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l Poszczególni członkowie Zarządu przyjmują mieszkańców w każdy czwartek w godzinach od 14.00 do 16.00
l Dyżur członka Rady Nadzorczej - w każdy ostatni czwartek miesiąca w godz. od 14.00 do 16.00 DYŻURY

W związku z Dniem Dziecka 
ZARZĄD OSIEDLA PIONIERÓW 

zaprasza wszystkie dzieci małe i duże na 
FESTYN DZIECIĘCY

na placu zabaw powyżej Przedszkola nr 4 
obok pawilonu handlowego nr 2 ul. Mazurska 2

Informacje: Wiesława Kosowska - tel. 537 356 789 
Mirosław Lęga - tel. 697 824 424 

W programie: malowanie twarzy, tatuaży, gry i zabawy, pokazy 
gigantycznych baniek mydlanych, zwierzątka z baloników dla chętnych, 
konkursy, zabawy ruchowe, zamek dmuchany mały do skakania, zamek 

dmuchany duży – zjeżdżalnia, trampolina do skakania. Wata cukrowa 
przez cały czas trwania festynu i to wszytko za darmo. 

Będzie dużo różnych gadżetów przygotowanych przez sponsorów: 
Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniową oraz firmę KONE.

ZARZĄD OSIEDLA PIONIERÓW SERDECZNIE ZAPRASZA 
NA PRZYGOTOWANĄ DLA DZIECI IMPREZĘ

Więcej informacji: www.facebook.com/zarzadosiedlapionierow

FESTYN DZIECIĘCY
20 CZERWCA 2015 (SOBOTA)

OD GODZ. 13:00 DO 19:00

Zarząd i Rada Nadzorcza Górniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju składa 
podziękowanie wszystkim Członkom GSM 
w Jastrzębiu-Zdroju, którzy skorzystali ze swego 
prawa i uczestniczyli w tegorocznym 
Walnym Zgromadzeniu Górniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju, 
które odbyło się w dniach 16-27 kwietnia 2015r.
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PROTOKÓŁ 
ze wspólnego posiedzenia komisji 
przewodniczących lub w ich zastępstwie sekretarzy każdej części 

Walnego Zgromadzenia Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Jastrzębiu-Zdroju w sprawie obliczenia liczby głosów oddanych 

podczas głosowań nad poszczególnymi uchwałami 
I, II, III, IV, V, VI, VII części Walnego Zgromadzenia 

Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju 
odbytych w dniach 16, 17, 20, 21, 22, 23, 27 kwietnia 2015r.,

1. Barbara Kołodziejczyk - sekretarz I części Walnego Zgromadzenia z dnia 16.04.2015r. 
2. Andrzej Kinasiewicz - przewodniczący II części Walnego Zgromadzenia z dnia 17.04.2015r. 
3. Krzysztof Wrucha - przewodniczący III części Walnego Zgromadzenia z dnia 20.04.2015r. 
4. Eugeniusz Plewnia - przewodniczący IV części Walnego Zgromadzenia z dnia 21.04.2015r. 
5. Lucyna Kościk - przewodnicząca V części Walnego Zgromadzenia z dnia 22.04.2015r.
6. Stanisław Krzywicki - przewodniczący VI części Walnego Zgromadzenia z dnia 23.04.2015r.
7. Dariusz Spiczak - przewodniczący VII części Walnego Zgromadzenia z dnia 27.04.2015r. 

Komisja dokonała, na podstawie dokumentacji przedłożonej przez Prezydia i Komisje manda-
towo-skrutacyjne poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, podliczenia wyników głosowań 
nad poszczególnymi uchwałami i informuje:

Uchwała nr 1/2015 
(I, II, III, IV, V, VI, VII części Walnego Zgromadzenia) w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działal-

ności Rady Nadzorczej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju za 2014r.

I część II część III część IV część V część VI część VII część Razem
Głosowało 8 31 31 19 23 7 50 169
Za 8 31 31 18 22 6 50 166
Przeciw 0 0 0 1 1 1 0 3

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 2/2015 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2014.

