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WALNE ZGROMADZENIE 2015

W kontynuacji informacji z poprzedniego wydania
Biuletynu przypominamy, ¿e w bie¿¹cym roku

Walne Zgromadzenie, zosta³o zwo³ane przez Zarz¹d
Spó³dzielni w dniach od 25 do 29 maja. Piêæ czêœci Wal-
nego Zgromadzenia dostosowanych zosta³o terytorialnie
do poszczególnych administracji osiedli (podzia³ cz³on-
ków uprawnionych do udzia³u w poszczególnych czêœ-
ciach Walnego Zgromadzenia zawarty jest w zawiado-

mieniu). Poszczególne czêœci Walnego Zgro-
madzenia odbêd¹ siê w terminach 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.

Zgodnie ze zmienionym od 1 lipca
2011 roku art. 36 ust. 3 ustawy Prawo spó³-
dzielcze oraz § 29 Statutu naszej Spó³dziel-
ni:

Oznacza to, ¿e pe³nomocnictwo winno byæ
udzielone na piœmie i zawieraæ dane cz³onka
udzielaj¹cego pe³nomocnictwa pozwalaj¹ce
go zidentyfikowaæ (co najmniej imiê naz-

wisko i adres), podobne dane osoby, której
pe³nomocnictwo zosta³o udzielone, jedno-
znaczne stwierdzenie, ¿e pe³nomocnictwo
dotyczy reprezentowania okreœlonej osoby
w Walnym Zgromadzeniu przeprowadza-
nym w 2015 roku oraz w³asnorêczny podpis
osoby udzielaj¹cej pe³nomocnictwa.
Pe³nomocnictwo zostanie przekazane do
Prezydium poszczególnych czêœci Walnego
Zgromadzenia i do³¹czone po protoko³u.
W przypadku w¹tpliwoœci zwi¹zanych z pe³-
nomocnictwem rozstrzygniêæ dokonywaæ
bêdzie prezydium poszczególnych czêœci
Walnego Zgromadzenia

Zachêcamy wszystkich cz³onków Spó³dziel-
ni do aktywnego uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu.

Cz³onek Spó³dzielni mo¿e braæ udzia³ tyl-
ko w jednej czêœci Walnego Zgromadze-
nia.

Prosimy o zabranie na Walne Zgroma-
dzenie dowodu osobistego lub innego do-
kumentu ze zdjêciem, gdy¿ w razie w¹t-
pliwoœci to¿samoœæ cz³onków Spó³dzielni,
którzy uczestniczyæ bêd¹ w Walnym Zgro-
madzeniu mo¿e byæ stwierdzana przed
wejœciem na salê obrad na podstawie do-
kumentu to¿samoœci.

„Cz³onek mo¿e braæ udzia³ w Walnym
Zgromadzeniu osobiœcie lub przez pe³no-
mocnika. Pe³nomocnik nie mo¿e zastêpowaæ
wiêcej ni¿ jednego cz³onka. Cz³onek Zarz¹-
du i pracownik Spó³dzielni nie mo¿e byæ pe³-
nomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu.
Pe³nomocnictwo powinno byæ udzielone na
piœmie pod rygorem niewa¿noœci i do³¹czone
do protoko³u Walnego Zgromadzenia.”

Zarz¹d PSM w Chrzanowie

Odczyt podzielników Wymiana podzielników z odczytem
Lp

Adres budynku Termin Adres budynku Termin

1 Urzêdnicza 1.06
2 Ratowników Górniczych 1.06
3 Wojska Polskiego 5 5 –

–

6.06
4 Wañkowicza 1.06
5 11 Listopada 1 – 3.06
6 Orkana 21B, 21C 21F, 21G 8 12.06
7 Szarych Szeregów 5 – 6.06 Szarych Szeregów 2C, 8, 10 11 – 13.06
8 Wincentego Witosa 5 – 6.06
9 Pogorska 8 – 9.06 Pogorska 10 13 – 15.06

10 W³adys³awa Szafera 9 – 10.06 W³adys³awa Szafera 4 13 – 15.06
11 Brzezina 9 – 10.06
12 Jab³oniowa 2 9 – 10.06
13 Pêckowskiego Jana 10 – 11.06
14 Oczkowskiego Jana 11 – 12.06
15 Profesora Krawczyñskiego 12 – 13.06
16 Urbañczyka Tadeusza 12 – 13.06
17 Trzebiñska 13 - 16.06 Trzebiñska 15 15 – 16.06
18 Niepodleg³oœci 16 – 18.06 Niepodleg³oœci 8, 11, 12, 13 15 – 16.06
19 Kardyna³a Wyszyñskiego 18 – 20.06
20 Mieszka I 19 – 20.06
21 Wodziñska 20.06
22 Sienki ewicza 20 - 22.06
23 Henryka Jordana 22 – 23.06 Henryka Jordana 2 17.06
24 S¹dowa 2 18 – 19.06
25 Marsza³ka F. Focha 22.06
26 Kad³ubek 23 – 25.06 Kad³ubek 30E 18 –

–
19.06

27 ZWM 23 – 25.06 ZWM 9 19 20.06

Powszechna Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie
informuje, i¿ w terminach wymienionych w tabeli nas-

t¹pi odczyt podzielników kosztów ogrzewania przez firmê
. Przedstawiciele

tej firmy posiadaj¹ imienne upowa¿nienia, wydane przez
Spó³dzielniê, na wykonywanie odczytu podzielników.
Prosimy o umo¿liwienie dostêpu do grzejników poprzez
zdemontowanie os³on, odsuniêcie mebli i innych urz¹dzeñ
od grzejników. Podczas odczytu obecny powinien byæ u¿yt-
kownik mieszkania lub upowa¿niona przez niego osoba.
Odczyt podzielników kosztów ogrzewania koñczy siê prze-
kazaniem u¿ytkownikowi lokalu formularza potwierdzaj¹-
cego wskazania podzielników. Formularz ten powinien byæ
podpisany przez u¿ytkownika lokalu.

ista Polska Sp. z. o.o. Oddzia³ Kraków

Prosimy o sprawdze-
nie przed podpisaniem formularza czy wszystkie ampu³-
ki zosta³y wymienione na nowe, poprawnoœci naniesio-
nych na formularz wskazañ podzielników oraz poziomu
cieczy pomiarowej w wymienionej ampu³ce - po prawej
stronie podzielnika (cztery kreski powy¿ej zera).
W przypadku budynków, w których wymieniane bêd¹
podzielniki kosztów ogrzewania, prosimy o dok³adne
sprawdzenie przed podpisaniem formularza wskazañ
dotychczas zamontowanych podzielników, z uwagi na
fakt, i¿ po ich wymianie nie bêdzie mo¿liwoœci ponowne-
go sprawdzenia wskazañ (zostan¹ one zutylizowane -
zniszczone).
U¿ytkownicy mieszkañ, w których w poprzednich latach
zosta³y wymienione podzielniki kosztów ogrzewania z wy-
parkowych na elektroniczne nie musz¹ udostêpniaæ miesz-
kañ do dokonania odczytów (zostan¹ one wykonane drog¹
radiow¹) - nie s¹ ujête w tabeli.

... dalszy ci¹g na stronie 4

HARMONOGRAM ODCZYTÓW PODZIELNIKÓW KOSZTÓW OGRZEWANIA

- Informacja o przebiegu
Walnego Zgromadzenia

- Procedury zwi¹zane
z remontami

- Jeszcze raz o dodatkach
mieszkaniowych
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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

OG£OSZENIE

W dniu 16 kwietnia 2015 r. odby³o siê po-
siedzenie Plenum Rady Nadzorczej Pow-

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

za u¿ywanie lokali mieszkalnych,
- przyjêcie materia³ów zwi¹zanych z przeprowa-

dzeniem Walnego Zgromadzenia 2015 r.,
- wnioski Komisji problemowych Rady Nadzor-

czej,
- informacja o pracy Zarz¹du Spó³dzielni,
- sprawy bie¿¹ce i wniesione,
- dyskusja i wnioski,
- sprawy organizacyjne.
Na posiedzeniu Plenum Rady Nadzorczej w
dniu 16 kwietnia 2015 r. podjêto równie¿ Uch-
wa³y tj.:
- nr 22/8/2015 - w sprawie przyjêcia sprawo-

zdania finansowego PSM w Chrzanowie za

2014 rok,
- nr 23/8/2015 - w sprawie zatwierdzenia spra-

wozdania z dzia³alnoœci Rady Nadzorczej za
okres sprawozdawczy od maja 2014 r. do
kwietnia 2015 r.

