
Komunikat z posiedzenia 
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Wyrzysku 

w dniu  29.03.2021 r.  (protokół nr 2/2021 )

Przedmiotem  obrad  Rady  Nadzorczej  w  trybie  zdalnym  były  następujące  zagadnienia
wg zaproponowanego porządku.  

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej nr 1/2021.
3. Informacja o wykonaniu zadań gospodarczych (koszty prac zleconych i własnych) w 2020 roku.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmiany stawki opłaty eksploatacyjnej dla lokali użytkowych przydzielonych na prawach
      spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  b) przyjęcie ryczałtów zużycia wody na 1 osobę w poszczególnych budynkach,
  c) zmiany stawki opłat   zaliczkowych centralnego ogrzewania dla lokali mieszkalnych
      w sezonie   grzewczym  2020/2021 z uwzględnieniem kosztów źródeł ciepła,
  d) zmiany  stawek opłat zaliczkowych centralnego ogrzewania dla lokali użytkowych
      własnościowych w  sezonie grzewczym  2020/2021 z uwzględnieniem kosztów źródeł ciepła,
  e) zmiany  stawki opłaty zaliczkowej kosztów ogrzewania 1m3  wody użytkowej,
  f) udzielenia wewnętrznego wsparcia na dofinansowanie zadania p.n. „Remont klatek   
      schodowych, instalacji elektrycznej i malowanie suszarni budynku ul. Bydgoska 9a”, 
  g) udzielenia wewnętrznego wsparcia na dofinansowanie zadania p.n. „Remont klatek 
      schodowych,  instalacji elektrycznej i malowanie suszarni budynku ul. Bydgoska 9b”,
  h) udzielenia wewnętrznego wsparcia na dofinansowanie zadania p.n. „Remont klatek
     schodowych, instalacji elektrycznej i malowanie suszarni budynku ul. Bydgoska 9c”,
  i) udzielenia wewnętrznego wsparcia na dofinansowanie zadania p.n. „Remont klatek  
     schodowych,  instalacji elektrycznej i malowanie suszarni budynku ul. Grunwaldzka 8”, 
  j) wyrażenia zgody na obciążenie działek nr 275/2, 275/4 i 282 przy ul. Grunwaldzkiej 6 i 7 
      w Wyrzysku, 
  k) przyjęcia regulaminu wyboru członka zarządu.
5. Informacja z pracy zarządu i realizacji wniosków zgłoszonych na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Sprawy bieżące i wniesione.
7. Zakończenie posiedzenia.

  

                                                                                   Przewodniczący Rady Nadzorczej

                                                                                               Henryk Plica 
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