
Uchwała nr. 1/6/2018

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla Domów Jednorodzinnych” z siedzibą 

w Krakowie przy ulicy Łobzowskiej numer 57,

podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 21.03.2018 r.

Rada Nadzorcza na podstawie Statutu  uchwala przyjęcie listu polustracyjnego  Krajowej 

Rady Spółdzielczej – Lustracja 2014-2016 .

Przewodniczący RN :                                                  Protokolant:

Sekretarz RN :



Uchwała nr. 2/6/2018

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla Domów Jednorodzinnych” z siedzibą 

w Krakowie przy ulicy Łobzowskiej numer 57,

podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 21.03.2018  r.

Rada Nadzorcza na podstawie Statutu  uchwala akceptację odszkodowania ustaloną decyzją 

Prezydenta miasta Krakowa nr. GS-14.UK.72211-1-275/04 z dnia 08.02.2018 r. - za działkę 

drogową  nr. …….. pow. ………. ha stanowiącą ul. ……….. w Krakowie , przejętą z mocy 

prawa na własność Gminy Kraków zgodnie z Decyzją Wojewody Małopolskiego nr. WS-

IV.7533.1.3006.2013.UC  z dnia 10.07.2017 r.  

Przewodniczący RN :                                                  Protokolant:

Sekretarz RN :



Uchwała nr. 3/6/2018

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla Domów Jednorodzinnych” z siedzibą 

w Krakowie przy ulicy Łobzowskiej numer 57,

podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 21.03.2018  r.

Rada Nadzorcza na podstawie Statutu par.77 ust. 1 uchwala akceptację budżetu 2018 r.

Przewodniczący RN :                                                  Protokolant:

Sekretarz RN :



Uchwała nr. 4/6/2018

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla Domów Jednorodzinnych” z siedzibą 

w Krakowie przy ulicy Łobzowskiej numer 57,

podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 21.03.2018  r.

Rada Nadzorcza na podstawie Statutu  w sprawie Sygn. akt I Ns 1142/17 – dotyczy wniosek 

………. przeciwko SM „ODJ” K-w o ustanowienie drogi koniecznej na dz. ………. – teren 

ozn. Zp ( zieleń publiczna ) uchwala:

1/ Dokonanie upoważnienia i zobowiązania  członków Zarządu , Rady Nadzorczej , 

Administratora do uczestnictwa w procedurach procesowych , wydawania oświadczeń i pism 

oraz czynnego uczestnictwa w procesie.

2/ Na potrzeby procesu wykonywanie wszelkich działań oraz zleceń techniczno-badawczych 

dotyczących działki ……… oraz sąsiednich : badań geodezyjnych, opinii technicznych , 

opinii geodezyjnych , opinii dendrologicznych z inwentaryzacjami zieleni, opinii prawnych 

itd. 

3/ Zlecenia w/w prac w trybie procedur awaryjnych bezprzetargowych zgodnie z Reg. 

Udzielania Zamówień  par. 3 ust. 1a , par.4 – pokrycie wolne środki – fundusz  zieleni.

4/ Rada upoważnia i zobowiązuje Zarząd do wykonania zleceń i działań powyższych w 

porozumieniu  z Radą Nadzorczą.

5/ Uchwała obowiązuje od dnia wszczęcia procedury procesowej sygn. akt. I Ns 1142/17.

Przewodniczący RN :                                                  Protokolant:

Sekretarz RN :



Uchwała nr. 5/6/2018

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla Domów Jednorodzinnych” z siedzibą 

w Krakowie przy ulicy Łobzowskiej numer 57,

podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 21.03.2018 r.

Rada Nadzorcza uchwala na podstawie Statutu par. 90 zmianę wysokości funduszu celowego.

1. Fundusz zieleni uchwalony uchwałą RN nr. 8/20/2007 z późniejszymi zmianami – 

zwiększenie do kwoty ……….. zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący RN :                                                  Protokolant:

Sekretarz RN :



Uchwała nr. 6/6/2018

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla Domów Jednorodzinnych” z siedzibą 

w Krakowie przy ulicy Łobzowskiej numer 57,

podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 21.03.2018  r.

Rada Nadzorcza na podstawie Statutu  par. 90 uchwala korektę uchwały RN 3/19/2011  iż 

późniejszymi zmianami oraz powiązanej Uchwały 4/3/2017 , 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 :

nr. 459/1 , nr. 605/1 , nr. 461/4 objęte KW KR1P/0004897/7 ; nr. 96/6 obj. KW 83733 ; nr. 

105/6 , nr. 105/10 objęte KW 113803 ; nr. 299 objętą KW KR1P/00233505/7 ; nr. 328/2 , 

326/1 , 323 , 324 , 344 objęte KW KR1P/00183721/1 ; nr. 360, nr. 368, nr. 322/2, nr. 322/3 

objęte KW KR1P/00002256/8 ; nr. 203/4 objętą KW KR1P/00021990/4 , nr. 200/2 objętą 

KW KR1P/00306710/0 ; nr. 220/52 ; nr. 254/4 , nr. 430/2 objęte KW KR1P/00087042/4 ; nr. 

220/34 objęte KW KR1P/00242539/0; 

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

Przewodniczący RN :                                                  Protokolant:

Sekretarz RN :



Uchwała  RN nr. 7/6/2018

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla Domów Jednorodzinnych” z siedzibą 
w Krakowie przy ulicy Łobzowskiej numer 57, podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej w 
dniu 21.03.2018  r.

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

uchwala korektę uchwały 2/19/2011 z późn. zm zwiększenie celowego funduszu 

inwestycyjnego do kwoty …………… zł.

2/ Celem funduszu pozostaje  wyłącznie realizacja celów statutowych Spółdzielni 

Mieszkaniowej "ODJ" Kraków zgodnie z zapisami Statutu.

3/ Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

    Przewodniczący Rady Nadzorczej: Sekretarz Rady Nadzorczej:

     Protokolant:



Uchwała  RN nr. 8/6/2018

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla Domów Jednorodzinnych” z siedzibą 
w Krakowie przy ulicy Łobzowskiej numer 57, podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej w 
dniu 21.03.2018  r.

Rada Nadzorcza uchwala na podstawie Statutu par. 77 ust. 7 „ uchwala się wynagrodzenie dla
………………. w wysokości ……….. zł brutto ( słownie : ……………….brutto )

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym i obowiązuje od dnia 01.04.2018 r.

Aneks do Umowy o pracę w treści uzgodnionej i zaakceptowanej przez Strony .

Zmiana treści Umowy o pracę wymaga zgody obu Stron.

Do reprezentowania Spółdzielni Rada Nadzorcza upoważnia : ……………………….

    Przewodniczący Rady Nadzorczej: Sekretarz Rady Nadzorczej:

     Protokolant:




