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WALNE ZGROMADZENIE CZ£ONKÓW SPÓ£DZIELNI

W

okresie od 5 czerwca 2018 roku do 15
czerwca 2018 roku przeprowadzone
zosta³o Walne Zgromadzenie Cz³onków
Spó³dzielni (w podziale na IX czêœci) za 2017
rok. Walne Zgromadzenie zosta³o zwo³ane

przez Zarz¹d Miêdzyzak³adowej Spó³dzielni
Mieszkaniowej „Budowlanka” w Oœwiêcimiu
na podstawie § 23 ust. 1 Statutu Spó³dzielni.
Rada Nadzorcza dzia³aj¹c na podstawie § 42 ust.
18 Statutu Spó³dzielni, zatwierdzi³a Podzia³

Cz³onków Spó³dzielni na IX czêœci. Poni¿ej
przedstawiamy porz¹dek obrad i harmonogram
Walnego Zgromadzenia.

Oœwiêcim 11.05.2018r.
MIÊDZYZAK£ADOWA
SPÓ£DZIELNIA MIESZKANIOWA
“BUDOWLANKA”
32-600 Oœwiêcim, ul. Ba³andy 1

Pan/Pani
Cz³onkowie Spó³dzielni wg rozdzielnika
OS/0122/1/2018/WZ
ZAWIADOMIENIE
Zarz¹d Miêdzyzak³adowej Spó³dzie lni Mieszkaniowej "Budowlanka" w Oœwiêcimiu, dzia³aj¹c na podstawie § 23 ust. 1
Statutu Spó³dzielni zwo³uje w okresie od 05.06.2018r. do 15.06.2018r. Walne Zgromadzenie Cz³onków Spó³dzielni za 2017 rok
w podziale na IX czêœci.
Porz¹dek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocnoœci obrad i wybór Prezydium Zebrania.
2. Zatwierdzenie porz¹dku obrad.
3. Powo³anie Komisji:
a) mandatowo – skrutacyjnej,
b) uchwa³.
4. Przeprowadzenie wyborów na cz³onków Rady Nadzorczej na lata 2018-2021.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego MSM „Budowlanka” za 2017 rok.
6. Przedstawienie sprawozdania z dzia³alnoœci Rady Nadzorczej za 2017 rok.
7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji uchwa³ podjêtych przez Walne Zgromadzenie w 2017roku.
8. Omówienie propozycji zmian Statutu Spó³dzielni.
9. Omówienie propozycji zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Podjêcie uchwa³ dotycz¹cych:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spó³dzielni za 2017 rok,
b) przeznaczenia nadwy¿ki bilansowej z dzia³alnoœci gospodarczej Spó³dzielni za 2017 rok,
c) ustalenia najwy¿szej sumy zobowi¹zañ, jakie Spó³dzielnia mo¿e zaci¹gn¹æ,
d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia³alnoœci za 2017 rok,
e) udzielenia Cz³onkom Zarz¹du absolutorium,
f) zmiany Statutu Spó³dzielni MSM „Budowlanka” w Oœwiêcimiu poprzez przyjêcie nowej treœci Statutu,
g) zmian Regulaminu Rady Nadzorczej MSM „Budowlanka” w Oœwiêcimiu.
12. Zamkniêcie obrad (na ostatniej czêœci WZ og³oszenie wyników g³osowañ).
Materia³y bêd¹ce tematyk¹ obrad znajduj¹ siê do wgl¹du wszystkich cz³onków Spó³dzielni w biurze Zarz¹du przy ul.
Ba³andy 1 w Oœwiêcimiu, w ka¿dy dzieñ roboczy Spó³dzielni; w czwartek w god
zinach 9°° -17°°, w pozosta³e dni 7°° -15°°,
pocz¹wszy od dnia 14.05.2018r. W tym czasie mo¿na uzyskaæ szczegó³owe informacje w sprawach objêtych porz¹dkiem obrad.
Materia³y dotycz¹ce punktów 5, 6, 7, 8, 9, proponowanego porz¹dku obrad oraz projekty uchwa³ bêd¹ umieszczone na stronie
internetowej Spó³dzielni www.budowlankaoswiecim.pl i wy³o¿one do wgl¹du w biurze Zarz¹du Spó³dzielni ul. Ba³andy 1 pokój nr
6.
W przypadku braku mo¿liwoœci osobistego uczestnict wa w WZ, cz³onek Spó³dzielni mo¿e udzieliæ pe³nomocnictwa (wzór
pe³nomocnictwa jest dostêpny na stronie internetowej Spó³dzielni www.budowlankaoswiecim.pl , w zak³adce pliki do pobrania, w
administracjach Spó³dzielni oraz w biurze Zarz¹du Spó³dzielni ul. Ba³andy 1 pokój nr 6).
Tegoroczne WZ dokonuje wyboru cz³onków Rady Nadzorczej. (Wzór listy poparcia jest dostêpny na stronie internetowej
Spó³dzielni www.budowlankaoswiecim.pl w zak³adce pliki do pobrania, w administracjach Spó³dzielni oraz w biurze Zarz¹du
Spó³dzielni ul. Ba³andy 1 pokój nr 6). Listy poparcia winny byæ dostarczone do Spó³dzielni na 15 dni przed rozpoczêciem
pierwszej czêœci WZ.

