
 

 

Protokół nr 6/Z/21 
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku 

z 16 marca 2021 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. Informacja o wynikach odczytów wodomierzy zimnej i ciepłej wody w zasobach Spółdzielni  

na koniec 2020 roku. 
3. Sprawy wniesione: 

a) rozstrzygnięcie przetargu na pozimowe oczyszczanie nawierzchni dróg w 2021 roku. 
b) rozpatrzenie wniosku w sprawie obniżenia opłaty za najem terenu przez Cityboard Media. 
c) rozpatrzenie wniosku w sprawie najmu pomieszczenia gospodarczego przy Dywizji Wołyńskiej 4C. 
d) rozpatrzenie wniosku w sprawie najmu pomieszczenia gospodarczego przy Dywizji Wołyńskiej 4A. 
e) zapoznanie się z protokołem inwentaryzacji w trybie spisu z natury. 

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 2 marca 2021 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie 
wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie. 

Ad 2. Prezes Zarządu poinformowała, że rozliczenie kosztów zużycia zimnej i ciepłej wody  
w zasobach Spółdzielni na koniec 2020 roku wykonano bez naliczania ryczałtów właścicielom lokali na 
podstawie odczytów dostarczonych przez użytkowników lokali oraz zdalnych odczytów wykonanych przez 
pracowników Działu Administracji. 

Ad 3. Sprawy wniesione: 

a) Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem Zarząd zatwierdził wybór w drodze przetargu 
nieograniczonego firmy Mobilna Myjnia Parowa Marcin Nazgowicz z Redy na pozimowe oczyszczanie 
nawierzchni dróg osiedlowych Spółdzielni w 2021 roku. 

b) Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem wyraził zgodę spółce Cityboard Media na obniżenie do 31 grudnia 
2021 roku stawki czynszu za najem terenu pod nośnik reklamowy na warunkach określonych we 
wniosku Działu Administracji. 

c) Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego pod schodami nr 4  
w budynku przy ul. Dywizji Wołyńskiej 4C z osobą wskazaną i na warunkach określonych we wniosku 
Działu Administracji. 

d) Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem wyraził zgodę na zawarcie umowy najmu pomieszczenia 
gospodarczego nr 1 w budynku przy ul. Dywizji Wołyńskiej 4A z osobą wskazaną i na warunkach 
określonych we wniosku Działu Administracji. 

e) Zarząd zapoznał się i przyjął bez uwag protokół inwentaryzacji przeprowadzonej w trybie spisu z natury 
składników majątkowych Spółdzielni wskazanych z Zarządzeniu nr 2/2020 Prezesa Zarządu, w tym 
środków trwałych i niskocennych powierzonych innym jednostkom. Zarząd przyjął także dokumentację 
fotograficzną środków trwałych wykonaną na podstawie Zarządzenia nr 3/2020 Prezesa Zarządu. 

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


