
 

PROTOKÓŁ nr 24/Z/18 

posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku 

z dnia 6 listopada 2018 roku 
 
W posiedzeniu udział wzięli: 
1. Sylwester Wysocki  - Prezes Zarządu 
2. Hanna Ulewicz  - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych 
3. Anna Gadomska  - Członek Zarządu Główna Księgowa 

przy udziale: 
- Anny Bartosiewicz  - referenta ds. członkowsko-mieszkaniowych 

Protokolant: Dorota Brauła 

Porządek posiedzenia: 
1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
2. Przyjęcie aktualizacji regulaminu pracy. 
3. Informacja o realizacji „porozumienia” zawartego ze spółką „Inwesting”. 
4. Informacja o działalności Spółdzielni w zakresie prowadzenia obrotu nieruchomościami na rynku wtórnym. 
5. Sprawy wniesione: 

a) rozpatrzenie wniosku i przyjęcie w poczet członków Spółdzielni. 
b) informacja o nabyciu członkostwa Spółdzielni. 
c) informacja o utracie członkostwa Spółdzielni. 

 
Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 30 października 2018 roku uwag, sprostowań ani uzupełnień  

nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie. 
Ad 2. Dział Organizacyjno-Samorządowy i Kadr przedłożył do zapoznania projekt uchwały w sprawie zmian „Regulaminu 

pracy”. 
Ad 3. Zastępca Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych poinformowała, że na podstawie uprawnienia wynikającego 

z uchwały Walnego Zgromadzenia z maja 2018 roku ustalono szczegóły „Porozumienia” i w następstwie tych dokumentów 
została zawarta umowa notarialna. W efekcie powyższego Spółdzielnia przekazała trzy działki w rejonie ulicy Dywizji 
Wołyńskiej spółce „Inwesting” z Gdańska, która wywiązała się ze swojej części umowy wpłacając ustaloną w umowie kwotę 
za nabycie przedmiotowych nieruchomości gruntowych. 

Ad 4. Zarząd zapoznał się z pisemną informacją Działu Członkowsko-Mieszkaniowego, którą przyjął i zadecydował o potrzebie 
umieszczenia reklamy przedmiotowej działalności poprzez wywieszenie dwóch banerów na ogrodzeniu parkingu przy  
ul. Świętokrzyskiej oraz oferty lokali w oknie Działu Administracji od ul. Strzelców Karpackich 1. 

Ad 5. Sprawy wniesione: 
a) Zarząd na wniosek zainteresowanych  podjął na podstawie §11 ust. 4 Statutu uchwałę nr 22/Z/18 w sprawie przyjęcia 

w poczet członków Spółdzielni. 
b) Zarząd przyjął informację o osobach, które nabyły spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w zasobach Spółdzielni  

i na mocy §11 ust. 1 pkt 1 Statutu nabyły członkostwo w Spółdzielni. 
c) Zarząd przyjął informację na podstawie §20 ust. 1 pkt 1 Statutu o utracie członkostwa przez osoby, które zbyły 

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w zasobach Spółdzielni.  

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


