
Porządek obrad 

z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólnota" 

w Skoczowie z dnia 14.12.2020 r.

I. Otwarcie zebrania, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Przyjęcie porządku obrad:

1. Przyjęcie planu pracy Zarządu na 2021 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 2021 r. i przedstawienie go Radzie Nadzorczej do 

zatwierdzenia.

6. Zatwierdzenie Zasad Polityki Rachunkowości.

7. Sprawy różne.

                

Ad. 1

Zarząd przygotował plan pracy Zarządu na 2021 rok, który zostanie przekazany do zatwierdzenia przez Radę 

Nadzorczą.

Ad. 2

Podjęto  13 uchwał  –  od  nr  269 do  nr  281 dotyczące:  umowy sprzedaży,  umowy darowizny,  skreślenia  z

członkostwa, przyjęcia w poczet członków Spółdzielni, stwierdzenie nabycia spadku.

Ad. 3

Prace remontowe są w toku zgodnie z planem remontowym. Podsumowanie wykonania zostanie przedstawione

na posiedzeniu w miesiącu styczniu.

Ad. 4

Zarząd podjął Uchwałę nr  282 dot. zatwierdzenia kalkulacji opłat,  która będzie obowiązywać od 01.01.2021

roku.  Kalkulacja  obejmuje  nową stawkę podatku  od  nieruchomości  zgodnie  z  Uchwałą  Rady  Miejskiej

Skoczowa.

Ad. 5

Główna Księgowa przedstawiła plan gospodarczy na 2021 rok. Opracowany plan zostanie przekazany Radzie

Nadzorczej do zatwierdzenia.

Ad. 6

Zarząd podjął Uchwałę nr 283 dot. Zatwierdzenia Zasad Polityki Rachunkowości w S.M. "Wspólnota"

Ad. 7

Podjęto 1 uchwałę o nr 284 dot. akceptacji Umowy o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru.

Podjęto 1 uchwałę o nr 285 dot. zatwierdzenia Aneksu nr 1 do Regulaminu i jednolitego tekstu Regulaminu  

                                                    wynagradzania w Spółdzielni.

Podjęto 1 uchwałę o nr 286 dot. zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania zakupu okularów korygujących  

                                                    wzrok stosowanych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.           

Podjęto 1 uchwałę o nr 287 dot. rozłożenia zaległości na raty.

Podjęto 1 uchwałę o nr 288 dot. zgody na podniesienie stawki firmie.

Podjęto 1 uchwałę o nr 289 dot. zgody na podniesienie ceny za remont balkonów.


