
 

 

                              INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO 

         RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MŁYNIEC” – 

                                                           SIERPIEŃ  2021 r.   

   

 

W dniu 30.08.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej 

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

 

 

I. Posiedzenie Rady Nadzorczej z udziałem Zarządu Spółdzielni od godz. 17
00

: 

 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 19.07.2021 r. 

3. Zajęcie stanowiska w sprawie zmian do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego – południowej części dawnego pasa startowego przy al. Jana Pawła II. 

4. Uchwalenie Aneksu nr 6 do Regulaminu rozliczania kosztów ogrzewania w Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Młyniec” wraz z tekstem jednolitym. 

5. Zapoznanie się z poprawkami w sprawozdaniach Komisji Problemowych Rady 

Nadzorczej za okres od maja 2020 r. i ich przyjęcie. 

6. Zapoznanie się z poprawkami w sprawozdaniu Rady Nadzorczej za okres od maja 2020 r. 

i jego zatwierdzenie. 

7. Zapoznanie się z analizą zaległości z tytułu opłat związanych z korzystaniem z lokali 

mieszkalnych oraz z miejsc postojowych i schowków w wielostanowiskowych halach 

garażowych wg stanu na dzień 30.06.2021 r. 

8. Zapoznanie 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 30.06.2021 r.  

9. Upoważnienie członka Rady Nadzorczej do otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia           

w dniu 31.08.2021 r.   

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

oraz odpowiedzi na ewentualne pytania. 

 

 

W punkcie I. 1) Rada Nadzorcza przyjęła porządek obrad jednogłośnie. 

 

 

W punkcie I. 2)  Protokół z posiedzenia z dnia 19.07.2021 r. Rada Nadzorcza SM „Młyniec” 

przyjęła jednogłośnie. 

 

W punkcie I. 3) Rada Nadzorcza przedstawiła swoje stanowisko w sprawie projektu planu 

zagospodarowania przestrzennego  południowej części dawnego pasa startowego przy al. Jana 

Pawła II w Gdańsku.  

Powyższe stanowisko zostało przesłane na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska Biura 

Rozwoju Gdańska. 

 



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

,,Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje Aneks nr 6 do Regulaminu rozliczania kosztów 

ogrzewania Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Młyniec” wraz z jego tekstem jednolitym.” 

 

Po wysłuchaniu wniosków Komisji:  Rewizyjnej, Mieszkaniowej i Gospodarki Zasobami oraz 

Społeczno-Wychowawczej, Kultury i Sportu, Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 41.    

 

W punkcie I. 5) Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wniesionymi poprawkami                         

w sprawozdaniach Komisji Problemowych tj. Rewizyjnej, Mieszkaniowej i Gospodarki 

Zasobami oraz Społeczno-Wychowawczej, Kultury i Sportu podjęła Uchwałę nr 42. 

 

           W punkcie I. 6) Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wniesionymi poprawkami                         

w sprawozdaniu z działalności za okres od maja 2020 r., które zostanie przedstawione na 

tegorocznym Walnym Zgromadzeniu podjęła Uchwałę nr 43.  

 

           W punkcie I. 7) Komisje: Rewizyjna, Mieszkaniowa i Gospodarki Zasobami oraz Społeczno-

Wychowawczej Kultury i Sportu zapoznały się z analizą zaległości z tytułu opłat związanych               

z korzystaniem z lokali mieszkalnych oraz z miejsc postojowych i schowków                            

w wielostanowiskowych halach garażowych wg stanu na dzień 30.06.2021 r.  

 

           W punkcie I. 8) Komisje: Rewizyjna, Mieszkaniowa i Gospodarki Zasobami oraz Społeczno-

Wychowawczej Kultury i Sportu zapoznały 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 30.06.2021 r.  

 

W punkcie I. 9) Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 44 upoważniającą członka Rady 

Nadzorczej  do otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 31.08.2021 r.  

 

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

 

II. Posiedzenie bez udziału członków Zarządu. 

 

Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Z-cę Prezesa ds. Ekonomiczno-

Finansowych – Główny Księgowy podjęła Uchwałę nr 45. 

 

 

 

 
 

 

 


