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W dniu 29 września 2021 r. odbyło się Plenarne posiedzenie Rady Nadzorczej 

Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Posiedzenie odbyło się według następującego 

porządku obrad: 

1. Przyjęcie protokołu z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej GSM z dnia 

07.07.2021 r. 

2. Przyjęcie sprawozdania z działalności GSM za I półrocze 2021 r.  

3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GSM. 

4. Przygotowanie, rozpatrzenie i przyjęcie dokumentów na Walne Zgromadzenie. 

5. Zatwierdzenie korekty planu gospodarczo – finansowego na 2021 rok. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie lokali mieszkalnych i użytkowych. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia systemu płatnego parkowania na 

terenie całego parkingu przed Domem Towarowym „CHYLONIA”. 

8. Zapoznanie się z korespondencją skierowaną do Rady Nadzorczej w miesiącu 

wrześniu 2021 r. 

9. Podjęcie uchwał w sprawach przedstawionych Radzie Nadzorczej  

w korespondencji. 

10. Sprawy wniesione i organizacyjne. 

 

Zgodnie z porządkiem obrad Rada Nadzorcza GSM przyjęła protokół z posiedzenia 

plenarnego z dnia 07.07.2021 r.  

W punkcie 2 porządku obrad Rada Nadzorcza GSM podjęła Uchwałę nr 41  

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za  

I półrocze 2021 roku. 

W punkcie 3 porządku obrad Rada Nadzorcza GSM podjęła Uchwałę nr 42 w sprawie 

przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za okres od 

18 września 2020 r. do 29 września 2021 r. 

W punkcie „Przygotowanie, rozpatrzenie i przyjęcie dokumentów na Walne 

Zgromadzenie” Rada Nadzorcza GSM podjęła Uchwałę nr 43 w sprawie pozytywnego 

zaopiniowania zwołania Walnego Zgromadzenia w miesiącu listopadzie 2021 r., Uchwałę  

nr 44 w sprawie upoważnienia trzech członków Rady Nadzorczej do otwarcia obrad 

poszczególnych części Walnego Zgromadzenia oraz do odczytania listy pełnomocnictw  

i Uchwałę nr 45 w sprawie przyjęcia pięciu wniosków, które Rada Nadzorcza GSM 

przedstawi na Walnym Zgromadzeniu w roku 2021. Pierwszy wniosek dotyczył przyjęcia  

i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  

w Gdyni za rok 2020. Drugi wniosek dotyczył przyjęcia i zatwierdzenia rocznego 
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sprawozdania z działalności Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni za rok 2020. 

Trzeci wniosek dotyczył podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok. Czwarty wniosek 

dotyczył pokrycia niedoboru – straty bilansowej na gospodarce zasobami mieszkaniowymi. 

Piąty wniosek dotyczył udzielenia absolutorium członkom Zarządu Gdyńskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Gdyni. Wszystkie Komisje Rady Nadzorczej Spółdzielni wydały 

pozytywne opinie o działalności Zarządu. Na podstawie dokonanych ocen, przedstawionych 

opinii i propozycji poszczególnych Komisji, Rada Nadzorcza wydała pozytywną ocenę pracy 

Zarządu za całokształt działalności. Wobec czego na najbliższym Walnym Zgromadzeniu 

Rada Nadzorcza Spółdzielni przedstawi wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla 

wszystkich członków Zarządu Spółdzielni. 

W punkcie 5 porządku obrad Rada Nadzorcza GSM podjęła Uchwałę nr 46  

w sprawie korekty planu gospodarczo – finansowego Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

na rok 2021. 

W punkcie „Podjęcie uchwał w sprawie lokali mieszkalnych i użytkowych” Rada 

Nadzorcza GSM podjęła Uchwałę nr 47. 

W punkcie „Podjęcie uchwały w spawie wprowadzenia systemu płatnego parkowania 

na terenie całego parkingu przed Domem Towarowym „CHYLONIA” Rada Nadzorcza  

GSM podjęła Uchwałę nr 48. 

W kolejnym punkcie porządku obrad Rada Nadzorcza GSM zapoznała się 

z korespondencją, tj. 4 pisma do rozpatrzenia oraz 4 pisma do wiadomości Rady  

Nadzorczej, po czym zgodnie z Uchwałą nr 49 postanowiła udzielić odpowiedzi na  

poruszone w korespondencji zagadnienia. 

W punkcie „Sprawy wniesione i organizacyjne” Rada Nadzorcza GSM podjęła 

Uchwałę nr 50 oraz ustaliła termin posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej GSM i dyżuru 

Rady Nadzorczej w październiku 2021 r. 


