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WYCIĄG
z protokółu Rady Nadzorczej z 16 grudnia 2019 roku
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku:
I. wysłuchała prezentacji zaproszonych kandydatów do objęcia stanowiska Zastępcy Prezesa
Zarządu,
II. wybrana Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne,
III. w wyniku rozstrzygnięcia w głosowaniu tajnym konkursu na Zastępcę Prezesa Zarządu, Rada
Nadzorcza wybrała panią Iwonę Stolarską i podjęła uchwałę nr 23/RN/19 w sprawie wyboru
Zastępcy Prezesa Zarządu,
IV. podjęła uchwałę nr 24/RN/19 sprawie uchylenia „Regulaminu wynagradzania pracowników
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku”,
V. podjęła uchwałę nr 25/RN/19 w sprawie odwołania ze stanowiska Zastępcy Prezesa Zarządu
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych,
VI. podjęła uchwałę nr 26/RN/19 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na działce
nr 745/35 na rzecz Orange Polska SA w Warszawie,
VII. podjęła uchwałę nr 27/RN/19 w sprawie wyboru Biura Biegłego Rewidenta
Krzysztof Pawelski z Gdańska do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego
Spółdzielni za 2019 rok,
VIII. podjęła uchwałę nr 28/RN/19 w sprawie powołania i zatrudnienia na stanowisku Prezesa
Zarządu pani Hanny Ulewicz z dniem 1 stycznia 2020 roku,
IX. podjęła uchwałę nr 29/RN/19 w sprawie powołania i zatrudnienia na stanowisku Zastępcy
Prezesa Zarządu pani Iwony Stolarskiej z dniem 1 stycznia 2020 roku,
X. podjęła uchwałę nr 30/RN/19 w sprawie przyznania członkom Zarządu nagrody z tytułu
wykonywania funkcji generalnego wykonawcy i czynności koordynacyjnych związanych z
realizacją budynku przy ul. Kurierów Armii Krajowej 14,
XI. zapoznała się z informacjami Zarządu o bieżących sprawach związanych z działalnością
Spółdzielni,
XII. zapoznała się z treścią uchwały:
1. nr XVII/425/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi i ustalenia stawki
tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia sposobu
obliczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi dla nieruchomości, które
w części stanowią nieruchomość, która zamieszkują mieszkańcy, a w części
nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2. nr XVII/426/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia
stawki opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek o
określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych powstałych
na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
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które określają wysokość opłat od 1 lutego 2020 roku za odpady komunalne zbierane i
odbierane w sposób selektywny i w sposób, gdy nie jest wypełniany obowiązek zbiór
selektywnej,
XIII. omówiła przebieg dyżuru członka Rady w dniu 9 grudnia 2019 roku oraz ustaliła
harmonogram dyżurów w okresie od stycznia do marca 2020 roku,
XIV. ustaliła termin kolejnego posiedzenia.