- nr 24/8/2014 do nr 27/8/2015 - w sprawie
przyznania premii za I kwarta³ 2015 r. dla
Zarz¹du Spó³dzielni i G³. Ksiêgowego

W.S.

Zarz¹d Powszechnej Spó³dzielni Mieszkanio-
wej w Chrzanowie, ul. Kardyna³a Wyszyñ-

skiego 17 og³asza przetarg na ustalenie pierw-
szeñstwa do zawarcia umowy sprzeda¿y spó³-
dzielczego w³asnoœciowego prawa do lokalu
mieszkalnego po³o¿onego w

Osoba przystêpuj¹ca do przetargu powinna
wnieœæ na rachunek bankowy Spó³dzielni nr
98 1020 2384 0000 9402 0008 7783 w terminie
do dnia do godz. wadium w
wysokoœci z³.
Przetarg odbêdzie siê w formie przetargu ustne-
go (licytacji).
W przetargu mog¹ braæ udzia³ wy³¹cznie osoby
fizyczne, które wp³aci³y wadium.
Przedmiotem przetargu jest ustalenie wartoœci
rynkowej spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa

do lokalu oraz osoby z któr¹ zostanie zawarta
umowa sprzeda¿y spó³dzielczego w³asnoœciowe-
go prawa do lokalu mieszkalnego.

Ponadto osobê t¹ obci¹-
¿aj¹: wynagrodzenie notariusza za ogó³ czynnoœ-
ci notarialnych dokonanych przy zawieraniu
umowy.
Osoba wygrywaj¹ca przetarg, a nie bêd¹ca
cz³onkiem PSM w Chrzanowie, obowi¹zana jest
wnieœæ udzia³ i wpisowe z tytu³u przyjêcia w
poczet cz³onków Spó³dzielni.
Spó³dzielnia dokonuje zwrotu wadium z chwil¹:
- zakoñczenia postêpowania przetargowego

wszystkim uczestnikom licytacji, oprócz wy-

grywaj¹cego,
- wycofania chêci uczestnictwa w przetargu,

je¿eli nast¹pi³o to przed licytacj¹,
- odwo³ania przetargu.
Przystêpuj¹cy do przetargu traci wadium, je¿eli
w terminie dni od daty wygrania przetargu
nie ureguluje ustalonej w drodze licytacji war-
toœci rynkowej spó³dzielczego w³asnoœciowego
prawa do lokalu. Wadium jest zaliczane na po-
czet wartoœci rynkowej spó³dzielczego w³asnoœ-
ciowego prawa do lokalu osobie wygrywaj¹cej
przetarg i nie podlega zwrotowi.
Mieszkanie udostêpnione zostanie w celu oglê-
dzin w dniach . w godz. od

oraz w godzinach od

Chrzanów, dn.15.05.2015r.

Chrzanowie przy

ul. S¹dowej 2/59 - o pow. u¿ytkowej 28,15 m
(1 pokój + kuchnia, IV piêtro),
Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Spó³dzielni
przy ul. Kardyna³a Wyszyñskiego 17 w Chrza-

nowie w dniu 15.06.2015 r. o godz. 14 .

12.06.2015 r. 13
1 000,00

Za wygrywaj¹cego uwa¿a siê tego uczestnika,
który zaoferuje najwy¿sz¹ cenê.
Cena wywo³awcza wynosi:
S¹dowa 2/59  71 100,00 z³
Osoba wygrywaj¹ca przetarg nabywa prawo
pierwszeñstwa zawarcia umowy sprzeda¿y
spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do lo-
kalu mieszkalnego i wnosi wylicytowan¹ war-
toœæ rynkow¹ prawa.

10

8 i 9.06.2015 r 12

do 14 15.06.2015 r. 12

do 13  .
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ telefo-
nicznie pod numerem 32 623 8447 wew. 26.
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Zarz¹d PSM w Chrzanowie

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê zakoñcze-
niem okresu rozliczeniowego dostawy

wody do lokali w dniach od 27 do 30 czerwca
bie¿¹cego roku dokonywane bêd¹ odczyty wo-
domierzy mieszkaniowych. Przed odczytami
zostan¹ na tablicach og³oszeñ na klatkach scho-
dowych wyprzedzaj¹co rozwieszone og³oszenia
o terminach odczytów. Prosimy o udostêpnienie

mieszkañ w celu przeprowadzenia odczytów.
W przypadku braku mo¿liwoœci udostêpnienia
mieszkania w wyznaczonym terminie prosimy o
ustalenie dodatkowego terminu odczytu z Admi-
nistracj¹ Osiedla, (ale nie póŸniej ni¿ do 29.
06.2015 r.).
Przypominamy, ¿e w przypadku nieudostêpnie-
nia mieszkania do odczytu wodomierza lokal ten

obci¹¿a siê w pierwszym i drugim okresie roz-
liczeniowym œrednim zu¿yciem z ostatniego ok-
resu za który dokonany by³ odczyt wodomierza,
w trzecim i ewentualnych nastêpnych okresach
rozliczeniowych wed³ug przeciêtnych norm zu-
¿ycia wody.
Wskazania wodomierzy podawane telefonicz-
nie i na kartkach nie bêd¹ uwzglêdniane.

WA¯NE

... dalszy ci¹g na stronie 3
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Prosimy u¿ytkowników lokali o pisemne pot-
wierdzenie odczytanych stanów wodomierzy na
protokole odczytu, poniewa¿ stan ten bêdzie
podstaw¹ rozliczenia kosztów dostawy wody
(wskazane jest przed potwierdzeniem sprawdze-
nie stanu wodomierzy).

Prosimy u¿ytkowników mieszkañ o kontrolne
(wizualne) odczytanie w dniu 30 czerwca br.
stanów wodomierzy i zachowanie ich dla spraw-

dzenia poprawnoœci rozliczenia zu¿ycia wody za
I pó³rocze br.

W przypadku budynków, w których zosta³y wy-
mienione wodomierze dotychczasowe na wodo-
mierze z radiowym systemem odczytu zostan¹

dokonane zdalnie odczyty stanów wodomierzy
(

).
Na ich podstawie Spó³dzielnia dokona rozlicze-
nia kosztów zu¿ycia wody i odprowadzonych
œcieków za okres I pó³rocza 2015 r.

Rozliczenie za wymieniony okres zostanie dorê-
czone w póŸniejszym terminie. Przypominamy,
¿e wszelkie nieprawid³owoœci w funkcjonowa-
niu wodomierzy nale¿y zg³aszaæ na bie¿¹co do
administracji osiedla, celem ich sprawdzenia i
ewentualnej wymiany.

bez udzia³u u¿ytkowników lokali i bez pot-
wierdzenia ich przez u¿ytkowników lokali

Zarz¹d PSM w Chrzanowie

... dalszy ci¹g ze strony 2

DODATEK ENERGETYCZNY
Osoby, którym przyznano dodatek mieszka-

niowy, mog¹ ubiegaæ siê o przyznanie no-
wego œwiadczenia - zrycza³towanego dodatku
energetycznego. Nowe œwiadczenie stanowi czêœ-
ciow¹ rekompensatê kosztów op³at za energiê
elektryczn¹.
Dodatek energetyczny otrzymaj¹ osoby, które
spe³ni¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
1. maj¹ przyznany dodatek mieszkaniowy w ro-

zumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerw-
ca 2001r o dodatkach mieszkaniowych (Dz.
U. z 2013 r. poz. 966 z póŸn. zm.);

2. s¹ stron¹ umowy kompleksowej lub umowy
sprzeda¿y energii elektrycznej zawartej z
przedsiêbiorstwem energetycznym;

3. zamieszkuj¹ w miejscu dostarczania energii
elektrycznej.

dla gospodar-
stwa domowego:
1) prowadzonego przez osobê samotn¹ wynosi

- miesi¹c,
2) sk³adaj¹cego siê z 2 do 4 osób wynosi

- miesi¹c,

3) sk³adaj¹cego siê z co najmniej 5 osób wynosi
- miesi¹c.

