
Porządek obrad 

z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólnota" 

w Skoczowie z dnia 25.01.2021 r.

I. Otwarcie zebrania, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Przyjęcie porządku obrad:

1. Zapoznanie się z wynikami inwentaryzacji.

2. Analiza zaległości czynszowych za 2020 r.

3. Podsumowanie wykonania planu remontowego.

4. Sprawy członkowskie.

5. Sprawy różne.

  

              

Ad. 1

Zgodnie z wnioskiem Głównej Księgowej i Zarządzeniem Prezesa Zarządu została dokonana inwentaryzacja 

majątku Spółdzielni za 2020 rok. Zarząd zapoznał się z wynikami inwentaryzacji i podjął Uchwałę nr 1.

Ad. 2

Stan zaległości na dzień 31.12.2020 r. przedstawił pracownik działu ksiegowości. Szczegółowe dane 

przedstawione zostały w protokole Zarządu oraz na posiedzeniu Komisji Samorządowej Rady Nadzorczej.

Ad. 3

Podsumowanie wykonania planu remontowego za 2020 r. w rozbiciu na każdą nieruchomość stanowią 

załącznik do protokołu. Podsumowanie planu zostanie przedstawione na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Ad. 4

Podjęto 11 uchwał – od nr 2 do nr 12 dotyczące: umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy o dożywocie,

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

Ad. 5

Podjęto 1 uchwałę o nr 13 dot. akceptacji Umowy najmu na dodatkowe pomieszczenie piwniczne.

Podjęto 1 uchwałę o nr 14 dot. akceptacji Umowy najmu na dodatkowe pomieszczenie piwniczne.

Podjęto 1 uchwałę o nr 15 dot. akceptacji Umowy najmu pomieszczeń położonych przy ul. Górny Bór 12.         

Podjęto 1 uchwałę o nr 16 dot. wykazu lokali z należnym dofinansowaniem za wymianę stolarki okiennej.

Podjęto 1 uchwałę o nr 17 dot. kosztu wymiany stolarki okiennej na 2021 rok.

Podjęto 1 uchwałę o nr 18 dot. akceptacji Umowy Energii Elektrycznej – Targowa 26 i budynek BAZA.

Podjęto 1 uchwałę o nr 19 dot. zgody na podniesienie stawki firmie.

Podjęto 1 uchwałę o nr 20 dot. zgody na podniesienie stawki firmie.

Podjęto 1 uchwałę o nr 21 dot. podniesienia stawki wynagrodzenia firmie.

Podjęto 1 uchwałę o nr 22 dot. rozłożenia zaległosci na raty.

Podjęto 1 uchwałę o nr 23 dot. akceptacji Umowy na modernizację oświetlenia.


