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POWSZECHNA SPÓ£DZIELNIA MIESZKANIOWA W CHRZANOWIE
LIDEREM ZARZ¥DZANIA NIERUCHOMOŒCIAMI
Mi³o nam poinformowaæ, ¿e Kapitu³a

Programu Promocji Gospodarczej oce-
ni³a dzia³alnoœæ, dokonania i efektywnoœæ
zarz¹dzania firm z obszaru zarz¹dzania i ad-
ministrowania nieruchomoœciami mieszka-
niowymi i komercyjnymi w Polsce,

Program dedykowany jest spó³dzielniom
mieszkaniowym, zarz¹dcom budynków
mieszkalnych, towarzystwom budownictwa
spo³ecznego, spó³kom prawa handlowego i
podmiotom gospodarczym dzia³aj¹cym w
obszarze zarz¹dzania nieruchomoœciami
mieszkaniowymi i komercyjnymi w Polsce.
Celem programu jest wyró¿nienie najlep-
szych firm dzia³aj¹cych w obszarze zarz¹-
dzania i administrowania nieruchomoœciami
mieszkaniowymi i komercyjnymi, które
efektywnie gospodaruj¹ powierzonymi im
zasobami, prezentuj¹c wysoki poziom zarz¹-
dzania, a w rezultacie swoj¹ postaw¹ gwa-
rantuj¹ jakoœæ, bezpieczeñstwo i wiarygod-
noœæ gospodarcz¹.
Kryteria oceny merytorycznej to m.in. kom-
pleksowoœæ œwiadczonych us³ug, odpowie-
dzialnoœæ spo³eczna, wykorzystanie innowa-
cyjnych i energooszczêdnych technologii,

rzetelnoœæ gospodarcza oraz pozytywny wi-
zerunek firmy na rynku.
W poniedzia³ek 7 kwietnia 2014 roku w Te-
atrze Sabat w Warszawie odby³a siê uroczy-
sta gala fina³owa I edycji Ogólnopolskiego
Programu Promocji Gospodarczej „Lider
Zarz¹dzania Nieruchomoœciami”. G³ównym
partnerem Gali by³ DRUTEX, który wspól-
nie z organizatorem imprezy Magazynem
Gospodarczym Fakty nagrodzi³ wzorowych
zarz¹dców nieruchomoœci w Polsce. Wyró¿-
nienie odebra³ Prezes Zarz¹du Aleksander
Biegacz.
„

”
powiedzia³ Adam Leik, Dyrektor ds. Marke-
tingu DRUTEX S.A.

przyzna-
j¹c Powszechnej Spó³dzielni Mieszkanio-
wej w Chrzanowie tytu³ „Lider Zarz¹dza-
nia Nieruchomoœciami 2014”.

Wysoka jakoœæ i profesjonalizm dzia³ania
to dziœ ju¿ ¿adna ekstrawagancja. Wymaga-
nia rynku i klientów powoduj¹, ¿e firmy sta-
j¹ siê coraz bardziej elastyczne, a oferowane
produkty czy us³ugi w coraz wiêkszym stop-
niu dopasowane do ich potrzeb. Nie inaczej
jest w przypadku rynku nieruchomoœci. Dla-
tego tak wa¿ne jest racjonalne zarz¹dzanie,
optymalizacja procesów i umiejêtnoœæ rea-
gowania na zmieniaj¹ce siê warunki rynko-
we. Cieszê siê, ¿e wœród nas s¹ ludzie, którzy
takie podejœcie wdra¿aj¹ ka¿dego dnia, dba-
j¹c, aby poziom us³ug by³ na najwy¿szym
poziomie. Gratulujê wszystkim laureatom

Powszechna Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie informuje, i¿ w ni¿ej wymienio-
nych terminach nast¹pi odczyt podzielników kosztów ogrzewania przez firmê

. Przedstawiciele tej firmy posiadaj¹ imienne upowa¿nienia,
wydane przez Spó³dzielniê, na wykonywanie odczytu podzielników. Prosimy o umo¿liwie-
nie dostêpu do grzejników poprzez zdemontowanie os³on, odsuniêcie mebli i innych urz¹-
dzeñ od grzejników. Podczas odczytu obecny powinien byæ u¿ytkownik mieszkania lub upo-
wa¿niona przez niego osoba. Odczyt podzielników kosztów ogrzewania koñczy siê przeka-
zaniem u¿ytkownikowi lokalu formularza potwierdzaj¹cego wskazania podzielników.
Formularz ten powinien byæ podpisany przez u¿ytkownika lokalu.

U¿ytkownicy mieszkañ, w których w poprzednich latach zosta³y wymienione podzielniki
kosztów ogrzewania z wyparkowych na elektroniczne nie musz¹ udostêpniaæ mieszkañ do
dokonania odczytów (zostan¹ one wykonane drog¹ radiow¹).

ista Pols-
ka Sp. z. o.o. Oddzia³ Kraków

Prosimy o sprawdzenie
przed podpisaniem formularza czy wszystkie ampu³ki zosta³y wymienione na nowe, po-
prawnoœci naniesionych na formularz wskazañ podzielników oraz poziomu cieczy pomia-
rowej w wymienionej ampu³ce - po prawej stronie podzielnika (cztery kreski powy¿ej ze-
ra). W przypadku budynków, w których wymieniane bêd¹ podzielniki kosztów ogrzewa-
nia, prosimy o dok³adne sprawdzenie przed podpisaniem formularza wskazañ dotych-
czas zamontowanych podzielników, z uwagi na fakt, i¿ po ich wymianie nie bêdzie mo¿li-
woœci ponownego sprawdzenia wskazañ (zostan¹ one zutylizowane - zniszczone).

... dalszy ci¹g na stronie 3
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PROJEKTY UCHWA£ WALNEGO ZGROMADZENIA CI¥G DALSZY
Zarz¹d Spó³dzielni informuje, ¿e porz¹dek

obrad Walnego Zgromadzenia, które odbê-
dzie siê w terminach podanych w zawiadomie-
niu o zwo³aniu Walnego Zgromadzenia, zosta³
uzupe³niony o punkt bêd¹cy realizacj¹ ¿¹dania,

wniesionego przez grupê cz³onków Spó³dzielni
na podstawie § 32 ust. 2 Statutu (¿¹danie
umieszczenia okreœlonej sprawy w porz¹dku ob-
rad Walnego Zgromadzenia przez grupê co naj-
mniej 10 cz³onków Spó³dzielni). Po przeanali-

zowaniu wniesionego ¿¹dania zosta³ uzupe³niony
porz¹dek obrad oraz przygotowany zosta³ projekt
uchwa³y Walnego Zgromadzenia zamieszczony
na stronie 6.
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HARMONOGRAM

- Informacja o przebiegu
Walnego Zgromadzenia

- uzupe³niony porz¹dek obrad
Walnego Zgromadzenia

- Prezentacja kandydatów
na cz³onków Rady Nadzorczej
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Opracowanie graficzne, sk³ad komputerowy, akwizycja i druk
na zlecenie wydawcy :
MEGANTO Technika i Multimedia
32-500 Chrzanów, ul. Œwiêtokrzyska 40,
tel.: (32) 6239714, kom. 601 492807,
e-mail : meganto@wp.pl,  www.meganto.prv.pl

Realizacja wydawnicza:

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

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

10. Chrzanów ul. Orkana 21D lokal o pow. 23,82 m ,
11. Chrzanów ul. Witosa 1 lokal o pow. 147,81 m ,
12. Chrzanów ul. Kard. Wyszyñskiego 17 - lokal o pow. 18,90 m
13. Chrzanów ul. Urbañczyka 4 - lokal o pow. 63,24 m (wolny od 1.04.2014 r.),
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Chêtnych do wynajêcia prosimy
o sk³adanie pisemnych ofert

w biurze Spó³dzielni
ul. Kardyna³a Wyszyñskiego 17

w Chrzanowie pokój 120.
Informacji o warunkach najmu

udzielamy telefonicznie pod
numerem telefonu

(32) 623 66 12 wew. 34, 35

Zarz¹d PSM w Chrzanowie

LOKALE DO WYNAJÊCIA

Wydawca :
Powszechna Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie
ul. Kard. Wyszyñskiego 17,
tel.: (32) 623 66 12
fax: (32) 623 47 54
www.psm-ch.pl
e-mail: psm@psm-ch.pl
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OG£OSZENIE
Zarz¹d Powszechnej Spó³dzielni Mieszka-

niowej w Chrzanowie, ul. Kardyna³a Wy-
szyñskiego 17 og³asza przetarg na ustale-

nie pierwszeñstwa do zawarcia umowy o ustano-
wienie i przeniesienie prawa odrêbnej w³asnoœci
dla lokali mieszkalnych po³o¿onych w Chrzano-
wie:
-

-

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).
Pierwszeñstwo w nabyciu lokalu maj¹ cz³onko-
wie, którzy nie maj¹ zaspokojonych potrzeb
mieszkaniowych i zg³osz¹ gotowoœæ zawarcia
umowy o ustanowienie i przeniesienie odrêbnej
w³asnoœci lokalu. W przypadku zg³oszenia siê
kilku uprawnionych, pierwszeñstwo ma najd³u-

¿ej oczekuj¹cy. Warunkiem przeniesienia odrêb-
nej w³asnoœci lokalu na takiego cz³onka jest
wp³ata wartoœci rynkowej lokalu, która jest rów-
na podanej cenie wywo³awczej. W przypadku
skorzystania z prawa pierwszeñstwa przez osoby
uprawnione licytacja nie odbêdzie siê.
W przetargu mog¹ braæ udzia³ wy³¹cznie osoby
fizyczne, które wp³aci³y wadium.
Warunek wp³aty wadium nie dotyczy cz³onków,
którzy nie maj¹ zaspokojonych potrzeb mieszka-
niowych, którzy zg³osili gotowoœæ zawarcia
umowy.
Przedmiotem przetargu jest ustalenie wartoœci
rynkowej lokalu oraz osoby z któr¹ zostanie za-
warta umowa o ustanowienie i przeniesienie od-
rêbnej w³asnoœci lokalu.

-
-

Ponadto osobê t¹ ob-
ci¹¿aj¹: wynagrodzenie notariusza za ogó³ czyn-
noœci notarialnych dokonanych przy zawieraniu

umowy oraz koszty s¹dowe w postêpowaniu
wieczysto-ksiêgowym.
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 lokalu. Wadium jest zaliczane na
poczet wartoœci rynkowej lokalu osobie wygry-
waj¹cej przetarg i nie podlega zwrotowi.
Mieszkania udostêpnione zostan¹ w celu oglê-
dzin w dniach . w godz. od

oraz w godzinach od

Chrzanów, dn. 09.06.2014r.

Pogorska 10D/17 o pow. u¿ytkowej 48,48 m
(2 pokoje + kuchnia, parter)
S¹dowa 2/53 o pow. u¿ytkowej 28,15 m (1 po-
kój + kuchnia, II piêtro)

Przetarg odbêdzie siê w siedzibie Spó³dzielni
przy ul. Kardyna³a Wyszyñskiego 17 w
Chrza-nowie w dniu 09.06.2014 r. o godz. 14  .

09.06.2014 r. 13
1 000,00

Za wygrywaj¹cego uwa¿a siê tego uczestnika,
który zaoferuje najwy¿sz¹ cenê.
Cena wywo³awcza wynosi:

Pogorska 10D/17  90 700,00 z³,
S¹dowa 2/53  60 100,00 z³

Osoba wygrywaj¹ca przetarg nabywa prawo
pierwszeñstwa zawarcia umowy o ustanowie-
nie i przeniesienie prawa odrêbnej w³asnoœci
dla lokalu mieszkalnego i wnosi wylicytowan¹
wartoœæ rynkow¹ lokalu.

10

2 i 3.06.2014 r 12
do 14 09.06.2014 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 Chrzanów

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 27.06.
2014r.).
Przypominamy, ¿e w przypadku nieudostêpnie-
nia mieszkania do odczytu wodomierza lokal ten
obci¹¿a siê w pierwszym i drugim okresie rozli-
czeniowym œrednim zu¿yciem z ostatniego okre-
su 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.

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).

Zarz¹d PSM w Chrzanowie

WA¯NE
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Szczegó³owe terminy odczytu podzielników w
poszczególnych budynkach podawane bêd¹
na tablicach og³oszeñ w klatkach schodowych
budynków z dwutygodniowym wyprzedze-
niem. W przypadku

w wyznaczonym
terminie bêdzie podany II termin odczytu z
siedmiodniowym wyprzedzeniem.
W przypadku nie udostêpnienia lokalu do od-
czytu podzielników kosztów ogrzewania op³a-
ta za ogrzewanie takiego lokalu zostanie usta-
lona zgodnie z § 13

z dnia 22.06.
2006r.

Zasada
ta zastosowana bêdzie do rozliczeñ kosztów
ogrzewania w okresie rozliczeniowym 2013/
2014 oraz w nastêpnym okresie rozliczenio-
wym.
Wszelkie uzasadnione proœby dotycz¹ce zmia-
ny terminu lub godziny odczytu nale¿y z wy-
przedzeniem zg³osiæ i uzgodniæ z Administra-
cj¹ Osiedla.

niemo¿noœci udostêpnie-
nia mieszkania do odczytu

Informujemy ponadto, i¿ w trakcie serwisu
podzielników kosztów bêd¹ montowane do-
datkowe plomby na po³¹czeniu podzielnika
kosztów z grzejnikiem. Z uwagi na konsek-
wencje wynikaj¹ce z zerwania lub uszkodze-
nia plomb, polegaj¹ce na dokonaniu rozlicze-
nia w takim przypadku jak dla mieszkania z
nie funkcjonuj¹cymi podzielnikami kosztów,
prosimy o zachowanie ostro¿noœci i nie zry-
wanie za³o¿onych dodatkowo plomb.

regulaminu rozliczania
kosztów dostawy ciep³a do budynków i dokony-
wania rozliczeñ z u¿ytkownikami lokali za cen-
tralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody
u¿ytkowej w zasobach Powszechnej Spó³dzielni
Mieszkaniowej w Chrzanowie

(koszty sta³e proporcjonalnie do ich po-
wierzchni 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 miesz-
kaniach.

Zarz¹d PSM w Chrzanowie

Odczyt podzielników Wymiana podzielników z odczytemLp
Adres budynku Termin Adres budynku Termin

1 Urzêdnicza 2.06
2 Ratowników Górniczych 2.06
3 9 Maja 3 3 4.06
4 Wojska Polskiego 2- 3.06 Wojska Polskiego 7, 9 4 –

–
9.06

6 Wañkowicza 3.06
7 11 Listopada 3 – 5.06 11 Listopada 4, 8 7 –

–
10.06

8 Orkana 5 - 6.06 Orkana 21A, 21E 10 11.06
9 Szarych Szeregów 6 – 7.6

10 Wincentego Witosa 7 – 9.06
11 Pogorska 9 – 10.06
12 W³adys³awa Szafera 10 – 11.06 W³adys³awa Szafera 10 11 – 12.06
13 Brzezina 10 – 11.06
14 Jab³oniowa 2 11.06
15 Pêckowskiego Jana 11 – 13.06
16 Oczkowskiego Jana 12 – 13.06
17 Profesora Krawczyñskiego 12 – 13.06
18 Urbañczyka Tadeusza 12 – 14.06
20 Trzebiñska 14 - 17.06 Trzebiñska 13 12 –

–

–
–

13.06
21 Niepodleg³oœci 16 – 18.06 Niepodleg³oœci 4, 9, 10, 17 12 17.06
22 Kardyna³a Wyszyñskiego 18 – 20.06
24 Broniewskiego 16A, 16B 16 18.06
26 Mieszka I 20 – 21.06 Mieszka I 13 17 18.06
28 Wodziñska 21 - 23.06
29 Sienkiewicza 21 - 23.06
30 Henryka Jordana 23 - 24.06
31 S¹dowa 24 – 25.06
32 Œwiêtokrzyska 21 18.06
33 Marsza³ka F. Focha 25.06
34 Kad³ubek 24 – 25.06 Kad³ubek 24A, 24B, 30C 18 - 20.06
35 ZWM 25 – 28.06 ZWM 5, 16 20 – 21.06

