
Uchwała  RN nr. 1/16/2010

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla Domów Jednorodzinnych” z siedzibą 
w Krakowie przy ulicy Łobzowskiej numer 57, podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej w 
dniu 20.12.2010 r.

Rada Nadzorcza  uchwala, celem zapewnienia bezpieczeństwa dla mieszkańców i budynków 
kontynuacje zapisów Uchwały 3/12/2010 oraz podejmuje uchwałę w treści:

1/ Utworzenie funduszu zimowego utrzymania obiektów i budynków pozostających w 
zasobach spółdzielni i administrowanych przez spółdzielnię.

2/ Ustala się kwotę funduszu do 50 000 zł.

3/ Fundusz utworzony z wolnych środków spółdzielni.

4/ Koszty odśnieżania i zimowego utrzymania zasobów spółdzielni – dachy , ciągi 
pieszojezdne wewnętrzne , chodniki i dojścia do budynków , schody terenowe zostają 
pokryte od 2010 r. z funduszu przedmiotowego.

5/ Zakres odśnieżania dotyczący mieszkańców i najemców obowiązuje zgodnie z 
Regulaminem Porządku Domowego.

    Przewodniczący Rady Nadzorczej: Sekretarz Rady Nadzorczej:

     Protokolant:



                                           Uchwała  RN nr. 2/16/2010

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla Domów Jednorodzinnych” z siedzibą 
w Krakowie przy ulicy Łobzowskiej numer 57, podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej w 
dniu 20.12.2010 r.

 Rada Nadzorcza  uchwala Regulamin dotyczący zasad, warunków oraz trybu udostępniania 
dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej "ODJ" w Krakowie.

    Parafowana treść Regulaminu stanowi integralną część Uchwały.

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    Dotychczasowa treść Regulaminu uchwalonego w dniu 06.10.2009 r. traci moc.

    Przewodniczący Rady Nadzorczej: Sekretarz Rady Nadzorczej:

     Protokolant:



Uchwała  RN nr. 3/16/2010

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla Domów Jednorodzinnych” z siedzibą 
w Krakowie przy ulicy Łobzowskiej numer 57, podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej w 
dniu 20.12.2010 r.

 Rada Nadzorcza  uchwala zgodnie z zapisami usm art. 26 ust.1 oraz art. 27 ust. 2 i 3 
zaprzestanie z dniem 01.01.2011 r. wykonywania zarządu obiektu ………………….

    Przewodniczący Rady Nadzorczej: Sekretarz Rady Nadzorczej:

     Protokolant:



                                                     Uchwała nr 4/16/2010

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla Domów Jednorodzinnych” z siedzibą 

w Krakowie przy ulicy Łobzowskiej numer 57,

podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 20.12.2010 r.

Rada Nadzorcza uchwala przyznanie nagrody za 2010 rok : ………………………….  w 

wysokości …………………….. zł brutto ( słownie: …………………………. zł. ).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący RN :                                                  Protokolant:

Sekretarz RN :



                                                      Uchwała nr 5/16/2010

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla Domów Jednorodzinnych” z siedzibą 

w Krakowie przy ulicy Łobzowskiej numer 57,

podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 20.12.2010 r.

Rada Nadzorcza uchwala przyznanie nagrody za 2010 rok :  ……………….   w wysokości 

……………………….. zł brutto ( słownie: ……………………………… zł. ).

.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący RN :                                                  Protokolant:

Sekretarz RN :



                                                


