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Drodzy Mieszkañcy,
Zarz¹d oraz wszyscy pracownicy
Miêdzyzak³adowej Spó³dzielni Mieszkaniowej „Budowlanka”,
sk³adaj¹ Pañstwu, z okazji nadchodz¹cych
Œwi¹t Wielkanocnych najserdeczniejsze ¿yczenia:
Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania siê wiary w si³ê Chrystusa
i drugiego cz³owieka.

Weso³ych
Œwi¹t!

¯yczymy, aby Œwiêta Wielkanocne
przynios³y radoœæ oraz wzajemn¹ ¿yczliwoœæ.
By sta³y siê Ÿród³em wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
nape³ni Was pokojem i wiar¹,
niech da si³ê w pokonywaniu trudnoœci
i pozwoli z ufnoœci¹ patrzeæ w przysz³oœæ...

Koronawirus
S

iej¹cy postrach wœród ludzi na ca³ym
œwiecie nowy wirus SARS-CoV-2 po raz
pierwszy, jak podaje Œwiatowa Organizacja
Zdrowia (WHO) pojawi³ siê w grudniu
ubieg³ego roku, w Chiñskim mieœcie Wuhan,
stolicy prowincji Hubei. Jednak w mediach
mo¿na znaleŸæ informacjê, jakoby ju¿
w listopadzie 2019 roku odnotowano pierwsze
zaka¿enie wirusem. Wirus ten wywo³uje
chorobê o nazwie COVID-19, która objawia siê
gor¹czk¹, kaszlem, dusznoœciami oraz
problemami z oddychaniem. Chorobie mog¹
towarzyszyæ równie¿ bóle miêœni i ogólne
zmêczenie. Na chwilê obecn¹, leczenie jest
wy³¹cznie objawowe, czyli polega na leczeniu
objawów choroby, albowiem jak dot¹d nie
potwierdzono istnienia skutecznego œrodka do
walki z koronawirusem. Jak podaje WHO, okres
inkubacji tj. okres od zara¿enia pacjenta do
pocz¹tku wystêpowania u niego objawów waha
siê pomiêdzy 1 a 14 dniami, jednak Organizacja
zastrzega, ¿e informacje te mog¹ byæ

aktualizowane w miarê nap³ywania nowych
danych. U niektórych osób, wirus mo¿e
przybraæ postaæ zupe³nie bezobjawow¹,
jednak¿e nie wy³¹cza to mo¿liwoœci zara¿anie
innych osób. Z dostêpnych danych wynika,
i¿ COVID-19 przebiega ³agodnie w 80%
przypadków, ciê¿ki przebieg choroby
odnotowywany jest u oko³o 15 – 20 % osób, zaœ
do zgonów dochodzi w œrednio od 2 – 3 %
przypadków. W celu minimalizowania ryzyka
zaka¿enia zaleca siê, miêdzy innymi unikanie
kontaktów z osobami, które maj¹ ww. objawy
(tj. kaszel, gor¹czka, dusznoœci itp.),
dezynfekowanie r¹k p³ynami na bazie alkoholu
(min. 60%), czêste i dok³adne mycie r¹k – przez
co najmniej 30 sekund. Wiêcej informacji, porad
oraz zaleceñ mo¿na uzyskaæ korzystaj¹c
z ca³odobowej infolinii NFZ pod nr
tel. 800 190 590.
(Ÿród³o: www.gov.pl)

Stan zagro¿enia epidemicznego
O

d 14 marca 2020 roku do odwo³ania, na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
og³oszono stan zagro¿enia epidemicznego
w zwi¹zku z zaka¿eniami wirusem SARS-CoV-2.
W zwi¹zku z powy¿szym zachêcamy wszystkich
mieszkañców Miêdzyzak³adowej Spó³dzielni
„Budowlanka” w Oœwiêcimiu do zapoznania siê
z informacjami przekazywanymi przez Rz¹dowe
Centrum Bezpieczeñstwa. Zalecamy tak¿e
szczegó³owe zapoznawanie siê z informacjami

znajduj¹cymi siê na stronie
h t t p s : / / w w w. g o v. p l / w e b / k o r o n a w i r u s
dotycz¹cymi koronawirusa. Znajdziecie tam
Pañstwo wiele cennych informacji oraz zaleceñ.
Pragniemy tak¿e poinformowaæ, i¿ w zwi¹zku
z og³oszonym stanem zagro¿enia epidemicznego dot. pandemii koronawirusa
(COVID-19) Miêdzyzak³adowa Spó³dzielnia
Mieszkaniowa „Budowlanka” w Oœwiêcimiu
funkcjonuje przy drzwiach zamkniêtych.

Pocz¹wszy od dnia 16 marca 2020 roku do
odwo³ania, wszelkie sprawy za³atwiane s¹
drog¹ listown¹, telefoniczn¹ b¹dŸ mailow¹.
W celu wystawienia zaœwiadczenia do
sprzeda¿y, zamiany, darowizny itp. lokalu
mieszkalnego a tak¿e w innych sprawach
prosimy korzystaæ z drogi telefonicznej.
Zachêcamy równie¿ do œledzenia informacji,
w tym zakresie podawanych na naszej stronie
internetowej.

