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Rada Nadzorcza i Zarz¹d
MSM „Budowlanka” w Oœwiêcimiu
¿ycz¹ Wszystkim Mieszkañcom
zasobów mieszkaniowych Spó³dzielni
Weso³ych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz Szczêœliwego Nowego
2014 roku

WYCI¥G Z PLANU GOSPODARCZO FINANSOWEGO SPÓ£DZIELNI NA 2014 ROK

W

dniu 14.11.2013r Rada Nadzorcza zatwierdzi³a plan gospodarczo - finansowy
Spó³dzielni na 2014 rok oto wa¿niejsze jego
zapisy:
I Eksploatacja zasobów mieszkaniowych w
2014 roku ...patrz tabela
Od 01-01.2008r. Spó³dzielnia ewidencjonuje
koszty eksploatacji na ka¿d¹ nieruchomoœæ oddzielnie. Ponadto Walne Zgromadzenia Spó³dzielni przeprowadzone w czêœciach uchwala³o
co rocznie przeznaczenie nadwy¿ki z dzia³alnoœci opodatkowanej za dany rok na pokrycie
niedoboru na gospodarce zasobami mieszkaniowymi (GZM-u). Wobec powy¿szego pocz¹wszy od 01.01.2014r. w dalszym ci¹gu ka¿da nieruchomoœæ posiada³a zró¿nicowany stan
rozliczeñ przychodów i kosztów GZM-u.
Jednak¿e na koniec sierpnia 2013r. po zamkniêciu rocznym oraz uchwale Walnego Zgromadzenia w/w dniach wyst¹pi³o pewne zró¿nicowanie wyników GZM-u na w/w nieruchomoœciach. Z pewnoœci¹ w 2014 roku zachodziæ bêdzie potrzeba selektywnego skorygowania op³at dla zrównowa¿enia przychodów i
kosztów GZM-u poszczególnych nieruchomoœci.
W latach poprzednich wyst¹pi³y niekorzystne
dla gospodarki mieszkaniowej zdarzenia tzn.
Inflacja (œrednioroczny wzrost cen towarów i
us³ug konsumpcyjnych) w skali roku wynosi³a:
- za 2008r. wynios³a 4,2 %.
- za 2009r. wynios³a 3,5 %.
- za 2010r. wynios³a 2,6 %
- za 2011r. wynios³a -4.3%, a za³o¿enia bud¿etowe wynosi³y 2,3%)
- za 2012r. wynios³a 3,7%, a za³o¿enia bud¿etowe -2,8 %)
- za 2013r. planowana w za³o¿eniach bud¿etowych -2,7 %,
- za 2014r. za³o¿enia bud¿etowe przewiduj¹
-2,4 %
Przewidywany za 2013 rok poziom inflacji wyniesie wiêcej ni¿ 2,7% w skali roku. Na 2014
rok za³o¿enia bud¿etowe planuj¹: 2,4%, a inflacja wskutek kryzysu bêdzie z pewnoœci¹
wiêksza. W 2014 roku przewiduje siê w dalszym ci¹gu utrzymanie zwiêkszonej stawki
VAT (8% i 23%). Utrzymano ponadto zmiany
fiskalne od 2007r. opodatkowuj¹c dodatkowe

Kszta³towanie siê op³at eksploatacyjnych za 2012-2013 rok przedstawia poni¿sza tabela:
LP

Wyszczególnienie

Wykon. 2012r.
(od 01-04-2012r.)
Z³/m2/m-c

1
1a
1b
2

Op³ata podstawowa (a+b)
Eksploatacja wg wykazu
Remonty odpis wg wykazu
Eksploatacja i rem. wêz³ów 1*
Ogó³em op³aty ( 1 + 2 )
Eksploatacja dŸwigów

Min – 3,24 , Max-5,05
Min – 1,44 , Max -2,15
Min – 1,80 Max-2,90
0,15
Min – 3,39 Max-5,20
12,00

3

Wykon. 2013r.
(od 01-04 -2013r.)
Z³/m2/m-c

Wzrost
%

Min – 3,24 , Max-5,20
Min – 1,44 , Max -2,30
Min – 1,80 Max-2,90
0,15
Min – 3,31 Max-5,35
12,50

