
 

PROTOKÓŁ nr 17/Z/16 

posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku 

z dnia 13 czerwca 2016 roku 
W posiedzeniu udział wzięli: 

1. Hanna Ulewicz  - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych 

2. Anna Gadomska  - Członek Zarządu – Główna Księgowa 

Protokolant: Dorota Brauła 

Porządek posiedzenia: 

1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
2. Sprawy wniesione: 

a) rozstrzygniecie przetargu na roboty remontowo budowalne w roku 2016. 

b) rozpatrzenie wniosków w sprawie wystąpienia z członkostwa spółdzielni. 
c) rozparzenie wniosków w sprawie wstąpienia w poczet członków spółdzielni. 

d) przyjęcie informacji o zmianach w tytułach prawa własności lokali. 

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 6 czerwca 2016 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień  
nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie. 

Ad 2. Sprawy wniesione: 

a) Zarząd zapoznał się z protokółem z przetargu nieograniczonego na roboty remontowo budowlane 
realizowane na terenie spółdzielni w 2016 roku i zatwierdził wynik przetargu. Na wykonawcę: 

1. zakresu nr 1, 2 i 3 wybrano firmę „Beyer” Andrzej Beyer, 

2. zakresu nr 4 i 5 wybrano firmę Usługi-Remontowo-Budowlane „Maximus”, 
3. zakresu nr 6 i 7 wybrano Firmę Remontowo-Budowlaną „Kaszuby”, 

4. zakresu nr 10 wybrano firmę Usługi Remontowo-Budowlane „Remoncik”, 

5. zakresu nr 11 wybrano firmę „Adler” Gracjan Stec. 
Na zakresy nr 8 i 9 nie złożono ofert. 

Zarząd uznał za uzasadniony wniosek komisji przetargowej o wyłączenie remontu elewacji pawilonu 

Platynowa 10 z planu remontów 2016 roku z uwagi na planowaną modernizację lokalu Banku Zachodniego 
WBK SA. Propozycja korekty planu remontów zostanie przedłożona na posiedzenie rady nadzorczej  

w sierpniu bieżącego roku. 

b) Na wniosek Działu Członkowskiego Zarząd na podstawie § 20 ust. 1 podjął uchwałę nr 22/Z/16 w sprawie 
wykreślenia: …………………… z rejestru członków spółdzielni. 

c) Na wniosek: ………………….. Zarząd na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4 statutu podjął uchwałę nr 23/Z/16  

w sprawie przyjęcia w poczet członków spółdzielni wyżej wymienionych. 

d) Zarząd przyjął informację Działu Członkowsko-Mieszkaniowego o zaistniałych zmianach w tytułach prawa 

własności lokali w zasobach spółdzielni. 

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


