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WALNE ZGROMADZENIE 2016

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 sekreta-
rze poszczególnych czêœci Walnego Zgro-
madzenia potwierdza na podstawie proto-
ko³ów z poszczególnych czêœci Walnego
Zgromadzenia, które uchwa³y zosta³y podjê-
te, a które nie zosta³y podjête.
W tym roku Walne Zgromadzenie, zosta³o
zwo³ane przez Zarz¹d Spó³dzielni w dniach
od 30 maja do 3 czerwca. Rada Nadzorcza
w styczniu bie¿¹cego roku dokona³a podzia-
³u cz³onków uprawnionych do udzia³u w

poszczególnych czêœciach Walnego Zgro-
madzenia. Piêæ czêœci Walnego Zgromadze-
nia dostosowanych zosta³o terytorialnie do
poszczególnych administracji osiedli (po-
dzia³ cz³onków uprawnionych do udzia³u w
poszczególnych czêœciach Walnego Zgro-
madzenia zawarty jest w zawiadomieniu).
Poszczególne czêœci Walnego Zgromadzenia
odbêd¹ siê w terminach podanych w zawia-
domieniu. Wszystkie zebrania w Chrzano-
wie odbêd¹ siê w klubie Pegaz przy ul.
Kard. Wyszyñskiego 17, w Trzebini w Szko-
le 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
porz¹dku Walnego Zgromadzenia bêd¹ w
dniach od 28 do 30 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 16 maja 2016 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 za-
mieszczone s¹ sprawozdania i projekty uch-
wa³ 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 obrad na podsta-
wie dokumentu to¿samoœci (prosimy o za-
branie na Walne Zgromadzenie dowodu
osobistego lub innego dokumentu ze zdjê-
ciem).

„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.”
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Zarz¹d PSM w Chrzanowie

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 Nadzor-

czej, zatwierdzanie sprawozdañ rocznych i
sprawozdañ finansowych oraz podejmowa-
nie uchwa³ co do wniosków cz³onków Spó³-
dzielni, 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 (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 przyst¹-
pienia 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 przyst¹-

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

12) wybór i odwo³anie cz³onków Rady Nad-
zorczej,

13) wybór delegatów na zjazd Zwi¹zku, w któ-
rym Spó³dzielnia jest zrzeszona,

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

zorczej,.
17) skreœlony.

- Sprawozdania za 2015

- Projekty uchwa³ Walnego
Zgromadzenia

- Harmongram odczytu
podzielników kosztów
ogrzewania
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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, Kol. Rospontowa 13 - lokal o pow. 87,78 m ,
2. Chrzanów, Kol. Rospontowa 13 - lokal o pow. 108,34 m ,
3. Chrzanów, Kol. Rospontowa 13 - lokal o pow. 117,06 m ,
4. Chrzanów, ul. Witosa 1 - lokal o pow.147,81 m ,
5. Chrzanów, ul. Pêckowskiego 3 - lokal o pow. 120,60 m ,
6. Chrzanów, ul. Pêckowskiego 3 - lokal o pow.15,10m ,
7. Chrzanów, ul. Pêckowskiego 3 - lokal o pow.15,90m ,
8. Chrzanów, ul. Brzezina 10 - lokal o pow. 6,00 m ,
9. Chrzanów, ul. Orkana 21D - lokal o pow. 23,80 m ,

10. Chrzanów, ul. Urbañczyka 4 - lokal o pow.63,24 m ,
11. Libi¹¿ ul. Ratowników Górniczych 1 - lokal o pow. 52,66 m ,
12. Chrzanów, ul. Kad³ubek 30 - lokal o pow. 119,00 m ,
13. Chrzanów, ul. Kard. Wyszyñskiego 17 - lokal o pow. 13,60m ,
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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 47 54
fax: (32) 623 37 37
www.psm-ch.pl
e-mail: psm@psm-ch.pl
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APEL DO MIESZKAÑCÓW

Z PRAC RADY NADZORCZEJ
W dniu 15 kwietnia 2016 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 2016 r.,
- konferencja polustracyjna z lustracji pe³nej

dzia³alnoœci Spó³dzielni za okres od 1.01.2013
do 31.12.2015 r.,

- informacja Przewodnicz¹cego Zwi¹zku Miê-

dzygminnego „Gospodarka Komunalna” w
Chrzanowie w sprawie zmian stawek op³aty i
systemu gospodarowania odpadami komunal-
nymi,

