
 

 

Protokół nr 21/Z/20 
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku 

z 29 września 2020 roku 
W posiedzeniu udział wzięli: 

1. Hanna Ulewicz  - Prezes Zarząd 
2. Iwona Stolarska  - Zastępca Prezesa Zarządu 

Protokolant: Dorota Brauła 

Porządek posiedzenia: 

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

a) zapoznanie się z protokołem Walnego Zgromadzenia i wnioskami zgłoszonymi do Walnego Zgromadzenia. 
b) stanowisko dla Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. 
c) rozpatrzenie wniosku w sprawie zawarcia umowy na czas nieokreślony z firma SID-Studio. 
d) decyzja w sprawie likwidacji punktu monitoringu wizyjnego nr K-12. 

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 15 września 2020 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie 
wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie. 

Ad 2. Sprawy wniesione: 

a) Zarząd zapoznał się z uchwałami, protokołem obrad Walnego Zgromadzenia i siedmioma wnioskami 
złożonymi na Walnym Zgromadzeniu we wrześniu 2020 roku. Zarząd ustalił, że na wnioski dotyczące terenów 
zielonych, remontów, fotowoltaiki i infrastruktury placów zabaw oraz oznakowania skrzyżowania ulicy 
Zygmunta Rumla odpowiedzi udzieli Prezes Zarządu. W temacie przejścia dla pieszych między realizowanymi 
budynkami na jednostce „P-P” odpowiedź przygotuje Zastępca Prezesa Zarządu. W sprawie oceny kosztów 
funkcjonowania Spółdzielni wypowie się Członek Zarządu Główna Księgowa i Rada Nadzorcza. W sprawie 
organizacji Walnego Zgromadzenia wypowie się Prezes Zarządu i Rada Nadzorcza. 

b) Zarząd po zapoznaniu się materiałem przyjął stanowisko dotyczące odpowiedzi dla Gdańskiego Zarządu Dróg 
i Zieleni w sprawie obsługi komunikacyjnej dla budynku mieszkalnego przy ulicy Zygmunta Rumla 10 i 
Zygmunta Rumla 14, które stanowi odpowiedź na pismo GZDiZ z dnia 7 września 2020 roku. 

c) Zarząd rozpatrzył wniosek Działu Administracji i zadecydował o zmianie formy umowy na czas nieokreślony 
z firmą SID-Studio serwisującą sieć i urządzenia odbiorczo-przekaźnikowe monitoringu wizyjnego osiedla. 
Termin umowy na czas określony, zawartej po rozstrzygnięciu w 2017 roku przetargu nieograniczonego 
kończy się z dniem 30 września 2020 roku. 

d) Zarząd podjął decyzję o likwidacji punktu monitoringu wizyjnego nr K-12. Słup z kamerą zlokalizowany jest 
na terenie Gminy Gdańsk przy ul. 3-ciej Brygady Szczerbca 7 w pobliżu schodów do Parku Oruńskiego. 
Aktualnie w powyższej lokalizacji spółka „Inwesting” realizuje prace związane z zagospodarowaniem terenu. 
Do czasu wytypowania nowej lokalizacji punktu wizyjnego kamera zostanie zmagazynowana w Dziale 
Administracji, a słup na parkingu przy ul. Dywizji Wołyńskiej 60. 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

  Zarząd 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Południe” w Gdańsku 