I część II część III część IV część V część VI część VII część Razem
Głosowało 8 30 31 19 21 7 48 164
Za 8 30 31 18 21 6 48 162
Przeciw 0 0 0 1 0 1 0 2

Uchwała została podjęta. Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności 
Spółdzielni za rok 2014.

Uchwała nr 3/2015 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2014.

I część II część III część IV część V część VI część VII część Razem
Głosowało 8 30 35 19 23 7 50 172
Za 8 30 35 18 23 6 50 170
Przeciw 0 0 0 1 0 1 0 2

Uchwała została podjęta. Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółdzielni 
za 2014r.

Uchwała nr 4/2015 
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej  

w Jastrzębiu-Zdroju Gerardowi Weychert za działalność w 2014r.

 I część II część III część IV część V część VI część VII część Razem
Głosowało 8 31 31 19 23 7 49 168
Za 8 31 31 18 22 5 48 163
Przeciw 0 0 0 1 1 2 1 5

Absolutorium za 2014r. zostało udzielone.

Uchwała nr 5/2015 
w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Górniczej Spółdzielni Mieszkanio-

wej w Jastrzębiu-Zdroju Radosławowi Pluta za działalność w 2014r.

 I część II część III część IV część V część VI część VII część Razem
Głosowało 8 31 32 18 22 7 52 170
Za 8 31 32 18 22 5 51 167
Przeciw 0 0 0 0 0 2 1 3

Absolutorium zostało udzielone. 

Uchwała nr 6/2015 
w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu d/s ekonomicznych - Głównej 

Księgowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju Agnieszce Cichoń za działal-
ność w 2014r.

 I część II część III część IV część V część VI część VII część Razem
Głosowało 8 32 32 19 24 7 52 174
Za 8 32 32 19 24 7 52 174
Przeciw 0 0 0 0 0 0 0 0

Absolutorium zostało udzielone.

Uchwała nr 7/2015 
w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu d/s ekonomicznych - Głównej 

Księgowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju Monice Tomczyk za działal-
ność w 2014r.

 I część II część III część IV część V część VI część VII część Razem
Głosowało 8 31 33 17 22 7 49 167
Za 0 0 0 1 0 5 0 6
Przeciw 8 31 33 16 22 2 49 161

Absolutorium za 2014r. dla Zastępcy Prezesa Zarządu d/s ekonomicznych - Głównej Księgowej 
Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju za okres od 01.01.2014r. do 28.01.2014r. 
nie zostało udzielone. 

Uchwała nr 8/2015 
w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej netto za 2014 rok.

I część II część III część IV część V część VI część VII część Razem
Głosowało 8 31 31 19 24 7 51 171
Za 8 31 31 16 24 7 51 168
Przeciw 0 0 0 3 0 0 0 3

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 9/2015 
w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2015 roku 

oraz zaliczkowo do sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia w 2016 roku, na bieżącą działalność.

I część II część III część IV część V część VI część VII część Razem
Głosowało 8 32 31 18 24 7 50 170
Za 8 32 31 17 24 7 49 168
Przeciw 0 0 0 1 0 0 1 2

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 10/2015 
w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2015 ro-

ku oraz zaliczkowo do sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia w 2016 roku na kredyty i pożyczki 
związane z finansowaniem robót termomodernizacyjnych.

I część II część III część IV część V część VI część VII część Razem
Głosowało 8 33 31 18 23 7 52 172
Za 8 33 31 17 23 6 51 169
Przeciw 0 0 0 1 0 1 1 3

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 11/2015 
w sprawie: uchwalenia zmian i tekstu jednolitego Statutu Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej  

w Jastrzębiu-Zdroju (dot. § 35 ust. 4 Statutu GSM). 