- wnioski Komisji problemowych Rady Nadzor-
czej,

- informacja o pracy Zarz¹du Spó³dzielni,
- sprawy bie¿¹ce i wniesione w tym: pisma

mieszkañców spó³dzielczych zasobów miesz-
kaniowych,

- dyskusja i wnioski,
- sprawy organizacyjne.
Na posiedzeniu Plenum Rady Nadzorczej w

dniu 15 kwietnia 2016 r. podjêto Uchwa³y:
- nr 21/8/2016 - w sprawie przyjêcia sprawoz-

dania finansowego PSM w Chrzanowie za
2015 rok,

- nr 22/8/2016 w sprawie zatwierdzenia spra-
wozdania z dzia³alnoœci Rady Nadzorczej za
okres sprawozdawczy od maja 2015 r. do
kwietnia 2016 r.,

- nr 23/8/2014 do nr 26/8/2016 w sprawie przy-
znania premii za I kwarta³ 2016 r. dla cz³on-
ków Zarz¹du Spó³dzielni i G³. Ksiêgowego.

W.S.

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),
Regulaminów utrzymania czystoœci i porz¹dku
na terenie miasta i gminy Chrzanów, Libi¹¿ i
Trzebinia ora z Regulaminu porz¹dku domowego
w zasobach PSM w Chrzanowie.
Poni¿ej zamieszczamy wyci¹g z regulaminu
utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie gmi-
ny, dotycz¹cy obowi¹zków w³aœcicieli utrzymu-
j¹cych zwierzêta domowe.

Prosimy o bezwzglêdne przestrzeganie w/w
obowi¹zków.

„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 ¿y-
cia 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 wyposa-
¿enia psów rasy uznawanej za agresywn¹
lub w inny sposób zagra¿aj¹ce otoczeniu w
kaganiec;

3) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeñ
spowodowanych przez psy i inne zwierzêta
domowe w miejscach publicznych oraz w
obrêbie czêœci wspólnych na nieruchomoœci
- w szczególnoœci na klatkach schodowych,
windach i innych pomieszczeniach wspólne-
go u¿ytku, jak równie¿ na chodnikach, uli-
cach i placach, parkingach, zieleñcach i in-
nych miejscach publicznych i umieszczanie
tych nieczystoœci w pojemnikach do zbiera-
nia 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 oz-
nakowanej tabliczk¹ ze stosownym ostrze¿e-
niem;

7) zabezpieczenia przed wydostaniem siê z lo-
kali mieszkalnych i u¿ytkowych gadów, p³a-
zów, 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.£.
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Zarz¹d Powszechnej Spó³dzielni Mieszkanio-
wej w Chrzanowie dzia³aj¹c na podstawie §

31 ust. 1 i § 32 ust. 1 i 2 statutu Spó³dzielni za-
wiadamia, ¿e Walne Zgromadzenie Powszechnej
Spó³dzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie odbê-
dzie siê w nastêpuj¹cych terminach:
- .

w klubie „Pegaz”, ul. Kard. Wyszyñskiego
17 w Chrzanowie - cz³onkowie dysponuj¹cy
spó³dzielczym prawem do lokalu lub posia-
daj¹cy odrêbn¹ w³asnoœæ lokalu w budynkach
po³o¿onych w Chrzanowie przy ul. Niepod-
leg³oœci 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 Jana 2, 4; Pêckowskiego
Jana 1, 2, 3, 4, 5; Pogorska 10, 10A, 10B, 10C,
10D, 10E, 12, 12A, 12B; Profesora Krawczyñ-
skiego 1, 2; Szarych Szeregów 2, 2a, 2b, 2c,
4a, 6, 8, 8a, 10, 12, 14; Urbañczyka Tadeusza
1, 2, 4; Wincentego Witosa 1, 1a, 1b, 1c, 3;
W³adys³awa Szafera 2, 4, 6, 8, 10,

