
 

Protokół nr 10/Z/22 
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku 

z 26 kwietnia 2022 roku 
W posiedzeniu udział wzięli: 

1. Hanna Ulewicz  - Prezes Zarząd 
2. Iwona Stolarska  - Zastępca Prezesa Zarządu 
3. Anna Gadomska  - Członek Zarządu Główna Księgowa 

Protokolant: Dorota Brauła 

Porządek posiedzenia: 

1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
2. Sprawy wniesione: 

a) informacja o przygotowaniach do remontu garażowca 3 Brygady Szczerbca 6-8, 
b) rozstrzygnięcie przetargu na pielęgnację terenów zieleni w 2022 roku. 
c) rozpatrzenie wniosku w sprawie najmu miejsca postojowego w garażowcu przy Kurierów AK 14. 
d) rozpatrzenie wniosku w sprawie wystąpienia do Rady Nadzorczej o wydatkowanie środków  

na remont budynku 3 Brygady Szczerbca 7. 
e) delegowanie pracowników do obsługi Walnego Zgromadzenia. 

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 12 kwietnia 2022 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień 
nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie. 

Ad 2. Sprawy wniesione: 

a) Zarząd przyjął przedstawioną przez Zastępcę Prezesa Zarządu informację o zaawansowaniu prac 
przygotowawczych do realizacji remontu wielostanowiskowego garażowca przy ulicy 3 Brygady 
Szczerbca 6-8 w zakresie likwidacji źródeł przecieku oraz zaproponował termin spotkania  
z użytkownikami garażowca. 

b) Zarząd zatwierdził wybór w przetargu nieograniczonym Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego 
Kreft Mirosław na pielęgnację terenów zielni w 2022 roku. Kopia protokołu przetargu stanowi 
załącznik nr 2 do protokołu posiedzenia. 

c) Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy najmu miejsca postojowego nr 31  
w wielostanowiskowym lokalu garażowym w budynku przy ul. Kurierów Armii Krajowej 14 z osobą 
wskazaną i na warunkach określonych we wniosku Działu Administracji. 

d) Zarząd zapoznał się z wnioskiem komisji przetargowej i na jego podstawie wystąpi do Rady 
Nadzorczej o wyrażenie zgody na wydatkowanie środków finansowych z funduszu remontowego 
na remont elewacji wraz z orynnowaniem budynku przy ul. 3 Brygady Szczerbca 7 w wysokości 
uzgodnionej w przetargu nieograniczonym. 

e) Na podstawie § 81 ust. 2 Statutu Spółdzielni do organizacyjno-technicznej obsługi Walnego 
Zgromadzenia Zarząd oddelegowuje pracowników Spółdzielni w osobach: Dorota Brauła, Anna 
Bartosiewicz, Anna Jędrzejczyk, Marta Romanowska, Justyna Hańska, Andrzej Richert i Gabriela 
Benedyk. Zadecydowano także o nawiązaniu współpracy z pracownikiem szkoły, który będzie 
odpowiedzialny za nagłośnienie sali obrad. Do przygotowania sali pod obrady Zarząd skierowuje 
pracowników i zleceniobiorców wykonujących prace gospodarcze na osiedlu. 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

  Zarząd 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Południe” w Gdańsku 


