
UCHWAŁY  RADY  NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 

„ZACISZE” W OLEŚNICY  PODJĘTE W 2019 ROKU 

L.P. NUMER 

UCHWAŁY 

TEMAT UCHWAŁY 

 

1. 1/2019 

 

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zmiany uchwały NR 11/2018 Rady 

Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy z dnia 28.08.2018 r. 

w sprawie ustalenia opłat za używanie lokali, opłat na fundusz remontowy i 

działalność społeczną, oświatową i kulturalną obowiązujących w zasobach 

Spółdzielni w Oleśnicy i w Bierutowie. 

2. 2/2019 

 

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zmiany „Regulaminu w sprawie zasad 

organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych w Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy”. 

3. 
 

3/2019 

 

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia zasad zaliczenia członków 

Spółdzielni do poszczególnych części Walnego Zgromadzania.   
   

4. 

 

4/2019 

 

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania niezależnego 

biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 

obrotowy od dnia 1.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.  

5.  5/2019 

 

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zmiany uchwały NR 11/2018 Rady 

Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy z dnia 28.08.2018 r. 

w sprawie ustalenia opłat za używanie lokali, opłat na fundusz remontowy i 

działalność społeczną, oświatową i kulturalną obowiązujących w zasobach 

Spółdzielni w Oleśnicy i w Bierutowie. 

6. 6/2019 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie upoważnienia członków Rady Nadzorczej 

do otwarcia obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia w 2019 r. 

7. 7/2019 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie upoważnienia członków Rady Nadzorczej 

złożenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku na 

poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia w 2019 r. 

8. 8/2019 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zmiany Uchwały Nr 14/2018 Rady 

Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” z 27 grudnia 2018 r. w sprawie 

ustalenia planu rzeczowo – finansowego remontów zasobów Spółdzielni. 

9. 9/2019 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy. 

10. 10/2019 

 

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zmiany uchwały NR 11/2018 Rady 

Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy z dnia 28.08.2018 r. 

w sprawie ustalenia opłat za używanie lokali, opłat na fundusz remontowy i 

działalność społeczną, oświatową i kulturalną obowiązujących w zasobach 

Spółdzielni w Oleśnicy i w Bierutowie. 

11. 11/2019 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia planu ekonomiczno-finansowego 

Spółdzielni na rok 2020. 

12. 12/2019 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia opłat za używanie lokali, opłat na 

fundusz remontowy i działalność społeczną, oświatową i kulturalną 

obowiązujących w zasobach Spółdzielni w Oleśnicy i w Bierutowie. 

13. 13/2019 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zmiany „Regulaminu rozliczeń finansowych 

z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych”. 

14. 14/2019 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zmiany „Regulaminu gospodarki finansowej 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy”. 

15. 15/2019 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zmiany „Regulaminu rozliczania kosztów 

gospodarki cieplnej”. 

16. 16/2019 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zmiany „Regulaminu tworzenia i 

gospodarowania funduszem remontowym w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” 

w Oleśnicy”. 



17. 17/2019 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie utraty mocy Uchwały Nr 1/2010 Rady 

Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy z dnia 25.03.2010 e 

sprawie uchwalenia regulaminu przyjmowania w poczet członków, ustanawiania 

praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w 

Oleśnicy. 

18. 18/2019 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zmiany uchwały NR 11/2019 Rady 

Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy z dnia 27.08.2019 r. 

w sprawie ustalenia planu ekonomiczno-finansowego Spółdzielni na rok 2020. 

19. 19/2019 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zmiany uchwały NR 12/2019 Rady 

Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy z dnia 27.08.2019 r. 

w sprawie ustalenia opłat za używanie lokali, opłat na fundusz remontowy i 

działalność społeczną, oświatową i kulturalną obowiązujących w zasobach 

Spółdzielni w Oleśnicy i w Bierutowie. 

20. 20/2019 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia planu rzeczowo-finansowego 

remontów zasobów Spółdzielni.  
 

 

 

 


