Protokół nr 22/18
z posiedzenia Zarządu
w dniu 30 maja 2018 roku
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu:
1. Prezes Zarządu
2. Członek Zarządu

Marek Pykało
Andrzej Gawlik

Osoby zaproszone:
Główny Księgowy
Koordynator działu windykacji
Specjalista ds. przetargów
St. Spec. ds. członkowsko-mieszkaniowych

___________
___________
___________
___________

Lista obecności stanowi zał. nr 1.
Porządek posiedzenia:
I.
II.
III.
IV.

Sprawy
Sprawy
Sprawy
Sprawy

księgowe.
przetargów.
członkowsko-mieszkaniowe.
różne.

I. SPRAWY KSIĘGOWE
Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie rozliczenia kosztów podgrzewu wody w nieruchomości 9 za 2017 rok oraz
ustalenia wysokości zaliczki z tego tytułu obowiązującej od 1 lipca 2018 roku. Zarząd wyraził zgodę.
II. SPRAWY PRZETARGÓW
1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania na „Rozbudowę
istniejących schodów zewnętrznych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Belgradzkiej 22 w Warszawie
wraz z budową wolnostojącego dwuprzystankowego zewnętrznego dźwigu osobowego. Komisja zawnioskowała
o unieważnienie postępowania ze względu brak oferentów. Zarząd wyraził zgodę.
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie powołania komisji przetargowej w przetargu nieograniczonym na:
„Świadczenie usługi konserwacji i remontów w zakresie robót budowlanych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej
„Przy Metrze” w Warszawie”. Powołano Komisję przetargową w składzie: __________, __________, __________,
__________.
III. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE
Zarząd podjął uchwałę nr 39/2018 w sprawie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” p. ___________.
1. Zarząd przyjął do wiadomości informację w sprawie osób, których członkostwo ustało z mocy prawa w związku
ze zbyciem lub wygaśnięciem prawa do lokalu.
2. Zarząd przyjął do wiadomości informację w sprawie osób, których członkostwo zostało ustanowione z mocy prawa
w związku z nabyciem prawa do lokalu.
IV. SPRAWY RÓŻNE
1. Zarząd podjął decyzję o zamieszczeniu na stronie internetowej Spółdzielni zaproszenia na Walne Zgromadzenie
w dniu 9.06.2018 r., którego autorem jest Członek Rady Nadzorczej p. J. E. Piotrowska.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała – ________
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