Dodatek energetyczny przyznawany jest w dro-
dze decyzji administracyjnej, na wniosek osoby
uprawnionej. Druki Wniosków o przyznanie do-
datku energetycznego dostêpne s¹ w Oœrodkach
Pomocy Spo³ecznej. Dodatkowe informacje na
temat dodatku energetycznego zainteresowani
mog¹ uzyskaæ w siedzibach Oœrodków Pomocy
Spo³ecznej.

Wysokoœæ dodatku energetycznego obowi¹zu-
j¹ca od dnia 1 stycznia 2014 r.

11,36 z³/

15,77 z³/

18,93 z³/

Zarz¹d PSM w Chrzanowie

Nieruchomoœæ  -  Rodzaj robót  -  przeniesiona wartoœæ [z³]
Nieruchomoœæ nr 15 ulica Sienkiewicza 8, 9, 10, 13, 15 - 97 478,50
remont - przebudowa wiatro³apów
ul. Sienkiewicza 9, 10
Nieruchomoœæ nr 27 ulica Œwiêtokrzyska 13 – 2 000,00
remont zadaszenia nad wejœciem do budynku
Nieruchomoœæ nr 53 ulica Trzebiñska 21, 23, 25, 27 – 20 000,00
Roboty na instalacji gazowej
ul. Trzebiñska 23 kl. I, II
Nieruchomoœæ nr 85 ulica Kardyna³a Wyszyñskiego 17, 17A – 3 500,00
wykonanie audytu energetycznego
ul. Kard. Wyszyñskiego 17

ROBOTY Z PLANU REMONTÓW 2014
ROKU PRZENIESIONE NA 2015 ROK
W nawi¹zaniu do informacji

z Biuletynu z lutego 2015
roku „Bilans zamkniêcia fun-
duszu na remonty w 2014 r.”
w poni¿szym zestawieniu pre-
zentujemy szczegó³owe infor-
macje o wartoœciach oraz za-
kresach prac zaplanowanych a
niewykonanych w 2014 roku a
przeniesionych do planu re-
montów na 2015 rok

Wyszczególnienie

JIW5Wgw

Dotychczasowe

(od 11.12.2013 r.)

Aktualne

(od 1.06.2015 r.)

Zmiana op³at

[%]

op³ata za moc zamówion¹ [z³/MW/m-c] 6 216,97 6 695,42 7,70

op³ata przesy³owa sta³a [z³/MW/m-c] 2 246,68 1 495,84 - 33,42

razem sta³e [z³/MW/m-c] 8 463,65 8 191,26 - 3,22

op³ata za ciep³o [z³/GJ] 31,32 33,10 5,68

op³ata przesy³owa zmienna [z³/GJ] 8,85 6,69 - 24,41

razem zmienne [z³/GJ] 40,17 39,79 - 0,95

Cena noœnika ciep³a [z³/m3] 21,45 21,21 - 1,12

ZMIANA TARYF NA CIEP£O NSE
Z dniem 1 czerwca 2015 roku ulegnie zmianie taryfa na ciep³o NSE w Brzeszczach.
Decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki z dnia 30 kwietnia 2015r. nr OKR-4210-52(16)
/2014/2015/366/XII/UJN zosta³a zatwierdzona taryfa dla ciep³a przedsiêbiorstwa NADWIŒLAÑSKA
SPÓ£KA ENERGETYCZNA sp. z o.o. z siedzib¹ w Brzeszczach na okres 12 miesiêcy od dnia wpro-
wadzenia taryfy do stosowania. (opublikowano j¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opols-
kiego z dnia 30 kwietnia 2015r. pozycja 2675).

Przez zawarte oznaczenia nale¿y rozumieæ:

Odbiorca pobieraj¹cy ciep³o wytworzone w
Ÿródle ciep³a stanowi¹cym w³asnoœæ
przedsiêbiorstwa energetycznego, sieci¹
ciep³ownicz¹ zlokalizowan¹ na terenie miasta
Libi¹¿a, w rejonie Zak³adu Górniczego „Janina"
Po³udniowego Koncernu Wêglowego S.A.,
poprzez grupowy wêze³ cieplny oraz zewnêtrzn¹
instalacjê odbiorcz¹. Sieæ ciep³ownicza oraz
grupowy wêze³ cieplny stanowi¹ w³asnoœæ
przedsiêbiorstwa energetycznego. Zewnêtrzna
instalacja odbiorcza stanowi w³asnoœæ odbiorcy.
Noœnik ciep³a - woda gor¹ca
(w sk³ad w/w grupy wchodz¹ budynki przy ul.
Ratowników Górniczych i Urzêdniczej w
Libi¹¿u).
Po przeprowadzonej analizie skutków zmiany
taryfy mieszkañcy budynków przy ul.
Ratowników Górniczych i Urzêdniczej w Libi¹¿u
zostan¹ poinformowani o ewentualnej zmianie
wysokoœci zaliczkowych op³at za centralne
ogrzewania.

JIW5Wgw
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Szczegó³owe terminy odczytu podzielników w poszczególnych
budynkach podawane bêd¹ na tablicach og³oszeñ w klatkach
schodowych budynków z dwutygodniowym wyprzedzeniem. W
przypadku w
wyznaczonym terminie bêdzie podany II termin odczytu z
siedmiodniowym wyprzedzeniem.
W przypadku nie udostêpnienia lokalu do odczytu podzielników
kosztów ogrzewania op³ata za ogrzewanie takiego lokalu zostanie
ustalona zgodnie z § 13

z dnia
22.06.2006r.

Zasada ta zastosowana bêdzie do
rozliczeñ kosztów ogrzewania w okresie rozliczeniowym 2014/2015

oraz w nastêpnym okresie rozliczeniowym.
Wszelkie uzasadnione proœby dotycz¹ce zmiany terminu lub godziny
odczytu nale¿y z wyprzedzeniem zg³osiæ i uzgodniæ z Administracj¹
Osiedla.niemo¿noœci udostêpnienia mieszkania do odczytu
Informujemy ponadto, i¿ w trakcie serwisu podzielników kosztów
bêd¹ montowane dodatkowe plomby na po³¹czeniu podzielnika
kosztów z grzejnikiem. Z uwagi na konsekwencje wynikaj¹ce z
zerwania lub uszkodzenia plomb, polegaj¹ce na dokonaniu rozliczenia
w takim przypadku jak dla mieszkania z nie funkcjonuj¹cymi
podzielnikami kosztów, prosimy o zachowanie ostro¿noœci i nie
zrywanie za³o¿onych dodatkowo plomb.

regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciep³a
do budynków i dokonywania rozliczeñ z u¿ytkownikami lokali za centralne
ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody u¿ytkowej w zasobach
Powszechnej Spó³dzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie

(koszty sta³e proporcjonalnie do ich powierzchni u¿ytkowej
lokalu, koszty zmienne w wysokoœci dwukrotnoœci kosztu œredniego dla
wszystkich lokali w danym budynku).

W budynkach, w których w bie¿¹cym roku bêd¹ wymieniane podzielniki
kosztów ogrzewania, w dniu odczytu podzielników bêd¹ wykonywane
przez pracowników Spó³dzielni nowe nastawy (regulacja) na zaworach
grzejnikowych w mieszkaniach.

Zarz¹d PSM w Chrzanowie

PROCEDURY ZWI¥ZANE Z PRACAMI REMONTOWYMI
W LOKALACH MIESZKALNYCH W ZASOBACH PSM W CHRZANOWIE
Wiele osób po nabyciu lokalu mieszkalnego

jak równie¿ po d³ugotrwa³ym u¿ytkowa-
niu mieszkania chce wykonaæ jego remont.
Remont mo¿e obejmowaæ ca³e mieszkanie albo
jego czêœæ. Z uwagi na to, i¿ mieszkania znaj-
duj¹ siê w budynkach wielomieszkaniowych
obowi¹zuj¹ zasady okreœlone w „Regulaminie
obowi¹zków Powszechnej Spó³dzielni Mieszka-
niowej w Chrzanowie i u¿ytkowników lokali w
zakresie napraw wewn¹trz lokali oraz zasad roz-
liczeñ Spó³dzielni z cz³onkami zwalniaj¹cymi
lokale”.
Zgodnie z w/w regulaminem
(remonty, przebudowy) w lokalach zarz¹dza-
nych przez Spó³dzielniê mo¿na przeprowadzaæ
po uzyskaniu na nie pisemnej zgody Spó³dzielni.
Zgoda nie jest wymagana jedynie przy wykony-
waniu prac dotycz¹cych bie¿¹cej konserwacji i
odnawiania lokalu (np. tapetowania, malowania
œcian lub stolarki, naprawy ok³adzin œciennych i
pod³ogowych, drobnych napraw instalacyjnych,
wymiany urz¹dzeñ sanitarnych na nowe itp.).

