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P r o t o k ó ł  nr  1/2018 
 
z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 18.01.2018 r.   
Obecni: członkowie Rady wg listy obecności, Prezes Zarządu, Główna Księgowa, 
protokolant. 
 
Porządek posiedzenia: 
 

1. Przyjęcie porządku obrad. 
2. Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej. 
3. Posiedzenie I etapu komisji dot. konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu  

w Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Rabce-
Zdroju: 
- otwarcie ofert i omówienie zgłoszonych kandydatur, 
- podjęcie decyzji w sprawie II etapu konkursu, bądź rozpisania nowego 
konkursu. 

4. Omówienie oraz zatwierdzenie struktury organizacyjnej, planu zatrudnienia  
i funduszu płac na rok 2018. 

5. Omówienie planu pracy Zarządu na rok 2018 oraz omówienie i zatwierdzenie 
planu pracy Rady Nadzorczej na rok 2018. 

6. Rozpatrzenie spraw kadrowych w tym: podjęcie uchwały w sprawie odwołania  
z pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych Tomasza Janowca  
i rozwiązanie stosunku pracy - uchwała. 

7. Ustalenie terminu posiedzenia komisji statutowej. 
8. Sprawy bieżące. 
9. Dyskusja. 
10. Podjęcie uchwał i wniosków. 

 
 

Ad.10 Uchwały: 
 

1/ Dot. przyjęcia protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego  
w dniu 19.12.2017 r.  

 
2/ Dot. przyjęcia do realizacji planu pracy Rady Nadzorczej na rok 2018 oraz 

omówienia i przyjęcia do wiadomości planu pracy Zarządu na rok 2018. 
 
Za uchwałą głosowało 8 Członków Rady, przeciwko uchwale 0. W posiedzeniu 
Rady Nadzorczej uczestniczyło 8 członków. 
 

3/ Dot. odwołania z dniem 20.01.2018 r. Pana Tomasza Janowca z funkcji Zastępcy 
Prezesa ds. technicznych  Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-
Własnościowej w Rabce-Zdroju. 
 
Za uchwałą głosowało 8 Członków Rady, przeciwko uchwale 0. W posiedzeniu 
Rady Nadzorczej uczestniczyło 8 członków. 
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4/ Dot. rozwiązania z dniem 20.01.2018 r. umowy o pracę na stanowisku Zastępcy 
Prezesa ds. technicznych z Panem Tomaszem Janowcem w trybie art. 30 § 1 pkt 
2 kodeksu pracy tj. za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika. 

 
Za uchwałą głosowało 8 Członków Rady, przeciwko uchwale 0. W posiedzeniu 
Rady Nadzorczej uczestniczyło 8 członków. 
 

 
Na tym protokół zakończono i podpisano 

   
 
 
 
 

 
Integralną cześć protokołu stanowią załączniki: 
- protokół komisji konkursowej 
- protokół komisji skrutacyjnej 
- plan pracy Rady Nadzorczej i Zarządu na 2018r. 


