
INFORMACJA  Z  POSIEDZEŃ ZARZĄDU 

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MŁYNIEC” – 

LISTOPAD  2022 r. 

 

 

W dniach 02, 07, 09, 16, 18, 23, 28 i 30 listopada 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 dwanaście osób i skreślił z rejestru członków jedenaście 

osób, 

 zapoznał się z informacją, że cztery osoby stały się członkami Spółdzielni, a trzynastu osobom 

ustało członkostwo, 

 zatwierdził wynik przetargu w trybie zapytania o cenę na wykonanie logo Spółdzielni, 

 postanowił zawrzeć trzy umowy najmu lokali mieszkalnych na czas określony; 

 postanowił zawrzeć aneksy do dwóch umów najmu lokalu (części wspólnej nieruchomości 

przeznaczonej na cele mieszkalne) na czas określony, 

 skierował do Rady Nadzorczej wniosek członka Spółdzielni dot.  dofinansowania do opłat za 

korzystanie z lokalu mieszkalnego, 

 postanowił wprowadzić aneks do umowy z firmą, na kompleksową obsługę serwisową 

drukarek; 

 

 eksploatacyjnymi tj.: 

 

 postanowił skierować do Rady Nadzorczej wniosek o zatwierdzenie zmian w ramach Planu 

Rzeczowo-Finansowego na 2022 r., 

 wystąpił do Rady Nadzorczej o uchwalenie Regulaminu rozliczania kosztów ogrzewania           

w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Młyniec” w związku z koniecznością dostosowania do 

Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 07.12.2021 r. w sprawie warunków 

ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników 

kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru 

metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w 

indywidualnych rozliczeniach, 

 zatwierdził wysokość zaliczek obowiązujących od 01.11.2022 r. wnoszonych  na  pokrycie  

kosztów zużycia wody, na wniosek użytkowników lokali mieszkalnych,  

 wyraził zgodę na likwidację środków trwałych i przedmiotów nietrwałych zgodnie                    

z  wnioskiem Komisji Likwidacyjnej, 

 postanowił zawrzeć umowę dzierżawy terenu pod reklamę typu ,,B”, która zostanie 

usytuowana na terenie przy al. Rzeczypospolitej,  

 skierował do Rady Nadzorczej wniosek dotyczący uchwalenia Aneksu nr 2 do Regulaminu 

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

terenów znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Młyniec”, 

 skierował do Rady Nadzorczej wniosek dotyczący uchwalenia Aneksu nr 1 do Regulaminu 

przetargów na najem lokali użytkowych, miejsc postojowych i dzierżawę terenu  w Spółdzielni 

Mieszkaniowej ,,Młyniec”, 



 skierował do Rady Nadzorczej wniosek dotyczący uchwalenia Aneksu nr 6 do Regulaminu 

rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz kosztów podgrzania wody    

w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Młyniec” w związku z koniecznością dostosowania do 

Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 07.12.2021 r. w sprawie warunków 

ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników 

kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru 

metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych                           

w indywidualnych rozliczeniach, 

 postanowił zawrzeć dwie umowy najmu części wspólnej nieruchomości, 

 wyraził zgodę właścicielowi lokalu użytkowego, usytuowanego w budynku mieszkalnym przy 

al. Jana Pawła II 6 na sprzedaż napojów alkoholowych w przedmiotowym lokalu,  

 wyraził zgodę na cesję umowy zawartej z prowadzącą działalność gospodarczą na wskazaną 

firmę, na wykonanie prac w zakresie:  

-   mycie  okien  zewnętrznych  klatek  schodowych  w  budynku  przy  ul. Pilotów 23, 

-   mycie  okien  zewnętrznych  i  wewnętrznych  klatek  schodowych  w  budynkach  przy: 

  ul. Startowej 19, ul. Dywizjonu 303 35, ul. Skarżyńskiego 5, ul. Skarżyńskiego 7                     

i ul. Dywizjonu 303 11,  

-   mycie   daszków   nad  wejściami   do   budynków  przy:   ul.  Startowej 19,  ul.  Pilotów 19                      

    i ul. Pilotów 23; 

 

   technicznymi tj.: 