I część II część III część IV część V część VI część VII część Razem
Głosowało 8 32 32 18 23 6 42 161
Za 8 28 32 13 20 6 30 137
Przeciw 0 4 0 5 3 0 12 24

Zgodnie z art. 12a § 1 Prawa Spółdzielczego, zmiana Statutu wymaga uchwały podjętej większo-
ścią 2/3 głosów (2/3 z 161 głosów to 107 głosów za zmianami). Uchwała została podjęta. Zmiany 
Statutu wejdą w życie z dniem ich wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 12/2015 
w sprawie: uchwalenia zmian i tekstu jednolitego Statutu Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej  

w Jastrzębiu-Zdroju (wersja I - dot. § 30 ust. 2 Statutu GSM). 

I część II część III część IV część V część VI część VII część Razem
Głosowało 8 30 32 19 25 7 55 176
Za 8 28 32 18 23 5 53 167
Przeciw 0 2 0 1 2 2 2 9

Zgodnie z art. 12a § 1 Prawa Spółdzielczego, zmiana Statutu wymaga uchwały podjętej większo-
ścią 2/3 głosów (2/3 z 176 głosów to 117 głosów za zmianami). Uchwała została podjęta. Zmiany 
Statutu wejdą w życie z dniem ich wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 13/2015 
w sprawie: uchwalenia zmian i tekstu jednolitego Statutu Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ja-

strzębiu-Zdroju (wersja II - dot. § 30 ust. 2 Statutu GSM) na wniosek mieszkańców z dnia 10.04.2015r. 

I część II część III część IV część V część VI część VII część Razem
Głosowało 8 30 32 19 25 7 55 176
Za 0 2 0 1 2 2 2 9
Przeciw 8 28 32 18 23 5 53 167

Zgodnie z art. 12a § 1 Prawa Spółdzielczego, zmiana Statutu wymaga uchwały podjętej większo-
ścią 2/3 głosów (2/3 z 176 głosów to 117 głosów za zmianami). Uchwała nie została podjęta.

Uchwała nr 14/2015 
w sprawie: uchwalenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej Górniczej Spółdzielni Mieszka-

niowej w Jastrzębiu-Zdroju.

I część II część III część IV część V część VI część VII część Razem
Głosowało 8 34 31 17 24 7 43 164
Za 8 32 31 16 21 5 40 153
Przeciw 0 2 0 1 3 2 3 11

Uchwała została podjęta.
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W związku z tym, że 
w ostatnim czasie 
zaobser wowali-

śmy pewne niekorzystne 
dla naszych mieszkańców 
działania i uchybienia  
w procedurze pośredni-
czenia w obrocie nieru-
chomościami, których do-
puszczają się niektórzy 
agenci tej branży, posta-
nowiliśmy uczulić Państwa 
i zwrócić szczególną uwa-
gę na podejmowane przez 
nich decyzje, co pozwoli 
oszczędzić Państwu pro-
blemów i przykrych konse-
kwencji w przyszłości.

Nie do końca uczciwi pośrednicy 
nieruchomości, psują opinię całej 
branży. 

Niestety każdy z nas 
może paść ofiarą takiego 
pośrednika.

Po kryzysie gospodarczym rynek 
obrotu nieruchomościami stał się 
trudny. Pośrednicy, którzy utrzymują 
się z prowizji od sprzedanych miesz-
kań, domów i działek, na wszelkie 
sposoby próbują zachęcić klientów 
do skorzystania z ich usług. Nie za-
wsze jednak działają zgodnie z pra-
wem i etyką zawodową. Pozyskiwa-
nie nieruchomości stało się w tych 
czasach jedną z najbardziej opłacal-
nych inwestycji.

Klienci, którym zwykle zależy, żeby 
jak najszybciej sprzedać lub kupić 
nieruchomość, nie zdają sobie spra-
wy z tego, w jakiej sytuacji może ich 
postawić pośrednik, który nie do koń-
ca uczciwie i rzetelnie przeprowadzi 
transakcję kupna-sprzedaży.

