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WALNE ZGROMADZENIE 2015

Walne Zgromadzenie jest najwy¿szym organem
spó³dzielni i podejmuje decyzje w najwa¿niej-

szych dla spó³dzielni sprawach (kompetencje - szczegó³y
w ramce).
W sk³ad tego organu wchodz¹ spó³-
dzielni.

Zgodnie ze
zmienionym od 1 lipca 2011 roku art. 36 ust. 3 ustawy
Prawo spó³dzielcze oraz § 29 Statutu naszej Spó³dzielni:

W Walnym Zgromadzeniu maj¹ prawo uczestniczyæ tak-
¿e przedstawiciele zwi¹zku rewizyjnego, w którym spó³-
dzielnia 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 zor-
ganizowania minimum jednego w ci¹gu ro-
ku, walnego zgromadzenia do 6 miesiêcy od
zakoñczenia tzw. roku obrachunkowego.
Walne Zgromadzenie mo¿e podejmowaæ je-
dynie 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
projekty uchwa³ i ¿¹dania zamieszczenia oz-
naczonych spraw w porz¹dku obrad Walne-
go Zgromadzenia w terminie do 15 dni
przed dniem posiedzenia 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 po-
prawek do projektów uchwa³, jednak nie
póŸniej ni¿ na 3 dni przed pierwsz¹ czêœci¹
Walnego Zgromadzenia. Ka¿d¹ uchwa³ê
uwa¿a siê za podjêt¹, jeœli by³a g³osowana
na wszystkich czêœciach Walnego Zgroma-
dzenia, niezale¿nie od liczby uczestników
poszczególnych czêœci oraz je¿eli za uch-
wa³¹ opowiedzia³a siê wymagana w statucie
wiêkszoœæ ogólnej liczby cz³onków uczest-
nicz¹cych w Walnym Zgromadzeniu. Kole-
gium w sk³adzie: przewodnicz¹cy i sekre-
tarze poszczególnych czêœci Walnego Zgro-
madzenia potwierdza na podstawie protoko-
³ów z poszczególnych czêœci Walnego Zgro-
madzenia, które uchwa³y zosta³y podjête, a
które nie zosta³y podjête.
W tym roku Walne Zgromadzenie, zosta³o
zwo³ane przez Zarz¹d Spó³dzielni w dniach
od 25 do 29 maja. Rada Nadzorcza w stycz-

niu bie¿¹cego roku dokona³a podzia³u cz³on-
ków uprawnionych do udzia³u w poszcze-
gólnych czêœciach Walnego Zgromadzenia.
Piêæ czêœci Walnego Zgromadzenia dostoso-
wanych zosta³o terytorialnie do poszczegól-
nych administracji osiedli (podzia³ cz³onków
uprawnionych do udzia³u w poszczególnych
czêœciach Walnego Zgromadzenia zawarty
jest w zawiadomieniu). Poszczególne czêœci
Walnego Zgromadzenia odbêd¹ siê w termi-
nach podanych w zawiadomieniu. Wszystkie
zebrania w Chrzanowie odbêd¹ siê w klubie
Pegaz przy ul. Kard. Wyszyñskiego 17, w
Trzebini w Szkole Podstawowej nr 8 na os.
ZWM, a w Libi¹¿u w Libi¹skim Centrum
Kultury przy ul. Górniczej 1.
Pisemne zawiadomienia o czasie, miejscu i
porz¹dku Walnego Zgromadzenia bêd¹ w
dniach od 28 do 29 kwietnia bie¿¹cego roku
dostarczane do pocztowych skrzynek od-
dawczych przynale¿nych do mieszkañ.
Do tych cz³onków, którzy posiadaj¹ inny ni¿
adres mieszkania adres korespondencyjny,
zostan¹ one wys³ane listami. Zawiadomienia
zostan¹ ponadto umieszczone na tablicach
og³oszeñ we wszystkich klatkach schodo-
wych budynków zarz¹dzanych przez Spó³-
dzielniê, w siedzibie Spó³dzielni oraz admi-
nistracjach osiedlowych.
Materia³y wynikaj¹ce z porz¹dku obrad Wal-
nego Zgromadzenia, wy³o¿one zostan¹ do
wgl¹du od 8 maja 2015 r. w siedzibie Spó³-
dzielni, przy ul. Kard. Wyszyñskiego 17 w
Chrzanowie w pokoju nr 138 oraz w admi-
nistracjach osiedli w dniach pracy Spó³dziel-
ni w godzinach od 7 do 15 (ponadto we
wk³adce do bie¿¹cego wydania Biuletynu
zamieszczone s¹ sprawozdania i projekty
uchwa³ Walnego Zgromadzenia).
W zwi¹zku z powy¿szym zachêcamy wszyst-
kich cz³onków Spó³dzielni do aktywnego
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

wszyscy cz³onkowie
Cz³onek Spó³dzielni mo¿e braæ udzia³ tylko w

jednej czêœci Walnego Zgromadzenia.

Przypominamy ponadto, ¿e w razie w¹tpliwoœci to¿-
samoœæ cz³onków Spó³dzielni, którzy uczestniczyæ bê-

d¹ w Walnym Zgromadzeniu mo¿e byæ
stwierdzana przed wejœciem na salê ob-
rad na podstawie dokumentu to¿samoœci
(prosimy o zabranie na Walne Zgroma-
dzenie dowodu osobistego lub innego do-
kumentu ze zdjêciem).