1. U¿ytkownik lokalu sk³ada wniosek o zgodê
(przed rozpoczêciem remontu a nie jak to
bywa czêsto na jego finiszu, wtedy kiedy roz-
poczynaj¹ siê jakieœ problemy) na przepro-
wadzenie robót budowlanych z wyszczegól-
nieniem ich zakresu oraz z podaniem po-
mieszczeñ, których roboty dotycz¹.
Zakres prac wymagaj¹cych uzyskania zgody
Spó³dzielni to:

wyburzanie czêœci œcian noœnych lub
jakiekolwiek ich naruszanie,

UWAGA: Wniosek o zgodê na wykonanie
robót remontowych mo¿na:
- z³o¿yæ w Administracji Osiedla,
- przes³aæ poczt¹,
- dostarczyæ do Sekretariatu PSM przy ul.

Kard. Wyszyñskiego 17 w Chrzanowie.
2. W pisemnej odpowiedzi zostan¹ okreœlone

warunki realizacji zaplanowanych robót, w
tym tak¿e ewentualna potrzeba uzyskania i
przedstawienia Spó³dzielni projektów
budowlanych wykonanych przez
uprawnionych specjalistów, a tak¿e pozwoleñ
na realizacjê robót lub innych dokumentów
wystawionych przez odpowiednie jednostki
administracji lub urzêdy.
Dokonania zg³oszenia w Wydziale Architek-
tury i Gospodarki Nieruchomoœciami Staro-
stwa Powiatowego w Chrzanowie wymaga:

Do robót mo¿na przyst¹piæ po up³ywie 30 dni
od daty dokonania zg³oszenia, je¿eli w wy¿ej
wymienionym terminie Starostwo Powiatowe
nie wniesie sprzeciwu.
Uzyskania w Wydziale Architektury i Gospo-
darki Nieruchomoœciami Starostwa Powiato-
wego w Chrzanowie decyzji pozwolenia na
budowê wymaga:

Do robót mo¿na przyst¹piæ po uzyskaniu de-
cyzji pozwolenia na wykonanie robót budow-
lanych i klauzuli o jej ostatecznoœci (po 14
dniach od jej dorêczenia), dostarczeniu osta-
tecznej decyzji pozwolenia do Spó³dzielni i
uzyskaniu na piœmie zgody na realizacjê

robót.
3. Po spe³nieniu wskazanych wymogów i zreali-

zowaniu prac remontowych z zachowaniem
warunków podanych przez Spó³dzielniê,
u¿ytkownik lokalu ka¿dorazowo jest zobo-
wi¹zany zawiadomiæ Administracjê Osiedla o
zakoñczeniu robót i dostarczyæ wymagane
dokumenty. Administracja Osiedla wraz z
udzia³em inspektora nadzoru z Dzia³u Tech-
nicznego dokonuje odbioru przeprowadzo-
nych robót z ocen¹ prawid³owoœci ich wy-
konania i spisuje protokó³ odbioru, który jest
podstaw¹ do odpowiednich zapisów w karcie
lokalu oraz ksi¹¿ce obiektu budowlanego.
Wymagane dokumenty - zale¿nie od zakresu
robót - miêdzy innymi:

UWAGA: Wymienione dokumenty mo¿na
dostarczaæ bezpoœrednio do Administracji
osiedla lub w trakcie komisyjnego odbioru
robót.

Prosimy, w celu unikniêcia problemów przy od-
biorze robót, o przestrzeganie powy¿szych pro-
cedur.

, ¿e ze wzglêdu na to, ¿e
w czêœci budynków s¹ ju¿ zamontowane wodo-
mierze z radiowym systemem odczytu, czêœæ
prac zwi¹zanych z wymian¹ lub przeróbk¹ ins-
talacji wodnej mog¹ wykonaæ tylko konserwa-
torzy danej Administracji. W pisemnej odpowie-
dzi informacja ta bêdzie zawarta.

, ¿e w zwi¹zku z tym,
¿e od 04.05.2015 r. zakoñczy³ siê sezon grzew-
czy, o pe³nym otwarciu g³owic zaworów termo-
statycznych i pozostawieniu ich w tej pozycji do
rozpoczêcia nastêpnego sezonu grzewczego.
Informujemy równie¿, ¿e po zakoñczeniu sezo-
nu grzewczego woda z instalacji centralnego
ogrzewania nie jest spuszczana czyli instalacja
c.o. jest ca³y czas pod wod¹. Wykonywanie wiêc
jakichkolwiek prac na instalacji c.o. bez zgody i
warunków Spó³dzielni mo¿e doprowadziæ do za-
lania lokalu mieszkalnego w³asnego i lokali po-
ni¿ej.

roboty budowlane

Postêpowanie dotycz¹ce przeprowadzania

remontów jest nastêpuj¹ce:

Ponadto informujemy

Przypominamy równie¿

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

wyburzanie (budowa dodatkowych)
zmiana lokalizacji œcianek dzia³owych,
zmiana lokalizacji istniej¹cych lub
wykonywanie dodatkowych otworów
drzwiowych i innych,
wymiana (przebudowa) instalacji
gazowej, elektrycznej, wodno-
kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania (w
tym wymiana grzejników na nowe,
przesuniêcie ich oraz demonta¿
grzejników w kuchni),
wymiana lub zmiana lokalizacji urz¹dzeñ
gazowych,
wymiana stolarki okiennej lub drzwiowej,
po³o¿enie parkietów, p³ytek
ceramicznych, paneli lub innych ok³adzin

na pod³ogach lub œcianach,
monta¿ sufitów podwieszanych,
monta¿ klimatyzatora.

wyburzanie lub wykonywanie œcianek
dzia³owych,
zamurowanie lub wykonywanie nowych
otworów drzwiowych i innych w œcian-
kach dzia³owych,
wymiana instalacji gazowej (tzn. wykona-
nie nowej instalacji bez zmiany jej po-
przedniego przebiegu).

wyburzanie czêœci œcian noœnych lub ja-
kiekolwiek ich naruszanie,
wykonywanie lub poszerzanie otworów
drzwiowych i innych w œcianach noœnych,
przebudowa instalacji gazowej (tzn. doko-
nywanie jakichkolwiek zmian w jej prze-
biegu),
zmiana lokalizacji urz¹dzeñ gazowych.

protokó³ próby/kontroli szczelnoœci insta-
lacji gazowej,
protokó³ pomiaru stanu izolacji oraz sku-
tecznoœci ochrony przeciwpora¿eniowej
instalacji elektrycznej,
protokó³ kontroli przewodów komino-
wych.

Zarz¹d PSM w Chrzanowie
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ZABUDOWA BALKONÓW

DRZWI

Bolêcin k/Trzebini, ul. Fabryczna 473
tel./fax + 48(32) 61 375 82, 61 375 61

ROLETY I
¯ALUZJE

CHRZANÓW  ul. Wyszyñskiego 21,      tel./fax + 48(32) 754 12 66

... u nas najtañsze okna

SALON FIRMOWY:

Lepiej s³yszeæ i rozumieæ œwiat dŸwiêków !Lepiej s³yszeæ i rozumieæ œwiat dŸwiêków !

N.Z.O.Z.„Medi-Vox” Chrzanów, ul. Soko³a 30

Trzebinia NZOZ (Przychodnia)

Libi¹¿ u. 9 Maja 2

, tel. 32 623-21-55, kom. 504 276 156
czynne: od pon. - pt. 9-16,  sob. 9-13

tel. 32 711 83 51, 504 276 156
czynne: pon. i czw. 14 - 17,    wt. œr. pt. 9 - 15

tel. 516 902 923, 504 276 156
czynne: pon. i czw. 10 - 15 KONSULTACJE!

