
                                                                                                                 Cieszyn, dnia 19.09.2011r.               
 
 
                   Rada Nadzorcza, Zarzd 
        SM „Cieszynianka” 
 
 

Przewodniczcy Rady Nadzorczej S.M. „Cieszynianka” zwołuje na dzie  26.09.2011r. 
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  Rady  oraz  
    z posiedzenia Prezydium. 

 4. Uchwała  nr  65/2011 w  sprawie uchwalenia  Regulaminu zasad  wyboru wykonawców  na     
   prace projektowe, na  roboty inwestycyjne, remontowe  i usługi oraz  pracy Komisji Przeta-    
   rgowej do oceny ofert i wyboru wykonawców w Spółdzielni Mieszkaniowej„Cieszynianka”  
   w Cieszynie.            
5. Uchwała nr  66/2011 w sprawie zmiany uchwały własnej nr 05/2010.  
6. Uchwała nr  67/2011 w sprawie zmiany uchwały własnej nr 24/2010. 
7. Uchwała  nr  68/2011 w sprawie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni „Mieszka-   
    niowej „Cieszynianka” w Cieszynie za 2011r. pod wzgl dem rzetelnoci i prawidłowo ci. 
8. Uchwała  nr 69/2011 w sprawie przekształcenia prawa uytkowania wieczystego do działki       

     nr 19/2 obr. 31 przy ul. Chopina 18, 22 i 24 w Cieszynie. 
9. Uchwała nr 70/2011 w sprawie przekształcenia prawa uytkowania wieczystego do działki  
    nr 40/20 obr. 30 przy ul. Moniuszki 18 w Cieszynie. 

10. Uchwała  nr 71/2011 w sprawie przekształcenia prawa uytkowania wieczystego do działki  
       nr 40/22 obr. 30  przy ul. Moniuszki 22 w Cieszynie. 
11. Uchwała  nr 72/2011 w sprawie przekształcenia prawa uytkowania wieczystego do działki  
      nr 40/13 obr. 30 przy ul. Moniuszki 24 w Cieszynie. 
12. Uchwała  nr 73/2011  w sprawie przekształcenia prawa uytkowania wieczystego do działki  
       nr 17/46 obr. 31 przy ul. Szymanowskiego 5 w Cieszynie. 

   13. Uchwała  nr 74/2011 w sprawie przekształcenia prawa uytkowania wieczystego do działki  
         nr 17/45 obr. 31przy ul. Szymanowskiego 7 w Cieszynie. 
   14. Uchwała  nr 75/2011 w sprawie przekształcenia prawa uytkowania wieczystego do działki  
         nr 60/22 obr. 30 przy ul. Macierzy Szkolnej 1 i Szymanowskiego 2, 6 i 8 w Cieszynie. 
   15. Uchwała  nr 76/2011 w sprawie przekształcenia prawa uytkowania wieczystego do działki  
         nr 5/46 obr. 38  przy ul. Broka 16 w Cieszynie. 
   16. Uchwała  nr 77/2011 w sprawie przekształcenia prawa uytkowania wieczystego do działki  
         nr 5/30 obr. 38 przy ul. Popiołka 1 i 3 w Cieszynie. 
   17. Uchwała  nr 78/2011 w sprawie przekształcenia prawa uytkowania wieczystego do działki  
         nr 14/50 obr. 13 przy ul. Skrzypka 1 w Cieszynie. 
   18. Uchwała nr 79/2011 w sprawie zmiany uchwały własnej nr 31/2009. 

     19. Uchwała  nr  80/2011 w  sprawie przyznania  premii uznaniowej za  III  kwartał  2011 roku  
           etatowym członkom Zarzdu. 

  20. Omówienie koniecznoci ujednolicenia w Regulaminie Rady Nadzorczej oraz w Regulami- 
        nach Komisji Rady iloci składu członków w/w Komisji. 

     21. Sprawy róne i wniesione. 
  22. Zakoczenie. 


