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Warszawa, listopad 2014 r.

TREŚĆ
1.
2.

Informacja o działalności Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP we wrześniu i październiku 2014 r. -

Pismo Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 października 2014 r. w sprawie zbadania zasadności wysokości cen dostawy
ciepła w latach 2008-2013 -

3.

2

Pismo Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 9 października 2014 r. w sprawie inicjatywy na rzecz przyjęcia projektu ustawy
o ograniczeniu barier w funkcjonowaniu spółdzielni

4.

1

-

4

Senacki projekt ustawy zmieniający ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawę o zmianie
ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa
Krajowego oraz niektórych innych ustaw ( druk senacki 705S):
4.1 - senacki projekt ustawy -

5

4.2 - stanowisko Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniach RP z dnia 20 października 2014 r. do senackiego
projektu ustawy 5.

7

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwrotu przez spółdzielnię mieszkaniową nadwyżki środków
zgromadzonych na funduszu remontowym wspólnocie mieszkaniowej -

6.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zasady bezwynikowej działalności spółdzielni
mieszkaniowej -

7.

8

11

Interpretacje i opinie Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP:
7.1 - w sprawie członkostwa w spółdzielni -

14

7.2 - w sprawie dotyczącej spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu przysługującego byłym małżonkom

1

-

14

Informacja o działalności Związku Rewizyjnego Spółdzielni
Mieszkaniowych RP we wrześniu i październiku 2014 r.

-

w dniu 29 września 2014 r. odbyło się seminarium dla pracowników spółdzielni mieszkaniowych nt. wybranych zagadnień prawnotechnicznych w zarządzaniu wielolokalowymi budynkami mieszkalnymi zorganizowane przez Związek Rewizyjny Spółdzielni
Mieszkaniowych RP.

-

w dniach 1-4 października 2014 r. odbył się kurs specjalistyczny dla członków rad nadzorczych i pracowników spółdzielni
mieszkaniowych nt. „prawno-ekonomiczne zasady funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych” zorganizowany przez Związek
Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
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