
Porządek obrad 
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólnota" 

w Skoczowie z dnia 28.11.2018 r.

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

1. Informacja o zaawansowaniu wykonania planu remontowego, ewentualnie korekta.
2. Analiza kosztów eksploatacji za III kwartał 2018 r.
3. Sprawy członkowskie.
4. Informacja o realizacji uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia i polustracyjnych.
5. Sprawy różne.

           
            
Ad. 1
Informację  o zaawansowaniu wykonania planu remontowego omówił Kierownik Działu Administracji. 
Stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 2
Analiza  kosztów  eksploatacji  za  III  kwartał  2018  r. została  omówiona  przez  Główną  Księgową. 
Szczegółowe dane zostały przedstawione w protokole Zarządu. 

Ad. 3
Podjęto 27 uchwał – od nr 272 do nr 298 dotyczące: umowy ustanowienia odrębnej własności, umowy 
sprzedaży,  umowy  darowizny,  umowy  o  dożywocie,  skreślenie  z  członkostwa,  stwierdzenie  nabycia 
spadku, przyjęcia w poczet członków Spółdzielni,

Ad. 4
Informacje  o  realizacji  uchwał  i  wniosków  Walnego  Zgromadzenia  i  polustracyjnych  przedstawił 
pracownik Działu członkowskiego. Stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 5
Podjęto 2 uchwały – o nr 299 i 300 dot. rozłożenia zaległości na raty.
Podjęto 1 uchwałę o nr 301 dot. akceptacji umowy najmu boksu garażowego przy ul. Górny Bór 12.
Podjęto 1 uchwałę o nr 302 dot. akceptacji aneksu do umowy najmu placu przy ul. G. Morcinka 36.
Podjęto 1 uchwałę o nr 303 dot. akceptacji umowy na wykonanie remontu rozdzielnic głównych w 
                                                    budynku G. Morcinka 32.
Podjęto 1 uchwałę o nr 304 dot. akceptacji umów na dostawę paliwa gazowego w budynkach przy ul. 
                                                    Objazdowa 20, 22, 24 i Al. J.Pawła II 1a.
Podjęto 1 uchwałę o nr 305 dot. akceptacji umowy najmu na dodatkowe pomieszczenie piwniczne.
Podjęto 1 uchwałę o nr 306 dot. zmiany zaliczki na poczet kosztów dostawy ciepła w związku ze zmianą  
                                                    Taryfy.
Podjęto 1 uchwałę o nr 307 dot. zgody na pokrycie częściowych kosztów remontu.
Podjęto 1 uchwałę o nr 308 dot. zmiany zaliczki na poczet kosztów dostawy ciepła dla budynków 
                                                    Objazdowa 20, 22, 24.
Podjęto 1 uchwałę o nr 309 dot. akceptacji Aneksu do Umowy z firmą.


