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Zarz¹d Powszechnej Spó³dzielni Mieszkaniowej w
Chrzanowie dzia³aj¹c na podstawie § 31 ust.1 i § 32

ust.1 i 2 statutu Spó³dzielni zawiadamia, ¿e Walne Zgro-
madzenie Powszechnej Spó³dzielni Mieszkaniowej w
Chrzanowie odbêdzie siê w nastêpuj¹cych terminach:
- . w klu-

bie „Pegaz”, ul. Kard. Wyszyñskiego 17 w Chrzanowie
- cz³onkowie dysponuj¹cy spó³dzielczym prawem do
lokalu lub posiadaj¹cy odrêbn¹ w³asnoœæ lokalu w bu-
dynkach po³o¿onych w Chrzanowie przy ul. Niepodle-
g³oœci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17; Kardyna³a Wyszyñskiego 1, 3, 7, 9, 11, 15;
Trzebiñska 1, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29,
31, 33 oraz cz³onkowie oczekuj¹cy,

- w klubie
„Pegaz”, ul. Kard. Wyszyñskiego 17 w Chrzanowie -
cz³onkowie dysponuj¹cy spó³dzielczym prawem do lo-
kalu lub posiadaj¹cy odrêbn¹ w³asnoœæ lokalu w bu-
dynkach po³o¿onych w Chrzanowie przy ul. Brzezina
10, 12; Jab³oniowa 2; Kolonia Rospontowa 13, 14, 17;
Orkana 21, 21A, 21B, 21C, 21D, 21E, 21F, 21G; Ocz-
kowskiego 2, 4; Pêckowskiego 1, 2, 3, 4, 5; Pogorska
10, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 12, 12A, 12B; Kraw-
czyñskiego 1, 2; Szarych Szeregów 2, 2a, 2b, 2c, 4a, 6,
8, 8a, 10, 12, 14; Urbañczyka 1, 2, 4; Witosa 1, 1a, 1b,
1c, 3; Szafera 2, 4, 6, 8, 10,

- w klu-
bie „Pegaz”, ul. Kard. Wyszyñskiego 17 w Chrzanowie
- cz³onkowie dysponuj¹cy spó³dzielczym prawem do
lokalu lub posiadaj¹cy odrêbn¹ w³asnoœæ lokalu w bu-
dynkach po³o¿onych w Chrzanowie przy ul. Broniew-
skiego 10B, 12, 12A, 12B, 14, 14A, 14B, 16A, 16B;
Grzybowa 1, 3, 4, 5, 6; Mieszka I 4, 9, 11, 11A, 13,
15A; Piastowska 38; Wodziñska 10, Zielona 20b, 22a,
22b; Alei Henryka 17, 36; Jordana 2, 4, 6, 8; Kad³ubek
22, 22a, 24a, 24b, 30, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, Koper-
nika 3; Marsza³ka F. Focha 22; S¹dowa 2; Œwiêto-
krzyska 13, 21; Sienkiewicza 8, 9, 10, 13, 15 oraz
cz³onkowie dysponuj¹cy spó³dzielczym prawem do ga-
ra¿y lub odrêbn¹ w³asnoœci¹ do gara¿y po³o¿onych
przy ul. Kubusia Puchatka, Aleja Henryka 36a,

-
w Szkole Podstawowej nr 8 w

Trzebini - cz³onkowie dysponuj¹cy spó³-
dzielczym prawem do lokalu lub posiada-
j¹cy odrêbn¹ w³asnoœæ lokalu w budyn-
kach po³o¿onych w Trzebini na os. ZWM
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16,

-
w Libi¹skim Centrum Kultury, ul.

Górnicza 1 w Libi¹¿u cz³onkowie dyspo-
nuj¹cy spó³dzielczym prawem do lokalu
lub posiadaj¹cy odrêbn¹ w³asnoœæ lokalu
w budynkach po³o¿onych w Libi¹¿u przy
ul. 9 Maja 1, 3; 11 Listopada 4, 8, 12, 14,
16, 18, 20, 22; 1 Stycznia 12; Ratowni-
ków Górniczych 8, 10, 12; Urzêdnicza 8,
10, 12; Wañkowicza 1, 3, 5; Wojska Pols-
kiego 5, 7, 9 oraz cz³onkowie dysponuj¹cy
spó³dzielczym prawem do gara¿y lub
odrêbn¹ w³asnoœci¹ do gara¿y po³o¿onych
przy ul. S³owackiego z nastêpuj¹cym pro-
ponowanym porz¹dkiem obrad:

1. Otwarcie.
2. Powo³anie Prezydium.
3. Przedstawienie porz¹dku obrad.
4. Wybór Komisji:

1) Skrutacyjno-Mandatowej,
2) Wniosków.

5. Sprawozdanie z wykonania uchwa³ z
Walnego Zgromadzenia odbytego w
dniach 20, 21, 22, 23, 24 maj 2013 r.

6. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjno-Man-
datowej w zakresie prawid³owoœci zwo³a-
nia Walnego Zgromadzenia oraz stwier-
dzenia zdolnoœci do podejmowania prawo-
mocnych uchwa³ i podjêcie uchwa³ w
sprawach:
1) przyjêcia protoko³u z Walnego Zgro-

madzenia odbytego w dniach 20, 21,
22, 23, 24 maj 2013 r.,

2) przyjêcia sprawozdania z wykonania
uchwa³ z Walnego Zgromadzenia od-
bytego w dniach 20, 21, 22, 23, 24
maj 2013 r.,

7. Wybór cz³onków Rady Nadzorczej.
8. Rozpatrzenie odwo³añ osób wykreœlonych

lub wykluczonych z cz³onkostwa Spó³-
dzielni lub w stosunku do których stwier-
dzono wygaœniêcia lokatorskiego prawa
do lokalu - podjêcie uchwa³.

9. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Spó³dzielni
za 2013 r. z uwzglêdnieniem sprawozda-
nia finansowego za ten okres i zamierzeñ
na okres najbli¿szy.

10.Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Nad-
zorczej za okres od maja 2013 r. do kwiet-

nia 2014 r. i podjêcie uchwa³ w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania z dzia³al-

noœci Spó³dzielni za 2013 r.,
2) zatwierdzenia sprawozdania finanso-

wego Spó³dzielni za 2013 r.,
3) zatwierdzenia sprawozdania z dzia³al-

noœci Rady Nadzorczej.
11.Podzia³ nadwy¿ki bilansowej za 2013 r. -

podjêcie uchwa³y.
12.Informacja Zarz¹du o realizacji wnios-

ków z lustracji pe³nej dzia³alnoœci Spó³-
dzielni przeprowadzonej przez Zwi¹zek
Rewizyjny Spó³dzielni Mieszkaniowych
RP w Warszawie obejmuj¹cej okres od
1.01.2010 r. do 31.12. 2012 r. - podjêcie
uchwa³y.

13.Udzielenie absolutorium cz³onkom Za-
rz¹du Spó³dzielni - podjêcie uchwa³.

14.Podjêcie uchwa³y w sprawie zbycia pra-
wa w³asnoœci nieruchomoœci po³o¿onych
w Chrzanowie przy ul. Kolonia Rospon-
towa 13 (trzy lokale u¿ytkowe o ³¹cznej
powierzchni u¿ytkowej 313 m ).

15.Podjêcie uchwa³y w sprawie rozwi¹zania
umowy u¿ytkowania wieczystego nieza-
budowanej nieruchomoœci gruntowej po-
³o¿onej w Libi¹¿u o powierzchni 2 216 m

16.Dyskusja.
17.Przyjêcie sprawozdania Komisji Wnios-

ków.
18.Zakoñczenie Walnego Zgromadzenia.
Równoczeœnie zawiadamia siê, ¿e ka¿dy cz³o-
nek Spó³dzielni ma prawo do zapoznania siê
ze sprawozdaniami i projektami uchwa³ bê-
d¹cymi przedmiotem obrad Walnego Zgro-
madzenia, wy³o¿onymi od dnia 9.05.2014 ro-
ku do wgl¹du w siedzibie Spó³dzielni przy ul.
Kard. Wyszyñskiego 17 w Chrzanowie, pokój
nr 138 oraz w administracjach osiedli, co-
dziennie (oprócz sobót) w godzinach od 7
do 15 .
W zwi¹zku z tym, i¿ w porz¹dku obrad znaj-
duje siê punkt o wyborze cz³onków Rady
Nadzorczej informujemy o mo¿liwoœci zg³a-
szania kandydatów na cz³onków Rady Nad-
zorczej w terminie do 15 dni przed I czêœci¹
Walnego Zgromadzenia

do siedziby Spó³-
dzielni w Chrzanowie ul. Kard. Wyszyñskie-
go 17, pokój nr 120 - wzór karty zg³oszenia
oraz karty oœwiadczeñ dostêpne s¹ w sie-
dzibie Spó³dzielni (pokój nr 138 lub 147)
oraz w administracjach osiedli.

Chrzanów, 11.04.2014 r.

I (pierwsza) czêœæ - 26 maja 2014 r godz. 17

II (druga) czêœæ - 27 maja 2014 r. godz. 17

III (trzecia) czêœæ - 28 maja 2014 r. godz. 17

IV (czwarta) czêœæ - 29 maja 2014 r.

godz. 17

V (pi¹ta) czêœæ - 30 maja 2014 r. godz.

17
-

(to jest do 9 maja

2014 r. do godz. 15 )
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Zarz¹d PSM w Chrzanowie

ZAWIADOMIENIE
- prezentacja kandydatów na
cz³onków Rady Nadzorczej

- Sprawozdania za 2013 rok

- projekty uchwa³ Walnego
Zgromadzenia
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Opracowanie graficzne, sk³ad komputerowy, akwizycja i druk
na zlecenie wydawcy :
MEGANTO Technika i Multimedia
32-500 Chrzanów, ul. Œwiêtokrzyska 40,
tel.: (32) 6239714, kom. 601 492807,
e-mail : meganto@wp.pl,  www.meganto.prv.pl

Realizacja wydawnicza:

Powszechna Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie informuje, ¿e posiada do wynajêcia lokale u¿ytkowe na pro-
wadzenie dzia³alnoœci gospodarczej:

1. Chrzanów ul. Mieszka I 9A - lokal o pow. 41,00 m ,
2. Chrzanów Kol. Rospontowa 13 - lokal o pow. 87,78 m ,
3. Chrzanów Kol. Rospontowa 13 - lokal o pow. 108,34 m ,
4. Chrzanów Kol. Rospontowa 13 - lokal o pow. 117,06 m ,
5. Chrzanów ul. Brzezina 10 - lokal o pow. 6,00 m ,
6. Chrzanów, ul. Kard. Wyszyñskiego 17A - lokal o pow.103,50 m ,
7. Libi¹¿ ul. Wojska Polskiego 2 - lokal o pow. 78,00 m ,
8. Libi¹¿ ul. Ratowników Górniczych 1 - lokal o pow. 52,66 m ,
9. Chrzanów, ul. Niepodleg³oœci 6 kl. II - lokal o pow.10,35 m ,

10. Chrzanów ul. Orkana 21D lokal o pow. 23,82 m ,
11. Chrzanów ul. Witosa 1 lokal o pow. 147,81 m ,
12. Chrzanów ul. Kard. Wyszyñskiego 17 - lokal o pow. 18,90 m
13. Chrzanów ul. Urbañczyka 4 - lokal o pow. 63,24 m (wolny od 1.04.2014 r.),
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Chêtnych do wynajêcia prosimy

o sk³adanie pisemnych ofert

w biurze Spó³dzielni

ul. Kardyna³a Wyszyñskiego 17

w Chrzanowie pokój 120.

