
Porządek obrad 

z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólnota" 

w Skoczowie z dnia 31.08.2021 r.

I. Otwarcie zebrania, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Przyjęcie porządku obrad:

1. Informacja o warunkach BHP i Ppoż.

2. Przyjęcie projektu planu remontowego na 2022 r.

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

własnościowym prawem do lokalu oraz boksów garażowych na 2022 r.

4. Sprawy członkowskie.

5. Analiza kosztów rozliczenia wody.

6. Sprawy różne.

Ad. 1

Zarząd zapoznał się z Analizą stanu bezpieczeństwa i higieny pracy za rok 2020 przygotowaną przez 

starszego specjalistę ds. bhp. Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 2

Plan remontowy na 2022 r. został sporządzony przez pracownika działu technicznego i Komisję 

Remontowo-Inwestycyjną. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 23.08.2021 r. plan remontowy został

zatwierdzony Uchwałą nr 10/2021. Plan stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 3

Główna Księgowa przedstawiła projekt kalkulacji opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych oraz lokali 

użytkowych z własnościowym prawem do lokalu na rok 2022, który został opisany szczegółowo w 

protokole Zarządu.

Ad. 4

Podjęto 18 uchwał – od nr 172 do nr 189 dotyczące: umowy sprzedaży, umowy darowizny, skreślenia z

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

Ad. 5

Analiza kosztów rozliczenia wody została przedstawiona na posiedzeniu przez Główną Księgową.

Ad. 6

Podjęto 1 uchwałę o nr 190 dot. wprowadzenia nowej ceny za opłatę stałą i za m3 pobranej wody.

Podjęto 1 uchwałę o nr 191 dot. rozłożenia zaległosci na raty.

Podjęto 1 uchwałę o nr 192 dot. rozłożenia zaległosci na raty.

Podjęto 1 uchwałę o nr 193 dot. akceptacji Umowy najmu – dodatkowe pomieszczenie piwniczne.

Podjęto 1 uchwałę o nr 194 dot. akceptacji Umowy na wymianę okien ze spłatą ratalną.

Podjęto 1 uchwałę o nr 195 dot. akceptacji Umowy na odprowadzanie ścieków w budynkach Objazdowa 

                                                    20 i 22.

Podjęto 1 uchwałę o nr 196 dot. akceptacji Umowy poręczenia.

Podjęto 1 uchwałę o nr 197 dot. wyrażenia zgody na podniesienie ceny za remont balkonów.


