
Porządek obrad 
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólnota" 

w Skoczowie z dnia 20.09.2018 r.

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

1. Przyjęcie kalkulacji na 2019 r. z tytułu opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych i lokali 
użytkowych z własnościowym prawem do lokalu.

2. Omówienie stanu przygotowania budynków do sezonu grzewczego i zimowego.
3. Sprawy członkowskie.
4. Analiza kosztów rozliczenia wody.
5. Sprawy różne.

           
            
Ad. 1
Zarząd zatwierdził kalkulację opłat za korzystanie z lokali przygotowaną przez Główną Ksiegową i podjął 
Uchwałę nr 228 dot. kalkulacji kosztów na poszczególne nieruchomości. Kalkulacja stanowi załącznik do 
uchwały  i  obejmuje  nieruchomości:  Objazdowa,  Targowa,  Osiedlowa,  Górny  Bór,  G.  Morcinka  oraz 
G.  Morcinka  18,  jak  również  nieruchomości  garażowe  i  lokale  użytkowe,  do  których  przysługują 
własnościowe prawa do lokalu.

Ad. 2
Informację  o  przygotowaniu  do  sezonu  zimowego  2018/2019  zasobów  mieszkaniowych  oraz  lokali 
użytkowych Spółdzielni omówił Kierownik działu administracji i stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 3
Podjęto  6  uchwał  –  od  nr  229  do  nr  234  dotyczące:  umowy  sprzedaży,  skreślenie  z  członkostwa, 
stwierdzenie nabycia spadku.

Ad. 4
Analizę kosztów rozliczenia wody i kanalizacji omówiła Główna Księgowa. Zarząd akceptuje nowe ceny 
podgrzania wody, które stanowią załącznik do protokołu.

Ad. 5
Podjęto 2 uchwały – o nr 235 i 236 dot. rozłożenia zaległości na raty.
Podjęto 1 uchwałę o nr 237 dot. akceptacji umowy najmu pomieszczenia piwnicznego przy ul.Targowej 26
Podjęto 1 uchwałę o nr 238 dot. akceptacji umowy na najem obiektu wraz z przyległym gruntem.
Podjęto 1 uchwałę o nr 239 dot. akceptacji umowy na wynajem tablic informacyjnych na klatkach.
Podjęto 1 uchwałę o nr 240 dot. akceptacji umowy ekspozycji na budynku G. Morcinka 3
Podjęto 1 uchwałę o nr 241 dot. rozwiązania umowy najmu na dodatkowe pomieszczenie piwniczne.
Podjęto 2 uchwały - o nr 242 i 243 dot. podniesienia stawki ryczałtowej za roboty eksploatacyjne.
Podjęto 1 uchwałę o nr 244 dot. akceptacji umowy na wykonanie wentylacji na budynku Osiedlowa 22.

PKO Bank Polski S.A. przeprowadził kontrolę dotyczącą spłaty kredytu mieszkaniowego przez członków 
Spółdzielni G. Morcinka 18 oraz prawidłowości prowadzenia ewidencji zadłużeń przez Spółdzielnię – w 
kontrolowanym zakresie  nieprawidłowości  nie  stwierdzono.  Raporty stanowią  załącznik  do protokołu. 
W związku z wygaśnięciem zobowiązania  z  tytułu  kredytu  mieszkaniowego na budynku mieszkalno-
usługowym przy ul. G. Morcinka 18 PKO Bank Polski S.A. wydał Oświadczenia wyrażające zgodę na 
wykreślenie hipotek z ksiąg wieczystych. 