Wg wykazu
Wg wykazu
Wg wykazu
Bzm
Wg wykazu
4,2 %

Kwota
wzrostu
z³/m2/m-c
wg wykazu
wg wykazu
wg wykazu
Bzm
wg wykazu
0,50 z³/osob

*1)- stawka za eksploatacjê wêz³ów jedynie nie wystêpuje w zasobach spó³dzielni w Zatorze oraz obejmuje
w tym 0,08 z³/m2 odpisu na remonty.

dochody Spó³dzielni podatkiem dochodowym
od osób prawnych w wysokoœci 19% uzyskanego dochodu. Utrzymuje siê dalej kryzys w
handlu wewn¹trzosiedlowym wskutek ekspansji supermarketów, co wp³ynê³o na zmniejszenie dodatkowych dochodów z dzier¿awy gruntów i wynajmu lokali u¿ytkowych.
Poza tym w ostatnim czasie jesteœmy œwiadkami ogromnego wzrostu cen materia³ów i us³ug
budowlanych oraz odp³ywu za granicê fachowców remontowo-budowlanych.
Wszystkie te czynniki niekorzystnie wp³ynê³y
na gospodarkê mieszkaniow¹.
Wejœcie w ¿ycie od 01.01.2007r. podatku dochodowego od osób prawnych spowodowa³o
znaczny wzrost kosztów ogólnych w kosztach
eksploatacji wskutek innego podzia³u kosztów
w dostosowaniu do ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych .
Kwotê zaliczki za c.o. pocz¹wszy od 01.01.
2014r. do 30-03-2015r. proponuje siê utrzymaæ
w wysokoœci zatwierdzonych zmian wg za³¹czonego wykazu.
Do w/w wykazu za³¹czono propozycje zmian
od 01-04-2014r. wysokoœæ odpisów na fundusz
remontowy uwzglêdniaj¹c aktualny stan salda
funduszu remontowego oraz niezbêdne potrzeby remontowe danego budynku w tym równie¿
oczekiwania mieszkañców.
Pocz¹wszy od 01.04.2014r. op³aty eksploatacyjne w dalszym ci¹gu maj¹ charakter zaliczek

