
Wyciąg z PROTOKOŁU  NR 6/2012 

Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ 

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NADODRZE” W GŁOGOWIE 

Z DNIA 21 CZERWCA 2012 ROKU 

 

DECYZJA: 

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia i zatwierdza wyniki finansowe działalności 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie za I kw. 2012r.  

Decyzję w głosowaniu jawnym podjęto jednogłośnie tj. 16-ma głosami ”za”. 

 

UCHWAŁA NR    83/2012 
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie  

z dnia 21 czerwca 2012r. 

 

w sprawie:  

przeznaczenia z środków z pozostałej działalności Spółdzielni  

na sfinansowanie Programu „Wakacyjna praca dla młodych 2012” 

 

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków 

Spółdzielni dnia 24 listopada 2011r., a zarejestrowanego 6 kwietnia 2012r. przez Sąd 

Rejonowy we Wrocławiu, postanawia: 

 

§ 1. 

 

1. Przeznaczyć środki z pozostałej działalności Spółdzielni w wysokości 30.000,00zł  

(słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) na sfinansowanie Programu „Wakacyjna 

praca dla młodych 2012”. 

2. W/w środki zostaną uruchomione w momencie sfinalizowania Programu „ Wakacyjna 

praca dla młodych 2012”. 

 

§ 2. 

 



Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała w głosowaniu jawnym podjęta została jednogłośnie tj. 16-ma głosami „za”. 

 

UCHWAŁA NR    84/2012 

 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie  

z dnia 21 czerwca 2012r. 

 

w sprawie:    

przyznania pożyczki ze Spółdzielczego Funduszu Remontowego  

dla Osiedla Kopernik C. 

 

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 25 Statutu Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie Statutu Spółdzielni uchwalonego przez Walne 

Zgromadzenie Członków Spółdzielni dnia 24 listopada 2011r., a zarejestrowanego 6 kwietnia 

2012r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, postanawia: 

 

§ 1. 

 

1. Przyznaje dla Osiedla Kopernik C pożyczkę ze Spółdzielczego Funduszu Remontowego z 

przeznaczeniem na malowanie klatek schodowych w budynku przy ul.Merkurego 12- 32 

(Nieruchomość 11), do wysokości poniesionych kosztów na przedmiotowe zadanie, 

jednak nie więcej niż 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).  

2. Pożyczka zostanie uruchomiona w 2012 roku, w miesiącu poniesienia kosztów. 

3. Spłatę pożyczki ustala się na okres 2 lata, poczynając od dnia 01.01.2013r.  

4. Przedmiotowa pożyczka obciąża nieruchomość, w której zostaną przeprowadzone prace 

remontowe. 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. 

 



§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała w głosowaniu jawnym podjęta została jednogłośnie tj. 16-ma głosami „za”. 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR   85/2012 

 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie  

z dnia 21 czerwca 2012r. 

 

w sprawie:    

przyznania pożyczki ze Spółdzielczego Funduszu Remontowego  

dla Osiedla Kopernik C. 

 

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 25 Statutu Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie Statutu Spółdzielni uchwalonego przez Walne 

Zgromadzenie Członków Spółdzielni dnia 24 listopada 2011r., a zarejestrowanego 6 kwietnia 

2012r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, postanawia: 

 

§ 1. 

 

1. Przyznaje dla Osiedla Kopernik C pożyczkę ze Spółdzielczego Funduszu Remontowego z 

przeznaczeniem na malowanie klatek schodowych w budynku przy ul.Neptuna 1-11 

(Nieruchomość 07), do wysokości poniesionych kosztów na przedmiotowe zadanie, 

jednak nie więcej niż 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 

2. Pożyczka zostanie uruchomiona w 2012 roku, w miesiącu poniesienia kosztów. 

3. Spłatę pożyczki ustala się na okres 1 roku, poczynając od dnia 01.01.2013r.  

4. Przedmiotowa pożyczka obciąża nieruchomość, w której zostaną przeprowadzone prace 

remontowe. 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. 



 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała w głosowaniu jawnym podjęta została jednogłośnie tj. 16-ma głosami „za”. 

 

 

 

UCHWAŁA NR   86 /2012 

 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie  

z dnia 21 czerwca 2012r. 

 

w sprawie:    

przyznania pożyczki ze Spółdzielczego Funduszu Remontowego  

dla Osiedla Kopernik C. 

 

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 25 Statutu Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie Statutu Spółdzielni uchwalonego przez Walne 

Zgromadzenie Członków Spółdzielni dnia 24 listopada 2011r., a zarejestrowanego 6 kwietnia 

2012r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, postanawia: 

 

§ 1. 

