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W dniu 30 marca 2022 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 

23.02.2022 r. 

2. Przyjęcie planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni na 2022 rok. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie związanej z Walnym Zgromadzeniem. 

4. Zatwierdzenie Regulaminu użytkowania, przebudowy, rozbudowy oraz rozbiórki 

instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych. 

5. Sprawy terenowo – prawne. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie lokali mieszkalnych i użytkowych.  

7. Zapoznanie się z korespondencją skierowaną do Rady Nadzorczej.  

8. Podjęcie uchwały w sprawach przedstawionych Radzie Nadzorczej  

w korespondencji. 

9. Sprawy wniesione i organizacyjne. 

 

Zgodnie z porządkiem obrad Rada Nadzorcza GSM przyjęła protokół z posiedzenia 

plenarnego z dnia 23.02.2022 r.  

W punkcie 2 porządku obrad Rada Nadzorcza GSM podjęła Uchwałę nr 11 w sprawie 

zatwierdzenia planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni na rok 2022. 

W punkcie 3 porządku obrad Rada Nadzorcza GSM podjęła Uchwałę nr 12 w sprawie 

zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej GSM na kadencję w latach 2022 – 2025. 

W punkcie 4 porządku obrad Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 13 w sprawie 

zatwierdzenia „Regulaminu użytkowania, przebudowy, rozbudowy oraz rozbiórki instalacji 

gazowej w lokalach mieszkalnych”. 

W punkcie „Sprawy terenowo – prawne” Rada Nadzorcza GSM podjęła Uchwałę  

nr 14. 

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

Rada Nadzorcza GSM podjęła Uchwały nr 15, nr 16, nr 17 oraz nr 18. 

W kolejnym punkcie porządku obrad Rada Nadzorcza GSM zapoznała się 

z korespondencją, tj. 4 pisma do rozpatrzenia oraz 1 pismo do wiadomości Rady Nadzorczej, 

po czym zgodnie z Uchwałą nr 19 postanowiła udzielić odpowiedzi na poruszone  

w korespondencji zagadnienia. 

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

Uchwały nr 20, nr 21 i nr 22 oraz ustaliła terminy posiedzeń komisji stałych, termin 
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posiedzenia Prezydium i posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej GSM oraz dyżuru Rady 

Nadzorczej w kwietniu 2022 r. 

 

 

 