(tak jak op³aty za media wodê, kanalizacjê i za
energie ciepln¹) i podlegaj¹ rozliczeniu, tak ¿e
na koniec roku stanowiæ bêd¹ salda dla danej
nieruchomoœci do rozliczenia z cz³onkami w
roku nastêpnym.
Dla osób posiadaj¹cych odrêbn¹ w³asnoœæ lokalu w nastêpnym miesi¹cu od podpisania
umowy notarialnej zmniejsza siê wysokoœæ
op³at z tytu³u podatku od nieruchomoœci :
- od posiadanej powierzchni lokalu mieszkalnego
- od udzia³u w gruncie.
Natomiast dalej bêdzie wymagana op³ata podatku od nieruchomoœci od gruntu, powierzchni piwnic, strychów etc. do wspólnego utrzymania, powiêkszona o op³aty za u¿ytkowanie
wieczyste gruntów do wspólnego korzystania.
Wobec powy¿szego w ramach danej nieruchomoœci op³aty bêd¹ zró¿nicowane o w/w pozycje.
W 2014r op³aty eksploatacyjne obejmuj¹:
•- ca³oroczne zaliczki wp³acane wg uchwa³y
Rady Nadzorczej na wniosek Zarz¹du Spó³dzielni.
Kwoty zaliczek z tytu³u op³at eksploatacyjnych
na 2014 rok proponujemy podnieœæ od 01-042014r. w zale¿noœci od wyników ekonomicznych tej nieruchomoœci wg za³¹cznika. Wzrost
op³at wynika z inflacji.
... dalszy ci¹g na stronie 2
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odpis na remonty indywidualnych wêz³ów cieplnych w budynkach w wysokoœci 0,08 z³/m2.
Kwota
Plan
na
2014r.
Wykonanie
Kszta³towanie siê planowanych nak³adów reWzrost
wzrostu
montowych w uk³adzie rodzajowym i wg poszLP
Wyszczególnienie
2013r
(od 01-04-2014r.)
%
czególnych nieruchomoœci w tym i budynków
Z³/m2/m-c
Z³/m2/m-c
zostanie opracowany w okresie póŸniejszym po
Z³/m2/m-c
zbilansowaniu potrzeb remontowych. Wysokoœæ planowanych na 2014r. nak³adów remon1 Op³ata podstawowa (a+b) Min – 3,24 , Max-5,20 Min – 3,24 , Max-5,30 Wg wykazu
wg wykazu
towych na poszczególnych 30-tu nieruchomoœciach powinien uwzglêdniaæ wysokoœæ odpi1a Eksploatacja wg wykazu Min – 1,44 , Max-2,30 Min – 1,44 , Max-2,40 Wg wykazu
wg wykazu
sów oraz aktualny i przewidywany na koniec
2013. stan salda tego funduszu oraz przewi1b Remonty odpis wg wykazu Min – 1,80 Max-2,90 Min – 1,80 Max-2,90 Wg wykazu
wg wykazu
dziane zadania remontowe w 2014r. (w tym
2 Eksploatacja wêz³ów 1* 0,15
0,15
Bzm
Bzm
ewentualne zmiany niektórych stawek od 0104-2014r.).
Ogó³em op³aty ( 1 + 2 )
Min – 3,39 Max-5,35 Min – 3,39 Max-5,45 Wg wykazu
wg wykazu
V Gospodarka Inwestycyjna w 2014r.
W 2014r. nie przewidujemy realizacjê nowych
od 12,80 do 15,00
wg szczegó³owej
3 Eksploatacja dŸwigów
12,50
zadania inwestycyjnych poza zakupami œrodz³/osoby/m-c
wg
wykazu
kalkulacji na nieruchom
ków trwa³ych zwi¹zanymi z wymian¹ sprzêtu
komputerowego oraz œrodków trwa³ych u¿yt*1) - stawka za eksploatacjê wêz³ów jedynie nie wystêpuje w zasobach spó³dzielni w Zatorze
kowanych do eksploatacji i remontów zasobów
oraz obejmuje w tym 0,08 z³/m2 odpisu na remonty.
mieszkaniowych. Z koñcem 2013r. przewidujemy rozliczenie i zakoñczenie wszystkich zaW zwi¹zku z inflacj¹ konieczne bêdzie budynki wg zapotrzebowania mocy tych obiek- dañ inwestycyjnych. tj. wymiany sieci na osiedlu Fika.
dokonanie zmian op³at za us³ugi, azart.
tów.
II Zatrudnienie i wynagrodzenia w 2014r.
Op³aty za ciep³¹ wodê u¿ytkow¹ w by³ym SDE VI Plan obs³ugi kredytów w 2014r.
W 2014r. najni¿sze wynagrodzenie ma wzros- z uwagi na wzrost cen gazu oraz zmniejszone D³ugoterminowe kredyty mieszkaniowe. Pon¹æ z kwoty 1600 z³ do 1 680 z³, tj. wzrost o zu¿ycie wody ciep³ej ulegn¹ od 01-01-2014r. wy¿sze kredyty mieszkaniowe w 2014r. sp³acane bêd¹ wg obowi¹zuj¹cych przepisów uwz5,00%. W za³o¿eniach bud¿etowych przewi- zwiêkszeniu o 7% i wynosiæ bêd¹ brutto :
dziano wzrost o 3,5% nominalnego przeciêtego - op³ata sta³a: od mieszk: z 18,05 z³/mieszk/m-c glêdniaj¹cych pomoc bud¿etu pañstwa w ich
sp³acie w zakresie umorzeñ odsetek.
wynagrodzenia w gospodarce narodowej do
na 19,31 z³/mieszk/m-c (wzrost o 7%)
kwoty: 3 746 z³
- op³ata zmienna wg wskazañ licznika: z 15,14 VII Dzia³alnoœæ spo³eczno wychowawcza w
2014r.
W 2014 do planu przyjêto zerowy wzrost
z³/m3 na 16,20 z³/m3 (wzrost o 7%)
