Protokół nr. 1/2014
z posiedzenia Zarządu w dniu 22.01.2014 r.
Obecni :
Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

– …………..
- …………..
- …………….

1. Zarząd w związku z wnioskiem właściciela działek ………… i …………. o
udostępnienie korzystania z dz. ………….. stanowiącej ul. Estreicherów wykonuje
procedury zgodnie z uchwałą RN 1/3/2005.
2. MPWiK K-w złożyło wniosek o przejęcie kanalizacji sanitarnej …………. za
odszkodowaniem , Zarząd po konsultacji z komisją RN proceduje przekazanie
kanalizacji zgodnie z ustawą za odszkodowaniem , kontynuacja przejęcia kanalizacji
sanitarnej przez M.P.W.i K. wykonane częściowo w 1995 r. – osiedle
…………………..
3. Najem dz. ……… przy ul. …………….. , Zarząd akceptuje aneks zgodnie z wnioskiem.
4. Zarząd złożył protest do UMK i ZIKiT w sprawie utrzymania ul. Estreicherów.
5. Zarząd na bazie dec. i uchwał ZPCz/WZ i RN ponownie intensyfikował działania wobec
Gminy K-w celem nabycia przez Gminę za odszkodowaniem działki drogowej
………….. stanowiącej ul. …………………. Gmina wystąpiła z akcesem przejęcia
działki za odszkodowaniem – wniosek Gminy przekazano do konsultacji z komisjami
RN i ewent. uchwały RN. Po przetargu ograniczonym wytypowano rzeczoznawcę do
sporządzenia operatu.
6. Członek wystąpił do spółdzielni o nabycie miejsca postojowego w budynku
…………….. ( zadanie inwestycyjne ) – Zarząd wykonuje zapisy Statutu oraz uchwały
ZPCz/WZ z 28.06.2006 r.
7. Zarząd zapoznał się z pismami członka , konsultacja radca prawny.
8. W związku z wnioskami remontowymi nie członków na bud. …………………. zarząd
powołał biegłego do sporządzenia opinii nt. przyczyn powstania zgłoszonych we
wnioskach wad , skutków i ewent. działań naprawczych zgodnie z regulaminem
remontów.
9. Zarząd uczestniczył wraz z kanc. adwokackimi - w procedurach sądowych – informacja
szczegółowa procesów przekazana RN.
9.1.

Rozprawa sądowa wobec SM …………….., która złożyła wniosek o zasiedzenie
działek …………….. przy ul. ………………… .

9.2.

Sprawa z pow. właścicielki działki …………… budynek nr…………..
ul……………. pani ………………….. złożyła do sądu wniosek o ustanowienie
zasiedzenia służebności gruntowej przejazdu i przechodu pasem na dz. ………….. przy
……………. należącej do spółdzielni.

9.3. Sprawa zw. z rzekomym zajęciem terenu i żądań odszkodowawczych właścicielki
działki …………… przy ul. ……………………

Na tym protokół zakończono i podpisano.

