
Porządek obrad 
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólnota" 

w Skoczowie z dnia 13.06.2018 r.

1. Otwarcie zebrania, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad:

a) Zaawansowanie wykonania planu remontowego, ewentualnie jego korekta.
b) Analiza kosztów c.o.

            c) Sprawy członkowskiego.
            d) Informacja o sposobie załatwiania skarg i wniosków wnoszonych przez mieszkańców.
            e) Sprawy różne.
           
Ad. 2 a)
Kierownik działu administracji omówił wykonanie planu remontowego oraz korektę nr 2 do planu, która 
zostanie przekazana do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. Korekta stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 2 b)
Analiza kosztów c.o. została omówiona przez Główną Księgową.
Podjęto uchwałę nr 126 dot. akceptacji nowej Taryfy dla ciepła oraz zatwierdzenia nowych zaliczek na 
koszty centralnego ogrzewania obowiązujące od 01.07.2018 r.

Ad. 2 c)
Podjęto 18 uchwał – od nr 127 do nr 144 dotyczące: przyjęcia w poczet członków, umowy sprzedaży, 
umowy darowizny, skreślenie z członkostwa, umowy o podział majątku wspólnego, stwierdzenie nabycia 
spadku, umowy o dział spadku.

Ad. 2 d)
Informacja  o  sposobie  załatwiania  skarg  i  wniosków  wnoszonych  przez  mieszkańców  została 
przedstawiona przez Prezesa Zarządu i stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 2 e)
Podjęto 1 uchwałę o nr 145 dot. umorzenia i wpisania w koszty należności.
Podjęto 3 uchwały o nr 146 do nr 148 dot. rozłożenia zaległosci na raty.
Podjęto 1 uchwałę o nr 149 dot. zgłoszenia się do Spółdzielni w sprawie zadłużenia.
Podjęto 1 uchwałę o nr 150 dot. rozwiązania umowy dzierżawy.
Podjęto 1 uchwałę o nr 151 dot. akceptacji umowy dzierżawy.
Podjęto 1 uchwałę o nr 152 dot. akceptacji Aneksu do umowy ekspozycji.
Podjęto 1 uchwałę o nr 153 dot. rozwiązania umowy.
Podjęto 1 uchwałę o nr 154 dot. akceptacji umowy najmu dodatkowego pomieszczenia.
Podjęto 1 uchwałę o nr 155 dot. rozwiązania umowy najmu dodatkowego pomieszczenia.
Podjęto 1 uchwałę o nr 156 dot. akceptacji umowy.
Podjęto 1 uchwałę o nr 157 dot. wprowadzenia zmiany wysokości czynszu z tytułu kosztów wody i 
                                                    kanalizacji.
Podjęto 1 uchwałę o nr 158 dot. akceptacji umowy z firmą.
Podjęto 1 uchwałę o nr 159 dot. akceptacji umowy z firmą.