planowanych przeciêtnych wynagrodzeñ w W tej wysokoœci op³aty te kszta³towaæ siê bêd¹ W 2014r. w ramach w/w dzia³alnoœci przewistosunku do planu na 2013r. Poziom plano- w 2014 roku przy za³o¿eniu realizacji dzia³añ dujemy utrzymanie finansowania dzia³alwanego zatrudnienia w Spó³dzielni proponu- modernizacyjnych i oszczêdnoœciowych w gos- noœci spo³eczno wychowawczej w koszty eksjemy utrzymaæ w wysokoœci: 83 etatów, przy podarce ciep³ej wody.
ploatacji w wysokoœci podstawowego odpisu
czym zatrudnienie pracowników nieproduk- IV Gospodarka remontowa w 2014r.
od 1 m2 p.u mieszkañ - od 01-01-2013r. wprocyjnych w liczbie 29 etatów nie uleg³oby zmia- Pomimo znacznych potrzeb remontowych, in- wadzono 1,2 groszy/m2 co daje ³¹czne roczne
nie. Wzrost przeciêtnych wynagrodzeñ w Spó³- flacji, op³aty z tytu³u odpisów w ciê¿ar kosz- przychody w wysokoœci: 34 400 z³. O podziale
dzielni, bêdzie dokonany do poziomu nie od- tów na zasilenie funduszu remontowego w w/w œrodków decyduje wybrany cz³onek Rady
biegaj¹cego od poziomu przeciêtnego wyna- 2014r. (od 01-01-2013r.) proponujemy ich Nadzorczej z poszczególnego osiedla.
grodzenia w gospodarce narodowej.
utrzymanie na dotychczasowym poziomie do Nak³ady Sp-lni na pokrycie kosztów dzia³alIIIGospodarka energi¹ ciepln¹ w 2014r.
wysokoœci odpisu w granicach od 1,80 do 2,90 noœci spo³eczno wychowawczej w 2014r. w
Pomimo faktycznych wzrostów op³at taryfo- z³/m2/m-c. wg za³¹czonego wykazu. W 13 bu- stosunku do 2013r. pozosta³y bez zmian.
wych (PEC-u Oœwiêcim Sp. z o.o. ENWOS
Pow. u¿ytkowa
Che³mek Sp. z o.o.), zaliczki za c.o. dla zasobów w Oœwiêcimiu pozostaj¹ bez zmian z
Iloœæ
Kwota wg
Numery
Rada
lokali
Uwagi
Lp
wyj¹tkiem budynków w których zanotowaOsiedla
mieszkalnych w mieszkañ 1,20 gr/m2 nieruchomoœci
no w rozliczeniu poziom wy¿szych kosztów
m2
jednostkowych od wniesionych zaliczek za
1 Pó³noc
24 726,40
511
3 600
1,3,4,5,6
c.o.. Proponujemy utrzymanie zaliczek za
c.o. na dotychczasowym poziomie przyjêtym
2 B³onie
35 425,91
896
5 100
2,16,17,18
od 01-11-2013r.po dokonanej korekcie (pod3 Centrum
23 885,50
530
3 400
15
wy¿ce w 74 budynkach od +0,03- do +0,40
4 Po³udnie
20 850,50
512
3 000
7,8,9,10,11,12,13
z³/m2) w porównaniu do kosztów za sezon
2012/2013 za c.o. pocz¹wszy od 01-01-2014r.
5 Zasole I
22 387,90
520
3 200
22,23,24
Op³aty te brutto z VAT aktualnie dla budyn6 Zasole II
52 412,16
1126
7 500
20,21,25, 26
ków wynosz¹ w przedzia³ach :
7 Che³mek
30 584,34
679
4 400
27,28,29
- w Oœwiêcimiu 1,82-2,90 brutto z³/m2/m-c
8 Zator
6 324,8
125
900
30
- w Che³mku 2,22-3,40 brutto z³/m2/m-c
9
Fika
5
594,55
135
800
14
- w Zatorze 3,03-3,70 brutto z³/m2/m-c
a po korekcie od 01-01-2014r. wynosiæ bêd¹ w
10 Stare Stawy
17 020,05
300
2 500
19
przedzia³ach :
RAZEM
239 212,11
5334
34 400
- w Oœwiêcimiu 1,82-3,30 brutto z³/m2/m-c
- w Che³mku 2,22-3,40 brutto z³/m2/m-c
dynkach zanotowano obni¿ki op³at na fundusz VIII Koszty ogólne Spó³dzielni w 2014r.
- w Zatorze 3,03-3,90 brutto z³/m2/m-c
remontowy w przedzia³ach (od -0,03 do -0,60 W 2014r. podzia³ kosztów ogólnych Spó³dzielZró¿nicowanie op³at zaliczek za c.o. w zaso- z³/m2). Zanotowano w 74 budynkach podwy¿- ni na poszczególne rodzaje dzia³alnoœci dokobach mieszkaniowych w Che³mku i Zatorze ki op³at na fundusz remontowy w przedzia³ach nuje siê wg zasad okreœlonych w przepisach
uwzglêdnia równie¿ stopieñ zawansowania (od 0,02 do 0,22 z³/m2). W dalszym ci¹gu na pdoop (podatku dochodowego od osób prawtermorenowacji budynku oraz dro¿szych taryf zasilenie funduszu remontowego Spó³dzielni nych) tj wg struktury przychodów.
cieplnych w Che³mu i gazowych w Zatorze. Do przeznaczonych bêdzie 100% op³at z tytu³y re- Wysokoœæ planowanych kosztów ogólnych na
kosztów c.o. poszczególnych budynków dalej montów dŸwigów oraz 100 % op³at za remonty 2014 rok przyjmuje siê na poziomie wykonania
zaliczone zostan¹ koszty utrzymania wêz³ów i wymianê wodomierzy, odpis 1 z³/mieszk na za 2012 rok powiêkszonej o 2,4 % wynik³ej z
grupowych (wymiennikownie: B³onie, Fika, remonty i doposa¿enie placów zabaw. Od 01. inflacji tj: = (1 925 595,10 z³ z³ x 1,024)
Che³mek, SDE) przypadaj¹ce na poszczególne 01.2014r. bêdzie nadal naliczany dodatkowy = 1 971 809,-z³.
mp
... dalszy ci¹g ze strony 1

