
Porządek obrad 
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólnota" 

w Skoczowie z dnia 19.06.2019 r.

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

1. Zaawansowanie wykonania planu remontowego, ewentualnie jego korekta.
2. Analiza kosztów c.o.
3. Sprawy członkowskie.
4. Informacja o sposobie załatwiania skarg i wniosków wnoszonych przez mieszkańców.
5. Sprawy różne.

                  
Ad. 1
Zaawansowanie wykonania planu remontowego i  korekta zostaną  omówione na kolejnym posiedzeniu 
Zarządu.

Ad. 2
Analiza kosztów c.o. została omówiona przez Główną Księgową i stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 3
Podjęto 20 uchwał – od nr 134 do nr 153 dotyczące: umowy ustanowienia odrębnej własności, umowy 
sprzedaży, umowy darowizny, stwierdzenia nabycia spadku, skreślenia z członkostwa, przyjęcia w poczet 
członków, umowy o dział spadku.

Ad. 4
Informacja o sposobie załatwiania skarg i wniosków została odczytana i stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 5
Podjęto 4 uchwały od nr 154 do nr 157 dot. rozłożenia zaległości na raty.
Podjęto 1 uchwałę o nr 158 dot. spisania w koszty należności.
Podjęto 1 uchwałę o nr 159 dot. akceptacji Umowy zlecenia na wykonanie przedstawienia.
Podjęto 1 uchwałę o nr 160 dot. akceptacji Umowy na organizację obchodów jubileuszu.
Podjęto 1 uchwałę o nr 161 dot. akceptacji Umowy na korzystanie z terenu przy szkole.
Podjęto 1 uchwałę o nr 162 dot. akceptacji Umowy na świadczenie usług pocztowych.
Podjęto 1 uchwałę o nr 163 dot. akceptacji Aneksu z UNIQA.
Podjęto 1 uchwałę o nr 164 dot. akceptacji Umowy licencyjnej na odtwarzanie muzyki.
Podjęto 1 uchwałę o nr 165 dot. zatwierdzenia korekty kalkulacji opłat za zużytą wodę.
Podjęto 1 uchwałę o nr 166 dot. zatwierdzenia Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych.
Podjęto 1 uchwałę o nr 167 dot. akceptacji Uwowy o dzieło na wykonanie przedstawienia.
Podjęto 1 uchwałę o nr 168 dot. akceptacji Aneksu do Umowy Ekspozycji.
Podjęto 1 uchwałę o nr 169 dot. akceptacji Umowy na medyczne zabezpieczenie imprezy.
Podjęto 1 uchwałę o nr 170 dot. powołania komisji przetargowej.