„Cz³onek mo¿e braæ udzia³ w Walnym Zgromadzeniu
osobiœcie lub przez pe³nomocnika. Pe³nomocnik nie mo¿e
zastêpowaæ wiêcej ni¿ jednego cz³onka. Cz³onek Zarz¹du
i pracownik Spó³dzielni nie mo¿e byæ pe³nomocnikiem na
Walnym Zgromadzeniu. Pe³nomocnictwo powinno byæ
udzielone na piœmie pod rygorem niewa¿noœci i do³¹czo-
ne do protoko³u Walnego Zgromadzenia.”

00 00

Zarz¹d PSM w Chrzanowie

Do wy³¹cznej w³aœciwoœci Walnego Zgromadzenia nale¿y:
1)uchwalanie kierunków rozwoju dzia³alnoœci gospodarczej oraz spo-

³ecznej i kulturalnej,
2) rozpatrywanie sprawozdañ Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawo-

zdañ rocznych i sprawozdañ finansowych oraz podejmowanie uchwa³
co do wniosków cz³onków Spó³dzielni, Rady Nadzorczej lub Zarz¹du
w tych sprawach 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 (do-
chodu ogólnego) oraz sposobu pokrycia strat,

5)podejmowanie uchwa³ w sprawie zbycia nieruchomoœci, zbycia zak³a-
du lub innej wyodrêbnionej jednostki organizacyjnej,

6)podejmowanie uchwa³ w sprawie przyst¹pienia do innych organizacji
gospodarczych oraz wystêpowania z nich,

7)oznaczanie najwy¿szej sumy zobowi¹zañ, jak¹ 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 Nadzorczej,
10) uchwalanie zmian statutu,
11) podejmowanie uchwa³ w sprawie przyst¹pienia lub wyst¹pienia

Spó³dzielni ze Zwi¹zku oraz upowa¿nienie Zarz¹du do podejmowa-
nia dzia³añ w tym zakresie,

12) wybór i odwo³anie cz³onków Rady Nadzorczej,
13) wybór delegatów na zjazd Zwi¹zku, w którym Spó³dzielnia jest zrze-

szona,
14) skreœlony
15) skreœlony
16) uchwalanie regulaminu obrad Rady Nadzorczej,
17) skreœlony.

KOMPETENCJE WALNEGO ZGROMADZENIA WED£UG § 30 STATUTU SPÓ£DZIELNI

- harmonogram odczytów
podzielników kosztów
ogrzewania

- sprawozdania za 2014 r.

- 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
prowadzenie 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. Witosa 1 - lokal o pow.147,81 m ,
7. Chrzanów, ul. Orkana 21D lokal o pow. 23,82 m ,
8. Chrzanów, ul. Pêckowskiego 3 - lokal o pow. 120,60 m ,
9. Chrzanów, ul. Szarych Szeregów 4a lokal o pow. 12,50m ,

10. Libi¹¿ ul. Ratowników Górniczych 1 - lokal o pow. 52,66 m ,
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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
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Z PRAC RADY NADZORCZEJ

ZAWIADOMIENIE
W.S.

W dniu 26 marca 2015 r. odby³o siê po-
siedzenie Plenum Rady Nadzorczej Pow-

szechnej Spó³dzielni Mieszkaniowej w Chrzano-
wie, którego przedmiotem by³y nastêpuj¹ce te-
maty:
- rozmowy z osobami zalegaj¹cymi z op³atami

za u¿ywanie lokali mieszkalnych,

- ocena realizacji planu spo³eczno - gospodar-
czego za 2014 r.,

- podsumowanie akcji zimowej 2015 r. dla dzie-
ci,

- ocena stanu BHP i p.po¿. - w lokalach admi-
nistrowanych przez Spó³dzielniê,

- wnioski Komisji problemowych Rady Nadzor-

czej,
- informacja o pracy Zarz¹du Spó³dzielni,
- sprawy bie¿¹ce i wniesione,
- pisma mieszkañców spó³dzielczych zasobów

mieszkaniowych,
- dyskusja i wnioski,
- sprawy organizacyjne.

Zarz¹d Powszechnej Spó³dzielni Mieszkanio-
wej w Chrzanowie dzia³aj¹c na podstawie

§ 31 ust.1 i § 32 ust.1 i 2 statutu Spó³dzielni
zawiadamia, ¿e Walne Zgromadzenie Powszech-
nej Spó³dzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie
odbêdzie siê w nastêpuj¹cych terminach:
- .

w klubie „Pegaz”, ul. Kard. Wyszyñskiego
17 w Chrzanowie - cz³onkowie dysponuj¹cy
spó³dzielczym prawem do lokalu lub posiada-
j¹cy odrêbn¹ w³asnoœæ lokalu w budynkach
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 spó³-
dzielczym prawem do lokalu lub posiadaj¹cy
odrêbn¹ w³asnoœæ lokalu w budynkach po³o¿o-
nych w Chrzanowie przy ul. Brzezina 10, 12;
Jab³oniowa 2; Kolonia Rospontowa 13, 14, 17;
Orkana 21, 21A, 21B, 21C, 21D, 21E, 21F,
21G; Oczkowskiego 2, 4; Pêckowskiego 1, 2,
3, 4, 5; Pogorska 10, 10A, 10B, 10C, 10D,
10E, 12, 12A, 12B; Krawczyñskiego 1, 2; Sza-
rych 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 klubie „Pegaz”, ul. Kard. Wyszyñskiego 17
w Chrzanowie - cz³onkowie dysponuj¹cy spó³-
dzielczym prawem do lokalu lub posiadaj¹cy
odrêbn¹ w³asnoœæ lokalu w budynkach po³o¿o-
nych w Chrzanowie przy ul. Broniewskiego
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, Kopernika 3; Mar-
sza³ka F. Focha 22; S¹dowa 2; Œwiêtokrzyska
13, 21; Sienkiewicza 8, 9, 10, 13, 15 oraz
cz³onkowie dysponuj¹cy spó³dzielczym pra-

wem do gara¿y lub odrêbn¹ w³asnoœci¹ do ga-
ra¿y po³o¿onych przy ul. Kubusia Puchatka,
Aleja Henryka 36a,

