
           Tychy, dn. 26.06.2018 r. 

          

 

 

 Protokół nr 18/06/2018 

 

 

 

 

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 26.06.2018 r.  ustalono: 

 

 

1. W związku z pismem lokatora L.dz.1452/18 z dnia 08.06.2018 r. oraz notatką 

służbową L.dz.1509/18 z dnia 15.06.2018r., zgoda na wycinkę drzewa. 

-    do realizacji: TTE. 

 

2. W związku z pismem lokatorki L.dz.1074/18 z dnia 26.04.2018r., zlecić wykonanie 

prac firmie (…) oraz zlecić przycinkę do wysokości max. 1,50 m. 

-    do realizacji: TTE. 

 

3. Przyjęto do wiadomości pismo lokatora L.dz.1519/18 z dnia 18.06.2018 r. – bez uwag. 

-    do realizacji: PCZ + TWR a/a. 

 

4. W związku z pismem pracownika L.dz.1474/18 z dnia 12.06.2018 r., zgoda na 

ponowne zatrudnienie z dniem 26.07.2018 r. 

-    do realizacji: GK. 

 

5. W związku z pismem pracownika L.dz.1475/18 z dnia 12.06.2018 r., zgoda na 

ponowne zatrudnienie z dniem 26.07.2018 r. 

-    do realizacji: GK. 

 

6. W związku z ofertą Związku Rewizyjnego SM RP delegować p. T.Sowińskiego        

na szkolenie w dniach 26-29.09.2018 r. 

-    do realizacji: GK. 

 

7. Przyznać pracownikom premię zgodnie z wnioskiem członków Zarządu L.dz.1556/18 

z dnia 21.06.2018 r. 

-    do realizacji: GK. 

 

8. W związku z pismem najemcy lokalu użytkowego (…) L.dz.1518/18 z dnia 

18.06.2018 r., zgoda na montaż elementów na elewacji pod warunkiem uzgodnienia    

z U. M. Tychy. Należy dodatkowo uzgodnić sposób montażu z PSM „Stella”. 

-    do realizacji: PCZ + TIN. 

 

9. W związku z notatką służbową L.dz.1468/18 z dnia 12.06.2018 r., zgoda na wycinkę    

i przycięcie drzew. Zlecić wykonanie prac firmie (…). 

-    do realizacji: TTE. 

 

10. W związku z notatką służbową L.dz.1565/18 z dnia 25.06.2018 r., zlecić wykonanie 

prac firmie (…). 

-    do realizacji: TTE. 
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11. W związku z notatką służbową L.dz.1563/18 z dnia 25.06.2018 r., zlecić wykonanie 

prac firmie (…). 

-    do realizacji: TTE. 

 

12. W związku z notatką służbową L.dz.1564/18 z dnia 25.06.2018 r., zlecić wykonanie 

prac firmie (…). 

-    do realizacji: TTE. 

 

13. W związku z notatką służbową L.dz.1562/18 z dnia 25.06.2018 r., zlecić wykonanie 

prac firmie (…). 

-    do realizacji: TWR. 

 

14. W związku z protokołem konieczności L.dz.1466/18 z dnia 12.06.2018 r., zlecić 

wykonanie prac firmie (…). 

-    do realizacji: TIN. 

 

15. W związku z notatką służbową L.dz.1554/18 z dnia 21.06.2018 r., zlecić wykonanie 

prac firmie (…). 

-    do realizacji: TWR. 

 

16. W związku z notatką służbową L.dz.1551/18 z dnia 22.06.2018 r., zlecić wykonanie 

prac firmie (…). 

-    do realizacji: TWR. 

 

17. Zlecić wykonanie 40 szt. tablic adresowych na ul. Rolnej 5÷60 zgodnie z ofertą 

L.dz.1575/18 z dnia 26.06.2018 r. 

-    do realizacji: TWR. 
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