KANDYDACI NA CZ£ONKÓW RADY NADZORCZEJ
Zarz¹d Powszechnej spó³dzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie infor-

muje, ¿e termin zg³aszania kandydatów do Rady Nadzorczej zgodnie
z § 32 ust. 3 Statutu Spó³dzielni up³yn¹³ w dniu 9. 05.2014 roku. W tym
terminie zg³oszono ni¿ej wymienionych kandydatów spe³niaj¹cych wymo-
gi statutu Spó³dzielni zezwalaj¹ce na kandydowanie. Na podstawie zare-
jestrowanych zg³oszeñ zostan¹ sporz¹dzone karty do g³osowania. Na kar-
tach do g³osowania kandydaci zostan¹ umieszczeni w kolejnoœci alfabe-
tycznej z uwzglêdnieniem podzia³u na poszczególne czêœci Walnego Zgro-
madzenia. Na kartach do g³osowania zostanie ponadto umieszczona infor-
macja o sposobie g³osowania i o liczbie miejsc do obsadzenia na poszcze-
gólnych czêœciach Walnego Zgromadzenia.

1. Bolek Marcin, Chrzanów ul. Niepodleg³oœci 3/34,
2. Flak-Woch Ma³gorzata; Chrzanów, ul. Niepodleg³oœci 12/10,
3. Hejmo Renata, Chrzanów, ul. Niepodleg³oœci 5/2,
4. Hudzik Krzysztof, Chrzanów, ul. Trzebiñska 25/3,
5. Janic Ma³gorzata, Chrzanów, ul. Niepodleg³oœci 10/10,
6. Kotelnicka Danuta, Chrzanów, ul. Trzebiñska 9/7,
7. Lasek Jan, Chrzanów, ul. Niepodleg³oœci 6/25,
8. Tomaszewski Roman, Chrzanów, ul. Niepodleg³oœci 4/12,
9. Trzaska Janina, Chrzanów, ul. Niepodleg³oœci 1/35.

1. Data Tadeusz, Chrzanów, ul. Urbañczyka 1/18,
2. Dudek Waldemar, Chrzanów, ul. Szafera 4/16,
3. Giza Henryk, Chrzanów, ul. Szarych Szeregów 8A/1,
4. Hosiawa Irena, Chrzanów, ul. Oczkowskiego 2/1,
5. Kozio³ Irena, Chrzanów, ul. Orkana 21F/44,
6. Kwarciak Krystyna, Chrzanów, ul. Witosa 1C/1,
7. Rembiecha Zygmunt, Chrzanów, ul. Szarych Szeregów 4a/8,
8. Siemek Ryszard, Chrzanów, ul. Orkana 21B/10,

9. Tkaczyk Jan, Chrzanów, ul. Urbañczyka 1/4,
10.Tobolski Emil, Chrzanów, ul. Krawczyñskiego 1/59,
11.Wilczek Katarzyna, Chrzanów, ul. Szarych szeregów 8A/7,
12.Znale¿niak Ewa, Chrzanów, ul. Orkana 21B/20.

1. Bednarski W³odzimierz, Chrzanów, ul. Mieszka I  4/12,
2. Brzózka Irena, Chrzanów, ul. Mieszka I 13/9,
3. Bytomski Wies³aw, Chrzanów, ul. Wodziñska 10/37,
4. Dziura Albert, Chrzanów, ul Kad³ubek 22A/17,
5. Idzik Arkadiusz, Chrzanów, ul. Mieszka I 15A/34,
6. Jopek Bo¿ena, Chrzanów, ul. Mieszka I  4/54,
7. Jura Andrzej, Chrzanów, ul. Mieszka I 13/73,
8. Koger Krystyna, Chrzanów, ul. Jordana 2/58,
9. Ksi¹¿ek Jan, Chrzanów, ul. Jordana 6/47,
10.Likus Sylwester, Chrzanów, ul. Kad³ubek 24B/1,
11.Modrzejewski Borys, Chrzanów, ul. S¹dowa 2/3,
12.Neugebauer Teresa, Chrzanów, ul. Kad³ubek 30E/9,
13.Sadzikowska Aleksandra, Chrzanów, ul. Piastowska 38/7,
14.Stolarz Bogus³aw, Chrzanów, ul. Broniewskiego 14/16,
15.Tupek Magdalena, Chrzanów, ul. Wodziñska 10/44.

1. Kuliñski Aleksander, Trzebinia, os. ZWM 11/30,
2. Majdañska Zenona, Trzebinia, os. ZWM 9/13,
3. Martyka Tadeusz, Trzebinia, os. ZWM 2/46.

1. Drabik Stefan, Libi¹¿, ul. Wojska Polskiego 5/18,
2. Kopeæ Ryszard, Libi¹¿, ul. 11 Listopada 8/45,
3. Spitzer W³odzimierz, Libi¹¿, ul. 11 Listopada 18/41.

I czêœæ Walnego Zgromadzenia

II czêœæ Walnego Zgromadzenia

III czêœæ Walnego Zgromadzenia

IV czêœæ Walnego Zgromadzenia

V czêœæ Walnego Zgromadzenia



strona 4                                                                                                 maj BIULETYN PSM2014

PREZENTACJE KANDYDATÓW
NA CZ£ONKÓW RADY NADZORCZEJ NA KADENCJÊ 2014 - 2017

I czêœæ WZ

II czêœæ WZ

III czêœæ WZ

Bolek  Marcin, Chrzanów, ul. Niepodleg³oœci 3/34.

Flak Woch Ma³gorzata, Chrzanów, ul. Niepodleg³oœci 12/10

Hejmo Renata, Chrzanów, ul. Niepodleg³oœci 5/2

Hudzik Krzysztof, Chrzanów, ul. Trzebiñska 25/3

Janic Ma³gorzata, Chrzanów, ul. Niepodleg³oœci 10/10

Tomaszewski Roman, Chrzanów, ul. Niepodleg³oœci 4/12

Trzaska Janina, Chrzanów, ul Niepodleg³oœci 1/35

Dudek Waldemar, Chrzanów, ul. Szafera 4/16

Giza Henryk, Chrzanów, ul. Szarych Szeregów 8A/1

Kwarciak Krystyna, Chrzanów, ul. Witosa 1C/1

Siemek Ryszard, Chrzanów, ul. Orkana 21B/ 10

Tkaczyk Jan, Chrzanów, ul. Urbañczyka 1/4

Wilczek Katarzyna, Chrzanów, ul. Szarych Szeregów 8A/7

Brzózka Irena, Chrzanów, ul. Mieszka I 13/9

Bytomski Wies³aw, Chrzanów, ul. Wodziñska 10/37

DziuraAlbert

IdzikArkadiusz, Chrzanów, ul. Mieszka I 15A/34

Wykszta³cenie: wy¿sze techniczne, absolwent Akademii Gór-
niczo Hutniczej w Krakowie, obecnie pracownik grupy kapita-
³owej PGNiG, wiek 37 lat, ¿onaty, tata wspania³ej córeczki.
Szanowni Pañstwo, podstawowym celem mojej obecnoœci w
Radzie Nadzorczej bêdzie: rzetelne i odpowiedzialne wykony-
wanie obowi¹zków Cz³onka Rady Nadzorczej, do³o¿enie
wszelkich starañ, które umo¿liwi¹ obni¿enie wysokoœci czyn-

szu, zabieganie o zapewnienie spójnej, rzetelnej i efektywnej komunikacji
miêdzy mieszkañcami, a Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹.

Zamieszka³a na ul. Niepodleg³oœci, mê¿atka dwoje dzieci, nauczyciel, ma
zamiar pomóc zmotoryzowanym mieszkañcom osiedla mieæ mo¿liwoœæ
„ludzkiego zaparkowania" swojego auta oraz poprawê bezpieczeñstwa na
osiedlu co zg³asza ju¿ od 3 lat na zebraniach.