-
w Szkole Podstawowej nr 8 w Trzebini -

cz³onkowie dysponuj¹cy spó³dzielczym pra-
wem do lokalu lub posiadaj¹cy odrêbn¹ w³as-
noœæ lokalu w budynkach po³o¿onych w Trze-
bini 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 dysponuj¹cy spó³dziel-
czym prawem do lokalu lub posiadaj¹cy odrêb-
n¹ 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; Ratow-
ników Górniczych 8, 10, 12; Urzêdnicza 8, 10,
12; Wañkowicza 1, 3, 5; Wojska Polskiego 5,
7, 9 oraz cz³onkowie dysponuj¹cy spó³dziel-
czym prawem do gara¿y lub odrêbn¹ w³as-
noœci¹ do gara¿y po³o¿onych przy ul. S³owac-
kiego

z nastêpuj¹cym proponowanym 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 Walne-
go Zgromadzenia odbytego w dniach 26, 27,
28, 29, 30 maj 2014 r.

6. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjno-Manda-
towej w zakresie prawid³owoœci zwo³ania
Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenia
zdolnoœci do podejmowania prawomocnych
uchwa³ i podjêcie uchwa³ w sprawach:
1) przyjêcia protoko³u z Walnego Zgroma-

dzenia odbytego w dniach 26, 27, 28, 29,
30 maj 2014 r.

2) przyjêcia sprawozdania z wykonania uch-
wa³ z Walnego Zgromadzenia odbytego w
dniach 26, 27, 28, 29, 30 maj 2014 r.

7. Rozpatrzenie odwo³añ osób wykreœlonych lub

wykluczonych z cz³onkostwa Spó³dzielni lub
w stosunku do których stwierdzono wygaœ-
niêcia lokatorskiego prawa do lokalu - pod-
jêcie uchwa³.

8. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Spó³dzielni za
2014 r. z uwzglêdnieniem sprawozdania fi-
nansowego za ten okres i zamierzeñ na okres
najbli¿szy.

9. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Nadzor-
czej za okres od maja 2014 r. do kwietnia
2015 r. i podjêcie uchwa³ w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania z dzia³alnoœci

Spó³dzielni za 2014 r.,
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Spó³dzielni za 2014 r.,
3) zatwierdzenia sprawozdania z dzia³alnoœci

Rady Nadzorczej.
10.Podzia³ nadwy¿ki bilansowej za 2014 r. - pod-

jêcie uchwa³y.
11.Informacja Zarz¹du o realizacji wniosków z

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

12.Udzielenie absolutorium cz³onkom Zarz¹du
Spó³dzielni - podjêcie uchwa³.

13.Podjêcie uchwa³y w sprawie zmiany za³o¿eñ
organizacyjno-finansowych przedsiêwziêcia
inwestycyjnego „Budowa kompleksu gara¿y
przy ul. Kad³ubek w Chrzanowie”

14.Dyskusja.
15.Przyjêcie sprawozdania Komisji Wniosków.
16.Zakoñczenie Walnego Zgromadzenia.
Równoczeœnie zawiadamia siê, ¿e ka¿dy cz³onek
Spó³dzielni ma prawo do zapoznania siê ze spra-
wozdaniami i projektami uchwa³ bêd¹cymi przed-
miotem obrad Walnego Zgromadzenia, wy³o¿ony-
mi od dnia 8.05.2015 roku do wgl¹du w siedzibie
Spó³dzielni przy ul. Kard. Wyszyñskiego 17 w
Chrzanowie, pokój nr 138 oraz w administracjach
osiedli, codziennie (oprócz sobót) w godzinach od
7 do 15 .
Chrzanów   7.04.2015 r.

I (pierwsza) czêœæ - 25 maja 2015 r godz.
17

II (druga) czêœæ - 26 maja 2015 r. godz. 17

III (trzecia) czêœæ 27 maja 2015 r. godz. 17

IV (czwarta) czêœæ - 28 maja 2015 r. godz.
17

V (pi¹ta) czêœæ - 29 maja 2015 r. godz. 17

-

00

00

00

00

00

00 00

Zarz¹d PSM w Chrzanowie
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Grupa pos³ów na Sejm wnios³a o zbadanie
zgodnoœci z Konstytucj¹ niektórych przepi-

