408,80) zł                     
Odpis na fundusz remontowy w 2021r. 67.539,45  zł                      

CZARNY POTOK 15
usunięcie awarii w budynku z funduszu remontowego 500,00 zł               
remont sieci wod-kan 700,00 zł               
remont sieci elektrycznych 1.250,00 zł            
wykonanie zaleceń kominiarskich 1.500,00 zł            

Czarny Potok  17 100,00%
usunięcie awarii w budynku z funduszu remontowego 1.000,00 zł            
remont sieci elektrycznych 2.500,00 zł            
remont sieci wod-kan 1.400,00 zł            
wykonanie zaleceń kominiarskich 3.000,00 zł            

CZARNY POTOK  19 i 21 140.214,76  zł                    100% 126.591,39 zł        
zwrot pożyczki z lat poprzednich 
saldo na koniec 2020 56.555,56  zł                      
Odpis na fundusz remontowy w 2021r. 83.659,20  zł                      

Czarny Potok 19
dofinansowanie do stolarki okiennej 600,00 zł               
wykonanie zaleceń kominiarskich 3.000,00 zł            
remont sieci elektrycznych 2.500,00 zł            
remont sieci wod-kan 1.500,00 zł            
usunięcie awarii w budynku z funduszu remontowego 1.000,00 zł            

Czarny Potok  21 100%
remont pokrycia dachowego seg.DEF 107.991,39 zł        
usunięcie awarii w budynku z funduszu remontowego 3.000,00 zł            
dofinansowanie do stolarki okiennej 500,00 zł               
wykonanie zaleceń kominiarskich 3.000,00 zł            
remont sieci elektrycznych 2.000,00 zł            
remont sieci wod-kan 1.500,00 zł            

CZARNY POTOK  25 i 27 75.460,35  zł                      106.875,23 zł        31.414,88 zł-             
zwrot pożyczki z lat poprzednich 
saldo na koniec 2020 33.247,35  zł                      
Odpis na fundusz remontowy w 2021r. 42.213,00  zł                      

Czarny Potok 25 100%
dofinansowanie do stolarki okiennej 1.000,00 zł            
usunięcie awarii w budynku z funduszu remontowego 2.000,00 zł            
wykonanie zaleceń kominiarskich 2.000,00 zł            
remont węzła cieplnego 2.000,00 zł            
docieplenie konstrukcji dachu 31.622,79 zł          
remont sieci elektrycznych 2.000,00 zł            
remont sieci wod-kan 2.000,00 zł            

Czarny Potok  27 100%
usunięcie awarii w budynku z funduszu remontowego 500,00 zł               
wykonanie zaleceń kominiarskich 2.000,00 zł            
remont węzła cieplnego 2.000,00 zł            
naprawa elementów balustrad zew 2.000,00 zł            
usunięcie starego betonu przed wejściem 3.000,00 zł            6+14
malowanie klatek schodowych seg. ABC 50.752,44 zł          
remont sieci elektrycznych 2.000,00 zł            
remont sieci wod-kan 2.000,00 zł            

CZARNY POTOK 29 i 35 131.610,32  zł                    117.112,86 zł        

zwrot pożyczki z lat poprzednich 
saldo na koniec 2020 84.694,07  zł                      
Odpis na fundusz remontowy w 2021r. 46.916,25  zł                      

Czarny Potok  29 100%
dofinansowanie do stolarki okiennej 600,00 zł               
usunięcie awarii w budynku z funduszu remontowego 1.500,00 zł            
wykonanie zaleceń kominiarskich 3.000,00 zł            
docieplenie konstrukcji dachu 47.606,40 zł          
remont węzła cieplnego 2.000,00 zł            
remont sieci elektrycznych 2.000,00 zł            
remont sieci wod-kan 2.000,00 zł            
Czarny Potok  35 100%
naprawa elementów balustrad zew 2.000,00 zł            
wykonanie zaleceń kominiarskich 2.500,00 zł            
usunięcie awarii w budynku z funduszu remontowego 1.500,00 zł            
dofinansowanie do stolarki okiennej 750,00 zł               
docieplenie konstrukcji dachu 47.656,46 zł          
remont sieci elektrycznych 2.000,00 zł            
remont sieci wod-kan 2.000,00 zł            

