
Tychy, dn. 05.03.2021r. 

Protokół nr 07/03/2021 

 

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

1. Tomasz Sowiński                             - Prezes Zarządu   
2. Beata Szumska     - Wiceprezes Zarządu 
2. Jadwiga Niespodziańska                  - Członek Zarządu   

                                       

W trakcie posiedzenia w dniu 05.03.2021r. ustalono: 

1. W związku z pismem Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dn. 
15.02.2021 (l.dz. 371/21) ująć wybory delegata w porządku obrad najbliższego 
Walnego Zgromadzenia. 
- do realizacji: P 
 

2. Zatrudnić Panią (…) na stanowisko starszego referenta ds. księgowości od 08.03.2021, 
stawka wynagrodzenia (…) 
- do realizacji: GK + P 
 

3. W zw. z pismem (…) z dn. 16.02.2021 (l.dz. 344/21) zgoda na zastosowanie klauzuli w 
umowie nr 1/02/2021. 
- do realizacji: P 
 

4. W związku z deklaracją złożoną w dn. 01.03.2021r. – L.dz. 445/2021 przyjęto w poczet 
członków Spółdzielni Panią (…) 
Podjęto uchwałę nr 10/2021 
- do realizacji: PCZ 
 

5. W związku z pismem Lokatora z dn. 15.02.2021 (l.dz. 411/21), zgoda na udostępnienie 
dokumentacji w uzgodnionym terminie. 
- do realizacji: TIN 
 

6. W zw. z pismem Kancelarii Radcy Prawnego z dn. 01.03.2021 (l.dz. 485/21) brak 
podstaw do wstrzymania płatności. 
- do realizacji: TTE 
 

7. W zw. z notatką służbową z dn. 17.02.2021 l.dz. 357/21, zlecić wykonanie prac firmie 
(…) 
- do realizacji: TWR 
 

8. W zw. z notatką służbową z dn. 17.02.2021 l.dz. 358/21, zlecić wykonanie prac firmie 
(…) 
- do realizacji: TWR 
 



9. W zw. z Protokołami konieczności z dn. 18.02.2021 l.dz. 369/21 i 370/21, zlecić 
wykonanie prac firmie (…) 
Podjęto uchwałę nr 11/2021. 
- do realizacji: TIN 
 

10. W zw. z Protokołem konieczności z dn. 18.02.2021 l.dz. 367/21, zlecić wykonanie prac 
firmie (…) 
Podjęto uchwałę nr 12/2021. 
- do realizacji: TIN 
 

11. W zw. z Protokołem konieczności z dn. 08.02.2021 l.dz. 291/21, zlecić wykonanie 
projektu dla budynku Rolna 52-56 firmie (…) 
- do realizacji: TIN 
 

12. W zw. z Protokołem konieczności z dn. 18.02.2021 l.dz. 368/21, zlecić wykonanie prac 
firmie (…) 
- do realizacji: TIN 
 
 

 


