INFORMACJA
Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY
NADZORCZEJ Z 14.12.2020r.
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Posiedzenie Rady Nadzorczej odbywało się w formie zdalnej.

PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej

z 16 listopada

2020 roku.
4. Przyjęcie

Informacji

do

zamieszczenia

na

stronie

internetowej

z posiedzenia Rady Nadzorczej z 16 listopada 2020 roku.
5. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej.
6. Informacja Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach.
7. Dyskusja

i

podjęcie

uchwały

w

sprawie

zatwierdzenia

struktury

organizacyjnej Spółdzielni.
8. Dyskusja i podjęcie decyzji w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
Zastępcy Prezesa Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Wrzeszcz” w Gdańsku.
9. Ustalenie nowych wysokości opłat za lokale mieszkalne niezależnych od
Spółdzielni - podjęcie uchwały.
10. Przyjęcie planu pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2021 roku.
11. Podjęcie uchwały o ustaleniu zasad zaliczania członków do części
Walnego Zgromadzenia oraz do Grup Członkowskich.
12. Dyskusja na temat uchylenia Regulaminu działania Komisji Społecznej
do nadzorowania przebiegu wymiany stolarki okiennej w zasobach LWSM
„Wrzeszcz” oraz wprowadzenia zmian do uchwały Rady Nadzorczej
nr 17/08 z 29 lipca 2008 roku podjętej w sprawie wymiany stolarki okiennej
i drzwi balkonowych w zasobach Spółdzielni.
13. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej.
14. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
15. Sprawy wniesione.
16. Zamknięcie posiedzenia.
Do udziału w obradach Rady Nadzorczej zaproszono Zarząd Spółdzielni.
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INFORMACJA ZARZĄDU O AKTUALNIE PROWADZONYCH SPRAWACH.
Prezes Spółdzielni informowała, że w okresie sprawozdawczym otwarto oferty
złożone w przetargu na malowane klatek schodowych w budynkach przy ul. Trawki.
16 grudnia br. nastąpi otwarcie ofert dotyczących remontu sieci instalacyjnej
w budynku usytuowanym przy ul. Grunwaldzkiej 92/98 (tzw. „Dolarowcu”).
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej przypominał, że „Dolarowiec” jest
obecnie zadłużony w związku z kosztami wykonanych w tym budynku remontów
w porównaniu ze

środkami wpłaconymi przez mieszkańców tego budynku na

fundusz remontowy.
Przewodniczący Rady Nadzorczej oddelegowany do pracy w Zarządzie
informował zebranych, że w związku z wykonywaniem swoich nowych obowiązków,
spotkał się wraz z panią Prezes, z członkiem Spółdzielni panią Aliną
Staniszewską. Spotkanie miało na celu rozwiązanie problemów poruszanych przez
panią Staniszewską. Przewodniczący Rady informował także, że w 16 grudnia
odbędzie się posiedzenie Zarządu Spółdzielni, w którym będzie uczestniczył.

DYSKUSJA

I

PODJĘCIE

UCHWAŁY

W

SPRAWIE

ZATWIERDZENIA

STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ SPÓŁDZIELNI.
Prezes Spółdzielni poinformowała zebranych, że w związku z zaistniałą
w

Spółdzielni

sytuacją

(śmierć

pana

Prezesa

Andrzeja

Complaka),

która

spowodowała zmianę stanowiska pracy pani Prezes, należy dostosować do nowego
modelu firmy jej strukturę organizacyjną zmieniając podległość poszczególnych
działów funkcjonujących w Spółdzielni stosownie do kompetencji członków Zarządu.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej
Spółdzielni.
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UCHWAŁA NR 14/20
Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz”
w Gdańsku z dnia 14 grudnia 2020 roku.
w sprawie: zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni
Działając w oparciu § 100 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwala
co następuje:
§ 1.
Rada Nadzorcza zatwierdza strukturę organizacyjną Spółdzielni obejmującą
51 etatów.
Schemat struktury organizacyjnej Spółdzielni stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 16.11.2020r.
i z tym dniem traci moc uchwała Rady Nadzorczej nr 20/18 z 18 grudnia 2018 roku.
W głosowaniu udział brało 14 osób
Za Uchwałą głosowało 14 osób
Przeciw Uchwale głosowało 0 osób
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3. DYSKUSJA I PODJĘCIE DECYZJI W SPRAWIE OGŁOSZENIA KONKURSU
NA

STANOWISKO

WŁASNOŚCIOWEJ

ZASTĘPCY
SPÓŁDZIELNI

PREZESA

LOKATORSKO

MIESZKANIOWEJ

–

„WRZESZCZ”

