Biuletyn
informacyjny
50-lecie
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Cieszynianka” w Cieszynie
W dniu 6 czerwca br. w Domu Narodowym w Cieszynie odby³o siê uroczyste
spotkanie z okazji 50-lecia za³o¿enia naszej Spó³dzielni. W spotkaniu udzia³
wziêli Przedstawiciele cz³onków poprzedniej kadencji, cz³onkowie Rady
Nadzorczej, Rad Osiedli, zaproszeni gocie i pracownicy Spó³dzielni. Prezes
Jan Cichy w swoim wyst¹pieniu przedstawi³ historiê i kolejne dziesiêciolecia
rozwoju Spó³dzielni, jej dokonania i obecny stan posiadania. Z³o¿y³ z tej okazji ¿yczenia wszystkim cz³onkom i pracownikom Spó³dzielni.
Na wniosek Burmistrza Miasta Cieszyna Sejmik Województwa l¹skiego
przyzna³ Spó³dzielni Z£OT¥ ODZNAKÊ HONOROW¥ ZA ZAS£UGI DLA
WOJEWÓDZTWA L¥SKIEGO. Takie samo wyró¿nienie otrzyma³ równie¿ Prezes Jan Cichy. Krajowa Rada Spó³dzielni nada³a Spó³dzielni odznakê
ZA ZAS£UGI DLA SPÓ£DZIELCZOCI, za 21 dzia³aczy i pracowników
Spó³dzielni otrzyma³o odznaki ZAS£U¯ONY DZIA£ACZ RUCHU SPÓ£DZIELCZEGO. ¯yczenia z okazji jubileuszu 50-lecia Spó³dzielni sk³adali
cz³onkowie w³adz samorz¹dowych Województwa, Powiatu i Miasta, Przedstawiciel Krajowej Rady Spó³dzielczej i Zwi¹zku Rewizyjnego Spó³dzielni
Mieszkaniowych RP w Warszawie, przedstawiciele zaprzyjanionych okolicznych Spó³dzielni i instytucji wspó³pracuj¹cych, zaproszeni Gocie.
Podnios³¹ uroczystoæ 50-lecia uwietni³ swoim wystêpem Zespó³ Pieni
i Tañca Ziemi Cieszyñskiej, który otrzyma³ wiele gromkich braw od zgromadzonych. Na zakoñczenie uroczystoci wszyscy uczestnicy wraz z zespo³em
przy akompaniamencie jego kapeli zapiewali Ojcowski dom to istny raj....
To nie wszystkie uroczystoci z okazji 50-lecia Spó³dzielni. Na osiedlach
odbêd¹ siê zawody sportowe dla dzieci i m³odzie¿y organizowane przez nowowybrane Rady Osiedli.
W dniu 5 wrzenia w godz. od 1400  2400 odbêdzie siê na o. Podgórze
impreza plenerowa Bawimy siê na Podgórzu. Bêdzie mia³a jeszcze wiêkszy
rozmach ni¿ w latach poprzednich: liczne atrakcje artystyczne, sportowe itp.
Zapraszamy wszystkich cz³onków Spó³dzielni wraz z ca³ymi rodzinami do
udzia³u w tej imprezie, gdy¿ atrakcji dla ducha i cia³a na pewno nie zabraknie.
Korzystaj¹c z okazji sk³adamy jubileuszowe ¿yczenia zadowolenia
z faktu zamieszkiwania w budynkach naszej Spó³dzielni, wiele radoci
i pomylnoci w ¿yciu osobistym i zawodowym
Zarz¹d Spó³dzielni

W£ACICIELE MIESZKAÑ!

Zarz¹d Spó³dzielni przypomina wszystkim w³acicielom mieszkañ,
którzy ju¿ spisali umowy przeniesienia w³asnoci u notariusza, o obowi¹zku uiszczania op³aty rocznej z tytu³u wieczystego u¿ytkowania gruntów bêd¹cych w³asnoci¹ Gminy Cieszyn.
Op³aty roczne wnosi siê (bez wezwania) przez ca³y okres u¿ytkowania wieczystego w terminie do 31 marca ka¿dego roku, z góry na
dany rok. W tej sprawie nale¿y udaæ siê do Urzêdu Gminy  Wydzia³
Gospodarki Nieruchomociami w celu obliczenia wysokoci op³aty rocznej.
Wszyscy Ci w³aciciele, którzy w³asnoæ uzyskali lub uzyskaj¹
w 2008 r., bêd¹ od 2009 r. sami musieli op³acaæ op³aty roczne z tytu³u
u¿ytkowania wieczystego gruntu w kasie Urzêdu Miejskiego w terminie
do 31 marca, bowiem za 2008 rok Spó³dzielnia zap³aci³a op³aty roczne
za u¿ytkowanie wieczyste. Osoby, które wyodrêbni³y w³asnoæ swego
mieszkania w roku ubieg³ym, powinni byli ju¿ op³atê tê wnieæ do
31 marca 2008 r. w kasie Urzêdu Miejskiego lub przelewem na konto
gminy Cieszyn za rok bie¿¹cy.
J.C.

www.smcieszynianka.org.pl
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ZAPROSZENIE

