
Uchwała nr. 1/3/2014

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla Domów Jednorodzinnych” z siedzibą 

w Krakowie przy ulicy Łobzowskiej numer 57,

podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 15.12.2014 r.

Rada Nadzorcza  uchwala akceptację korekty planu finansowego 2014 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w okresie sprawozdawczym.

Uzasadnienie: dobre i prawidłowe wyniki Lustracji , ocena i opinia Lustracji 2011-2013.

Przewodniczący RN :                                                  Protokolant:

Sekretarz RN :



Uchwała nr. 2/3/2014

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla Domów Jednorodzinnych” z siedzibą 

w Krakowie przy ulicy Łobzowskiej numer 57,

podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 15.12.2014 r.

Rada Nadzorcza uchwala na podstawie Statutu par. 77 ust. 7 „ Używanie samochodu 
prywatnego członka zarządu ……………. ,  na potrzeby spółdzielni w jazdach lokalnych w 
rozliczeniu w formie ryczałtu pieniężnego i w tym celu przyznaje limit kilometrów , który w 
miesiącu wynosić będzie ………….. km. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i 
obowiązuje od dnia 01.01.2015 r.

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

Uzasadnienie : wyniki i ocena Lustracji 2011-2013.

Przewodniczący RN :                                                  Protokolant:

Sekretarz RN :



Uchwała nr 3/3/2014

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla Domów Jednorodzinnych” z siedzibą 

w Krakowie przy ulicy Łobzowskiej numer 57,

podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 15.12.2014 r.

Rada Nadzorcza uchwala na podstawie Statutu par. 77 przyznanie nagrody za 2014 rok : 

…………….  w wysokości …………… zł brutto ( słownie: …………….. 00/100 zł. ).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie : dobre i prawidłowe wyniki Lustracji , ocena i opinia Lustracji 2011-2013.

Przewodniczący RN :                                                  Protokolant:

Sekretarz RN :



   Uchwała nr 4/3/2014

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla Domów Jednorodzinnych” z siedzibą 

w Krakowie przy ulicy Łobzowskiej numer 57,

podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 15.12.2014 r.

Rada Nadzorcza uchwala na podstawie Statutu par. 77 przyznanie nagrody za 2014 rok :  

………………………..   w wysokości …………….. zł brutto (  słownie: …………. 00/100 zł

).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie : dobre i prawidłowe wyniki Lustracji , ocena i opinia Lustracji 2011-2013.

Przewodniczący RN :                                                  Protokolant:

Sekretarz RN :


