
INFORMACJA Z POSIEDZEŃ ZARZĄDU 

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MŁYNIEC” – 

GRUDZIEŃ  2021 r. 

 

W dniach 01, 08, 15, 22 i 29 grudnia odbyły się 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 osiemnaście osób i skreślił z rejestru członków 

jedenaście osób, 

 zapoznał się z informacją, że pięć osób stało się członkami Spółdzielni, a szesnastu osobom 

ustało członkostwo, 

 na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, stwierdził wygaśnięcie 

spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, jednocześnie postanowił zdjąć przedmiotowy 

lokal z opłat, 

 postanowił zawrzeć umowę najmu lokalu (części wspólnej nieruchomości przeznaczonej na 

cele mieszkalne) na czas określony, 

 skierował do Rady Nadzorczej wnioski czterech członków Spółdzielni o dofinansowanie do 

opłat za korzystanie z lokalu mieszkalnego, 

 wyraził zgodę najemcy lokalu mieszkalnego na rozłożenie na raty wymaganego uzupełnienia 

kaucji, 

 postanowił wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wyrażenie zgody na wystawienie 

lokalu mieszkalnego na przetarg ustny nieograniczony – licytację; 

 

 

 eksploatacyjnymi tj.: 

 

 ustalił 01.12.2021 r. jako datę rozpoczęcia akcji zima, 

 zatwierdził  zmianę wysokości zaliczek wnoszonych  na  pokrycie  kosztów   zużycia  wody        

na wniosek użytkowników lokali mieszkalnych, które będą obowiązywać od 01.12.2021 r., 

 postanowił zawrzeć trzy umowy najmu części wspólnej nieruchomości, 

 postanowił rozwiązać umowę na najem powierzchni pod planszę reklamową z zachowaniem 

trzymiesięcznego okresu  wypowiedzenia,  

 postanowił zawrzeć umowę najmu powierzchni pod reklamę w formie muralu, 

 postanowił w ramach posiadanych przez Spółdzielnię udziałów w nieruchomości przy            

ul. Startowej 5 i 7  opowiedzieć się za treścią uchwały Nr 1/2021, 

 postanowił wprowadzić z dniem 01.01.2022 r. nowe wysokości zaliczek na poczet kosztów 

centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych w budynkach 

mieszkalnych zgodnie z Regulaminem rozliczania kosztów ogrzewania w Spółdzielni 

Mieszkaniowej ,,Młyniec”, 

 zatwierdził wyniki przetargu na najem lokalu użytkowego o powierzchni 63,80 m
2
 

zlokalizowanego w budynku niemieszkalnym przy ul. Pilotów 3/11,  



 zatwierdził wyniki przetargu na najem lokalu użytkowego o powierzchni 60,70 m
2
 

zlokalizowanego w budynku mieszkalnym przy ul. Dywizjonu 303 11/A,  

 zatwierdził  zmianę wysokości  zaliczek  wnoszonych   na  pokrycie   kosztów  zużycia   wody 

na wniosek użytkowników lokali mieszkalnych, które będą obowiązywać od 01.01.2022 r., 

 postanowił zawrzeć umowę dzierżawy terenu pod trzy reklamy typu ,,B”,  które zostaną 

usytuowane na terenie przy ul. Pilotów 3,  

 wyraził zgodę na likwidację środków trwałych i przedmiotów nietrwałych objętych wnioskiem 

Komisji Likwidacyjnej; 

 

 

   finansowo-księgowymi tj.:  

 

 zapoznał się z wykonaniem Planu Zatrudnienia i Funduszu Wynagrodzeń Spółdzielni              

na 2021 r. za okres od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r. i skierował do Rady Nadzorczej celem 

jego zaopiniowania, 

 zapoznał się z wykonaniem Planu Rzeczowo-Finansowego Spółdzielni na 2021 r. za okres od 

01.01.2021 r. do 30.09.2021 r. i skierował do Rady Nadzorczej celem jego zaopiniowania, 

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

terminowego  regulowania bieżących opłat), 

 postanowił wprowadzić z dniem 01.04.2022 r. zmianę czynszu najmu wyłącznie dla umów 

zawartych na czas nieokreślony :  

- lokalu mieszkalnego w wysokości 15,00 zł/m
2
 p.u., 

- części wspólnej nieruchomości z przeznaczeniem na cele mieszkalne w wysokości           

15,00 zł/m
2
 p.u., 

- odszkodowanie za zajmowanie lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego tj. po wygaśnięciu 

lokatorskiego prawa do lokalu w wysokości 20,00 zł/m
2
 p.u., 

 postanowił zawrzeć umowę z firmą w zakresie obsługi kasowej polegającej na przyjmowaniu 

wpłat gotówkowych od użytkowników lokali, 

 postanowił zmienić wysokość pogotowia kasowego dla poszczególnych kas; 

 

   technicznymi tj.: 

 

 wyraził zgodę na zlecenie w trybie zamówienia „z wolnej ręki” – przeglądu oświetlenia 

awaryjnego wraz z centralką w budynku przy ul. Dywizjonu 303 35, 

 zatwierdził wyniki przetargu na wykonanie remontu dwóch pokoi nr 21 i nr 23 w siedzibie 

Spółdzielni, 

 postanowił wprowadzić aneks, zmieniający czas trwania umowy, na abonenckie użytkowanie 

systemu monitorowania sygnalizacji alarmu pożaru oraz na wykonanie kwartalnej konserwacji 

systemu monitoringu pożarowego i systemu sygnalizacji alarmu pożaru; 

 

   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 31.10.2021 r. i 30.11.2021 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 31.10.2021 r. i 30.11.2021 r., 

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

terminowego regulowania bieżących opłat); 

 

 

   Domu Kultury tj.: 

 

 zatwierdził wyniki wyboru ofert na wykonanie prac w zakresie akrylizacji podłóg w salach nr 3 

i nr 7 i doczyszczenie podłogi korytarza w Domu Kultury,  

 skrócił okres wypowiedzenia umowy dot. najmu sal nr 2 i nr 20,  

 postanowił zawrzeć umowę najmu sali nr 3, nr 4, nr 6 i nr 7 w Domu Kultury,  

 wyraził zgodę na zakup materacy do ćwiczeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 


