
                                                                                                                  Cieszyn, dnia 11.07.2011r.               
 
 
 
                   Rada Nadzorcza, Zarzd 
        SM „Cieszynianka” 
 

Przewodniczcy Rady Nadzorczej S.M. „Cieszynianka” zwołuje na dzie  18.07.2011r. 
zebranie Rady Nadzorczej o godzinie 15.30 w pokoju nr 103 przy ul. Hajduka 17. 
Zaproszeni gocie: Zarzd, Główna Ksigowa. 
 
Proponowany porz dek obrad: 
 
1. Otwarcie obrad.  
2. Przyj cie proponowanego porzdku obrad.     
3. Przyj cie  protokołów  z  poprzedniego  posiedzenia  Rady Nadzorczej, Komisji  Problemo-  
    wych oraz z posiedzenia Prezydium.   
4. Uchwała nr  48/2011 w sprawie ustalenia opłat zaliczkowych za energi ciepln  dla potrzeb  
    c.w.u. od 01 sierpnia 2011r.  
5. Uchwała  nr 49/2011 w sprawie przekształcenia prawa uytkowania wieczystego do działki 
    nr 15/26 obr. 38 przy ul. Broka 19 w Cieszynie.  
6. Uchwała  nr 50/2011 w sprawie przekształcenia prawa uytkowania wieczystego do działki  
    nr 15/23 obr. 38 przy ul. Broka 23 w Cieszynie.  
7. Uchwała nr 51/2011 w sprawie przekształcenia prawa uytkowania wieczystego do działki  
    nr 15/22 obr. 38 przy ul. Broka 25 w Cieszynie.  
8. Uchwała nr 52/2011 w sprawie przekształcenia prawa uytkowania wieczystego do działki  
    nr 165/2 obr. 41 przy ul. Chrobrego 6 w Cieszynie. 
9. Uchwała nr 53/2011 w sprawie przekształcenia prawa uytkowania wieczystego do działki  
    nr 60/27 obr. 30 przy ul. Karłowicza 3 i 5 w Cieszynie. 

10. Uchwała nr 54/2011 w sprawie przekształcenia prawa uytkowania wieczystego do działki  
    nr 78 obr. 30 przy ul. Szymanowskiego 10,12 i 14 w Cieszynie. 

11. Uchwała nr 55/2011 w sprawie przekształcenia prawa uytkowania wieczystego do działki  
    nr 5/8 obr. 38 przy ul. Broka 15 i 17 w Cieszynie. 

12. Uchwała nr  56/2011  w  sprawie  przyznania  premii uznaniowej  za  II  kwartał  2011 roku  
    etatowym członkom Zarzdu. 

13. Sprawy róne i wniesione. 
  a)  Pismo członka Spółdzielni z dnia 20.06.2011r. 
  b)  Pismo członka Spółdzielni z dnia 20.06.2011r. 
  c) Wyja nienia w  sprawie  podjtych  przez  Rad  Nadzorcz  Uchwał  nr 05  i 24/2010  oraz  
      Uchwał nr 29 i 30/2010  dot. likwidacji junkersów na os. Centrum i os. Liburnia. 
 d) Informacja na  temat indywidualnych rozlicze nieruchomoci z tytułu piel gnacji zieleni w  
      tym wycinek i nasadze drzew w zasobach Spółdzielni. 
 e)  Informacja w sprawie zlecenia wykonania firmie  Delta Partner projektu dot. wykorzystania  
      rodków unijnych. 
14. Zako czenie.   

                                    


