
                                                                                                                  Cieszyn, dnia 13.08.2012r.               
 
 
 
                   Rada Nadzorcza, Zarząd 
        SM „Cieszynianka” 
 
 

Przewodniczący Rady Nadzorczej S.M. „Cieszynianka” zwołuje na dzień 20.08.2012r. 
zebranie Rady Nadzorczej o godzinie 15.30 w pokoju nr 103 przy ul. Hajduka 17. 
Zaproszeni goście: Zarząd, Główna Księgowa. 
 
Proponowany porządek obrad: 
 
1. Otwarcie obrad.  
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Przyjęcie  protokołów z  poprzedniego  posiedzenia Rady  Nadzorczej, Komisji  Rady  oraz  
    z posiedzenia Prezydium. 
4. Analiza wyników działalności Spółdzielni za I półrocze 2012r. 

      5. Uchwała nr 46/2012  w sprawie wykreślenia z  rejestru  członków  Spółdzielni Pana Adama  
          Żabińskiego zamieszkałego przy ul. Z. Kossak- Szatkowskiej 16A/8.  
      6. Uchwała nr 47/2012 w sprawie Planu kosztów zarządzania nieruchomościami na 2013r. 
      7. Uchwała nr 48/2012  w sprawie zatwierdzenia metodyki budowy planu gospodarczego oraz  
          kalkulacji wysokości opłat za lokale w SM „Cieszynianka” w Cieszynie na 2013 rok. 
      8. Uchwała  nr  49/2012  w   sprawie  ustalenia  stawek  opłat  eksploatacyjnych  dla  poszcze-    
          gólnych nieruchomości w SM „Cieszynianka” w Cieszynie na 2013 rok. 
      9. Uchwała nr 50/2012 w sprawie  ustalenia  wysokości opłat za utrzymanie i remont instalacji  
          AZART w 2013 roku. 
    10. Uchwała nr 51/2012 w sprawie ustalenia stawek opłat za dźwigi w 2013 roku. 
    11. Uchwała  nr  52/2012  w  sprawie  ustalenia  stawek  z  tytułu  podatku  od   nieruchomości,  
          wieczystego   użytkowania  gruntów,  ubezpieczenia  budynków  oraz  ustalenia  stawek  za  
          wywóz  nieczystości stałych dla  poszczególnych  nieruchomości  w  SM „Cieszynianka” w  
          Cieszynie na 2013 rok. 
    12. Uchwała  nr 53/2012  w sprawie  ustalenia  stawek  opłat  za  garaże  i  opłat  za  dodatkowe  
          pomieszczenia piwniczne oraz pozostałe komórki w 2013 roku. 
    13. Uchwała nr 54/2012 w sprawie zmiany uchwały własnej nr 31/2009. 
    14. Ustalenie zadań premiowych dla etatowych członków Zarządu na IV kwartał br.  
    15. Sprawy różne i wniesione. 

    a) pismo członka Spółdzielni z dnia 26.07.2012r. 
    b) Protokół   nr  12/2012   z   posiedzenia   Komisji  Regulaminowo –  Organizacyjnej  z  dnia  
        26.07.2012r. 
  16. Zakończenie. 

 
 
 
 
                                       
 
 
 



 
 
 
 
                                      Sekretarz                Przewodniczący 
          Rady Nadzorczej    Rady Nadzorczej 
 
            .........................        ……………… 
         /Kazimierz Solowski/                     /Stanisław Duda/ 

 