CZARNY POTOK  33 113.222,01  zł                    100% 135.744,88 zł        22.522,87 zł-             

zwrot pożyczki z lat poprzednich 
saldo na koniec 2020 45.413,46  zł                      
Odpis na fundusz remontowy w 2021r. 67.808,55  zł                      

docieplenie konstrukcji dachu seg.ABCD 56.763,84 zł          
usunięcie awarii w budynku z funduszu remontowego 3.000,00 zł            
dofinansowanie do stolarki okiennej 1.000,00 zł            
docieplenie konstrukcji dachu seg.EFGH 55.981,04 zł          
wykonanie zaleceń kominiarskich 5.000,00 zł            
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remont węzłów cieplnych ABF 6.000,00 zł            
remont sieci elektrycznych 4.000,00 zł            
remont sieci wod-kan 4.000,00 zł            

CZARNY POTOK 34 i 36 i 38 190.041,84  zł                    195.859,46 zł        5.817,62 zł-               
zwrot pożyczki z lat poprzednich 
saldo na koniec 2020 156.931,68  zł                    
Odpis na fundusz remontowy w 2021r. 33.110,16  zł                      

Czarny potok 34 100%
wymiana elementów drewnianych balustrad balkonowych 10.000,00 zł          
usunięcie awarii w budynku z funduszu remontowego 2.000,00 zł            
naprawa balkonów wraz z płytkami terakotowymi 10.000,00 zł          
dofinansowanie do stolarki okiennej 500,00 zł               
wykonanie zaleceń kominiarskich 1.500,00 zł            
remont sieci elektrycznych 2.000,00 zł            
remont sieci wod-kan 2.000,00 zł            
Czarny Potok  36 100%
wykonanie zaleceń kominiarskich 1.500,00 zł            
dokończenie wymiany systemów spalinowych 15.000,00 zł          
wymiana elem drewnianych balustrad balkonowych 10.000,00 zł          
malowanie klatek schodowych seg.  ABC 38.410,26 zł          
naprawa balkonów wraz z płytkami terakotowymi 10.000,00 zł          
dofinansowanie do stolarki okiennej 1.000,00 zł            
usunięcie awarii w budynku z funduszu remontowego 1.500,00 zł            
remont sieci elektrycznych 2.000,00 zł            
remont sieci wod-kan 2.000,00 zł            
Czarny Potok  38 100%
wykonanie zaleceń kominiarskich 1.500,00 zł            
dokoczenie wymiany systemów spalinowych 15.000,00 zł          
wymiana elem drewnianych balustrad balkonowych 10.000,00 zł          
naprawa balkonów wraz z płytkami terakotowymi 10.000,00 zł          
usunięcie awarii w budynku z funduszu remontowego 1.500,00 zł            
dofinansowanie do stolarki okiennej 1.000,00 zł            
malowanie klatek schodowych seg. ABC 47.449,20 zł          
remont sieci elektrycznych
remont sieci wod-kan

REYMONTA  8 28.694,92  zł                      100% 8.200,00 zł            

zwrot pożyczki z lat poprzednich (3.975,00) zł                       
saldo na koniec 2020 8.399,32  zł                        
Odpis na fundusz remontowy w 2021r. 24.270,60  zł                      

dofinansowanie do stolarki okiennej 700,00 zł               
wykonanie zaleceń kominiarskich 2.000,00 zł            
remont sieci elektrycznych 2.000,00 zł            
remont sieci wod-kan 2.000,00 zł            
usunięcie awarii w budynku z funduszu remontowego 1.500,00 zł            

