
 

 

Protokół nr 11/Z/21 
posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku 

z 27 maja 2021 roku 
W posiedzeniu udział wzięli: 

1. Hanna Ulewicz  - Prezes Zarząd 
2. Anna Gadomska  - Członek Zarządu Główna Księgowa 

Protokolant: Dorota Brauła 

Porządek posiedzenia: 

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

a) rozstrzygniecie przetargu na wymianę okładzin klinkierowych budynku gen. Leopolda 
Okulickiego 5. 

b) rozpatrzenie wniosku w sprawie remontu elewacji budynku przy ul. Platynowej 2 i 
instalacji wody użytkowej budynku gen. Leopolda Okulickiego 2. 

c) decyzja w sprawie zakończenia sezonu grzewczego 2020/2021. 
d) aktualizacja druku nr 1 wraz z likwidacją dotychczasowego druku nr 19. 

Ad 1. Do protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 6 maja 2021 roku uwag, sprostowań  
ani uzupełnień nie wniesiono i przyjęto jego treść jednogłośnie. 

Ad 2. Sprawy wniesione: 

a) Zarząd zatwierdził wybór w trybie zapytania o cenę firmy KRYMO Monika Szydłowska  
z Koleczkowa, która dokona wymiany okładzin klinkierowych budynku przy  
ul. gen. Leopolda Okulickiego 5. 

b) Zarząd zapoznał się z informacją komisji przetargowej o braku oferty na remont elewacji 
budynku przy ul. Platynowej 2. Komisja poinformowała także o ponownej awarii instalacji 
wody użytkowej budynku przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 2. Zarząd zadecydował o 
ponownym pilnym ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na remont elewacji budynku 
Platynowa 2 oraz o ujęciu w przetargu remontu instalacji wody użytkowej budynku przy 
ul. gen. Leopolda Okulickiego 2. Zarząd przedstawi na najbliższym posiedzeniu Rady 
Nadzorczej wniosek o ujęcie wymiany instalacji wodnej w budynku jak wyżej w planie 
remontów 2021 roku. 

c) Zarząd zadecydował o zgłoszeniu do Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej o 
zakończeniu sezonu grzewczego 2020/2021 w dniu 31 maja 2021 roku. 

d) Zarząd zatwierdził aktualizację treści druku nr 1, w którym będą składane informacje 
dotyczące numeru telefonu, formy i adresu dostarczanej ze Spółdzielni korespondencji.  
W związku z powyższym dotychczasowy druk nr 19 zostanie usunięty, gdyż zawarte w nim 
dane znajdują się w ujednoliconym aktywnym druku nr 2 (2021-1). Za wprowadzenie 
zmian w powyższym zakresie odpowiada Dział Członkowsko-Samorządowy i Kadr. 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

  Zarząd 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Południe” w Gdańsku 


