                                                       Protokół nr 33/2016r
                                                  z posiedzenia Rady Nadzorczej 
                                           Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” 
                                                           z dnia 21.06.2016r.

Posiedzenie odbyło się w dniu 21.06.2016r. w obecności członków Rady Nadzorczej: Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Edwarda Wursta, Edwarda Cichego, Bogusława Korpala,  Elżbiety Paś, Julii Ślęczek, Grzegorza Wyszogrodzkiego oraz Prezesa Zarządu Zbigniewa Grzyba.

Porządek Obrad:
      1. Przyjęcie porządku obrad.
      2. Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z dnia 14.06.2016r.
      3. Zawarcie umowy o pracę z Prezesem Zarządu Zbigniewem Grzybem – podjęcie uchwały.
      4.Sprawy członkowskie
      5.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
      6.Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z dnia 21.06.2016r.
               
Ad.1. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Nadorczej Edward Wurst przedstawił porządek Rada Nadzorcza przystąpiła do przegłosowania przedstawionego porządku obrad. 
      1. Przyjęcie porządku obrad.
      2. Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z dnia 14.06.2016r.
      3. Zawarcie umowy o pracę z Prezesem Zarządu Zbigniewem Grzybem – podjęcie uchwały.
      4.Sprawy członkowskie
      5.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
      6.Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z dnia 21.06.2016r.                
Wynik głosowania :”za”-  5 głosów, „przeciw”- brak.

Ad.2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 14.06.2016r.
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z protokołem z dnia 14.06.2016r i wprowadzeniu poprawek, przystąpiła do przegłosowania  protokołu.
Wynik głosowania :”za”- 5 głosów, „przeciw” - brak. 

AD. 3. Zawarcie umowy o pracę z Prezesem Zarządu Zbigniewem Grzybem – podjęcie uchwały.
Edward Wurst poinformował,  w związku że kończy się z dniem 30.06.2016r umowa o pracę z Prezesem Zarządu Zbigniewm Grzybem proponuje przedłużenie umowy o pracę o jeden miesiąc tj do 31 lipca 2016r . Edward Cichy zaproponował by umowę przedłużyć o dwa miesiące, ponieważ zostanie wybrana nowy skład Rady Nadzorczej i będą mieli czas na zastanowienie się jaką podjąć decyzję w sprawie zatrudnienia Prezesa.  
Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

Uchwała Nr 78/2016
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia 21.06.2016r 
w sprawie:  zatrudnienia   na   stanowisko   Prezesa   Zarządu  S.M. „Budostal”  Pana  Zbigniewa   
                    Grzyba 
	 Na podstawie §103 ust.4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” w Krakowie uchwala się co następuje:

§ 1
	 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” zatrudnia  Pana Zbigniewa Grzyba   na stanowisko Prezesa Zarządu – Kierownika Zakładu Pracy  na czas określony od dnia 01.07.2016r do 31.08.2016r .
                                                                             § 2
. 
Pozostałe warunki Umowy o Pracę z dnia 07.01.2016r  pozostają bez zmian .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Rady Nadzorczej w celu podpisania  umowy o pracę z z Prezesem Zarządu. 

                                                                            § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik głosowania :”za”-  5 głosów „przeciw”- brak.

Ad.4. Sprawy członkowskie.
Ze względu na brak spraw punkt nie był rozpatrywany.

 AD.5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Edward Wurst zapytał jak postępuje sprawa lokalu użytkowego w którym prowadzona jest działalność całodobowa z automatami do gier .
Prezes Zarządu Zbigniew Grzyb poinformował, że zostało wysłane pismo w sprawie zamontowanych tablic reklamowych .W związku z niedopełnieniem wymogów, zwrócono się do właścicieli by zdemontowano tablice w terminie do dnia 27.06.2016r.  

Ad.6.Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z dnia 21.06.2016r.   
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z protokołem z dnia 21.06.2016r i wprowadzeniu poprawek, przystąpiła do przegłosowania  protokołu.
Wynik głosowania :”za”- 5 głosów, „przeciw” - brak.   

Po wyczerpaniu Porządku Obrad Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął posiedzenie.


                                                                                      Przewodniczący Rady Nadzorczej
                                                                                                 SM”Budostal” 

                                                                                      …....................................................
                                                                                         (-) Edward Wurst 