-
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. 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; Henryka Jordana 2, 4, 6, 8; Kad³ubek 22,
22a, 24a, 24b, 30, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, Ko-
pernika 3; Marsza³ka F. Focha 22; S¹dowa 2;
Œwiêtokrzyska 13, 21; Sienkiewicza 8, 9, 10,
13, 15 oraz cz³onkowie dysponuj¹cy spó³dziel-
czym prawem do gara¿y lub odrêbn¹ w³asnoœ-

ci¹ do gara¿y po³o¿onych przy ul. Kubusia Pu-
chatka, 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 spó³-
dzielczym prawem do lokalu lub posiadaj¹cy
odrêbn¹ w³asnoœæ lokalu w budynkach po³o-
¿onych w Libi¹¿u przy ul. 9 Maja 1, 3; 11 Lis-
topada 4, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22; 1 Stycznia
12; Ratowników Górniczych 8, 10, 12; Urzêd-
nicza 8, 10, 12; Wañkowicza 1, 3, 5; Wojska
Polskiego 5, 7, 9 oraz cz³onkowie dysponuj¹cy
spó³dzielczym prawem do gara¿y lub odrêbn¹
w³asnoœci¹ do gara¿y po³o¿onych przy ul. S³o-
wackiego

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 25, 26,
27, 28, 29 maja 2015 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 25, 26, 27, 28,
29 maja 2015 r.

2) przyjêcia sprawozdania z wykonania uch-
wa³ z Walnego Zgromadzenia odbytego w
dniach 25, 26, 27, 28, 29 maja 2015 r.

7. Rozpatrzenie odwo³añ osób wykreœlonych
lub wykluczonych z cz³onkostwa Spó³dzielni
lub w stosunku do których stwierdzono wy-
gaœniêcia lokatorskiego prawa do lokalu

podjêcie uchwa³.
8. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Spó³dzielni za

2015 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 2015 r. do kwietnia
2016 r. i podjêcie uchwa³ w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania z dzia³alnoœci

Spó³dzielni za 2015 r.,
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Spó³dzielni za 2015 r.,
3) zatwierdzenia sprawozdania z dzia³alnoœci

Rady Nadzorczej.
10.Podzia³ nadwy¿ki bilansowej za 2015 r. - pod-

jêcie uchwa³y.
11.Rozpatrzenie wniosków z lustracji pe³nej

dzia³alnoœci Spó³dzielni przeprowadzonej
przez Zwi¹zek Rewizyjny Spó³dzielni Miesz-
kaniowych RP w Warszawie obejmuj¹cej
okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2015 r. - pod-
jêcie 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.Podjêcie uchwa³y w sprawie zbycia 10 nie-
ruchomoœci lokalowych (bêd¹cych w³asnoœ-
ci¹ Spó³dzielni, dotychczasowych mieszkañ
zastêpczych dla celów eksmisyjnych, obecnie
niezamieszka³ych) w Chrzanowie.

15.Dyskusja.
16.Przyjêcie sprawozdania Komisji Wniosków.
17.Zakoñczenie Walnego Zgromadzenia.
Równoczeœnie zawiadamia siê, ¿e ka¿dy cz³o-
nek Spó³dzielni ma prawo do zapoznania siê ze
sprawozdaniami i projektami uchwa³ bêd¹cymi
przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia,
wy³o¿onymi od dnia 16.05.2016 roku do wgl¹du
w siedzibie Spó³dzielni przy ul. Kard. Wyszyñ-
skiego 17 w Chrzanowie, pokój nr 138 oraz w
administracjach osiedli, codziennie (oprócz so-
bót) w godzinach od 7   do 15  .

Chrzanów 18.04.2016 r.

I (pierwsza) czêœæ - 30 maja 2016 r godz.

17

II (druga) czêœæ - 31 maja 2016 r. godz. 17

III (trzecia) czêœæ - 1 czerwca 2016 r. godz.

17

IV (czwarta) czêœæ - 2 czerwca 2016 r. godz.

17

V (pi¹ta) czêœæ - 3 czerwca 2016 r. godz. 17

-

00

00

00

00

00

00 00

Zarz¹d PSM w Chrzanowie

ZAWIADOMIENE

ODPADY KOMUNALNE
Zarz¹d Powszechnej Spó³dzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie - przy-
pomina o obowi¹zku sk³adania informacji „œmieciowej” dotycz¹cej iloœci
osób zamieszka³ych w lokalach mieszkalnych. Szczególnie prosimy o to
u¿ytkowników mieszkañ, którzy do tej pory takiej informacji jeszcze nie
z³o¿yli.

Ponadto informujemy, i¿ od 01.04.2016 r. obowi¹zuj¹ nowe druki infor-
macji „œmieciowej wprowadzone przez Zwi¹zek Miêdzygminny „Gos-
podarka Komunalna”.

