
1 

 

 

                                   INFORMACJA Z POSIEDZEŃ ZARZĄDU  

                            SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MŁYNIEC” – 

                                                             MARZEC 2021 r.   

  

W dniach 03, 10, 17, 24 i 31 marca 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 osiem osób i skreślił z rejestru członków dziesięć 

osób, 

- zapoznał się z informacją, że dziewięć osób stało się członkami Spółdzielni, a jedenastu 

ustało członkostwo,   

- uchylił uchwałę Zarządu dot. skierowania do Rady Nadzorczej wniosku członka Spółdzielni 

o przyznanie dofinansowania do opłat za korzystanie z lokalu mieszkalnego, 

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

opłat za korzystanie z lokalu mieszkalnego, 

- postanowił zawrzeć jedną umowę najmu lokalu mieszkalnego na czas określony - jednego 

roku, 

- postanowił zawrzeć aneks do umowy najmu części wspólnej nieruchomości przeznaczonej 

na cele mieszkalne na czas określony - jednego roku, 

 

 

- eksploatacyjnymi tj.: 

 

- zatwierdził   wyniki   przetargu  na  wykonanie  prac  w  zakresie  pielęgnacyjnego  koszenia  

   trawników na powierzchni 31,50 ha, 

-  wprowadził   z   dniem   01.03.2021 r.  zmianę   stawki   czynszu   dla   dzierżawcy   terenu 

   zlokalizowanego przy ul. Nagórskiego 7 A,   

-  postanowił zawrzeć osiem umów najmu części wspólnej nieruchomości,  

-  pozytywnie   rozpatrzył   pismo  spółki   dot. dokonania   cesji   umowy   dzierżawy   terenu 

   zlokalizowanego przy ul. Startowej 12 na spółkę podaną w piśmie, 

-  wprowadził aneks do umowy z firmą, polegający na zwiększeniu z dniem 03.03.2021 r.  

zakresu świadczonej usługi o serwis centrali wentylacyjnej zlokalizowanej w Domu 

Kultury,  

- wprowadził aneks do umowy, polegający na zmianie opłaty związanej z korzystaniem           

z dźwigu osobowego dla lokalu użytkowego zlokalizowanego przy ul. Pilotów 3/49, 

- skierował  do  Rady  Nadzorczej  wniosek  dotyczący  wyboru najemcy lokalu użytkowego  

  zlokalizowanego w budynku przy ul. Pilotów 19, 

- w związku z zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie                  

i obowiązującą od 26.02.2021 r. przez okres dwunastu miesięcy taryfą za zbiorowe 
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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., Zarząd postanowił : 

 wprowadzić od 01.04.2021 r. w zaliczkach na poczet kosztów zużycia wody dla lokali 

mieszkalnych oraz dla lokalu zlokalizowanego przy al. Jana Pawła II 6 F/24 – zmianę ceny 

wody z 10,18 zł na 10,61 zł + VAT, 

 przyjąć od 01.03.2021 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 i 6 – cenę wody      

10,68 zł   + VAT, 

 przyjąć od 01.03.2021 r. do indywidualnego rozliczania kosztów zużycia wody w lokalach 

użytkowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych – cenę wody 10,61 zł + VAT, 

 zastosować od 01.04.2021 r. do obliczenia ryczałtu dla lokali nieopomiarowanych 

mieszkalnych – cenę wody 10,61 zł + VAT, 

 zastosować od 01.04.2021 r. do obliczenia ryczałtu dla lokali użytkowych 

nieopomiarowanych – cenę wody 10,68 zł + VAT, 

-  zatwierdził   wyniki   przetargu  na  najem  części  wspólnej  nieruchomości  o  powierzchni   

   użytkowej 19,10 m
2    

zlokalizowanej w budynku mieszkalnym przy ul. Pilotów 14, 

- zatwierdził zmianę w Zestawieniu nieruchomości zabudowanych obiektami wolnostojącymi, 

- postanowił wprowadzić aneks do jednej umowy najmu części wspólnej nieruchomości, 