Informacji o warunkach najmu

udzielamy telefonicznie pod

numerem telefonu

(32) 623 66 12 wew. 34, 35

Zarz¹d PSM w Chrzanowie

LOKALE DO WYNAJÊCIA

Wydawca :
Powszechna Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie
ul. Kard. Wyszyñskiego 17,
tel.: (32) 623 66 12
fax: (32) 623 47 54
www.psm-ch.pl
e-mail: psm@psm-ch.pl

WALNE ZGROMADZENIE 2014
Walne Zgromadzenie jest najwy¿szym or-

ganem spó³dzielni i podejmuje decyzje w
najwa¿niejszych dla spó³dzielni sprawach (kom-
petencje - szczegó³y na stronie 3). W sk³ad tego
organu wchodz¹ spó³dziel-
ni.

Zgodnie ze zmienionym od 1 lipca 2011 roku
art. 36 ust. 3 ustawy Prawo spó³dzielcze „

Walne Zgromadzenie w 2012 roku
dokona³a zmiany § 29 Statutu naszej Spó³dziel-
ni. W myœl tych zmian:

O tym, jakie informacje powinno zawieraæ pe³-
nomocnictwo piszemy w odrêbnym artykule.
W Walnym Zgromadzeniu maj¹ prawo uczestni-
czyæ tak¿e przedstawiciele zwi¹zku rewizyjne-
go, w którym spó³dzielnia jest zrzeszona oraz
przedstawiciele Krajowej Rady Spó³dzielczej.
Nie mog¹ jednak braæ udzia³u w g³osowaniu nad
uchwa³ami, gdy¿ przys³uguje im jedynie g³os
doradczy.

Zarz¹d spó³dzielni jest zobowi¹zany do zorgani-
zowania minimum jednego w ci¹gu roku, wal-
nego zgromadzenia do 6 miesiêcy od zakoñcze-
nia tzw. roku obrachunkowego. Walne Zgroma-
dzenie mo¿e podejmowaæ jedynie takie uchwa³y,
jakie zosta³y wpisane w porz¹dek obrad i zosta³y
wy³o¿one do wgl¹du w siedzibie spó³dzielni, na
14 dni przed pierwsz¹ czêœci¹ Walnego Zgroma-
dzenia. Równie¿ cz³onkowie mog¹ zg³aszaæ pro-
jekty uchwa³ i ¿¹dania zamieszczenia oznaczo-
nych spraw w porz¹dku obrad Walnego Zgroma-
dzenia w terminie do 15 dni przed dniem posie-
dzenia pierwszej czêœci Walnego Zgromadzenia
(ka¿dy projekt musi byæ poparty podpisami co
najmniej przez 10 cz³onków spó³dzielni).
W myœl ustawy, ka¿dy z cz³onków ma prawo do
wnoszenia poprawek do projektów uchwa³, jed-
nak nie póŸniej ni¿ na 3 dni przed pierwsz¹ czêœ-
ci¹ Walnego Zgromadzenia. Ka¿d¹ uchwa³ê
uwa¿a siê za podjêt¹, jeœli by³a g³osowana na
wszystkich czêœciach Walnego Zgromadzenia,
niezale¿nie od liczby uczestników poszczegól-
nych czêœci oraz je¿eli za uchwa³¹ opowiedzia³a
siê wymagana w statucie wiêkszoœæ ogólnej licz-
by cz³onków uczestnicz¹cych w Walnym Zgro-
madzeniu. Kolegium w sk³adzie: przewodnicz¹-
cy i sekretarze poszczególnych czêœci Walnego
Zgromadzenia potwierdza na podstawie proto-
ko³ów z poszczególnych czêœci Walnego Zgro-
madzenia, które uchwa³y zosta³y podjête, a które
nie zosta³y podjête.
W tym roku Walne Zgromadzenie, zosta³o zwo-
³ane przez Zarz¹d Spó³dzielni w dniach od 26 do
30 maja. Rada Nadzorcza w styczniu bie¿¹cego
roku dokona³a podzia³u cz³onków uprawnionych
do udzia³u w poszczególnych czêœciach Walne-
go Zgromadzenia. Piêæ czêœci Walnego Zgroma-
dzenia dostosowanych zosta³o terytorialnie do
poszczególnych administracji osiedli (podzia³
cz³onków uprawnionych do udzia³u w poszcze-
gólnych czêœciach Walnego Zgromadzenia za-