Niezwyk³y Jubileusz  50 lat istnienia Spó³dzielni Mieszkaniowej CIESZYNIANKA
Niezwyk³a Okazja
 X edycja imprezy plenerowej Bawimy siê na Podgórzu
Niezwyk³y Program  z udzia³em gwiazd estrady
Kiedy
 6 wrzenia 2008 r.
Gdzie
 estrada przy ul. Z. Kossak 10  12 w Cieszynie
a w nim:
1900  Turniej pi³ki no¿nej m³odzików o Puchar Prezesa SM CIESZYNIANKA (boisko Szko³y Podstawowej nr 3)
1400  Nikt siê nudziæ nie mo¿e  gry i zabawy dla dzieci  Artystyczna
Grupa Clownów z Dziêgielowa
1600  Jest w orkiestrach dêtych jaka si³a oraz To idzie m³odoæ 
kapelmistrz Jan Gruchel z Cieszyniank¹ oraz ma¿oretki z Domu
Dzieci i M³odzie¿y w Czeskim Cieszynie
1700  Hit sezonu  wystêp adeptów Szko³y Tañca Pas De Bourree
Izabeli Tymich
1730  S³owacja siê nimi szczyci  reprezentacyjny akademicki zespó³
folklorystyczny ZOBOR z Nitry
1830  Objawienia, gwiazdeczki, gwiazdy  laureatki festiwali piosenki
z kraju i zagranicy  Sabina Broda, Natalia Bukowska, Aneta
Witosz, Klaudia Fober oraz Basia £akota
1915  Godzina pe³na weso³oci  Karpowicz Family ze wiêtoch³owic
2030  I jeszcze jeden i jeszcze raz  do tañca zaprasza ITNER BAND
2345  P³omienie nocy  na zakoñczenie Ogniowe Show z Wêdryni
Program poprowadz¹: Anna Jurys i Eugeniusz Raabe
Nie przegapcie okazji, b¹dcie z nami od pocz¹tku do koñca  naprawdê warto
Podwieczorek przygotuje Ko³o Gospodyñ Wiejskich z Mnisztwa
Karmiæ bêd¹ obficie Cieszyñskie Zak³ady Miêsne
Najszlachetniejszym trunkiem uraczy Bracki Browar Zamkowy
Zarz¹d S.M. Cieszynianka

Rada Osiedla Pogórze I

AWANTURA U S¥SIADÓW?
ICH PIES ZA£ATWIA SIÊ POD NASZYM
OKNEM, A ONI NIE SPRZ¥TAJ¥ PO NIM?
 DZWOÑ DO S£U¯B PORZ¥DKOWYCH

Zdarza siê, ¿e ju¿, ju¿ usypiamy, ale budzi nas ha³as u s¹siadów. Niewa¿ne,
z najbli¿szego s¹siedztwa, czy te¿ z s¹siedniej klatki, innego budynku, albo
nawet pobliskiego skwerku czy placu zabaw. Na drugi dzieñ interweniujemy
w administracji: Pomó¿cie, upomnijcie tego to a tego mieszkañca lub zadzwoñcie na Policjê. Tylko to ju¿ wtedy jest za póno! Poza tym pracownik
administracji Spó³dzielni nie jest i nie mo¿e byæ wiadkiem w takiej sprawie.
Wysy³amy co prawda zawsze pismo zobowi¹zuj¹ce do przestrzegania porz¹dku domowego i utrzymywania stosunków dobros¹siedzkich w budynkach, prosimy te¿ Policje o wzmo¿enie kontroli, ale...:
Znacznie korzystniej jest wówczas od razu zadzwoniæ do Stra¿y Miejskiej
(bezp³atna linia nr 986) lub na Policjê (bezp³atna linia nr 997). Mo¿na
i warto oczywicie wczeniej poprosiæ s¹siada o ciszenie radia czy telewizora lub cichsz¹ rozmowê, ale jeli z poprzednich przypadków wiemy, ¿e to nie
zadzia³a, to szkoda nerwów. Niech zrobi¹ to s³u¿by porz¹dkowe, które w swoich zakresach obowi¹zków maj¹ wpisane tego typu interwencje.
Tê sam¹ procedurê proponujemy, gdy zauwa¿ymy, ¿e kto z naszego otoczenia nie sprz¹ta nieczystoci po swoim psie. Zobowi¹zuje go do tego
uchwa³a Rady Miejskiej Cieszyna oraz Regulamin utrzymania lokali
mieszkalnych i porz¹dku domowego obowi¹zuj¹cy w naszej Spó³dzielni.
Niewielu w³acicieli psów stosuje siê niestety do jego przepisów. Nasi s¹siedzi zza miedzy  Czesi  ju¿ pod tym wzglêdem dostosowali siê do standardów europejskich  widzia³am na w³asne oczy. My jak zwykle opornie wdra¿amy siê do obowi¹zków. A przecie¿ by³oby czyciej i ³adniej wokó³ nas.
A.W.

U c h w a ³ a nr 01/2008

U c h w a ³ a nr 04/2008

Walnego Zgromadzenia Spó³dzielni Mieszkaniowej Cieszynianka

Walnego Zgromadzenia Spó³dzielni Mieszkaniowej Cieszynianka

w Cieszynie odbywanego w czêciach w dniach od 1825 czerwca 2008 r.

w Cieszynie odbywanego w czêciach w dniach od 1825 czerwca 2008 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spó³dzielni Mieszkaniowej Cieszynianka z dzia³alnoci w 2007 roku.