49 lat, bezrobotny nauczyciel , aktywnoœæ spo³eczna, dzia³alnoœæ dobro-
czynna. WALNE ZGROMADZENIE MY DECYDYJEMY, P£ACIMY,
KONTROLUJEMY, ROZLICZAMY! Rzetelna kontrola Zarz¹du i pracow-
ników Spó³dzielni: praca, p³aca, sprawozdanie finansowe; op³aty i rozlicze-
nie za centralne i wodê; fundusz remontowy, op³aty za domofony, wydatki
Spó³dzielni.

Lat 60, cz³onek Spó³dzielni od 1979 roku, ¿ona Maria, córki
Anna iAgnieszka, 4-ka wnucz¹t. Z wykszta³cenia technik ener-
getyk, magister ekonomii, podyplomowe pedagogiczne.
Uczestnik wielu szkoleñ unijnych. Radny Miasta Chrzanowa
kadencji 1994-1998. Pilot wycieczek/przewodnik turystyczny,
dziennikarz/korespondent. Wspó³pracownik Instytutu Turys-
tyki w Krakowie. Wyk³adowca „turyzmu” w Wy¿szych Szko-

³ach Krakowa i Katowic.

Od 32 lat jestem cz³onkiem Spó³dzielni Mieszkaniowej. Kan-
dydujê do Rady Nadzorczej, bo losy Spó³dzielni i jej dzia³al-
noœæ by³y mi zawsze bliskie.
Bêd¹c cz³onkiem Rady Nadzorczej pe³ni³am funkcjê Prze-
wodnicz¹cej Komisji Spo³ecznej i Oœwiatowo-Kulturalnej.
Jestem osob¹ dyspozycyjn¹ z du¿ym potencja³em energii do
dalszego dzia³ania.

¯onaty, jedno dziecko. Pe³niê funkcjê Przewodnicz¹cego Rady
Osiedla ju¿ trzeci¹ kadencjê. Na osiedlu mieszkam od 1984 ro-
ku. Umiem s³uchaæ mieszkañców i staram siê rozwi¹zywaæ
problemy osiedla. Je¿eli znajdê akceptacjê mieszkañców, to na
pewno ich nie zawiodê.

Emerytowana nauczycielka jêzyka angielskiego II LO w Chrzanowie. Cz³o-
nek Zarz¹du Rady Osiedla Niepodleg³oœci w Chrzanowie. Jedna z inicjato-
rów zorganizowanego protestu mieszkañców osiedla przeciw sprzeda¿y ³¹ki
na cele komercyjne przy ul. Szpitalnej.

Waldemar Dudek lat 59. Wykszta³cenie wy¿sze ekonomiczne.
Ukoñczone studia podyplomowe w zakresie wyceny nierucho-
moœci. Wspó³organizator pierwszych wspólnot mieszkanio-
wych w Chrzanowie. W³aœciciel biura nieruchomoœci.

Mgr in¿. Henryk Giza, ur. 25.12.1949 r.Absolwent: Wydzia³u LeœnegoAR w
Krakowie 1973r., Studium Budowlanego w Krakowie -1984 r., Studium Po-
dyplomowego MarketingAE we Wroc³awiu-1996 r.
Doœwiadczenie zawodowe: Lasy Pañstwowe 1973 1978 (Adiunkt), PSML-
W w Chrzanowie 1978-1983 (Kier. Zak³adu Zieleni, Dyr. ZBR), KWK Ja-
nina KWK Nowa Ruda -1983 -2000 (Sztygar budowlany, inspektor), PHH
Elektron Chrzanów od 2000 2014 (Dyr. Handlowy, Dyr. ds. Inwestycyjno-

Budowlanych).
Funkcje spo³eczne: Sekretarz Rady Pracowniczej KWK Janina w Libi¹¿u
1990 -1991.

Lat 57, mieszkanka osiedla M³odoœci od 32 lat. Wykszta³cenie œrednie, od 35
lat zatrudniona w Chrzanowskich Zak³adach Materia³ów Ogniotrwa³ych
(obecnie Zak³ady Magnezytowe Ropczyce) w dziale Sprzeda¿y. Cz³onek Ra-
dy Osiedla M³odoœci kadencji 2012 2016.

¯onaty, dwoje dzieci, emeryt. Wykszta³cenie œrednie-technicz-
ne. Cz³onek Rady Nadzorczej w latach 2008-2011 pe³ni¹cy
funkcjê Przewodnicz¹cego Komisji Techniczno-Eksploatacyj-
nej.

Mieszkam wraz z ¿on¹ i córk¹ na os. Po³udnie w Chrzanowie.

Wykszta³cenie œrednie zawodowe, wykonywany zawód ins-
truktor nauki jazdy, wiek 38 lat, 1 dziecko. Prosz¹c o poparcie
zobowi¹zujê siê do pomocy mieszkañcom naszych osiedli.

Cz³onek Rady Nadzorczej kadencji 2011-2014. wykszta³cenie
wy¿sze ekonomiczne. Ca³e ¿ycie zawodowe zwi¹zane z Fabryk¹
Lokomotyw Fablok w Chrzanowie, obecnie na emeryturze. Spo-
³ecznie dzia³am w turystyce pe³ni¹c aktualnie funkcjê v-ce preze-
sa Oddzia³u PTTK w Chrzanowie.
Mam dwoje dzieci, które posiadaj¹ ju¿ swoje rodziny i oddzielne
gospodarstwa domowe.

Kandydujê do Rady Nadzorczej, aby wykorzystuj¹c swoj¹ wiedzê i doœwiad-
czenie dobrze reprezentowaæ interesy cz³onków Spó³dzielni.
Dziêkujê za oddanie na mnie g³osu.

Spó³dzielca od 1977 r. W latach 2005-2008 cz³onek Rady Nad-
zorczej PSM. Jako Przewodnicz¹cy RN wyst¹pi³em z inicjaty-
w¹ przekszta³cenia u¿ytkowania wieczystego gruntów w prawo
w³asnoœci. Osobiœcie zabiega³em u Burmistrzów o bonifikaty
95%. Z mojej inicjatywy fundusz remontowy jest rozliczany od-
dzielnie dla ka¿dej nieruchomoœci. Jako Radny RM wskaza³em
mo¿liwoœci pozyskania przez PSM funduszy unijnych.

mieszka w Chrzanowie, 39 lat, ¿onaty, córka Emma, nie pe³ni³
funkcji w PSM. Ukoñczy³ wydzia³ prawa i administracji oraz
nauk politycznych UJ. Podyplomowo AGH, PK, UP, UR, AWF -
doradca zawodowy, audytor, mened¿er sportu. Praca w ponad 50
firmach sektora publicznego i prywat. na stanowiskach kiero-
wniczych. 6 lat pracuje w radach nadzorczych w obszarze ubez-
pieczeñ i nieruchomoœci.

Lat 48. ¯onaty. Dwoje dzieci. Absolwent AGH Kraków, wydzia³
górniczy, kierunek ekonomika i organizacja. Obecnie zatrud-
niony w KWK ,,Piast” na stanowisku dyspozytora ruchu kopalni.
Od urodzenia mieszkaniec zasobów PSM - Chrzanów, osiedle
Pó³noc. Cz³onek RN w latach 2005-2008 i 2011-2014, w obu tych
Radach Przewodnicz¹cy Komisji Techniczno-Eksploatacyjnej.
Podczas pracy w RN g³ówny nacisk k³adê na podnoszenie este-

tyki naszych osiedli oraz aspekty ekonomiczne pracy Spó³dzielni.

