
Protokół nr 19/22 z posiedzenia Zarządu Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny 

Paryskiej w Gdyni z dnia 11 maja 2022 r. 

 

Obecni: W. Wawer, D. Roman. 

  

Porządek posiedzenia: 

1. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe. 

2. Sprawy techniczne, wnioski TA. 

3. Wnioski TM. 

4. Zadłużenia w opłatach, sprawy finansowe. 

 

Ad. pkt 1 – referowała H. Makoś 

Zarząd Spółdzielni podjął uchwałę nr 65/22 w sprawach członkowsko - mieszkaniowych, która 

stanowi załącznik do protokołu.  

Ad. pkt 2 

Uchwała Zarządu nr 66/22 w sprawach technicznych, wniosków TA. 

1. Zarząd Spółdzielni wprowadził Aneks nr 1 do uchwały Zarządu nr 60/22 w sprawie zmiany 

w składzie Komisji Przetargowej. 

2. Zarząd Spółdzielni, zgodnie z wnioskiem Kierownika TA-1, wyraził zgodę na wznowienie 

umowy ubezpieczenia samochodu Dacia Dokker z dealerem PUH Zdunek Sp. z o. o. zgodnie 

z przedstawioną ofertą. 

3. Zarząd Spółdzielni, zgodnie z wnioskiem Kierownika TA-1, zatwierdził korektę rzeczowego 

planu remontów w nieruchomości Bohaterów Starówki Warszawskiej 12, w zakresie 

wykonania dokumentacji projektowej oraz remontu instalacji gazowej w budynku. 

4. Zarząd Spółdzielni, zgodnie z wnioskiem Kierownika TA-2, zatwierdził korektę rzeczowego 

planu remontów w nieruchomości Stolarska 16, 18, 20, 22, w zakresie rezygnacji z wymiany 

pionów i poziomów instalacji zw., cw. i cyrkulacji wraz z wymianą wodomierzy na radiowe w 

budynku Stolarska 18. 

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

zatwierdził korektę rzeczowego planu remontów w nieruchomości Kosko 2, 4, Maciejewicza 

13, w zakresie zwiększenia zakresu robót o wymianę pionów i poziomów zw., cwu. i cyrkulacji 

wraz z wymianą wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym w budynku Kosko 2. 

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

wyraził zgodę na wybór firmy „Instalator” s. c. jako wykonawcy prac związanych z wymianą 

wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym w nieruchomości Turkusowa 9. 

Ad. pkt 3 

Zarząd Spółdzielni podjął uchwałę nr 67/22 w sprawie wniosków TM, która stanowi załącznik 

do protokołu. 

Ad. pkt 4 

Zarząd Spółdzielni podjął uchwałę nr 68/22 w sprawach finansowych, zadłużeń w opłatach, 

która stanowi załącznik do protokołu. 

Protokół sporządziła: 

 

 

 

 

 

 

 

 