w sprawie: udzielenia absolutorium Cz³onkom Zarz¹du Spó³dzielni Mieszkaniowej Cieszynianka w Cieszynie.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 wrzenia 1982 r. Prawo
spó³dzielcze (Dz.U. Nr 188/2003 r., poz. 1848 z pón. zm.) oraz § 24 pkt 2
Statutu po zapoznaniu siê z ca³okszta³tem dzia³alnoci w 2007 r. przedstawionym przez Radê Nadzorcz¹  Walne Zgromadzenie
postanawia
§1
Zatwierdziæ sprawozdanie Rady Nadzorczej Spó³dzielni z dzia³alnoci
w 2007 roku.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
G³osowanie: za  181 g³osów, przeciw  0 g³osów.
Sekretarz
Przewodnicz¹cy
(podpis nieczytelny)
(podpis nieczytelny)

U c h w a ³ a nr 02/2008

Walnego Zgromadzenia Spó³dzielni Mieszkaniowej Cieszynianka
w Cieszynie odbywanego w czêciach w dniach od 1825 czerwca 2008 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz¹du Spó³dzielni Mieszkaniowej Cieszynianka w Cieszynie z dzia³alnoci Spó³dzielni
w 2007 roku.
Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 wrzenia 1982 r. Prawo
spó³dzielcze (Dz. U. Nr 188/2003 r., poz. 1848 z pón. zm.) oraz § 24 pkt 2
Statutu po zapoznaniu siê z ca³okszta³tem dzia³alnoci gospodarczo-spo³ecznej w 2007 roku przedstawionym przez Zarz¹d oraz po wys³uchaniu opinii
Komisji Rewizyjnej  Walne Zgromadzenie
postanawia
§1
Zatwierdziæ sprawozdanie Zarz¹du Spó³dzielni z dzia³alnoci w 2007 roku.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
G³osowanie: za  181 g³osów, przeciw  0 g³osów.
Sekretarz
Przewodnicz¹cy
(podpis nieczytelny)
(podpis nieczytelny)

U c h w a ³ a nr 03/2008

Walnego Zgromadzenia Spó³dzielni Mieszkaniowej Cieszynianka
w Cieszynie odbywanego w czêciach w dniach od 1825 czerwca 2008 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spó³dzielni za 2007 r.
Walne Zgromadzenie Spó³dzielni Mieszkaniowej Cieszynianka w Cieszynie, dzia³aj¹c na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spó³dzielczego oraz § 24
pkt 2 Statutu Spó³dzielni, po zapoznaniu siê z przedstawionym sprawozdaniem z dzia³alnoci Spó³dzielni za 2007 r., bilansem, rachunkiem zysków
i strat, uchwa³¹ nr 14/2008 Rady Nadzorczej z dnia 28.04.2008 r. oraz pozytywn¹ opini¹ bieg³ego rewidenta Pana Alojzego Korzusa z Kancelarii Bieg³ego Rewidenta z Bielska-Bia³ej, ul. Marzanny 3 stwierdzaj¹c¹, ¿e sprawozdanie finansowe za 2007 r. opracowane jest prawid³owo i rzetelnie, zgodnie
z przepisami prawa i z zachowaniem zasad rachunkowoci, nie nasuwa formalnych ani merytorycznych zastrze¿eñ
postanawia
§1
Zatwierdziæ sprawozdanie finansowe Spó³dzielni za 2007 r., sk³adaj¹ce
siê z:
1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2) bilansu Spó³dzielni sporz¹dzonego na dzieñ 31.12.2007 r., który zamyka
siê po stronie aktywów i pasywów kwot¹ 92.918.686,38 z³.
(s³ownie: dziewiêædziesi¹t dwa miliony dziewiêæset osiemnacie tysiêcy
szeæset osiemdziesi¹t szeæ z³otych38/100),
3) rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r., który
nie wykazuje wyniku finansowego,
4) informacji dodatkowej obejmuj¹cej dodatkowe informacje i objanienia
sporz¹dzonej zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy o rachunkowoci,
5) sprawozdania Zarz¹du z dzia³alnoci Spó³dzielni w 2007 r.
§2
Przeznaczyæ rodki finansowe w wysokoci 330.730,01 z³ stanowi¹ce po¿ytki i inne przychody Spó³dzielni uzyskane w 2007 r. na pokrycie wydatków
zwi¹zanych z eksploatacj¹ i utrzymaniem nieruchomoci w zakresie obci¹¿aj¹cym cz³onków oraz prowadzeniem dzia³alnoci spo³ecznej, owiatowej
i kulturalnej.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
G³osowanie: za  179 g³osów, przeciw  0 g³osów.
Sekretarz
Przewodnicz¹cy
(podpis nieczytelny)
(podpis nieczytelny)

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 wrzenia 1982 r. Prawo
spó³dzielcze ( Dz.U. Nr 188/2003 r., poz. 1848 z pón. zm.) oraz § 24
pkt 2 Statutu po zapoznaniu siê ze sprawozdaniem finansowym Spó³dzielni za
2007 r. oraz z ca³okszta³tem dzia³alnoci i opini¹ Komisji Rewizyjnej  Walne
Zgromadzenie
postanawia
§1
Zmieniæ Uchwa³ê Nr 22/2004 Zebrania Przedstawicieli Cz³onków Spó³dzielni Mieszkaniowej Cieszynianka w Cieszynie z dnia 28 maja 2004 r. w ten
sposób, ¿e w za³¹czniku stanowi¹cym Regulamin Zarz¹du Spó³dzielni Mieszkaniowej Cieszynianka w Cieszynie w § 4 ust. 2:
1. Udzieliæ absolutorium za rok 2007 Prezesowi Zarz¹du
in¿. Janowi C i c h e m u,
2. Udzieliæ absolutorium za rok 2007 Z-cy Prezesa Zarz¹du
mgr in¿. Alicji W l a c h,
3. Udzieliæ absolutorium za rok 2007 nieetatowemu Cz³onkowi Zarz¹du
mgr Józefowi £ u k o s z o w i.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Ostateczny wynik g³osowania:
ad.1. za  171 g³., przeciw  1 g³.
ad.2. za  173 g³., przeciw  0 g³.
ad.3. za  173 g³., przeciw  1 g³.
Sekretarz
Przewodnicz¹cy
(podpis nieczytelny)
(podpis nieczytelny)

