
 

 

Protokół nr 25/Z/20 
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku 

z 17 listopada 2020 roku 
W posiedzeniu udział wzięli: 

1. Hanna Ulewicz  - Prezes Zarząd 
2. Iwona Stolarska  - Zastępca Prezesa Zarządu 
3. Anna Gadomska  - Członek Zarządu Główna Księgowa 

Protokolant: Anna Bartosiewicz 

Porządek posiedzenia: 

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

a) decyzja w sprawie spotkań mikołajkowych w 2020 roku. 
b) stanowisko dla Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. 
c) rozpatrzenie wniosku w sprawie najmu miejsca postojowego nr 20 przy ul. A.Bruskiego 1. 
d) rozpatrzenie wniosku w sprawie najmu miejsca postojowego nr 17 przy ul. A.Bruskiego 3. 
e) wyznaczenie koordynatora ochrony danych w Spółdzielni. 
f) zapoznanie się z propozycją kontynuowania współpracy z kancelarią radcy prawnego. 
g) informacja w sprawie ugody z wieloletnim dłużnikiem Spółdzielni. 
h) zatwierdzenie protokołu komisji w sprawie likwidacji środków trwałych. 

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 3 listopada 2020 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień nie 
wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie. 

Ad 2. Sprawy wniesione: 
a) Z uwagi na obowiązujące ograniczenia spowodowane trwającym stanem epidemii Zarząd zdecydował o 

odwołaniu corocznego ogólnego spotkania mikołajkowego organizowanego dla mieszkańców osiedla. 
Zadecydowano, że spotkania mikołajkowe zostaną zorganizowane odrębnie dla dzieci klas najmłodszych 
w Szkole Podstawowej Nr 19 i dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola „Parkowe 
Wzgórze”. 

b) Zarząd po zapoznaniu się z 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 27 października 2020 
roku. 

c) Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem wyraził zgodę na zawarcie umowy najmu miejsca postojowego nr 
20 w wielostanowiskowym lokalu garażowym budynku przy ul. Alojzego Bruskiego 1 na warunkach 
określonych we wniosku Działu Administracji. 

d) Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem wyraził zgodę na zawarcie umowy najmu miejsca postojowego nr 
17 w wielostanowiskowym lokalu garażowym budynku przy ul. Alojzego Bruskiego 3 na warunkach 
określonych we wniosku Działu Administracji. 

e) Zarząd na podstawie art. 48 ustawy Prawo spółdzielcze Zarząd podjął uchwałę nr 28/Z/20 w sprawie 
wyznaczenia Koordynatora do spraw ochrony danych, którym została pani Anna Jakubiak. 

f) Zarząd zapoznał się z dokumentacją przesłaną przez Kancelarię radcy prawnego Dariusza Wocióra 
dotyczącą kontynuowania współpracy (umowy) w sprawie ochrony danych osobowych. Decyzja w 
powyższej sprawie zostanie podjęta po omówieniu tematu na naradach roboczych Zarządu. 

g) Zarząd zapoznał się z propozycją zawarcia ugody z wieloletnim dłużnikiem Spółdzielni w sprawie 
nieuprawnionego zajmowania gruntu Spółdzielni i zaakceptował jej projekt. 

h) Zarząd zatwierdził protokół komisji likwidacyjnej w sprawie wymienionych zużytych środków trwałych 
Spółdzielni. 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

  Zarząd 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Południe” w Gdańsku 