APARATY S£UCHOWEAPARATY S£UCHOWE

REFUNDACJE PCPR i NFZ, RATYREFUNDACJE PCPR i NFZ, RATY

Oferujemy:
- , porady
-
- naprawy i regulacje aparatów s³uchowych
- baterie, akcesoria i sprzêt pomocniczy dla osób nies³ysz¹cych

BADANIE S£UCHUBEZP£ATNE
REFUNDACJE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

BIULETYN PSM strona 5maj 2015

Chrzanów ul.Soko³a 30

(32) 623-10-86
pn - pt od 10.00 do 17.00

HIRUDOTERAPIA

Naturalny sposób na powrót do zdrowia

Bol¹ Ciê stawy?
Masz podwy¿szone ciœnienie?
Cierpisz na migreny?
Masz ¿ylaki?

Wypróbuj
sam!

Centrum Zdrowia Ruczaj

AKUPUNKTURA

BEZP£ATNY TEST S£UCHU
25.05.2015 - Trzebinia, od godz. 9.00 do 16.00

26.05.2015 - Chrzanów, od godz.

- na parkingu obok Intermarche

9.00 do 16.00

27.05.2015 - Libi¹¿, od godz. 9.00 do 16.00

- na parkingu przy domu handlowym MAX

- obok Przychodni Miejskiej, ul. 9 Maja 8

ZAJÊCIE I EGZEKUCJA Z OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO
SPÓ£DZIELCZEGO W£ASNOŒCIOWEGO PRAWA DO LOKALU LUB ODRÊBNEJ W£ASNOŒCI LOKALU

W zwi¹zku z tym, i¿ w ostatnim okresie
Spó³dzielnia przejê³a spó³dzielcze w³as-

noœciowe prawo do jednego mieszkania poni¿ej
prezentujemy informacje dotycz¹ce egzekucji z

nieruchomoœci. Aby unikn¹æ ewentualnej utraty
mieszkania sugerujemy podejmowanie wszel-
kich dzia³añ zmierzaj¹cych do sp³aty zad³u¿eñ.
Egzekucja oznacza, ¿e komornik podj¹³ decyzjê,

i¿ maj¹tek osoby zad³u¿onej zostanie wyko-
rzystany do uzyskania pieniêdzy do sp³aty za-
d³u¿enia wobec wierzyciela. Egzekucja odbywa
siê wed³ug pewnej kolejnoœci, a komornik stara



strona 6 BIULETYN PSMmaj 2015

siê zawsze zajmowaæ maj¹tek tak, aby szkoda
d³u¿nika by³a jak najmniejsza.
Egzekucja rozpoczyna siê zawsze od zbadania
przez komornika, jaki maj¹tek posiada d³u¿nik.
W zwi¹zku z tym komornik mo¿e siê zg³osiæ z
zapytaniem do ró¿nych organów w³adzy, przed-
siêbiorstw, osób lub przyjœæ do mieszkania d³u¿-
nika w ramach tzw. czynnoœci urzêdowej. Celem
tych dzia³añ jest zbadanie, czy d³u¿nik posiada
maj¹tek, z którego mo¿na dokonaæ egzekucji.
Zajmowany maj¹tek musi mieæ jak¹œ wartoœæ
pieniê¿n¹. Musz¹ to byæ pieni¹dze lub coœ, co
mo¿na spieniê¿yæ dziêki sprzeda¿y np. sprzêt
RTV, AGD, mieszkanie w³asnoœciowe, gara¿ itp.
Znaleziony maj¹tek mo¿e byæ zajêty, jeœli jest to
fizycznie mo¿liwe. Nastêpnie zajêty maj¹tek jest
sprzedawane przez komornika. W przypadku
egzekucji z wynagrodzenia za pracê, pieni¹dze
wp³acane s¹ do komornika przez pracodawcê.
Na koniec komornik rozdziela pieni¹dze miêdzy
poszczególnych wierzycieli.
Najczêœciej egzekucja przez komornika odbywa
siê ze spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do
lokalu mieszkalnego lub odrêbnej w³asnoœci lo-
kalu. Spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do loka-
lu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rze-
czowym, które zgodnie z Ustaw¹ z dnia 15 grud-
nia 2000r. „o spó³dzielniach mieszkaniowych”
podlega egzekucji. Do egzekucji ze spó³dziel-
czego w³asnoœciowego prawa do lokalu lub od-
rêbnej nieruchomoœci lokalowej maj¹ zastoso-
wanie odpowiednio przepisy KPC o egzekucji z
nieruchomoœci. Je¿eli prawo do lokalu nale¿y do
ma³¿onków na zasadzie wspólnoœci ustawowej,
wierzyciel cz³onka powinien uzyskaæ klauzulê
wykonalnoœci tak¿e przeciwko ma³¿onkowi.
Tytu³ wystawiony przeciwko osobie pozostaj¹-
cej w zwi¹zku ma³¿eñskim stanowi podstawê do
zajêcia nieruchomoœci wchodz¹cej w sk³ad ma-
j¹tku wspólnego. Dalsze czynnoœci egzekucyjne
dopuszczalne s¹ na podstawie tytu³u wykonaw-
czego wystawionego przeciwko obojgu ma³¿on-
kom. Je¿eli zaœ d³u¿nik zmar³, a nie dosz³o do
dzia³u spadku, wierzyciel powinien uzyskaæ ty-

tu³ wykonawczy przeciwko wszystkim spadko-
biercom.
Egzekucja przebiega tak jak przy egzekucji z
nieruchomoœci:
1) wierzyciel sk³ada wniosek do komornika o

wszczêcie egzekucji z ograniczonego prawa
rzeczowego spó³dzielczego w³asnoœciowego
prawa do lokalu lub odrêbnej w³asnoœci lo-
kalu,

2) komornik wzywa d³u¿nika do zap³aty nale¿-
noœci w terminie dwóch tygodni pod rygorem
przyst¹pienia do opisu i oszacowania war-
toœci lokalu przez bieg³ego s¹dowego rzeczo-
znawcê maj¹tkowego,

3) równoczeœnie komornik przesy³a do s¹du
wniosek o dokonanie w ksiêdze wieczystej
wpisu o wszczêciu egzekucji lub o z³o¿enie
wniosku do zbioru dokumentów o za³o¿enie
ksiêgi wieczystej,

4) komornik zawiadamia spó³dzielniê o zajêciu i
wszczêciu postêpowania egzekucyjnego z
ograniczonego prawa rzeczowego - spó³dziel-
czego w³asnoœciowego prawa do lokalu lub
odrêbnej w³asnoœci lokalu,

5) komornik przystêpuje do opisu i oszacowania
spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do
lokalu lub odrêbnej w³asnoœci lokalu doko-
nuj¹c odpowiednich zawiadomieñ i obwiesz-
czeñ w terminie dwóch tygodni przed roz-
poczêciem opisu i oszacowania,

6) komornik wyznacza termin pierwszej licyta-
cji ustalaj¹c cenê wywo³awcz¹ na trzy czwar-
te wartoœci oszacowanego przez rzeczoznaw-
cê lokalu oraz obowi¹zek z³o¿enia rêkojmi w
wysokoœci jednej dziesi¹tej przez przystêpu-
j¹cych do przetargu oraz og³asza o tym przez
publiczne obwieszczenie o licytacji,

7) przys¹dzenie prawa na rzecz licytanta.
Taki tryb stosuje siê zarówno do prawa, dla
którego ustanowiona jest ksiêga wieczysta jak
równie¿ dla którego ksiêgi wieczystej nie ma.
Je¿eli ksiêga wieczysta jest za³o¿ona dla lokalu
mieszkalnego, to komornik dokona w niej
wzmianki o egzekucji.