warty jest w zawiadomieniu). Poszczególne czêœ-
ci Walnego Zgromadzenia odbêd¹ siê w termi-
nach podanych w zawiadomieniu. Wszystkie ze-
brania w Chrzanowie odbêd¹ siê w klubie Pegaz
przy ul. Kard. Wyszyñskiego 17, w Trzebini w
Szkole Podstawowej nr 8 na os. ZWM, a w Li-
bi¹¿u w Libi¹skim Centrum Kultury przy ul.
Górniczej 1.
Pisemne zawiadomienia o czasie, miejscu i po-
rz¹dku Walnego Zgromadzenia bêd¹ w dniach
od 28 do 29 kwietnia bie¿¹cego roku dostarcza-
ne do pocztowych skrzynek oddawczych przy-
nale¿nych do mieszkañ. Do tych cz³onków, któ-
rzy posiadaj¹ inny ni¿ adres mieszkania adres
korespondencyjny, zostan¹ one wys³ane listami.
Zawiadomienia zostan¹ ponadto umieszczone na
tablicach og³oszeñ we wszystkich klatkach scho-
dowych budynków zarz¹dzanych przez Spó³-
dzielniê, w siedzibie Spó³dzielni oraz admini-
stracjach osiedlowych.
W zwi¹zku z umieszczeniem w porz¹dku obrad
punktu: „Wybór cz³onków Rady Nadzorczej”,
informujemy, ¿e w terminie do 9 maja bie¿¹cego
roku istnieje mo¿liwoœci zg³aszania kandydatów
na cz³onków Rady Nadzorczej. Wzór karty zg³o-
szenia dostêpny jest w siedzibie Spó³dzielni
(pokój nr 120, 138, 147) oraz w administracjach
osiedli.
Materia³y wynikaj¹ce z porz¹dku obrad Walne-
go Zgromadzenia, wy³o¿one zostan¹ do wgl¹du
od 9 maja 2013 r. w siedzibie Spó³dzielni, przy
ul. Kard. Wyszyñskiego 17 w Chrzanowie w po-
koju nr 138 oraz w administracjach osiedli w
dniach pracy Spó³dzielni w godzinach od 7 do
15 (ponadto we wk³adce do bie¿¹cego wydania
Biuletynu zamieszczone s¹ sprawozdania i pro-
jekty uchwa³).
W zwi¹zku z powy¿szym zachêcamy wszystkich
cz³onków Spó³dzielni do aktywnego uczestni-
ctwa w Walnym Zgromadzeniu.

wszyscy cz³onkowie
Cz³onek Spó³dzielni mo¿e braæ udzia³ tyl-

ko w jednej czêœci Walnego Zgromadzenia.

Przypominamy ponadto, ¿e w razie w¹tpli-
woœci to¿samoœæ cz³onków Spó³dzielni, którzy
uczestniczyæ bêd¹ w Walnym Zgromadzeniu
mo¿e byæ stwierdzana przed wejœciem na salê
obrad na podstawie dokumentu to¿samoœci
(prosimy o zabranie na Walne Zgromadzenie
dowodu osobistego lub innego dokumentu ze

zdjêciem).

Cz³o-
nek mo¿e uczestniczyæ w Walnym Zgromadzeniu
przez pe³nomocnika, je¿eli ustawa lub statut nie
stanowi¹ inaczej. Osoby prawne bêd¹ce cz³on-
kami spó³dzielni bior¹ udzia³ w Walnym Zgro-
madzeniu przez ustanowionego w tym celu pe³-
nomocnika.”

„Cz³onek mo¿e braæ udzia³ w Walnym Zgroma-
dzeniu osobiœcie lub przez pe³nomocnika. Pe³-
nomocnik nie mo¿e zastêpowaæ wiêcej ni¿ jed-
nego cz³onka. Cz³onek Zarz¹du i pracownik
Spó³dzielni nie mo¿e byæ pe³nomocnikiem na
Walnym Zgromadzeniu. Pe³nomocnictwo powin-
no byæ udzielone na piœmie pod rygorem nie-
wa¿noœci i do³¹czone do protoko³u Walnego
Zgromadzenia.”

00

00

Zarz¹d PSM w Chrzanowie

Cz³onek mo¿e uczestniczyæ w tej czêœci Wal-
nego Zgromadzenia, do której zosta³ przy-

pisany, zarówno osobiœcie, jak i przez pe³no-
mocnika. Pe³nomocnictwo winno byæ udzielone
na piœmie i zawieraæ dane cz³onka udzielaj¹cego
pe³nomocnictwa pozwalaj¹ce go zidentyfikowaæ
(co najmniej imiê nazwisko i adres), podobne

dane osoby, której pe³nomocnictwo zosta³o udzie-
lone, jednoznaczne stwierdzenie, ¿e pe³nomocni-
ctwo dotyczy reprezentowania okreœlonej osoby w
Walnym Zgromadzeniu przeprowadzanym w
2014 roku oraz w³asnorêczny podpis osoby udzie-
laj¹cej pe³nomocnictwa. Pe³nomocnictwo zostanie
przekazane do Prezydium poszczególnych czêœci

Walnego Zgromadzenia i do³¹czone po protoko³u.
W przypadku w¹tpliwoœci zwi¹zanych z pe³no-
mocnictwem rozstrzygniêæ dokonywaæ bêdzie
prezydium poszczególnych czêœci Walnego Zgro-
madzenia.

