
 

 

Protokół nr 14/Z/18 
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku 

z 10 lipca 2018 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: Dorota Brauła 

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

a) statystyka zdarzeń rejestrowanych przez monitoring. 
b) rozpatrzenie wniosku w sprawie najmu pomieszczeń gospodarczych przy ul. Dywizji Wołyńskiej 37. 
c) rozpatrzenie wniosków i przyjęcie w poczet członków Spółdzielni. 
d) informacja o zmianie właścicieli lokali oraz o nabyciu lub utracie członkostwa Spółdzielni z mocy prawa. 

 
Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 4 lipca 2018 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono  

i przyjęto jego treść jednogłośnie. 
Ad 2. Sprawy wniesione: 

a) Zarząd zapoznał się z zestawieniem o liczbie zdarzeń zleconych do interwencji przez operatorów monitoringu  
w drugim kwartale 2018 roku. Stwierdzono znaczny wzrost spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, 
co w okresie letnim jest zdarzeniem powtarzającym się od lat. Pozostałe zdarzenia występowały na podobnym 
poziomie jak w poprzednich miesiącach. 

b) Zarząd rozpatrzył wniosek i zaakceptował zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego: 
1) nr 2 w piwnicy budynku przy ul. Dywizji Wołyńskiej 37 klatka B, 
2) nr 6 w piwnicy budynku przy ul. Dywizji Wołyńskiej 37 klatka D 
z występującymi o powyższe członkami Spółdzielni. 

c) Zarząd na wniosek zainteresowanych osób podjął na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 4 i ust. 31 ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych, uchwałę nr 12/Z/18 w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni. 

d) Zarząd przyjął informację: 
1. o zmianie właścicieli lokali w wyniku zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, umowy zamiany 

spadkobierców i dokonanym dziale spadku, 
2. na podstawie art. 3 ust 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych o uzyskaniu z mocy prawa spółdzielczego 

własnościowego prawa do lokalu przez osoby wskazane w informacji, 
3. na podstawie art. 3 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych o utracie członkostwa przez osoby, które zbyły 

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub miejsca postojowego bądź lokalu stanowiącego odrębnej 
własności do lokalu w zasobach Spółdzielni. 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 
 

  Zarząd 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Południe” w Gdańsku 