, Chrzanów, ul. Kad³ubek 22A/17
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Jopek Bo¿ena, Chrzanów, ul. Mieszka I 4/54

JuraAndrzej, Chrzanów, ul. Mieszka I 13/73

Koger Krystyna, Chrzanów, ul. Jordana 2/58

Likus Sylwester, Chrzanów, ul. Kad³ubek 24 B/1

Modrzejewski Borys, Chrzanów, ul. S¹dowa 2/3

SadzikowskaAleksandra, Chrzanów, ul. Piastowska 38/7

Tupek Magdalena, Chrzanów, ul. Wodziñska 10/44

KuliñskiAleksander, Trzebinia, os. ZWM 11/30

Majdañska Zenona, Trzebinia, os. ZWM 9/13

Drabik Stefan , Libi¹¿, ul. Wojska Polskiego 5/18

Kopeæ Ryszard, Libi¹¿, ul. 11 Listopada 8/45

SpitzerW³odzimierz, Libi¹¿, ul. 11 Listopada 18/41

Zamieszka³a w Chrzanowie na oœ. Pó³noc. Wiek 49 lat, mê¿at-
ka. Wykszta³cenie wy¿sze pedagogiczne w zakresie filologii
polskiej, z zawodu nauczyciel. Przez 12 lat dyrektor Zespo³u
Szkó³ w Mêtkowie, a od 2011 roku zastêpca Wojewódzkiego
Komendanta OHP w Krakowie. Syn Bart³omiej student Uni-
wersytetu Jagielloñskiego.

¯onaty, troje dzieci, od 1975 r. cz³onek Spó³dzielni Mieszkanio-
wej. Jestem emerytowanym nauczycielem fizyki. Pracowa³em
w Zasadniczej Szkole Górniczej i Technikum Górniczym w Li-
bi¹¿u oraz przez 10 lat by³em dyrektorem Szko³y Podstawowej
nr 2 w Chrzanowie. W latach 2002 2005 pracowa³em w Radzie
Nadzorczej Spó³dzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie.

In¿ynier. Ukoñczone z wyró¿nieniem studia magisterskie na Politechnice
Wroc³awskiej. Pracowa³a w Rejonowej Dyrekcji Inwestycji Miejskich w
Chrzanowie. Od wielu lat wraz z mê¿em prowadzi sklep wielobran¿owy
„Koger”. Ma dwóch synów i wnuczkê Ellê.

Cz³onek Spó³dzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie od 1972
roku. Wieloletni dzia³acz spó³dzielczy posiadaj¹cy du¿e doœ-
wiadczenie w pe³nieniu ró¿nych funkcji w Radzie Nadzorczej.
¯onaty.

Borys Modrzejewski, 39 lat, zamieszka³y Chrzanów, ul. S¹do-
wa 2/3. wykszta³cenie œrednie, pracuje w RPWiK. ¯onaty,
dwoje dzieci. Prezes Klubu Rekreacyjno-Sportowego TKKF
,,Wodnik”. Sumienny, odpowiedzialny, dbaj¹cy o swoje mia-
sto, spo³ecznik.

Urodzi³am siê i mieszkam w Chrzanowie od 1951 r. W 1969 r.
zda³am egzamin maturalny w tutejszym LO. Od 1997 r. jestem
cz³onkiem PSM i mieszkam przy ul. Piastowskiej 38/7. Pra-
cowa³am w sklepie „PEWEX" w Chrzanowie jako kasjer wa-
lutowy, obecnie na emeryturze. Kandydujê poniewa¿ chcê by
mieszka³o siê lepiej.

Lat 36, mieszkanka osiedla Pó³noc, wczeœniej osiedla Jordana.
Wykszta³cenie œrednie, pracuje w S .C. X. S Sp. z o.o w Trze-
bini. Rozwiedziona, mama 13-letniego Tomka.

Emeryt, KWK Siersza. ¯onaty, lat 63. D³ugoletni dzia³acz w
HDK-Krwiodawstwie przy KWK Siersza. £awnik S¹du Rejo-
nowego w latach 2010-2013, obecnie V-ce przewodnicz¹cy
Rady Osiedla ZWM Trzebinia. Najwy¿szym celem jest dbanie
o mieszkañców Spó³dzielni.

Od 35 lat jestem mieszkank¹ osiedla ZWM w Trzebini. Z wyk-
szta³cenia jestem technikiem ekonomist¹. Pracowa³am w orga-
nach kontrolnych spó³dzielczoœci. Obecnie jestem na emery-
turze, wiêc swój czas mogê poœwiêciæ dzia³alnoœci na rzecz
cz³onków Spó³dzielni, a moje doœwiadczenie zawodowe mogê
wykorzystaæ w pracy Rady Nadzorczej.

Emeryt, zamieszka³y w Libi¹¿u na osiedlu Flagówka. Ubie-
gam siê o mandat cz³onka Rady Nadzorczej PSM poniewa¿
moje doœwiadczenie zdobyte przed laty w samorz¹dzie gmin-
nym oraz spó³dzielczym, w którym przez dwie kadencje pe³ni-
³em funkcjê sekretarza Rady Nadzorczej PSM i uzyskane
wówczas doœwiadczenie chcia³bym ponownie wykorzystaæ w
dzia³aniu w RN do w³aœciwego reprezentowania interesów

spó³dzielców w kadencji lat 2014 2017 i dzia³aj¹c tak, aby nie zawieœæ ich
zaufania, je¿eli mnie takim obdarz¹ w wyborach.

Wykszta³cenie œrednie, wiek 63 lata, ¿onaty. Cz³onek PSM
Chrzanów od 1975 roku. W poprzednich kadencjach by³em
cz³onkiem Rady Nadzorczej pe³ni¹c funkcjê, m.in. wieceprze-
wodnicz¹cy R.N., przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej RN.
Dobrze znam problemy spó³dzielczoœci. Chcia³bym pe³niæ
funkcjê cz³onka Rady Nadzorczej dla dobra cz³onków Spó³-
dzielni.

Zam. oœ. Flagówka. Doœwiadczony spó³dzielca, przez 6 lat
Przewodnicz¹cy RN PSM. W czasie mojego przewodnictwa w
RN wykonano na osiedlach: remonty balkonów, dachów, nowe
parkingi, rozpoczêto docieplenia i inne roboty. By³em inicja-
torem doprowadzenia ciep³ej wody do mieszkañ. Moje doœ-
wiadczenie chcê wykorzystaæ kandyduj¹c do Rady Nadzorczej i
godnie reprezentowaæ spó³dzielców.

IV czêœæ WZ

V czêœæ WZ

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

N.Z.O.Z.„Medi-Vox”

tel. 516 902 923, 504 276 156
czynne: pon. i czw. 10 - 15
Libi¹¿ u. 9 Maja 2

KONSULTACJE!

APARATY S£UCHOWEAPARATY S£UCHOWE

REFUNDACJE PCPR i NFZ, RATYREFUNDACJE PCPR i NFZ, RATY

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

BADANIE S£UCHUBEZP£ATNE
REFUNDACJE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Chrzanów, ul. Soko³a 30, tel. 32 623-21-55, kom. 504 276 156
czynne: od pon. - pt. 9-16,  sob. 9-13

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

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:

Chrzanów ul.Soko³a 30

(32) 623-10-86

pn - pt od 10.00 do 17.00

Do koñca
zapraszamy wszystkich

na badanie
w kierunku wykrywania

CZERWCA 2014

BEZP£ATNE

WAD WZROKU
Zapewniamy profesjonalny
sprzêt i fachow¹
obs³ugê
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(projekt)
Uchwa³a nr … *

Walnego Zgromadzenia Powszechnej
Spó³dzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie

obraduj¹cego w dniach 26, 27, 28, 29,
30.05.2014 r.

w sprawie:wprowadzenia zmian w Statucie Spó³-
dzielni.

Dzia³aj¹c na podstawie § 30 pkt 10 statutu Spó³-
dzielni Walne Zgromadzenie Powszechnej Spó³-
dzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie postana-
wia:

§ 1
W statucie Spó³dzielni wprowadza siê nastêpuj¹-
ce zmiany:
1. W § 49 po ust. 6 dodaje siê ust. 7, 8 i 9 o

brzmieniu:

2. Skreœla siê dotychczasowe brzmienie § 48 .
§ 48 otrzymuje brzmienie:

3. w § 54 w ust. 5 po s³owach „kierownikami
bie¿¹cej dzia³alnoœci gospodarczej Spó³dziel-
ni” dodaje siê s³owa

4. w § 54 po ust. 5 dodaje siê ust. 5 o brzmie-
niu:

§ 2
Pozosta³e postanowienia statutu pozostaj¹ bez
zmian.