Tysiąclecia 14/1 18.770,71  zł                      100% 4.000,00 zł            

zwrot pożyczki z lat poprzednich 
saldo na koniec 2020 11.574,46  zł                      
Odpis na fundusz remontowy w 2021r. 7.196,25  zł                        

dofinansowanie do stolarki okiennej 500,00 zł               
wykonanie zaleceń kominiarskich 1.000,00 zł            
remont sieci elektrycznych 1.000,00 zł            
remont sieci wod-kan 1.000,00 zł            
usunięcie awarii w budynku z funduszu remontowego 500,00 zł               

TYSIĄCLECIA 39 (499,41) zł                          100% 7.500,00 zł            7.999,41 zł-               

częściowy zwrot pożyczki z lat poprzednich (30.000,00) zł                     
zaciagnięta pozyczka w roku 2020 (100.000,00) zł                   
saldo na koniec 2020 8.700,21  zł                        
Odpis na fundusz remontowy w 2021r. 20.800,38  zł                      

usunięcie awarii w budynku z funduszu remontowego 1.500,00 zł            
wykonanie zaleceń kominiarskich 1.500,00 zł            
montaż furtki 1.500,00 zł            
remont sieci elektrycznych 1.500,00 zł            
remont sieci wod-kan 1.500,00 zł            

TYSIĄCLECIA 41 i 47 i 49 60.016,65  zł                      19.000,00 zł          

zwrot pożyczki z lat poprzednich (16.400,00) zł                     
saldo na koniec 2020 22.796,75  zł                      
Odpis na fundusz remontowy w 2021r. 53.619,90  zł                      

Tysiąclecia 41
usunięcie awarii w budynku z funduszu remontowego 1.500,00 zł            
dofinansowanie do stolarki okiennej 500,00 zł               
wykonanie zaleceń kominiarskich 1.500,00 zł            
remont sieci elektrycznych 1.500,00 zł            
remont sieci wod-kan 1.500,00 zł            
Tysiąclecia 47 100%
usunięcie awarii w budynku z funduszu remontowego 1.500,00 zł            
dofinansowanie do stolarki okiennej 500,00 zł               
wykonanie zaleceń kominiarskich 1.500,00 zł            
remont sieci elektrycznych 1.500,00 zł            
remont sieci wod-kan 1.500,00 zł            
Tysiąclecia 49 100%
usunięcie awarii w budynku z funduszu remontowego 1.500,00 zł            
wykonanie zaleceń kominiarskich 1.500,00 zł            
remont sieci elektrycznych 1.500,00 zł            
remont sieci wod-kan 1.500,00 zł            

POPIEŁUSZKI 5 32.405,10  zł                      66,45% 6.500,00 zł            

zwrot pożyczki z lat poprzednich 
saldo na koniec 2020 10.971,24  zł                      
Odpis na fundusz remontowy w 2021r. 21.433,86  zł                      

dofinansowanie do stolarki okiennej 500,00 zł               
wykonanie zaleceń kominiarskich 1.500,00 zł            
remont sieci elektrycznych 1.500,00 zł            
remont sieci wod-kan 1.500,00 zł            
usunięcie awarii w budynku z funduszu remontowego 1.500,00 zł            

WSPÓLNA 2 41.101,93  zł                      100,00% 10.500,00 zł          

zwrot pożyczki z lat poprzednich (13.500,00) zł                     
saldo na koniec 2020 23.821,93  zł                      
Odpis na fundusz remontowy w 2021r. 30.780,00  zł                      

usunięcie awarii w budynku z funduszu remontowego 2.000,00 zł            
dofinansowanie do stolarki okiennej 500,00 zł               
wykonanie zaleceń kominiarskich 2.000,00 zł            
remont sieci elektrycznych 2.000,00 zł            
remont sieci wod-kan 2.000,00 zł            
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częściowa naprawa pokrycia dachowego 2.000,00 zł            

