
LUTY  2016 r. 
 

 

Odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Spółdzielni, na których Zarząd podjął 38 uchwał. 
 
 
1. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe     14 uchwał 

 

Wszystkie uchwały dotyczyły indywidualnych spraw członków. 
 
 

2. Sprawy finansowo – księgowe      7 uchwał 
 
 

Uchwały dotyczyły: 
 

- przyjęcia protokołu z rozliczenia wyników inwentaryzacji materiałów 

niewybudowanych na dzień 31.12.2015 r ., 

- zatwierdzenia rozliczenia zużycia wody w zasobach Spółdzielni za okres od 

01.06.2015 r. do 31.12.2015 r.  

 

5 uchwał podjęto  w  indywidualnych sprawach członków. 
 

 
3. Sprawy eksploatacyjne          8 uchwał 
 

Uchwały dotyczyły: 
 

- wprowadzenia zmiany do umowy najmu lokalu użytkowego poprzez 

dokonanie zmiany adresu siedziby firmy, 

- zgody na o obniżenie czynszu za wynajem lokalu użytkowego  o 10% z uwagi 

na proces weryfikacji lokalizacji placówek bankowych, 

- zgody na wynajęcie pomieszczenia po sklepie spożywczym, w lokalu 

prowadzona będzie produkcja pierogów i garmażu,  

- zgody na zakup słupków pionowych do wykorzystania na Osiedlu 

Niedźwiednik, 

- zgody na wynajęcie pomieszczenia zsypowego, 

- zgody na zamontowanie lamp ledowych z czujką ruchową w wiatrołapach 

budynku, 

- zgody na podpisanie umowy z dniem 19.02.2016 r. z Firmą Orange Polska 

S.A.           na udostępnienie budynków na osiedlu Niedźwiednik celem 

modernizacji sieci wewnątrzbudynkowej  optotelekomunikacyjnej.  



 

 
4. Sprawy  techniczne        7 uchwał 

 
Uchwały dotyczyły: 

 

- zgody na awaryjny montaż daszków kopertowych na wylotach przewodów 

wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych, 

- zgody na rozwiązanie umowy zawartej z firmą usługowo  - handlową na 

świadczenie usług w zakresie wykonywania bieżącej konserwacji i napraw 

instalacji wodociągowej (hydranty), 

- zatwierdzenia wyników negocjacji dokonanych przez Komisję Negocjacyjną  -  

wybór ofert na poszczególne roboty remontowo - budowlane, 

- zatwierdzenia specyfikacji do negocjacji na roboty remontowo – budowlane, 

- indywidualnych spraw członków. 
 

 
5. Sprawy  pracownicze       1 uchwała 
 

Uchwała dotyczyła: 

- przyznania pracownikom Spółdzielni na 2016 rok miesięcznych limitów 

kilometrów na jazdy lokalne samochodami prywatnymi  w celach służbowych. 

 

6. Sprawy organizacyjno – samorządowe     1 uchwała 
 

Uchwała dotyczyła: 

- zaliczenia członków Spółdzielni do poszczególnych części Walnego 

Zgromadzenia 


