                              Protokół nr 24/2016r
z posiedzenia Rady Nadzorczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” 
z dnia 12.01.2016r.

Posiedzenie odbyło się w dniu 12.01.2016rr. w obecności członków Rady Nadzorczej: Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Edwarda Wursta, Edward Cichy, Bogusław Korpal, Stanisław Maranda, Elżbieta Paś, Grzegorz Wyszogrodzki, Julia Ślęczek  oraz Prezesa Zarządu Zbigniewa Grzyb.

Porządek Obrad :
	Przyjęcie porządku obrad.
	Korekta planu rzeczowo – finansowego (remonty) na 2016r – podjęcie uchwały.
	Sprawy bieżące wolne wnioski. 


AD. 1 Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił porządek obrad  przystąpiono do głosowania.  
Wynik głosowania: „za”- 5 głosów, „przeciw”- brak.

AD.2. Korekta planu rzeczowo – finansowego (remonty) na 2016r – podjęcie uchwały.
Prezes  Zarządu Zbigniew Grzyb przedstawił  korekty które  należy  wprowadzić do planu remontów na 2016r.
Korekta na budynku nr 14 .
W punkcie I Planowane prace remontowe w ramach posiadanych środków.
Dopisuje się  punkt nr 2  o treści:”Wymiana wkładów gumowych chwytaczy na dźwigu zgodnie z zaleceniem UDT – klatka II za kwotę 2.500,00zł.
Wynik głosowania „za”- 6 głosów, „przeciw”- brak.

Korekta na budynku nr 15.
W punkcie I Planowane prace remontowe.
Dopisuje się punkt nr 3 o treści: „Wymiana wkładów gumowych chwytaczy na dźwigu zgodnie z zaleceniem UDT – klatka I i II za kwotę 5.000,00zł. 
Wynik głosowania „za”- 6 głosów, „przeciw”- brak.
Rada Nadzorcza przegłosowała  załącznik nr „P”tj „pożyczki” . 
Wynik głosowania :”za”- 6 głosów, „przeciw”- brak. 
Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:


Uchwała nr 53 /2016
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia  12 stycznia   2016r.
w sprawie: korekty planu remontów na rok 2016.
Na podstawie § 100 ust.1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” Rada Nadzorcza uchwala co następuje:
§ 1
 	Z dniem 12.01.2016r wprowadza się  korektę w § 1 planu remontów  na 2016r przyjętego uchwałą nr 50/2015r z dnia 15.12.2015r gdzie ulega zmianie łączna kwota planowanych remontów na poszczególne budynki z 604.111,23zł zł na 611 611,23zł co odzwierciedlono w załącznikach G,H, P  które  odpowiadają  budynkom:  14, 15 w Spółdzielni Mieszkaniowej ”Budostal”.
 Załączniki stanowią integralną część uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi SM ”Budostal”.	
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik głosowania :”za”- 6 głosów, „przeciw”- brak. 

Ad.3. Sprawy bieżące wolne wnioski. 
Prezes Zarządu Zbigniew Grzyb zaproponował zorganizowanie  spotkania Zarządu Spółdzielni i pracowników  z Wojewodą Małopolskim w temacie noworocznym i funduszy europejskich. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zorganizowanie spotkania .
Prezes Zarządu Zbigniew Grzyb omówił tematy dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 04.02.2016r które odbędzie się w sali NOT na os. Centrum C bl .10 został przedstawiony porządek obrad . 
Stanisław Maranda zwrócił się do Zarządu by przygotować na następne  posiedzenie Rady Nadzorczej  zestawienie   kosztów związanych z remontami  w spółdzielni za  2015r. 

Przewodniczący Rady Nadzorczej po wyczerpaniu porządku obrad zamknął posiedznie Rady Nadzorczej.


                                                                                        Przewodniczący Rady Nadzorczej
                                                                                               SM”Budostal”
 
                                                                                       …..........................................................
                                                                                        (-) Edward Wurst                       
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