ZMIANY STATUTOWE NASZEJ SPÓ£DZIELNI ZOSTA£Y ZAREJESTROWANE W KRS-IE

S

¹d Rejonowy dla Krakowa-Œródmieœcia ,
XII Wydzia³ KRS postanowieniem w dniu
11-10-2013r.Sygn spr: KR.XII NS-REJ.KRS/
008486/13/956 na posiedzeniu niejawnych po-

stanowi³ dokonaæ wpisu zmiany statutowe w
Krajowym Rejestrze S¹dowym w Rejestrze
Przedsiêbiorców o numerze KRS: 0000111184.
Nowy jednolity tekst statutu Spó³dzielni za-

mieszczony jest na Naszej stronie internetowej
Spó³dzielni.

www.budowlankaoswiecim.pl
mp
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ANALIZA ROZLICZEÑ ZALICZEK I KOSZTÓW ZA C.O. ZA OKRES 01.08.2012R. 31.07.2013R.
Analiza dop³at i zwrotów w rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania, za okres 2012/2013 dla lokali mieszkalnych wykaza³a nastêpuj¹ce wyniki:

Wyszczególnienie
Lokale mieszkalne Sp-ni
posiadaj¹ce podzielniki
- w tym powy¿ej 500 z³

Rozliczenia wg p.u.

Nadp³aty
Niedobory
- zwroty
– dop³aty
896 616,92
681 281,34
3 151 mieszkañ
1 988 mieszkañ
360 mieszkañ
491 mieszkañ
w tym:
w tym:
3 zwroty > 1 000 z³
9 dop³at > 1 000 z³
maks.: 1 076,26 z³
maks.: 1 043,15 z³
bez podzieln.
wg p.u. lokalu

