Protokół nr 8/17
z posiedzenia Zarządu
w dniu 1 marca 2017 roku
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu:
1. Prezes Zarządu
2. Członek Zarządu

Marek Pykało
Andrzej Gawlik

Osoby zaproszone:
Starszy Specjalista ds. Członkowskich
Administrator ds. lokali użytkowych
Administrator zasobów

_________________
_________________
_________________

Lista obecności stanowi zał. nr 1.
Porządek posiedzenia:
I.
Sprawy członkowskie.
II. Sprawy lokali użytkowych.
III. Sprawy administracyjne.
I. SPRAWY CZŁONKOWSKIE
1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego
nr _ w budynku przy ul. Lanciego 4. Zarząd nie podjął żadnej decyzji.
II. SPRAWY LOKALI UŻYTKOWYCH
1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _________________, która zwróciła się z prośbą o
umieszczenie reklamy na elewacji budynku przy ul. Belgradzkiej 14 od strony skrzyżowania
KEN/Belgradzka (jednostronnego banera reklamowego lub siatki prywatnej szkoły podstawowej o
wym. 4 x 3 m lub 2 x 5 m). Zarząd nie wyraził zgody na powyższe, zalecił inną formę
reklamy.
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Zbór Świadków Jehowy Warszawa Ursynów i Warszawa Natolin
al. KEN 36 lok. U-206 „Galeria Ursynów”, którzy zwrócili się z prośbą dotyczącą umieszczenia
reklamy jednostronnej (logo JW.ORG) nad windą lub wejściem do klatki schodowej na parterze
o wielkości 40 cm x 40 cm = 0,16 m 2 oraz zmianę nieaktualnej informacji znajdującej się na szybie
na II piętrze. Zarząd wyraził zgodę na wykorzystanie powierzchni pod oznaczenie wg
cennika oraz wyraził zgodę na zmianę informacji na II piętrze.
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. _________________z siedzibą w Krakowie (30 – 128) przy
ul. St. Przybyszewskiego 17B., która zwróciła się z prośbą dotyczącą wynajęcia nieruchomości
wspólnej w Galerii Ursynów przy al. KEN 36 w Warszawie (parter) pod stoisko
z biżuterią o wymiarach ok. 1,5 – 2 m2. Zarząd wyraził zgodę na zawarcie rocznej umowy
ze stawką 350 zł netto/miesięcznie. Zarządził pobranie kaucji.
III. SPRAWY ADMINISTRACYJNE
1. Zarząd zapoznał się wnioskiem dotyczącym wyrażenia zgody na podpisanie umowy najmu
pomieszczenia gospodarczego w piwnicy budynku przy ul. Raabego 3 od dnia 01.04.2016 r. do
dnia 31.07.2017 r. Zarząd przychylił się do wniosku.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała – _________________
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