
Porządek obrad 
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólnota" 

w Skoczowie z dnia 18.02.2019 r.

I.  Otwarcie zebrania, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
II . Przyjęcie porządku obrad:

1. Zapoznanie się z wynikami inwentaryzacji.
2. Analiza zaległości czynszowych za 2018 r.
3. Podsumowanie wykonania planu remontowego za 2018 r.
4. Korekta planu remontowego na 2019 r. ze względu na faktyczny BZ za 2018 r.
5. Sprawy członkowskie.
6. Omówienie przygotowań do Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawy różne.

                  
Ad. 1
Zarząd podjął Uchwałę nr 1 dot. zapoznania się i przyjęcia bez uwag wyników inwentaryzacji.

Ad. 2
Analiza  zaległości  czynszowych  za  2018  r.  została  omówiona  przez  Pracownika  działu  windykacji. 
Szczegółowe dane zostały przedstawione w protokole Zarządu. 

Ad. 3
Pracownik działu administracji przedstawił podsumowanie planu remontowego za 2018 r., które stanowi 
załącznik do protokołu.

Ad. 4
Zarząd omówił  Korektę  nr 1 planu remontowego na 2019 r.  ze względu na faktyczny BZ za 2018 r. 
Korekta zostanie przekazana do Rady Nadzorczej do zatwierdzenia.

Ad. 5
Podjęto  41  uchwał  –  od nr  2  do nr  42 dotyczące:  umowy ustanowienia odrębnej  własności,  umowy 
sprzedaży,  umowy darowizny,  stwierdzenia nabycia spadku, przyjęcia w poczet członków Spółdzielni, 
skreślenia z członkostwa, postanowienia o dział spadku i zniesienia współwłasności, umowy o podział 
majątku wspólnego.

Ad. 6
Zarząd podjął Uchwałę nr 43 dot. zwołania Walnego Zgromadzenia Członków w dwóch częściach, które 
odbędzie się 08 i 09.04.2019 r.

Ad. 7
Podjęto 1 uchwałę o nr 44 dot. rozwiązania i akceptacji Umowy najmu pomieszczenia piwnicznego – 
                                                  Targowa 26.
Podjęto 1 uchwałę o nr 45 dot. akceptacji Umowy najmu dodatkowego pomieszczenia piwnicznego.
Podjęto 1 uchwałę o nr 46 dot. akceptacji Umowy na wykonanie wewnętrznej instalacji centralnej ciepłej 
                                                  wody – Objazdowa 22.
Podjęto 1 uchwałę o nr 47 dot. akceptacji Umowy na wykonanie rozbudowy kotłowni gazowej – 
                                                  Objazdowa 22.
Podjęto 1 uchwałę o nr 48 dot. akceptacji Umowy najmu lokalu przy ul. Górny Bór 12.
Podjęto 1 uchwałę o nr 49 dot. akceptacji Umowy o pełnienie funkcji inspektora nadzoru.
Podjęto 1 uchwałę o nr 50 dot. akceptacji Aneksu do Umowy najmu na lokal przy ul. Górny Bór 12.
Podjęto 1 uchwałę o nr 51 dot. zatwierdzenia listy osób z należnym dofinansowaniem za wymianę stolarki 
                                                  okiennej.



Podjęto 1 uchwałę o nr 52 dot. ustalenia kwoty do zwrotu za wymianę okien na 2019 rok.
Podjęto 1 uchwałę o nr 53 dot. akceptacji wypowiedzenia Umowy z firmą.
Podjęto 1 uchwałę o nr 54 dot. wyrażenia zgody na podwyżkę opłaty czynszowej.
Podjęto 1 uchwałę o nr 55 dot. sposobu wysyłania informacji o odsetkach.
Podjęto 1 uchwałę o nr 56 dot. akceptacji Umowy na utwardzenie terenu Górny Bór 7.


