
                              INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO 

         RADY NADZORCZEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MŁYNIEC” – 

                                                      CZERWIEC  2020 r.   

   

 

 

 

 W dniu 25.06.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Młyniec”. Posiedzenie odbyło się według następującego porządku obrad:  

 

 

I. Posiedzenie Rady Nadzorczej z udziałem Zarządu Spółdzielni: 

 

 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 21.05.2020 r. 

3. Zaopiniowanie wykonania Planu Zatrudnienia i Funduszu Wynagrodzeń na 2020 r. za 

okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. 

4. Zaopiniowanie wykonania Planu Rzeczowo – Finansowego na 2020 r. za okres od 

01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. 

5. Podjęcie uchwały dotyczącej odpłatnego obciążenia działki nr 95/16 na rzecz operatora    

sieci  telekomunikacyjnej. 

6. Zaopiniowanie wniosku Zarządu o ujęcie w porządku obrad najbliższego Walnego 

Zgromadzenia punktu w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej uczestniczenia przez 

członków w kosztach związanych z działalnością kulturalną, oświatową i społeczną 

prowadzoną przez Spółdzielnię. 

7. Rozpatrzenie wniosku członka Spółdzielni dotyczącego wyrażenia zgody Rady     

Nadzorczej na dofinansowanie do opłat za zajmowane lokale mieszkalnego. 

8. Sprawy wniesione przez Zarząd, informacja dotycząca bieżącej działalności Spółdzielni     

oraz odpowiedzi na ewentualne pytania. 

 

 
II. Posiedzenie bez udziału członków Zarządu. 

 

 

 

 

             W punkcie 2) Zgodnie z zatwierdzonym porządkiem obrad Rada Nadzorcza SM 

„Młyniec” przyjęła protokół z posiedzenia z dnia 21.05.2020 r.  

 

            W punkcie 3) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek o treści: 

„Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje wykonanie Planu Zatrudnienia i Funduszu 

Wynagrodzeń SM „Młyniec” za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r.” 

Po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej i pozytywnych opinii Komisji Mieszkaniowej 

i Gospodarki Zasobami oraz Komisji Społeczno-Wychowawczej Kultury i Sportu, Rada 

Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 29, 



 

            W punkcie 4) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek o treści: 

„Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje wykonanie Planu Rzeczowo-Finansowego SM 

„Młyniec” za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r.” 

Po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej i pozytywnych opinii Komisji Mieszkaniowej 

i Gospodarki Zasobami oraz Komisji Społeczno-Wychowawczej Kultury i Sportu, Rada 

Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 30, 

 

 

            W punkcie 5) Komisje: Rewizyjna, Mieszkaniowa i Gospodarki Zasobami oraz 

Społeczno-Wychowawcza, Kultury i Sportu poinformowały o zapoznaniu się z analizą 

zaległości z tytułu opłat związanych z korzystaniem z lokali mieszkalnych   oraz   z  miejsc   

postojowych   i   schowków   garażowych w wielostanowiskowych halach garażowych wg 

stanu na dzień 31.03.2020 r. 

 

Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawioną analizę. 

 

            W punkcie 6)  Komisje: Rewizyjna, Mieszkaniowa i Gospodarki Zasobami oraz 

Społeczno-Wychowawcza, Kultury i Sportu poinformowały o zapoznaniu się z analizą 

zaległości z tytułu opłat związanych z korzystaniem z lokali użytkowych (spółdzielcze 

własnościowe prawo i prawo odrębnej własności), za najem lokali użytkowych oraz za 

dzierżawę wg stanu na dzień 31.03.2020 r.  

 

Komisje pozytywnie zaopiniowała przedstawioną analizę. 

 

            W punkcie 7) po wysłuchaniu wniosku Komisji Społeczno-Wychowawczej Kultury i 

Sportu dotyczącego dofinansowania do opłat za korzystanie z lokalu, Rada Nadzorcza podjęła 

Uchwałę nr 33. 

 

                       W punkcie 8) Prezes Zarządu poinformował o bieżącej działalności Spółdzielni. 

 

 

Rada Nadzorcza SM „Młyniec” ustaliła terminy spotkań komisji, Prezydium oraz termin 

posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej w lipcu 2020 r. 

 

 
Spotkania w lipcu 2020 r.:  

 

16 -  Komisja Rewizyjna 

16 -  Komisja Mieszkaniowa i Gospodarki Zasobami 

16 -  Komisja Społeczno - Wychowawcza, Kultury i Sportu 

20 -  Prezydium Rady 
 

27 -  Plenum Rady Nadzorczej 

 


