Protokół nr 37/15
posiedzenia Zarządu
w dniu 23.09.2015 roku
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu:
1. Prezes Zarządu
2. Członek Zarządu ds. prawno – organizacyjnych
3. Członek Zarządu

Marek Pykało
Grzegorz Janas
Michał Wojtasiewicz

Osoby zaproszone:
St. Specjalista ds. członkowsko - mieszkaniowych
St. Administrator
Specjalista ds. windykacyjnych

___________
____________
___________

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

Sprawy
Sprawy
Sprawy
Sprawy

członkowskie;
administracyjne;
windykacyjne;
organizacyjne.

I. SPRAWY CZŁONKOWSKIE
1. Zarząd podjął uchwałę nr 78/2015 w sprawie przyjęcia na poczet członków SM „Przy Metrze” Pani ________.
2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym „Wskazania sposobu postępowania w związku ze złożeniem pisma
przez Państwa ______________________ w sprawie nabycia miejsca postojowego na parkingu
wielopoziomowym w budynku przy ul. Belgradzkiej 14. Zarząd wskazał aby pominąć w przetargu miejsca
postojowe nr _, _, _, zaktualizować wycenę na miejsca postojowe u rzeczoznawcy Pana
_______________ i przygotować uchwałę na Zarząd o ogłoszeniu przetargu.
II. SPRAWY ADMINISTRACYJNE
1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dotyczącym pisemnej prośby mieszkańców w sprawie zamontowania szlabanu
na parkingu między budynkami Belgradzka 18 a 20. Prośbę motywują tym, że parking jest zajmowany osobami
przyjezdnymi, jak również osobami pozostawiającymi samochody i korzystającymi z metra. Zarząd przychylił
się do wniosku i wybrał ofertę firmy „Kaltech”.
III. SPRAWY WINDYKACYJNE
1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Pani __________________ (ul. Lasek Brzozowy 18 m _), która zwróciła się
z prośbą dotyczącą przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz o pozostawienie kaucji na
dotychczasowym poziomie co stanowi 6 krotność czynszu z poprzedniej umowy z uwagi na fakt, że zamieszkuje
z bezrobotnym synem Andrzejem Kozerą i sama utrzymuje mieszkanie. Zarząd poprosił o szczegółową
informację i dokumentację, że Pan ______________ jest osobą bezrobotną.
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2. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Pana ______________ (ul. Lasek Brzozowy 4/_), który po otrzymaniu
przesądowego wezwania do zapłaty zwrócił się z prośbą o niepodejmowanie działań windykacyjnych do czasu
wydania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, z którego wynika, że nabył przedmiotową nieruchomość.
Zarząd wyraził zgodę na powyższe.
IV. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1.

Zarząd podjął uchwałę nr 79/2015 w sprawie przyznania premii dla pracowników za m-c sierpień.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała – ______________
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