
 

Protokół nr 3/Z/20 
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku 

z 4 lutego 2020 roku 
 
W posiedzeniu udział wzięli: 
1. Hanna Ulewicz  - Prezes Zarządu 
2. Iwona Stolarska  - Zastępca Prezesa Zarządu 
3. Anna Gadomska  - Członek Zarządu Główna Księgowa 
przy udziale 
- Danuty Komorowskiej  - Inspektora ds. członkowskich 

Protokolant: Dorota Brauła 

 
Porządek posiedzenia: 
1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
2. Omówienie zakresu aktualizacji regulaminów Spółdzielni. 
3. Sprawy wniesione: 

a) rozpatrzenie wniosków i przyjęcie w poczet członków Spółdzielni. 
b) informacja o utracie członkostwa Spółdzielni. 
c) omówienie spraw terenowo-prawnych Spółdzielni. 
d) powołanie komisji przetargowej na wybór obsługi geodezyjnej. 
e) omówienie zakresu zmian w strukturze organizacyjnej i regulaminie Zarządu. 

 
Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 28 stycznia 2020 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono 

i przyjęto jego treść jednogłośnie. 
Ad 2. Zarząd omówił niezbędny zakres zmian w regulaminach obowiązujących w Spółdzielni w szczególności dotyczących 

gospodarki mieszkaniowej i rozliczeń, windykacji. 
Ad 3. Sprawy wniesione: 

a) Zarząd na podstawie §11 ust. 4 Statutu uchwałę nr 2/Z/20 w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni osób 
wymienionych w jej treści.  

b) Zarząd przyjął informację, że na podstawie §20 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz §21 ust. 1 Statutu utraciły członkostwo Spółdzielni 
3 osoby. 

c) Zarząd przy udziale pani Danuty Komorowskiej omówił zaawansowanie prowadzonych spraw terenowo-prawnych 
dotyczących budynku przy ul. Kurierów Armii Krajowej 14 oraz przekształcenia z 95% bonifikatą prawa użytkowania 
wieczystego we własność gruntu pod budynkami przy ulicy: gen. Leopolda Okulickiego 8, Kurierów Armii Krajowej 
16, 19 i Alojzego Bruskiego 4, 8. 

d) Zarząd na wniosek przewodniczącej pani Wiesławy Cichy powołał komisję przetargową w osobach: Zofia Mokwa, 
Andrzej Katanowski. Zadaniem komisji będzie wybór wykonawcy kompleksowej obsługi geodezyjnej budynku nr 4 
jednostka „PP” w Gdańsku ul. Zygmunta Rumla 12. 

e) Zarząd realizując zalecenie Rady Nadzorczej z grudnia 2019 roku omówił zakres zmian w strukturze organizacyjnej 
Spółdzielni na 2020 rok i regulaminie Zarządu. 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

  Zarząd 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Południe” w Gdańsku 