W przypadku zmiany liczby osób zamieszkuj¹cych dany lokal miesz-
kalny nale¿y niezw³ocznie z³o¿yæ now¹ informacjê do Spó³dzielni, nie
póŸniej jednak ni¿ w ci¹gu 14 dni od zaistnienia zmiany. Informacjê tak¹
winny z³o¿yæ równie¿ osoby nabywaj¹ce lokale w naszych zasobach
(zg³aszaj¹ obowi¹zek ponoszenia op³aty za gospodarowanie odpadami)
jak i osoby zbywaj¹ce lokale mieszkalne (zg³oszenie wygaœniêcia
obowi¹zku ponoszenia op³aty za gospodarowanie odpadami).

”
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Dnia 23 marca rozegra³ siê
. Turnieje te organizowane s¹ w klubie „Pegaz” od

kilku lat, mo¿na wiêc mówiæ, ¿e sta³y siê one tradycj¹
œwi¹teczn¹. Zwyciêzcami tegorocznego turnieju zostali:

Pan Maksymilian Kusiek, - Pan Sta-
nis³aw Bodecki, Pan Ryszard Palowski.
Wszyscy laureaci s¹ mieszkañcami osiedli spó³dzielczych w
Chrzanowie. Serdecznie gratulujemy! Zapraszamy osoby
doros³e na treningi tenisa sto³owego w ka¿d¹ œrodê i
pi¹tek od 15 do 20 do klubu „Pegaz”.
Z okazji œwi¹t Wielkiej Nocy w obu klubach zorganizowano
ogólnodostêpny konkurs plastyczny ph:

, który wy³oni³ nastêpuj¹cych zwyciêzców.

Maja Ciepicha³ z Trzebini

Wiktoria Monica z Chrzanowa

Pani Alicja Rokosz z Chrzanowa

- Zofia Ostapowicz z Libi¹¿a

- Pani Maria Zawada z Libi¹¿a
W klubie „Promieñ” odby³ siê równie¿ konkurs tematyczny:

, którego laureat-
k¹ zosta³a Pani Stanis³awa Bêbenek z Libi¹¿a.
Natomiast w klubie „Pegaz” zorganizowano ogólnodostêpny
konkurs plastyczny pod has³em

. Pierwsze miejsce z ka¿dej kategorii wiekowej
zajêli:
Amelia Kulczyk z Chrzanowa, Franciszek Mizio³ek z Chrza-
nowa, Pani Maria Jeziorska z Chrzanowa.
Laureatom wszystkich konkursów serdecznie GRATULU-
JEMY!
Uczestnicy Ko³a Seniora dzia³aj¹cego w klubie „Pegaz” w
ka¿d¹ œrodê czynnie anga¿uj¹ siê w zajêcia ró¿nego typu.
S¹ to miêdzy innymi zajêcia plastyczne, muzyczne, czy te¿
spotkania z ciekawym cz³owiekiem. W marcu goœciliœmy
poetê i artystê malarza Pana Karola Koryczana na “pod-

wieczorku poetyckim”. Seniorzy wys³uchali ró¿nych aneg-
dot i wierszy autora oraz zapoznali siê z pracami artys-
tycznymi i rysunkami twórcy. By³o to bardzo udane, w do-
brym nastroju odbyte spotkanie.
Podczas zajêæ muzycznych w klubie „Pegaz” odby³ siê

, skierowany dla dzieci w wieku
szkolnym. Uczestnicy sami uk³adali teksty o wioœnie,
prezentowali w systemie karaoke ró¿norodne formy pio-
senki, rozbudzaj¹c i rozwijaj¹c przy tym aktywnoœæ mu-
zyczn¹.
W soboty, od godziny 12 do 15, w klubie „Pegaz” organi-
zowane s¹ spotkania , dla dzieci
i m³odzie¿y w wieku szkolnym, które maj¹ na celu popula-
ryzacjê gier planszowych w œrodowisku. Owe gry wp³ywaj¹

dodatnio na zwiêkszenie aktywnoœci umys³owej, przyczy-
niaj¹ siê do rozwoju inteligencji, kszta³c¹ te cechy cha-
rakteru, które prowadz¹ do zwyciêstwa nie tylko na za-
wodach sportowych ale i w ¿yciu. Wyrabiaj¹ umiejêtnoœæ
panowania nad sob¹, ucz¹ wytrwa³oœci i poczucia odpowie-
dzialnoœci za w³asne decyzje. £¹cz¹c zabawê z edukacj¹ w
dniu 9 kwietnia zorganizowaliœmy turniej gier intelektu-
alnych ph. dla uczestników
Ko³a. Podczas spotkania dzieci zagra³y w scrabble, chiñ-