Je¿eli na licytacji nikt nie przyst¹pi³ do prze-
targu, a przedmiotem egzekucji jest spó³dzielcze
w³asnoœciowe prawo do lokalu, wierzyciel hipo-
teczny mo¿e przej¹æ to prawo za cenê nie ni¿sz¹
od trzy czwartej sumy oszacowania przez rze-
czoznawcê maj¹tkowego, a wniosek o przejêcie
nale¿y z³o¿yæ w ci¹gu tygodnia od licytacji bez
wymogu sk³adania rêkojmi.
W razie wygrania przetargu przez licytanta s¹d
wydaje postanowienie o przybiciu.
W przypadku wyznaczenie II licytacji w razie
braku licytantów oraz nie zg³oszenia wniosku o
przejêcie cena wywo³awcza wynosi dwie trzecie
sumy oszacowania.
Je¿eli równie¿ na drugiej licytacji nikt nie przy-
st¹pi³ do przetargu, przejêcie nieruchomoœci na
w³asnoœæ mo¿e nast¹piæ w cenie nie ni¿szej od
dwóch trzecich sumy oszacowania, przy czym
prawo przejêcia przys³uguje wierzycielowi eg-
zekucyjnemu i hipotecznemu oraz wspó³w³aœci-
cielowi. Wniosek o przejêcie nieruchomoœci
wierzyciel powinien z³o¿yæ s¹dowi w ci¹gu ty-
godnia po licytacji, sk³adaj¹c jednoczeœnie rê-
kojmiê, chyba ¿e ustawa go od dniej zwalnia.
Prawomocne postanowienie o przes¹dzeniu
w³asnoœci wraz z planem podzia³u sumy uzys-
kanej z egzekucji jest tytu³em do wykreœlenia w
ksiêdze wieczystej lub w zbiorze dokumentów
wszelkich praw, które wed³ug planu podzia³u
wygas³y.
Na podstawie samego postanowienia o przy-
s¹dzeniu w³asnoœci wykreœla siê wszystkie hi-
poteki obci¹¿aj¹ce nieruchomoœæ, je¿eli w pos-
tanowieniu stwierdzono zap³acenie przez na-
bywcê ca³ej ceny nabycia gotówk¹.
W razie braku nabywców i nie przejêcia nie-
ruchomoœci przez wierzyciela egzekucyjnego i
hipotecznego oraz wspó³w³aœciciela s¹d wydaje
postanowienie o umorzeniu egzekucji. Nowa eg-
zekucja z tej nieruchomoœci mo¿e byæ wszczêta
dopiero po up³ywie roku.

Zarz¹d PSM w Chrzanowie

ELEKTRONICZNE BIURO OBS£UGI KLIENTA
Serwis e-BOK (Elektroniczne Biuro Obs³ugi

Klienta) to szybki i nowoczesny dostêp do
informacji o stanie rozrachunków dla wszyst-
kich osób dysponuj¹cych tytu³ami prawnymi do
lokali w Powszechnej Spó³dzielni Mieszkanio-
wej w Chrzanowie oraz do dokumentów Spó³-
dzielni (dla cz³onków Spó³dzielni).
Zarz¹d Powszechnej Spó³dzielni Mieszkaniowej
w Chrzanowie informuje, ¿e z dostêpu do ser-
wisu e-BOK w naszej Spó³dzielni korzysta po-
nad 930 u¿ytkowników.
Za poœrednictwem tej aplikacji dostêpnej ze
strony internetowej Spó³dzielni mo¿liwe jest
uzyskanie informacji o indywidualnym stanie
konta z tytu³u op³at za u¿ywanie lokalu.
Tylko dla cz³onków Spó³dzielni udostêpnione s¹
dokumenty Spó³dzielni to jest: statut Spó³dziel-
ni, regulaminy wydane na podstawie statutu
Spó³dzielni, protoko³y Walnego Zgromadzenia
Spó³dzielni oraz podjête uchwa³y, protoko³y z
posiedzeñ Rady Nadzorczej i Zarz¹du Spó³-
dzielni oraz uchwa³y podjête przez Radê Nad-
zorcz¹ i Zarz¹d Spó³dzielni. protoko³y z prze-
prowadzonych lustracji, roczne sprawozdanie
finansowe.

Dostêp do serwisu mog¹ uzyskaæ: cz³onkowie
spó³dzielni którym przys³uguje odrêbna w³as-
noœæ lokalu lub spó³dzielcze prawa do lokalu
mieszkalnego, osoby nie bêd¹ce cz³onkami któ-
rym przys³uguje odrêbna w³asnoœæ lub spó³-
dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu oraz na-
jemcy lokali.
Posiadaj¹c login i has³o do serwisu e-BOK u¿yt-
kownik serwisu, o dowolnej porze i z dowol-
nego miejsca gdzie ma dostêp do Internetu, w
³atwy sposób mo¿e uzyskaæ dostêp do infor-
macji o stanie swoich rozrachunków ze Spó³-
dzielni¹.
Po przejœciu do zak³adki „Dokumenty” dla nas-
têpuj¹cych dokumentów: „Protoko³y Walnego
Zgromadzenia Spó³dzielni oraz podjête uch-
wa³y”, „Protoko³y z posiedzeñ Rady Nadzorczej
Spó³dzielni oraz podjête uchwa³y”, „Protoko³y z
posiedzeñ Zarz¹du Spó³dzielni oraz podjête
uchwa³y”, „Roczne sprawozdanie finansowe”
pod zak³adk¹ „Rok” aktualnie istnieje mo¿li-
woœæ wyboru roku, w ramach którego prezento-
wane bêd¹ dokumenty. W przypadku dokumen-
tów Rady Nadzorczej i Zarz¹du prezentowane s¹
one w kolejnoœci od najwczeœniejszego do naj-

starszego w danym roku.
Dla u¿ytkowników lokali w budynkach, w któ-
rych dokonano wymiany dotychczasowych wo-
domierzy na wodomierze z radiowym systemem
odczytu w e-BOK dostêpne s¹ informacje o
odczytach liczników prezentowane z czêstotli-
woœci¹ co tydzieñ. Aby uzyskaæ podgl¹d odczy-
tu licznika, w zak³adce „Stany wodomierzy”
nale¿y nacisn¹æ na numer licznika. Dodatkowo
prezentowane s¹ informacje o awarii wodo-
mierzy (nr wodomierza, data oraz komunikat,
przeciek licznik - przez ostatnie 24 godziny
licznik nalicza zu¿ycie wody, brak 3 godzinnej
przerwy w naliczaniu wodomierza).
W przypadku takiego wodomierza nale¿y spraw-
dziæ szczelnoœci instalacji za wodomierzem oraz
sprawnoœci armatury na instalacji wody, w tym
szczególnie sp³uczki.

.

W celu uzyskania dostêpu do serwisu tj. loginu i
has³a prosimy o zg³aszanie siê zainteresowanych
(z dokumentem stwierdzaj¹cym to¿samoœæ) do
siedziby Spó³dzielni przy ul. Kardyna³a Wy-
szyñskiego 17 w Chrzanowie pokój nr 146

Zarz¹d PSM w Chrzanowie
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DODATKI MIESZKANIOWE
Dochody w wysokoœci:

z³ w gospodarstwie jednoosobowym
i z³ w gospodarstwie wieloosobowym

uprawniaj¹ do uzyskania
dodatku mieszkaniowego

1540,79
1100,56

Dochody w wysokoœci:
z³ w gospodarstwie jednoosobowym

i z³ w gospodarstwie wieloosobowym
uprawniaj¹ do uzyskania
dodatku mieszkaniowego

1540,79
1100,56

O dodatkach mieszkaniowych wielokrotnie pisa-
liœmy, przypominaliœmy w rozmowach, a mimo
to nasi mieszkañcy czêsto wybieraj¹ zad³u¿enie
w op³atach za u¿ywanie mieszkania, a nie po-
moc finansow¹ w utrzymaniu swojego mieszka-
nia jak¹ jest dodatek mieszkaniowy.
Z praktyki wiemy, i¿ taka potrzeba jest ogromna,
poniewa¿ coraz trudniejsza sytuacja gospodar-
cza, rosn¹ce bezrobocie, a tak¿e kolejne pod-
wy¿ki cen powoduj¹ sta³y wzrost iloœci osób bo-
rykaj¹cych siê z problemami finansowymi.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr
71, poz. 734 z póŸniejszymi zmianami) upraw-
nienia do dodatków mieszkaniowych przys³ugu-
j¹ osobom spe³niaj¹cym równoczeœnie trzy nas-
têpuj¹ce kryteria:
1.

Oznacza to, ¿e
:

- najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych,
- osoby mieszkaj¹ce w lokalach mieszkalnych,

do których przys³uguje im spó³dzielcze prawo
do lokalu mieszkalnego

- osoby mieszkaj¹ce w lokalach mieszkalnych
znajduj¹cych siê w budynkach stanowi¹cych
ich w³asnoœæ i w³aœciciele samodzielnych lo-
kali mieszkalnych,

- inne osoby maj¹ce tytu³ prawny do zajmowa-
nego lokalu mieszkalnego i ponosz¹ce wydatki
zwi¹zane z jego zajmowaniem,

- osoby zajmuj¹ce lokal mieszkalny bez tytu³u
prawnego, oczekuj¹ce na przys³uguj¹cy im lo-
kale zamienny albo socjalny.

