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WYCIĄG z protokołu nr 3/Z/14 
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku 

 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku na posiedzeniu  

w dniu 28 stycznia 2014 roku podjął decyzje w następujących sprawach: 

1. wytycznych w sprawie instalowania szyldów i reklam na terenie Spółdzielni i pobierania 
opłat z tego tytułu oraz wzorów umów najmu w tej sprawie, 

2. informacji o wynikach odczytów wodomierzy zimnej i ciepłej wody w zasobach 
Spółdzielni na koniec 2013 roku, 

3. pobierania opłat eksploatacyjnych od komórek do mieszkań i pomieszczeń przy miejscach 
postojowych w garażowcu, terminu wykupu gruntu pod budyniem przy ul. Alojzego 
Bruskiego 1 na jednostce „PP” oraz zasad korzystania z ogródków, 

4. pożytków Spółdzielni z reklam w 2014 roku, 

5. wyznaczenia pracowników do obsługi e-BOK, 

6. wniosku w sprawie czynszu najmu lokali, 

7. powołania komisji przetargowej na wybór wykonawcy pompy do budynku zaplecza 
sportowego na jednostce „D”, 

8. powołania komisji przetargowej na roboty realizowane w 2014 roku przez Dział 
Administracji. 

9. wniosku w sprawie sprzedaży mieszkania nr 7 w budynku nr 1 „PP”, 

10. informacji o sprzedaży części udziałów do lokalu mieszkalnego, 

11. informacji o zadłużonym lokalu przy ul. Zygmunta Rumla 17, 

12. protokołu Komisji inwentaryzacyjnej z przeprowadzonej inwentaryzacji wraz z 
zatwierdzeniem wskazanych przez komisję środków trwałych do likwidacji, 

13. informacji o zmianach zakresu ubezpieczeń indywidulanych lokali przez Towarzystwo 
Ubezpieczeniowe „Uniqa” oraz 

14. na podstawie §5 „Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”  
w Gdańsku” podjął uchwałę nr 5/Z/14 w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych dla 
nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym przy ul. Alojzego Bruskiego 1, 

15. na podstawie §19 ust. 1 statutu podjął uchwałę nr 3/Z/14 w sprawie wykreślenia  
z rejestru członków Spółdzielni w związku ze zbyciem lokalu mieszkalnego, 

16. na podstawie §11 ust.1 pkt, pkt 4 i pkt 6 statutu podjął uchwałę nr 4/Z/14 w sprawie 
przyjęcia w poczet członków Spółdzielni w związku z: nabyciem mieszkania poprzez 
zawarcie umowy darowizny, podpisaniem umowy ze Spółdzielnią o budowę mieszkania 
bądź posiadaniem tytułu prawnego jako współwłaściciel do lokalu mieszkalnego. 


