
P r o t o k ó ł nr 11/2010 
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka” w Cieszynie  

z dnia 13 maja 2010 roku. 
   _______________________________________________________   
Obecni: wg listy obecności. 
 
Proponowany porządek posiedzenia: 
 
1)  Otwarcie zebrania, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia  oraz  proponowanego  

porządku obrad. 

2)  Uchwała nr 30/2010 w sprawach członkowsko – mieszkaniowych. 

 

3)  Sprawy pracownicze:   

      a)   Uchwała nr 31/2010 w sprawie gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń  

            Socjalnych w 2010r. 

 

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 4 szt. wniesionych przez członków Spółdzielni od  

            rozliczenia c.o. za 2009r. 

 

6)  Sprawy róŜne:  

      a)   Omówienie i rozpatrzenie 15 spraw związanych ze sprawami dot. gospodarki 

zasobami mieszkaniowymi oraz pismami naleŜącymi do spraw róŜnych.  

      b)   Decyzja Zarządu  o modernizacji  instalacji AZART  w 2010r. w  tych  budynkach  na  

osiedlach Spółdzielni, które posiadają na swoim koncie rezerwę środków 

przeznaczonych na ten cel z lat minionych.   

      c)   Informacja Zarządu o braku  konieczności  wymiany  wodomierzy „gospodarczych”  

w budynkach Spółdzielni. 

      d)   Decyzja Zarządu o przedłuŜeniu na okres 3 lat licencji programu antywirusowego Eset 

Smart Security Suite (NOD32). 



      e) Decyzja Zarządu o anulowaniu rozliczenia zuŜycia c.o. za 2009r. względem 

mieszkańców budynku przy ul. Kamiennej 3 i Polnej 3 z uwagi na  nieprawidłowe 

określenie typów zamontowanych grzejników w ww. lokalach mieszkalnych. 

      f) Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie przy ul. Mostowej 2 – prośba 

o zawarcie umowy dzierŜawy w związku z budową magistrali sieci cieplnej Wschód 

na odcinku ul. Szopena do GSW osiedla Piastowskie przy ul. Dolnej w Cieszynie. 

      g) Przedstawienie Protokołu z posiedzenia Rady Osiedla Bobrek – Wschód z dnia 

04.05.2010r. 

      h) Firma EURO.NET.PL S.C. z siedzibą w Cieszynie przy ul. BroŜka 24 – prośba                  

o wyraŜenie zgody na budowę przyłącza telekomunikacyjnego na działkach 

gruntowych znajdujących się w obr. 38 w Cieszynie przy ul. Z. Kossak – Szatkowskiej 

8 i 12. 

      i) Firma EURO.NET.PL S.C. z siedziba w Cieszynie przy ul. BroŜka 24 – prośba                 

o wyraŜenie zgody na budowę przyłącza telekomunikacyjnego na działce 5/33 w obr. 

38 w Cieszynie przy ul. BroŜka 9. 

 
7)  Zakończenie. 