Zarz¹d PSM w Chrzanowie

PE£NOMOCNICTWO NA WALNE ZGROMADZENIE
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W dniu 28 marca 2014 r. odby³o siê posie-
dzenie Plenum Rady Nadzorczej Pow-

szechnej Spó³dzielni Mieszkaniowej w Chrza-
nowie, którego przedmiotem by³y nastêpuj¹ce
zagadnienia:
- rozmowy z osobami zalegaj¹cymi z op³atami

za u¿ywanie lokali mieszkalnych,
- ocena realizacji planu spo³eczno-gospodarcze-

go za 2013 rok,
- ocena stanu bhp i p.po¿. w lokalach admini-

strowanych przez Spó³dzielniê za 2013 rok,
- wnioski Komisji problemowych Rady Nad-

zorczej,
- informacja o pracy Zarz¹du Spó³dzielni,

- sprawy bie¿¹ce i wniesione:

podjêcie uchwa³y w sprawie wyst¹pienia do
Krajowej Rady Spó³dzielczej z wnioskiem o
nadanie odznaczenia „Zas³u¿ony Dzia³acz
Ruchu Spó³dzielczego” dla cz³onków Rady
Nadzorczej oraz pracowników Spó³dzielni,

- dyskusja i wnioski,
- sprawy organizacyjne.
Na posiedzeniu Plenum Rady Nadzorczej w dniu
28 marca 2014 r. podjêto 3 uchwa³y:
- - w sprawie wykreœlenia z cz³on-

kostwa Spó³dzielni,
- - w sprawie wyst¹pienia z wnios-

kiem o nadanie dla Spó³dzielni odznaki „Za
zas³ugi dla Spó³dzielczoœci”,

- w sprawie wyst¹pienia z wnios-
kiem o nadanie odznaczenia „Zas³u¿ony Dzia-
³acz Ruchu Spó³dzielczego”.

•

•

•

podjêcie uchwa³y w sprawie wyst¹pienia do
Krajowej Rady Spó³dzielczej z wnioskiem o
nadanie dla Spó³dzielni odznaki „Za zas³ugi
dla Spó³dzielczoœci”,

pismo Zwi¹zku Rewizyjnego Spó³dzielni
Mieszkaniowych RP w Warszawie z dnia
20.02.2014 r. w sprawie kursu specjalistycz-
nego,

pisma mieszkañców z zasobów mieszkanio-
wych,

•

nr 28/6/2014

nr 29/6/2014

nr 30/6/2014 -

Z.K.

KOMPETENCJE WALNEGO ZGROMADZENIA
WED£UG § 30 STATUTU SPÓ£DZIELNI
Do wy³¹cznej w³aœciwoœci Walnego Zgroma-
dzenia nale¿y:
1) uchwalanie kierunków rozwoju dzia³alnoœci

gospodarczej oraz spo³ecznej i kulturalnej,
2) rozpatrywanie sprawozdañ Rady Nadzorczej,

zatwierdzanie sprawozdañ rocznych i spra-
wozdañ finansowych oraz podejmowanie
uchwa³ co do wniosków cz³onków Spó³dziel-
ni, Rady Nadzorczej lub Zarz¹du w tych spra-
wach i udzielanie absolutorium cz³onkom
Zarz¹du,

3) rozpatrywanie wniosków wynikaj¹cych z
przedstawionego protoko³u polustracyjnego
dzia³alnoœci Spó³dzielni oraz podejmowanie
uchwa³ w tym zakresie,

4) podejmowanie uchwa³ w sprawie podzia³u
nadwy¿ki bilansowej (dochodu ogólnego)
oraz sposobu pokrycia strat,

5) podejmowanie uchwa³ w sprawie zbycia nie-
ruchomoœci, zbycia zak³adu lub innej wyod-
rêbnionej jednostki organizacyjnej,

6) podejmowanie uchwa³ w sprawie przyst¹pie-
nia do innych organizacji gospodarczych
oraz wystêpowania z nich,

7) oznaczanie najwy¿szej sumy zobowi¹zañ, ja-
k¹ Spó³dzielnia mo¿e zaci¹gn¹æ,

8) podejmowanie uchwa³ w sprawie po³¹czenia
siê Spó³dzielni, podzia³u Spó³dzielni oraz
likwidacji Spó³dzielni,

9) rozpatrywanie w postêpowaniu wewn¹trz-
spó³dzielczym odwo³añ od uchwa³ Rady Nad-

zorczej,
10) uchwalanie zmian statutu,
11) podejmowanie uchwa³ w sprawie przyst¹-

pienia lub wyst¹pienia Spó³dzielni ze
Zwi¹zku oraz upowa¿nienie Zarz¹du do
podejmowania dzia³añ w tym zakresie,

12) wybór i odwo³anie cz³onków Rady Nadzor-
czej,

13) wybór delegatów na zjazd Zwi¹zku, w
którym Spó³dzielnia jest zrzeszona,

14) skreœlony
15) skreœlony
16) uchwalanie regulaminu obrad Rady Nad-

zorczej,
17) skreœlony.

Z PRAC RADY NADZORCZEJ

Mija 3-letnia kadencja Rady Nadzorczej wy-
branej w 2011 roku. Na tegorocznym Wal-

nym Zgromadzeniu zwo³anym w piêciu czêœ-
ciach w dniach 26, 27, 28, 29, 30 maja br. bê-
dziemy wybierali 15 jej cz³onków.
W dniu 28 stycznia br. uchwa³¹ nr 4/2/2011 Ra-
da Nadzorcza, zgodnie ze statutem Spó³dzielni,
dokona³a nastêpuj¹cego podzia³u miejsc w Ra-
dzie Nadzorczej przypadaj¹cych na poszczegól-
ne czêœci Walnego Zgromadzenia: I czêœæ WZ -
3 miejsca, II czêœæ WZ - 4 miejsca, III czêœæ WZ
- 5 miejsc, IV czêœæ WZ - 1 miejsce, V czêœæ
WZ - 2 miejsca.
Zgodnie z ustaw¹ o spó³dzielniach mieszkanio-
wych oraz § 38 i 39 Statutu Spó³dzielni:

- zatrudnieniu w Spó³dzielni,
- prowadzeniu dzia³alnoœci konkurencyjnej

wobec Spó³dzielni,
- liczby kadencji pe³nionej w Radzie Nadzor-

czej,
- pozostawaniu z cz³onkami Zarz¹du lub kie-

rownikami bie¿¹cej dzia³alnoœci gospodar-
czej Spó³dzielni w zwi¹zku ma³¿eñskim albo
w stosunku pokrewieñstwa lub powinowa-
ctwa w linii prostej i w drugim stopniu linii
bocznej.