Pi³sudskiego 4A

+2 313,83

Persaldo
+, 215 335,58

+2 313,79

Pi³sudskiego 18 a-c

-8 010,75

-8 010,74

Pi³sudskiego 12 a-f

-3 407,40

-3 407,33

Staffa 7-9

-2 071,90

-2 071,87

Staffa 1-5

-4 225,50

-4 225,43

3-go Maja 19

-6 033,14

-6 033,05

Powstañców W-wy 6

-1 239,70

-1 239,72

Matejki 1-5

-4 373,74

-4 373,78

29 362,13
710 643,47

-27 048,30
188 287,28

R- m rozliczenia wg p.u.
RAZEM Spó³dzielnia
Mieszkanie nieoczytane: 127 przypadków z tego po raz drugi kolejny: 24 lokale
Jeœli ustalone na podstawie wskazañ podzielników kosztów centralnego ogrzewania zu¿ycie jednostek zmiennych ogrzewania danego
lokalu jest:
1) bardzo niskie, co oznacza jest mniejsze w
przeliczeniu na 1 m2 p.u. lokalu od jednej
czwartej (0,25) œredniego zu¿ycia dla wszyst-

2 313,83
898 930,75

kich lokali w danym budynku to obci¹¿enie
tego lokalu jednostkami zmiennymi ogrze2
wania ustala siê w przeliczeniu na m p.u.
lokalu w wysokoœci jednej czwartej (0,25)
zu¿ycia œredniego dla wszystkich lokali w
tym budynku, => dolnym limitem objêto
930 lokali tj. 18,5% ogó³u.
2) bardzo wysokie, co oznacza i¿ jest wiêksze
2
w przeliczeniu na 1 m p.u. lokalu od dwu-

Uwagi
Rozlicz.
Metrony
-//-

Rozlicz.
Sp-lni
nadp³ata 2,95 z³/m2
dop³ata 4,07 z³/m2
dop³ata 0,87 z³/m2
dop³ata 1,42 z³/m2
dop³ata 1,71 z³/m2
dop³ata 3,04 z³/m2
dop³ata 1,59 z³/m2
dop³ata 4,19 z³/m2

krotnoœci (2,0) zu¿ycia œredniego dla wszystkich lokali w danym budynku to obci¹¿enie
tego lokalu jednostkami zmiennymi ogrze2
wania ustala siê w przeliczeniu na m p.u. lokalu w wysokoœci dwukrotnoœci (2,0) zu¿ycia œredniego dla wszystkich lokali w tym
budynku, => górnym limitem objêto 562
lokali tj. 11,2% ogó³u.
mp

ZMIANY REGULAMINOWE W SPÓ£DZIELNI

R

ozliczenie zu¿ycia wody i odprowadzenia
œcieków w tym rozliczania ró¿nic rozliczenia zu¿ycia wody wynik³ych ze wskazañ
licznika zbiorczego i sumy wskazañ liczników
indywidualnych dokonywana jest na podstawie
zapisów regulaminowych zatwierdzonych uchwa³¹ nr 80/2011 Rady Nadzorczej z dnia 2710-2011r. (§ 16 ust. 7 i 8 w/w regulaminu).
Powy¿sze ró¿nice rozlicza siê równomiernie na
wszystkie lokale mieszkalne w danym budynku
niezale¿nie od zu¿ycia wody. Niniejsze zapisy
regulaminowe s¹ zgodne obowi¹zuj¹cym prawem i powszechnie stosowane w regulaminach
zarz¹dców nieruchomoœci mieszkaniowych
(spó³dzielnie i wspólnoty mieszkaniowe).
Zgodnie z zapisami ustawowymi musi byæ okreœlony regulaminowy sposób rozliczenia w/w
ró¿nic. W Biuletynie nr 48 zamieszczono pe³ny
tekst w/w regulaminu, który otrzymali wszyscy
u¿ytkownicy lokali poprzez tzw euro-skrzynki.
Ponadto pe³ny tekst tego regulaminu ponadto
znajduje siê stronie internetowej Spó³dzielni.
Rada Nadzorcza w dniu 14-11-2013r. zatwierdzi³a aneks do w/w regulaminu, który upowa¿nia Zarz¹d Spó³dzielni do zaliczania do

