
                                                 Komunikat z posiedzenia

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Wyrzysku 

                                       w dniu  30.12.2019 r.  / protokół nr 10/2019 /

 

Przedmiotem posiedzenia i rozpatrywania Rady Nadzorczej były  następujace zagadnienia

wg porządku posiedzenia.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej nr 9/2019.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

    a) przyjęcia stawki podatku od nieruchomości dla garaży,

    b) przyjęcia stawki podatku od nieruchomości budynkowych, 

    c) przyjęcia stawek opłat przekształceniowych z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego

        we własność oraz przyjęcia stawek za wieczyste użytkowanie gruntów w częściach wspólnych,

    d) przyjęcia stawki z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej  zabudowanej 

        garażami,

    e) zmiany stawki eksploatacyjnej dla lokali mieszkalnych,

    f)  zmiany stawki funduszu remontowego dla lokali mieszkalnych, 

    g) zmiany stawki eksploatacyjnej dla garaży,

    h) zmiana opłaty za sprzątanie klatek schodowych,

    i)  zmiana opłaty za konserwacje domofonów.

4. Informacja z pracy zarządu i realizacji wniosków zgłoszonych na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

5. Sprawy bieżące i wniesione.

6. Zakończenie posiedzenia.

                                                                                  Przewodniczący  Rady Nadzorczej

                                                                                           Henryk  Plica
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