Poziom wykonywania 
usług przez biura 
pośrednictwa jest 
bardzo różny. 

W dzisiejszym świecie trzeba być 
świadomym klientem. Wybierać traf-
nie z rynku, który jest coraz szerszy  
i coraz bardziej agresywny. Nierzad-
ko agencje pośrednictwa w nieru-
chomościach walczą ze sobą, a nie-
uczciwi pracownicy zdarzają się w 
każdej profesji. Niestety, także wśród 
pośredników.

Dlatego warto wejść na stronę 
internetową Federacji, sprawdzić  
w Centralnym Rejestrze PFRN  
(www.rejestr.pfrn.pl), czy pośrednik, 
któremu chcemy powierzyć swoją 
transakcję życia, jaką jest np. kupno 
lub sprzedaż mieszkania, jest kom-
petentny.

Nieocenionym źródłem, wery-
fikującym pośredników w obrocie 
nieruchomościami, są także opinie 
bliskich, przyjaciół i współpracow-

ników. Warto też poszukać informacji 
na forach związanych z branżą nieru-
chomości. Poziom satysfakcji byłych 
klientów poszczególnych pośredni-
ków jest bardzo ważnym miernikiem 
kompetencji i rzetelności tych przed-
siębiorców.

Ze względu na to, że 
branża ta jest wyjątkowo 
pojemna i dynamiczna, 
może się zdarzyć, że 
pomimo sprawdzenia 
pośrednika, jego 
działania okażą się 
nieetyczne. 

Wtedy można zgłosić je do Komi-
sji Odpowiedzialności Zawodowej 
sekcji dla pośredników w obrocie 

nieruchomościami lub do Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów. Nie należy bowiem zapominać, 
że każdy pośrednik w obrocie nieru-
chomościami, zgodnie z ustawą pod-
lega odpowiedzialności zawodowej  
i może zostać pozbawiony licencji 
pośrednika, a co za tym idzie, prawa 
do wykonywania zawodu.

Uczciwa agencja nieruchomości, 
ma to do siebie, że działa sprawnie, 
służy poradą i doprowadza wszyst-
kie transakcje do pomyślnego końca. 
Klienci są wtedy zadowoleni, a po-
nadto nie muszą trudzić się żadnymi 
formalnościami, gdyż doświadczeni 
i wprawieni agenci wykonują wszyst-
ko samodzielnie, bez zaangażowania 
zleceniodawców, którzy oszczędza-
ją w ten sposób mnóstwo czasu. Jak 
wspomnieliśmy na wstępie, czasami 
dochodzi jednak do sytuacji, które 
mogą narazić Państwa na dodatkowe 
problemy i niemałe koszty, których 
z pewnością nie jesteście do końca 
świadomi. Ten brak świadomości 
wiąże się ściśle z postępowaniem  
i nie udzieleniem Państwu przez po-
średnika pełnej informacji na temat 
poprawnego przeprowadzenia trans-
akcji kupna-sprzedaży, która została 
mu przez Państwa zlecona.

Do tego typu nieprawdłowości 
dochodzi np. w sytuacji, kiedy klient 
zlecający wykonanie usługi pośred-
nictwa w sprzedaży swojej nierucho-
mości, posiada zadłużenie czynszo-
we lub inne zobowiązania finansowe 
wobec spółdzielni. 

Odpowiednie służby 
naszej Spółdzielni 
zaobserwowały ostatnio 
niechlubną praktykę 
stosowaną przez 
jednego z jastrzębskich 
pośredników. 

Pośrednik ten, podczas dopełnia-
nia w Spółdzielni formalności zwią-
zanych ze zbyciem praw do lokalu 
mieszkalnego w imieniu swojego 

klienta, będąc świadomym, na co 
go naraża, umyślnie unika spłaty 
zobowiązania ciążącego na jego 
kliencie i wprost oświadcza, że ja-
ko nowy nabywca lokalu swojego 
klienta, nie zamierza spłacać żad-
nego zadłużenia.