.

Na podstawie zg³oszeñ Zarz¹d sporz¹dzi listê
zg³oszonych kandydatów na cz³onków Rady
Nadzorczej, którzy wyrazili zgodê na kandydo-
wanie. Lista ta jest poddawana pod g³osowanie
na ka¿dej czêœci Walnego Zgromadzenia. Wybo-
ry cz³onków Rady Nadzorczej przeprowadza siê
przy pomocy kart wyborczych, na których dla
ka¿dej czêœci Walnego Zgromadzenia umiesz-
czone s¹: nazwiska i imiona oraz miejsca za-
mieszkania kandydatów w kolejnoœci alfabe-
tycznej i liczba miejsc w Radzie Nadzorczej
przypadaj¹ca na dan¹ czêœæ Walnego Zgroma-
dzenia. G³osowanie odbywa siê poprzez z³o¿e-
nie karty wyborczej do urny w obecnoœci Komi-
sji Skrutacyjno-Mandatowej. G³osuj¹cy skreœla
nazwiska kandydatów, na których nie g³osuje.
G³os jest niewa¿ny, je¿eli:
- karta wyborcza jest przekreœlona,
- karta wyborcza zawiera wiêcej nazwisk nie

skreœlonych od liczby miejsc przypadaj¹cych
do obsadzenia w Radzie Nadzorczej,

- karta wyborcza zawiera wiêcej nie skreœlonych
nazwisk od liczby miejsc przypadaj¹cych do
obsadzenia przez dan¹ czêœæ Walnego Zgro-
madzenia, chocia¿by w przypadku jednej czêœ-
ci pomimo, ¿e liczba nazwisk nie skreœlonych
jest mniejsza lub równa liczbie miejsc do ob-
sadzenia w Radzie Nadzorczej,

Liczbê g³osów oddanych na poszczególnych

kandydatów oblicza Komisja Skrutacyjno- Man-
datowa, która z tych czynnoœci sporz¹dza pro-
tokó³. Przewodnicz¹cy Komisji og³asza wyniki
g³osowania. Wyniki wyborów cz³onków Rady
Nadzorczej ustali Kolegium, w sk³adzie: prze-
wodnicz¹cy i sekretarze poszczególnych czêœci
Walnego Zgromadzenia - po podsumowaniu
iloœci uzyskanych g³osów ze wszystkich czêœci
Walnego Zgromadzenia. Za wybranych do Rady
Nadzorczej uwa¿a siê tych kandydatów, którzy
otrzymali kolejno najwiêcej wa¿nych g³osów,
przy czym wyniki g³osowania ustala siê odrêb-
nie dla ka¿dej czêœci Walnego Zgromadzenia.
W przypadku uzyskania przez kandydatów rów-
nej liczby g³osów mandat zostaje nie obsadzony.
Wybory na nie obsadzony mandat cz³onka Rady
Nadzorczej dokonuje siê poprzez losowanie po-
miêdzy tymi osobami. Losowania dokonuje w/w
Kolegium.
Przed Walnym Zgromadzeniem zostanie wydany
i rozkolportowany do wszystkich mieszkañ ma-
jowy numer Biuletynu spó³dzielczego, w którym
oprócz zwyk³ych informacji zostanie zamiesz-
czona wk³adka zawieraj¹ca listê zg³oszonych
kandydatów do Rady Nadzorczej.
Ka¿dy kandydat bêdzie mia³ mo¿liwoœæ zapre-
zentowania siê w tym wydaniu Biuletynu. Kan-
dydat mo¿e przedstawiæ w prezentacji: imiê i
nazwisko, adres zamieszkania, poprzednio pe³-
nione funkcje w organach Spó³dzielni, wyksz-
ta³cenie, zawód, obecne i ewentualnie poprzed-
nie miejsca pracy, pe³nione funkcje zawodowe i
spo³eczne, wiek, stan rodzinny.

kandydat/ka ma mak-
symalnie do 400 znaków (nale¿y liczyæ litery
wraz ze znakami interpunkcyjnymi i przerwami
miêdzy wyrazami).
Do tekstu mo¿na do³¹czyæ zdjêcie w wersji elek-
tronicznej (JPG, tiff, rozdzielczoœæ minimum
200 dpi) lub papierowej (np. legitymacyjne) do-
brej jakoœci.
Szczegó³y dotycz¹ce prezentacji zamieszczone
s¹ na kartach zg³oszeñ kandydatów dostêpnych
do pobrania na stronie internetowej Spó³dzielni
www.psm-ch.pl. Karty zg³oszeñ mo¿na równie¿
pobraæ w siedzibie Zarz¹du w pokojach o nu-
merach 120, 138, 147 oraz w siedzibie Admini-
stracji osiedli.

