
Porządek obrad 
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólnota" 

w Skoczowie z dnia 26.03.2018 r.

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

a) Analiza wyników finansowych finansowych za 2017 r.
b) Przyjęcie sprawozdania Zarządu za 2017 r.

            c) Analiza realizacji uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia i polustracyjnych.
            d) Analiza kosztów rozliczenia wody.
            e) Sprawy członkowskiego.
            f) Sprawy różne.

Ad. 2 a)
Analizę wyników finansowych za 2017 r. przedstawiła Główna Księgowa. Spółdzielnia posiada płynność 
finansową, wszystkie faktury płacone są na bieżąco. Salda na koniec roku zostały potwierdzone.

Ad. 2 b)
Sprawozdanie Zarządu za 2017 rok zostało odczytane i omówione. Sprawozdanie zostanie przedstawione 
na Walnym Zgromadzeniu Członków i poddane pod głosowanie.

Ad. 2 c)
Analizę  realizacji  uchwał  i  wniosków  Walnego  Zgromadzenia  i  polustracyjnych  odczytał  pracownik 
działu członkowskiego i stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 2 d)
Analizę kosztów rozliczenia wody przedstawił kierownik działu księgowości. 
Zarząd podjął Uchwałę nr 66 dot. wprowadzenia nowej ceny podgrzania wody.

Ad. 2 e)
Podjęto 15 uchwał – od nr 67 do nr 81 dotyczące:  przyjęcia w poczet członków, umowy sprzedaży, 
umowy darowizny, umowy o dział spadku.

Ad. 2 f)
Podjęto 4 uchwały od nr 82 do nr 85 dot. rozłożenia zaległości na raty.
Podjęto 1 uchwałę o nr 86 dot. akceptacji umowy najmu lokalu użytkowego Słoneczna 16.
Podjęto 1 uchwałę o nr 87 dot. akceptacji umowy najmu lokalu użytkowego G. Morcinka 18.
Podjęto 1 uchwałę o nr 88 dot. akceptacji umowy na usługi kominiarskie.
Podjęto 1 uchwałę o nr 89 dot. akceptacji Aneksu do umowy najmu lokalu użytkowego G. Morcinka 18.
Podjęto 1 uchwałę o nr 90 dot. akceptacji Aneksu do umowy najmu lokalu użytkowego G. Morcinka 18.
Podjęto 1 uchwałę o nr 91 dot. akceptacji Aneksu do umowy ekspozycji.
Podjęto 1 uchwałę o nr 92 dot. akceptacji umowy najmu pomieszczenie piwnicznego Osiedlowa 16.


