
P r o t o k ó ł nr 10/2010 
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka” w Cieszynie  

z dnia 29 kwietnia 2010 roku. 
   _______________________________________________________   
Obecni: wg listy obecności. 
 
Proponowany porządek posiedzenia: 
 
1)  Otwarcie zebrania, przyjęcie protokołu z poprzedniego  posiedzenia  oraz  proponowanego  

porządku obrad. 

 
2)  Uchwała nr 28/2010 w sprawach członkowsko – mieszkaniowych. 
 
3)  Sprawy pracownicze:   
 
4)  Sprawy finansowe: 

a)  Rozpatrywanie spraw  dot. zaległości w opłatach  za mieszkanie względem 10 

mieszkańców zasobów Spółdzielni 

     
5)  Odwołania od rozliczenia c.o. za 2009 rok. 

a)  Rozpatrzenie  odwołań  w ilości 15 spraw. wniesionych  przez  członków  Spółdzielni  

od rozliczenia c.o. za 2009r. 

 
6)  Sprawy róŜne:  
      a)  Omówienie i rozpatrzenie 16 spraw związanych ze sprawami dot. gospodarki 

zasobami mieszkaniowymi oraz z pismami naleŜącymi do spraw róŜnych. 

b) Przedsiębiorstwo Zarządzania Nieruchomościami „ZAPON” Sp. z o.o. z siedzibą              

w Cieszynie przy ulicy Bielskiej 3B. Pismo w zprawie wydzierŜawienia wspólnocie 

mieszkaniowej przy ulicy Karola Stryi 16A działki 15/40 obręb 38 Cieszyn z uwagi na 

przedłuŜającą się procedurę zakupu ww. działki. 

 c)  Zapoznanie się z ustaleniami zawartymi w protokole Rady Osiedla Podgórze 2 z dnia 

22.04.2010. 

 d) Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie przy ul. Mostowej 2 – pismo 

w sprawie budowy sieci cieplnej przyłącza odbiorczego do pawilonu handlowego przy 

ul. Hallera w Cieszynie. 

 e) Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie przy ul. Frysztackiej 48 – prośba o wsparcie 

finansowe organizowanego w dniu 08.05.2010 r. turnieju babinktona. 



 f) Decyzja Zarządu o złoŜeniu wniosku do Programu Lokalnych Inicjatyw 

Inwestycyjnych o współfinansowanie budowy miejsc postojowych na osiedlach 

Spółdzielni. 

 g) ADM oś. Podgórze – prośba o rozszeŜenie planu remontów na 2010 r. na osiedlu 

Podgórze o remont schodów terenowych przed budynkiem przy ul. BroŜka 15. 

 h) ADM oś. Liburnia – Piastowskie – notatka słuŜbowa w sprawie dierŜawy terenu              

pod kioskiem handlowym przy ul. Moniuszki przez firmę „Ruch”. 

 i) Firma Jeronimo Martins Dystrybucja S. A. Region Południe z siedzibą w Rudzie 

Śląskiej przy ul Zaburzańskiej 24 – prośba o odstąpienie przez Spółdzielnie od Ŝądania 

zawarcia umowy dzierŜawy pasa gruntu pod kablem słuŜącym do przesyłu energii 

elektrycznej. 

       
7)  Zakończenie. 


