
 

 

Protokół nr 14/Z/21 
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku 

z 22 czerwca 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. Sprawy wniesione: 

a) rozpatrzenie wniosku w sprawie najmu pomieszczenia przynależnego nr 10 przy Dywizji Wołyńskiej 16E. 
b) rozpatrzenie wniosku w sprawie najmu pomieszczenia przynależnego nr 9 przy Dywizji Wołyńskiej 16E. 
c) rozpatrzenie wniosku w sprawie naliczania podatku od nieruchomości części działki nr 734/13. 
d) rozstrzygniecie przetargu na roboty malarskie budynków ul. Dywizji Wołyńskiej 30, 33 i 37. 
e) rozstrzygnięcie przetargu na wymianę okien pcv w pomieszczeniach wspólnych budynków Spółdzielni. 

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 15 czerwca 2021 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie 
wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie. 

Ad 2. Sprawy wniesione: 

a) Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem wyraził zgodę na zawarcie umowy najmu pomieszczenia 
przynależnego nr 10 w budynku przy ul. Dywizji Wołyńskiej 16 E z osobą wskazaną i na warunkach 
określonych we wniosku Działu Administracji. 

b) Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem wyraził zgodę na zawarcie umowy najmu pomieszczenia 
przynależnego nr 9 w budynku przy ul. Dywizji Wołyńskiej 16 E z osobą wskazaną i na warunkach 
określonych we wniosku Działu Administracji. 

c) Zarząd zadecydował o zmianie od 1 stycznia 2022 roku sposobu naliczania podatku od nieruchomości 
części działki nr 734/13 przy ul. Dywizji Wołyńskiej 1 w sposób wskazany we wniosku Działu Księgowości. 

d) Zarząd zatwierdził wybór w przetargu w trybie zapytania o cenę firmy 3S Sebastian Myszewski z Sopotu 
na wykonawcę prac malarskich w budynkach przy ul. Dywizji Wołyńskiej 30, 33, i 37. 

e) Zarząd zatwierdził wybór w przetargu w trybie zapytania o cenę firmy PHU „Metal-Rom” Spółka cywilna 
M.Wolski, E.Góral z Lęborka na dostawę i montaż okien pcv w budynkach Spółdzielni wymienionych w 
protokole przetargu. 

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


