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Protokół nr 8/Z/20 
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku 

z 15 kwietnia 2020 roku 
 
W posiedzeniu udział wzięli: 
1. Hanna Ulewicz  - Prezes Zarządu 
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. Podjęcie uchwały o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z przyjęciem porządku obrad. 
3. Sprawy wniesione: 

a) rozliczenie opłat wniesionych w 2019 roku za zarząd działką wspólną nr 1264/23. 
b) rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany założeń organizacyjno-finansowych budynku nr 4 „P-P”. 
c) informacja o nabyciu członkostwa Spółdzielni. 
d) informacja o utracie członkostwa Spółdzielni. 
 

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 24 marca 2020 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego 
treść jednogłośnie. 

Ad 2. W związku z wydanym przez Ministra Zdrowia rozporządzeniem z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego i wprowadzonych w związku z tym ograniczeniach Zarząd stwierdził,  
iż nie jest możliwe zwołanie w dniach 14 i 19 maja 2020 roku Walnego Zgromadzenia. W związku z tym Zarząd decyzję o dacie 
zwołania Walnego Zgromadzenia podejmie w terminie późniejszym uwzględniając postanowienia ustawy z dnia 31 marca 2020 r.  
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 

Ad 3. Sprawy wniesione: 
a) W toku bieżącej działalności Zarząd w dniu 31 marca 2020 roku zatwierdził rozliczenie opłat wniesionych z tytułu zarządu działką 

wspólną nr 1264/23 przez właścicieli domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ulicy Alojzego Bruskiego od nr 5 
do nr 11C za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. 

b) Zastępca Prezesa Zarządu przedstawiła przesłanki uzasadniające wniesienie na najbliższe posiedzenie Rady Nadzorczej projektu 
uchwały w sprawie zmiany założeń organizacyjno-finansowych budynku nr 4 „P-P”. 

c) Zarząd przyjął informację o osobach, które na mocy §11 ust. 1 pkt 1 i 2 Statutu stały się członkami Spółdzielni. 
d) Zarząd przyjął informację o osobach, które na podstawie §20 ust. 1 pkt 1 Statutu utraciły członkostwo Spółdzielni. 

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


