
Porządek obrad
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota”

w Skoczowie z dnia 28.08.2017 r.

1. Zatwierdzenie protokołu Rady Nadzorczej z dnia 26.06.2017 r.
2. Informacja Prezesa Zarządu o przebiegu działań dotyczących bieżącego funkcjonowania 
            Spółdzielni.
3. Analiza wyników finansowych za I półrocze 2017 r. - omówienie tematu.
4. Analiza zaległości czynszowych za II kwartał 2017 r. - omówienie tematu.
5. Analiza skarg i wniosków za I półrocze 2017 r. - omówienie tematu.
6. Zatwierdzenie schematu organizacyjnego S.M. "Wspólnota" na 2018 r. – podjęto Uchwałę            
            Nr 15/2017.
7. Zatwierdzenie funduszu płac na wynagrodzenie w 2018 r. - podjęto Uchwały Nr 16a/2017, 
            16b/2017, 16c/2017.
8. Omówienie projektu planu remontowego na 2018 r. w zakresie rzeczowym i finansowym 
            – omówienie tematu.
9. Omówienie kalkulacji opłat lokali mieszkalnych na 2018 r. - omówienie tematu.
10. Zatwierdzenie jednolitego tekstu Regulaminu w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki  
            zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni 
            Mieszkaniowej "Wspólnota" w Skoczowie – podjęto Uchwałę Nr 17/2017.
11. Zatwierdzenie jednolitego tekstu Regulaminu roliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania 
            ścieków oraz ustalania odpłatności za wodę i ścieki w Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólnota" 
            w Skoczowie – podjęto Uchwałę Nr 18/2017.
12. Zatwierdzenie jednolitego tekstu Regulaminu zlecania robót wykonawcom obcym w Spółdzielni 
            Mieszkaniowej "Wspólnota" w Skoczowie – podjęto Uchwałę Nr 19/2017.
13. Zatwierdzenie jednolitego tekstu Regulaminu gospodarki finansowej w Spółdzielni 
            Mieszkaniowej "Wspólnota w Skoczowie – podjęto Uchwałę Nr 20/2017.
14. Zatwierdzenie jednolitego tekstu Regulaminu placu zabaw w Spółdzielni Mieszkaniowej 
            "Wspólnota" w Skoczowie – podjęto Uchwałę Nr 21/2017.
15. Zatwierdzenie Aneksu do Regulaminu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w Spółdzielni 
            Mieszkaniowej "Wspólnota" oraz przyjęcie jednolitego tekstu w/w Regulaminu – 
            podjęto Uchwałę Nr 22/2017.
16. Zatwierdzenie Aneksu do Regulaminu używania lokali mieszkalnych i porządku domowego 
            w Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólnota" i przyjęcie jednolitego tekstu w/w Regulaminu – 
            podjęto Uchwałę Nr 23/2017.
17. Zatwierdzenie Aneksu do Regulaminu przetargu o zawarcie umowy o ustanowienie 
          i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólnota" 
            i przyjęcie jednolitego tekstu w/w Regulaminu – podjęto Uchwałę nr 24/2017.
18. Zatwierdzenie Aneksu do Regulaminu tworzenia i wykorzystywania funduszu remontowego 
            w Spółdzielni Mieszkaniowej i przyjęcie jednolitego tekstu w/w Regulaminu – podjęto Uchwałę 
            Nr 25/2017.
19. Zatwierdzenie Aneksu do Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólnota" 
            w Skoczowie i przyjęcie jednolitego tekstu w/w Regulaminu – podjęto Uchwałę Nr 26/2017.
20. Sprawy wniesione:
            - pismo od Krajowej Rady Spółdzielczej,
            - pismo od Pani A.F.