U c h w a ³ a nr 05/2008

Walnego Zgromadzenia Spó³dzielni Mieszkaniowej Cieszynianka
w Cieszynie odbywanego w czêciach w dniach od 1825 czerwca 2008 r.

w sprawie: zmiany Uchwa³y Zebrania Przedstawicieli Cz³onków Spó³dzielni
Mieszkaniowej Cieszynianka w Cieszynie nr 34/2007 z dnia
23 listopada 2007 r.
Na podstawie art. 38 pkt 10 ustawy z dnia 16 wrzenia 1982r. Prawo spó³dzielcze (tekst jednolity Dz.U. Nr 188/2003 r., poz. 1848 z pón. zm.) i § 24
pkt 10 Statutu  na wniosek Zarz¹du Spó³dzielni  Walne Zgromadzenie
postanawia
§1
Zmieniæ za³¹cznik do uchwa³y Zebrania Przedstawicieli Cz³onków Spó³dzielni Mieszkaniowej Cieszynianka w Cieszynie nr 34/2007 z dnia 23 listopada
2007 r., stanowi¹cy Statut Spó³dzielni w ten sposób, ¿e:
1) w§ 9 dodaæ ust. 8 i 9 o treci:
8. Cz³onkowi Spó³dzielni korespondencjê niewymagaj¹c¹ potwierdzenia
odbioru Spó³dzielnia dorêcza za porednictwem oddawczej skrzynki
pocztowej umieszczonej w budynku, w którym cz³onek posiada lokal
mieszkalny, z wyj¹tkiem przypadku wskazania pisemnie Spó³dzielni
innego adresu dla korespondencji.
9. W przypadku zawiadomieñ, o których mowa w § 21 ust. 10 i § 97
ust. 5 oraz kwartalnych wezwañ odsetkowych , za datê dorêczenia ich
cz³onkom Spó³dzielni bêdzie uznawaæ siê datê informacji umieszczonej przez Spó³dzielnie na tablicach og³oszeñ w poszczególnych budynkach w dniu dostarczenia do skrzynek zawiadomieñ b¹d wezwañ odsetkowych.
2) w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Wpisowe i udzia³ wynosz¹ po 10% minimalnego wynagrodzenia
za pracê, o którym mowa w ustawie z dnia 10 padziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracê (Dz.U. Nr 200, poz. 1679
z pón. zm.).
3) w § 25 ust. 14 pkt 1) po wyrazie g³osowania przed przecinkiem dodaæ
wyraz: (tajne)
4) w § 33 ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
4) prowadzenie postêpowania przetargowego na ustanowienie odrêbnej
w³asnoci lokali,
5) w § 108:
a) w ust. 1 po wyrazach: okrelonych w Statucie skreliæ kropkê i dodaæ wyrazy:
i regulaminie postêpowania przetargowego uchwalonym przez Zarz¹d
Spó³dzielni.
b) ust. 7, 8, 9 i 10 otrzymuj¹ brzmienie:
7. W przypadku stwierdzenia przez Komisjê zg³oszenia ofert przez
cz³onków oczekuj¹cych lub kandydatów na cz³onków Spó³dzielni,
którzy nie maj¹ zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych oraz cz³onków zamieszka³ych Spó³dzielni którzy oddadz¹ Spó³dzielni dotychczas zajmowany lokal mieszkalny, Spó³dzielnia ograniczy dalsze postêpowanie przetargowe wy³¹cznie do ich ofert, jako osób
korzystaj¹cych z pierwszeñstwa w przetargu.
18. W razie zg³oszenia siê kilku uprawnionych, o których mowa w ust.
7, pierwszeñstwo w I-ej kolejnoci ma oferta tego cz³onka, który
najd³u¿ej oczekuje w Spó³dzielni zgodnie z numeracj¹ umów w
ci¹g dalszy na nastêpnej stronie

