
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” 
80-041 Gdańsk 
ul. Strzelców Karpackich 1 

Sporządzono na podstawie protokołu Rady Nadzorczej _Dział Organizacyjno-Samorządowy i Kadr_DB 1

WYCIĄG 
z protokółu Rady Nadzorczej nr 6/RN/15 

 
 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku na posiedzeniu  
w dniu 2 lipca 2015 roku: 

I. podjęła uchwałę nr 13/RN/15 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na działce  
nr 1264/2 na rzecz „Polskiej Spółki Gazownictwa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
w związku z przygotowaniem do realizacji domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej 
od nr 11 do nr 19, 

II. podjęła uchwałę nr 14/RN/15 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na działce  
nr 1264/2 na rzecz Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością w związku z przygotowaniem do realizacji domów 
jednorodzinnych w zabudowie szeregowej od nr 11 do nr 19, 

III. podjęła uchwałę nr 15/RN/15 w sprawie „Regulaminu ustalania i wnoszenia wkładów 
budowlanych oraz rozliczania kosztów budowy w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” 
w Gdańsku”, którego postanowienia weszły w życie z dniem podjęcia uchwały. Z tą datą 
przestał obowiązywać „Regulamin ustalania wkładów budowlanych i mieszkaniowych oraz 
rozliczania kosztów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku” uchwalony w dniu 
19 kwietnia 1999 roku uchwałą Rady Nadzorczej nr 16/99 z późniejszymi zmianami 

IV. podjęła uchwałę nr 16/RN/15 w sprawie zmiany założeń organizacyjno-finansowych zespołu 
budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej od nr 1 do nr 10, 

V. podjęła uchwałę nr 17/RN/15 w sprawie opłaty eksploatacyjnej i za wywóz odpadów 
komunalnych dla lokali w budynku przy ul. Alojzego Bruskiego 3, 

VI. podjęła uchwałę nr 18/RN/15 w sprawie opłaty na fundusz remontowy dla budynku przy  
ul. Nad Potokiem 13, 

VII. zapoznała się z protokołem Kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni  
z dnia 30 czerwca 2015 roku, 

VIII. przyjęła plan pracy na drugie półrocze 2015 roku, 

IX. omówiła przebieg dyżuru członka Rady z dnia 8 czerwca 2015 roku oraz ustaliła terminy 
kolejnych dyżurów, które odbędą się w siedzibie Spółdzielni w dniach: 6 lipca, 10 sierpnia,  
14 września, 12 października, 9 listopada i 14 grudnia 2015 roku. 

X. zapoznała się z korespondencją w sprawie nabycia lokalu przy ul. Platynowa 10 oraz w sprawie 
sprzedaży napojów alkoholowych w lokalach użytkowych znajdujących się w parterach 
wielorodzinnych budynków mieszkalnych, 

XI. zapoznała się z informacjami Zarządu o bieżących sprawach związanych z działalnością 
Spółdzielni. 


