
                                                 Komunikat z posiedzenia

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Wyrzysku 

                                          w dniu  25.03.2019 r.  / protokół nr 2/2019 /

      

Przedmiotem posiedzenia i rozpatrywania Rady Nadzorczej były  następujace zagadnienia wg 

porządku posiedzenia.

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej nr 1/2019.

3. Założenia do projektu planu remontów na 2019 r.

4. Przedstawienie wyniku finansowego za 2018 rok .  

5.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  2018/2019 z uwzględnieniem kosztów źródeł ciepła,

  d) zmiany  stawek oplat zaliczkowych centralnego ogrzewania dla lokali użytkowych

      własnościowych w  sezonie grzewczym  2018/2019 z uwzględnieniem kosztów źródeł ciepła,

  e) uchwały nr 7/2018 z dnia 26.03.2018 r.,

  f)  zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miejscowościach :

      Wyrzysk  i Wysoka.

6. Rozpatrzenie i przyjęcie planu pracy na 2019 rok :

    a) Komisji Rewizyjnej,

    b) Komisji GZM.

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

8. Sprawy bieżące i wniesione.

9. Zakończenie posiedzenia.

                                                                             Przewodnicząca  Rady Nadzorczej

                                                                                          Anna Jaśkiewicz
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