ci¹g dalszy ze strony poprzedniej

sprawie kolejnoci otrzymania mieszkania spó³dzielczego, w II-giej
kolejnoci oferta kandydata z najd³u¿szym sta¿em oczekiwania, a
w III-ciej kolejnoci oferta cz³onka zamieszka³ego w Spó³dzielni
pod warunkiem zobowi¹zania siê go do oddania dotychczasowego
lokalu.
19. W przypadku braku ofert osób okrelonych w ust. 7 pozosta³y przetarg Komisja prowadzi w stosunku do wa¿nych ofert innych osób
ustalaj¹c sporód nich ofertê z najwy¿sz¹ wartoci¹ rynkow¹ lokalu.
10. Komisja przeprowadza przetarg tak¿e wówczas, gdy bêdzie zg³oszona chocia¿by jedna wa¿na oferta.
c) w ust. 14 drugie zdanie otrzymuje brzmienie:
Pozosta³¹ czêæ ceny nabycia osoby, o których mowa w ust.7, 10, 11
i 13, wp³acaj¹ Spó³dzielni w terminie do 1 miesi¹ca od zakoñczenia
postêpowania przetargowego.
d) dodaæ ust. 19 o treci:
19. Postêpowanie przetargowe zostaje zakoñczone rozstrzygniêciem
Zarz¹du Spó³dzielni co do wyboru oferty lub uniewa¿nienia przetargu b¹d stwierdzaj¹cym nie rozstrzygniêcie przetargu ze wzglêdu na brak wa¿nej oferty i koniecznoæ og³oszenia ponownego
przetargu.
§2
Wykonanie Uchwa³y powierzyæ Zarz¹dowi Spó³dzielni, zobowi¹zuj¹c go do:
1) zg³oszenia zmiany Statutu do Krajowego Rejestru S¹dowego,
2) powiadomienia cz³onków Spó³dzielni o zmianie Statutu przez og³oszenie
Uchwa³y na tablicy og³oszeñ w siedzibie Spó³dzielni.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z tym, ¿e do czasu zarejestrowania w KRS zmian w Statucie nie wywo³uje skutków prawnych.
G³osowanie: za  175 g³osów, przeciw  2 g³osy.
Sekretarz
Przewodnicz¹cy
(podpis nieczytelny)
(podpis nieczytelny)

U c h w a ³ a nr 06/2008

Walnego Zgromadzenia Spó³dzielni Mieszkaniowej Cieszynianka
w Cieszynie odbywanego w czêciach w dniach od 1825 czerwca 2008 r.

w sprawie: zbycia prawa wieczystego u¿ytkowania nieruchomoci.
Na podstawie art. 38 §1 pkt 5 ustawy z dnia 16 wrzenia 1982 r. Prawo
spó³dzielcze (tekst jednolity Dz. U. Nr 188/2003 r., poz. 1848 z pón. zm.)
i § 24 pkt 5 Statutu  na wniosek Zarz¹du Spó³dzielni  Walne Zgromadzenie
postanawia
§1
Zbyæ odp³atnie na rzecz osób fizycznych Pañstwa Jolanty i Jaros³awa Skutnik
oraz Barbary i Ryszarda Firlej, dzia³kê nr 44/4 obr. 33 Cieszyn o powierzchni
184 m2 (0,0184 ha) dla poprawy warunków zagospodarowania dzia³ki przyleg³ej przy ul. Hajduka 15.
§2
Wykonanie uchwa³y powierzyæ Zarz¹dowi Spó³dzielni.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
G³osowanie: za  170 g³osów, przeciw  0 g³osów.
Sekretarz
Przewodnicz¹cy
(podpis nieczytelny)
(podpis nieczytelny)

U c h w a ³ a nr 07/2008

Walnego Zgromadzenia Spó³dzielni Mieszkaniowej Cieszynianka
w Cieszynie odbywanego w czêciach w dniach od 1825 czerwca 2008 r.

w sprawie: oznaczenia najwy¿szej sumy zobowi¹zañ, jakie mo¿e zaci¹gn¹æ
Zarz¹d w imieniu Spó³dzielni Mieszkaniowej Cieszynianka
w Cieszynie w roku 2008/2009.
Na podstawie art. 38 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 16 wrzenia 1982 r. Prawo
spó³dzielcze ( Dz.U. Nr 188/2003 r., poz. 1848 z pón. zm.) i § 24 pkt 7 Statutu  na wniosek Zarz¹du Spó³dzielni  Walne Zgromadzenie
postanawia
§1
Oznaczyæ najwy¿sz¹ sumê zobowi¹zañ jak¹ Spó³dzielnia mo¿e zaci¹gn¹æ
w roku 2008/2009 do wysokoci 7.000.000, z³ s³ownie: siedem milionów
z³otych 00/100
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
G³osowanie: za  161 g³osów, przeciw  15 g³osów.
Sekretarz
Przewodnicz¹cy
(podpis nieczytelny)
(podpis nieczytelny)

U c h w a ³ a nr 08/2008

Walnego Zgromadzenia Spó³dzielni Mieszkaniowej Cieszynianka
w Cieszynie odbywanego w czêciach w dniach od 1825 czerwca 2008 r.

w sprawie: przyjêcia sprawozdania Komisji ds. weryfikacji protoko³u z Zebrania Przedstawicieli Cz³onków z dnia 18 maja 2007 r.

Walne Zgromadzenie Spó³dzielni Mieszkaniowej Cieszynianka w Cieszynie, po zapoznaniu siê ze sprawozdaniem Komisji w sk³adzie:
 p. Stanis³aw Madecki
 p. Karol Broda
która w dniu 25 maja 2007 r. dokona³a weryfikacji protoko³u i stwierdzi³a
zgodnoæ treci protoko³u z Zebrania Przedstawicieli Cz³onków z dnia
18.V.2007 r. z przebiegiem obrad  co odnotowano w Ksiêdze Protoko³ów
oraz po stwierdzeniu, ¿e Prezydium Zebrania nie odnotowa³o ¿adnych zastrze¿eñ i wniosków co do treci protoko³u,
postanawia
§1
Przyj¹æ sprawozdanie Komisji d/s weryfikacji protoko³u z Zebrania rzedstawicieli Cz³onków Spó³dzielni Mieszkaniowej Cieszynianka w Cieszynie
w dniu 18 maja 2007 roku.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
G³osowanie: za  171 g³osów, przeciw  15 g³osów.
Sekretarz
Przewodnicz¹cy
(podpis nieczytelny)
(podpis nieczytelny)

