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

w dniu  29.12.2021 r.  (protokół nr 8/2021 )

Przedmiotem  obrad  Rady  Nadzorczej  były  następujące  zagadnienia  wg  zaproponowanego
porządku.  

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej  nr 7/2021.
3. Podjęcie uchwały w sprawie: 

a) zmiany ceny za dostawę wody i odprowadzenie ścieków w m. Wysoka, 
b) przyjęcia stawki podatku od nieruchomości dla garaży,
c) przyjęcia stawki podatku od nieruchomości budynkowych, 
d) przyjęcia stawki z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, 
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 świadczenie usługi sprzątania klatek schodowych, 
i) przyjęcia jednolitego tekstu „Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do 

budynków oraz dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie 
bez podzielników kosztów ciepła”, 

j) umorzenia nieściągalnej należności, 
4. Przedstawienie informacji o treści listu polustracyjnego. 
5. Podsumowanie pracy Rady Nadzorczej i komisji w 2021 roku.
6. Sprawy bieżące i wniesione. 
7. Zakończenie posiedzenia. 

     Przewodniczący Rady Nadzorczej

                                                                                               Henryk Plica 
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