sów ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych i
prawa spó³dzielczego, zarzucaj¹c im niezgod-
noœæ z Konstytucj¹. Zarzut niekonstytucyjnoœci
dotyczy³ przepisów zwi¹zanych z cz³onkostwem
w spó³dzielni, zarz¹dzaniem nieruchomoœciami
przez spó³dzielnie mieszkaniowe oraz podzia-
³em maj¹tku spó³dzielni.
Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 5.02.
2015 r. K 60/13 zosta³ og³oszony w Dzienniku
Ustaw nr 201 z 10 lutego 2015 r.
Trybuna³ orzek³, ¿e art. 3 ust. 1 i 3 usm w zakre-
sie, w jakim dopuszcza cz³onkowstwo w spó³-
dzielni mieszkaniowej osób, którym nie. przy-
s³uguje spó³dzielcze lokatorskie prawo do loka-
lu, spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu,
prawo odrêbnej w³asnoœci lokalu lub ekspekta-
tywa odrêbnej w³asnoœci okalu, jest niezgodny z
art, 64 Konstytucji.
Wyrok powoduje koniecznoœæ nowelizacji usta-
wy o spó³dzielniach mieszkaniowych, w tym art.
3 i wprowadzenia regulacji odnoœnie cz³onko-
stwa osób ubiegaj¹cych siê o przyjêcie do spó³-
dzielni oraz regulacji odnoœnie ustania cz³onko-
stwa osób; które nie legitymuj¹ siê interesem
polegaj¹cym na zaspokojeniu przez dan¹ spó³-
dzielniê ich potrzeb mieszkaniowych.
Og³oszenie wyroku Trybuna³u w Dzienniku Us-
taw nie powoduje: ustania cz³onkostwa osób,
którym w dacie publikacji wyroku nie przys³u-
giwa³ tytu³ prawny do lokalu. Cz³onkostwo trwa
nadal.
Trybuna³ stwierdzi³, ¿e art. 17 ust. 6 usm w za-
kresie; w jakim do powstania cz³onkostwa w
spó³dzielni nabywcy spó³dzielczego w³asnoœcio-
wego prawa do lokalu, a tak¿e spadkobiercy, za-
pisobiercy i licytanta, wymaga spe³nienia innych
przes³anek ni¿ z³o¿enie przez te osoby deklaracji
przyst¹pienia do spó³dzielni, jest niezgodny z
Konstytucj¹. Oznacza to; ¿e po publikacji wyro-
ku osoba dysponuj¹ca spó³dzielczym w³asnoœ-
ciowym prawem do lokalu (nabywca, spadko-
bierca, zapisobierca, licytant) w celu uzyskania
cz³onkostwa powinna z³o¿yæ deklaracjê przyst¹-
pienia do spó³dzielni. Z chwil¹ z³o¿enia dekla-

racji spó³dzielnia obowi¹zana jest przyj¹æ osobê
uprawnion¹ w poczet cz³onków. Wymaganie
spe³nienia innych przes³anek (statutowych) ni¿
z³o¿enie przez te osoby deklaracji przyst¹pienia
do spó³dzielni jest pozbawione podstaw praw-
nych.
Zdaniem Trybuna³u konieczne jest wprowadze-
nie przez ustawodawcê regulacji dotycz¹cych
zasad okreœlania liczby i wysokoœci udzia³ów
cz³onkowskich.
Trybuna³ orzek³, ¿e art. 19 ust. 2 usm w zakre-
sie, w jakim uzale¿nia skuteczne nabycie eks-
pektatywy odrêbnej w³asnoœci lokalu od przyjê-
cia w poczet cz³onków spó³dzielni, jest niezgod-
ny z Konstytucj¹.
Trybuna³ zwraca uwagê, ¿e wa¿ne nabycie up-
rawnienia maj¹tkowego (ekspektatywy odrêbnej
w³asnoœci lokalu) nie mo¿e byæ pochodn¹ uzys-
kania cz³onkostwa w spó³dzielni. Art. 19 ust. 2
usm w zakresie, w jakim uzale¿nia skuteczne
nabycie ekspektatywy odrêbnej w³asnoœci lokalu
od przyjêcia w poczet cz³onków traci moc obo-
wi¹zuj¹c¹. Skuteczne nabycie ekspektatywy lo-
kalu nie jest wiêc uzale¿nione od przyjêcia w
poczet cz³onków.
Trybuna³ stwierdzi³, ¿e art. 26 § 2 prawa spó³-
dzielczego w zakresie, w jakim nie przewiduje
prawa by³ego cz³onka spó³dzielni, któremu
przys³uguje odrêbna w³asnoœæ lokalu, do odpo-
wiedniej czêœci funduszu remontowego, jest
niezgodny z Konstytucj¹. Publikacja wyroku nie
stwarza mo¿liwoœci dochodzenia przez by³ych
cz³onków, którym przys³uguje prawo odrêbnej
w³asnoœci lokalu, wyp³aty œrodków zgromadzo-
nych na funduszu remontowym. Konieczne jest
wprowadzenie przez ustawodawcê odpowied-
nich regulacji dotycz¹cych zasad i sposobu roz-
liczania œrodków zgromadzonych przez by³ych
cz³onków na funduszu remontowym. Wprowa-
dzenie przepisów okreœlaj¹cych zasady rozlicza-
nia przez ustawodawcê oznacza ich dzia³anie na
przysz³oœæ. Nie ma zatem mo¿liwoœci dokony-
wania podzia³u funduszu remontowego przed
wprowadzeniem zasad rozliczeñ w ustawie o
spó³dzielniach mieszkaniowych.
Pozosta³e przepisy bêd¹ce przedmiotem zaskar-

