
Poprawka nr 2 do Uchwały nr 4 
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu 

odbytego w częściach w dniach 16, 18, 22, 23 i 25 sierpnia 2022r. 
 

w sprawie: zatwierdzenia kierunków działania Spółdzielni na rok 2022 
 
Na podstawie przepisów § 33 statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie 
postanawia, co następuje: 

§ 1 

Zmienia się załącznik do Uchwały Nr 4 w sprawie zatwierdzenia kierunków 
działania Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu w roku 2022, w ten 
sposób, że w rozdziale II. zatytułowanym „W zakresie gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi”, po ust. 7 dodaje się ust. 8, 9, 10 i 11 w brzmieniu:  
8.  Podejmowanie działań dla obniżenia opłat za co (centralne ogrzewanie) i cwu 

(ciepłą wodę użytkową), a w tym również przez wystąpienie do Spółki PEC 
w Nowym Tomyślu i pozostałych przedsiębiorstw dostarczających ciepło 
w Buku, Opalenicy i Pniewach o „obniżenie cen ciepła”, w oparciu o możliwe 
rozwiązania prawne i techniczne. 

9.  Podejmowanie działań przez analizę innych nowoczesnych rozwiązań, tj.: 
1) działań modernizacyjnych (termomodernizacyjnych) węzłów cieplnych 

grupowych przez zastosowanie pomp ciepła, wykorzystania paneli 
fotowoltaicznych (jako Prosumenci) oraz montaż kotłów gazowych 
w poszczególnych węzłach grupowych lub w pomieszczeniach, w których 
znajdują się wymienniki ciepła, w poszczególnych budynkach - 
wspomaganiem dla tych kotłów gazowych mogą być wspomniane wcześniej 
pompy ciepła i panele fotowoltaiczne, 

2) szukanie zewnętrznych źródeł finansowania wyżej wymienionych rozwiązań 
termomodernizacyjnych węzłów cieplnych również z analizą zasad 
partnerstwa publiczno-prywatnego. 

10. Podejmowanie działań o zwrot nadpłat, które Mieszkańcy już przekazali lub 
rozliczenie tych nadpłat (już zrealizowanych) z tytułu zwiększonych już 
w 2022r. cen ciepła i cen za podgrzanie wody w stosunku do poziomu przy 
zastosowaniu cen „konsumenckich” gazu, które to działania są lub będą 
prawnie dopuszczone. 

11. Prowadzenie analiz prawnych, technicznych i ekonomicznych w kierunku 
zmiany sposobu ogrzewania zasobów mieszkaniowych Spółdzielni oraz 
sposobu podgrzewania wody użytkowej oraz uwzględnienie tych kierunków 
działań jeszcze w 2022 r., jak i w latach następnych. 
 


