
Uchwała  RN nr. 1/7/2015

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla Domów Jednorodzinnych” z siedzibą 
w Krakowie przy ulicy Łobzowskiej numer 57, podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej w 
dniu 12.10.2015 r.

Rada Nadzorcza na podstawie Statutu  par. 77 ust.1 uchwala akceptację korekty planu 

finansowego 2015 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    Przewodniczący Rady Nadzorczej:         Sekretarz  Rady Nadzorczej:

     Protokolant:



Uchwała  RN nr. 2/7/2015

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla Domów Jednorodzinnych” z siedzibą 
w Krakowie przy ulicy Łobzowskiej numer 57, podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej w 
dniu 12.10.2015 r.

Rada Nadzorcza na podstawie Statutu  par. 90 uchwala zwiększenie kwoty funduszu 

celowego:

1/ Funduszu Zieleni  , uchwalonego uchwałą RN 8/20/2007 z póżn. zm. -  do kwoty 

……………. zł.

2/ Funduszu zabezpieczenia roszczeń finansowych osób fizycznych i prawnych wobec 

Spółdzielni, uchwalonego uchwałą RN 7/19/2011 z późn. zm. – do kwoty ……………. zł.

3/ Funduszu awaryjnego , uchwalonego uchwałą RN 6/6/2005 z późn. zm. – do kwoty 

………………….. zł.

4/ Funduszu p.poż. zabezpieczenia bezpieczeństwa pożarowego na obiektach 

administrowanych , uchwalonego uchwałą RN 1/7/2009 z późn. zm. – do kwoty …………… 

zł.

Pokrycie z wolnych środków spółdzielni z rozliczeń międzyokresowych kosztów gospodarki 

zasobami mieszkaniowymi.

Uchwała obowiązuje bezterminowo i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    Przewodniczący Rady Nadzorczej:         Sekretarz  Rady Nadzorczej:

     Protokolant:



Uchwała nr. 3/7/2015

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla Domów Jednorodzinnych” z siedzibą 

w Krakowie przy ulicy Łobzowskiej numer 57,

podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 12.10.2015 r.

Rada Nadzorcza na podstawie Statutu  uchwala korektę uchwały RN 3/19/2011 , która 

otrzymuje brzmienie:

1/ Rada Nadzorcza  na podstawie Prawa Spółdzielczego art 78 punkt 2 oraz Statutu par. 90 

uchwala utworzenie celowego funduszu drogowego, składającego się z niezabudowanych 

działek : drogowych ,  stanowiących pasy dróg publicznych oraz działek przydrogowych i 

chodnikowych. 

2/ Fundusz celowy tworzy się z działek :

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

3/ Uchwała obowiązuje bezterminowo i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący RN :                                                  Protokolant:

Sekretarz RN :



Uchwała nr. 4/7/2015

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla Domów Jednorodzinnych” z siedzibą 

w Krakowie przy ulicy Łobzowskiej numer 57,

podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 12.10.2015 r.

Rada Nadzorcza na podstawie Statutu  uchwala korektę uchwały RN 4/19/2011 , która 

otrzymuje brzmienie:

1/ Rada Nadzorcza  na podstawie Prawa Spółdzielczego art 78 punkt 2 oraz Statutu par. 90 

uchwala utworzenie celowego funduszu działek rekreacyjnych – terenów zielonych , 

składającego się z niezabudowanych działek ,  stanowiących tereny zielone , rekreacyjne. 

2/ Fundusz celowy tworzy się z działek :

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

3/ Uchwała obowiązuje bezterminowo z dniem podjęcia.

Przewodniczący RN :                                                  Protokolant:

Sekretarz RN :



Uchwała  RN nr. 5/7/2015

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla Domów Jednorodzinnych” z siedzibą 
w Krakowie przy ulicy Łobzowskiej numer 57, podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej w 
dniu 12.10.2015 r.

Rada Nadzorcza na podstawie Statutu  uchwala korektę uchwały RN 5/19/2011 , która 

otrzymuje brzmienie:

1/ Rada Nadzorcza  na podstawie Prawa Spółdzielczego art 78 punkt 2 oraz Statutu par. 90 

uchwala utworzenie celowego funduszu działek terenów budowlanych , składającego się z 

niezabudowanych działek ,  stanowiących tereny przeznaczone pod zabudowę . 

2/ Fundusz celowy tworzy się z działek :

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….. wszystkie objęte KW …………………..

3/ Uchwała obowiązuje bezterminowo z dniem podjęcia.

                            

            Przewodniczący RN :                                                  Protokolant:

            Sekretarz RN :



Uchwała nr 6/7/2015

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla Domów Jednorodzinnych” z siedzibą 

w Krakowie przy ulicy Łobzowskiej numer 57,

podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 12.10.2015 r.

Rada Nadzorcza na podstawie Statutu par. 3 ust. 1 , par. 77 ust. 8 oraz Uchwały RN 1/6/2015 
uchwala:

1. Przystąpienie do zadania inwestycyjnego:

a/ Budowa garaży wolnostojących na dz. ……………….obr.5 Śródmieście  
ul……………………………….. .

b/ Budowa pawilonu użytkowego na dz. ……………… obr. 5 Śródmieście ul. 
………………………………….

2. Obiekty pozostają na majątku spółdzielni.

3. Pokrycie fundusz inwestycyjny.

4. Odpis inwestycyjny ustala się na poziomie 10 %.

        Przewodniczący RN :                                                  Protokolant:

            Sekretarz RN :



Uchwała  RN nr. 7/7/2015

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla Domów Jednorodzinnych” z siedzibą 
w Krakowie przy ulicy Łobzowskiej numer 57, podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej w 
dniu 12.10.2015 r.

Rada Nadzorcza  na podstawie Statutu par.77 uchwala  akceptację i zatwierdzenie Protokołu 

Zarządu 6/2015 w zakresie działań inwestycyjnych i działań zabezpieczenia majątku 

spółdzielni na działkach niezabudowanych wraz z wykazem kosztów.

Nr. ……………

Nr. ……………

Nr. …………….

Nr. …………….

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    Przewodniczący Rady Nadzorczej:         Sekretarz  Rady Nadzorczej:

     Protokolant:



   Uchwała nr 8/7/2015

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla Domów Jednorodzinnych” z siedzibą 

w Krakowie przy ulicy Łobzowskiej numer 57,

podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 12.10.2015 r.

Rada Nadzorcza  na podstawie Statutu par. 77 ust.9 ,ust.12 , Regulaminu zasad tworzenia i 
wykorzystania funduszu remontowego par.3 ust. 9 podejmuje uchwałę o przesunięciu - 
kredytowaniu robót z wolnych środków z innych nieruchomości przez spółdzielnię funduszu 
remontowego nieruchomości ………………….   kwotą …………….. zł. zgodnie z złożonym
przez członków spółdzielni wnioskiem z dnia 14.09.2015 r. , do zwrotu przez segment w 
opłatach funduszu remontowego wg. zasad.
- spłata w wpłatach funduszu remontowego
- stawka funduszu remontowego zgodnie z wnioskiem członków 
- obowiązywanie stawki zgodnie z wnioskiem i ustawą o spółdz. mieszkaniowych
Podstawa wniosek nieruchomości budynkowej  326 -  Statut par. 77 , Regulamin zasad 
tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego par.3.

Przewodniczący RN :                                                  Protokolant:

Sekretarz RN :


