WNIOSKI
PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ WNIOSKOWĄ NA WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „FILAR” W ELBLĄGU W DNIU 24.06.2019r.
Treść wniosku
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likwidacja ławek między budynkami Żyrardowska 73-75 z uwagi na zakłócanie ciszy nocnej, niszczenie mienia i zaśmiecanie otoczenia
sprawdzenie stanu technicznego budynków-postępujące spękania.
odnowienie elewacji budynków.
Prezentacja na przyszłym Walnym Zgromadzeniu stanu finansowego Sp-ni na ścianie rzutnikiem

Oczyszczenie czyszczaków rur spustowych na budynku
➢ brak skrzynki na listy
➢ brak śmietnika przed wejściem
➢ brak wycieraczki przed wejściem
➢ awaria windy
➢ bezzasadne parkowanie samochodem pracownika SM
➢ zakaz parkowania gości przyjeżdżających(na czas rozładunku) – znak
➢ poprawić utrzymanie zieleni na posesji
➢ zlecić przegląd bram garażowych
➢ wykonać pomiar cyrkulacji c.w.u. (za długi czas grzania)
➢ naprawić oświetlenie zewnętrzne
➢ naprawić furtki wejściowe na posesję
➢ powiesić tablicę – Zakaz gry w piłkę
➢ w lokalu Nr 9 zacieki + uszkodzona elewacja
➢ zaprojektowanie nowych miejsc parkingowych
➢ opracowanie regulaminu korzystania z parkingu
➢ załatwić sprawę służebności drogi dla SM „Sielanka”

Adres
nieruchomości
ul. Żyrardowska 73-75

ul. Matejki 11

ul. Żeromskiego 5
Krynica Morska

ul. Robotnicza 89

ponownie przywrócić działanie wc w piwnicy
odnowienie pomieszczenia wspólnego użytku w piwnicy
opracować opinię prawną w sprawie bezumownego korzystania z pomieszczeń w budynku przez ENERGA OPERATOR
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brak czyszczenia kominów wentylacyjnych
zaprojektowanie nowych miejsc parkingowych

ul. Obr. Pokoju 13
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opracowanie regulaminu zgłaszania usterek wraz ze sposobem ich usunięcia
zła jakość prac firmy sprzątającej

ul. Polna 11
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Wykonać naprawę balkonów
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Zamontować tabliczki z informacją zakazu wyprowadzania psów
Przygotować możliwość sfinansowania remontu elewacji budynku z innych środków np. unijnych
Naprawić drzwi do obudowy śmietnikowej

ul. Robotnicza 87
ul. Zielona 1

ul. Konopnicka 2A
ul. Ogrodowa 4 i 5
ul. Robotnicza 124
ul. Zielona 1

