
Uchwała nr 1/16/2019

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla Domów Jednorodzinnych” z siedzibą 

w Krakowie przy ulicy Łobzowskiej numer 57,

podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 02.10.2019 r.

Rada Nadzorcza na podstawie Statutu par. 77  oraz Regulaminu Udzielania Zamówień  

wydanego na jego podstawie  zatwierdza protokół Komisji Przetargowej z dnia 30.09.2019 r.

Przewodniczący RN :                                                  Protokolant:

Sekretarz RN :



Uchwała nr 2/16/2019

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla Domów Jednorodzinnych” z siedzibą 

w Krakowie przy ulicy Łobzowskiej numer 57,

podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 02.10.2019 r.

Rada Nadzorcza  na podstawie Statutu oraz przypisanych uchwał Rady Nadzorczej ( nr. 

5/4/2012 , 1/12/2016 , 1/2/2017 , 1/3/2017 , 1/8/2018 , 5/8/2018 , 3/9/2018 , 3/10/2018 ) w 

związku z Inwestycją „ Budowa domów jednorodzinnych wraz z infrastrukturą na dz. 

…………………………………………. obr. 8 Krowodrza uchwala co następuje:

1. Spółdzielnia przystępuje do realizacji wykonawczej zadania inwestycyjnego na dz. 

………………………… zgodnie z Projektami i Pozwoleniami  na budowę.

2. Protokół Komisji Przetargowej z dnia 30.09.2019 r. – protokół zostaje zatwierdzony w

zakresie rekomendacji odnośnie wyboru Generalnego Wykonawcy zadania f-ma 

……………………………..

3. Realizacja w pierwszym etapie inwestycyjnym.

4. Finansowanie :

-  budynek nr. roboczy ……………… wpłaty Inwestorów zgodnie z Umowami 

realizacyjnymi  

- budynek nr. roboczy …………….. – środki z f. inwestycyjnego – zwrot kosztów z 

chwilą zbycia zgodnie z Regulaminem przyjęć w poczet członków i kolejności 

ustanawiania praw do lokali mieszkalnych i lokali niemieszkalnych lub pozostawienie 

na majątku spółdzielni.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Przewodniczący RN :                                                  Protokolant:

Sekretarz RN :



Uchwała nr 3/16/2019

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla Domów Jednorodzinnych” z siedzibą 

w Krakowie przy ulicy Łobzowskiej numer 57,

podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 02.10.2019 r.

Rada Nadzorcza  na podstawie Statutu oraz przypisanych uchwał Rady Nadzorczej ( nr. 

5/4/2012 , 1/12/2016 , 1/2/2017 , 1/3/2017 , 1/8/2018 , 5/8/2018 , 3/9/2018 , 3/10/2018 ) w 

związku z Inwestycją „ Budowa domu jednorodzinnego dwumieszkaniowego wraz z 

infrastrukturą na dz. ……………………. obr. 8 Krowodrza uchwala co następuje:

1. Spółdzielnia przystępuje do realizacji wykonawczej zadania inwestycyjnego na dz. 

………………….. zgodnie z Projektami i Pozwoleniami  na budowę.

2. Realizacja zadania w drugim etapie inwestycyjnym.

3. Protokół Komisji Przetargowej z dnia 30.09.2019 r. – protokół zostaje zatwierdzony w

zakresie rekomendacji odnośnie wyboru Generalnego Wykonawcy zadania f-ma 

……………………….. .

4. Finansowanie :

-  budynek nr. roboczy ………………………  wpłaty Inwestorów zgodnie z 

Umowami realizacyjnymi . 

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Przewodniczący RN :                                                  Protokolant:

Sekretarz RN :




