
Tychy, dn. 28.02.2018 r. 

  

 

 

Protokół nr 06/02/2018 

 

 

 

Z posiedzenia Zarządu PSM „Stella” w Tychach w składzie: 

 

1. Tomasz Sowiński   - Prezes Zarządu 

2. Beata  Szumska      - Wiceprezes Zarządu  

3. Jadwiga Niespodziańska     - Członek Zarządu 

 

      W trakcie posiedzenia w dniu 28.02.2018 r.  ustalono: 

 

 

1. Zarząd zapoznał się z protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej NR 02/RN/2018     

z dnia 26.02.2018 r. (L.dz.509/18) oraz podjętą uchwałą  i skierował do realizacji     

wg kompetencji. 

 

2. Przyjęto do wiadomości zawiadomienie U. M. Tychy GWP.6730.46.2018.KS             

z dnia 14.02.2018 r. (L.dz.416/18). Wystąpić z wnioskiem o wykonanie miejsca        

do składowania odpadów. 

-    do realizacji: PCZ. 

 

3. W związku z pismem (…) L.dz.427/18 z dnia 15.02.2018 r., zgoda na wejście w teren 

Spółdzielni. 

-    do realizacji: TWR. 

 

4. W związku z pismem lokatorki L.dz.433/18 z dnia 19.02.2018 r. oraz protokołem 

konieczności L.dz.475/18 z dnia 23.02.2018 r., postąpić zgodnie z opinią działu 

technicznego. 

-    do realizacji: PCZ + TIN. 

 

5. W związku z pismem najemcy lokalu użytkowego L.dz.454/18 z dnia 21.02.2018 r., 

brak zgody na odstąpienie od naliczania odsetek. 

-    do realizacji: KWK + PCZ. 

 

6. W związku z notatką służbową L.dz.451/18 z dnia 20.02.2018 r., zakupić plomby       

wodomierzowe. 

-    do realizacji: TWR. 

 

7. Przyznać pracownikom Spółdzielni podwyżkę zgodnie z wnioskiem Członków 

Zarządu L.dz.487/18 z dnia 22.02.2018 r. 

-    do realizacji: GK.. 

 

8. W związku z notatką służbową L.dz.513/18 z dnia 27.02.2018 r., zakupić 1 karton 

farby. 

-    do realizacji: TWR. 

 

9. Przyjęto do wiadomości pismo firmy (…) L.dz.495/18 z dnia 26.02.2018 r.     w 

sprawie remontu instalacji domofonowej w budynku przy ul. Kopernika 14-18        – 

bez uwag.  

-    do realizacji: TTE a/a. 
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10. Przyjęto do wiadomości pismo firmy (…) L.dz.490/18 z dnia     22.02.2018 r. Zlecić 

wymianę drzwi. Domofon uruchomić po wymianie drzwi. 

-    do realizacji: TTE + TWR. 

 

11. W związku z protokołem konieczności L.dz.488/18 z dnia 26.02.2018 r., zlecić 

wykonanie prac firmie (…). 

-    do realizacji: TIN. 

 

12. W związku z protokołem konieczności L.dz.489/18 z dnia 26.02.2018 r., zlecić 

wykonanie prac firmie (…). 

-    do realizacji: TIN. 

 

13. Zlecić montaż 3 szt. nawiewników firmie (…). 

-    do realizacji: TIN. 

 

14. Przyjęto do wiadomości notatkę służbową L.dz.522/18 z dnia 28.02.2018 r. 

-    do realizacji: TTE a/a. 

 

15. W związku z notatką służbową L.dz.523/18 z dnia 28.02.2018 r. zlecić wykonanie 

prac firmie (…) zgodnie z ofertą L.dz.445/18 z dnia 20.02.2018 r. 

-    do realizacji: TTE. 

 

16. W związku z notatką służbową L.dz.524/18 z dnia 28.02.2018 r., zlecić wykonanie 

prac firmie (…) zgodnie z ofertą L.dz.447/18  oraz L.dz.446/18 z dnia  20.02.2018 r. 

-    do realizacji: TTE. 

 

17. W związku z notatką służbową L.dz.452/18 z dnia 21.02.2018 r., naliczyć opłaty       

od 01.03.2018 r. 

-    do realizacji: KO + TTE. 

 

18. W związku z notatką służbową  L.dz.466/18 z dnia 21.02.2018 r., zlecić wykonanie 

prac firmie (…). 

-    do realizacji: TWR. 

 

19. W związku z notatką służbową L.dz.465/18 z dnia 21.02.2018 r., zlecić wykonanie 

prac firmie (…). 

-    do realizacji: TWR. 
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