WSPÓLNA 5 45.163,25  zł                      100% 8.500,00 zł            

zwrot pożyczki z lat poprzednich 
saldo na koniec 2020 15.138,20  zł                      
Odpis na fundusz remontowy w 2021r. 30.025,05  zł                      

usunięcie awarii w budynku z funduszu remontowego 2.000,00 zł            
wykonanie zaleceń kominiarskich 2.000,00 zł            
dofinansowanie do stolarki okiennej 500,00 zł               
remont sieci elektrycznych 2.000,00 zł            
remont sieci wod-kan 2.000,00 zł            

WSPÓLNA 7 11.547,01  zł                      100% 6.500,00 zł            

zwrot pożyczki z lat poprzednich (34.000,00) zł                     
saldo na koniec 2020 11.905,16  zł                      
Odpis na fundusz remontowy w 2021r. 33.641,85  zł                      

dofinansowanie do stolarki okiennej 500,00 zł               
usunięcie awarii w budynku z funduszu remontowego 2.000,00 zł            
wykonanie zaleceń kominiarskich 2.000,00 zł            
remont sieci elektrycznych 2.000,00 zł            
remont sieci wod-kan

PIŁSUDSKIEGO 35 22.878,45  zł                      100% 6.000,00 zł            

zwrot pożyczki z lat poprzednich 
saldo na koniec 2020 10.288,20  zł                      
Odpis na fundusz remontowy w 2021r. 12.590,25  zł                      

dofinansowanie do stolarki okiennej 500,00 zł               
remont sieci wod-kan 1.500,00 zł            
usunięcie awarii w budynku z funduszu remontowego 1.000,00 zł            
remont sieci elektrycznych 1.500,00 zł            
wykonanie zaleceń kominiarskich 1.500,00 zł            

PIŁSUDSKIEGO 39 18.697,87  zł                      100% 12.000,00 zł          

zwrot pożyczki z lat poprzednich (20.400,00) zł                     
saldo na koniec 2020 1.200,37  zł                        
Odpis na fundusz remontowy w 2021r. 37.897,50  zł                      

usunięcie awarii w budynku z funduszu remontowego 2.000,00 zł            
remont sieci elektrycznych 4.000,00 zł            
remont sieci wod-kan 3.000,00 zł            
wykonanie zaleceń kominiarskich 2.000,00 zł            
dofinansowanie do stolarki okiennej 1.000,00 zł            

KOŚCIUSZKI 1 54.569,18  zł                      100% 15.000,00 zł          

zwrot pożyczki z lat poprzednich 
saldo na koniec 2020 7.697,48  zł                        
Odpis na fundusz remontowy w 2021r. 46.871,70  zł                      

dofinansowanie do stolarki okiennej 1.000,00 zł            
usunięcie awarii w budynku z funduszu remontowego 3.000,00 zł            
wykonanie zaleceń kominiarskich 2.000,00 zł            
miejscowe naprawy malarskie w klatkach schodowych 1.000,00 zł            
remont sieci elektrycznych 3.000,00 zł            
remont sieci wod-kan 3.000,00 zł            
częściowa naprawa pokrycia dachowego 2.000,00 zł            

KRASZEWSKIEGO 45/47 28.253,56  zł                      100% 8.000,00 zł            

zwrot pożyczki z lat poprzednich 
saldo na koniec 2020 7.918,21  zł                        
Odpis na fundusz remontowy w 2021r. 20.335,35  zł                      

usunięcie awarii w budynku z funduszu remontowego 2.000,00 zł            
dofinansowanie do stolarki okiennej 500,00 zł               
wykonanie zaleceń kominiarskich 1.000,00 zł            
montaż drzwi pod schodami od strony podwórza 1.500,00 zł            
remont sieci elektrycznych 1.500,00 zł            
remont sieci wod-kan 1.500,00 zł            