§ 3
Liczbê kadencji, o której mowa w § 49 ust. 8
statutu Spó³dzielni ustala siê pocz¹wszy od ka-
dencji Zarz¹du powo³anego w wyniku wyboru
przeprowadzonego po zarejestrowaniu zmian w
statucie.

§ 3
Postanowienia uchwa³y dotycz¹ce zmian w sta-
tucie wchodz¹ w ¿ycie z dniem zarejestrowania
ich przez s¹d rejestrowy.

W g³osowaniu wziê³o udzia³ ......... cz³onków
Wyniki g³osowania:

za uchwa³¹ ...............
przeciw uchwale ...............
Oddano g³osów za i przeciw uchwale ³¹cznie
…………….*
Wymagana wiêkszoœæ 2/3 g³osów wynosi
……………*
Uchwa³a uzyska³a / nie uzyska³a wymagan¹
wiêkszoœæ 2/3 g³osów*
· - wype³nia Kolegium

UZASADNIENIE
Propozycje zmian statutu s¹ realizacj¹ wniosku
zg³oszonego przez 17 cz³onków Spó³dzielni.
Wnioskodawcy uzasadnili wniosek nastêpuj¹co
„

Uwagi Zarz¹du Spó³dzielni
Ad. 1.
Obowi¹zuj¹ce przepisy ustawy z dnia 16 wrzeœ-
nia 1982 r. „Prawo spó³dzielcze” nie zawieraj¹
ograniczeñ dotycz¹cych kadencji cz³onków or-
ganów. Z przepisów w/w ustawy dotycz¹cych
praw cz³onków i organów spó³dzielni nie wyni-
ka takie ograniczenie. Przeciwnie w art. 18 para-
graf 2 podpunkt 2 stwierdza siê, ¿e ka¿demu
cz³onkowi spó³dzielni przys³uguje prawo bycia
wybieranym do organów spó³dzielni. Przepis ten
nie zawiera ograniczeñ dotycz¹cych czasu trwa-
nia i iloœci kadencji (czasu sprawowania funk-
cji).
Wyj¹tkiem jest art. 8 ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. „o spó³dzielniach mieszkaniowych”, któ-
ry w ust. 3 i 4 ogranicza d³ugoœæ jednej kadencji
Rady Nadzorczej do trzech lat i mo¿liwoœæ by-
cia cz³onkiem Rady Nadzorczej nie wiêcej ni¿
przez dwie kolejne kadencje. Ograniczenie to
jest kwestionowane na poziomie ustawodaw-
czym (poprzez zg³aszane propozycje zmiany us-
tawy) jako dotycz¹ce tylko spó³dzielni mieszka-
niowych, a nie dotycz¹ce innych rodzajów spó³-
dzielni, czy te¿ innych podmiotów gospodar-
czych, spó³ek, organów samorz¹du itp. Kwes-
tionowanie powy¿szych ograniczeñ zmierza do
ich usuniêcia z ustawy przy jej najbli¿szej zmia-
nie.
Nale¿y domniemywaæ ¿e ustawodawca wprowa-
dzaj¹c ograniczenia dotycz¹ce liczby i czasu
trwania kadencji tylko dla jednego organu spó³-
dzielni (Rady Nadzorczej) zrobi³ to œwiadomie.
Gdyby zamiarem ustawodawcy by³o wprowa-
dzenie takich ograniczenia dla Zarz¹du nale¿y
domniemywaæ ¿e by je wprowadzi³. Dlatego
wprowadzanie takich ograniczeñ oddolnie (na
drodze zmian statutu, czyli aktu prawnego ni¿-
szego rzêdu ni¿ ustawa) jest w¹tpliwe pod
wzglêdem prawnym, mo¿e zostaæ nie zareje-
strowane przez s¹d rejestrowy lub uchwa³a
wprowadzaj¹ca ograniczenia mo¿e zostaæ zas-
kar¿ona do s¹du z du¿ym prawdopodobieñ-

stwem jej uchylenia.
Ad. 2.
Przyjêcie zapisu oznacza brak jakichkolwiek
œwiadczeñ z tytu³u udzia³u w pracy Rady Nad-
zorczej.
Na dotychczasowych zasadach wysokoœæ œwiad-
czeñ („diet”) 15 osobowej Rady Nadzorczej wy-
nosi³y oko³o 148 000 z³ rocznie, czyli 0,03 z³/m ,
m-c. Rzetelna dzia³alnoœæ w Radzie Nadzorczej
³¹czy siê z przeznaczeniem przez cz³onków Ra-
dy Nadzorczej w³asnego czasu oraz ponosze-
niem przez nich wydatków zwi¹zanych miêdzy
innymi z dojazdami, telefonami, kontaktami z
cz³onkami, chêci¹ dokszta³cania siê, itp.
Ad. 3.
Propozycje nie znajduj¹ ¿adnego oparcia w
przepisach ustawowych. S¹ sprzeczne z przy-
s³uguj¹cym wszystkim cz³onkom spó³dzielni na
podstawie art. 18 paragraf 2 podpunkt 2 ustawy
Prawo spó³dzielcze prawem bycia wybieranym
do organów spó³dzielni. Bardzo znacznie wykra-
czaj¹ poza ograniczenia przewidziane w art. 57
Prawa spó³dzielczego, dotycz¹ce wy³¹cznie
wzajemnych powi¹zañ rodzinnych cz³onków
Rady Nadzorczej i Zarz¹du. Proponowane zmia-
ny rozszerzaj¹ kr¹g osób objêtych tymi ograni-
czeniami na wszystkich pozosta³ych pracowni-
ków spó³dzielni. Spó³dzielnia zatrudnia ponad
dwieœcie osób. Ponadto w ci¹gu roku dochodzi
do zmian zwi¹zanych z rozwi¹zywaniem i za-
wieraniem umów o pracê. Brak jest skutecznych
urzêdowych mechanizmów pozwalaj¹cych usta-
liæ pokrewieñstwo i powinowactwo konkretnych
osób w sposób formalno-prawny. Dlatego reali-
zacja takich postanowieñ statutu w zdecydowa-
nej wiêkszoœci przypadków opiera³aby siê na
sk³adaniu przez zainteresowane osoby oœwiad-
czeñ trudnych do zweryfikowania. W przypadku
z³ej woli zainteresowanego i z³o¿enia niepraw-
dziwego oœwiadczenia zweryfikowanie go bê-
dzie praktycznie niemo¿liwe. W przypadku ce-
lowego lub nieœwiadomego zatajenia, udowod-
nienie nieprawdy wymagaæ bêdzie znacznego
nak³adu pracy i ponoszenia zwi¹zanych z tym
kosztów, które zdaniem Zarz¹du bêd¹ zupe³nie
nieuzasadnione.
Zdaniem Zarz¹du, ustawodawca znaj¹c uwarun-
kowania zwi¹zane z ustaleniem pokrewieñstwa i
powinowactwa tego rodzaju ograniczenia œwia-
domie wprowadza wyj¹tkowo w stosunku do
niewielkiej (kilkunastoosobowej grupy) osób
znanych z racji zajmowania w spó³dzielni eks-
ponowanych funkcji (cz³onków Zarz¹du i Rady
Nadzorczej) maj¹cych wp³yw na dzia³alnoœæ
spó³dzielni i mo¿liwoœci dysponowania jej ma-
j¹tkiem. W stosunku do niewielkiej grupy osób
zweryfikowanie powi¹zañ rodzinnych jest trud-
ne ale mo¿liwe do wykonania, natomiast w sto-
sunku do kilkuset osób jest trudne lub wrêcz nie-
mo¿liwe.

„7. Kadencja Zarz¹du trwa 3 lata.
8. Nie mo¿na byæ cz³onkiem Zarz¹du

d³u¿ej ni¿ przez dwie kolejne kaden-
cje.

