
Wyciąg z PROTOKOŁU  NR 7/2013 

Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ 

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NADODRZE” W GŁOGOWIE 

Z DNIA  29 sierpień  2013 ROKU 

DECYZJA: 

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia i zatwierdza wyniki finansowe działalności 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie za II kw. 2013r.  

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

 

 

UCHWAŁA NR  213/2013 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie  

z dnia 29 sierpnia 2013r. 

 

w sprawie:    

przyznania bezzwrotnego dofinansowania z Centralnego Funduszu 

Remontowego dla Osiedla Kopernik C. 

 

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

„Nadodrze” w Głogowie uchwalonego przez Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni 

dnia 29 listopada 2007r. , a zarejestrowanego 6 października 2008r. przez Sąd Rejonowy we 

Wrocławiu, uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

Przyznaje dla Osiedla Kopernik C bezzwrotne dofinansowanie z Centralnego Funduszu 

Remontowego kwoty 10.000,00 zł. jako dofinansowanie do remontu elewacji ściany 

południowej budynku przy ul. Orbitalnej 43-45 (Nieruchomość nr 05) po reklamie MCBiW 

„Kompleks”.  

 

§ 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  214 /2013 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 

z dnia 29 sierpnia 2013r. 

 

 

w sprawie : 

wprowadzenia aneksu nr 2 do „Regulaminu prowadzenia windykacji 
wierzytelności w Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie 
 

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt.22 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Nadodrze” w Głogowie uchwalonego przez Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni 

dnia 29 listopada 2007r. , a zarejestrowanego 6 października 2008r. przez Sąd Rejonowy we 

Wrocławiu, uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 

Wprowadza się aneks nr 2 do Regulaminu prowadzenia windykacji wierzytelności  

w Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie uchwalonego Uchwałą Rady 

Nadzorczej nr 75/2009 z dnia 07.05.2009r. o treści j.n.: 

1. § 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„Wszelkie koszty związane z egzekucją należności, a w szczególności koszty związane z 

założeniem księgi wieczystej, wpisu hipoteki przymusowej, uzyskania odpisu aktu urodzenia, 

odpisu aktu małżeństwa,  numeru pesel i inne zobowiązany jest ponieść dłużnik.” 

 

2. § 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„Do Krajowego Rejestru Długów Spółdzielnia kieruje informację o wierzytelnościach 

przypadających Spółdzielni od dłużników, wobec których posiada przynajmniej jeden 

prawomocny wyrok lub nakaz zapłaty.”  

 

 
§ 2. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



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

 

 