ŹRÓDLANA  22 (16.067,47) zł                     100% 5.500,00 zł            21.567,47 zł-             

zwrot pożyczki z lat poprzednich (21.925,00) zł                     
saldo na koniec 2020 (12.383,97) zł                     
Odpis na fundusz remontowy w 2021r. 18.241,50  zł                      

wykonanie zaleceń kominiarskich 1.000,00 zł            
usunięcie awarii w budynku z funduszu remontowego 1.000,00 zł            
dofinansowanie do stolarki okiennej 500,00 zł               
remont sieci elektrycznych 1.500,00 zł            
remont sieci wod-kan 1.500,00 zł            

ŹRÓDLANA 26 22.895,73  zł                      100% 7.000,00 zł            

zwrot pożyczki z lat poprzednich 
saldo na koniec 2020 4.733,73  zł                        
Odpis na fundusz remontowy w 2021r. 18.162,00  zł                      

wykonanie zaleceń kominiarskich 2.000,00 zł            
dofinansowanie do stolarki okiennej 500,00 zł               
usunięcie awarii w budynku z funduszu remontowego 1.500,00 zł            
remont sieci elektrycznych 1.500,00 zł            
remont sieci wod-kan 1.500,00 zł            

ŹRÓDLANA 45 28.961,93  zł                      100% 9.000,00 zł            

zwrot pożyczki z lat poprzednich 
saldo na koniec 2020 2.194,43  zł                        
Odpis na fundusz remontowy w 2021r. 26.767,50  zł                      

wykonanie zaleceń kominiarskich 1.500,00 zł            
usunięcie awarii w budynku z funduszu remontowego 2.000,00 zł            
dofinansowanie do stolarki okiennej 500,00 zł               
montaż śniegołapów 2.000,00 zł            
remont sieci elektrycznych 1.500,00 zł            
remont sieci wod-kan 1.500,00 zł            

ŹRÓDLANA 47 89.516,07  zł                      100,00% 7.000,00 zł            

zwrot pożyczki z lat poprzednich 
saldo na koniec 2020 62.089,92  zł                      
Odpis na fundusz remontowy w 2021r. 27.426,15  zł                      

wykonanie zaleceń kominiarskich 2.000,00 zł            
usunięcie awarii w budynku z funduszu remontowego 1.500,00 zł            
dofinansowanie do stolarki okiennej 500,00 zł               
remont sieci elektrycznych 1.500,00 zł            
remont sieci wod-kan 1.500,00 zł            
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ŹRÓDLANA 49 2.496,30  zł                        100% 6.500,00 zł            4.003,70 zł-               

zwrot pożyczki z lat poprzednich (6.400,00) zł                       
saldo na koniec 2020 (9.285,20) zł                       
Odpis na fundusz remontowy w 2021r. 18.181,50  zł                      

usunięcie awarii w budynku z funduszu remontowego 1.500,00 zł            
dofinansowanie do stolarki okiennej 500,00 zł               
wykonanie zaleceń kominiarskich 1.500,00 zł            
remont sieci wod-kan 1.500,00 zł            
remont sieci elektrycznych 1.500,00 zł            

ŹRÓDLANA 51 35.468,34  zł                      100% 8.500,00 zł            

zwrot pożyczki z lat poprzednich 
saldo na koniec 2020 17.510,34  zł                      
Odpis na fundusz remontowy w 2021r. 17.958,00  zł                      

usunięcie awarii w budynku z funduszu remontowego 2.000,00 zł            
wykonanie zaleceń kominiarskich 2.000,00 zł            
dofinansowanie do stolarki okiennej 500,00 zł               
remont sieci wod-kan 2.000,00 zł            
remont sieci elektrycznych 2.000,00 zł            

