
                                    INFORMACJA Z POSIEDZEŃ ZARZĄDU  

                          SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MŁYNIEC” – 

                                                      CZERWIEC 2020 r.   

 

W dniach 03, 05, 10, 21 i 24 czerwca odbyło się pięć posiedzeń Zarządu SM „Młyniec”. 

Zarząd omawiał na nich sprawy związane z działalnością Spółdzielni, a gdzie było to 

konieczne podejmował uchwały. Zarząd zajmował się sprawami: 

 

 

- mieszkaniowymi tj.: 

 

- przyjął w poczet członków Spółdzielni dziesięć osób i skreślił z rejestru członków dziewięć 

osób, 

- zapoznał się z informacją, że siedem osób stało się członkami Spółdzielni, a dziewięciu 

osobom ustało członkostwo,   

- postanowił zawrzeć dwie mowy najmu lokalu mieszkalnego na czas określony jednego 

roku; 

 

 

- eksploatacyjnymi tj.: 

 

- postanowił  wypowiedzieć  firmom  umowy zawarte  na najem powierzchni pod  nośniki    

  reklamowe zlokalizowane przy ul. Hynka / Pilotów 20,  ul. Hynka / Startowa 25, al. Jana  

  Pawła II / Rzeczypospolitej,  al. Jana Pawła II 4,  ul. Startowej 12, ul. Nagórskiego 5,  

  ul. Bajana 11, ul. Startowej 13 i ul. Bajana 3, 

- wyraził zgodę na zawarcie na czas określony tj. od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. umowy 

dzierżawy terenu przy ul. Pilotów 3 podmiotowi prowadzącemu  działalność gospodarczą na 

wystawienie 2 stolików konsumpcyjnych, 

- zatwierdził wyniki wyboru ofert na malowanie urządzeń zabawowo-rekreacyjnych na 

placach zabaw zlokalizowanych przy ul. Skarżyńskiego 6, ul. Bajana 11, ul. Startowej 19, 

ul. Dywizjonu 303 5, i ul. Pilotów 23, 

- skierował do Rady Nadzorczej wniosek  dotyczący wyboru najemcy lokalu użytkowego   

  zlokalizowanego w budynku przy ul. Pilotów 17/C,  

- zatwierdził zmiany wysokości zaliczek wnoszonych na pokrycie kosztów centralnego 

ogrzewania oraz kosztów zużycia wody dla lokali mieszkalnych od 01.06.2020 r. zgodnie z 

indywidualnymi wnioskami użytkowników lokali, 

- przyjął do indywidualnego rozliczenia kosztów podgrzania wody za okres rozliczeniowy od 

01.01.2020 r. do 31.05.2020 r., koszty podgrzania 1m3 wody ustalone na podstawie kosztów 

poniesionych w w/w okresie na poszczególnych budynkach, 

- wyraził zgodę na zmianę terminu zawarcia umowy najmu powierzchni pod tablicę 

reklamową usytuowaną nad wejściem do lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku 

mieszkalnym przy al. Jana Pawła II 4, 

- zatwierdził wyniki przetargu na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku przy 

ul. Skarżyńskiego 5, 



- zatwierdził wyniki przetargu na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku przy 

ul. Pilotów 19 U/3, 

- zatwierdził wyniki przetargu na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku przy 

ul. Pilotów 3/45, 

- zatwierdził wyniki przetargu na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku przy 

ul. Startowej 13/ F, 

- wyraził zgodę na zlecenie w trybie zamówienia z „wolnej ręki” firmie na wykonanie prac w 

zakresie naprawy nawierzchni jezdni, 

- wyraził zgodę na zawarcie od dnia 01.07.2020 r. umowy dzierżawy terenu przy ul. Pilotów 3 

(naprzeciwko sklepu „Merkus”) podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą na 

ustawienie samochodu gastronomicznego z którego sprzedawane będą gofry, lody, 

naleśniki, burgery, kiełbaski, frytki, oscypek, 

- postanowił  zgodnie z   zatwierdzoną przez  Państwowe   Gospodarstwo Wodne  Wody   

