
Porządek obrad 

z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólnota" 

w Skoczowie z dnia 27.09.2021 r.

I. Otwarcie zebrania, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Przyjęcie porządku obrad:

1. Przyjęcie kalkulacji na 2022 r. z tytułu opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych, lokali 

użytkowych z własnościowym prawem do lokalu oraz boksów garażowych.

2. Omówienie stanu przygotowania budynków do sezonu grzewczego i zimowego.

3. Sprawy członkowskie.

4. Sprawy różne.

Ad. 1

Zarząd zatwierdził kalkulację opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych i użytkowych z własnościowym

prawem do lokalu i podjął Uchwałę nr 198 dot. kalkulacji kosztów na poszczególne nieruchomości.

Ad. 2

W miesiącu wrześniu firmy wykonały prace związane z uzupełnianiem wody w instalacjach centralnego

ogrzewania.  W dniu  20.09.2021  r.  rozpoczęto  sezon  grzewczy  i  uruchomiono  centralne  ogrzewanie

w budynkach Spółdzielni. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu instalacji c.o. są na bieżąco zgłaszane do

firm eksploatacyjnych.

Ad. 3

Podjęto 21 uchwał – od nr 199 do nr 219 dotyczące: umowy sprzedaży, umowy darowizny, ustanowienia

odrębnej własności,  skreślenia z  członkostwa, przyjęcia w poczet  członków Spółdzielni,  stwierdzenia

nabycia spadku, umowy o dział spadku.

Ad. 4

Podjęto 1 uchwałę o nr 220 dot. rozłożenia zaległości na raty.

Podjęto 1 uchwałę o nr 221 dot. rozłożenia zaległości na raty.

Podjęto 1 uchwałę o nr 222 dot. wyrażenia zgody na obniżenie naliczenia czynszowego lokalu  

                                                    użytkowego.

Podjęto 1 uchwałę o nr 223 dot. akceptacji Porozumienia ze Wspólnotą Mieszkaniową.

Podjęto 1 uchwałę o nr 224 dot. akceptacji Taryfy dla ciepła Skoczowskiego Przedsiębiorstwa 

                                                    Komunalnego.

Podjęto 1 uchwałę o nr 225 dot. akceptacji Taryfy Miejskiej Spółki SKO-EKO.

Podjęto 1 uchwałę o nr 226 dot. akceptacji Umowy dzierżawy terenu.

Podjęto 1 uchwałę o nr 227 dot. akceptacji Umowy najmu na dodatkowe pomieszczenie piwniczne.

Podjęto 1 uchwałę o nr 228 dot. przedawnienia roszczenia o zwrot udziału członkowskiego.

Podjęto 1 uchwałę o nr 229 dot. akceptacji Umów w sprawie rozliczania kosztów gotowości do 

                                                    świadczenia usług odprowadzania ścieków.

Podjęto 1 uchwałę o nr 230 dot. rozłożenia zaległości na raty.

Podjęto 1 uchwałę o nr 231 dot. akceptacji Aneksu z Instytutem Gospodarki Nieruchomościami.

Podjęto 1 uchwałę o nr 232 dot. akceptacji Aneksu do Umowy z firmą.