2.

poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia
wniosku o przyznanie dodatku mieszkanio-
wego,
w gospodarstwie 1-osobowym:
- kwoty najni¿szej emerytury (tj.

), wnioskodawca musi przezna-
czyæ na wydatki zwi¹zane z utrzymaniem
mieszkania

- kwoty najni¿szej emerytury (tj.
), jednak wnioskodawca przezna-

cza na wydatki zwi¹zane z utrzymaniem
mieszkania

- kwoty najni¿szej emerytury (tj.
), wówczas 2 - 4 osobowe gospo-

darstwo musi przeznaczyæ na wydatki zwi¹-
zane z utrzymaniem mieszkania

5-osobowe i wiêksze -

- kwoty najni¿szej emerytury (tj.
), wówczas 2 - 4 osobowe gospo-

darstwo musi przeznaczyæ na wydatki zwi¹-
zane z utrzymaniem mieszkania

5-osobowe i wiêksze -

uwa¿a siê wszelkie przychody po
odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po od-
liczeniu sk³adek na ubezpieczenie emerytalne i
rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, ok-
reœlonych w przepisach o systemie ubezpieczeñ
spo³ecznych, chyba ¿e zosta³y ju¿ zaliczone do
kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie
wlicza siê œwiadczeñ pomocy materialnej dla
uczniów, dodatków dla sierot zupe³nych, jedno-
razowych zapomóg z tytu³u urodzenia siê dziec-
ka, dodatku z tytu³u urodzenia dziecka, pomocy
w zakresie do¿ywiania, zasi³ków pielêgnacyj-
nych, zasi³ków okresowych z pomocy spo³ecz-
nej, jednorazowych œwiadczeñ pieniê¿nych i
œwiadczeñ w naturze z pomocy spo³ecznej, do-
datku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniê¿-
nej, o której mowa w przepisach o zapomodze
pieniê¿nej dla niektórych emerytów, rencistów i
osób pobieraj¹cych œwiadczenie przedemerytal-
ne albo zasi³ek przedemerytalny w 2007 r.
3.

w stosunku do liczby osób tzn. je¿eli po-
wierzchnia u¿ytkowa zajmowanego lokalu
nie przekracza powierzchni normatywnej o
wiêcej ni¿ 30% albo 50% pod warunkiem, ¿e
udzia³ powierzchni pokoi i kuchni w po-
wierzchni u¿ytkowej tego lokalu nie prze-
kracza 60%.

35 m  - dla 1 osoby,
40 m  - dla 2 osób,
45 m  - dla 3 osób,
55 m  - dla 4 osób,
65 m  - dla 5 osób,
70 m  - dla 6 osób,
a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym
wiêkszej liczby osób dla ka¿dej kolejnej osoby
zwiêksza siê normatywn¹ powierzchniê tego lo-
kalu o 5 m .
Wœród czêœci osób zainteresowanych pomoc¹ w
regulowaniu op³at za u¿ywanie mieszkañ
poprzez dodatek mieszkaniowy pokutuje b³êdne
przekonanie, i¿ zad³u¿enie w op³atach dyskwali-
fikuje ich przy uzyskaniu tej formy pomocy.
Nic bardziej b³êdnego!

Wnioski o dodatek mieszkaniowy wraz z dekla-
racj¹ o dochodach gospodarstwa domowego wg
wzoru zawartego w rozporz¹dzeniu Rady Minis-
trów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodat-
ków mieszkaniowych nale¿y sk³adaæ w odpo-
wiednim terytorialnie urzêdzie gminy. Dodatek
mieszkaniowy przyznawany jest w trybie decy-
zji administracyjnej przez burmistrza od której
wnioskodawcy s³u¿y odwo³anie do Samorz¹-
dowego Kolegium Odwo³awczego. Dodatek
mieszkaniowy przyznaje siê na okres 6 miesiêcy,
licz¹c od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹-
cego po dniu z³o¿enia wniosku. Przyznany
dodatek mieszkaniowy wyp³acany jest zarz¹dcy
domu.
W wypadku stwierdzenia, ¿e osoba, której przy-
znano dodatek mieszkaniowy, nie op³aca na bie-
¿¹co nale¿noœci za zajmowany lokal mieszkalny,
wyp³atê dodatku mieszkaniowego wstrzymuje
siê, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu
uregulowania zaleg³oœci. Je¿eli uregulowanie
zaleg³oœci nie nast¹pi w ci¹gu 3 miesiêcy od
dnia wstrzymania wyp³aty dodatku, decyzja o
przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.
W wypadku uregulowania nale¿noœci w wy¿ej
wymienionym terminie, wyp³aca siê dodatek
mieszkaniowy za okres, w którym wyp³ata by³a
wstrzymana.
Osoba, w stosunku do której z powodu nieu-
regulowania nale¿noœci za zajmowany lokal
mieszkalny wygas³a decyzja o przyznaniu do-
datku mieszkaniowego, mo¿e wyst¹piæ ponow-
nie o jego przyznanie po uregulowaniu zaleg-
³oœci powsta³ych w okresie obowi¹zywania tej
decyzji.
Spó³dzielnia ma obowi¹zek niezw³ocznego za-
wiadomienia organu przyznaj¹cego dodatek
mieszkaniowy o wyst¹pieniu zaleg³oœci, obej-
muj¹cych pe³ne 2 miesi¹ce.
Informujemy ponadto, ¿e Gmina mo¿e przepro-
wadziæ wywiad œrodowiskowy o sytuacji maj¹t-
kowej osób ubiegaj¹cych siê o dodatek miesz-
kaniowy.

Po raz kolejny prosimy mieszkañców naszej
Spó³dzielni o szczegó³ow¹ analizê swoich do-
chodów pod k¹tem mo¿liwoœci skorzystania z
dodatku mieszkaniowego, aby nie wpaœæ w
spiralê zad³u¿eñ.

o dodatek mieszkaniowy mog¹
staraæ siê nastêpuj¹ce osoby

150%
1320,68 z³

15% swoich miesiêcznych
dochodów,
175%
1540,79 z³

20% swoich miesiêcznych
dochodów.

100%
880,45 z³

12% mie-
siêcznych dochodów gospodarstwa domo-
wego, 10% mie-
siêcznych dochodów gospodarstwa domo-
wego,
125%
1100,56 z³

15% mie-
siêcznych dochodów gospodarstwa domo-
wego, 12% mie-
siêcznych dochodów gospodarstwa domo-
wego.

Za dochód

Normatywna powierzchnia u¿ytkowa lokalu
w przeliczeniu na liczbê cz³onków gospodar-
stwa domowego nie mo¿e przekraczaæ:

O dodatek mieszkaniowy mog¹ ubiegaæ siê
tak¿e osoby posiadaj¹ce zaleg³oœci „czynszo-
we”.
Kto przyznaje dodatki mieszkaniowe?

Posiadaj¹ tytu³ prawny do zajmowanego
mieszkania lub oczekuj¹ na przys³uguj¹cy im
lokal zamienny lub socjalny.

Œredni miesiêczny dochód na jednego cz³on-
ka gospodarstwa domowego w okresie trzech
miesiêcy

nie przekracza:

Zajmowany lokal mieszkalny nie jest za du¿y

•

• w gospodarstwie wieloosobowym:

2

2

2

2

2

2

2

Zachêcamy osoby spe³niaj¹ce powy¿-
sze kryteria do ubiegania siê o doda-
tek mieszkaniowy we w³aœciwym do
miejsca zamieszkania Urzêdzie Mias-
ta. (w Chrzanowie OPS ul. Oœwiêcim-
ska 9; w Trzebini OPS ul. Koœciuszki
38, pokój 6 I piêtro; w Libi¹¿u OPS
ul. 9 Maja 2).

