
INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO 

         RADY NADZORCZEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MŁYNIEC” – 

                                                          KWIECIEŃ 2021 r.   

   

 

 

W dniu 26.04.2021 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: 

 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 25.03.2021 r. 

3. Przyjęcie wykonania Planu Zatrudnienia i Funduszu Wynagrodzeń za 2020 r. 

4. Przyjęcie wykonania Planu Rzeczowo – Finansowego za 2020 r. 

5. Omówienie możliwości zwiększenia kwoty na dofinansowanie do opłat związanych                    

z korzystaniem z lokali mieszkalnych dla członków Spółdzielni, którzy znajdują się w 

trudnych warunkach materialnych z podziału wyniku finansowego. 

6. Podjęcie  uchwały  dotyczącej  odpłatnego  obciążenia  działki  nr 23/13 obręb 33 na 

rzecz PLAY/P4 Sp. z o.o. 

7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w oparciu o § 2 ust 2 pkt b) drugi tiret Regulaminu 

zasad najmu lokali użytkowych, najmu miejsc postojowych, dzierżawy powierzchni 

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

dotyczącego wyboru wspólników Spółki Cywilnej prowadzących działalność 

gospodarczą na najemców lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku 

mieszkalnym przy  ul. Pilotów 19. 

8. Rozpatrzenie wniosków członków Spółdzielni dotyczących wyrażenia zgody Rady 

Nadzorczej na dofinansowanie do opłat za zajmowany lokal mieszkalny: 

     a/ przy ul. Pilotów,  

     b/ przy ul. Skarżyńskiego, 

     c/ przy ul. Skarżyńskiego. 

9. Informacja Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.  

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

oraz odpowiedzi na ewentualne pytania. 

 
II. Posiedzenie bez udziału członków Zarządu. 

 

W punkcie 1)  

 Przewodniczący Komisji Społeczno-Wychowawczej, Kultury i Sportu po złożonych 

wyjaśnieniach wniósł  o zdjęcie z porządku obrad pkt 5. 

 Prezes Zarządu po złożonym wyjaśnieniu wniósł o zdjęcie z porządku obrad pkt 6. 

 

Za wykreśleniem pkt nr 5 i pkt 6 z porządku obrad – głosowało 15 członków Rady Nadzorczej. 

 

Zmieniony Porządek obrad przyjęto 15 głosami. 



 

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

przyjęła protokół z posiedzenia z dnia 25.03.2021 r.  

 

W punkcie 3) i 4) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wnioski o treści: 

 

„Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje wykonanie Planu Zatrudnienia i Funduszu 

Wynagrodzeń za 2020 r.” 

 

„Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje wykonanie Planu Rzeczowo-Finansowego          

za 2020 r.” 

 

Po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej i pozytywnych opinii Komisji  

Mieszkaniowej i Gospodarki Zasobami oraz Komisji Społeczno-Wychowawczej, Kultury      

i Sportu, Rada Nadzorcza  podjęła Uchwałę nr 16 i Uchwałę nr 17.  

 

W punkcie 5) Po wysłuchaniu wniosku Zarządu i pozytywnej opinii Komisji Mieszkaniowej 

i Gospodarki Zasobami dotyczącego wyboru wspólników Spółki Cywilnej prowadzących 

działalność gospodarczą, na najemców lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku 

mieszkalnym przy  ul. Pilotów 19, Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 18, 

 

W punkcie 6) Przewodniczący Komisji Społeczno-Wychowawczej, Kultury i Sportu 

przedstawił wnioski Komisji dotyczące  dofinansowań do opłat za korzystanie z lokali dla 

członków Spółdzielni. Po dyskusji Rada Nadzorcza podjęła Uchwały nr 19, nr 20 i nr 21. 

 

W punkcie 7) Przewodniczący komisji Rewizyjnej przedstawił informacje pokontrolne          

z przeprowadzonych kontroli, które dotyczyły: protokołów Komisji problemowych              

od 06.2019 r. do 06.2020 r., protokołów z posiedzeń Zarządu z okresu od 06.2019 r. do 

06.2020 r., realizacji uchwał Rady Nadzorczej w okresie od 01.05.2018 r. do 31.12.2020 r.  

oraz kontroli korespondencji skierowanej do SM ,,Młyniec” pod względem terminowości 

udzielanych odpowiedzi za okres od 06.2019 r. do 12.2020 r.  

Informacje pokontrolne stanowią załącznik do protokołu Rady Nadzorczej. 

 

           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 maju 2021 r. 

 

Spotkania w maju 2020 r.: 

 

10 -  Komisja Rewizyjna 

10 -  Komisja Mieszkaniowa i Gospodarki Zasobami 

10 -  Komisja Społeczno - Wychowawcza, Kultury i Sportu 

13 -  Prezydium Rady 
 

20 -  Plenum Rady Nadzorczej 


