
Porządek obrad 
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólnota" 

w Skoczowie z dnia 09.12.2019 r.

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

1. Przyjęcie planu pracy Zarządu na 2020 r.
2. Sprawy członkowskie.
3. Podsumowanie wykonania planu remontowego.
4. Zatwierdzenie kalkulacji opłat czynszowych na lokale użytkowe w najmie oraz lokale mieszkalne i 

użytkowe z własnościowym prawem do lokalu po skorygowaniu opłaty o aktualną wysokość podatku 
od nieruchomości.

5. Przygotowanie planu gospodarczego na 2020 r. i przedstawienie go Radzie Nadzorczej do 
zatwierdzenia.

6. Zatwierdzenie Zasad Polityki Rachunkowości.
7. Sprawy różne.

                
Ad. 1
Zarząd opracował plan pracy Zarządu na 2020 rok, który zostanie przekazany do zatwierdzenia przez Radę 
Nadzorczą.

Ad. 2
Podjęto  9  uchwał  –  od  nr  353 do  nr  361 dotyczące:  umowy ustanowienia  odrębnej  własności,  umowy 
sprzedaży, umowy darowizny, skreślenia z członkostwa, przyjęcia w poczet członków Spółdzielni.

Ad. 3
Prace  remontowe  są  w  toku  zgodnie  z  planem  remontowym.  Podsumowanie  wykonania  zostanie 
przedstawione po zakończeniu wszystkich prac.

Ad. 4
Zarząd  podjął  Uchwałę  nr  362  dot.  zatwierdzenia  kalkulacji  opłat  obowiązującą  od  01.01.2020  roku. 
Kalkulacja  obejmuje  nowe  stawki  opłat  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz  podatku  od 
nieruchomości.

Ad. 5
Główna Księgowa przedstawiła plan gospodarczy na 2020 rok. Opracowany plan zostanie przekazany Radzie 
Nadzorczej do zatwierdzenia.

Ad. 6
Zarząd podjął Uchwałę nr 363 dot. Zatwierdzenia Zasad Polityki Rachunkowości w S.M. "Wspólnota"

Ad. 7
Podjęto 3 uchwały od nr 364 do nr 366 dot. rozłożenia zaległości na raty.
Podjęto 1 uchwałę o nr 367 dot. zatwierdzenia kosztów, którymi dociążeni zostaną właściciele garaży.
Podjęto 1 uchwałę o nr 368 dot. akceptacjiKompleksowej Umowy Sprzedaży Paliwa Gazowego.
Podjęto 1 uchwałę o nr 369 dot. akceptacji Umowy na udostępnienie nieruchomości.                                         
Podjęto 1 uchwałę o nr 370 dot. akceptacji Umowy najmu na dodatkowe pomieszczenie piwniczne – 
                                                    G. Morcinka 30.
Podjęto 1 uchwałę o nr 371 dot. akceptacji Umowy najmu na dodatkowe pomieszczenie piwniczne –  
                                                    Osiedlowa 16
Podjęto 1 uchwałę o nr 372 dot. akceptacji Umowy najmu na dodatkowe pomieszczenie piwniczne – 
                                                    Górny Bór 4
Podjęto 1 uchwałę o nr 373 dot. akceptacji Umowy najmu na dodatkowe pomieszczenie piwniczne –  
                                                    Osiedlowa 20
Podjęto 1 uchwałę o nr 374 dot. akceptacji Umowy najmu na dodatkowe pomieszczenie piwniczne – 
                                                    G. Morcinka 21