W GDAŃSKU.
Przystąpiono do dyskusji w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Zastępcy
Prezesa Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz”
w Gdańsku. Projekt ogłoszenia zastał przygotowany przez Prezydium Rady
Nadzorczej. Uwag do projektu nie było. Wobec powyższego przystąpiono do
glosowania w sprawie zaakceptowania treści ogłoszenia.
Rada Nadzorcza Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz”
w Gdańsku, ul. Lelewela 17

ogłasza konkurs na stanowisko
Z-CY PREZESA ZARZĄDU DS.TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNYCH
Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria i wymagania:
−

wykształcenie wyższe (preferowane techniczne),

−

staż pracy minimum 10 lat,

−

co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

−

umiejętności kierownicze i organizatorskie,

−

niekaralność,

−

znajomość problematyki spółdzielczości mieszkaniowej,

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie następujących dokumentów:
−

list motywacyjny i życiorys zawodowy,

−

komplet

dokumentów

potwierdzających

wykształcenie,

kwalifikacje

i doświadczenie zawodowe, w tym kserokopie świadectw pracy,
−

oświadczenie o niekaralności,
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−

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji
zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty w siedzibie LWSM „Wrzeszcz”
(sekretariat) w Gdańsku, ul. Lelewela 17, a także drogą e-mail (rada@lwsmwrzeszcz.pl) w terminie do 15.01.2021r.
Za datę złożenia oferty uznaje się datę jej wpłynięcia do spółdzielni.

Wynik głosowania: 14 głosów „za”
Przewodniczący Rady Nadzorczej oddelegowany do pracy w Zarządzie
poinformował zebranych, że istnieje możliwość zorganizowania głosowania tajnego
w formie zdalnej (taka forma głosowania jest wymagana przy głosowaniach
w sprawach osobowych takich, jak wybór członka Zarządu).
Ustalono, że Prezydium Rady Nadzorczej, które ma obowiązek organizowania prac
Rady, przetestuje taka formę głosowania.
Prezes Spółdzielni zaproponowała ustalenie spraw organizacyjnych związanych
z realizacją ogłaszanego konkursu na stanowiska Z-cy Prezesa. Rada Nadzorcza
powinna ustalić skład osobowy, który upoważni do otwarcia ofert kandydatów na
stanowisko Z-cy Prezesa.
Wobec powyższego Rada Nadzorcza upoważniła Prezydium Rady Nadzorczej oraz
Przewodniczących poszczególnych Komisji Rady do otwarcia ofert kandydatów na
stanowisko Z-cy Prezesa.

USTALENIE

NOWYCH WYSOKOŚCI OPŁAT

ZA LOKALE

MIESZKALNE

NIEZALEŻNYCH OD SPÓŁDZIELNI - PODJĘCIE UCHWAŁY.
Prezes Spółdzielni przedstawiła zebranym informację Zarządu na temat propozycji
nowych wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni dla
członków Spółdzielni za używanie lokali mieszkalnych i garaży.
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Uwag i pytań nie było. Wobec powyższego przystąpiono do podjęcia uchwały
w sprawie ustalenia nowych wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od
Spółdzielni

dla

członków

Spółdzielni

za

używanie

lokali

mieszkalnych

i garaży:

UCHWAŁA NR 15/20
Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz”
w Gdańsku z dnia 14 grudnia 2020 roku

w sprawie: ustalenia nowych

wysokości

opłat na pokrycie kosztów niezależnych

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.
1. Wysokości miesięcznych opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni
za lokale mieszkalne z podziałem na poszczególne nieruchomości:
a. płatne od m2 powierzchni użytkowej lokalu – załącznik nr 1
b. płatne od mieszkania - załącznik nr 2
c. płatne od sztuki gniazda TV - załącznik nr 3

2. Wysokości miesięcznych opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni
za garaże z podziałem na poszczególne nieruchomości.
a. płatne od m2 powierzchni użytkowej garażu – załącznik nr 4
b. płatne od szt. (garaż) – załącznik nr 5
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§ 2.
Wymienione w Uchwale załączniki od nr 1 do nr 5 stanowią integralną część
uchwały.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
01.01.2021r .
W głosowaniu udział brało 14 osób
Za Uchwałą głosowało 14 osób
Przeciw Uchwale głosowało 0 osób

PRZYJĘCIE PLANU PRACY RADY NADZORCZEJ NA I PÓŁROCZE 2021 ROKU.
Rada Nadzorcza przystąpiła do przyjęcia ramowego planu swojej pracy w I półroczu
2021 roku:

RAMOWY PLAN PRACY RADY NADZORCZEJ
LWSM „WRZESZCZ”
W GDAŃSKU
NA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

9

l.p

M-c

Rodzaj
posiedzenia
Prezydium RN

1.
Plenum RN
2.

Temat- przedmiot zebrania
1. Ustalenie porządku obrad najbliższego
posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Sprawy wniesione.

