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

w dniu  31.05.2021 r.  (protokół nr 3/2021 )

Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej były następujące zagadnienia wg zaproponowanego porządku.  

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej  nr 2/2021.
3. Przedstawienie  i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok.
4. Wybór Członka Zarządu:

a) Przedstawienie informacji o zgłoszonych ofertach i ich zgodności z zapisem regulaminu 
wyboru członka Zarządu, 

b) Przeprowadzenie przesłuchań kandydatów, 
c) Przeprowadzenie głosowania oraz podjęcie uchwały w sprawie wyboru i powołania członka 

Zarządu- Zastępca Prezesa Zarządu. 
5. Przedstawienie wyniku finansowego za 2020 rok.
6. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z badania sprawozdania finansowego za 2020 

rok.
7. Informacja z posiedzenia Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.
8. Założenia do projektu planu remontów na 2021 rok.
9. Przedstawienie planu finansowo-gospodarczego na 2021 rok .
10. Podjęcie uchwał w sprawach :

a) przyjęcia sprawozdania finansowego za 2020 rok,
b) przyjęcia i zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego na 2021 rok,
c) udzielenia finansowego wsparcia na dofinansowanie zadania p.n. " Docieplenie ściany 

budynku ul. Grunwaldzka 6 w m. Wyrzysk",
d) udzielenia  finansowego wsparcia na dofinansowanie zadania p.n." Docieplenie ściany 

budynku ul. Bydgoska 9e w m. Wyrzysk"
e) udzielenia  finansowego wsparcia na dofinansowanie zadania p.n." Docieplenie ściany 

budynku ul. Bydgoska 9f w m. Wyrzysk"
f) udzielenia  finansowego wsparcia na dofinansowanie zadania p.n." Remont klatek 

schodowych, instalacji elektrycznej z malowaniem suszarni budynku ul. Słoneczna 4            
w m. Wysoka",

g) Udzielenia finansowego wsparcia na dofinansowanie zadania p.n. " Remont balkonów 
budynku przy ul. Dąbrowskiego 1b w m. Łobżenica",

h) przyjęcia zmian do „Regulaminu wynagradzania pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej 
Lokatorsko- Własnościowej w Wyrzysku”, 

i) Regulacji wynagradzania dla członków Zarządu Spółdzielni,    
11. Przedstawienie informacji o stanie zadłużenia i windykacji należności. 
12. Przedstawienie informacji z realizacji wniosków Walnego Zgromadzenia. 
13. Informacja o terminie odbycia Walnego Zgromadzenia. 
14. Informacja z pracy zarządu i realizacji wniosków zgłoszonych na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
15. Sprawy bieżące i wniesione. 
16. Zakończenie posiedzenia. 

                                                                               

                                              Przewodniczący Rady Nadzorczej

                                                                                               Henryk Plica 
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