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Członkowie Rady Nadzorczej 
Członkowie Zarządu 

Członkowie Spółdzielni 
SMB „Jary” 

 
 

Zapraszam na posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej SMB „Jary”, które odbędzie się  

w dniu 24.03.2022 r. (czwartek) o godz. 18:00 w sali konferencyjnej naszej Spółdzielni oraz przy 

wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.  

W związku ze stanem epidemii posiedzenie odbędzie się z zastosowaniem określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów z następującym porządkiem obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Informacja Zarządu o sprawach bieżących Spółdzielni, realizacji uchwał i wniosków Rady Nadzorczej. 

3. Sprawy wniesione. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego Planu zadań remontowych na rok 2022. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. 

eksploatacyjno-technicznych Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary”, ogłoszonego na 

podstawie Uchwały Nr 2/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” z dnia 

25 stycznia 2022 r.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. 

eksploatacyjno-technicznych Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary”, zatwierdzenia treści 

ogłoszenia o terminie i warunkach przeprowadzenia konkursu oraz wyboru i powołania Komisji 

Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. 

eksploatacyjno-technicznych Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary”. 

7. Podjęcie decyzji w sprawie celów dla Zarządu do realizacji w II kwartale 2022r. (zgodnie z zapisami 

§3 ust. 3 Regulaminu warunków wynagradzania członków Zarządu SMB „Jary” i innych świadczeń 

związanych z pracą). 

8. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej w dniu 25.01.2022 r. 

9. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej w dniu 24.02.2022 r. 

10. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej w dniu 10.03.2022 r.  

11. Zamknięcie posiedzenia 

Z uwagi na aktualny poziom zagrożenia epidemicznego Spółdzielców zapraszamy do udziału w ramach 

punktów 1-3 porządku obrad.  
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Informacja Zarządu o sprawach bieżących Spółdzielni, realizacji uchwał i wniosków Rady Nadzorczej 

zostanie zamieszczona na stronie internetowej Spółdzielni dzień przed posiedzeniem. Materiały 

z posiedzenia plenarnego zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni. 

W związku z zaistniałą sytuacją zapraszamy Spółdzielców do kontaktu z Członkami Rady Nadzorczej 

podczas dyżurów, drogą pisemną lub mailową. 

                                                                                                             