 

 zatwierdził wynik wyboru ofert w trybie zapytania o cenę, na wykonanie izolacji termicznej 

stropodachów budynków mieszkalnych przy ul. Dywizjonu 303 5 i ul. Dywizjonu 303 9,  

 zatwierdził wynik wyboru ofert w trybie zapytania o cenę, na wykonanie wymiany pionów 

wodociągowych wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych przy:                

ul. Pilotów 8 G, ul. Startowej 11 F, ul. Skarżyńskiego 10 B i ul. Dywizjonu 303 9 A, 

 wyraził zgodę na zlecenie w trybie zamówienia z wolnej ręki, wykonanie prac polegających na 

zabezpieczeniu systemu p-poż w hali garażowej budynku przy al. Jana Pawła II 4 na czas 

prowadzenia prac hydraulicznych, związanych z wymianą odcinka kanalizacji sanitarnej 

podposadzkowej, 

 postanowił skierować do Rady Nadzorczej wniosek o zatwierdzenie zmian w ramach Planu 

Rzeczowo-Finansowego na 2022 r., 

 wyraził zgodę na zlecenie w trybie zamówienia z wolnej ręki, wykonanie prac polegających na 

wykonaniu posadzki przemysłowej, utwardzonej powierzchniowo w hali garażowej                 

w budynku przy al. Jana  Pawła II 4, 

 wyraził zgodę na częściowy zwrot kosztów związanych z przeczyszczeniem fragmentu pionu 

kanalizacji sanitarnej w przedmiotowym lokalu mieszkalnym,  

 wyraził zgodę na zlecenie w trybie zamówienia z wolnej ręki, sporządzenie notatki 

ornitologicznej pod kątem występowania gniazdowania i schronień ptaków w budynku przy    

ul. Skarżyńskiego 5, 

 postanowił wprowadzić korektę do aktualnego harmonogramu remontu-malowania części 

wspólnych budynków,  

 wyraził zgodę na cesję umowy na wykonanie prac alpinistycznych zawartej pomiędzy 

Spółdzielnią Mieszkaniową ,,Młyniec” a prowadzącą działalność gospodarczą na wskazaną 

firmę, 

 postanowił wprowadzić aneks do umowy z firmą remontującą dźwigi osobowe, zmieniający 

termin zakończenia robót; 



 

 

 

   księgowymi, tj.: 

 

 po zapoznaniu się z wykonaniem Planu Zatrudnienia i Funduszu Wynagrodzeń Spółdzielni 

Mieszkaniowej ,,Młyniec” na 2022 r. za okres od 01.01.2022 r. do 30.09.2022 r., Zarząd 

postanowił skierować powyższe do Rady Nadzorczej, 

 po zapoznaniu się z wykonaniem Planu Rzeczowo-Finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Młyniec” na 2022 r. za okres od 01.01.2022 r. do 30.09.2022 r., Zarząd postanowił skierować 

powyższe do Rady Nadzorczej; 

 

   finansowo-księgowymi tj.:  

 

 wyraził zgodę członkowi Spółdzielni na uregulowanie w ratach kwoty z tytułu zwrotu kosztów 

usunięcia nieszczelności instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym,  

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

terminowego  regulowania bieżących opłat), 

 wyraził zgodę na spłatę w ratach niedopłat z tytułu rozliczenia za c.o. za okres 01.09.2021 r. – 

31.08.2022 r. z terminem płatności ostatniej raty najpóźniej do 31.05.2023 r.; 

 

 

   prawno-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 31.10.2022 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 31.10.2022 r.; 

 

   Domu Kultury tj.: 

 

 zatwierdził wyniki wyboru ofert na spotkanie z Mikołajem dla dzieci, które odbędzie się           

w Domu Kultury w dniu 06.12.2022 r. w godzinach od 16
30

 do 18
30

, 

 wyraził zgodę na wynajem sali nr 4 na prowadzenie gimnastyki rehabilitacyjnej dla Amazonek 

we wtorki w godzinach od 15
00

 do 16
00

  oraz sali nr 7 na spotkania Gdańskiego Stowarzyszenia 

Kobiet Amazonek w I i III czwartek miesiąca w godzinach od 15
30

 do 17
30

 w Domu Kultury, 

 zatwierdził stawkę godzinową za wynajem sali nr 4 w Domu Kultury, w której prowadzone 

będą treningi sportowe ,,Jiu-Jitsu”; 

 

 Ponadto Zarząd : 

 

Skierował do Rady Nadzorczej Plan Rzeczowo-Finansowy Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Młyniec” na 2023 r. oraz propozycję stawek opłat na 2023 r. w celu jego uchwalenia. 

 

 



 

 