STYCZEŃ

1. Rozmowy z kandydatami na stanowisko
Zastępcy Prezesa Spółdzielni.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru
członka Zarządu - Zastępcy Prezesa
Spółdzielni.
3. Przyjęcie protokołu posiedzenia plenarnego
Rady Nadzorczej.
4. Przyjęcie
informacji
z
posiedzenia
plenarnego Rady Nadzorczej.
5. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady
Nadzorczej.
6. Sprawy wniesione przez Zarząd Spółdzielni
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia
zasad
zaliczania
członków
do
poszczególnych
części
Walnego
Zgromadzenia.
8. Przyjęcie założeń do sprawozdania
z
działalności
Rady
Nadzorczej
przygotowywanego
na
Walne
Zgromadzenie.
9. Wolne wnioski.
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8

Prezydium RN

3.

Plenum
RN

1. Ustalenie porządku obrad najbliższego
posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Sprawy wniesione.
1. Informacja
Lustratora
na
temat
przeprowadzonej w Spółdzielni lustracji
pełnej.
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia plenarnego
Rady Nadzorczej.
3. Przyjęcie
informacji
z
posiedzenia
plenarnego Rady Nadzorczej.
4. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady
Nadzorczej.
5. Sprawy
wniesione
przez
Zarząd
Spółdzielni.
6. Sprawy wniesione przez Komisje Rady
Nadzorczej.
7. Wolne wnioski.

LUTY
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4.

Prezydium
RN

5.

MARZEC

1. Ustalenie porządku obrad najbliższego
posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Sprawy wniesione.
1. Przyjęcie protokołu posiedzenia plenarnego
Rady Nadzorczej
2. Przyjęcie
informacji
z
posiedzenia
plenarnego Rady Nadzorczej.
3. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady
Nadzorczej.
4. Informacja z wykonania planu remontów
za 2020 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia
planu
finansowego
funduszu
remontowego na 2021 rok.
6. Sprawy
wniesione
przez
Zarząd
Spółdzielni.
7. Sprawy wniesione przez Komisje Rady
Nadzorczej.
8. Pierwsze czytanie sprawozdania Rady
Nadzorczej
przygotowywanego
na
Walne
Zgromadzenie
LWSM
„Wrzeszcz”.
9. Wolne wnioski.
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Prezydium RN

1. Ustalenie porządku obrad najbliższego
posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Sprawy wniesione.

Plenum RN

1. Przyjęcie protokołu posiedzenia plenarnego
Rady Nadzorczej
2. Przyjęcie
informacji
z
posiedzenia
plenarnego Rady Nadzorczej.
3. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady
Nadzorczej.
4. Sprawy
wniesione
przez
Zarząd
Spółdzielni.
5. Informacja Biegłego Rewidenta na temat
badania sprawozdania finansowego
Spółdzielni za 2021r.
6. Informacja na temat przygotowań do
Walnego
Zgromadzenia
LWSM
„Wrzeszcz”.
7. Przyjęcie
sprawozdania
Rady
Nadzorczej
przygotowywanego
na
Walne Zgromadzenie LWSM „Wrzeszcz”
8. Sprawy wniesione przez Komisje Rady
Nadzorczej.
9. Wolne wnioski.

6.

7.

KWIECIEŃ
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Prezydium RN
8.
.
Plenum RN
.

MAJ

1. Ustalenie porządku obrad najbliższego
posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Sprawy wniesione.
1. Przyjęcie protokołu posiedzenia plenarnego
Rady Nadzorczej
2. Przyjęcie
informacji
z
posiedzenia
plenarnego Rady Nadzorczej.
3. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady
Nadzorczej.
4. Analiza wywiązywania się ze zobowiązań
złożonych przez zadłużonych członków
Spółdzielni zaproszonych z tego tytułu
na posiedzenia Rady Nadzorczej.
5. Informacja Zarządu na temat realizacji
wniosków polustracyjnych.
6. Sprawy
wniesione
przez
Zarząd
Spółdzielni.
7. Podsumowanie i realizacja wniosków
złożonych
przez
mieszańców
na
Walnym Zgromadzeniu w 2019 roku.
8. Sprawy wniesione przez Komisje Rady
Nadzorczej.
9. Wolne wnioski.
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Prezydium RN

