
                                   INFORMACJA Z POSIEDZEŃ ZARZĄDU  

                            SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MŁYNIEC” – 

                                                         STYCZEŃ 2021 r.   

 

W dniach 07, 13, 20 i 27 stycznia 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 sześć osób i skreślił z rejestru członków osiem 

osób, 

- zapoznał się z informacją, że siedem osób stały się członkami Spółdzielni, a jedenastu ustało 

członkostwo,   

- skierował  do Rady Nadzorczej cztery wnioski członków Spółdzielni o dofinansowanie do 

opłat za korzystanie z lokalu mieszkalnego, 

- postanowił wyrazić wstępna zgodę na zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego 

lokatorskiego prawa do lokalu, 

   

 

- eksploatacyjnymi tj.: 

 

- postanowił uchwalić Zasady użytkowania parkingu społecznego oraz uchylić uchwałę 

Zarządu: nr 897 prot. Nr 48/00 z dnia 22.11.2000 r. oraz nr 12 prot. Nr 2/2021 z dnia 

13.01.2021 r., 

- postanowił zawrzeć siedem umów najmu części wspólnej nieruchomości,  

- postanowił opowiedzieć się za treścią uchwały nr 1/2020 podejmowanej w trybie 

indywidualnego zbierania głosów właścicieli lokali mieszkalnych w nieruchomości położonej 

przy : ul. Pilotów 18, 20 (działka nr 75/64),  ul. Startowej 5, 7 (działka nr 75/35), ul. Startowej 

17  (działka nr 75/43), ul. Startowej 21, 23, 25 (działka nr 75/25), której część wspólna 

pozostaje w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Młyniec”, w przedmiocie wyrażenia 

nieodwołalnej zgody na obciążenie nieruchomości poprzez nieodpłatne i nieograniczone        

w czasie trwałe posadowienie Sieci II strefy na rzecz Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-

Kanalizacyjnej Spółki z o.o.  z siedzibą w Gdańsku,  

- zatwierdził w trybie zamówienia „z wolnej ręki” wybór firmy – do wykonania usługi 

serwisowej, jednocześnie postanowił podpisać aneks do umowy zmieniający: czas na jaki 

została zawarta, miesięczną opłatę za konserwację 2 szt. urządzeń dźwigowych 

zlokalizowanych przy ul. Pilotów 3 oraz wprowadzenie opłaty za utylizację odpadów 

powstałych w wyniku realizacji umowy, 

- postanowił anulować jedno wypowiedzenie dotyczące umowy zawartej na najem części 

wspólnej nieruchomości,  



- zatwierdził obowiązujące od 01.02.2021 r.    wysokości  zaliczek wnoszonych na pokrycie 

kosztów centralnego  ogrzewania  oraz  kosztów  zużycia  wody  użytkownikom  lokali  

mieszkalnych  wymienionych w wykazie, 

- zatwierdził obowiązujące od 01.02.2021 r. stawki opłat stałych na potrzeby centralnego 

ogrzewania dla lokali użytkowych w budynkach niemieszkalnych,  

- wyraził   zgodę  na  dzierżawę  terenu przy ul. Pilotów 3 w dniu 08.03.2021 r. (przy sklepie 

„MERKUS”) podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży 

kwiatów,  

- zatwierdził wyniki przetargu na najem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej       

88,14 m
2
 zlokalizowanego w budynku niemieszkalnym przy ul. Pilotów 3, 

- postanowił  przyjąć  do  indywidualnego  rozliczenia kosztów  podgrzania  wody  za  okres 

rozliczeniowy  od 01.06.2020 r. do 31.12.2020 r.  koszty  podgrzania  1m3  wody ustalone na  

podstawie kosztów poniesionych w w/w okresie w budynkach, 

 

- finansowo-księgowymi tj.: 

 

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

terminowego  regulowania bieżących opłat), 

- przyznał na 2021 r. limit kilometrów upoważniający do ekwiwalentu za korzystanie             

z prywatnego samochodu do celów służbowych (wyznaczonym pracownikom), 

- zapoznał  się  z  informacją  dotyczącą  przebiegu  inwentaryzacji  składników majątkowych  

Spółdzielni, 

 

- technicznymi tj.: 

 

- zatwierdził wyniki przetargu na wykonanie remontu 11 szt. dźwigów osobowych 

zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych, 

- zatwierdził  wyniki  przetargu  na  wykonanie  I, II, III i IV etapu remontu elewacji pawilonu  

  handlowo-usługowego zlokalizowanego przy ul. Pilotów 3, 

- zatwierdził wyniki przetargu na wykonanie remontu elewacji budynku przy ul. Startowej    

23 E-I, 

 

 - prawno i windykacyjnymi  tj.:    

 

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

  uczestniczy Spółdzielnia, 

- zapoznał   się  z  analizą zaległości  z  tytułu  opłat  związanych  z  korzystaniem  z  lokali   

  mieszkalnych  oraz  z  miejsc  postojowych  i  schowków  w  wielostanowiskowych  halach   

  garażowych  wg  stanu na dzień 31.12.2020 r., 

- zapoznał  się  z  analizą  zaległości  z  tytułu  opłat  związanych  z  korzystaniem  z  lokali   

  użytkowych (spółdzielcze własnościowe prawo i prawo odrębnej własności), za najem lokali  

  użytkowych oraz za dzierżawę wg stanu na dzień 31.12.2020 r.; 

 

 



- sprawy Domu Kultury tj.: 

 

- postanowił pozytywnie rozpatrzyć prośbę prowadzącej działalność, dotyczącą wynajmu Sali 

w Domu Kultury na prowadzenie działalności zgodnej z aktualnymi rządowymi 

rozporządzeniami przy zachowaniu wszelakich środków ostrożności, 

 

 

Ponadto Zarząd: 

 

- skierował  do  Rady  Nadzorczej wniosek o uchwalenie Regulaminu działalności kulturalnej, 

oświatowej i społecznej prowadzonej przez Spółdzielnię Mieszkaniową  ,,Młyniec”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


