
Warszawa, dnia 21.10.2016 r. 

 

 Członkowie Rady Nadzorczej 
 Członkowie Zarządu  
      Członkowie Spółdzielni  
 SMB „Jary” 

 
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej SMB „Jary”, które 
odbędzie się w dniu 27.10.2016 r. (czwartek) o godz. 1800 w sali konferencyjnej 
Spółdzielni przy ul. Surowieckiego 12, z następującym porządkiem obrad: 

 
1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z rekomendowanymi przez Komisję 

Konkursową kandydatami na stanowisko zastępcy prezesa Zarządu ds. ekonomiczno-

finansowych SMB „Jary” (przedstawienie przez kandydatów planu działania SMB „Jary” 

na 6 miesięcy od daty objęcia urzędu; pytania do kandydatów).  

3. Wybór zastępcy prezesa Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych. Podjęcie uchwał  

w sprawach: 

a) ustalenia procedury tajnego głosowania w sprawie wyboru kandydata na stanowisko 

zastępcy Prezesa Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych SMB „Jary”; 

b) wyboru i powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia procedury tajnego 

głosowania w sprawie wyboru kandydata na stanowisko zastępcy Prezesa Zarządu 

ds. ekonomiczno-finansowych SMB „Jary”; 

c) wyboru zastępcy Prezesa Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych SMB „Jary”; 

d) zawarcia umowy o pracę z zastępcą Prezesa Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych 

SMB „Jary” oraz udzielenia upoważnienia członkom Rady Nadzorczej SMB „Jary” do 

zawarcia umowy o pracę z zastępcą Prezesa Zarządu  

ds. ekonomiczno-finansowych SMB „Jary”; 

e) rozwiązania Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu – naboru 

kandydatów na stanowisko zastępcy Prezesa Zarządu ds. ekonomiczno-

finansowych SMB „Jary”. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko zastępcy Prezesa 

Zarządu ds. eksploatacyjno-technicznych SMB „Jary”. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia treści ogłoszenia o terminie i warunkach 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu  

ds. eksploatacyjno-technicznych Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary”. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. eksploatacyjno-technicznych. 



7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pełnomocnictwa Panu 

Andrzejowi Koperskiemu Głównemu Specjaliście ds. inwestycji i gospodarki gruntami. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania zamówień  

i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót, świadczenie usług i zakup towarów 

na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary”. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie korekty planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni 

Mieszkaniowo – Budowlanej „Jary” na rok 2016 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu do opracowania i przyjęcia kryteriów 

kwalifikowania zasobów SMB „Jary” do remontów, prawidłowego rozliczenia 

poniesionych kosztów remontów ciągów pieszo-jezdnych prowadzonych w latach 2005 – 

2016 oraz ustalenia i przyjęcia zasad rozliczania kosztów remontów ciągów pieszo-

jezdnych. 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 01/2015 Rady Nadzorczej SMB „Jary” 

z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie regulaminu ustalania kolejności nabycia lokali  

w inwestycji mieszkaniowo-usługowej „Wiolinowy Pasaż” SMB „Jary”. 

12. Podjęcie decyzji w sprawie zobowiązania Zarządu do wykonania audytu bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego budynków należących do SMB „Jary” (zgodnie  

z § 1 ust. 3 Uchwały nr 02/2016 Walnego Zgromadzenia SMB „Jary” z dnia 16 stycznia 

2016 r.) 

13. Przyjęcie protokołu nr 14/2016 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 29.09.2016 r. 

14. Omówienie wykonania uchwał, wniosków i zaleceń Rady Nadzorczej. 

15. Informacja Zarządu o sprawach bieżących Spółdzielni. 

16. Sprawy wniesione. 

 