Oczywiste jest, że każde zadłu-
żenie powinno zostać uregulowane 
przez dłużnika. W momencie zbycia 
praw do lokalu mieszklanego, może 
jednak dojść do porozumienia między 
stronami transakcji kupna-sprzedaży, 
wskutek którego, to własnie kupujący, 
w tym przypadku pośrednik, zobowią-

zuje się do spłaty wszelkich zobowią-
zań finansowych wobec Spółdzielni.

Nieświadomy klient, na którym cią-
ży owe zobowiązanie, nie zdaje so-
bie z pewnością sprawy, że w takim 
przypadku, kiedy niesolidny pośred-
nik nie spłaci lub nie zobowiąże się  
w stosownym oświadczeniu do spłaty 
należności, zostaje z tym problemem 
sam i niestety, nie uniknie w przyszło-
ści przykrych konsekwencji takiego 
obrotu sprawy. Spółdzielnia bowiem, 
jeśli nie odzyska zadłużenia od po-
średnika, w tym przypadku jednocze-
śnie nabywcy prawa do lokalu miesz-
kalnego należącego wcześniej do 
dłużnika, wystąpi do sądu z pozwem 
o uzyskanie nakazu zapłaty, co już na 
tym etapie wiąże się z dodatkowymi 
kosztami, którymi dłużnik-klient biura, 

zostanie obciążony. Kolejnym etapem 
będzie skierowanie przez Spółdziel-
nię wniosku do komornika sądowego 
o wszczęcie egzekucji z wynagrodze-
nia. Prędzej, czy później klient ten, 
będzie musiał spłacić nie tylko swo-
je pierwotne zadłużenie, ale również 
koszty sądowe i odsetki ustawowe 
naliczane na dzien spłaty zadłużenia.

Apelujemy zatem 
do Państwa, 
żebyście dokonywali 
trafnego wyboru 
pośrednika, który 

powinien rzetelnie 
przeprowadzić zleconą 
przez Was transakcję, 
tak, żeby zakończyła 
się ona pełnym 
sukcesem nie tylko 
dla niego, ale przede 
wszystkim dla Państwa. 

Jak już wspominaliśmy, na nie-
uczciwych praktykach tracą nie tylko 
klienci, ale i cała branża. Nieuczciwi 
pośrednicy psują jej dobrą opinię. 

Z rozmów przeprowadzanych z przed-
stawicielami jastrzębskich biur nieru-
chomości, pojawiających się regularnie 
w naszej Spółdzielni, w imieniu swoich 
zleceniodawców, wnioskujemy, że dla 
większości z nich najważniejsza jest sa-
tysfakcja klientów i kompleksowa obsłu-
ga potrzeb z zakresu kupna czy sprzeda-
ży nieruchomości. Dlatego też czynności 
zawodowe wykonują w sposób zgodny z 
obowiązującym prawem, Kodeksem Ety-
ki i standardami zawodowymi pośredni-
ków w obrocie nieruchomościami.

Pragniemy zauważyć, że wielolet-
nie doświadczenie właściciela biura, 
wiedza dotycząca prawa i pośred-
nictwa w obrocie nieruchomościami, 
poparta licencją państwową oraz wy-
kształceniem, powinna być dla Pań-
stwa gwarancją kompetencji i profe-
sjonalnej obsługi. 

W naszym mieście z pewnością 
funkcjonuje wiele biur nieruchomo-
ści, które swoje efekty osiągają wła-
śnie profesjonalizmem i dbałością 
o bezpieczeństwo realizowanych 
transakcji oraz całkowitemu zaanga-
żowaniu. A wszystko po to, żebyście 
Państwo byli w najwyższym stopniu 
zadowoleni z jakości ich usług.

Na zakończenie, korzystając z wie-
dzy i doświadczeń gromadzonych na 
podstawie opinii naszych mieszkań-
ców, możemy śmiało stwierdzić, że 
biura te wykonują swoje obowiązki 
należycie i nie dają powodów do 
obaw swoim klientom. Reasumując, 
aby zminimalizować ryzyko, warto 
przed wyborem pośrednika poświę-
cić chwilę na jego weryfikację.

