
Protokół nr 20/20 z posiedzenia Zarządu Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny 

Paryskiej w Gdyni z dnia 27 maja 2020 r. 

 

Obecni: W. Wawer, D. Roman, A. Grzelka 

 

1. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe. 

2. Zadłużenia w opłatach, rozliczenia finansowe. 

3. Wnioski TM. 

4. Sprawy techniczne. 

5.Odwołania zdalnego trybu pracy. 

 

Ad. pkt 1 – referowała I. Chojnacka 

Zarząd Spółdzielni podjął uchwałę nr 71/20 w sprawach członkowsko mieszkaniowych, która 

stanowi załącznik do protokołu.  

Ad. pkt 2 

Zarząd Spółdzielni podjął uchwałę nr 72/20 w sprawie zadłużeń w opłatach, rozliczeń 

finansowych, która stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 3 

Zarząd Spółdzielni podjął uchwałę nr 73/20 w sprawie wniosków TM, która stanowi załącznik 

do protokołu. 

Ad. pkt 4 

Uchwała Zarządu Spółdzielni nr 74/20 w sprawach technicznych. 

1. Zarząd Spółdzielni zgodnie z wnioskiem Kierownika TA-3 i Samorządu Nieruchomości 

Sucharskiego 1-27, wyraził zgodę na zlecenie wykonania remontu wiatrołapów przez firmę M-

BUD – zgodnie ze złożoną ofertą. Zarząd Spółdzielni zatwierdził korektę rzeczowego planu 

remontów w tym zakresie. 

Ad. pkt 5 

Uchwała Zarządu Spółdzielni nr 75/20 w sprawie odwołania zdalnego trybu pracy. 

Zarząd Spółdzielni postanawia co następuje: 

1.  Z dniem 01.06.2020 r., przestaje   obowiązywać uchwała Zarządu nr 44/20 z dnia 19.03. 

2020 roku, w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w związku z zagrożeniem epidemicznym. 

2. Od dnia 01.06.2020 r. biura administracyjne Spółdzielni zostają otwarte dla interesantów. 

Pracownicy są zobowiązani do przestrzegania zaleceń wynikających z Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w szczególności:  

- obowiązku zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, 

przyłbicy, 

- zachowania między stanowiskami pracy odległości co najmniej 1,5m. 

3. Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych są obowiązani do zapewnienia 

podległym pracownikom rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk 

i bieżącego zgłaszania potrzeb w tym zakresie do Specjalisty ds. mienia. 

4. Zobowiązuje się do stosowania „Zaleceń dla zarządzających budynkami mieszkalnymi” 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (zalecenia w załączeniu). 

5. Zobowiązuje się Kierowników Administracji Osiedli do przedłożenia na posiedzenie 

Zarządu w dniu 03.06.2020 r. pisemnej informacji w zakresie   stosowania powyższych zaleceń. 

Protokół sporządziła  

 

 

 

 

 

 


