
Uchwała nr 1/7/2018

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla Domów Jednorodzinnych” z siedzibą 

w Krakowie przy ulicy Łobzowskiej numer 57,

podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 18.04.2018 r.

Rada Nadzorcza uchwala na podstawie Statutu par. 77  i Regulaminów wydanych na jego 

podstawie oraz wskazanych zapotrzebowań remontowych, plan remontów zasobów 

mieszkaniowych  nieruchomości wraz ze stawkami odpisu funduszu remontowego 

obowiązujących zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący RN :                                                  Protokolant:

Sekretarz RN :



Uchwała nr 1.1/7/2018

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla Domów Jednorodzinnych” z siedzibą 

w Krakowie przy ulicy Łobzowskiej numer 57,

podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 18.04.2018 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 
wnioskiem do zwrotu przez segment w opłatach funduszu remontowego wg. zasad.
- spłata w wpłatach funduszu remontowego
- stawka funduszu remontowego 3,0 zł/m2 pum
- obowiązywanie stawki w wysokości 3,0 zł/m2 pum zgodnie z ustawą o spółdzielniach 
mieszkaniowych
Podstawa wniosek nieruchomości budynkowej ……….. -  Statut par. 77 , Regulamin zasad 
tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego par.3.

Przewodniczący RN :                                                  Protokolant:

Sekretarz RN :



Uchwała nr. 2/7/2018

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla Domów Jednorodzinnych” z siedzibą 

w Krakowie przy ulicy Łobzowskiej numer 57,

podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 18.04.2018  r.

Rada Nadzorcza na podstawie Statutu  zatwierdza sprawozdanie Rad Nadzorczych za okres 

sprawozdawczy 2017 roku.

Przewodniczący RN :                                                  Protokolant:

Sekretarz RN :



Uchwała nr. 3/7/2018

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla Domów Jednorodzinnych” z siedzibą 

w Krakowie przy ulicy Łobzowskiej numer 57,

podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 18.04.2018  r.

Rada Nadzorcza na podstawie Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych art. 8/3 ust. 1/1 oraz 

Statutu par.77 uchwala zasady udzielania i respektowania pełnomocnictw na Walne 

Zgromadzenie Spółdzielni.

1/ Pełnomocnictwo może udzielić wyłącznie członek spółdzielni figurujący w rejestrze 

członków.

2/ Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.

3/ Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, zgodnie z zatwierdzonym wzorem 

stanowiącym załącznik do uchwały i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia przed 

jego rozpoczęciem.

4. Pełnomocnictwo winno być złożone i zarejestrowane w siedzibie spółdzielni nie później 

niż na 3 dni przed posiedzeniem walnego zgromadzenia.

Przewodniczący RN :                                                  Protokolant:

Sekretarz RN :



   


