Protokół nr 15/18
z posiedzenia Zarządu
w dniu 5 kwietnia 2018 roku
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu:
1. Prezes Zarządu
2. Członek Zarządu
3. Członek Zarządu

Marek Pykało
Michał Wojtasiewicz
Andrzej Gawlik

Osoby zaproszone:
St. Spec. ds. członkowsko-mieszkaniowych

_________

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

Sprawy członkowsko-mieszkaniowe.
Sprawy różne.

I. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE
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 zapoznał się z wnioskiem p. _____ (ul. Raabego 11 m. _) w sprawie rozwiązania dotychczasowej umowy
najmu mieszkania, a następnie ustanowienie prawa do lokalu na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Zarząd wyraził zgodę.
3. Zarząd zapoznał się z wnioskiem w sprawie podjęcia decyzji dot. wyceny nieruchomości przy ul. Lokajskiego 18 m. _
przez rzeczoznawcę majątkowego, która jest obecnie zajmowana bezumownie przez p. ________. Mieszkanka
zawnioskowała o wynajęcie niniejszego lokalu. Zarząd postanowił zlecić wycenę lokalu oraz poinformować
p. ________ o planowanym najmie w cenie najmu komercyjnego.
4. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dot. ustalenia terminu na jaki przyjmowane będą oferty w przetargu na najem lokalu
mieszkalnego nr 79 przy ul. Lasek Brzozowy 18 oraz określenia czasu trwania zawieranej umowy przy najmie ww.
lokalu. Zarząd podjął decyzję o zawarciu umowy na okres od 1 do 3 lat z możliwością przedłużenia. Termin składania
ofert do 27.04.2018 r., natomiast termin rozstrzygnięcia wyznaczono na 7.05.2018 r.
II. SPRAWY RÓŻNE
1. Prezes Zarządu podjął zarządzenie nr 4/2018 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy, z koniecznością
odpracowania w dniu 21.04.2018 r.
2. Prezes Zarządu poinformował o przebiegu posiedzenia sądu ws. p. ______ dotyczącego ekwiwalentu za grunt przy
ul. Lanciego 10 G.
3. Prezes Zarządu poinformował o przygotowywaniach sprawozdania Zarządu za 2017 r.
W niniejszym protokole odnotowano, że Zarząd podjął w trybie obiegowym, jednogłośnie uchwałę nr 26/2018 z dnia
5.04.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego, pisemnego przetargu na najem lokalu mieszkalnego nr 79 w budynku
przy ul. Lasek Brzozowy 18 w Warszawie po cenach komercyjnych.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała – ___________

Protokół 15/2018 z 5.04.2018 r.
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