¿enia zosta³y uznane za zgodne z Konstytucj¹, w
tym art. 27 usm.
Trybuna³ orzek³, ¿e przepisy reguluj¹ce zarz¹-
dzanie nieruchomoœciami, w których ustanowio-
na zosta³a odrêbna w³asnoœæ lokalu, przez spó³-
dzielniê mieszkaniow¹ nie naruszaj¹ Konstytu-
cji. Ta forma zarz¹dzania nieruchomoœciami
przez spó³dzielnie mieszkaniowe oparta o prze-
pisy usm, zdaniem Trybuna³u, nie narusza prawa
w³asnoœci w³aœcicieli lokali.
Trybuna³ nie uzna³ za niezgodny z Konstytucj¹
przepisu art.16 § 1 prawa spó³dzielczego o ko-
niecznoœci z³o¿enia deklaracji przez osobê ubie-
gaj¹c¹ siê o cz³onkostwo. Samo nabycie spó³-
dzielczego w³asnoœciowego prawa do lokalu
(uzyskania w drodze spadku) nie zastêpuje de-
klaracji jako oœwiadczenia woli nabywcy prawa
o przyjêcie go w poczet cz³onków. Konieczne
jest wiêc z³o¿enie deklaracji przyst¹pienia do
spó³dzielni oraz wniesienie wpisowego i udzia-
³u. Trybuna³ nie podzieli³ zdania wnioskodaw-
ców o wprowadzeniu przepisu umo¿liwiaj¹cego
powstanie cz³onkostwa z mocy prawa.
Zaskar¿ony art. 40 usm jest zgodny z Kons-
tytucj¹. Wymieniony przepis wprowadzi³ zasa-
dê, ¿e ca³e mienie bêd¹ce w³asnoœci¹ spó³dziel-
ni, w tym nieruchomoœci, w których nie ma lub
nie mo¿e nast¹piæ przeniesienie w³asnoœci loka-
lu na inn¹ osobê ni¿ spó³dzielnia, pozostaje
w³asnoœci¹ spó³dzielni. Spó³dzielnia jako osoba
prawna posiada swój maj¹tek i jej nieruchomoœ-
ci nie s¹ w³asnoœci¹ cz³onków spó³dzielni.
Maj¹tek s³u¿y ogó³owi cz³onków i osób niebê-
d¹cych cz³onkami, którym przys³uguj¹ spó³dziel-
cze w³asnoœciowe prawo do lokalu lub prawo
odrêbnej w³asnoœci lokalu.
W sprawie poruszonych w wyroku i uzasadnie-
niu zagadnieñ Zwi¹zek bêdzie przedstawia³ sta-
nowisko w trakcie prac legislacyjnych nad pro-
jektem zmiany ustawy o spó³dzielniach miesz-
kaniowych. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna
do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu pra-
wa spó³dzielczego pracuje aktualnie nad projek-
tem zmiany ustawy prawo spó³dzielcze.

Zarz¹d ZRSMRP
Warszawa, dnia 16.03.2015 r.

1

Powszechna Spó³dzielnia Mieszkaniowa w
Chrzanowie na wniosek Wydzia³u Gospo-

darki Komunalnej i Ochrony Œrodowiska Urzê-
du Miejskiego w Chrzanowie przypomina o
dzia³aniach zwi¹zanych z eliminacj¹ i zapobie-
ganiem zagro¿eñ epidemiologicznych spowodo-
wanych zanieczyszczeniem œrodowiska psimi
odchodami.
W zwi¹zku z powy¿szym przypominamy wszyst-
kim naszym mieszkañcom o obowi¹zkach wyni-
kaj¹cych z: Ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996r. o
utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1399), Regu-
laminów utrzymania czystoœci i porz¹dku na te-
renie miasta i gminy Chrzanów, Libi¹¿ i Trzebi-
nia ora z Regulaminu porz¹dku domowego w
zasobach PSM w Chrzanowie.
Poni¿ej zamieszczamy wyci¹g z regulaminu
utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie
gminy, dotycz¹cy obowi¹zków w³aœcicieli utrzy-
muj¹cych zwierzêta domowe.

Prosimy o bezwzglêdne przestrzeganie w/w obo-
wi¹zków.

„Rozdzia³  4.
Obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta
domowe, maj¹cych na celu ochronê przed
zagro¿eniem lub uci¹¿liwoœci¹ dla ludzi
oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego u¿ytku

§ 5

§ 6

§ 7

1. Osoby utrzymuj¹ce zwierzêta domowe zobo-
wi¹zane s¹ do zachowania bezpieczeñstwa i

œrodków ostro¿noœci, zapewniaj¹cych ochro-
nê przed zagro¿eniem utraty zdrowia lub
¿ycia ludzi i zwierz¹t.

2. Osoby utrzymuj¹ce zwierzêta domowe s¹ zo-
bowi¹zane do sprawowania nad nimi w³aœ-
ciwej opieki, aby zwierzêta te nie by³y uci¹¿-
liwe dla otoczenia oraz ponosz¹ pe³n¹ odpo-
wiedzialnoœæ za zachowanie tych zwierz¹t.

1. Utrzymuj¹cy zwierzêta domowe zobowi¹zani
s¹ do:
1) zapewnienia dozoru nad psami i innymi

zwierzêtami domowymi;
2) prowadzenia psów na smyczy oraz wypo-

sa¿enia psów rasy uznawanej za agresyw-
n¹ lub w inny sposób zagra¿aj¹ce otocze-
niu w kaganiec;

3) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeñ
spowodowanych przez psy i inne zwierzêta
domowe w miejscach publicznych oraz w
obrêbie czêœci wspólnych na nieruchomoœ-
ci - w szczególnoœci na klatkach schodo-
wych, windach i innych pomieszczeniach
wspólnego u¿ytku, jak równie¿ na chodni-
kach, ulicach i placach, parkingach, zie-
leñcach i innych miejscach publicznych i
umieszczanie tych nieczystoœci w pojem-
nikach do zbierania odpadów;