Karty upowa¿n iaj¹ce do g³osowania bêd¹ wydane cz³onkom Spó³dzielni poszczególnej czêœci WZ za okazaniem
dowodu osobistego.

MSM „BUDOWLANKA”
Z-CA PREZESA ZARZ¥DU

Marek Kurek

MSM „BUDOWLANKA”
PREZES ZARZ¥DU

in¿. Wies³aw Pitry

MIÊDZYZAK£ADOWA
SPÓ£DZIELNIA MIESZKANIOWA
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32-600 Oœwiêcim, ul. Ba³andy 1
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Oœwiêcim, dnia 11.05.2018r.

Harmonogram Walnego Zgromadzenia

ZAWIADOMIENIE

Zakres terytorialny cz³onków objêtych dan¹
czêœci¹ Walnego Zgromadzenia

Zator: ul. Wojska Polskiego – wszystkie bloki
Spó³dzielni

Oœwiêcim
ul. Ba³andy 1
Sala obrad
Oœwiêcim
ul. Ba³andy 1
Sala obrad

Zator
Klub Wêdkarski
ul. Wojska Polskiego
11c

Miejsce zebrania

15.06.2018r.
godz. 16.30
Pi¹tek

06.06.2018r.
godz. 16.30
Œroda
07.06.2018r.
godz. 16.30
Czwartek

05.06.2018r.
godz. 16.30
Wtorek

Termin Zebrania

in¿. Wies³aw Pitry

MSM „BUDOWLANKA”
PREZES ZARZ¥DU

08.06.2018r.
godz. 16.30
Pi¹tek
11.06.2018r.
godz. 16.30
Poniedzia³ek
12.06.2018r.
godz. 16.30
Wtorek
13.06.2018r.
godz. 16.30
Œroda
14.06.2018r.
godz. 16.30
Czwartek

Oœwiêcim
ul. Ba³andy 1
Sala obrad
Oœwiêcim
ul. Ba³andy 1
Sala obrad
Oœwiêcim
ul. Ba³andy 1
Sala obrad
Oœwiêcim
ul. Ba³andy 1
Sala obrad
Che³mek
ul. Wojska Polskiego
4A
Sala zebrañ
Oœwiêcim
ul. Ba³andy 1
Sala obrad

Zarz¹d
Miêdzyzak³adowej
Spó³dzielni
Mieszkaniowej
„Budowlanka”
w Oœwiêcimiu informuje, ¿e dzia³aj¹c na podsta wie § 23 ust. 1 Statutu Spó³dzielni organizuje w okresie
od 5 czerwca do 15 czerwca 2018r
. Walne Zgromadzenie Cz³onków Spó³dzielni
w IX czêœciach, odbywaj¹cych siê zgodnie z za³¹czonym harmonogramem.
Czêœæ
WZ nr:

I

II

Osiedle B³onie: ul. Nideckiego, Ba³andy –
wszystkie bloki Spó³dzielni

Osiedle Po³udnie: ul. Matejki, Tysi¹clecia,
Czarnieckiego, Budowlanych, Olszewskiego–
wszystkie bloki Spó³dzielni
Osiedle Pó³noc: ul. Chrobrego, Szpitalna, Staffa,
D¹browskiego, Kasprowicza
– wszystkie bloki Spó³dzielni

IV
Osiedle Centrum: ul. 3 Maja i Nojego
– wszystkie bloki Spó³dzielni

III

V

VI

Che³mek: ul. Wojska Polskiego, Pi³sudskiego
i Powstañców Œl¹skich – wszystkie bloki
Spó³dzielni