9. Ustêpuj¹cy cz³onkowie Zarz¹du mog¹
ponownie kandydowaæ do Zarz¹du,
jeœli nie pe³nili funkcji cz³onka Zarz¹-
du przez dwie kolejne kadencje.”

„Cz³onkowie Rady Nadzorczej pe³ni¹ swo-
je funkcje spo³ecznie.”

„oraz wszystkimi in-
nymi pracownikami Spó³dzielni”

„5. W sk³ad Zarz¹du nie mog¹ wchodziæ
osoby pozostaj¹ce z cz³onkami Rady Nad-
zorczej, Zarz¹du, kierownikami bie¿¹cej
dzia³alnoœci gospodarczej Spó³dzielni oraz
wszystkimi innymi pracownikami Spó³-
dzielni w zwi¹zku ma³¿eñskim albo w sto-
sunku pokrewieñstwa lub powinowactwa
w linii prostej i w drugim stopniu linii bo-
cznej.”

1

1

1

2

2

naszym zdaniem do lepszego realizowania obo-
wi¹zków naszej spó³dzielni wzglêdem jej cz³on-
ków, a tak¿e do znacznych oszczêdnoœci przyczy-
ni¹ siê nastêpuj¹ce zmiany w statucie”.

Zarz¹d PSM w Chrzanowie

Z PRAC RADY NADZORCZEJ
W dniu 17 kwietnia 2014 r. odby³o siê po-

siedzenie Plenum Rady Nadzorczej Pow-
szechnej Spó³dzielni Mieszkaniowej w Chrzano-
wie, którego przedmiotem by³y nastêpuj¹ce za-
gadnienia:
- rozmowy z osobami zalegaj¹cymi z op³atami

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

dzeniem Walnego Zgromadzenia w 2014 roku,

w tym opinia bieg³ego rewidenta w sprawie ba-
dania sprawozdania finansowego Spó³dzielni
za 2013 rok,

- wnioski Komisji problemowych Rady Nadzor-
czej,

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

mieszkañców z zasobów mieszkaniowych,
- dyskusja i wnioski,

- sprawy organizacyjne.
Na posiedzeniu Plenum Rady Nadzorczej w
dniu 17 kwietnia 2014 r. podjêto 2 uchwa³y:
- w sprawie przyjêcia sprawozda-

nia finansowego Spó³dzielni za 2013 rok,
- w sprawie zatwierdzenia spra-

wozdania z dzia³alnoœci Rady Nadzorczej PSM
w Chrzanowie.

nr 31/8/2014

nr 32/8/2014

Z.K.
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ZAWIADOMIENIE
Zarz¹d Powszechnej Spó³dzielni Mieszkanio-

wej w Chrzanowie dzia³aj¹c na podstawie §
32 ust. 5 statutu Spó³dzielni podaje do wiado-
moœci Walnego
Zgromadzenia Powszechnej Spó³dzielni Miesz-
kaniowej w Chrzanowie, które odbêdzie siê w
terminach podanych w zawiadomieniu o zwo³a-
niu Walnego Zgromadzenia.
Porz¹dek obrad zosta³ uzupe³niony o punkt bê-
d¹cy realizacj¹ ¿¹dañ wniesionych przez cz³on-
ków Spó³dzielni na podstawie § 32 ust. 2 statutu
(¿¹danie umieszczenia okreœlonej sprawy w po-
rz¹dku obrad Walnego Zgromadzenia przez gru-
pê co najmniej 10 cz³onków Spó³dzielni):

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 20, 21,
22, 23, 24 maj 2013 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 20, 21, 22, 23,
24 maj 2013 r.,

2) przyjêcia sprawozdania z wykonania uch-
wa³ z Walnego Zgromadzenia odbytego w
dniach 20, 21, 22, 23, 24 maj 2013 r.,

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

lub wykluczonych z cz³onkostwa Spó³dzielni
lub w stosunku do których stwierdzono wy-
gaœniêcia lokatorskiego prawa do lokalu
podjêcie uchwa³.

9. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Spó³dzielni za
2013 r. z uwzglêdnieniem sprawozdania fi-
nansowego za ten okres i zamierzeñ na okres
najbli¿szy.

10.Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Nadzor-
czej za okres od maja 2013 r. do kwietnia
2014 r. i podjêcie uchwa³ w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania z dzia³alnoœci

Spó³dzielni za 2013 r.,
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Spó³dzielni za 2013 r.,
3) zatwierdzenia sprawozdania z dzia³alnoœci

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

podjêcie uchwa³y.
12.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.

13.Udzielenie absolutorium cz³onkom Zarz¹du
Spó³dzielni  podjêcie uchwa³.

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

15.Podjêcie uchwa³y w sprawie rozwi¹zania
umowy u¿ytkowania wieczystego niezabudo-
wanej nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej w
Libi¹¿u o powierzchni 2 216 m

15 .Rozpatrzenie projektu uchwa³y wniesionej
przez grupê cz³onków w trybie okreœlonym w
§ 32 statutu w sprawie zmiany statutu Spó³-
dzielni.

16.Dyskusja.
17.Przyjêcie sprawozdania Komisji Wniosków.
18.Zakoñczenie Walnego Zgromadzenia.
Równoczeœnie zawiadamia siê, ¿e ka¿dy cz³onek
Spó³dzielni ma prawo do zapoznania siê ze spra-
wozdaniami i projektami uchwa³ bêd¹cymi
przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, wy-
³o¿onymi 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 12.05.2014 r.

1

1 2

2

1

1

00 00

uzupe³niony porz¹dek obrad

15 . Rozpatrzenie projektu uchwa³y wniesio-
nej przez grupê cz³onków w trybie okreœlo-
nym w § 32 statutu w sprawie zmiany statutu
Spó³dzielni.

Uzupe³niony porz¹dek obrad Walnego Zgro-
madzenia jest nastêpuj¹cy:

1

1

Zarz¹d PSM w Chrzanowie

ROBOTY Z PLANU REMONTÓW 2013 ROKU

PRZENIESIONE NA 2014 ROK
W nawi¹zaniu do informacji z Biuletynu z lutego 2014 roku „Bilans zamkniêcia funduszu na remonty w 2013 r.” w poni¿szym zesta-

wieniu prezentujemy szczegó³owe informacje o wartoœciach oraz zakresach prac zaplanowanych a niewykonanych w 2013 roku a
przeniesionych do planu remontów na 2014 rok

Rodzaj robót – zakres adres
Nieruchomoœæ nr 1 ulica Broniewskiego 10B, 12, 122A, 12B - 42 400,00
naprawa wraz z dociepleniem dylatacji dach ul. Broniewskiego 12, 12B
remont stanowiska na odpady: ul. Broniewskiego 12B, 10B
Nieruchomoœæ nr 2 ulica Broniewskiego 14, 14A - 7 800,00
naprawa wraz z dociepleniem dylatacji dach ul. Broniewskiego 14, 14A
Nieruchomoœæ nr 3 ulica Broniewskiego 14B - 21 000,00
remont stanowiska na odpady ul. Broniewskiego 14B
Nieruchomoœæ nr 8 ulica Mieszka I 4 - 10 000,00
naprawa wraz z dociepleniem dylatacji dach
Nieruchomoœæ nr 15 ulica Sienkiewicza 8, 9, 10, 13, 15 - 73 611,17
malowanie klatek ul. Sienkiewicza 13
remont - przebudowa wiatro³apów ul. Sienkiewicza 10
Nieruchomoœæ nr 27 ulica Œwiêtokrzyska 13 - 2 000,00
remont zadaszenia nad wejœciem do bud.
Nieruchomoœæ nr 32 ul. Rospontowa 17 - 8 000,00
naprawa wraz z dociepleniem dylatacji dach
Nieruchomoœæ nr 61 ulica Niepodleg³oœci 9 - 1 100,00
docieplenie drzwi stacji trafo od strony piwnic
Nieruchomoœæ nr 62 ulica Niepodleg³oœci 10, 12, 14, 16 - 9 000,00
remont kominów - podniesienie wysokoœci ul. Niepodleg³oœci 10
Nieruchomoœæ nr 66 ulica Kardyna³a Wyszyñskiego 7, 9, 11 - 104 758,54
docieplenie ostatniego stropu nad klatkami ul. Kard. Wyszyñskiego 7, 9, 11
wymiana okien na klatkach ul. Kard. Wyszyñskiego 9, 11
wymiana okien w suszarniach ul. Kard. Wyszyñskiego 7, 9, 11
Nieruchomoœæ nr 67 ulica Kardyna³a Wyszyñskiego 15 - 3 120,00
docieplenie ostatniego stropu nad klatkami
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16 kwietnia odby³ siê w klubie „Pegaz” Œwi¹-
teczny Turniej Tenisa Sto³owego dla doro-
s³ych, w którym wziê³o udzia³ 14 zawodników.
Zwyciêzcami zostali kolejno: Stanis³aw Bo-
recki, Bogdan £ysik, Jan Gaudyn, Mieczys³aw
Kozubek z Chrzanowa.
Na prze³omie kwietnia i maja w klubach pro-
wadzone by³y zajêcia zwi¹zane z obchodami

