
                                                                                                                  Cieszyn, dnia 16.04.2012r.               
 
 
 
                   Rada Nadzorcza, Zarzd 
        SM „Cieszynianka” 
 
 

Przewodniczcy Rady Nadzorczej S.M. „Cieszynianka” zwołuje na dzie  23.04.2012r. 
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. Przedstawienie  wyników  badania sprawozdania  finansowego  Spółdzielni przez  biegłego  
    rewidenta z Kancelarii Biegłych  Rewidentów z Cieszyna, Uchwała nr 36/2012 w  sprawie   
    przyj cia oceny z badania rzetelnoci i prawidłowo ci sprawozdania finansowego za 2011r.  
    w SM „Cieszynianka” w Cieszynie. 
4. Przyj cie  protokołów z  poprzedniego  posiedzenia Rady  Nadzorczej, Komisji  Rady  oraz  
    z posiedzenia Prezydium. 
5. Analiza wyników działalnoci Spółdzielni za 2011 rok. 
6. Informacja Zarzdu o terminie Walnego Zgromadzenia.  
7. Przedstawienie projektu  Uchwały nr 03/2012 Walnego  Zgromadzenia  z dnia 28.05.2012r.   
    w  sprawie  zatwierdzenia   sprawozdania  finansowego   Spółdzielni  za  2011r. i   podziału  
    nadwyki bilansowej. 
8. Przedstawienie  i  przyjcie  Sprawozdania  Rady  Nadzorczej  z  działalnoci  za  okres  od  
    01.01.2011r. do 31.12.2011r.                                     
9. Przedstawienie i przyjcie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalnoci za 2011 rok. 

10. Uchwała nr 37/2012  w sprawie zmiany  uchwały  własnej  nr 13/2009 z  dnia  22.06.2009r.  
      dot. Regulaminu  rozliczania  kosztów i ustalenia opłat  z tytułu dostawy energii cieplnej na  
      potrzeby c.o i c.w.u.   
11. Uchwała nr 38/2012 w sprawie  zmiany  uchwały  własnej  nr 27/2010  z dnia  21.07.2010r. 
      dot. Regulaminu   rozliczania   kosztów  dostawy   wody  i  odprowadzania   cieków  oraz  
      ustalania odpłatnoci za wod i cieki w SM „Cieszynianka” w Cieszynie.  
12. Uchwała  nr 39/2012  w  sprawie  przyznania  premii uznaniowej  za  I  kwartał  2012  roku  
      etatowym członkom Zarzdu. 
13. Sprawy róne i wniesione. 
  a) pismo Mieszkaców zasobów Spółdzielni z dnia 02.04.2012r.  
  b) pisma członka Spółdzielni z dnia 19.03.2012r. oraz z dnia 03.04.2012r. 
  c) pismo członka Spółdzielni z dnia 28.03.2012r. 
  d) pismo Urzdu Miejskiego w Cieszynie z dnia 12.03.2012r. 
  e) koperta z pismem członka Spółdzielni z dnia 16.04.2012r. 
  f)  pisma członka Spółdzielni. 
  g) Informacja członka Rady Nadzorczej z przyjmowania stron.  
 14.Zako czenie.   

 