Co z walnym zgromadzeniem i zebraniami
œrodowiskowymi w tym roku?

S

zanowni Cz³onkowie naszej Spó³dzielni,
w zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ sanitarn¹
oraz og³oszonym stanem zagro¿enia
epidemicznego i wynikaj¹cymi z tego
konsekwencjami nie jest pewny los Walnego
Zgromadzenia Cz³onków Spó³dzielni w
ustawowym terminie tj. w ci¹gu 6-mcy po
up³ywie roku obrachunkowego. Zarz¹d
Spó³dzielni otrzyma³ zalecenie ze Zwi¹zku
Rewizyjnego Spó³dzielni Mieszkaniowych
Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie
organizowania Walnego Zgromadzenia. Zwi¹zek

Rewizyjny wskaza³, i¿ decyzjê w tym zakresie
podejmowaæ bêdzie ka¿da spó³dzielnia
indywidualnie przy uwzglêdnieniu bie¿¹cej
sytuacji dotycz¹cej rozprzestrzeniania siê
koronawirusa oraz zaleceñ organów pañstwowych i samorz¹dowych.
W zwi¹zku z powy¿szym na stronie internetowej
Spó³dzielni, w stosowanym czasie zamieszczona
zostanie informacja co do organizacji Walnego
Zgromadzenia i jego terminu. Ponadto, ka¿dy
z cz³onków Spó³dzielni zostanie indywidualnie
p o i n f o r m o w a n y o t e r m i n i e Wa l n e g o

Zgromadzenia drog¹ listown¹, w ci¹gu 21 dni
przed dat¹ zebrania zgodnie z art. 83 ust. 6 Ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 roku o spó³dzielniach
mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 845).
Ponadto, Zarz¹d Spó³dzielni podj¹³ decyzjê
o nieorganizowaniu w tym roku Zebrañ
Œrodowiskowych. Zawieszone, do odwo³ania
zosta³y tak¿e dy¿ury cz³onków Rady Nadzorczej.
Prosimy o œledzenie naszej strony internetowej,
gdzie zamieszczane bêd¹ wszelkie informacje
o ewentualnych zmianach w tym zakresie.

Dbajmy o dobro wspólne!
S

zanowni Pañstwo, na terenie administrowanym przez nasz¹ Spó³dzielniê
funkcjonuje wiele firm dzier¿awi¹cych od
Spó³dzielni grunty i lokale. S¹ to przedsiêbiorstwa, z którymi najczêœciej wspó³pracujemy od
wielu ju¿ lat. Wp³ywy z tytu³u najmu obni¿aj¹ co
roku koszty eksploatacji. Wiêkszoœæ z nich to
niewielkie firmy rodzinne z terenu naszego
miasta. W zwi¹zku z epidemi¹ koronawirusa oraz

wprowadzonymi, koniecznymi ograniczeniami
znacznie pogorszy³a siê ich sytuacja finansowa.
W zwi¹zku z powy¿szym zwracamy siê do
Pañstwa z apelem, aby w miarê mo¿liwoœci
wspieraæ te lokalne podmioty poprzez korzystanie
z ich us³ug. Oczywiœcie róbmy to z zachowaniem
wszelkich mo¿liwych œrodków ostro¿noœci, ale
id¹c na zakupy pamiêtajmy, ¿e w tych ma³ych
osiedlowych sklepikach czy punktach us³ugo-

wych pracuj¹ nasi s¹siedzi i nawet drobny zakup
mo¿e mieæ dla nich du¿e znaczenie w tych
trudnych czasach. Bierzmy pod uwagê równie¿
fakt, ¿e wspieraj¹c te firmy poœrednio wspieramy
równie¿ siebie, bo otrzymywane od nich czynsze
obni¿aj¹ op³aty eksploatacyjne cz³onków
Spó³dzielni.

Sprawozdanie finansowe za rok 2019
I

nformujemy, i¿ w dniach 17.02.2020 r.
- 27.02.2020 r., zgodnie z ustaw¹
o rachunkowoœci, bieg³y rewident przeprowadzi³

badanie sprawozdania finansowego Spó³dzielni
za rok 2019. Do zamkniêcia niniejszego
Biuletynu, nie zosta³o jeszcze opracowane

sprawozdanie z ww. badania. Dokument, zostanie
zamieszczony w kolejnym wydaniu.

Plan remontów 2020r. zestawienie na nieruchomoœci

S

zanowni Mieszkañcy, pragniemy
poinformowaæ, i¿ dnia 20 lutego 2020 roku
Uchwa³¹ nr 1/2020 w sprawie uchwalenia planu
remontów MSM „Budowlanka” w Oœwiêcimiu

na 2020 rok, Rada Nadzorcza naszej Spó³dzielni
jednog³oœnie zatwierdzi³a plan remontów
zasobów mieszkaniowych na nieruchomoœciach
na rok 2020. Poni¿ej publikujemy tabelê

przedstawiaj¹c¹ ww. plan. Ponadto, poni¿ej
przedstawiamy równie¿ zbiorcze ujêcie rzeczowo
– finansowe zaplanowanych prac w latach
2020-2022.
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