Protokół nr. 04/2012
z posiedzenia Zarządu w dniu 25.06.2012 r.
Obecni :

Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

– Marek Przybyłkiewicz
- Bogusław Ładecki
- Danuta Bańczer – Kawalec

1. Zarząd wystosował odpowiedź na ponowne pismo Ministerstwa Transportu
Budownictwa i Gospodarki Morskiej zgodnie z Statutem , usm w terminie.
2. Zarząd przy współpracy z Kanc. Adw. złożył odwołanie do Wojewody Małopolskiego
w sprawie działki zajętej przez PKP, odnośnie decyzji Prezydenta M. Krakowa z dnia
21.05.2012 r.
3. Na wniosek członka w sprawie tarasu budynku mieszkalnego , Spółdzielnia podejmuje
działania zgodne z przepisami – Statutem i regulaminami.
4. Zarząd uczestniczył w okazaniu granic działek spółdzielni przy ul.Kopalina , Zarząd
kontynuuje działania i procedury związane z zabezpieczeniem działek zgodnie z
decyzjami Walnego , RN w powiązaniu z zapisami MPZP obszaru obejmującego
działki.
5. W związku z odmową nabycia działki przy ul. Narzymskiego (ewent. zamiany) ze
strony Gminy K-w , zarząd kontynuuje działania zgodnie z uchwałami ZPCz/Walnego
i RN.
6. Zarząd zgodnie z przepisami wystosował pismo do Krajowej Rady Spółdz. Odnośnie
zapisów listu polustracyjnego .
7. Administrator podjął działania w związku z szkodą na obiekcie administrowanym
przez spółdzielnię u ubezpieczyciela.
8. Członek złożył ponowne pismo w tej samej sprawie – Zarząd wykonuje zapisy Statutu
par. 59.
9. Członek złożył pismo w sprawie zapisanych par. 11,12 i 13 Statutu – Zarząd zgodnie z
Statutem i regulaminach wydanych na jego podstawie udzieli wyjaśnień.
10. Członek złożył pismo w sprawie zapisanej par. 7 Statutu ust.11 – Zarząd wykonuje
zapisy Statutu oraz Regulaminu dotyczącego zasad , warunków oraz trybu
odostępniania dokumentów członkom SM ODJ K-w wydanego na jego podstawie – z
uwzględnieniem zapisów Statutu par. 8 ust.4.
11. Zarząd podejmuje działania zapisane ustawą w stosunku do budynków stanowiących
odrębną nieruchomość w świetle ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy o
własności lokali, w związku stanem prawnym lokali i budynków.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