1. Ustalenie porządku obrad najbliższego
posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Sprawy wniesione.

Plenum RN

1. Przyjęcie protokołu posiedzenia plenarnego
Rady Nadzorczej
2. Przyjęcie
informacji
z
posiedzenia
plenarnego Rady Nadzorczej.
3. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady
Nadzorczej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie korekty
planu remontów na 2020 rok.
5. Informacja Zarządu na temat przebiegu
przetargów w Spółdzielni.
6. Informacja członków Rady Nadzorczej
uczestniczących
w
przetargach
w Spółdzielni na temat przetargów.
7. Sprawy
wniesione
przez
Zarząd
Spółdzielni.
8. Informacja na temat przebiegu Walnego
Zgromadzenia LWSM ”Wrzeszcz”.
9. Przyjęcie Planu pracy Rady Nadzorczej
na II półrocze 2021 roku.
10. Sprawy wniesione przez Komisje Rady.
11. Wolne wnioski.

9.
1
.
10

CZERWIEC

Plan pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2021 roku przyjęto bez uwag 14 głosami
„za”.
PODJĘCIE UCHWAŁY O USTALENIU ZASAD ZALICZANIA CZŁONKÓW DO
CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DO GRUP CZŁONKOWSKICH.
Prezes Spółdzielni poinformowała zebranych, że ustawowym obowiązkiem Rady
Nadzorczej jest ustalanie zasad zaliczania członków do poszczególnych części
Walnego Zgromadzenia oraz do Grup Członkowskich. Następnie Zarząd Spółdzielni
może przypisać do nich poszczególnych członków.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia zasad zaliczania członków
do części Walnego Zgromadzenia i do Grup Członkowskich na rok 2021:
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UCHWAŁA NR 16/20
Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz”
w Gdańsku z dnia 14.12.2020r.
w sprawie: uchwalenia zasad zaliczania członków do części Walnego Zgromadzenia
i do Grup Członkowskich na rok 2021
Działając w oparciu o § 98 ust. 5 oraz § 100 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółdzielni oraz
w oparciu o § 3 ust. 1 Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich LWSM „Wrzeszcz”
w Gdańsku Rada Nadzorcza uchwala co następuje:
§ 1.
Rada Nadzorcza uchwala następujące zasady zaliczania członków do części
Walnego Zgromadzenia i do Grup Członkowskich na rok 2021:

1.

Dokonać podziału członków LWSM „Wrzeszcz” w Gdańsku na 6 części
Walnego Zgromadzenia.

2.

Członkowie zaliczeni do danej części Walnego Zgromadzenia stanowią
jednocześnie jedną Grupę Członkowską.

3.

Nieruchomości zaliczone do jednej części Walnego Zgromadzenia oraz jednej
Grupy Członkowskiej nie muszą sąsiadować ze sobą.

4.

Nie można zaliczyć członków uprawnionych do lokali w obrębie jednej
nieruchomości do różnych części Walnego Zgromadzenia i różnych Grup
Członkowskich.

5.

Zaliczenia członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia i Grup
Członkowskich dokonuje Zarząd Spółdzielni.
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§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu udział brało 14 osób
Za Uchwałą głosowało 14 osób
Przeciw Uchwale głosowało 0 osób

DYSKUSJA NA TEMAT UCHYLENIA REGULAMINU DZIAŁANIA KOMISJI
SPOŁECZNEJ

DO

NADZOROWANIA

PRZEBIEGU

WYMIANY

STOLARKI

OKIENNEJ W ZASOBACH LWSM „WRZESZCZ” ORAZ WPROWADZENIA ZMIAN
DO UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ NR 17/08 Z 29 LIPCA 2008 ROKU
PODJĘTEJ

W

SPRAWIE

WYMIANY

STOLARKI

OKIENNEJ

I

DRZWI

BALKONOWYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI.