Osiedle Zasole I: ul. Powstañców Warszawy,
WiêŸniów Oœwiêcimia, Garbarska, Osiedlowa
i Obozowa– wszystkie bloki Spó³dzielni
Osiedle Zasole II: ul. Or³owskiego, Szarych
Szeregów i Polna – wszystkie bloki Spó³dzielni

VIII

Osiedla Fika i Stare Stawy: ul. Fika, Sadowa,
11 Listopada, Nad M³ynówk¹ i Zagrodowa –
wszystkie bloki Spó³dzielni

VII

IX

MSM „BUDOWLANKA”
Z-CA PREZESA ZARZ¥DU

Marek Kurek

W tym roku zakoñczy³a siê kadencja Rady Nadzorczej MSM „Budowlanka” (2015-2018). Walne Zgromadzenie Cz³onków Spó³dzielni
podczas obrad dokona³o wyboru nowego sk³adu Rady Nadzorczej na kadencjê (2018-2021). Nowym cz³onkom gratulujemy wyników i ¿yczymy
owocnej pracy na rzecz naszej Spó³dzielni. Poni¿ej przedstawiamy wyniki g³osowania.
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Zgodnie z porz¹dkiem obrad, Cz³onkowie Spó³dzielni podczas obrad Walnego Zgromadzenia
g³osowali nad podjêciem 7 uchwa³. Poni¿ej przedstawimy zbiorcze zestawienie g³osowañ.
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Poni¿ej przedstawiamy zestawienie wyniku na nieruchomoœci z tytu³u eksploatacji za 2017 rok.
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ZEBRANIA ŒRODOWISKOWE W SPÓ£DZIELNI

W

okresie od 19 marca 2018 roku do 12
kwietnia 2018 roku przeprowadzono
Zebrania Œrodowiskowe (w podziale na 8
czêœci) z mieszkañcami poszczególnych osiedli.
Przedmiotem ka¿dego z zebrañ by³o:
- omówienie wyników ekonomicznych
Spó³dzielni z uwzglêdnieniem poszczególnych

nieruchomoœci;
- przedstawienie wykonanych remontów
w 2017 roku na poszczególnych budynkach
(nieruchomoœciach);
- przedstawienie zamierzeñ remontowych na
2018 rok wed³ug zatwierdzonego planu
remontów.

W organizowanych spotkaniach udzia³ wziê³o
³¹cznie 135 mieszkañców na 5334 mieszkania
tj. 2,53%. Ze wszystkich spotkañ zosta³y
spisane protoko³y uwzglêdniaj¹ce sprawy
wnoszone przez mieszkañców. Z uwagi na nisk¹
frekwencjê, na spotkaniach nie zapad³y ¿adne
konkretne wnioski.

KOMUNIKAT W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

S

zanowni Pañstwo!

Od 25 maja 2018 roku obowi¹zuje
Rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku
z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przep³ywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Tego dnia wesz³a w ¿ycie równie¿ nowa ustawa
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r.
poz. 1000). Celem tych regulacji jest przede
wszystkim zwiêkszenie ochrony danych
osobowych. W zwi¹zku z powy¿szym
informujemy, i¿ administratorem Pañstwa
danych osobowych jest Miêdzyzak³adowa
Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Budowlanka”
w Oœwiêcimiu ul. Ba³andy 1, 32- 600 Oœwiêcim.
Spó³dzielnia zawar³a umowê z Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych powo³anym
w celu realizowania dzia³añ na rzecz zgodnego

z przepisami przetwarzania danych.
Z Inspektorem mo¿na kontaktowaæ siê drog¹
mailow¹ (iod@budowlankaoswiecim.pl) lub
pisemnie na adres Spó³dzielni. Zgodnie
z Rozporz¹dzeniem, Pañstwa dane osobowe
przetwarzane s¹ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
Rozporz¹dzenia w celu i zakresie niezbêdnym
do realizacji ci¹¿¹cych na Spó³dzielni
obowi¹zków wynikaj¹cych z Ustawy z 16
wrzeœnia 1982 r. Prawo spó³dzielcze (Dz. U.
1982 Nr 30, poz. 210 z póŸn. zm.), Ustawy z 15
g r u d n i a 2 0 0 0 r. o s p ó ³ d z i e l n i a c h
mieszkaniowych (Dz. U. 2001 Nr 4, poz. 27
z póŸn. zm.), Ustawy z 24 czerwca 1994 r.
o w³asnoœci lokali (Dz. U. 1994 Nr 85, poz. 388
z póŸn. zm.), Ustawy z 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz. U. 2001 Nr 71, poz. 733 z póŸn. zm.).
Pañstwa dane osobowe mog¹ byæ udostêpniane
odbiorcom tj. podmiotom uprawnionym do