U c h w a ³ a nr 09/2008

Walnego Zgromadzenia Spó³dzielni Mieszkaniowej Cieszynianka
w Cieszynie odbywanego w czêciach w dniach od 1825 czerwca 2008 r.

w sprawie: od uchwa³y nr 19/2007 Rady Nadzorczej Spó³dzielni Mieszkaniowej Cieszynianka w Cieszynie z dnia 24.09.2007 r. w sprawie
ustalenia op³aty na rozbudowê instalacji AZART o dodatkowe programy dla budynków Szymanowskiego 1, 3, 5, 7.
Na podstawie art. 38 § 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 wrzenia 1982 r. Prawo
spó³dzielcze (Dz. U. Nr 188/2003 r., poz. 1848 z pón. zm.) oraz § 24
pkt 9 Statutu Spó³dzielni  po rozpatrzeniu odwo³ania  Walne Zgromadzenie
Spó³dzielni Mieszkaniowej Cieszynianka w Cieszynie
postanawia
§1
Oddaliæ odwo³anie od uchwa³y nr 19/2007. Rady Nadzorczej Spó³dzielni
Mieszkaniowej Cieszynianka w Cieszynie z dnia 24 wrzenia 2007 r.
w sprawie ustalenia op³aty na rozbudowê instalacji AZART o dodatkowe programy dla budynków Szymanowskiego 1, 3, 5, 7.
§2
Pouczyæ, ¿e zgodnie z art. 42 § 4 i 6 Prawa spó³dzielczego mo¿e wytoczyæ
powództwo o uchylenie uchwa³y Walnego Zgromadzenia do S¹du Okrêgowego w Bielsku-Bia³ej w terminie szeciu tygodni od dnia jego otrzymania.
§3
Uchwa³a jest ostateczna w postêpowaniu wewn¹trz spó³dzielczym.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie
Odwo³anie...... od uchwa³y nr 19/2007 Rady Nadzorczej z dnia 24.09.2007 r.
w sprawie ustalenia op³aty na rozbudowê instalacji AZART o dodatkowe programy dla budynków Szymanowskiego 1, 3, 5, 7 zosta³o rozpatrzone merytorycznie i uznano je za nieuzasadnione. Dokumentacja dotycz¹ca rozbudowy
instalacji AZART w budynkach przy ul. Szymanowskiego 1, 3, 5 i 7 wykazuje, ¿e na 185 mieszkañ w tych budynkach zdecydowana wiêkszoæ tj. 119
u¿ytkowników mieszkañ by³o za rozbudow¹ AZART-u. Zgodnie z ustaleniami ankiety przeprowadzonej przez Spó³dzielniê wród mieszkañców w/w budynków te uzyskane g³osy na rozbudowê (wiêkszoæ) uzasadnia³y ca³kowicie
podjêt¹ rozbudowê AZARTU z obowi¹zkiem ponoszenia jej kosztów przez
wszystkich mieszkañców, w tym równie¿ przez odwo³uj¹cego siê. .......Brak
zatem podstaw do uwzglêdnienia odwo³ania.
G³osowanie: za  156 g³osów, przeciw  3 g³osy.
Sekretarz
Przewodnicz¹cy
(podpis nieczytelny)
(podpis nieczytelny)

U c h w a ³ a nr 10/2008

Walnego Zgromadzenia Spó³dzielni Mieszkaniowej Cieszynianka
w Cieszynie odbywanego w czêciach w dniach od 1825 czerwca 2008 r.

w sprawie: wpisania na poczet wp³at na fundusz remontowy niektórych kwot
wp³aconych przez cz³onków Spó³dzielni z tytu³u przekszta³cenia
po 23 kwietnia 2001 r. lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na w³asnociowe prawo do lokalu lub przeniesienia po tym dniu
w³asnoci lokalu na cz³onka, któremu przys³ugiwa³o lokatorskie
prawo do lokalu mieszkalnego.
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 roku o zmianie
ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz.U. Nr 125, poz. 873 i § 24 pkt 14 Statutu po rozpatrzeniu wniosków
cz³onków Spó³dzielni  Walne Zgromadzenie Spó³dzielni Mieszkaniowej Cieszynianka w Cieszynie
postanawia
§1
1. Wyraziæ zgodê na rozliczenie wp³aty ró¿nicy miêdzy wartoci¹ rynkow¹
lokalu (wk³adem budowlanym) a zwaloryzowanym wk³adem mieszkaniowym, o nale¿n¹ lub udzielon¹ przez Spó³dzielniê bonifikatê, dokonan¹ przez
ci¹g dalszy na nastêpnej stronie

ci¹g dalszy ze strony poprzedniej

cz³onków Spó³dzielni z tytu³u przekszta³cenia po 23 kwietnia 2001 roku
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na w³asnociowe prawo do
lokalu lub przeniesienia po tym dniu w³asnoci lokalu na cz³onka, któremu
przys³ugiwa³o lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.
2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane w ten sposób, ¿e
kwota ta zostanie wpisana na poczet wp³at na fundusz remontowy przypadaj¹cych od osób, na rzecz których Spó³dzielnia przekszta³ci³a prawo lokatorskie na w³asnociowe lub przenios³a w³asnoæ lokalu.
3. Osoby, których dotyczy rozliczenie okrelone w ust. 1, s¹ zwolnione
z miesiêcznych wp³at na fundusz remontowy do czasu, a¿ kwota bêd¹ca
ró¿nic¹, o której mowa w ust. 1, a sum¹ wp³at miesiêcznych na fundusz
remontowy przypadaj¹cych na dany lokal bêdzie wiêksza od zera.
§2
Wykonanie uchwa³y powierzyæ Zarz¹dowi Spó³dzielni.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
G³osowanie: za  18 g³osów, przeciw  154 g³osy.
Sekretarz
Przewodnicz¹cy
(podpis nieczytelny)
(podpis nieczytelny)

