
                               INFORMACJA Z POSIEDZEŃ ZARZĄDU  

                          SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MŁYNIEC” – 

                                                           SIERPIEŃ  2021 r.   

 

W dniach 04 i 18 sierpnia odbyły się dwa 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  szesnaście osób i skreślił z rejestru członków dziesięć 

osób, 

 zapoznał się z informacją, że jedenaście osób stało się członkami Spółdzielni, a osiemnastu 

osobom ustało członkostwo; 

 

 eksploatacyjnymi tj.: 

 

 postanowił zawrzeć dwie umowy najmu powierzchni pod tablice reklamowe, 

 w nawiązaniu do uchwały Zarządu nr 287/2021 z dnia 29.06.2021 r., na podstawie której 

przeprowadzono procedurę uzyskania zgody właścicieli lokali mieszkalnych w nieruchomości 

przy ul. Startowej 17 w sprawie zmiany przeznaczenia części wspólnej nieruchomości, Zarząd 

w ramach posiadanych przez Spółdzielnię udziałów w przedmiotowej nieruchomości, 

postanowił opowiedzieć się za treścią uchwały Nr 2/2021, 

 postanowił zawrzeć umowę najmu powierzchni pod szyld semaforowy,  

 wyraził zgodę na zmianę terminu obowiązywania umowy dzierżawy terenu pod słup 

reklamowy na terenie przy ul. Startowej 13/ ul. Rzeczypospolitej, 

 postanowił zawrzeć sześć umów najmu części wspólnej nieruchomości,  

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

zabaw zlokalizowanych przy ul. Bajana 7, ul. Startowa 7, ul. Pilotów 17, ul. Nagórskiego 7       

i przy al. Jana Pawła II 6, 

 wyraził zgodę na zlecenie firmie w trybie zamówienia „z wolnej ręki” – przeprowadzenia prac 

w zakresie wymiany 1 szt. klimatyzatora w pomieszczeniu biurowym Spółdzielni,  

 zatwierdził wyniki wyboru ofert na wykonanie i montaż urządzeń zabawowo-rekreacyjnych na 

placach zabaw zlokalizowanych przy ul. Startowej 23 i ul. Pilotów 23, 

 postanowił wprowadzić aneksy do dwóch umów z firmą ista Polska Sp. z o.o., dotyczący 

zmiany cennika usług w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 

opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2020 o 3,4%; 

 

   finansowo-księgowymi tj.:  

 

 wyraził zgodę na spłatę w ratach niedopłat z tytułu rozliczenia za wodę za okres                      

od 01.01.2021 r. do 31.05.2021 r. z terminem płatności ostatniej raty najpóźniej                      

do 30.11.2021 r. Regulowanie niedopłat w ratach nie zwalnia z obowiązku uregulowania 

odsetek ustawowych za opóźnienie na dzień zapłaty (§ 54 pkt 5 Statutu SM ,,Młyniec); 

 



   technicznymi tj.: 

 

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

w budynku przy ul. Bajana 3 polegającym na: malowaniu pomieszczenia gospodarczego           

– kl. B i remoncie posadzek w pomieszczeniach wózkarni kl. B i C, 

 zatwierdził zmianę stawki za roboczogodzinę dla Zakładu Usług Hydraulicznych za 

wykonywane prace hydrauliczne w 2022 r; 

 

   prawno i windykacyjnymi  tj.:    

 

 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 30.06.2021 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 30.06.2021 r., 

 wyraził zgodę jednemu członkowi Spółdzielni na spłatę zadłużenia w ratach (pod warunkiem 

terminowego regulowania bieżących opłat); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


