
 

 

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO 

RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MŁYNIEC” – 

LISTOPAD 2022 r. 

 

 

W dniu 24.11.2022 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 27.10.2022 r. 

3. Zapoznanie się ze wstępnymi założeniami do Planu Rzeczowo – Finansowego Spółdzielni 

Mieszkaniowej ,,Młyniec” oraz prognozowanymi stawkami opłat na 2023 r. 

4. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą korekty 

Planu Rzeczowo – Finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Młyniec” na 2022 r.  

5. Uchwalenie nowej treści Regulaminu rozliczania kosztów ogrzewania w Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Młyniec”. 

6. 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 30.09.2022 r. 

7. 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 30.09.2022 r.  

8. 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 27.10.2022 r. Rada Nadzorcza SM „Młyniec”  

przyjęła jednogłośnie. 

 

W punkcie I. 3) Rada Nadzorcza zapoznała się ze wstępnymi założeniami do Planu Rzeczowo – 

Finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Młyniec” oraz prognozowanymi stawkami opłat na 

2023 r. 

 

W punkcie I. 4) Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 52. 

 

W punkcie I. 5) Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 53. 

 

W punkcie I. 6) Rada Nadzorcza zapoznała 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 30.09.2022 r.  

 

 

 



 

 

W punkcie I. 7) Rada Nadzorcza zapoznała 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 30.09.2022 r.  

 

 

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

 

II. Posiedzenie bez udziału członków Zarządu. 

 

Rada Nadzorcza ustaliła terminy: 

 Dyżury członków Rady w miesiącu grudniu odbędą się w dniach: 07 i 21 w godz.  18
00

 - 

19
00

  w pokoju nr 13 w Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Młyniec”. 

 spotkań Komisji, Prezydium oraz posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej w grudniu 

2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 