U c h w a ³ a nr 11/2008

Walnego Zgromadzenia Spó³dzielni Mieszkaniowej Cieszynianka
w Cieszynie odbywanego w czêciach w dniach od 1825 czerwca 2008 r.

w sprawie: wniosków z³o¿onych w dniu 30 maja 2008 r. za l.dz. 2366 i 2367
przez cz³onków Spó³dzielni dotycz¹cych utrudniania przekszta³cenia spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w odrêbn¹ w³asnoæ.
Walne Zgromadzenie Spó³dzielni Mieszkaniowej Cieszynianka w Cieszynie po rozpatrzeniu sprawy jak wy¿ej na wniosek Zarz¹du Spó³dzielni
postanawia
§1
Oddaliæ wnioski cz³onków Spó³dzielni.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie
Wnioskodawcy cz³onkowie Spó³dzielni z³o¿yli wnioski do Walnego Zgromadzenia Spó³dzielni o podjecie decyzji przez ten organ w sprawie utrudniania
przekszta³cenia spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
w odrêbn¹ w³asnoæ, polegaj¹cego na uzale¿nieniu przez Zarz¹d zawarcia
umowy notarialnej od uregulowania zobowi¹zañ z tytu³u Wieloletniego Programu Termomodernizacyjnego.
Do wniosków nie zosta³y do³¹czone projekty uchwa³ ani te¿ listy osób popieraj¹cych (§ 21 ust. 12 i 13 Statutu), co uzasadnia³oby nawet ich odrzucenie ze
wzglêdów formalnych.
Co do meritum sprawy wniosek dotyczy Uchwa³y nr 15/2001 Zebrania Przedstawicieli Cz³onków Spó³dzielni Mieszkaniowej Cieszynianka w Cieszynie
z dnia 23 kwietnia 2001 r. w sprawie przyjêcia Wieloletniego Programu Termomodernizacyjnego z pón. zm.
Przedmiotowa uchwa³a, podjêta przed wejciem w ¿ycie ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o spó³dzielniach mieszkaniowych, reguluje kompleksowo kwestie zwi¹zane z dociepleniem wszystkich budynków Spó³dzielni w ramach
wieloletniego programu, kolejnoci dociepleñ, finansowania programu oraz
sposobu sp³aty zobowi¹zañ cz³onków S-ni z tego tytu³u przy dokonywaniu
przekszta³cenia spó³dzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w odrêbn¹ w³asnoæ.
Uchwa³a ta jest wi¹¿¹ca dla wszystkich cz³onków S-ni. oraz jej organów.
G³osowanie: za  169 g³osów, przeciw  9 g³osów.
Sekretarz
Przewodnicz¹cy
(podpis nieczytelny)
(podpis nieczytelny)

SPRAWOZDANIE
z Walnego Zgromadzenia

Spó³dzielni Mieszkaniowej Cieszynianka w Cieszynie
odbywanego w czêciach w dniach od 1825 czerwca 2008 r.
Po raz pierwszy, zgodnie z nowelizacj¹ ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych i Statutem Walne Zgromadzenie Spó³dzielni Mieszkaniowej Cieszynianka odbywa³o siê w 6-ciu czêciach w ni¿ej podanych terminach:
VI czêæ Osiedle Centrum 18.06.2008 r. o godz. 1600 w sali konferencyjnej
ul. Hajduka 17
III czêæ Osiedle Bobrek-Wschód i Cz³onkowie Oczekuj¹cy 19.06.2008 r.
o godz. 1600 w sali konferencyjnej ul. Hajduka 17
III czêæ Osiedle Podgórze I 20.06.2008 r. o godz. 1600 w wietlicy Spó³dzielni ul. Z. Kossak 6
IV czêæ Osiedle Podgórze II 23.06.2008 r. o godz. 1600 w wietlicy Spó³dzielni ul. Z. Kossak 6
IV czêæ Osiedle Liburnia 24.06.2008 r. o godz. 1600 w sali konferencyjnej
ul. Hajduka 17
VI czêæ Osiedle Piastowskie 25.06.2008 r. o godz. 1600 w wietlicy Spó³dzielni ul. Polnej 3

