
Uchwała nr 1/8/2018

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla Domów Jednorodzinnych” z siedzibą 

w Krakowie przy ulicy Łobzowskiej numer 57,

podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 26.07.2018 r.

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

podstawie zatwierdza protokoły:  komisji inwestycyjnej z dnia 18.06.2018 r. oraz  komisji 

remontowej z dnia 18.06.2018 r.

Przewodniczący RN :                                                  Protokolant:

Sekretarz RN :



Uchwała nr 2/8/2018

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla Domów Jednorodzinnych” z siedzibą 

w Krakowie przy ulicy Łobzowskiej numer 57,

podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 26.07.2018 r.

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

podstawie zatwierdza protokół Komisji Inwestycyjnej z dnia 26.07.2018 r.

Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd do wykonania zapisów protokołu.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Przewodniczący RN :                                                  Protokolant:

Sekretarz RN :



Uchwała nr 3/8/2018

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla Domów Jednorodzinnych” z siedzibą 

w Krakowie przy ulicy Łobzowskiej numer 57,

podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 26.07.2018 r.

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

Przewodniczący RN :                                                  Protokolant:

Sekretarz RN :



Uchwała nr. 4/8/2018

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla Domów Jednorodzinnych” z siedzibą 

w Krakowie przy ulicy Łobzowskiej numer 57,

podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 26.07.2018  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. 5/8/2018

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla Domów Jednorodzinnych” z siedzibą 

w Krakowie przy ulicy Łobzowskiej numer 57,

podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 26.07.2018  r.

Rada Nadzorcza na podstawie Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statutu par.77 

uchwala zatwierdzenie protokołu  komisji przetargowej z 26.07.2018 r. dot.  zadania 

inwestycyjnego na działce ……………… ………………. wdrożonego stosownymi 

uchwałami do realizacji.

Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd do wykonania zapisów protokołu.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Przewodniczący RN :                                                  Protokolant:

Sekretarz RN :



   


