
Porządek obrad 

z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólnota" 

w Skoczowie z dnia   12.  0  8  .2020 r.  

I. Otwarcie zebrania, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Przyjęcie porządku obrad:

1. Sprawy członkowskie.

2. Analiza zaległości czynszowych za I półrocze 2020 r.

3. Analiza kosztów eksploatacji za I półrocze 2020 r.

4. Informacja o warunkach BHP i Ppoż.

5. Przyjęcie projektu planu remontowego na 2021 r.

6. Omówienie projektu kalkulacji opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych i użytkowych                          

z własnościowym prawem do lokalu oraz boksów garażowych na 2021 r.

7. Analiza kosztów rozliczenia wody.

8. Sprawy różne.

Ad. 1

Podjęto 22 uchwały – od nr 141 do nr 162 dotyczące:  umowy sprzedaży, umowy darowizny, stwierdzenia

nabycia spadku, przyjęcia w poczet członków Spółdzielni, skreślenia z członkostwa.

Ad. 2

Zaległość  za  I  półrocze  2020  r.  przedstawił  pracownik  windykacji.  Szczegółowe  dane  przedstawiono

w protokole Zarządu.

Ad. 3

Analizę  kosztów  eksploatacji  za  I  półrocze  2020  r.  przedstawiła  Główna  Księgowa.  Analiza  została

przedstawiona w protokole Zarządu. Szczegółowe rozliczenie kosztów znajduje się w dziale ksiegowosci.

Ad. 4

Zarząd zapoznał się z Informacją o warunkach BHP i Ppoż, która stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 5

Projekt planu remontowego na 2021 rok został omówiony i stanowi załącznik do protokołu. Plan remontowy

będzie przekazany do Rady Nadzorczej celem zatwierdzenia.

Ad. 6

Projekt kalkulacji  opłat  na 2021 rok omówiła Główna Ksiegowa.  Szczegółowe dane znajdują się w dziale

księgowości.

Ad. 7

Zarząd podjął Uchwałę nr 163 dot. wprowadzenia nowej ceny podgrzania wody obowiązującej od 01.08.2020 r.

Ad. 8

Podjęto 6 uchwał od nr 164 do nr 169 dot. rozłożenia zaległości na raty.

Podjęto 1 uchwałę o nr 170 dot. zgody na rozwiązanie Umowy najmu i spisanie Umowy najmu lokalu 

                                                    użytkowego.

Podjęto 1 uchwałę o nr 171 dot. akceptacji Umowy na montaż reduktorów ciśnienia zimnej wody. 

Podjęto 1 uchwałę o nr 172 dot. akceptacji Aneksu do Umowy z firmą.

Podjęto 1 uchwałę o nr 173 dot. akceptacji Umowy Ekspozycji.

Podjęto 1 uchwałę o nr 174 dot. rozwiązania Umowy z firmą.

Podjęto 1 uchwałę o nr 175 dot. akceptacji Umowy na prowadzenie bieżącej eksploatacji kotłowni gazowych.

Podjęto 1 uchwałę o nr 176 dot. zatwierdzenia listy z wykazem lokali z należnym dofinansowaniem za  

                                                    wymianę okien.



Podjęto 1 uchwałę o nr 177 dot. akceptacji sposobu rozliczenia c.o. na mieszkaniach sprzedanych.

Podjęto 1 uchwałę o nr 178 dot. zgody na zawieszenie spłaty należności z rozliczenia c.o.

Podjęto 1 uchwałę o nr 179 dot. akceptacji Aneksu do Umowy Użyczenia.