E.C.
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Cz³onków kó³ plastycznych w klubach „Pegaz” i „Pro-
mieñ” zapoznano ze sztuk¹ oraz wzornictwem ludowym

z ró¿nych regionów Polski. Zainspirowani tematyk¹ klu-
bowicze wykonali samodzielnie ³owickie wycinanki.
Zaprezentowano równie¿ wiersz pt. „Wiosna” Gra¿yny Ko-
ba - dzieci i m³odzie¿ zinterpretowa³y go za pomoc¹ ró¿-
nych technik plastycznych

. Wykonywane by³y równie¿ inne prace plastyczne zwi¹-
zane z budz¹c¹ siê do ¿ycia przyrod¹, np. kwiatki polne z
plastikowych butelek oraz zwierz¹tka ze s³omy.
Klubowicze chêtnie w³¹czaj¹ siê w ró¿norakie akcje chary-
tatywne. W maju namalowali piêkne kartki urodzinowe dla
chorego ch³opca - Kubusia z Mi³os³awia. Kartki zosta³y
wys³ane. Mamy nadziejê, ¿e po ich przeczytaniu na twarzy
Kubusia choæ na chwilê zagoœci³ uœmiech.
W najbli¿szym czasie w ramach sekcji plastycznej obcho-
dziæ bêdziemy . Zapraszamy wszystkie dzieci
w wieku szkolnym na zajêcia plastyczne, podczas których
mo¿na wykonywaæ miêdzy innymi piêkne prezenty dla
swoich ukochanych mam.
W klubach uroczyœcie obchodzono .
Zorganizowano spotkania i wieczornice dla grup z ró¿nych
kategorii wiekowych. Przypomniano historiê powstania i
znaczenie Konstytucji III Maja. Poprzez uczestnictwo w
ró¿norakich konkursach cz³onkowie kó³ nawi¹zywali do
faktów historycznych, tym samym kszta³tuj¹c w sobie pos-

tawê patriotyzmu i mi³oœci do ojczyzny.
odby³ siê konkurs plastyczny dla dzieci i

m³odzie¿y szkó³ podstawowych pt. .
Laureatami zosta³y: I miejsce: Natalia Opyd, II miejsce:
Dominika Opyd, III miejsce: Karolina Rusiniak z Libi¹¿a.

za wykonane prace wyró¿nione zosta³y: Maja
Ciepicha³, Milena Papiernik, Amelia Misztal i Zofia Guz-
gan z Chrzanowa.
Dla uczestników ko³a seniora zorganizowano

. Laureatami zosta³y: I miejsce:
pani Maria Zawada, II miejsce: pani Irena Waligóra, III
miejsce: pani Irena Zazula z Libi¹¿a.
Natomiast dzieci i m³odzie¿ œpiewa³y piosenki w ramach
konkursu . Zwyciêzcy: I miejsce: Eryk Nie-
brzydowski, II miejsce: Zofia Baran, III miejsce- Oliwia
Kobiela z Chrzanowa. Drugi konkurs pt.

pozwoli³ wyró¿niæ innych dobrych wokalistów: Martynê
Michalec, Wiktoriê Danielewicz i Paulinê Janik z Chrza-
nowa.

Z okazji obchodów œwiêta Konstytucji 3 Maja, oprócz kon-
kursu plastycznego i spotkañ muzycznych o tematyce pa-
triotycznej, cz³onkowie ko³a seniora mieli okazje zobaczyæ
przedstawienie zorganizowane przez m³odzie¿ z Gimnazjum
nr 2 w Chrzanowie pt: .
W ramach zajêæ muzycznych dzieci i m³odzie¿ pod kierun-
kiem instruktora muzycznego bra³y odzia³ w zajêciach z
obs³ugi programów komputerowych do edycji muzyki, pod-
czas których bawi³y siê dŸwiêkiem i uczy³y przerabiaæ
dŸwiêki.

Wœród Seniorek talentem organizatorskim wykaza³a siê
pani Maria Jeziorska, która z zaanga¿owaniem inspiruje
pozosta³ych cz³onków ko³a do pracy podczas zajêæ plas-
tycznych w pierwsz¹ i czwart¹ œrodê miesi¹ca. W pozosta³e
œrody w klubie organizowane s¹ zajêcia muzyczne oraz
zajêcia ruchowe „W zdrowym ciele zdrowy duch”.
W dniu 9 maja odby³a siê wycieczka dla mieszkañców do

. Uczestnicy wyjazdu mieli
okazjê zwiedziæ Zamek Kmitów i Lubomirskich w Wiœni-
czu, Muzeum Jana Matejki dworek Koryznówka, Dolne
Muzeum Ziemi Wiœnickiej. Wraz z przewodnikiem miej-
skim podziwialiœmy zabytkowy Rynek oraz Koœció³ Para-
fialny, Wie¿e Dzwonnicze, Ratusz Miejski, Galerie Fakt,
Galerie Stara Dzwonnica. W Lipnicy Murowanej, która
s³ynie z organizacji konkursu palm wielkanocnych, prze-
wodnik oprowadza³ nas po Koœciele œw. Andrzeja, Sanktu-
arium œw. Szymona i Koœciele œw. Leonarda, który wpisany
jest na listê œwiatowego dziedzictwa UNESCO. Na zakoñ-
czenie wycieczki w autokarze odby³ siê konkurs tematyczny

. Wyniki kon-
kursu zostan¹ opublikowane w kolejnym numerze.
W najbli¿szych dniach podczas zajêæ muzycznych w klubie

planujemy poszerzyæ program dla dzieci o zajêcia

ruchowe, maj¹c na celu kszta³towanie wartoœciowych nawy-
ków w zakresie zabawy i rozrywki, a tak¿e przekazywanie
wiedzy o ró¿nych instrumentach muzycznych.
Planujemy te¿ zorganizowaæ warsztaty tematyczne i plas-
tyczne dla dzieci pod has³em ,
podczas których dzieci bêd¹ siê uczyæ miêdzy innymi sza-
cunku dla tradycji, potrzeby dba³oœci o w³asny wizerunek,
jak równie¿ praktycznych umiejêtnoœci, np. jak prawid³owo
nakryæ stó³, Og³oszony zostanie .
Dzieci i m³odzie¿ zapraszamy w czerwcu na

, podczas których wykonywane bêd¹ pomys³owe po-
trawy (owocowe drzewa, chlebowe rakiety, s³odkie œwiecz-
ki, sezonowe i ca³oroczne sa³atki, kolorowe toœciki).

· w klubie Pe-
gaz - wystêp
artystów profesjonalnych z teatrzykiem oraz programem
animacyjnym dla dzieci, a tak¿e wiele innych atrakcji.
Wstêp wolny,

· z okazji Miêdzynarodowego Dnia
Dziecka pt.

w dniach 27.05-02.06  klub „Promieñ”,
·

w dniach 28.05-05.06. - klub „Promieñ”,
· -

impreza integracyjna, wyjazdowa dla mieszkañców z
Chrzanowa, Libi¹¿a i Trzebini.

· - ogólnodostêpny konkurs plas-
tyczny z okazji Miêdzynarodowego Dnia Dziecka

- klub „Pegaz”,
· - I turnus od 6 do 18 lipca, II

turnus od 20 lipca do 1 sierpnia. Pó³kolonia organi-
zowana jest dla dzieci w wieku od 6 do 13 roku ¿ycia.

. Iloœæ miejsc
ograniczona.

L.W.

(collage, kirigami, wydzieran-
ka)

„Dzieñ Matki”

Œwiêta Majowe

„Polskie krajobrazy”

„Konkurs
piosenki patriotycznej”

„Polska nuta”

„Majowa nutka”

Zwyciêzcom wszystkich konkursów gratulujemy.

„Powrót pos³a”

Wiœnicza i Lipnicy Murowanej

Quiz wiedzy o Wiœniczu i Lipnicy Murowanej

Pegaz

„savoir - vivre na co dzieñ”

„Quiz dobrych manier”
zajêcia kuli-

narne

Przypominamy - 29 maja - Dzieñ Dziecka
dla dzieci z Chrzanowa, Libi¹¿a i Trzebini

Konkurs plastyczny
„W œwieci baœni Andersena - mój ulubiony

bohater”
Konkurs na fotoreporta¿ pt. „Duch przyrody - moc przy-
rody”
20 czerwca- Miêdzynarodowy Dzieñ Spó³dzielczoœci

Zapisy 9 czerwca od
godziny 16.00
26 maja - 02 czerwca

„Sym-
bole przyjaŸni”
Akcja „Lato w mieœcie”

Zapisy od 16 czerwca od godziny 16.00

W Promieniu

W Pegazie

W najbli¿szym czasie:

Zapraszamy

Uwaga: akcja letnia organizowana jest dla dzieci, które w
dniu rozpoczêcia akcji, tj. 6 lipca 2015 r., maj¹ ukoñczo-
ny 6rok ¿ycia i nie rozpoczê³y 14 roku ¿ycia. Brana bêdzie
pod uwagê data urodzenia dziecka.


