
                                                                                                                  Cieszyn, dnia 09.01.2012r.               
 
 
 
                   Rada Nadzorcza, Zarzd 
        SM „Cieszynianka” 
 
 

Przewodniczcy Rady Nadzorczej S.M. „Cieszynianka” zwołuje na dzie  16.01.2012r. 
zebranie Rady Nadzorczej o godzinie 15.30 w pokoju nr 103 przy ul. Hajduka 17. 
Zaproszeni gocie: Zarz d, 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  Rady  oraz  
    z posiedzenia Prezydium. 
4. Uchwała nr 01/2012 w sprawie wykluczenia z członkostwa w Spółdzielni.      
5. Uchwała nr 02/2012 w sprawie wykluczenia z członkostwa w Spółdzielni.   
6. Uchwała nr 03/2012 w sprawie wykluczenia z członkostwa w Spółdzielni. 
7. Uchwała nr 04/2012 w sprawie wykluczenia z członkostwa w Spółdzielni.  
8. Uchwała nr 05/2012 w sprawie wykluczenia z członkostwa w Spółdzielni.  
9. Uchwała nr 06/2012 w sprawie wykluczenia z członkostwa w Spółdzielni.   

10. Uchwała nr 07/2012 w sprawie wykluczenia z  członkostwa w Spółdzielni.  
11. Uchwała nr 08/2012 w sprawie wykluczenia z członkostwa w Spółdzielni.  
12. Uchwała nr 09/2012 w sprawie wykluczenia z członkostwa w Spółdzielni.   
13. Uchwała nr 10/2012 w sprawie wykluczenia z członkostwa w Spółdzielni.  
14. Uchwała nr 11/2012  w sprawie sposobu ustalenia ratalnej spłaty opłaty  za  przekształcenie   
      prawa uytkowania wieczystego w  prawo własnoci nieruchomoci poło onej w Cieszynie  
      przy ul. Moniuszki, zabudowanej zespołem garay A oznaczonym G - MON- I. 

    15. Uchwała nr 12/2012 w sprawie wyraenia zgody na obcianie nieruchomoci. 
    16. Uchwała nr 13/2012 w sprawie wyraenia zgody na obcianie nieruchomoci. 
    17. Uchwała nr 14/2012 w sprawie wyraenia zgody na obcianie nieruchomoci. 
    18. Uchwała nr 15/2012 w sprawie wyraenia zgody na obcianie nieruchomoci. 
    19. Uchwała nr 16/2012 w sprawie wyraenia zgody na obcianie nieruchomoci. 
    20. Uchwała nr 17/2012 w sprawie wyraenia zgody na obcianie nieruchomoci. 
    21. Uchwała nr 18/2012 w sprawie wyraenia zgody na obcianie nieruchomoci. 
    22. Uchwała nr 19/2012 w sprawie wyraenia zgody na obcianie nieruchomoci. 
    23. Uchwała nr 20/2012 w sprawie wyraenia zgody na obcianie nieruchomoci. 
    24. Uchwała nr 21/2012 w sprawie wyraenia zgody na obcianie nieruchomoci. 
    25. Uchwała nr 22/2012 w sprawie wyraenia zgody na obcianie nieruchomoci. 
    26. Uchwała nr 23/2012 w sprawie wyraenia zgody na obcianie nieruchomoci. 
    27. Uchwała nr 24/2012 w sprawie wyraenia zgody na obcianie nieruchomoci. 
    28. Uchwała nr 25/2012 w sprawie wyraenia zgody na obcianie nieruchomoci. 
    29. Uchwała nr 26/2012 w sprawie wyraenia zgody na obcianie nieruchomoci. 
    30. Uchwała nr 27/2012 w sprawie wyraenia zgody na obcianie nieruchomoci. 
    31. Uchwała nr 28/2012 w sprawie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego dla Prezesa Zarzdu.    

32. Uchwała nr 29/2012 w sprawie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego dla Zastpcy Prezesa  
      Zarzdu.  



    33. Sprawy róne i wniesione. 
   a)  pismo Mieszkaców zasobów Spółdzielni z dnia 23.12.2011r.  
   b)  pismo wniesione przez członka Spółdzielni z dnia 09.01.2012r. 
   c)  pismo wniesione przez członka Spółdzielni z dnia 09.01.2012r. 
34. Zako czenie. 
     

 


