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

w dniu  29.09.2021 r.  (protokół nr 6/2021 )

Przedmiotem  obrad  Rady  Nadzorczej  były  następujące  zagadnienia  wg  zaproponowanego
porządku.  

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej  nr 5/2021.
3. Informacja o przygotowaniu kotłowni do sezonu grzewczego 2021/2022. 
4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany stawek opłat zaliczkowych centralnego ogrzewania dla lokali mieszkalnych w  
     sezonie grzewczym 2021/2022 z uwzględnieniem kosztów źródeł ciepła- kotłowni,  
b) zmiany stawek opłat zaliczkowych centralnego ogrzewania dla lokali użytkowych  
    własnościowych w sezonie grzewczym 2021/2022 z uwzględnieniem kosztów źródeł 
     ciepła- kotłowni, 
c) zmiany stawki opłaty zaliczkowej kosztów podgrzania 1m3 wody użytkowej, 
d) wyrażenia zgody na obciążenie działki nr 1185/3 przy ul. Złotowskiej 23c 
     w m. Łobżenica,
e) regulacji wynagrodzenia Zastępcy Prezesa Zarządu.

5. Okresowa ocena stanu finansowego spółdzielni. 
6. Informacja z pracy zarządu i realizacji wniosków zgłaszanych na posiedzeniu Rady 

Nadzorczej.
7. Sprawy bieżące i wniesione. 
8. Zakończenie posiedzenia. 

                                              Przewodniczący Rady Nadzorczej

                                                                                               Henryk Plica 


	Komunikat z posiedzenia
	Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Wyrzysku
	w dniu 29.09.2021 r. (protokół nr 6/2021 )
	Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej były następujące zagadnienia wg zaproponowanego porządku.
	1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
	2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej nr 5/2021.
	3. Informacja o przygotowaniu kotłowni do sezonu grzewczego 2021/2022.
	4. Podjęcie uchwał w sprawach:
	a) zmiany stawek opłat zaliczkowych centralnego ogrzewania dla lokali mieszkalnych w
	sezonie grzewczym 2021/2022 z uwzględnieniem kosztów źródeł ciepła- kotłowni,
	b) zmiany stawek opłat zaliczkowych centralnego ogrzewania dla lokali użytkowych
	własnościowych w sezonie grzewczym 2021/2022 z uwzględnieniem kosztów źródeł
	ciepła- kotłowni,
	c) zmiany stawki opłaty zaliczkowej kosztów podgrzania 1m3 wody użytkowej,
	d) wyrażenia zgody na obciążenie działki nr 1185/3 przy ul. Złotowskiej 23c
	w m. Łobżenica,
	e) regulacji wynagrodzenia Zastępcy Prezesa Zarządu.
	5. Okresowa ocena stanu finansowego spółdzielni.
	6. Informacja z pracy zarządu i realizacji wniosków zgłaszanych na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
	7. Sprawy bieżące i wniesione.
	8. Zakończenie posiedzenia.
	Przewodniczący Rady Nadzorczej
	Henryk Plica

