
Porządek obrad 
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólnota" 

w Skoczowie z dnia 19.09.2017 r.

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

a) przyjęcie kalkulacji na 2018 r. z tytułu opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych
b) omówienie stanu przygotowania budynków do sezonu grzewczego i zimowego

            c) sprawy członkowskie
            d) analiza kosztów rozliczenia wody
            e) sprawy różne

Ad.2 a)
Przyjęto kalkulację opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych na 2018 r. -  przedstawiła Główna 
Księgowa.
Podjęto 1 uchwałę o nr 247 dot.  kalkulacji kosztów na poszczególne nieruchomości.

Ad. 2 b)
Stan przygotowania budynków do sezonu grzewczego i zimowego - omówił kierownik działu 
administracji.

Ad.2 c)
Podjęto 36 uchwał - od nr 248 do nr 283 dotyczące: sprzedaży, darowizny, spadku, zgonu członka, 
przyjęcia w poczet członków.

Ad. 2 d)
Analiza kosztów rozliczenia wody - została omówiona przez Główną Kięgową. 

Ad.2 e)
Podjęto 2 uchwały nr 284  i nr 285  dot. porozumienia spłaty zaległości czynszowych. 
Podjęto 7 uchwał od nr 286 do nr 293  dot. rozłożenia zaległości czynszowych na raty.
Podjęto 1 uchwałę o nr 294 dot. przyznania dodatku finansowego dla pełnomocnika. 
Podjęto 1 uchwałę o nr 295 dot. akceptacji aneksów z lokalami użytkowymi.
Podjęto 1 uchwałę o nr 296 dot. wycofania wypowiedzenia dla Inspektora Nadzoru.
Podjęto 1 uchwałę o nr 297 dot. akceptacji umowy z firmą.
Podjęto 1 uchwałę o nr 298 dot. akceptacji umowy na najem powierzchni reklamowej. 
Podjęto 1 uchwałę o nr 299 dot. zatwierdzenia dodatkowej listy dofinansowania do stolarki 
okiennej.
Podjęto 1 uchwałę o nr 300 dot. akceptacji aneksu z firmą.
Podjęto 1 uchwałę o nr 301 dot. akceptacji umowy z firmą.
Podjęto 1 uchwałę o nr 302 dot. akceptacji umowy z firmą.
Podjęto 1 uchwałę o nr 303 dot. akceptacji aneksu z firmą.
Podjeto 1 uchwałę o nr 304 dot. akceptacji aneksu z Inspektorem Nadzoru.