pozyskania danych na podstawie przepisów
prawa. Dane osobowe bêd¹ przetwarzane tak
d³ugo, jak bêdzie istnia³a ku temu podstawa
prawna, a w razie jej braku bêd¹ usuwane.
Ponadto, na podstawie nowych przepisów
przys³uguje Pañstwu prawo dostêpu do treœci
swoich danych osobowych, do ich
sprostowania, usuniêcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
co do sposobu ich przetwarzania, a tak¿e do
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Warto podkreœliæ, i¿ podanie danych
osobowych jest obowi¹zkiem ustawowym,
niezbêdnym do nawi¹zania stosunku prawnego
ze Spó³dzielni¹ i wynikaj¹cym z przepisów,
o których mowa powy¿ej. Na koniec, pragniemy
zaznaczyæ, ¿e decyzje i dzia³ania z wykorzystaniem Pañstwa danych osobowych nie
bêd¹ podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane nie bêd¹ profilowane.

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYBORU NOWEGO CZ£ONKA ZARZ¥DU

P

ragniemy poinformowaæ, ¿e 12 marca 2018
roku, uchwa³¹ Rady Nadzorczej nr 10/2018
wybrano nowego Cz³onka Zarz¹du. Jest nim

mgr Pawe³ Nakonieczny, który w Spó³dzielni bêdzie pe³ni³ funkcjê Dyrektora ds.
ekonomiczno – samorz¹dowych. Tym samym,

sk³ad Zarz¹du Spó³dzielni zosta³ uzupe³niony
i jest kompletny.
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Renowacja elewacji budynków
N

a budynkach przy ul. Garbarskiej 49 - 55
oraz przy ul. WiêŸniów Oœwiêcimia 25 –
29 i 13 - 21 zakoñczy³y siê prace zwi¹zane
z myciem i usuwaniem ze œcian elewacji alg
i pleœni. Elewacje pó³nocne, zosta³y

odmalowane farb¹ termorefleksyjn¹. Unikalny
sk³ad produktu sprzyja poprawie bilansu
energetycznego budynku poprzez odbijanie
promieniowania od pomalowanej powierzchni.
Oprócz w³aœciwoœci izolacyjnych pow³oka

zapewnia w³aœciwoœci izolacyjno-refleksyjne,
wp³ywaj¹ce na odpornoœæ fasad na niskie
temperatury i uzupe³nia mikropêkniêcia
w pow³oce.

ZAKAZ DOKARMIANIA PTAKÓW!
S

zanowni Pañstwo, jak co roku przypominamy o zakazie dokarmiania ptaków w
okresie wiosenno – letnim. Takie dzia³anie
powoduje, ¿e naturalne instynkty ptaków
zanikaj¹, a one same nara¿one s¹ na zakwaszenie
organizmu z powodu zalegania w ich ¿o³¹dkach
zbyt du¿ej iloœci pokarmu, czego konsekwencj¹
jest œmieræ. W efekcie, mo¿na w ten sposób
bardziej zaszkodziæ ni¿ pomóc. Co wiêcej,
dokarmianie ptaków poza sezonem jesienno-zimowym stanowi naruszenie przepisów Prawa
³owieckiego. Ponadto, nale¿y mieæ na uwadze,

i¿ porozrzucane w ró¿nych miejscach resztki
jedzenia mog¹ przyci¹gn¹æ gryzonie i inne
szkodniki, co stanowi zagro¿enie dla bezpieczeñstwa sanitarnego. Oprócz tego, takie
zachowanie mo¿e zostaæ uznane za ³amanie
przepisów porz¹dkowych miasta, zabraniaj¹cych zanieczyszczania œrodowiska miejskiego. Prosimy zatem, aby mieszkañcy osiedli
znajduj¹cych siê w zasobach naszej Spó³dzielni,
nie dokarmiali w tym okresie ptaków
i odpowiednio zabezpieczali wyrzucan¹
¿ywnoœæ!
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