4) nie wprowadzania psów na teren placów
gier i zabaw oraz piaskownic dla dzieci,

k¹pielisk, zdrojów, fontann miejskich;
5) nie wprowadzania psów do budynków u¿y-

tecznoœci publicznej, w szczególnoœci do
urzêdów, zak³adów opieki zdrowotnej i
spo³ecznej, szkó³ i placówek wychowaw-
czych, placówek kulturalno-oœwiatowych
(nie dotyczy lecznic i wystaw), z wyj¹tkiem
psów przewodników;

6) zabezpieczenia terenu nieruchomoœci przed
wydostaniem siê z niej psa, odpowiednio
oznakowanej - tabliczk¹ ze stosownym os-
trze¿eniem;

7) zabezpieczenia przed wydostaniem siê z
lokali mieszkalnych i u¿ytkowych gadów,
p³azów, ptaków i owadów;

8) nie pozostawiania psów i innych zwierz¹t
domowych na terenach niezamieszka³ych
lub nieu¿ytkowanych.

2. Przewo¿enie zwierz¹t œrodkami komunikacji
zbiorowej odbywa siê na zasadach okreœlo-
nych przez przewoŸników œwiadcz¹cych te
us³ugi.

Pad³e zwierzêta gospodarskie i domowe, nale¿y
przekazaæ do unieszkodliwienia przedsiêbiorcy
prowadz¹cemu dzia³alnoœæ w tym zakresie”.

J.£.

APEL DO MIESZKAÑCÓW

STANOWISKO ZWI¥ZKU REWIZYJNEGO
SPÓ£DZIELNI MIESZKANIOWYCH RP DOTYCZ¥CE WYROKU TRYBUNA£U KONSTYTUCYJNEGO Z DNIA 5 LUTEGO 2015 R.
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Sezon wycieczek turystyczno - krajoznawczych rozpoczêty.
28 marca odby³ siê

z klubów „Pegaz” i „Promieñ”. W zwi¹zku z X
rocznic¹ œmierci Ojca Œwiêtego uczestnicy wyjazdu mieli
okazjê zwiedziæ nowe Muzeum - Dom Rodzinny Jana Paw³a
II w Wadowicach, które wzbudzi³o wiele niezapomnianych
prze¿yæ. Kolejnym punktem wycieczki by³o Miejskie Muzeum
Suchej Beskidzkiej. Muzeum mieœci siê w renesansowym
zamku, zwanym "Ma³ym Wawelem". Prezentuje dzie³a sztuki
malarstwo, pami¹tki, przywileje targowe, starodruki, ryciny
zwi¹zane z histori¹ zamku oraz parafii suskiej z okresu od
XVI XVIII w., dokumenty, fotogramy, pami¹tki zwi¹zane z
histori¹ Suchej Beskidzkiej, unikatow¹ kolekcjê malarstwa
Stefana Karola Habsburga z ¯ywca. Mimo niesprzyjaj¹cej
aury przyjemnoœæ zwiedzaj¹cym sprawi³ spacer po pa³acowym
parku krajobrazowym w stylu angielskim. Zwieñczeniem
wycieczki by³ ciep³y posi³ek w karczmie Rzym w Suchej
Beskidzkiej, która zosta³a zbudowana w II po³owie XVIII
wieku. Budynek jest cennym obiektem architektury
drewnianej. To w³aœnie tu Adam Mickiewicz umieœci³ akcjê
ballady "Pani Twardowska".
11 kwietnia tradycyjnie wyjechaliœmy dwoma autokarami na

, które odby³o siê na
w Niepo³omicach. W wyjeŸdzie uczestniczy³o 95 osób.
Mieszkañcy mieli mo¿liwoœæ zobaczyæ najstarsz¹ w Polsce
siedzibê sióstr benedyktynek w i znajduj¹ce siê
tam muzeum (zabytki piœmiennictwa, inkunabu³y, rzeŸby,
obrazy, zbiory szat, kolekcjê figurek woskowych), a nastêp-

nie zwiedzali 700-letni¹ rezydencjê królewsk¹ -
, komnaty zamkowe, galerie ma-

larstwa i rzeŸby „Sukiennice w Niepo³omicach”, „Wystawê
trofeów myœliwskich”, „Muzeum Fonografii”. Ogl¹dali pokaz
walk rycerskich, które odbywa³y siê na dziedziñcu zamku, po
czym udali siê do groty gotyckiej na gor¹cy posi³ek.
W drodze powrotnej w obu autokarach odby³ siê quiz wiedzy
o Niepo³omicach i Stani¹tkach.
W dniach 19-27 marca w klubach Pegaz i Promieñ zosta³
og³oszony konkurs plastyczny o charakterze ogólnodostêp-
nym, dla ró¿nych kategorii wiekowych, pt.:

. W konkursie wziê³o udzia³ 39 osób. Z wyko-
nanych prac powsta³a wystawa œwi¹teczna w pracowni plas-
tycznej. W klubie laureatami konkursu w kategorii
dzieciêcej zostali:

. Wœród osób doros³ych zwyciê¿y³y panie:
Natomiast

w klubie - m³odsza kategoria wiekowa -
, w starszej ka-

tegorii wiekowej - panie:

W najbli¿szym czasie w ramach sekcji plastycznej obchodziæ
bêdziemy . Podczas zajêæ uczestnicy zachêca-
ni bêd¹ do ochrony przyrody i stosowania nowo poznanych
technik plastycznych. Za pomoc¹ niekonwencjonalnych ma-
teria³ów wykonaj¹ plakat ekologiczny.
W klubie Promieñ zorganizowano dwa konkursy:
- , którego zwyciêzcami zo-

stali -
.

