
 

PROTOKÓŁ nr 15 /Z/17 

posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku 

z dnia 5 lipca 2017 roku 
W posiedzeniu udział wzięli: 

1. Sylwester Wysocki  - Prezes Zarządu 

2. Hanna Ulewicz   - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych 
3. Anna Gadomska  - Członek Zarządu – Główna Księgowa 

Protokolant: Marta Romanowska 

Porządek posiedzenia: 
1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

2. Rozstrzygnięcie przetargu na wymianę desek ławek terenowych Spółdzielni. 

3. Sprawy wniesione: 
a) rozpatrzenie wniosków w sprawie najmu pomieszczeń gospodarczych. 

b) informacja o rezygnacji z zawarcia umowy najmu miejsca postojowego. 

c) przyznanie premii uznaniowej pracownikom za czerwiec 2017 roku. 
d) przyznanie pracownikom nagrody. 

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 30 czerwca 2017 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień  

nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie. 

Ad 2. Temat na podstawie protokołu komisji przetargowej  omówiła pani Hanna Ulewicz wskazując na trudności 

z pozyskaniem wykonawców. Zarząd zaakceptował wykonanie wymiany desek w ławkach terenowych 

wskazując na wysoką cenę usługi, brak zainteresowania firm wykonaniem przedmiotowej usługi.  
Zarząd zobowiązał Dział Administracji do wcześniejszego ogłaszania przetargów na roboty związane  

z eksploatacją zasobów spółdzielni i zalecił by w miarę możliwości wykonywanie tych czynności zamykać  

na przełomie roku. 

Ad 3. Sprawy wniesione: 

a) Zarząd zapoznał się z wnioskami Zastępcy Kierownika Działu Eksploatacji o najem pomieszczenia 
gospodarczego nr 2 w budynku przy ul. Platynowej 6A i nr 4 i 5 w budynku przy ulicy Platynowej 6C.  

Po stwierdzeniu zachowania procedury wyboru, to jest wywieszeniu na klatkach schodowych informacji  

o wolnych pomieszczeniach zaakceptował zawarcie umów najmu na czas nieokreślony z osobami 
wskazanymi we wnioskach. 

b) Zarząd przyjął pisemną informację Zastępcy Kierownika Działu Eksploatacji o rezygnacji przez 
wnioskującego z najmu miejsca postojowego w wielostanowiskowym lokalu garażowym w budynku przy 

ul. Alojzego Bruskiego 3 innego niż nr 33. 

c) Zarząd rozpatrzył wnioski i przyznał pracownikom premię uznaniową za czerwiec 2017 roku.  
Lista wyróżnionych pracowników znajduje się w dokumentacji płacowej Spółdzielni. 

d) Prezes Zarządu biorąc pod uwagę zaangażowanie pracowników oraz wyniki lustracji zadecydował  
o przyznaniu pracownikom Spółdzielni nagrody. Lista wyróżnionych pracowników znajduje się  

w dokumentacji płacowej Spółdzielni. 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 
  Zarząd 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Południe” w Gdańsku 


