
                                                                                                                               

Kraków, dnia  26.01.2016 r.  

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14.12.2015 r. odbyło się posiedzenie plenarne 

Rady Nadzorczej (prot. nr 30/12/15). Protokół został przyjęty przez Radę Nadzorczą w dniu 

25.01.2016 r.  

 

Poniżej przedstawiamy porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej i uchwały na niej 

podjęte. 

 

 

 

Sprawy objęte P R O T O K O Ł E M    nr   30/12/15  z dnia 14.12.2015 r. 

 

 

(bez spraw dotyczących Członków Spółdzielni  i innych osób zawierających ich dane 

osobowe) 

  

 

Obecni:   J.  Leśniak,  G. Gołąb,  K. Matzka. T. Cieślik-Sapiejka,  T.  Kojzar,                            

K. Haligowski,  K. Łukasik,  K. Mamoń,   E. Wierzbicki,  W. Mancewicz,                  

E. Bochenek,  J. Chachurski,  J. Stasiłowicz, 

                    M. Bryks,  J. Michura,   H. Haber.  

 

Nieobecni:   J. Paszcza.   

 

 

Ad 1 

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej, który po  przywitaniu zebranych 

przedstawił porządek obrad. 

 

Prezes Spółdzielni wystąpił z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad o punkt: „Omówienie 

wniosku Zarządu Spółdzielni dotyczącego podwyższenia od dnia 01.01.2016 r. wysokości 

stawki czynszowej (składników niezależnych od Spółdzielni) oraz podjęcie uchwały w tym 

przedmiocie”. 

 

Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie (13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów 

„wstrzymujących się”) podjęła uchwałę o uzupełnieniu porządku obrad o punkt: „Omówienie 

wniosku Zarządu Spółdzielni dotyczącego podwyższenia od dnia 01.01.2016 r. wysokości 

stawki czynszowej (składników niezależnych od Spółdzielni) oraz podjęcie uchwały w tym 

przedmiocie”, który otrzymuje numer 5. 

 

W związku z powyższym Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie (13 głosów „za”,               

0 głosów „przeciw”, 0 głosów  „wstrzymujących się”) zatwierdziła n/wym. porządek obrad: 

1.   Przyjęcie porządku obrad.  

2.   Sprawy członkowskie.  

3. Przyjęcie protokołu nr 29/11/15 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej w dniu 

23.11.2015 r.  

4. Omówienie wniosku Zarządu Spółdzielni dotyczącego podwyższenia od dnia   

01.01.2016 r. wysokości stawki czynszowej (składników niezależnych od Spółdzielni) 

oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.  

5.   Sprawy wniesione.                                                                                                                                                                                                                                                         
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Ad 2/1  

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu z dnia 17.11.2015 r. o wykreślenie               

z Rejestru Członków Spółdzielni Pana ROMANA GRECKIEGO (numer członkowski: 

996), w związku ze zbyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego 

przy  ul. Klemensiewicza 4C/11 w Krakowie na podstawie notarialnej umowy sprzedaży                

z dnia 13.10.1997 r. Rep. A nr 5011/97 na rzecz p. Marka Kuźniar i nie złożeniem 

oświadczenia o rezygnacji z członkostwa.  

   

 

Wniosek Zarządu rozpatrywany był przez Komisję Mieszkaniową i został pozytywnie 

zaopiniowany.  

 

Pan Roman Grecki, pomimo pisemnego wezwania, nie zgłosił się na posiedzenie oraz nie 

usprawiedliwił swojej nieobecności.  

 

Uchwała Rady Nadzorczej nr  43/2015 

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu z dnia 17.11.2015 r.                              

w głosowaniu  jednogłośnie (13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) podjęła 

uchwałę o wykreśleniu z Rejestru Członków Spółdzielni Pana ROMANA GRECKIEGO 

(numer członkowski: 996)  z Rejestru Członków Spółdzielni, w związku: 

 ze zbyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy                        

ul. Klemensiewicza 4C/11 w Krakowie na podstawie notarialnej umowy sprzedaży z dnia 

13.10.1997 r. Rep. A nr 5011/97 na rzecz  p. Marka Kuźniar, 

 z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10.02.2015 r. orzekającym, iż art. 3 ust.              

1 i 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jest niezgodny z Konstytucją, 

 z opinią prawną z dnia 10.06.2015 r.  

 z treścią § 17 ust. 1 i 2, pkt. 4 statutu Spółdzielni, 

 z nie złożeniem oświadczenia o rezygnacji z członkostwa 

 

 

 

Ad 2/2 

Rada Nadzorcza odstąpiła od rozpatrzenia wniosku Zarządu o  skreślenie p. Teresy 

Probachta z Rejestru Członków Spółdzielni, w związku ze złożeniem przez w/wym. 

oświadczenia w tym przedmiocie. Zainteresowana aktem notarialnym zbyła prawo odrębnej 

własności do mieszkalnia przy ul. Senatorskiej 25/61.  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

Ad 3 

Sekretarz Rady Nadzorczej odczytała protokół nr 29/11/15 z posiedzenia Rady Nadzorczej             

w dniu 23.11.2015 r. Do protokołu nie wniesiono uwag.  

 

Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie (13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,                 

0 głosów „wstrzymujących się”) przyjęła bez uwag protokół nr 29/11/15 z posiedzenia Rady 

Nadzorczej w dniu 23.11.2015 r.   

