
INFORMACJA 

Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY 
NADZORCZEJ  Z  24.03.2020r.  

 

 

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z mającą obecnie miejsce  pandemią 

koronawirusa, Prezydium Rady Nadzorczej podjęło decyzję o skróceniu do 

niezbędnego minimum planowanego na dzisiejsze posiedzenie Rady Nadzorczej 

 porządku obrad. Posiedzenie odbywa się dziś wyjątkowo w formie e-mail lub sms      

a Rada Nadzorcza ma podąć decyzję tylko i wyłącznie w jednej  sprawie. 

 

Głosowanie odbędzie się w formie e-mail lub sms w sprawie uchwały zawartej              

w dostarczonych członkom Rady materiałach. W otrzymanych dokumentach znajduje 

się także uzasadnienie  projektu uchwały, która będzie podlegała głosowaniu.  

 

Drogą mailową należy głosować wysyłając wiadomość na adres rada@lwsm-

wrzeszcz.pl 

Drogą sms należy głosować wysyłając wiadomość na nr tel. 782-699-723 

 

Treść e-mail/sms powinna brzmieć: „Jestem za uchwałą” lub „jestem przeciwko 

uchwale”. 

 

 

Porządek obrad :  

 

1. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady 

Nadzorczej nr 8/19 z 24 września 2019 roku podjętej w sprawie ustalenia 

nowych wysokości opłat na pokrycie kosztów zależnych od Spółdzielni dla 

członków Spółdzielni za używanie lokali mieszkalnych i garaży.   
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1. DYSKUSJA I PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WPROWADZENIA 

ZMIAN DO UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ NR 8/19 Z 24 WRZEŚNIA 

2019 ROKU PODJĘTEJ W SPRAWIE USTALENIA NOWYCH WYSOKOŚCI 

OPŁAT NA POKRYCIE KOSZTÓW ZALEŻNYCH OD SPÓŁDZIELNI DLA 

CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI ZA UŻYWANIE LOKALI MIESZKALNYCH I 

GARAŻY.   

 

Przystąpiono do głosowana w formie e-mail/sms w sprawie podjęcia uchwały 

dotyczącej wprowadzenia zmian do uchwały Rady Nadzorczej nr 8/19 z 24 września 

2019 roku podjętej  w sprawie ustalenia nowych wysokości opłat na pokrycie kosztów 

zależnych od Spółdzielni dla członków Spółdzielni za używanie lokali mieszkalnych        

i garaży: 

 

UCHWAŁA NR 2/20 

 

 

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz”  

w Gdańsku z dnia 24.03.2020 roku 

 

 

w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Rady Nadzorczej nr 8/19 z 24.09.2019 

roku podjętej w sprawie ustalenia nowych wysokości  opłat na pokrycie 

kosztów zależnych od Spółdzielni dla członków Spółdzielni za używanie 

lokali mieszkalnych i garaży  

 

Działając w oparciu § 100 ust. 1 pkt  23  Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza na 

wniosek Zarządu LWSM „Wrzeszcz”  uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 8/19 z 24.09.2019 roku podjętej            

w sprawie ustalenia nowych wysokości opłat na pokrycie kosztów zależnych od 
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Spółdzielni dla członków Spółdzielni za używanie lokali mieszkalnych i garaży 

otrzymuje nowe brzmienie. 

 

§  2. 

 

Wymieniony w Uchwale załącznik Nr 1 stanowi integralną część uchwały. 

 

§  3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 

01.07.2020r  i  z tym  samym dniem  traci  moc  Uchwała  Nr 8/19  Rady Nadzorczej 

z dnia 24.09.2019r. w części dotyczącej załącznika Nr 1.  

 

W głosowaniu udział brało 15 osób 

     Za Uchwałą głosowało 12 osób 

     Przeciw Uchwale głosowały 3 osoby 

 

Uaktualniony uchwałą nr 2/20 Rady Nadzorczej załącznik nr 1 do uchwały Rady 

Nadzorczej nr 8/19 z 24.09.2019 roku podjętej w sprawie ustalenia nowych 

wysokości opłat na pokrycie kosztów zależnych od Spółdzielni dla członków 

Spółdzielni za używanie lokali mieszkalnych i garaży dostępny jest na stronie 

internetowej Spółdzielni w zakładce „Uchwały Rady Nadzorczej”. 

 


