
Protokół nr 14/19 z posiedzenia Zarządu Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny 

Paryskiej w Gdyni z dnia  10 kwietnia 2019 r. 

 

Obecni: W. Wawer, D. Roman, J. Kubańska  

 

Porządek posiedzenia: 

1. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe. 

2. Sprawy techniczne, wnioski TA. 

3. Zadłużenia w opłatach. 

4. Wnioski TM 

5. Sprawy związane z Walnym Zgromadzeniem. 

 

Ad. pkt 1 – referowała I. Chojnacka 

Zarząd Spółdzielni podjął uchwałę nr 46/19 w sprawach członkowsko mieszkaniowych, która 

stanowi załącznik do protokołu.  

Ad. pkt 2 

Uchwała nr 47/19 Zarządu Spółdzielni w sprawach: technicznych, wniosków TA. 

1. Zarząd Spółdzielni zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia przetargu 

nieograniczonego na przeglądy 5-cio letnie elektryczne, w zasobach obejmujących Osiedla 

Redłowo-Śródmieście, Pogórze i powołał Komisję Przetargową. 

2. Zarząd Spółdzielni zgodnie z wnioskiem dz. technicznego i opiniami Kierowników 

Administracji Osiedli, wyraził zgodę na przedłużenie umowy nr 62/RSM/TT/2016 zawartej 

z firmą Proxim – Wybrzeżę na roboty sanitarne – awaryjne na kolejne dwa lata, zgodnie ze 

złożoną ofertą. 

Ad. pkt 3 – referowała I. Mudlaff 

1. Zarząd Spółdzielni podjął uchwałę nr 48/19 w sprawie zadłużeń w opłatach, która stanowi 

załącznik do protokołu. 

2. Zarząd Spółdzielni zobowiązał DK do przedłożenia na następnym posiedzeniu Zarządu 

Spółdzielni informacji nt. zadłużeń w opłatach za lokale użytkowe i dzierżawy terenów. 

3. Zarząd Spółdzielni zobowiązuje Kierowników Administracji Osiedli do wywieszenia na 

tablicach informacyjnych na klatkach schodowych, informacji na temat zadłużeń w opłatach 

za lokale wg stanu na dzień 31.03.2019r. (zgodnie z ustalonym schematem) w terminie  

do 30.04. 2019 r. 

Ad. pkt 4  

Zarząd Spółdzielni podjął uchwałę nr 49/19 w sprawie wniosków TM, która stanowi 

załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 5 

Zarząd Spółdzielni podjął uchwałę nr 50/19 w sprawach związanych z Walnym 

Zgromadzeniem 2019. 

Zarząd Spółdzielni zatwierdził harmonogram obrad Walnego Zgromadzenia, które odbędzie 

się w roku 2019 w czterech częściach w dniach 20,21,22,23 maja. 

Zarząd Spółdzielni zatwierdził porządek obrad Walnego Zgromadzenia i omówił materiały 

będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. 

Protokół sporządziła 

 

 

 

 

 

 

  