  Polskie i obowiązującą   od  09.06.2020 r.  przez  okres dwunastu  miesięcy  taryfą   za   

  zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na  terenie Miasta    

  Gdańska dla  odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w  wodę i   zbiorowego  

  Odprowadzania ścieków świadczonych przez SAUR Neptun Gdańsk S.A.: 

 1/ wprowadzić od 01.09.2020 r. w zaliczkach na poczet kosztów zużycia wody dla lokali   

  mieszkalnych oraz dla lokalu zlokalizowanego przy al. Jana Pawła II 6  zmianę ceny wody  

  z  9,98 zł na 10,18 zł + VAT, 

  2/ przyjąć od  01.06.2020 r. do  indywidualnego  rozliczania  kosztów  zużycia  wody w   

  lokalach użytkowych znajdujących się w budynkach niemieszkalnych i lokali użytkowych   

  usytuowanych   w budynkach mieszkalnych przy al. Jana Pawła II 4, 6 cenę wody 10,24 zł +    

  VAT, 

  3/ przyjąć od 01.06.2020 r. do indywidualnego rozliczania kosztów zużycia wody w   

  lokalach użytkowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych cenę wody 10,18 zł +    

  VAT, 

  4/ zastosować  od  01.07.2020 r. do  obliczenia  ryczałtu  dla  lokali  nieopomiarowanych   

  mieszkalnych 10,18 zł +VAT i użytkowych 10,24 zł +VAT; 

 

 

- finansowo-księgowymi tj.:  

 

- wyraził zgodę sześciu członkom Spółdzielni na  spłatę zadłużenia w  ratach (pod warunkiem 

   terminowego  regulowania bieżących opłat), 

- wyraził zgodę prowadzącemu działalność gospodarczą w bud. przy ul. Skarżyńskiego 5 na 

spłatę zaległości w ratach, 

-postanowił wypowiedzieć dwóm najemcą umowy najmu lokali użytkowych   

zlokalizowanych  przy ul.  Pilotów 3 i przy ul. Franciszka Hynka 8, 

- postanowił zawrzeć na okres od 01.07. 2020 r. do 30.06.2020 r. z firmami ubezpieczającymi 

umowy ubezpieczenia w zakresie: 

  1/ majątku  z  zakresie  ryzyk  majątkowych  oraz   odpowiedzialności cywilnej  Spółdzielni     

     Mieszkaniowej „Młyniec”, 

  



  2/ odpowiedzialności członków Zarządu i Rady Nadzorczej z tytułu zarządzania Spółdzielni    

      Mieszkaniowej „Młyniec”, 

   3/ odpowiedzialności za nieprawidłowe postępowanie z informacją – CYBER GUARD; 

 

 

- technicznymi tj.: 

 

- wyraził zgodę na zlecenie w trybie zamówienia z „wolnej ręki” firmie specjalistycznej na 

wykonanie wizualizacji kolorystyki elewacji frontowej dla budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego przy ul. Startowej 23, 

- wyraził zgodę na zlecenie w trybie zamówienia z „wolnej ręki” firmie na wykonanie opinii 

stanu technicznego budynku wielorodzinnego przy ul. Pilotów 23, 

- skierował do Rady Nadzorczej wniosek dotyczący obciążenia nieruchomości działki nr 

95/16, do której Spółdzielni przysługuje prawo wieczystego użytkowania, poprzez  

umożliwienie wybudowania i eksploatacji przez operatora UPC Polska Sp. z o.o.  sieci 

telekomunikacyjnej. Zgodnie z przepisami udostępnienie nieruchomości nastąpi odpłatnie, a 

prace zostaną wykonane na koszt operatora; 

 

 

 - prawno i windykacyjnymi  tj.:    

 

- zapoznał się z informacją radców prawnych o trwających sprawach sądowych, w których  

uczestniczy Spółdzielnia; 

 

 

- działalności kulturalnej, oświatowej i społecznej tj.: 

 

- postanowił  zawrzeć  umowę  najmu sali  nr 3 znajdującej  się  w  Domu Kultury  w celu   

  zorganizowania wystawy pajęczaków.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


