
                              INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO 

         RADY NADZORCZEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MŁYNIEC” – 

                                                   PAŹDZIERNIK  2020 r.   

   

 

 

 

 W dniu 26.10.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Młyniec” przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

Posiedzenie odbyło się według następującego porządku obrad:  

 

 

I. Posiedzenie Rady Nadzorczej z udziałem Zarządu Spółdzielni: 

 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przedstawienie przez lustratora wyników pełnej lustracji z działalności Spółdzielni 

Mieszkaniowej ,,Młyniec”  w Gdańsku za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

3. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 28.09.2020 r. 

4. Zatwierdzenie Struktury Organizacyjnej  Spółdzielni  Mieszkaniowej „Młyniec” 

obowiązującej   od 01.01.2021 r. 

5. Zatwierdzenie Planu Zatrudnienia i Planu Funduszu Wynagrodzeń Spółdzielni 

Mieszkaniowej ,,Młyniec” na 2021 r. 

6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w oparciu o § 2 ust 2 pkt b) pierwszy tiret Regulaminu 

zasad najmu lokali użytkowych, najmu miejsc postojowych, dzierżawy powierzchni oraz 

terenów znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Młyniec” dotyczącego 

wyboru podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ,na najemcę lokalu 

użytkowego  zlokalizowanego w budynku mieszkalnym przy ul. Skarżyńskiego 5 D. 

7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego wyboru najemcy miejsca postojowego nr 98 

zlokalizowanego w garażu podziemnym na poziomie (-2) przy ul. Dywizjonu 303 35. 

8. Rozpatrzenie  wniosku  członka  Spółdzielni  dotyczącego  wyrażenia  zgody  Rady 

Nadzorczej na dofinansowanie do opłat za korzystanie z lokalu mieszkalnego. 

9. Omówienie założeń do zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników-członków 

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Młyniec”, zatwierdzonego uchwałą nr 18 Rady 

Nadzorczej z dnia 17.02.2005 r., będące wstępem do rozmów i poinformowania Zarządu 

o przyczynach i celu proponowanych zmian obowiązującej regulacji. 

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

oraz odpowiedzi na ewentualne pytania. 

 
II. Posiedzenie bez udziału członków Zarządu. 

 

 

 

 

 

 

 



             W punkcie 2)  wyniki pełnej lustracji działalności Spółdzielni przeprowadzone przez 

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP zostały przedstawione Radzie 

Nadzorczej Spółdzielni przez lustratora. Lustracja obejmowała okres od 01.01.2019 r. do 

31.12.2019 r. Na podstawie dokumentów lustrator stwierdziła , że   działalność Spółdzielni w 

badanym okresie prowadzona była prawidłowo. Ponadto zgodnie z listem polustracyjnym 

Związek Rewizyjny pozytywnie ocenia działalność Spółdzielni w 2019 roku i nie formułuje 

wniosków do przedstawienia przez Radę Nadzorczą na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, 

niemniej zgodnie z art. 93 § 4 Prawa spółdzielczego wyniki lustracji winny zostać 

przedstawione przez Radę Nadzorczą na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. 

 

 

             W punkcie 3) Zgodnie z zatwierdzonym porządkiem obrad Rada Nadzorcza SM 

„Młyniec” przyjęła protokół z posiedzenia z dnia 28.09.2020 r., 

 

 

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

„Komisja Rewizyjna zapoznała się i pozytywnie opiniuje Strukturę Organizacyjną 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Młyniec” obowiązującej od 01.01.2021 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 58, 

 

 

            W punkcie 5) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek o treści: 

„Komisja Rewizyjna zapoznała się i pozytywnie opiniuje Plan Zatrudnienia i Fundusz 

Wynagrodzeń Spółdzielni Mieszkaniowej „Młyniec” na 2021 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 59, 

 

   

            W punkcie 6) po wysłuchaniu wniosku Komisji Mieszkaniowej i Gospodarki 

Zasobami dotyczącego wyboru firmy na najemcę lokalu użytkowego zlokalizowanego w 

budynku mieszkalnym przy ul. Skarżyńskiego 5 D, Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 60, 

 

 

            W punkcie 7)  Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu dotyczącym 

wyboru najemcy miejsca postojowego nr 98 zlokalizowanego w garażu podziemnym na 

poziomie ( -2) przy ul. Dywizjonu 303 35, podjęła Uchwałę nr 61, 

 

                       W punkcie 8)  po wysłuchaniu wniosku Komisji Społeczno-Wychowawczej Kultury i  

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

dyskusji podjęła Uchwałę nr 62, 

 



                   W punkcie 9)  po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej, w którym Komisja 

wnioskuje do Rady Nadzorczej o zobowiązanie Zarządu do zaktualizowania Regulaminu 

wynagradzania pracowników – członków Zarządu i po dyskusji, Rada Nadzorcza 

zobowiązała Zarząd do przygotowania i przedstawienia analizy w/w Regulaminu pod kątem 

obowiązującego prawa,     

                    

                  W punkcie 10)  Prezes Zarządu poinformował o bieżącej działalności Spółdzielni. 

 

 

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

posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej w listopadzie 2020 r. 

 

 

Spotkania w listopadzie 2020r.:   

 

16 -  Komisja Rewizyjna 

16 -  Komisja Mieszkaniowa i Gospodarki Zasobami 

16 -  Komisja Społeczno - Wychowawcza, Kultury i Sportu 

19 -  Prezydium Rady 
 

26 -  Plenum Rady Nadzorczej 

 

 
 

 