kosztów rozliczenia ponadto tzw kosztów sta³ych ponoszonych przez Spó³dzielniê (tzw. sta³e op³aty abonamentowe, koszty rozliczenia radiowego). Koszty te bêd¹ kalkulowane w przeliczeniu na ka¿de mieszkanie .
A wiêc rozliczenie od przysz³ego okresu rozliczeniowego bêdzie takie same z wyj¹tkiem dodatkowego obci¹¿enia tzw. kosztami sta³ymi
(abonamentowymi oraz kosztami rozliczenia)
Oto treœæ w/w aneksu:
Aneks nr 2/2013 z dnia 14.11.2013r. do Regulaminu rozliczania kosztów wody i odprowadzania œcieków w Spó³dzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANKA” w Oœwiêcimiu z
dnia 27.10.2011r.
§1
1. Wprowadza siê dodatkowy § 3 o treœci:
„Koszty dostawy wody rozliczane s¹ na indywidualnych u¿ytkowników z podzia³em
na:
1. Koszty zmienne indywidualnego zu¿ycia
wody ustalony jako iloczyn liczby zu¿ycia wody wynikaj¹cy ze wskazañ wodomierza indywidualnego i ceny jednego
metra szeœciennego wody i odprowadze-

nia œcieków
2. Koszty zmienne- okreœlone rycza³towo,
wynikaj¹ce z koniecznoœci rozliczenia
ró¿nicy wskazañ wodomierza g³ównego
oraz sumy wskazañ liczników indywidualnych
3. Koszty sta³e, na które sk³adaj¹ siê:
1/ op³aty abonamentowe zakupu wody i
odprowadzania œcieków naliczane
przez Dostawcê
2/ koszty sta³e poniesione w celu dokonania ustalenia faktycznej wysokoœci
indywidualnego zu¿ycia wody i odprowadzenia œcieków, ustalone przez
Zarz¹d w przeliczeniu na jeden lokal
mieszkalny.”
1. Zmienia siê numeracjê o jeden wzwy¿ dotychczasowych paragrafów pocz¹wszy od 3.
§2
1. Pozosta³e zapisy regulaminu nie ulegaj¹
zmianie.
2. Aneks wchodzi w ¿ycie z dniem uchwalenia
przez Radê Nadzorcz¹ Spó³dzielni i obowi¹zuje od dnia 01 grudnia 2013r.
mp
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ZATWIERDZENIA REGULAMINU TRYBU I ZASAD
PRZEPROWADZANIA ANKIETYZACJI W MSM „BUDOWLANKA” W OŒWIÊCIMIU

D

zia³aj¹c na podstawie § 42 ust. 11) Statutu
Spó³dzielni Rada Nadzorcza MSM "Budowlanka" w Oœwiêcimiu w dniu 14-11-2013r.
uchwa³a nr 46/2013 postanowi³a zatwierdziæ
regulamin trybu i zasad przeprowadzania ankietyzacji w MSM „Budowlanka” w Oœwiêcimiu wg za³¹cznika nr 1 do niniejszej uchwa³y.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Takie przepisy w/w regulaminu pozwol¹ na demokratyczn¹ wypowiedŸ Mieszkañców w wielu kwestiach np. wybór sposobu rozliczenia
kosztów i zaliczek za c.o. (np.: wg p.u. m2 lub
wg odczytu podzielników)
etc. Oto pe³na treœæ w/w regulaminu:

REGULAMIN
TRYBU I ZASAD PRZEPROWADZANIA
ANKIETYZACJI
W MIÊDZYZAK£ADOWEJ SPÓ£DZIELNI
MIESZKANIOWEJ
„BUDOWLANKA” W OŒWIÊCIMIU
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Podstawa prawna:
a) Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spó³dzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity
Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116, z
póŸn. zm.)
b) Statut Spó³dzielni.
2. Ilekroæ w regulaminie u¿yto sformu³owania
„u¿ytkownik” nale¿y przez to rozumieæ
cz³onka Spó³dzielni, któremu przys³uguje
spó³dzielcze lokatorskie lub w³asnoœciowe
prawo do lokalu mieszkalnego, osobê niebêd¹c¹ cz³onkiem Spó³dzielni, której przys³uguje spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do
lokalu, cz³onka Spó³dzielni bêd¹cego w³aœcicielem lokalu oraz w³aœciciela lokalu niebêd¹cego cz³onkiem Spó³dzielni oraz najemcê lokalu, który zawar³ ze Spó³dzielni¹
umowê.