ŹRÓDLANA 53 57.256,37  zł                      100,00% 115.889,35 zł        58.632,98 zł-             

zwrot pożyczki z lat poprzednich 
saldo na koniec 2020 38.819,87  zł                      
Odpis na fundusz remontowy w 2021r. 18.436,50  zł                      

usunięcie awarii w budynku z funduszu remontowego 2.000,00 zł            
dofinansowanie do stolarki okiennej 500,00 zł               
wykonanie zaleceń kominiarkich 2.000,00 zł            
remont pokrycia dachowego i wymiana obróbek blach. 107.389,35 zł        
remont sieci elektrycznych 2.000,00 zł            
remont sieci wod-kan 2.000,00 zł            

PIŁSUDSKIEGO 63 i 65 11.624,22  zł                      100% 13.500,00 zł          1.875,78 zł-               

zwrot pożyczki z lat poprzednich (12.250,00) zł                     
saldo na koniec 2020 378,97  zł                           
Odpis na fundusz remontowy w 2021r. 23.495,25  zł                      

Piłsudskiego 63
usunięcie awarii w budynku z funduszu remontowego 1.500,00 zł            
dofinansowanie do stolarki okiennej 500,00 zł               
wykonanie zaleceń kominiarkich 2.000,00 zł            
remont sieci elektrycznych 1.500,00 zł            
remont sieci wod-kan 1.500,00 zł            
Piłsudskiego 65 100%
usunięcie awarii w budynku z funduszu remontowego 1.500,00 zł            
wykonanie zaleceń kominiarkich 1.500,00 zł            
dofinansowanie do stolarki okiennej 500,00 zł               
remont sieci elektrycznych 1.500,00 zł            
remont sieci wod-kan 1.500,00 zł            

PIŁSUDSKIEGO 67 i 77 138.631,23  zł                    159.504,61 zł        20.873,38 zł-             

zwrot pożyczki z lat poprzednich 
saldo na koniec 2020 97.395,48  zł                      
Odpis na fundusz remontowy w 2021r. 41.235,75  zł                      

Piłsudskiego 67 100%
wykonanie zaleceń kominiarkich 1.500,00 zł            
usunięcie awarii w budynku z funduszu remontowego 1.000,00 zł            
dofinansowanie do stolarki okiennej 500,00 zł               
remont sieci elektrycznych 1.500,00 zł            
remont sieci wod-kan 1.500,00 zł            
Piłsudskiego 77 100%
wykonanie zaleceń kominiarskich 1.500,00 zł            
remont pokrycia dachowego 147.004,61 zł        
usunięcie awarii w budynku z funduszu remontowego 1.500,00 zł            
dofinansowanie do stolarki okiennej 500,00 zł               
remont sieci elektrycznych 1.500,00 zł            
remont sieci wod-kan 1.500,00 zł            

PIŁSUDSKIEGO 69 (5.855,53) zł                       100% 6.500,00 zł            12.355,53 zł-             

zwrot pożyczki z lat poprzednich (16.200,00) zł                     
saldo na koniec 2020 (1.384,03) zł                       
Odpis na fundusz remontowy w 2021r. 11.728,50  zł                      

usunięcie awarii w budynku z funduszu remontowego 1.000,00 zł            
wykonanie zaleceń kominiarskich 1.500,00 zł            
dofinansowanie do stolarki okiennej 1.000,00 zł            
remont sieci elektrycznych 1.500,00 zł            
remont sieci wod-kan 1.500,00 zł            

PIŁSUDSKIEGO 71 20.404,49  zł                      100% 8.500,00 zł            

zwrot pożyczki z lat poprzednich 
saldo na koniec 2020 8.675,99  zł                        
Odpis na fundusz remontowy w 2021r. 11.728,50  zł                      

usunięcie awarii w budynku z funduszu remontowego 2.000,00 zł            
wykonanie zaleceń kominiarskich 2.000,00 zł            
dofinansowanie do stolarki okiennej 500,00 zł               
remont sieci elektrycznych 2.000,00 zł            
remont sieci wod-kan 2.000,00 zł            

