Protokół nr 7/18
z posiedzenia Zarządu
w dniu 13 lutego 2018 roku
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu:
1. Prezes Zarządu
2. Członek Zarządu
2. Członek Zarządu

Marek Pykało
Michał Wojtasiewicz
Andrzej Gawlik

Osoby zaproszone:
St. Specjalista ds. członkowskich

__________

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

Sprawy członkowskie.
Sprawy różne.

I. SPRAWY CZŁONKOWSKIE
1. Zarząd podjął uchwałę nr 12/2018 w sprawie przyjęcia w poczet członków p. _______.
2. Zarząd podjął uchwałę nr 13/2018 w sprawie przyjęcia w poczet członków p. _______.
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym p. _______ w sprawie ustanowienia prawa do lokalu na podstawie
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy o ustanowienie
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. Lasek Brzozowy 2/_.
4. Zarząd przyjął do wiadomości informację w sprawie osób, których członkostwo powstało z mocy prawa, w związku
z nabyciem prawa do lokalu.
5. Zarząd przyjął do wiadomości informację w sprawie osób, których członkostwo ustało z mocy prawa, w związku
ze zbyciem prawa do lokalu.
II. SPRAWY RÓŻNE
1. Prezes Zarządu M. Pykało przedstawił informację o spotkaniu z Przewodniczącym Rady Nadzorczej w sprawie
wstępnego terminarzu Walnego Zgromadzenia na 2018 rok oraz planowanego porządku obrad posiedzenia Rady
Nadzorczej.
2. Zarząd omówił kwestie wstępnego projektu umów przedwstępnych dotyczących zbycia nieruchomości przy
ul. Raabego 13A i miejsc postojowych przy ul. Belgradzkiej 14.
3. Prezes Zarządu M. Pykało poinformował o planowanym na 15.02.2018 r. spotkaniu z byłymi dzierżawcami części
działki przy ul. Raabego 13A w sprawie rozliczenia naniesień oraz przekazania brakującej dokumentacji technicznej.
4. Prezes Zarządu M. Pykało poinformował o zeznaniach złożonych w Komendzie Rejonowej Policji oraz o rozmowie
z pracownikami działu członkowskiego i działu windykacji w sprawie uczulania mieszkańców na sytuacje
potencjalnie niebezpieczne związane z korzystaniem z pożyczek z zabezpieczeniem na lokalach.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała – __________
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