
1 

Protokół nr 11/Z/20 
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku 

z 19 maja 2020 roku 
 
W posiedzeniu udział wzięli: 
1. Hanna Ulewicz  - Prezes Zarządu 
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) rozstrzygnięcie przetargu na dostawę i montaż drzwi aluminiowych. 
b) rozstrzygnięcie przetargu na realizację budynku nr 4 „P-P”. 
c) zatwierdzenie protokołu komisji likwidacyjnej. 
d) informacja o nabyciu członkostwa Spółdzielni. 
e) informacja o utracie członkostwa Spółdzielni. 
f) rozpatrzenie wniosków w sprawie najmu pomieszczeń gospodarczych i miejsca postojowego. 

 
Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 5 maja 2020 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego 

treść jednogłośnie. 
Ad 2. Sprawy wniesione: 

a) Zarząd w toku bieżącej działalności w dniu 13 maja 2020 roku zatwierdził wybór w trybie zapytania o cenę firmy Metal-Rom z 
Lęborka na dostawę i montaż drzwi aluminiowych w klatce A i C budynku przy ul. Zygmunta Rumla 7 oraz klatce A i E budynku 
przy ul. Dywizji Wołyńskiej 27. 

b) Zarząd po zapoznaniu się z protokołem komisji z przetargu nieograniczonego zatwierdził wybór firmy „Wroński” Spółka z o.o., 
Spółka komandytowa z Leszka k. Kiełpina na realizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4 „P-P”. 

c) Zarząd zadecydował o likwidacji środków trwałych Spółdzielni wymienionych w protokole komisji likwidacyjnej. 
d) Zarząd przyjął informację o osobie, które na podstawie §21 ust. 1 Statutu utraciła członkostwo Spółdzielni.  
e) Zarząd przyjął informację o osobie, która na mocy §11 ust. 1 pkt 2 Statutu stała się członkiem Spółdzielni.  
f) Zarząd po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem wyraził zgodę na zawarcie umów najmu: 

1) pomieszczenia gospodarczego nr 4 w budynku przy ul. Dywizji Wołyńskiej 12B, 
2) pomieszczenia gospodarczego nr 1 w budynku przy ul. 3-ciej Brygady Szczerbca 6B, 
3) pomieszczenia gospodarczego nr 5 w budynku przy ul. Dywizji Wołyńskiej 12C, 
4) miejsca postojowego nr 4 w wielostanowiskowej hali garażowej budynku przy ul. Alojzego Bruskiego 1 
na warunkach określonych we wnioskach Działu Administracji. 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 
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