!3. Regulamin okreœla zasady i tryb przeprowadzania ankietyzacji spraw dotycz¹cych
okreœlonej grupy mieszkañców budynku,
nieruchomoœci, osiedla, przez Zarz¹d Spó³dzielni.
II. Tryb przeprowadzania ankietyzacji
§2
1. Do przeprowadzenia ankietyzacji upowa¿niony jest Zarz¹d Spó³dzielni na wniosek
grupy inicjatywnej licz¹cej co najmniej
30% ogó³u u¿ytkowników lokali mieszkalnych danego budynku, nieruchomoœci, osiedla z zastrze¿eniem ustêpu 3.
2. Wniosek o przeprowadzenie ankietyzacji
musi zawieraæ:
1/ imiê i nazwisko
2/ wskazanie osoby, której nale¿y przekazaæ informacjê o wynikach ankiety
3/ podpis.
3. Z wnioskiem o przeprowadzenie ankietyzacji mo¿e wyst¹piæ równie¿ Zarz¹d Spó³dzielni.
§3
1. Druk ankiety przygotowywany jest przez
Zarz¹d Spó³dzielni, opatrzony pieczêci¹ firmow¹ Spó³dzielni powinien zawieraæ:
1/ adres mieszkania
2/ wyjaœnienie na karcie ankiety celu jej
przeprowadzenia
3/ pytanie lub warianty rozwi¹zania sprawy
wynikaj¹ce z wniosku grupy inicjatywnej
4/ datê zwrotu ankiety do siedziby Spó³dzielni lub administracji Osiedla
5/ pouczenie o sposobie wype³nienia ankiety.
2. Druk ankiety dostarczany jest do ka¿dego
mieszkania za potwierdzeniem odbioru
zgodnie z przyjêt¹ form¹ dorêczeñ.
3. Druk ankiety mo¿e byæ zadrukowany tylko
jednostronnie.
§4
1. W przypadku, gdy ankieta polega na uzys-

kaniu odpowiedzi pozytywnej lub negatywnej na postawione pytanie, to u¿ytkownik
powinien zaznaczyæ wyraz „tak” lub „nie”.
2. W przypadku, gdy ankieta dotyczy wyboru
jednego lub kilku wariantów, to u¿ytkownik
powinien zaznaczyæ numer wybranego
przez siebie wariantu.
3. Na ankiecie nale¿y obowi¹zkowo wpisaæ
numer PESEL lub seriê i numer dowodu
osobistego.
4. Zwrócon¹ niewype³nion¹ ankietê uwa¿a siê
za niewa¿n¹.
5. Ka¿dy lokal mieszkalny ma jeden g³os, niezale¿nie od iloœci u¿ytkowników lub mieszkañców lokalu.
§5
1. Po up³ywie terminu zwrotu ankiet Zarz¹d
Spó³dzielni powo³uje Komisjê do spraw ankietyzacji, która dokonuje zliczenia oddanych g³osów.
2. Wynik ankiety jest rozstrzygaj¹cy, je¿eli w
sprawie wypowiedzia³a siê co najmniej po³owa u¿ytkowników lokali.
3. Komisje do spraw ankietyzacji sporz¹dza
protokó³ ze swojej pracy i przedstawia wynik ankietyzacji na posiedzeniu Zarz¹du,
celem podjêcia dalszych decyzji.
4. Informacja o wynikach ankietyzacji po ich
zatwierdzeniu przez Zarz¹d zostaje przekazana osobie wskazanej we wniosku o przeprowadzenie ankietyzacji.
5. Zarz¹d Spó³dzielni informacjê o wynikach
ankiety przekazuje równie¿ Radzie Nadzorczej.
III. Postanowienia koñcowe
§6
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym
regulaminie decyduje Zarz¹d, przyjmuj¹c indywidualny charakter rozpatrywania danego zagadnienia.
§7
Regulamin wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia
mp

telewizja internet telefon
pakiet ju¿ od

62z³
internet

ju¿ od

39z³

pod³¹czamy tak¿e bezprzewodowo

internet nawet 70 mbit/s ju¿ od 39 z³

FIRMA NETICO ¯YCZY MIESZKAÑCOM MSM BUDOWLANKA
RADOSNYCH ŒWI¥T ORAZ SZCZÊŒLIWEGO NOWEGO ROKU
4 -------------------------------------------------------------------------------------------BIULETYN----------------------------------------------paŸdziernik-listopad-grudzieñ 2013