- , w którym zwyciê-
¿yli:

.
15 kwietnia w Kole Seniora klubu „Pegaz” odby³o siê spot-
kanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w
Chrzanowie na temat: .
Prelekcja poœwiêcona by³a problematyce bezpieczeñstwa
osób starszych, a w szczególnoœci tematyce oszustw na
"wnuczka”, czy te¿ „funkcjonariusza policji, CBŒ". Podczas
spotkania wyœwietlone zosta³y filmy instrukta¿owe i filmy

przedstawiaj¹ce typowe oszustwa starszych ludzi. Tematyka
prelekcji, jak równie¿ sposób jej przeprowadzenia wzbudzi³y
du¿e zainteresowanie, wiêc zdecydowano o zorganizowaniu
kolejnych spotkañ.
Tymczasem kontynuujemy sta³e zajêcia, wynikaj¹ce z tygod-
niowych harmonogramów pracy klubów. Do koñca kwietnia
br. obowi¹zuje w klubie „Pegaz” zakaz organizowania zajêæ
sportowych w grupach dzieciêcych i m³odzie¿owych oraz w
grupie tanecznej breakdance. Skorzysta³a z tego Sekcja
Tenisa Sto³owego dla doros³ych - ma okazjê wykorzystania
sali dwa razy w tygodniu, co niew¹tpliwie zaprocentuje w
rozgrywkach powiatowych. 25 marca tradycyjnie, jak co
roku, odby³ siê dla
doros³ych. Celem imprezy by³o utrwalanie zachowañ szla-
chetnej, sportowej rywalizacji oraz doskonalenie umiejêt-
noœci gry. Najlepsi gracze otrzymali nagrody rzeczowe oraz
dyplomy. Do zwyciêzców turnieju nale¿¹ panowie:

W soboty, od godziny 12 do 15, w klubie „Pegaz” organizo-
wane s¹ spotkania , które maj¹ na
celu popularyzacjê gier planszowych w œrodowisku oraz
ujawnianie i rozwijanie uzdolnieñ osób uczestnicz¹cych w
zajêciach. Gry planszowe pobudzaj¹ aktywnoœæ umys³ow¹,
rozwijaj¹ inteligencjê, kszta³c¹ te cechy charakteru, które
prowadz¹ do zwyciêstwa nie tylko na zawodach sportowych,
ale i w ¿yciu. Wyrabiaj¹ umiejêtnoœæ panowania nad sob¹,
ucz¹ wytrwa³oœci, poczucia odpowiedzialnoœci za w³asne
decyzje, ucz¹ myœleæ obiektywnie i nie lekcewa¿yæ ¿adnego
przeciwnika. Na pocz¹tku kwietnia odby³ siê

dla dzieci i m³odzie¿y szkolnej. Poprzez uczest-

nictwo w turnieju propagowano w³aœciwe postawy zwyciêzcy i
pokonanego w grze, podkreœlano znaczenie zdrowej rywali-
zacji i wspó³zawodnictwa. Zwyciêzcami zosta³y w kolejnoœci:

Dwa razy w tygodniu w klubie „Pegaz” odbywaj¹ siê próby
zespo³ów muzycznych. Jeden z nich, zespó³ , tworzy
czwórka muzyków w sk³adzie: Rafa³ Topolski - gitara, vocal,
Piotr Malinowski- gitara, £ukasz Kosowski- perkusja, Dar-
iusz Ko³omañski- bas. Graj¹ gitarowego rocka, z dobrym,
polskim tekstem. Wszystkie kompozycje to autorskie po-
mys³y lidera zespo³u - Rafa³a Topolskiego. Cz³onkowie gru-
py pochodz¹ z Chrzanowa, koncertuj¹ w ca³ej Polsce. Doro-
bek artystyczny zespo³u to dwie p³yty d³ugograj¹ce: „Pew-
nego dnia siê uda ” oraz „Sugestie”. W roku 2013r powsta³
klip do utworu pt.: „Jesteœ Ty”. Wyst¹pi³ w nim goœcinnie
chrzanowianin - Sebastian W¹troba, aktor znany z roli w
serialu „W11”. Credo da³o wiele koncertów w klubach mu-
zycznych, wyst¹pi³o na kilku du¿ych imprezach plenerowych,
na gali Wyborów Miss Polski Ziemi £ódzkiej w 2014 r.
Kompletny materia³ muzyczny zespo³u stanowi oko³o 30
utworów.
W klubie „Pegaz” prê¿nie dzia³a i ci¹gle powiêksza siê

. Doros³e osoby spotykaj¹ siê w pi¹tki od godziny

17 do 20. Spotkania szachistów to œwietny trening pamiêci,
uwagi, koncentracji, abstrakcyjnego i logicznego myœlenia.
10 kwietnia odby³ siê klubowy turniej

, którego zwyciêzc¹ zosta³ pan
. Kolejne miejsca zajêli panowie:

.