Walne Zgromadzenie odby³o siê zgodnie z przyjêtym porz¹dkiem obrad
wys³anym do wszystkich cz³onków Spó³dzielni w ustawowym terminie, uzupe³nionym o sprawy wniesione do Walnego przez cz³onków Spó³dzielni. Na
wszystkich jego 6-ciu czêciach przeprowadzono wybory do organów Spó³dzielni, w wyniku których dokonano wyboru cz³onków Rady Nadzorczej oraz
cz³onków Rad Osiedli. Tylko w jednym przypadku, z uwagi na brak kandydatów chêtnych do pracy w Radzie Osiedla, nie wybrano jej przedstawicieli 
Osiedle Bobrek-Wschód bêdzie funkcjonowa³o w obecnej kadencji bez Rady.
Cz³onkowie Walnego Zgromadzenia wybrali ponadto w g³osowaniu jawnym Delegata na Zjazd Zwi¹zku Rewizyjnego Spó³dzielni Mieszkaniowych
RP w osobie Z-cy Prezesa p. Alicji Wlach, za Z-c¹ delegata na Zjazd Zwi¹zku Rewizyjnego Spó³dzielni Mieszkaniowych RP zosta³a G³ówna Ksiêgowa
p. Jadwiga Górniak. Te same osoby zosta³y wybrane w g³osowaniu jawnym
na Przedstawicieli na zjazd przedkongresowy Krajowej Rady Spó³dzielczej.
Wszystkie uchwa³y zaproponowane w porz¹dku obrad zosta³y przyjête
w wyniku g³osowania, za wyj¹tkiem Uchwa³y nr 10 wniesionej przez cz³onków Spó³dzielni w sprawie wpisania na poczet wp³at na fundusz remontowy
niektórych kwot wp³aconych przez cz³onków Spó³dzielni z tytu³u przekszta³cenia po 23 kwietnia 2001 r. lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na
w³asnociowe prawo do lokalu lub przeniesienia po tym dniu w³asnoci lokalu na cz³onka, któremu przys³ugiwa³o lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego  zebrani zdecydowan¹ iloci¹ g³osów nie przyjêli jej. Oznacza to, ¿e
cz³onkowie Spó³dzielni, którzy swe prawa do lokalu przekszta³cili na w³asnociowe lub w odrêbn¹ w³asnoæ w okresie kwiecieñ 2001 r.  lipiec 2007 r.,
bêd¹ p³aciæ na fundusz remontowy na takich samych zasadach, jak pozostali
mieszkañcy Cieszynianki. W/w uchwa³y stanowi¹ za³¹cznik do niniejszego
sprawozdania.
Zarz¹d przes³a³ odpowiednie dokumenty do Krajowego Rejestru S¹dowego wraz ze zmianami do Statutu Spó³dzielni, które zosta³y zatwierdzone Postanowieniem S¹du Rejonowego w Bielsku-Bia³ej, VIII Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego w dniu 21.07.2008 r.

ZA MIECI TANIEJ

Ju¿ od kwietnia br. funkcjonuje uruchomione przez Zak³ad Gospodarki Komunalnej uruchomi³ sk³adowisko odpadów niebezpiecznych (Gminny Punkt
Zbierania Odpadów Niebezpiecznych). Zalicza siê do nich: zu¿yte urz¹dzenia elektryczne i elektroniczne (pralki, suszarki, inny sprzêt AGD, telewizory, komputery, klawiatury, drukarki itp. Osprzêt komputerowy, zabawki
elektroniczne i z napêdem elektrycznym, wietlówki, lampy fluoroscencyjne, rozpuszczalniki, puszki i s³oiki po farbach, meble, malowane drewno itp.
W uzgodnieniu ze Spó³dzielni¹ zosta³y wyznaczone punkty na osiedlach,
gdzie ka¿dy mieszkaniec w okrelonym dniu ka¿dego trzeciego pe³nego tygodniu w miesi¹cu mo¿e dostarczyæ takie odpady ze swojego mieszkania,
a ZGK je ZA DARMO odbiera! Poni¿ej przypominamy lokalizacjê punktów odbioru i terminy (dzieñ i godzina), w których w punktach tych bêdzie na
odpady niebezpieczne czeka³ samochód ZGK:
 ka¿da roda trzeciego pe³nego tygodnia w miesi¹cu (najbli¿sze terminy: 20 sierpnia, 17 wrzenia):
 parking przy ul. Bielskiej nad Ubezpieczalni¹  godz. 620  700,
 parking przy biurowcu ul. Hajduka 17  godz. 720  800,
 ul. Bucewicza 16  godz. 820  900,
 parking za budynkiem nr 3 przy ul. Moniuszki  godz. 920  1000,
 ka¿dy czwartek trzeciego pe³nego tygodnia w miesi¹cu (najbli¿sze terminy: 21 sierpnia, 18 wrzenia):
 parking przy ul. ¯wirki i Wigury (pomiêdzy bud. Wspólnoty Mieszkaniowej nr 10B a Górn¹ 29C)  godz. 720  800,
 stanowisko przy ul. Z. Kossak-Szatkowskiej 10 na dojedzie do podwórka gospodarczego  godz. 1020  1100,
 parking miejski z wjazdem od ul. Morcinka, ko³o piekarni osiedlowej godz. 1120  1200,
 parking na terenie miejskim na prawo od ul. Barteczka na wysokoci
budynku nr 29  godz. 1220  1300.
Ponadto prosimy mieszkañców, by to co staje siê zbêdne w mieszkaniu
z chwil¹ zakupu nowego sprzêtu czy mebli, wynosili w pobli¿e podwórka
gospodarczego w³anie w trzecim tygodniu miesi¹ca  ZGK zabierze te gabaryty nieodp³atnie spod podwórka!
Oczywicie w dalszym ci¹gu segregujemy do worków w podwórkach gospodarczych szk³o bia³e i kolorowe, papier oraz, zgniataj¹c uprzednio na
p³ask, plastikowe i metalowe opakowania po napojach.
Jeli bêdziemy tak postêpowaæ jak wy¿ej opisujemy, to istnieje pewnoæ, ¿e op³aty za mieszkanie znacznie potaniej¹. NAPRAWDÊ WARTO!
A.W.
Wydawca:

Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej Cieszynianka.
Nieodp³atnie dla cz³onków Spó³dzielni
Zarz¹d nie ponosi odpowiedzialnoci za treæ artyku³ów
dostarczanych do druku
Druk: Cieszyñska Drukarnia Wydawnicza, Cieszyn, ul. Pokoju 1