czyka i sylaby w dominie. Celem turnieju by³o kszta³to-
wanie zachowañ sportowej rywalizacji zgodnie z zasadami
fair play. Zwyciêzcami turnieju zostali Gabriela Gwi¿d¿ i
Korneliusz Lenczowski z Chrzanowa. Wszyscy gracze otrzy-
mali nagrody rzeczowe oraz s³odycze.
Dnia 16 kwietnia tradycyjnie wyjechaliœmy dwoma auto-
karami na . W wyjeŸdzie
uczestniczy³o 100 osób z osiedli spó³dzielczych Libi¹¿a,
Chrzanowa i Trzebini. Mieszkañcy mieli mo¿liwoœæ zoba-
czenia piêknie po³o¿onego gotyckiego zamku rycerskiego
Dunajec w Niedzicy, który stoi na stromej skale o wyso-
koœci 566 m npm. Kolejnym punktem programu by³ prze-
jazd na S³owacjê, gdzie mieszkañcy mieli okazjê zwiedziæ
kompleks klasztorny nad Dunajcem. Wracaj¹c z Czerwo-
nego Klasztoru zobaczyliœmy rzadko spotykany okaz przyro-
dy - brzoza wyrastaj¹ca z wierzby. Uczestnicy wyjazdu
mieli mo¿liwoœæ przejœcia nad Dunajcem najwiêksz¹ drew-
nian¹ K³adk¹ w Europie, podziwiaj¹c jednoczeœnie znajdu-
j¹ce siê niemal w zasiêgu rêki Trzy Korony. Chcia³o siê
zatrzymywaæ co chwilê i napawaæ pejza¿em, jednak trzeba
by³o ruszaæ realizowaæ kolejny punkt programu, którym by-
³a Pijalnia Wód Mineralnych znajduj¹ca siê we wschodniej
czêœci Placu Dietla w stylowym „Domu nad zdrojami" w
Szczawnicy. Wszystko to odbywa³o siê przy piêknej s³o-
necznej pogodzie, w bezpoœrednim kontakcie z natur¹ Pie-
nin. Walory widokowe by³y niezaprzeczalne i go³ym okiem
widoczne. Widok gór poch³ania³ znaczn¹ czêœæ uwagi.

Na zakoñczenie wyjazdu mieszkañcy osiedli spó³dzielczych
udali siê do Karczmy Pieniñskiej, gdzie przy dŸwiêkach
kapeli gawêdziarz przybli¿a³ kulturê i zwyczaje górali w
humorystycznym wykonaniu.
W klubach „Pegaz” i „Promieñ” obchodzono

. Z tej okazji odby³y siê zajêcia pod has³em
. Promowano na nich czytelnictwo, za-

chêcano do obcowania z ksi¹¿k¹ i czasopismami dla dzieci
i m³odzie¿y, zwrócono tak¿e uwagê na potrzebê ich szano-
wania. Uczestnicy zajêæ wykonali ró¿ne rodzaje zak³adek
do ksi¹¿ek z bajkowymi bohaterami (m.in. technik¹ ori-
gami). Powsta³y równie¿ przestrzenne „baœniowe zamki” z
pude³ek i papierowych rolek; dzieci ozdobi³y je kolorowym
papierem i plastelinowymi postaciami.
W klubie „Pegaz” obchodzono

. Zorganizowano cykl zajêæ i warsztatów o tematyce
ekologicznej, promowano zdrowy styl ¿ycia oraz wdra¿ano
do szacunku dla œrodowiska przyrodniczego. Uczestnicy
zajêæ poznawali sposoby ekologicznego wytwarzania
¿ywnoœci oraz dzia³alnoœci gospodarstw ekologicznych.
W dniu 21 kwietnia w klubie odby³o siê spotkanie integra-
cyjne dla dzieci oraz ich rodzin. Wspólnie wys³uchano

