
Tychy, dn. 28.03.2018 r. 

  

 

Protokół nr 09/03/2018 

 

 

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

 

1. Tomasz Sowiński   - Prezes Zarządu  

2. Jadwiga Niespodziańska     - Członek Zarządu 

 

      W trakcie posiedzenia w dniu 28.03.2018 r.  ustalono: 

 

1. Przyjęto sprawozdanie finansowe za 2017 rok sporządzone 28.03.2018 r. L.dz.789/18. 

Przekazać sprawozdanie do Rady Nadzorczej oraz skierować pod obrady Walnego 

Zgromadzenia. 

Podjęto uchwałę nr 14/2018. 

-    do realizacji: GK + P. 

 

2. Zarząd zapoznał się z protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej Nr 03/RN/2018 z 

dnia 26.03.2018 r. (L.dz.793/18) oraz podjętymi uchwałami i skierował do realizacji 

wg kompetencji. 

 

3. Zarząd zapoznał się z protokołem z posiedzenia Rady Osiedla „K” L.dz.729/18 z dnia 

20.03.2018 r. i skierował do realizacji wg kompetencji. 

 

4. W związku z ofertą Krajowego Centrum Rachunkowo-Podatkowego, delegować p. T. 

Sowińskiego na szkolenie w  dniu 10.04.2018 r. 

-    do realizacji: GK. 

 

5. W związku z pismem lokatorów budynku przy ul. Rolnej 50 L.dz.408/18 z dnia 

12.02.2018 r., wystąpić z wnioskiem o zgodę na wycinkę części drzew. 

-    do realizacji: TTE. 

 

6. Przyjęto do wiadomości pismo lokatora L.dz.722/18 z dnia 20.03.2018 r.- bez uwag. 

-    do realizacji: KWK + PCZ. 

 

7. W związku z pismem lokatorów budynku przy ul. Konecznego 16 L.dz.679/18 z dnia 

15.03.2018 r., nawieźć ziemię, posiać trawę, posadzić drzewko. Zlecić wykonanie 

prac firmie (…). 

-    do realizacji: TTE. 

 

8. W związku z pismem lokatorów budynku przy ul. Kopernika 44-46 L.dz.659/18 z dnia 

12.03.2018 r., zgoda na zastosowanie zamiennego sposobu rozliczenia kosztów c.o. od 

okresu rozliczeniowego 2018/2019 tj. od 01.09.2018 r.  Stawka zaliczki (…). 

-    do realizacji: KO. 

 

9. Przyjęto do wiadomości Zawiadomienie Sądu Rejonowego w Tychach z dnia 

12.03.2018 r. L.dz.665/18 – bez uwag. 

-    do realizacji: P + PRP. 

 

10. W związku z notatką służbową L.dz.795/18 z dnia 28.03.2018 r., zgoda na dodatkowe 

zlecenie dla firmy (…). 

-    do realizacji; TTE. 

 

11. W związku z notatką służbową L.dz.750/18 z dnia 26.03.2018 r., zgoda na zakup 

znaków „Posprzątaj po swoim psie”. 

-    do realizacji: TWR. 


