
 

                               INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO 

         RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MŁYNIEC” – 

                                                             MARZEC 2021 r.   

 

 

 W dniu 25.03.2021 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 od godziny 17

00
: 

 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 25.02.2021 r. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą na ustanowienie 

służebności przejazdu i przechodu na rzecz Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-

Kanalizacyjnej Spółki z o.o. w Gdańsku. 

4. Dyskusja i informacje o możliwości przeprowadzania spotkań posiedzeń Rady Nadzorczej   w 

formie hybrydowej. 

5. Sprawy wniesione przez Zarząd, informacja dotycząca bieżącej działalności Spółdzielni oraz 

odpowiedzi na ewentualne pytania. 

 

II. Posiedzenie bez udziału członków Zarządu. 

 
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Rada Nadzorcza SM „Młyniec” przyjęła protokół                      

z posiedzenia z dnia 25.02.2021 r. 

 

       W punkcie 3) Komisja Rewizyjna przedstawiła wniosek o treści: 

 

,,Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu o ustanowienie nieodpłatnej                          

i nieograniczonej w czasie służebności przechodu i przejazdu na rzecz Gdańskiej Infrastruktury  

Wodno-Kanalizacyjnej Spółki z o.o. z siedzibą w Gdańsku (lub jej następcy prawnego), celem 

zapewnienia dostępu do drogi publicznej lokalowi niemieszkalnemu położonemu na działce gruntu      

nr 75/42, (po jego odłączeniu z księgi wieczystej Kw GD1G/00047637/8 i założeniu dla niego nowej 

księgi wieczystej) w którym znajdują się urządzenia hydroforni.” 

Komisja Mieszkaniowa i Gospodarki Zasobami oraz Komisja Społeczno-Wychowawcza Kultury        

i Sportu pozytywnie zaopiniowały wniosek Zarządu.  

Następnie Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 12. 

 

      W punkcie 4) Przeprowadzono dyskusję na temat możliwości przeprowadzania spotkań posiedzeń 

Rady Nadzorczej w formie hybrydowej. 

   

                   W punkcie 5)  Prezes Zarządu poinformował o bieżącej działalności Spółdzielni. 

 

W drugiej części obrad Rada Nadzorcza SM „Młyniec” ustaliła terminy spotkań komisji, Prezydium 

oraz termin posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej w kwietniu 2021 r. 

 

Spotkania w kwietniu 2021 r.: 

 

  15 -  Komisja Rewizyjna 

  15 -  Komisja Mieszkaniowa i Gospodarki Zasobami 

  15 -  Komisja Społeczno - Wychowawcza, Kultury i Sportu 

  19 -  Prezydium Rady 
 

  26 -  Plenum Rady Nadzorczej 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