Przewodniczący Komisji Statutowej informował zebranych, że Komisja Społeczna
do nadzorowania przebiegu wymiany stolarki okiennej w zasobach LWSM
„Wrzeszcz” nie była ostatnio powoływana. W ciągu najbliższych 2- 3 lat zostaną
prawdopodobnie zrealizowane wszystkie zwroty za wymieniona stolarkę okienną
i tym samym wyczerpany zostanie rejestr wymiany stolarki okiennej w zasobach
Spółdzielni. Wobec powyższego traci zasadność funkcjonowanie Regulaminu
działania Komisji Społecznej do nadzorowania przebiegu wymiany stolarki okiennej
w zasobach LWSM „Wrzeszcz”. Komisja Statutowa proponuje więc podjęcie uchwały
w sprawie uchylenia funkcjonowania dyskutowanego Regulaminu oraz przekazanie
kompetencji Komisji Społecznej

do Komisji Rewizyjnej – w tym celu należy

wprowadzić zmiany do uchwały Rady Nadzorczej nr 17/08 z 29 lipca 2008 roku
podjętej w sprawie wymiany stolarki okiennej i drzwi balkonowych w zasobach
Spółdzielni.
Postanowiono o umieszczeniu powyższych tematów w porządku obrad najbliższego
posiedzenia Rady Nadzorczej.
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INFORMACJE Z PRAC KOMISJI RADY NADZORCZEJ.
Przewodnicząca

Komisji

Rewizyjnej

informowała,

że

Komisja

w

okresie

sprawozdawczym zajęła się analizą stawek opłat niezależnych. Komisja analizowała
też wysokość kwot zgromadzonych przez budynki na rzecz funduszu remontowego
oraz ich wydatkowanie. Komisję zaniepokoiły duże nakłady na tzw. „Dolarowiec”.
Komisja

proponuje

rozważenie

możliwości

podniesienia

stawki

funduszu

remontowego na tym budynku. Zbliżona sytuacja ma także miejsce w budynkach
Góralska 57 oraz Lelewela 17. Przewodnicząca Komisji prosiła o komentarz
Przewodniczącego Komisji Technicznej. Komisja zajęła się także analizą
windykacji prowadzonej w Spółdzielni. Nie stwierdzono dużych zmian w wysokości
zadłużenia. Sprawa pandemii nie tłumaczy nieegzekwowania zadłużeń lokali
użytkowych i mieszkalnych. Sięgają one niejednokrotnie nawet roku. Nie jest to także
w porządku, kiedy członek Rady Nadzorczej nie wnosi swoich opłat, a taką sytuację
właśnie mamy.
Przewodniczący Komisji Statutowej przypominał, ze weszły w życie nowe Zasady
windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w zasobach LWSM
„Wrzeszcz” w Gdańsku i Zarząd Spółdzielni powinien je egzekwować.
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Przewodniczący

Komisji

Technicznej

informował,

że

Komisja

w

okresie

sprawozdawczym uczestniczyła w otwarciu ofert na malowanie klatek schodowych
w budynku przy ul. Trawki. Wpłynęły trzy oferty opiewające na kwoty od 247 do 339
tys. zł. i jest to duża rozpiętość kwot. 16 grudnia odbędzie się dyskusja w kwestii
dalszych działań. Jest także przygotowywana odpowiedź na pismo mieszkańców
budynków usytuowanych przy ul. Trawki.

Przewodniczący

Komisji

Statutowej

informował,

że

Komisja

w

okresie

sprawozdawczym zajęła się weryfikacją Regulaminu działania Komisji Społecznej
do nadzorowania przebiegu wymiany stolarki okiennej w zasobach LWSM
„Wrzeszcz”. Komisja planuje dalsze prace nad uaktualnieniem regulaminów i zasad
obowiązujących w Spółdzielni.

ROZPATRZENIE PISM SKIEROWANYCH DO RADY NADZORCZEJ.
Rada Nadzorcza zapoznała się z bieżącą korespondencją. Dotyczyła ona prośby do
Zarządu

mieszkańca

budynku

Góralska

w

kwestii

nawiązania

kontaktu

z właścicielem lokalu w związku z notorycznym zakłócaniem spokoju mieszkańcom
budynku przez osoby wynajmujące lokal.

SPRAWY WNIESIONE

Z-ca

Przewodniczącego

Rady

Nadzorczej

poruszył problem

uczestnictwa

członków Rady Nadzorczej w pracach Komisji. Prosił o czynne uczestniczenie w ich
pracach.
Pan Marian Dombrowski był zdania, że członkowie Rady Nadzorczej powinni
dawać przykład całej Spółdzielni. Powinni oni być krystaliczni i mieć uregulowane
wszelkie zobowiązania wobec Spółdzielni.
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Pani Mirosława Turska informowała, że chodzi tu o taka kwotę, która znacznie
przekracza dietę członka Rady Nadzorczej.

Na zakończenie ustalono terminy posiedzeń Prezydium oraz Rady Nadzorczej:
• 11.01.2021r. - posiedzenie Prezydium
• 18.01.2021r. – otwarcie ofert kandydatów na Z-cę Prezesa
• 15.01.2021r. – posiedzenie Rady Nadzorczej.

