
Protokół nr. 06/2011
z posiedzenia Zarządu w dniu 24.08.2011 r.

Obecni :

Prezes Zarządu           –  …………………………..
Członek Zarządu         -   …………………………..
Członek Zarządu         -   …………………………..

Ustalenia : 

1. Zgodnie z złożonymi deklaracjami na podstawie zapisów statutowych Zarząd podejmuje 
Uchwały.

1.1. Uchwała 1/6/2011 – jednogłośnie
1.2. Uchwała 2/6/2011 – jednogłośnie

2. Zarząd celem zabezpieczenia majątku spółdzielni proceduje wykonanie ogrodzenia działki 
314/36 ul. Siemomysła – zgodnie z akceptacją Komisji Inwest.- Remont. RN . Wykonanie 
uzgodnione z ZIKiT K-w i Dec. pozwolenia UMK Wydz. Archit.

3. Zarząd podjął interwencję w ZIKiT K-w w sprawie zalewania terenów działek współwłasność 
spółdzielni przy ul. Królowej Jadwigi z drogi Estreicherów.

4. Zarząd w nawiązaniu do zapisów poprzednich i dec. komisji sprocedował wymianę zużytych 
urządzeń telekom. i administracyjnych biura spółdzielni oraz urzędowej segregacji archiwum.

5. Zarząd odpowiedział nie członkowi w sprawie bezprawnego zajęcia pomieszczenia 
przynależnego .

6. Zarząd zapoznał się z żądaniami i zarzutami członka – bez podstaw prawnych.

7. Zarząd wraz z Radą Nadzorczą i mieszkańcami współwłaścicielami działek uczestniczy w 
procedurach MPZP Obszaru Sarnie Uroczysko ( ogłoszenie Prez. M. Krakowa ) celem 
zabezpieczenia potrzeb i korzyści dla członków - współwłaścicieli działek.

8. Zarząd wraz z mieszkańcami procedował w Radzie Miasta i Urzędzie Woj. – działania 
związane z zatrzymaniem planów budowy drogi Estreicherów w zakresie niezgodnym z 
potrzebami i na szkodę mieszkańców , jak również decyzjami administracyjnymi.

9. Zgodnie z Dec. Komisji , Zarząd proceduje roboty remontowe dot. funduszu lokali 
niemieszkalnych.

10. Zarząd zgodnie z ustaleniami sporządził i zatwierdził sprawozdanie półroczne – przekazane 
wyłącznie dla Rady Nadzorczej.

11. Zarząd podejmuje Uchwałę 3/6/2011 r. w sprawie pracowniczej – jednogłośnie.

12. Zarząd podejmuje Uchwałę 4/6/2011 w sprawie członkowskiej – jednogłośnie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.



Uchwała nr. 1/06/2011 z dnia 24.08.2011 r.

Zarząd na podstawie Statutu przyjmuje z dniem 24.08.2011 r. w poczet członków Spółdzielni 
Mieszkaniowej "ODJ" Kraków – ……………………. ur. …………………. r. w 
………………… , zam. …………………………… , NIP: ………………… , Pesel: 
……………………

Członek spółdzielni ………………….. otrzymuje numer członkowski ……………..



Uchwała nr. 2/06/2011 z dnia 24.08.2011 r.

 Zarząd na podstawie Statutu przyjmuje z dniem 24.08.2011 r. w poczet członków Spółdzielni 
Mieszkaniowej "ODJ" Kraków –  …………………… ur. ……………… w Krakowie , zam. 
………………………  Kraków , NIP: ……………………,PESEL: ………………….

Członek spółdzielni ……………………. otrzymuje numer członkowski ……………...



Uchwała Zarządu 3/06/2011 podjęta w dniu 24.08.2011 r. 

Zarząd podejmuje uchwałę o zmianie wynagrodzenia dla  :

      Pani …………………… -  …………………… zł brutto.

      Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.09.2011 r..

      Zarząd Spółdzielnia Mieszkaniowa "ODJ" Kraków.



Uchwała nr. 4/06/2011 z dnia 24.08.2011 r.

 Zarząd na podstawie Statutu przyjmuje z dniem 24.08.2011 r. w poczet członków Spółdzielni 
Mieszkaniowej "ODJ" Kraków –  …………………… ur. ……………… w Krakowie , zam. 
………………………  Kraków , NIP: ……………………,PESEL: ………………….

Członek spółdzielni ……………………. otrzymuje numer członkowski ……………...
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