PIŁSUDSKIEGO 81 i 83 15.835,01  zł                      100% 15.000,00 zł          

częściowy zwrot pożyczki z lat poprzednich (45.000,00) zł                     
zaciagnięta pozyczka w roku 2020 (130.000,00) zł                   
saldo na koniec 2020 1.908,11  zł                        
Odpis na fundusz remontowy w 2021r. 58.926,90  zł                      

Piłsudskiego 81
wykonanie zaleceń kominiarskich 1.500,00 zł            
dofinansowanie do stolarki okiennej 1.500,00 zł            
usunięcie awarii w budynku z funduszu remontowego 1.000,00 zł            
remont sieci elektrycznych 1.500,00 zł            
remont sieci wod-kan 1.500,00 zł            
Piłsudskiego 83 100%
usunięcie awarii w budynku z funduszu remontowego 1.000,00 zł            
wykonanie zaleceń kominiarskich 1.500,00 zł            
dofinansowanie do stolarki okiennej 1.000,00 zł            
remont sieci elektrycznych 3.000,00 zł            
remont sieci wod-kan 1.500,00 zł            

NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNE - fundusz gólny
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Biura KSM - ul.Wspólna 
38.000,00 zł          38.000,00 zł-             

saldo na koniec 2020
Odpis na fundusz remontowy w 2021r.

remont schodów zewnetrznych (ewakuacyjnych) 10.000,00 zł          
remont holu i klatki schodowej 19.000,00 zł          
wymian instalacji teleinformatycznej biura i serwerownia oraz tablic głównych 9.000,00 zł            

Pawilony Handlowy MUSZYNA (30.747,03) zł                     
-  zł                        

saldo na koniec 2020 (33.983,37) zł                     
Odpis na fundusz remontowy w 2021r. 3.236,34  zł                        

Pawilon Handlowy Czarny Potok (BIEDRONKA) 28.982,96  zł                      
-  zł                        

saldo na koniec 2020 23.868,32  zł                      
Odpis na fundusz remontowy w 2021r. 5.114,64  zł                        

Pawilon Handlowy IWONKA 1.946,55  zł                        

1.800,00 zł            146,55 zł                  
saldo na koniec 2020 593,85  zł                           
Odpis na fundusz remontowy w 2021r. 1.352,70  zł                        

remont elewacji zew 1.800,00 zł            

Lokal użytkowy PRODENTAL 2.300,38  zł                        
1.600,00 zł            700,38 zł                  

saldo na koniec 2020 1.894,48  zł                        
Odpis na fundusz remontowy w 2021r. 405,90  zł                           

wymiana grzejników, plafoniery i poprawki malarskie 1.600,00 zł            

Pawilon Handlowy Czarny Potok (ŻABKA - Biały Domek) 4.630,16  zł                        
-  zł                        

saldo na koniec 2020 2.091,04  zł                        
Odpis na fundusz remontowy w 2021r. 2.539,12  zł                        

41.400,00 zł          

OGÓŁEM:
saldo funduszu remontowego 2021 1.605.158,17  zł                 
SUMA prac Planu Remontów 2021 1.348.559,77  zł    

f.ogólny - udzielone pożyczki w roku 2021 (plan pożyczek na nieruchomości) (179.860,87) zł         

f.ogólny - Nieruchomości Wspólne 41.400,00  zł            

SUMA wydatków z funduszu ogólnego 2021 (221.260,87) zł         
saldo na koniec 2020 738.224,67  zł                    
Odpis na fundusz remontowy w 2021r. 1.112.983,50  zł                 
f.ogólny - zwrot udzielonych pożyczek w 2021 (246.050,00) zł                   
f.ogólnego - kontynuacja udzielonych pożyczek (155.000,00) zł                              
saldo pożyczek na koniec 2020 (401.050,00) zł                   

NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNE - fundusz gólny

33

34

35

36

36

32