•

•

•

•

•

•

do Rady Nadzorczej mog¹ byæ wybierani
tylko cz³onkowie Spó³dzielni oraz osoby nie-
bêd¹ce cz³onkami Spó³dzielni, jako pe³no-
mocnicy osób prawnych,
w sk³ad Rady Nadzorczej nie mog¹ wcho-
dziæ osoby bêd¹ce pracownikami Spó³dziel-
ni,
cz³onkiem Rady Nadzorczej mo¿na byæ nie
d³u¿ej ni¿ przez dwie kolejne kadencje Rady

kandydatów na cz³onków Rady Nadzorczej
zg³asza siê na piœmie w terminie do 15 dni
przed dniem posiedzenia pierwszej czêœci
Walnego Zgromadzenia (najpóŸniej do 9
maja br. do godz. 15 , wykluczaj¹c drogê
elektroniczn¹ i faks!) z podaniem imienia i
nazwiska oraz miejsca zamieszkania kandy-
data, imienia i nazwiska oraz miejsca za-
mieszkania osób zg³aszaj¹cych,
zg³oszenie kandydatów powinno byæ popar-
te przez co najmniej 10 cz³onków Spó³dziel-
ni,
do zg³oszenia nale¿y do³¹czyæ pisemne oœ-
wiadczenie kandydatów zawieraj¹ce wyra-
¿enie zgody na kandydowanie oraz infor-
macje o:

(nie mo¿e kandydowaæ osoba, która by³a
cz³onkiem Rady Nadzorczej przez dwie ostat-
nie kadencje, to jest 2008-2011 i 2011- 2014),

00

Kandydat posiadaj¹cy kilka praw do lokali
po³o¿onych w ró¿nych czêœciach Walnego
Zgromadzenia ma prawo kandydowaæ tylko
w jednej czêœci. Kandydat ten winien wskazaæ
czêœæ Walnego Zgromadzenia, w której bêdzie
kandydowa³, w terminie przewidzianym do
zg³aszania kandydatów (do 9 maja br. do
godz. 15  ).
Do rejestracji kandydata jest wymagane spe³-
nienie wszystkich wymienionych wy¿ej wa-
runków w wy¿ej wskazanym terminie.
W przypadku nie spe³nienia powy¿szych wa-
runków zg³oszenie uznane bêdzie za niesku-
teczne, a kandydat nie zostanie umieszczony
na karcie wyborczej.

Na osobist¹ prezentacjê

00

Zarz¹d PSM w Chrzanowie

WYBORY DO RADY NADZORCZEJ
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Rozpocz¹³ siê sezon autokarowych wycieczek
turystyczno - krajoznawczych. Pierwszy wyjazd

nast¹pi³ 29 marca br. do najpopularniejszej dziel-
nicy Krakowa - ¯ydowski Kazimierz. Wycieczka by³a
w planie Kó³ |Seniora. Wziê³o w niej udzia³ 48
cz³onków tych kó³. Spaceruj¹c, zwiedzaliœmy najwa¿-
niejsze miejsca ¯ydowskiego Kazimierza: Muzeum
In¿ynierii Miejskiej, zorganizowane w budynkach
najstarszej krakowskiej zajezdni tramwaju konnego i
elektrycznego, gdzie podziwialiœmy bogate zbiory
zabytkowych samochodów, tramwajów, motocykli i
innych pojazdów; Synagogê Star¹ - kiedyœ centrum
religijno-administracyjne gminy ¿ydowskiej, dziœ
Muzeum Historyczne Oddzia³ „Dzieje i historia
¯ydów”, ogl¹daliœmy Wystawê Sta³¹ - „Najcenniej-

sze judaiki zwi¹zane z ¿yciem ¯ydów”, inne, niezwy-
kle ciekawe miejsca. Nie starczy³o czasu, by dotrzeæ
do wszystkich zabytkowych miejsc. Byæ mo¿e wróci-
my tu, by je zobaczyæ, na przyk³ad w przysz³ym ro-
ku. Seniorów goœci³a restauracja Klezmer Hois,
znajduj¹ca siê w budynku z XVI w., w którym kiedyœ
by³a Mykwa Wielka (³aŸnia) do mycia r¹k i naczyñ
skalanych nieczystoœci¹ podczas rytualnych uroczys-
toœci. Restauracjê Klezmer Hoss odwiedzali wczeœ-
niej tacy s³awni ludzie jak: Roman Pogañski, ksi¹¿ê

Karol, Czes³aw Mi³osz, Steven Spielberg.
12 kwietnia mieszkañcy spotkali siê podczas trady-
cyjnej imprezy pt. „Powitanie Wiosny” - w tym roku
w Beskidach. Trasa: Beskid Œl¹ski i Beskid Œl¹sko-
Morawski - Trójwieœ Beskidzka (Istebna Koniaków
- Jaworzynka) oraz Ziemia Jab³unkowska - charakte-
rystyczny region na czesko - polsko - s³owackim sty-
ku trzech granic. Wczeœniej zwiedzaliœmy Rezyden-
cjê Prezydenta RP - Zamek w Wiœle. - Rezydencja
sk³ada siê z trzech obiektów: zbudo-

wany w latach 1928-1931 jako dar dla Prezydenta
Ignacego Moœcickiego, pod wezwaniem œw.
Jadwigi Œl¹skiej - drewniana budowla z 1909 r.,