prelekcji goœcia specjalnego - Prezesa Ko³a Pszczelarzy
„Cabanka” z Chrzanowa Pana Jerzego Oczkowskiego, na te-
mat wyrobu miodu, jego w³aœciwoœci zdrowotnych oraz pra-
cy pszczelarzy. Dzieci i rodzice degustowali ró¿nych ro-
dzajów miodu oraz brali udzia³ w ekologicznych zajêciach
integracyjnych, na których rozpoznawano ziarna zbó¿,
wspólnie rozwi¹zywano krzy¿ówkê oraz zapoznawano siê ze
sk³adnikami ¿ywnoœci. Uczestnicy zajêæ muzycznych uroz-
maicili Miêdzynarodowy Dzieñ Ziemi przepiêknym i cieka-
wym przedstawieniem pt: . M³odzi
artyœci przygotowywali siê do niego pod okiem instruktora
muzycznego Pani Agnieszki, a stroje i dekoracje wykonali
samodzielnie pod okiem instruktora plastyki Pani Kasi.
W inscenizacji zwrócono uwagê na potrzebê zdrowego od-
¿ywiania, wyjaœniono tak¿e znaczenie witamin i ich wp³yw
na funkcjonowanie organizmu. Podczas spotkania w Kole
Seniora równie¿ obchodzono Miêdzynarodowy Dzieñ Ziemi.
Panie i Panowie wziêli czynny udzia³ w zajêciach pod ha-
s³em i ubrani na zielono wykonali przepiêkne
kapelusze ozdobione wiosennymi kwiatami.

- w obu klubach bêdziemy przygoto-
wywaæ siê do obchodów œwi¹t Majowych. W ka¿dej sekcji
planujemy ciekawe zajêcia. Odbêd¹ siê konkursy i zabawy
muzyczne, taneczne, tematyczne i plastyczne.

- - konkurs fotograficzny „Wiosenne kraj-
obrazy”. Zdjêcia nale¿y dostarczyæ we w³asnorêcznie wy-
konanej ramce lub mo¿na je wykonywaæ na naszych zajê-
ciach w klubie „Promieñ”.

- - wycieczka autokarowa na baseny termalne w
Szaflarach i spacer po obiektach zabytkowych Zakopa-
nego - zapisy od 26.04 w klubie .

- - wycieczka autokarowa - - zapisy
w klubie „Pegaz”

.
- . Bli¿sze in-

formacje w klubie .
- - wyjazdowy piknik integra-

cyjny dla rodzin z dzieæmi w wieku szkolnym w gos-
podarstwie agroturystycznym. Zapisy od 10 do 20 maja.
Bli¿sze informacje w klubach.

- - ogólnodostêpny konkurs plastyczny z
okazji Dnia Dziecka ph: . Prace
nale¿y sk³adaæ w klubie .

- - ogólnodostêpny konkurs plastyczny z
okazji Dnia Dziecka ph: .
Prace nale¿y sk³adaæ w klubie .

- - wycieczka autokarowa -
zapisy w klubie od 13.05 dla mieszkañców Trze-
bini, 17.05. dla wszystkich mieszkañców.

- - w klubie „Pegaz” odbêdzie
siê wystêp artystów profesjonalnych z teatrzykiem oraz
programem animacyjnym dla dzieci z Libi¹¿a, Chrzanowa
i Trzebini. Bli¿sze informacje w klubach.

J.F.

Œwi¹teczny Turniej Tenisa Sto-
³owego

„PISANKA WIEL-
KANOCNA”

I kategoria wiekowa:

II kategoria wiekowa:

III kategoria wiekowa:

I kategoria wiekowa:

III kategoria wiekowa:

„WIELKANOC W TRADYCJI POLSKIEJ”

„MARZANNA ZIMOWA
PANNA”

Wiosenny Konkurs Piosenki

Ko³a Gier Intelektualnych

„Siêgaj gdzie wzrok nie siêga”

„Powitanie wiosny po pieniñsku”

Œwiatowy
Dzieñ Ksi¹¿ki
„Czytam, bo lubiê”

Miêdzynarodowy Dzieñ Zie-
mi

„ Zdrowy pokaz mody”

„Zielono mi”

„Czas na Majówkê”

26.04-05.05

7 maja

„Promieñ”
14 maja Górny Œl¹sk

od 29.04 dla mieszkañców Trzebini,
04.05. dla wszystkich mieszkañców
18-25.05 - fotoreporta¿ „Polska przyroda”

„Promieñ"
21 maja - Piknik rodzinny

24.05-02.06
”Moja rodzina za 20 lat”
„Pegaz”

24.05-02.06
„Z rodzin¹ poznajemy œwiat”

„Promieñ”
28 maja Beskid S¹decki

„Pegaz”

04 czerwca Dzieñ Dziecka

W klubie „Pegaz”:

W klubie „Promieñ”:

I miejsce II miejsce
III miejsce

I miejsce

I miejsce

I miejsce

I miejsce

I miejsce

W najbli¿szym czasie w klubach:

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