.
W Ko³ach Seniora wykonywano przepiêkne ko-
tyliony w tonacji bia³o-czerwonej, z których
utworzone zosta³y du¿e kompozycje, stanowi¹-
ce dekoracjê klubów. Odby³y siê uroczyste
spotkania w ró¿nych grupach uczestników,
podczas których nawi¹zywano do historii Œwiê-

ta Pracy oraz Œwiêta Konstytucji 3 Maja, pod-
kreœlano znaczenie symboli narodowych, po-
trzebê ich poszanowania, wskazywano sposoby
wpojenia m³odemu pokoleniu poczucia wiêzi i
przynale¿noœci narodowej. Seniorzy œpiewali
pieœni patriotyczne i recytowali wiersze, np.
„Witaj moja jutrzenko”, „Czy to mo¿na zrozu-
mieæ?”
Zakoñczony zosta³ ogólnodostêpny konkurs
plastyczny .
Wziê³o w nim udzia³ 12 osób z Chrzanowa i
22 z Libi¹¿a. Laureatami zostali:
- w Chrzanowie: Anna Monica, Julia Kulczyk,
Hanna Chrzan,

- w Libi¹¿u: Weronika Rusiniak, Natalia Opyd,
Szymon Janic, Cyprian Fr¹czek, Maria Jaku-
bik, Zofia Blaut, Emilia Baran, Zenona Du-
da, Stanis³awa Paw, Maria Martyka

Wyró¿niono równie¿ prace: Nataszy Koszow-
skiej, Julii Pasji, Dawida Sobola z Chrzanowa.
Z realizowanego przez klub „Pegaz” cyklu
warsztatów w
sekcji plastycznej odbywa³y siê zajêcia, pod-
czas których dzieci zachêcane by³y do czytania
ksi¹¿ek, g³ównie poprzez czytanie z podzia³em
na role. Zajêcia by³y te¿ okazj¹ do rozwijania

wyobraŸni i doskonalenia plastycznych wypo-
wiedzi. Tym razem dzieci wykonywa³y zak³adki
do ksi¹¿ek oraz postacie z bajek - technik¹
origami p³askie z ko³a.
Dzia³aj¹ca od pewnego czasu w klubie „Pegaz”
m³odzie¿owa sekcja taneczna break dance spo-
tyka siê 2 - 3 razy w tygodniu. Cz³onkowie gru-

py trenuj¹ w dwóch kategoriach wiekowych: 11 -
16 i 17+. Pod okiem pana Janusza Starzyckie-
go stworzyli fantastyczny uk³ad taneczny.
Rozpoczêliœmy przygotowania do wakacji let-
nich dzieci i m³odzie¿y. Tradycyjnie zorgani-
zujemy pó³kolonie dla dzieci w wieku 6 - 13
lat. Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ od 7 lipca do 2
sierpnia, .
Pó³kolonie organizowane przez Spó³dzielniê
ciesz¹ siê du¿¹ popularnoœci¹, czego dowodem
jest od kilku lat du¿a liczba zg³oszeñ w dniu
zapisów, zw³aszcza w Chrzanowie. Wp³ywa na to
niew¹tpliwie fakt, ¿e jesteœmy jednym z
niewielu organizatorów „lata w mieœcie” w
tradycyjnej formie - dzieci uczestnicz¹ na
podstawie wczeœniejszych zapisów, zajêcia od-
bywaj¹ siê codziennie, z wyj¹tkiem niedziel,

przyjête dziecko ma gwarancjê bezpiecznego
udzia³u pod kierunkiem profesjonalnej kadry
wychowawców, bierze udzia³ w zajêciach szcze-
gó³owo przygotowanych, ró¿norodnych, zgod-
nych z oczekiwaniami najm³odszego pokolenia.
Jako pedagodzy doskonale znamy potrzeby i
marzenia dzieci zwi¹zane z wakacjami - staramy
siê je spe³niæ. Priorytetem dla nas jest bez-
pieczeñstwo uczestników, ale równie¿ atrakcyj-
ny program, fachowa opieka, aktywny wypoczy-
nek. Zapewniamy, ¿e ka¿dego roku przez wiele
tygodni pracujemy nad w³aœciwym opracowa-
niem programu „lata w mieœcie”. Do tej pory
mieliœmy satysfakcjê z dobrze spe³nionego
obowi¹zku. Staramy siê pozostaæ na tym po-
ziomie zarówno w tym roku, jak i w latach
nastêpnych.

- 13 - 21 maja 2014 konkurs fotograficzny

. Bli¿sze
informacje w klubie „Pegaz”.

- og³aszana wczeœniej wycieczka do
, wyjazd 24 maja br. - klub „Pegaz”.

- 16 maja 2014r. - dla
m³odzie¿y szkolnej zapisy w klubie „Pegaz”
do dnia imprezy - od godz. 15: 00.

- 20 maja 2014 zapraszamy ca³e rodziny na

klub „Pegaz” godz. 17:00.
- 23 maja 2014 zapraszamy ca³e rodziny na

klub „Promieñ” godz. 17:00.

- 23 maja - 3 czerwca 2014 klub „Pegaz” -
konkurs plastyczny z okazji Dnia Dziecka,
pt: - spotkanie z twórczoœ-
ci¹ Jana Brzechwy. Bli¿sze informacje na
g³oszeniach umieszczonych w osiedlach.

- 23.05. - 4.06.2014 konkurs plastyczny
w ramach cyklu

„Podró¿ po krajach Europy”. Bli¿sze infor-
macje w klubie „Promieñ”,

- 31 maja 2014r. godz. 16: 00 - impreza roz-
rywkowa z okazji z udzia³em
artystów profesjonalnych na terenie klubu
„Pegaz” organizuje klub: „Pegaz” i klub
„Promieñ”. Bli¿sze informacje na og³osze-
niach w osiedlach.

- 21 czerwca 2014
- impreza wyjazdowa orga-

nizowana przez klub „Pegaz” i klub „Pro-
mieñ”. Zapisy od 10.06.2014.

-
- klub „Pegaz”, klub „Promieñ”

L.W.

Œwi¹t Majowych

„Moja Ojczyzna Moja Rodzina”

„Ksi¹¿ka moim przyjacielem”

zapisy od 12 czerwca 2014

„Podró¿e ma³e i du¿e” - wspomnienia z po-
bytu w krajach Unii Europejskiej

Wroc³a-
wia

Turniej Pi³ki No¿nej

„Rodzinny konkurs wiersza rymowanego”

„Rodzinny konkurs wiersza rymowanego”

„Bajkowy Œwiat”

„Jestem Europejczykiem”

Dnia Dziecka

„Miêdzynarodowy Dzieñ
Spó³dzielczoœci”

12 czerwca 2014 r. - zapisy na pó³koloniê
dla dzieci

Najbli¿sze imprezy:

Zapraszamy