 

 

 

Ad 4 
Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu Spółdzielni o podwyższenie od dnia 

01.01.2016 r. wysokości stawki czynszowej (składników czynszu niezależnych od 

Spółdzielni) –  z tytułu: 
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 zużycia wody i odprowadzania ścieków z kwoty 9,91 zł/m3 do 10,15 zł/m3, 

zgodnie                          z komunikatem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i 

Kanalizacji S.A.                          w Krakowie, 

 opłat na rzecz Gminy – indywidualnie dla każdej nieruchomości, zgodnie z decyzją Urzędu 

Miasta Krakowa.  

 

Uchwała Rady Nadzorczej nr   44/2015 

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółdzielni w głosowaniu 

jednogłośnie (13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”)  podjęła 

uchwałę o podwyższeniu od dnia 01.01.2016 r. wysokości stawki czynszowej z tytułu: 

 zużycia wody i odprowadzania ścieków z kwoty 9,91 zł/m3 do 10,15 zł/m3, zgodnie                          

z komunikatem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.                          

w Krakowie, 

 opłat na rzecz Gminy – indywidualnie dla każdej nieruchomości, zgodnie z decyzją Urzędu 

Miasta Krakowa.  

 

 

 

Ad 5/1 

Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że Komisja Rewizyjna wystąpiła                              

o przyznanie n/wym. Członkom Zarządu dodatkowej premii uznaniowej  w wysokości 

jednomiesięcznego wynagrodzenia brutto: 

 Panu Marianowi Bryks, Prezesowi Spółdzielni  - za konsekwencję w oszczędnej polityce 

finansowej Spółdzielni, co ma wpływ na jej wynik. Działania te również wpłynęły na 

znaczną poprawę sytuacji finansowej Spółdzielni, a także wzrost wolnych środków 

finansowych, które zostały ulokowane na lokatach oszczędnościowych. 

 Panu inż. Józefowi Michurze, V-ce Prezesowi Spółdzielni 

 Pani Halinie Haber, Głównemu Księgowemu Spółdzielni   

za szczególne zaangażowanie w kierowaniu i nadzorowaniu działalności przypisanych 

komórek organizacyjnych, za kompetentną i rzetelną pracę związaną z działalnością 

Spółdzielni, a także podejmowanie decyzji wpływających na oszczędną politykę finansową 

Spółdzielni 

  

Rada Nadzorcza poparła wniosek Komisji Rewizyjnej  i podjęła n/wym. uchwały: 

 

Uchwała Rady Nadzorczej nr 45/2015 

Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie (13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 

0 „wstrzymujących się”) zatwierdziła dodatkową premię w miesiącu grudniu 2015 r.                  

w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia brutto dla: 

- p. inż. Józefa Michury                V-ce Prezesa Spółdzielni  

- p. Haliny Haber                          Głównego Księgowego Spółdzielni  

za szczególne zaangażowanie w kierowaniu i nadzorowaniu działalności przypisanych 

komórek organizacyjnych, za kompetentną i rzetelną pracę związaną z działalnością 

Spółdzielni, a także podejmowanie decyzji wpływających na oszczędną politykę finansową 

Spółdzielni.  

 

Uchwała Rady Nadzorczej nr 46/2014 

Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie (13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 

0 „wstrzymujących się”) zatwierdziła dla p. Mariana Bryksa - Prezesa Zarządu Spółdzielni 

dodatkową premię w miesiącu grudniu 2015 r. w wysokości jednomiesięcznego 

wynagrodzenia brutto za konsekwencję w oszczędnej polityce finansowej Spółdzielni, co ma 

wpływ na jej wynik. 

Powyższe działania wpłynęły na znaczną poprawę sytuacji finansowej Spółdzielni,  a także 
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wzrost wolnych środków finansowych, które zostały ulokowane na lokatach 

oszczędnościowych. 

 

 

 

Ad 5/2 

Rada Nadzorcza omówiła sprawę związaną z działalnością Spółdzielni w zakresie 

umieszczenia protokołów Rady Nadzorczej  na stronie internetowej Spółdzielni.  

W wyniku dyskusji postanowiono, że protokoły  Rady Nadzorczej na stronie internetowej 

będą umieszczane w skróconej wersji i  będą zawierać:  

 numer protokołu,  

 datę posiedzenia, 

 nazwiska  osób biorących udział w posiedzeniu, 

 porządek obrad, 

 podjęte uchwały (bez uchwał dotyczących Członków Spółdzielni  oraz danych innych 

osób). 

Jednocześnie będzie umieszczana informacja, że pełna treść protokołu znajduje się do wglądu 

zainteresowanych w biurze Spółdzielni.  

 

 

 

Ad 5/3 

Rada Nadzorcza wyznaczyła n/wym. osoby do pełnienia dyżurów Rady Nadzorczej: 

 p. Jan Leśniak                              04.01.2016 r.  

 p. Kazimierz Łukasik                   01.02.2016 r.       

 p. Kazimierz Haligowski              07.03.2016 r.      

 

 

Termin następnego posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej ustalono na dzień         

25.01.2016 r.   

 

 

Na tym posiedzenie zakończono.  

 

Z pełną treścią protokołu nr 30/12/15 z dnia 14.12.2015 r. można zapoznać sie w biurze 

Spółdzielni, pok. 228.  

 

 

Za zgodność z oryginałem 

Danuta Pawłowska  

 

 