 

1. Przyznaje dla Osiedla Kopernik C pożyczkę ze Spółdzielczego Funduszu Remontowego z 

przeznaczeniem na malowanie klatek schodowych w budynku przy ul.Neptuna 2-18 

(Nieruchomość 06), do wysokości poniesionych kosztów na przedmiotowe zadanie, 

jednak nie więcej niż 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 

2. Pożyczka zostanie uruchomiona w 2012 roku, w miesiącu poniesienia kosztów. 

3. Spłatę pożyczki ustala się na okres 3 lat, poczynając od dnia 01.01.2013r.  

4. Przedmiotowa pożyczka obciąża nieruchomość, w której zostaną przeprowadzone prace 

remontowe. 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. 



 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwała w głosowaniu jawnym podjęta została jednogłośnie tj. 16-ma głosami „za”. 

 

 

 

UCHWAŁA NR   87/2012 

 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie  

z dnia 21 czerwca 2012r. 

 

w sprawie:    

przyznania pożyczki ze Spółdzielczego Funduszu Remontowego  

dla Osiedla Kopernik C. 

 

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 25 Statutu Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie Statutu Spółdzielni uchwalonego przez Walne 

Zgromadzenie Członków Spółdzielni dnia 24 listopada 2011r., a zarejestrowanego 6 kwietnia 

2012r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, postanawia: 

 

§ 1. 

 

1. Przyznaje dla Osiedla Kopernik C pożyczkę ze Spółdzielczego Funduszu Remontowego z 

przeznaczeniem na malowanie klatek schodowych w budynku przy ul.Herkulesa 8-18 

(Nieruchomość 02), do wysokości poniesionych kosztów na przedmiotowe zadanie, 

jednak nie więcej niż 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100). 

2. Pożyczka zostanie uruchomiona w 2012 roku, w miesiącu poniesienia kosztów. 

3. Spłatę pożyczki ustala się na okres 1 roku, poczynając od dnia 01.01.2013r.  

4. Przedmiotowa pożyczka obciąża nieruchomość, w której zostaną przeprowadzone prace 

remontowe. 

§ 2. 

 



Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała w głosowaniu jawnym podjęta została jednogłośnie tj. 16-ma głosami „za”. 

 

UCHWAŁA NR   88/2012 

 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie  

z dnia 21 czerwca 2012r. 

 

w sprawie:    

przyznania pożyczki ze Spółdzielczego Funduszu Remontowego  

dla Osiedla Chrobry. 

 

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 25 Statutu Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie Statutu Spółdzielni uchwalonego przez Walne 

Zgromadzenie Członków Spółdzielni dnia 24 listopada 2011r., a zarejestrowanego 6 kwietnia 

2012r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, oraz § 5 pkt.5 Regulaminu Spółdzielczego 

Funduszu Remontowego postanawia: 

 

§ 1. 

 

1. W związku z koniecznością montażu drzwi dymoszczelnych w budynku przy 

ul.G.Morcinka 12 (Nieruchomość 03), wynikającą z decyzji Komendanta Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej przyznaje dla Osiedla Chrobry pożyczkę ze Spółdzielczego 

Funduszu Remontowego do wysokości poniesionych kosztów na przedmiotowe zadanie, 

jednak nie więcej niż 55.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). 

2. Pożyczka zostanie uruchomiona w 2012 roku, w miesiącu poniesienia kosztów. 

3. Spłatę pożyczki ustala się na okres 3 lat, poczynając od dnia 01.01.2013r.  

4. Przedmiotowa pożyczka obciąża nieruchomość, w której zostaną przeprowadzone prace 

remontowe. 

§ 2. 



 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała w głosowaniu jawnym podjęta została jednogłośnie tj. 16-ma głosami „za”. 

 

UCHWAŁA NR    89/2012 

 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie  

z dnia 21 czerwca 2012r. 

 

w sprawie:    

przyznania pożyczki ze Spółdzielczego Funduszu Remontowego  

dla Osiedla Chrobry. 

 

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 25 Statutu Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie Statutu Spółdzielni uchwalonego przez Walne 

Zgromadzenie Członków Spółdzielni dnia 24 listopada 2011r., a zarejestrowanego 6 kwietnia 

2012r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, postanawia: 

 

§ 1. 

 

1. Przyznaje dla Osiedla Chrobry pożyczkę ze Spółdzielczego Funduszu Remontowego  

z przeznaczeniem na remont wewnętrznej linii zasilającej w budynku przy ul.Obrońców 

Pokoju 20-20h (Nieruchomość 01) do wysokości poniesionych kosztów na przedmiotowe 

zadanie, jednak nie więcej niż 95.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 

00/100). 

2. Pożyczka zostanie uruchomiona w 2012 roku, w miesiącu poniesienia kosztów. 

3. Spłatę pożyczki ustala się na okres 3 lat, poczynając od dnia 01.01.2013r.  

4. Przedmiotowa pożyczka obciąża nieruchomość, w której zostaną przeprowadzone prace 

remontowe. 

§ 2. 



 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała w głosowaniu jawnym podjęta została jednogłośnie tj. 16-ma głosami „za”. 

 