Dorota Adamczyk
Kierownik Komórki Windykacji 

W ciągu alfabetycznym, wymieniliśmy nazwy kilku biur nieruchomości, które 
dzięki swojej dotychczasowej działalności załugują na naszą rekomendację: 

ARKADY, ATUT Nieruchomości Beata Różalska, 
CZTERY KĄTY, DOMIN, Goik K&J Nieruchomości, 

IFI Nieruchomosci, Imperium Nieruchomości 
Aneta Machowska, Robert Błaszczyk KONKRET, 

LOKUM 2 Katarzyna Różalska, PARCELA 
Nieruchomości.

A branża ponosi 
konsekwencje...



4 czerwiec 2015r.TWOJA SPÓŁDZIELNIA

Mieszkańcy Osiedla Pionierów wraz 
z Zarządem, w weekend 23-24 
maja pojechali na zorganizowaną 
wycieczkę. Trasa wiodła do Zako-

panego, Morskiego Oka i Bukowinę Tatrzańską. 
Uczestnicy wycieczki wcześnie rano zameldo-
wali się na umówiony wyjazd co do jednej osoby, 
humory dopisywały, mimo że rano padało. Przed 
godziną dziewiątą uczestniczyliśmy już w mar-
szu na Morskie Oko. Tu aura była już łaskawsza  
i deszcz nie padał. Niektórzy uczestnicy szli te-
stując swoje możliwości fizyczne i dystans 10 km 

zaliczyli, jako swój ogromny sukces. Inni podzi-
wiali widoki, no i same Morskie Oko. Po odpo-
czynku i posiłku przy Morskim Oku, po godzinie, 
wracaliśmy z powrotem do autobusu i na obiado-
kolację. Następnego dnia uczestnicy regenero-
wali mocno nadwątlone poprzedniego dnia siły 
w Bukowinie Tatrzańskiej, kąpiąc się w wodach 
termalnych. Poskutkowało i nowa energia wstą-
piła w uczestników naszej espady - odwiedzili-
śmy także Krupówki i następnie około dziewięt-
nastej wycieczka powróciła do Jastrzębia.

Kosowska Wiesława

TKKF „Pionier” 
we współpracy z Zarządem Osiedla Pionierów

organizuje ogólnodostępną wycieczkę

ZAKOPANE
20-21 czerwca 2015 - 2 dni
1 dzień  - przejście szlakiem Doliny Kościeliskiej Zakopane, 
  obiadokolacja, nocleg w Domu Wczasowym 
2 dzień  - śniadanie, wody termalne Szaflary (bez ograniczeń 
  czasowych, wliczone w cenie pobytu), czas wolny 
Zapisy: w Zarządzie osiedla Pionierów ul. Mazurska 2
od 05.06.2015 r. codziennie oprócz sobót od 17:00 do 18:00 

Wyjazd: 
20 czerwca 2015 r. (sobota) o godz. 5:00 Zbiórka 4:45

Miejsce podstawienia autokaru: 
ulica Łowicka, przy Solarium 
(naprzeciw budynku Kaszubska 14)

Koszt: 130 zł/osobę - dorośli (wody termalne wliczone) 
 90 zł/osobę - dzieci od 3 do 12 lat 
w tym: przejazd, nocleg, obiadokolacja, śniadanie, ubezpieczenie 

