
Protokół nr. 08/2011
z posiedzenia Zarządu w dniu 07.12.2011 r.

Obecni :

Prezes Zarządu           –  Marek Przybyłkiewicz
Członek Zarządu         -   Bogusław Ładecki
Członek Zarządu         -   Danuta Bańczer – Kawalec

Ustalenia : 

1. Zarząd podejmuje Uchwałę 1/8/2011 w sprawie pracowniczej zgodnie z K.P.
Zarząd podejmuje Uchwałę 2/8/2011 w sprawie pracowniczej.

2. Zarząd procedował w ZIKIT K-w sprawę utrzymania chodnika wzdłuż Królowej Jadwigi oraz 
oświetlenia ul. Nad Zalewem.

3. Zarząd zgodnie z ustaleniami komisji zatwierdzonymi uchwalami procedował sprawy 
zabezpieczenia majątku spółdzielni działek przy ul.Siemomysła wraz z czynnościami 
zapewnienia bezpieczeństwa terenu zielonego– powiązanie Wydz. Kształt. Środ. UMK  , Straż 
Miejska.

4. Zarząd procesował w powiązaniu z Gminą K-w proces dotyczący  naliczania dodatkowych 
opłat za U.W działek przy u;l. Siemomysła . Współdziałanie Kanc. Adw. T.Fidziński.

5. Zarząd proceduje sprawę odszkodowania za działki zajęte przez PKP przy ul. Raciborskiego 
zgodnie z ustawą. Współdziałanie Kanc. Adw. T.Fidziński.

6. Zarząd na bazie decyzji protokolarnych komisji zatwierdzonej uchwałami RN proceduje 
czynności na osiedlu zabezpieczenia ruchu i transportu osób niepełnosprawnych w 
powiązaniu z wnioskami mieszkańców i we współdziałaniu z mieszkańcami członkami 
spółdzielni. Koszty nie obciążają członków spółdzielni.

7. Zarząd wystosował stosowne wyjaśnienia do KRS w sprawie pisma członka spółdzielni wobec 
jej organów , przekazanych bez powiadomienia spółdzielni.

8. Zarząd zapoznał się z ponownymi zarzutami członka spółdzielni w tej samej sprawie.

9. Zarząd zapoznał się z pismem nieczłonka właściciela lokalu budynku administrowanego jako 
zarząd powierzony w sprawie wewnętrznych działań pomiędzy właścicielami lokali 
nieczłonków i członków spółdzielni..

Na tym protokół zakończono i podpisano.



Uchwała nr. 1/8/2011 z dnia 07.12.2011 r.

Zarząd podejmuje uchwałę o zmianie zatrudnienia w formie umowy o pracę dla  :

      Pani …………….  na stanowisku referent ds. pracowniczych , członkowskich , 
administracyjnych -  na czas nieokreślony z wynagrodzeniem  …………….. zł brutto.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 07.12.2011 r..

Zarząd Spółdzielnia Mieszkaniowa "ODJ" Kraków:

Uchwała nr. 2/8/2011 z dnia 07.12.2011 r.

Zarząd podejmuje uchwałę o przyznaniu nagrody finansowej w 2011 rok  dla :

1. Pani …………………  – …………… zł brutto.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Spółdzielnia Mieszkaniowa "ODJ" Kraków:
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