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Protokół z zebrania Rady Nadzorczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Młoda Rodzina 

 

 

W dniu 20.07.2010 odbyło się zebranie Rady Nadzorczej w składzie: 

 

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - Andrzej Stańczak  
2. Zastępca Przewodniczącego RN  - Julian Mere  
3. Członek Rady Nadzorczej   - Robert Gmyrek 
4. Członek Rady Nadzorczej   - Dżennet Kamaszewska 
 

1. Rada Nadzorcza ponownie omawiała kwestię zadłużenia lokatorów wobec 

Spółdzielni oraz kwestię ofert na roboty budowlane. W bieżącym tygodniu odbyto 

rozmowy dodatkowe z firmami Ziut-Bud i PBU MK. Firma Instalatorstwo Sanitarne 

CO i Gaz nie zgłosiła się do dalszych rozmów.  Firmy Ziut –Bud i PBU MK mają 

złożyć poprawione oferty do dnia 22.07.2010. 

2. Po analizie ofert i rozmowach dodatkowych rada Nadzorcza rekomenduje Zarządowi 

firmę PBU MK uznając ofertę tej firmy za najbardziej odpowiadająca potrzebom 

Spółdzielni.   

3. Zarząd jest proszony o przygotowanie propozycji umowy z firmą PBU MK.  

4. Ze względu na szczupłość środków finansowych Rada Nadzorcza zdecydowała o  

 ograniczeniu zadania budowlanego do następujących prac: 

 4.1 wymiana przewodów wentylacyjnych miękkich na blaszane, 

 4.2 naprawa obróbek blacharskich i pokrycia dachowego, 

 4.3 wymiana zniszczonej izolacji termicznej na poddaszu nieużytkowym i  

  uzupełnienie brakującej do grubości 20 cm zamiast oferowanych 30 cm.  

  Uzupełnienie do brakujące 10 cm będzie wykonane w następnym zadaniu 

  remontowym. 

 4.4 remont wyłazów dachowych, 

 4.5 remont tarasu nad klatką schodową 5 należącego do mieszkania nr 48 w 

  zakresie: odbudowa ściany kolankowej, wymiana obróbek blacharskich,  

  naprawa elewacji i izolacja przeciwwilgociowa tarasu w postaci powłoki  

  bitumicznej. 

  



5. Kosztem naprawy tarasu nad klatką schodową 5 opisany w pkt. 4.5 zostanie 

obciążony właściciel mieszkania 48, do którego należy taras, ponieważ właściciel był 

zobowiązany do wykończenia tego trasu na własny koszt w momencie przyjmowania 

lokalu. W tym celu Zarząd podpisze z panem Maciejem Gryżewskim stosowne 

porozumienie. 

6. Rada Nadzorcza obliguje Zarząd do podpisania z Urzędem Dzielnicy Warszawa 

Ursynów umowy dzierżawy na działkę, o wykup której stara się Spółdzielnia. Należy  

 W tym celu nawiązać kontakt z kancelarią adwokacką B. Popielarski.  

  

 
 Na tym zebranie zakończono i podpisano: 
 

 
 
1 Andrzej Stańczak …………………………………………………. 
 
2 Julian Mere              ………..………………………………………. 
 
3.  Robert Gmyrek …….…………………………………………….  

        
4. Dżennet Kamaszewska ………………..……………………………. 
  
     
 