- postanowił zawrzeć umowę najmu powierzchni pod tablicę reklamową z prowadzącym 

działalność gospodarczą. Tablica reklamowa zostanie  usytuowana  nad wejściem  do lokalu 

użytkowego zlokalizowanego w budynku niemieszkalnym przy ul. Pilotów 3/25, 

- postanowił wprowadzić aneks do umowy najmu lokalu użytkowego polegający na 

rozszerzeniu składu wspólników spółki cywilnej, 

- zatwierdził  obowiązujące  od 01.04.2021 r.  wysokości  zaliczek  wnoszonych  na  pokrycie  

  kosztów   centralnego   ogrzewania   oraz   kosztów   zużycia  wody  użytkownikom  lokali 

  mieszkalnych wymienionych w wykazie; 

 

- finansowo-księgowymi tj.: 

 

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

terminowego  regulowania bieżących opłat), 

- zapoznał się z wykonaniem Planu Zatrudnienia i Funduszu Wynagrodzeń Spółdzielni  za 

2020 r. i skierował do Rady Nadzorczej celem jego przyjęcia, 

- zapoznał się z wykonaniem Planu Rzeczowo-Finansowego Spółdzielni za 2020 r.                   

i skierował do Rady Nadzorczej celem jego przyjęcia, 

 

- technicznymi tj.: 

 

- zatwierdził wyniki przetargu na wykonanie remontu instalacji elektrycznych klatek 

schodowych w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Pilotów 17 i ul. Bajana 3,   
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- zatwierdził wyniki przetargu na wykonanie remontu tarasów, balkonów i patio w budynkach 

mieszkalnych przy al. Jana Pawła II 4 i 6, ul. Startowej 19, ul. Pilotów 19 i ul. Pilotów 23,  

- zatwierdził wyniki przetargu na wykonanie remontu dachów w budynkach zlokalizowanych 

przy ul. Pilotów 14 i ul. Skarżyńskiego 6,  

- zatwierdził wyniki przetargu na wykonanie rocznego przeglądu instalacji gazowej                

w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych,  

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

wodomierzy cwu na instalacji ciepłej wody użytkowej  z wodomierzy skrzydełkowych na 

wodomierze ultradźwiękowe w lokalu mieszkalnym przy ul. Pilotów 23,  

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

siłownika klapy oddymiającej w  budynku przy ul. Pilotów 23 B,  

- zatwierdził wyniki przetargu na remont i malowanie klatek schodowych budynków 

mieszkalnych przy ul. Pilotów 17 i ul. Bajana 3, 

- wyraził zgodę na zlecenie firmie w trybie zamówienia „z wolnej ręki” – wymianę 3 szt. 

drzwi jednoskrzydłowych z PCV na ostatniej kondygnacji w budynku mieszkalnym 

zlokalizowanym przy ul. Bajana 3, 

- wyraził zgodę na zlecenie firmie w trybie zamówienia „z wolnej ręki” – wymianę 2 szt. 

witryn okiennych na okna otwieralne z PCV w lokalu użytkowym w pawilonie handlowo- 

usługowym zlokalizowanym przy ul. Dywizjonu 303 21/5, 

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

i izolacji instalacji wentylacyjnej na dachu budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy    

ul. Startowej 19 , 

- zatwierdził wyniki przetargu na wykonanie wymiany wylewek balkonowych w budynkach 

mieszkalnych,  

- wprowadził aneks do umowy z firmą, polegający na zwiększeniu zakresu prac objętych 

bieżącą konserwacją o wykonanie co miesięcznych odczytów wodomierzy ciepłej wody        

i cyrkulacji w budynkach zasilanych z Grupowej Stacji zasilania ciepłej wody przy             

ul. Skarżyńskiego 9, 

 

 - prawno i windykacyjnymi  tj.:    

 

- wyraził zgodę członkowi Spółdzielni na spłatę należności z tytułu opłat związanych              

z korzystaniem z lokalu mieszkalnego w ratach (pod warunkiem terminowego regulowania 

bieżących opłat), 

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

  uczestniczy Spółdzielnia, 

 

 

Ponadto Zarząd: 

 

Z-ca Prezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych – Główny Księgowy przedstawiła wstępne 

sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2020 r.   
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