
                                    INFORMACJA Z POSIEDZEŃ ZARZĄDU  

                          SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MŁYNIEC” – 

                                                     SIERPIEŃ 2020 r.   

 

W dniach 04, 12, 20 i 26  sierpnia odbyły się cztery posiedzenia 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 dwanaście osób i skreślił z rejestru członków siedem 

osób, 

- zapoznał się z informacją, że osiem osób stało się członkami Spółdzielni, a czternastu 

osobom ustało członkostwo,   

- postanowił zawrzeć w trybie zamówienia „z wolnej ręki” umowę najmu Sali Konferencyjnej 

na potrzeby organizacji Walnego Zgromadzenia w dniu 16.09.2020 r. z  Międzynarodowymi 

Targami Gdańskimi S.A.; 

 

 

- eksploatacyjnymi tj.: 

 

- skierował do Rady Nadzorczej wniosek o uchwalenie Aneksu nr 1 do Regulaminu zasad   

  najmu lokali użytkowych, najmu miejsc postojowych, dzierżawy powierzchni oraz terenów  

  znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Młyniec”, 

- postanowił zawrzeć umowę najmu powierzchni pod tablicę reklamową usytuowaną przy 

wejściu do lokalu użytkowego zlokalizowanego przy ul. Startowej 13/H, 

- 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, 

- postanowił zawrzeć cztery umowy najmu części wspólnej nieruchomości, 

- wyraził zgodę dwóm podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w lokalach 

użytkowych zlokalizowanych przy ul. Pilotów 3/32 oraz przy al. Jana Pawła II H  na 

sprzedaż napojów alkoholowych,  

- postanowił zatwierdzić i wprowadzić od 01.09.2020 r. stawki opłat stałych na potrzeby  

  centralnego ogrzewania dla lokali użytkowych w budynkach niemieszkalnych  zgodnie z   

  zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmianą Taryfy dla ciepła GPEC, 

- zatwierdził zmiany wysokości zaliczek wnoszonych na pokrycie kosztów zużycia wody   

  użytkownikom lokali mieszkalnych od 01.09.2020 r. zgodnie z obowiązującymi  

  wnioskami użytkowników lokali,  

- postanowił dokonać zmiany w Zestawieniu nieruchomości zabudowanych budynkami  

  mieszkalnymi  w tabeli  nr 1 tj. przeniesienie  powierzchni  lokalu przy  ul. Startowej 17C  

  z kolumny 7.4.3 do kolumny 7.4.4, 

- postanowił wprowadzić aneks do dwóch umów najmu lokali użytkowych zlokalizowanych  



  przy: ul. Pilotów 3/14 i przy ul. Pilotów 3/15, 

- wyraził zgodę podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą na rozwiązanie umowy  

  na  najem  części  wspólnej  nieruchomości zlokalizowanej   w  budynku mieszkalnym przy  

  ul. Pilotów 17C, 

- skierował  do Rady Nadzorczej  wniosek dotyczący wyboru najemcy lokalu użytkowego  

  zlokalizowanego w budynku przy ul. Dywizjonu 303 33A, 

- skierował  do Rady Nadzorczej  wniosek dotyczący wyboru najemcy lokalu użytkowego  

  zlokalizowanego w budynku przy ul. Dywizjonu 303 21/5, 

- skierował  do Rady Nadzorczej  wniosek dotyczący wyboru najemcy lokalu użytkowego  

  zlokalizowanego w budynku przy ul. Pilotów 17C oraz  wniosek o  uchylenie  uchwały  

  Rady Nadzorczej Nr 40, 

- w   związku  z  propozycją   właścicieli   lokali  mieszkalnych  klatki  C  budynku  przy  

  ul. Startowej 17  o   zmianę  przeznaczenia  pomieszczenie  zlokalizowanego  na  parterze  

  budynku, postanowił przystąpić do czynności związanej z uzyskaniem uchwały właścicieli  

  lokali  w  drodze  indywidualnego  zbierania  głosów, upoważniający Zarząd  do   zmiany  

  funkcji przedmiotowego pomieszczenia; 

 

 

- finansowo-księgowymi tj.:  

 

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

  warunkiem terminowego  regulowania bieżących opłat), 

- omówił  i  skierował  do  Rady Nadzorczej wykonanie  Planu  Zatrudnienia  Funduszu  

  Wynagrodzeń  SM „Młyniec” na 2020 r. za okres od  01.01.2020 r. do 30.06.2020 r., 

- omówił  i  skierował do Rady Nadzorczej wykonanie Planu Rzeczowo-Finansowego SM  

  „Młyniec na 2020 r. za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.; 

 

 

- technicznymi tj.: 

 

- wyraził zgodę na zlecenie w trybie zamówienia z „wolnej ręki” naprawę ekranu balkonu 

przy ul. Startowej 15, 

- postanowił wprowadzić aneks nr 1 do umowy dotyczącej remontu elewacji budynku 

niemieszkalnego przy ul. Pilotów 3 na przesunięcia terminu zakończenia robót na dzień 

30.10.2020 r.; 

 

 

 - prawno i windykacyjnymi  tj.:    

 

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

uczestniczy Spółdzielnia; 

 

 

 