- w najbli¿szym czasie -
oraz ” bêdzie-

my obchodziæ Œwiêta Majowe. W ka¿dej sekcji planujemy
ciekawe zajêcia. Odbêd¹ siê liczne konkursy, zabawy mu-
zyczne i taneczne z udzia³em prezentera muzycznego, kon-
kursy tematyczne i plastyczne. Zachêcamy wszystkich miesz-
kañców do wziêcia udzia³u w pt.:

. Prace mo¿na wykonywaæ z dowolnego
materia³u, przyjmowanie prac nast¹pi w klubie Pegaz w
dniach 21 28 kwietnia br., a w klubie „Promieñ” w dniach
22 - 28 kwietnia br.

w klubie „Pegaz” dzieci przygo-
towuj¹ siê do majówki poprzez naukê uk³adu tanecznego.
Zaplanowany jest równie¿ konkurs piosenki pt.:

. Podczas spotkañ w bêdziemy witaæ maj
miêdzy innymi zajêciami ruchowymi pod has³em

, dostosowanymi do wieku osób bior¹cych
udzia³. Odbêd¹ siê równie¿ warsztaty plastyczne i muzyczne,
a tak¿e wieczornica okolicznoœciowa.
Klub „Promieñ” zachêca chêtnych do udzia³u w zajêciach
dziennikarskich - do tworzenia kroniki klubowej „¯ycie klu-
bu”, czy te¿ tworzenia fotoreporta¿y z ¿ycia mieszkañców na
osiedlu. Fotoreporta¿e mog¹ przedstawiaæ: fotograficzne
dokumentacje z ¿ycia, historie zwyk³ych ludzi (minimum
trzy fotografie), ukazuj¹ce czas, miejsce zdarzenia, oddaj¹-

ce nastrój sytuacji, o charakterze rodzinnym, podró¿niczym,
przyrodniczym, sportowym, itd.

· - ogólnodostêpny konkurs plastyczny z okazji
X rocznicy œmierci Ojca Œwiêtego, pt.: „Portret Jana Pa-
w³a II” - klub „Pegaz”.

· - „Majówka z aparatem” - ogólnodostêpny kon-
kurs fotograficzny w klubie „Promieñ”.

· - „Tatrzañska wiosna” - ogólnodostêpny kon-
kurs fotograficzny w klubie „Promieñ”.

· - „Duch przyrody - moc przyrody” fo-
toreporta¿ - konkurs ogólnodostêpny, klub „Promieñ”

· - piknik integracyjny - skan-
sen w Wygie³zowie. Impreza nieodp³atna. z klubu „Pe-
gaz”. Zapisy od 12 - 20 maja.

·
.

Zapisy od 12 maja br.
· w klubie Pegaz

- wystêp artystów profesjonalnych z teatrzykiem oraz pro-
gramem animacyjnym dla dzieci, a tak¿e wiele innych
atrakcji - impreza ogólnodostêpna, zorganizowany dowóz z
Libi¹¿a i Trzebini.

· - imprezy z okazji podczas za-
jêæ w klubie „Pegaz” - konkursy i zabawy, turnieje spor-
towe i muzyczne.

·
- zapisy 15.05. dla mieszkañców Trzebini, 19.05.

dla wszystkich mieszkañców.
· 9.05.2015

Wiœnicz, - 6-7.06.2015 - Ziemia Sandomierska

L.W.

wyjazd integracyjny dla cz³onków Kó³
Seniora

„Powitanie wiosny” Zamku Królewskim

Stani¹tkach

Zamek
Królewski w Niepo³omicach

„Ozdoby na stó³
wielkanocny”

Pegaz

Promieñ

„Dzieñ Ziemi”

Wielkanocny Turniej Sportowy

Œwi¹teczny konkurs piosenki dzieciêcej

„Oszustwa dotycz¹ce osób starszych”

Œwi¹teczny Turniej Tenisa Sto³owego

Ko³a Gier Intelektualnych

Turniej Gier
Planszowych

Credo

Ko³o
Szachistów

o tytu³ Mistrza Gry w
Szachy

Podziêkowania dla
pana Stanis³awa Madeja, który nieodp³atnie pe³ni³ funkcjê
sêdziego turnieju.
„Czas na Majówkê” 25-29.04 w
klubie „Promieñ” 28-30.04 w klubie „Pegaz

konkursie plastycznym
„Polskie krajobrazy”

Na zajêciach muzycznych

„Majowa
nutka” Kole Seniora

„w zdrowym
ciele zdrowy duch”

05-12 maja

5-13 maja

19 -27 maja

28 maja - 5 czerwca

22 maja - Rodzinne potyczki

23 maja - wycieczka autokarowa dla mieszkañców S³owa-
cja-Tatry Wysokie-Szczyrbskie Jezioro z klubu „Promieñ”

29 maja - Miêdzynarodowy Dzieñ Dziecka

28 maja - 2 czerwca MDD

30 maja - wycieczka autokarowa na S³owacjê z klubu „Pe-
gaz”

w poprzednim numerze og³oszone wycieczki:

Hanna Chrzan, Andrzej Czak, Martyna
Nowak z Chrzanowa
Maria Jeziorska oraz Teresa Mathea z Chrzanowa.

Julia Œwia-
dek, Natalia Opyd, Dagmara Janic z Libi¹¿a

Danuta Wyrobkiewicz, Anna Król,
Henryka £aski z Libi¹¿a.

Natalia Opyd, Eryk Niebrzydowski, Zofia Baran z
Libi¹¿a

Zofia Baran, Eryk Niebrzydowski, Maja Otoczniak z
Libi¹¿a

Stanis³aw

Bodecki, Bogdan £ysik, Jan Gaudyn, Mieczys³aw Kozubek z
Chrzanowa.

Marta Samo³yk, Wiktoria Monica, Amelia Monica z Chrza-
nowa.

Bogdan £ysik z Chrza-
nowa Krzysztof Zaczek,
Mieczys³aw Kozubek, Mieczys³aw Ryba

Najbli¿sze imprezy:

Zapraszamy