Powrót:
21 czerwca 2015 r. (niedziela) godz. 16:00, 

z parkingu wód termalnych Szaflary
Informacje: tel. 537 356 789 oraz 697 824 424 

ZAPRASZAMY

Górska 
eskapada

Szanowni mieszkańcy. 
Niedawno trafiły do Pań-
stwa rąk aneksy zmienia-

jące opłaty czynszowe. Jest 
to efekt analizy kosztów na 
poszczególnych nieruchomo-
ściach, która wynika z obo-
wiązku, jaki nakłada na Za-
rząd Ustawa o spółdzielniach 
mieszkaniowych i Statut naszej 
spółdzielni. Przepisy te obli-
gują nas do tego, aby w razie 
konieczności dokonać korek-
ty w opłatach czynszowych. 
Należy zaznaczyć, że tak zwa-
nych ruchów w opłatach nie 
dokonywaliśmy od 6 lat i było 
to wynikiem wielu zabiegów  
z naszej strony zmierzających 
do utrzymania stawek na nie-
zmiennym poziomie. Pozwoli-
ły na to między innymi renego-
cjacje umów z kontrahentami, 
oszczędności w zużyciu ener-
gii elektrycznej czy też organi-
zowanie nowych przetargów 
na usługi zewnętrzne.

Korekty dotyczą opłat w dwóch  
grupach tj. opłat na tak zwaną 

eksploatację oraz fundusz re-
montowy i nie dotyczą wszyst-
kich nieruchomości. 

W przypadku opłat eksplo-
atacyjnych zmiany wynikają  
z bieżących potrzeb i koniecz-
ności wykonywania niezbęd-
nych robót konserwacyjnych 
oraz zmian w opłatach za 
usługi świadczone przez firmy 
zewnętrzne np. utrzymanie te-
renów zielonych. 

Zmiany w stawkach odpi-
su na fundusz remontowy to 
przede wszystkim koniecz-
ność wykonania pilnych 
remontów zapewniających 
bezpieczeństwo budynków 
takich jak, wymiana instalacji 
gazowej czy wykonanie za-
bezpieczeń przeciw pożaro-
wych wynikających z przepi-
sów prawa. 

Dodatkowo musimy do-
konać korekty w opłacie za 
gospodarowanie odpadami. 
Wynika to ze zmian przepi-
sów, które weszły w życie  
w 2013 roku, wówczas zosta-

liśmy zobligowani do odpro-
wadzania wyższych opłat za 
wywóz nieczystości do mia-
sta, bez możliwości wpływa-
nia na świadczoną usługę. 
Fakt ten uważamy za bardzo 
krzywdzący, gdyż stawki na 
osobę wzrosły prawie dwu-
krotnie. Do chwili obecnej 
trwają próby ustalenia na 
przyszłość takich warunków 
współpracy z miastem, aby 
skutki wprowadzenia no-
wych zasad gospodarowania 
odpadami były dla naszych 
mieszkańców jak najdogod-
niejsze.

Wszystkie wprowadzone 
korekty mają charakter cza-
sowy i będą zgodnie z prze-
pisami prawa korygowane 
na bieżąco o czym będziemy 
Państwa informować na bieżą-
co. My ze swej strony zapew-
niamy, że zmiany takie wynika-
ją tylko i wyłącznie ze szcze-
gółowych analiz finansowych 
i kondycji poszczególnych 
nieruchomości. 

Korekty są rzeczą normalną

KRS TKKF „PIONIER”
we współpracy z Zarządem Osiedla Pionierów 

organizuje wyjazd na

SPŁYW KAJAKOWY
Rzeka Mała Panew

25 lipca 2015
Zapisy: w Zarządzie Osiedla Pionierów ul. Mazurska 2 

od 15 czerwca 2015 w każdy poniedziałek, wtorek od 17:00 -18:00 
Wyjazd: 25 lipca 2015 (sobota) o godz. 7:30 Zbiórka 7:15 

Miejsce podstawienia autokaru: ulica Łowicka pod Solarium
Koszt: 46 zł/osobę w tym: autokar, kajaki, kiełbaski, ubezpieczenie 

Powrót: 25 lipca 2015 godz. 16:00 z przystani Amazonka
Informacje: Grzegorz Krysman - tel. 668 051 817

Wiesława Kosowska - teł. 537 356 789 
Więcej informacji: 

www.facebook.com/zarzadosiedlapionierow


