                                Protokół nr 25/2016r
z posiedzenia Rady Nadzorczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” 
z dnia 19.01.2016r.
Posiedzenie odbyło się w dniu 19.01.2016r. w obecności członków Rady Nadzorczej: Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Edwarda Wursta, Edward Cichy, Bogusław Korpal, Stanisław Maranda, Elżbieta Paś, Julia Ślęczek,  oraz  Prezesa Zarządu Zbigniewa Grzyba.
Porządek Obrad :
	Przyjęcie porządku obrad.

	      2.   Odwołanie członka Komisji Rewizyjnej pani Julii Ślęczek  – podjęcie uchwały.
	      3.   Sprawy bieżące wolne wnioski. 

AD. 1 Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił porządek obrad i zaproponował przyjęcie porządku.  
Wynik głosowania: „za”- 5 głosów, „przeciw”- brak.
AD.2. Odwołanie członka Komisji Rewizyjnej pani Julii Ślęczek  – podjęcie uchwały.”
	Przewodniczący Edward Wurst poinformował, że brak protokołu z kontroli zleconej przez Radę Nadzorczą w temacie „Kontrola wykonania planu rzeczowo-finansowego na 2015r dotyczącego wybranych bloków tj: 14,15,21,23 i zagadnień., kontrola została przeprowadzona dnia 09.11.2015r , było to powodem złożeniem wniosku o odwołanie. 
Protokół został podpisany przez trzech członków Komisji. Członek komisji Edward Cichy który nie podpisał protokołu wniósł  uwagi i wnioski do tego protokołu które dostarczył pozostałym członkom komisji. Julii Ślęczek  dniu następnym po otrzymaniu  protokołu drogą elektroniczną, a pozostałym członkom za pośrednictwem Spółdzielni. 
Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:
Uchwała nr 54 /2016
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia  19 stycznia  2016r.
w sprawie: odwołania członka Komisji Rewizyjnej.
Na podstawie  § 101 ust 1 Statutu  oraz  § 4 ust 4 regulaminu Rady Nadzorczej uchwala się co następuje :
                                                                             § 1
Odwołuje się z wybranej na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 30.05.2014r Komisji Rewizyjnej Panią Julię Ślęczek. 	
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania :”za”- 5 głosów, „przeciw”- brak.
AD.3.  Sprawy bieżące wolne wnioski. 
Edward Cichy zwrócił się z wnioskiem by Radca Prawny spółdzielni napisał opinię w oparciu o istniejący stan prawny  w sprawie jakie mają uprawnienia pełnomocnicy spółdzielni i czy Rada Nadzorcza może  dać upoważnienie do działania pełnomocnikom w sytuacji braku Zarządu, a jeśli tak to czy w całości czy w jakimś zakresie.  
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Rady Nadzorczej.

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