- wybudowane jako budynki
pomocnicze dla Rezydencji - kiedyœ pomieszczenia
dla osób z obs³ugi, kuchnia, gara¿e, stajnie, inne
pomieszczenia gospodarcze, obecnie - ogólnodostêp-
ne dla turystów. Do dyspozycji goœci jest 58 miejsc

w pokojach i apartamentach oraz sale konferencyjne,
restauracja, kawiarenka z tarasem widokowym. Zwie-
dzaliœmy szereg pomieszczeñ udostêpnionych dla
turystów. Wystrój wnêtrz urzeka prostot¹, szczegól-
nie dobranymi barwami zarówno œcian, jak i wyposa-
¿enia, poprzez wykwintne, a jednoczeœnie proste
upiêcie firan, wykoñczenie sprzêtów.
Wspólna biesiada odby³a siê w karczmie „Ochodzita”
w Koniakowie na wysokoœci 827 m n.p.m., z piêkn¹
panoram¹ rozci¹gaj¹cych siê Beskidów. U progu

przywita³ nas czteroosobowy zespó³ artystów góral-
skich na czele z Janem Macoszkiem - kustoszem
Chaty Kawuloka, laureatem „Œl¹zak Roku 2010”
zwyciêzc¹ konkursu „Po naszemu, czyli po Œl¹sku”.
Spodziewaliœmy siê w osobie pana Macoszka poznaæ
starszego, statecznego górala, a tymczasem jest to
m³ody, niezwykle ¿artobliwie usposobiony mê¿czyz-
na. Zespó³ dzia³a pod kierunkiem Jana Macoszka -
on te¿ poprowadzi³ ca³a imprezê podczas naszego
trzygodzinnego pobytu w karczmie. Zaprezentowa³
pasterskie instrumenty i przeprowadzi³ konkurs do-
tycz¹cy rozszyfrowania góralskich okreœleñ. Nie by³o
³atwo, ale za to bardzo zabawnie, bo czy ³atwo by³o
odgadn¹æ, co znaczy na przyk³ad: „naflinkaæ siê”,
„gondolowaæ”? Wœród uczestników wycieczki byli
tacy, którym znajomoœæ gwary lub intuicja pod-
powiedzia³a odpowiedŸ, ale i tacy, dla których by³a
to czarna magia. Nie zabrak³o wspólnego œpiewu
najbardziej bliskich nam utworów - „Góralu, czy ci
nie ¿al?” oraz „Hej, soko³y!” Ugoœcili nas równie¿ z
góralsk¹ serdecznoœci¹ - zamówione porcje obiadowe
by³y nie do przejedzenia, mi³a obs³uga w tradycyj-
nych strojach koniakowskich, podkreœlaj¹cych natu-
ralny klimat karczmy.
Du¿e znaczenie w pozytywnym odbiorze imprezy ode-
gra³a pogoda - mimo, ¿e by³o ch³odno i chwilami
wia³o porywiœcie, to jednak mocne, wiosenne s³oñce
nie pozwoli³o przemarzn¹æ i o¿ywi³o nastroje lepiej,

ni¿ trunki w karczmie.
Pocz¹tkiem kwietnia rozpoczêliœmy w klubach przy-
gotowaniach do Œwi¹t Wielkanocnych. Podczas zajêæ
w ró¿nych grupach przekazujemy najnowsze trendy w
zdobieniu jaj, mieszkañ i ozdób charakterystycznych
dla tych œwi¹t. Cz³onkowie Ko³a Seniora s¹ ju¿ po
spotkaniu wielkanocnym, podczas którego sk³adali
sobie ¿yczenia z tradycyjnym jajkiem, powracali do
wspomnieñ minionych Wielkanocy, nawi¹zywali do
symboli pokarmów z koszyczka.

W marcu odby³ siê konkurs fotograficzny pt. „Dotyk
wiosny”. Laureaci: Dawid Soból z Chrzanowa, Aneta
Opyt, Anna Janic, Dominika Opyt z Libi¹¿a.
Od 16 kwietnia rozpoczynamy konkurs plastyczny
„Symbole Œwi¹t Wielanocnych”.
Równie¿ od marca rozpoczêliœmy cykl zajêæ pt.
„Ksi¹¿ka moim przyjacielem”. W ramach zajêæ kó³ka
plastycznego dzieci spotka³y siê z bajark¹ w Miejs-
kiej Bibliotece w Chrzanowie. Przed dzieæmi i m³o-
dzie¿¹ jeszcze wiele ciekawych zajêæ z tego tematu,
bowiem 2014 r. og³oszony zosta³ Rokiem Czytel-
nika.

- - zapisy na wycieczkê do Bu-
kowiny Tatrzañskiej, wyjazd 10 maja - klub „Pe-
gaz”.

- - zapisy na dwudniow¹ wycieczkê
„Szlakiem Piastowskim” do Poznania - Gniezna -
Biskupina 7-8 czerwca 2014 r.- klub „Pegaz” i
„Promieñ”

- - zapisy na wycieczkê do Szczaw-
nicy-Czerwony Klasztor S³owacja, wyjazd 17 maja
2014 r. klub „Promieñ”

- - zapisy na wycieczkê do Wroc-
³awia, wyjazd 24 maja 2014 r. - klub „Pegaz”

- wiosenne rozgrywki sportowe-
Turniej Pi³ki No¿nej- bli¿sze informacje w klubie
„Pegaz”

- spotkania tematyczne oraz konkurs
fotograficzny pt: „Podró¿ po krajach Unii Europej-
skiej” bli¿sze informacje w klubie „Pegaz”,

L.W.

Zamek Górny

Kaplica

Zamek Dolny i Gajówka

22 kwietnia 2014 r.

6 maja 2014 r.

6 maja 2014 r.

12 maja 2014 r.

w maju 2014 r.

w maju 2014 r.

Najbli¿sze imprezy:

Zapraszamy


