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Walne Zgromadzenie Cz³onków Spó³dzielni

S

zanowni Cz³onkowie naszej Spó³dzielni,
W okresie od 23 sierpnia do 2 wrzeœnia br.
organizowane bêdzie Walne Zgromadzenie, na
które ju¿ teraz, serdecznie zapraszamy
wszystkich cz³onków Spó³dzielni. Walne
Zgromadzenie bêdzie siê odbywaæ w IX
.

czêœciach, wed³ug podzia³u zamieszczonego
poni¿ej. Szczegó³owe informacje zamieszczone bêd¹ na stronie internetowej
(www.budowlankaoswiecim.pl), a tak¿e
zostan¹ rozes³ane do cz³onków Spó³dzielni,
drog¹ listown¹. Zachêcamy wszystkich do

uczestnictwa. Jednoczeœnie Zarz¹d Spó³dzielni
zastrzega sobie mo¿liwoœæ odwo³ania Walnego
Zgromadzenia w przypadku pogorszenia
sytuacji epidemicznej.
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ZAW!ADOMIENIE

Zarzqd

Miqdzyzakladowej

Sp6ldzielni

Mieszkaniowej

,,Budowlanka"

w O5wigcimiu informuje, 2e dzialajqc na podstawie $ 23 ust. 1 Statutu Sp6ldzielni organizuje w okresie

od

23.08.2021r.

do

02.09.2021r.

Walne Zgromadzenie Czlonk6w

Sp6ldzielni

w lX czgSciach, odbywajqcych sig zgodnie zzalqczonym harmonogramem.
Gzg56 Zakres terytorialny czlonk5w objqtych danq
WZ nr: czg6ciq Walnego Zgromadzenia
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Zator: ul. Wojska Polskiego
Spoldzielni

- wszystkie bloki

Osiedla Arciszewskiego i Stare Stawy:
ul. Arciszewskiego, Sadowa,
11 Listopada, Nad Mlynowkq i Zagrodowa
wszystkie bloki Sp6tdzielni

-

Osiedle Poludnie: ul. Matejki, Tysiqclecia,
Czarnieckiego, Budowlanych, Olszewskiegowszystkie bloki Sp6ldzielni
Chelmek: ul. Wojska Polskiego, Pilsudskiego
i Powstafic6w Slqskich - wszystkie bloki
Sp6ldzielni

V

Osiedle P6lnoc: ul. Chrobrego, Szpitalna, Staffa,
Dqbrowskiego, Kasprowicza
- wszystkie bloki Spoldzielni

VI

Osiedle Centrum: ul. 3 Maja i Nojego
- wszystkie bloki Sp6ldzielni

vI

Osiedle Zasole ll: ul. Ortowskiego, Szarych
Szereg6w i Polna - wszystkie bloki Sp6ldzielni

vllt
tx

Osiedle Zasole l: ul. Powstaric6w Warszawy,
Wiqzni6w OSwiqcimia, Garbarska, Osiedlowa
i Obozowa- wszystkie bloki Spoldzielni
Osiedle Blonie: ul. Nideckiego, Balandy wszystkie bloki Spoldzielni
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Miejsce zebrania

Termin Zebrania

Zalor
Remiza OSP
w Zatorze
ul. Chrzanowska 5

23.08.2021r.
godz. 16.00
Poniedzialek

OSwiqcim
ul. Balandy 1
Sala obrad

24.08.2021r.
godz. 16.00
Wtorek

OSwiqcim
ul. Balandy 1
Sala obrad
Chelmek
MOKSiR
Sala kinowa
pl. Kiliriskiego 3
Chetmek
OSwiqcim
ul. Balandy 1
Sala obrad

25.08.2021r.

OSwiqcim
ul. Balandy 1
Sala obrad
O6wiqcim
ul. Batandy 1
Sala obrad
OSwigcim
ul. Balandy 1
Sala obrad
OSwiqcim
ul. Balandy 1
Sala obrad

7odf.16.00
Sroda
26.08.2021r.
godz. 16.00
Czwartek

27.08.2021r.
godz. 16.00
Piqtek
30.08.2021r.
godz. 16.00
Poniedziatek
31.08.2021r.
9od2.16.00
Wtorek
01.09.2021r.
godz. 16.00
Sroda
02.09.2021r.
godz. 16.00
Czwartek

OSwiqcim 07.07.2021r.
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ZAWIADOMIENIE
larzqd Mlqdzyzakladowej Sp6ldzielni Mieszkaniowej "Budowlanka" w Oswigcimiu, dzialajqc na podstawie g 23 ust. 1
Statutu
Sp6ldzielni zwoluje w okresie od 23.08.2021r. do 02.09.2021r. Walne Zgromadzenie Czlonk6w Sp6ldzielni za2019

oraz

2020 rok w podziale na lX czq6ci.
Porzqdek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocno6ci obrad i wyb6r Prezydium Zebrania.
2. Zatwierdzenie porzqdku obrad.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

Powolanie Komisji:
a) mandatowo - skrutacyjnej,
b) uchwal.
Przeprowadzenie wybor6w na czlonk6w Rady Nadzorczej na lata 2021-2024.
Przedstawienie sprawozdania finansowego MSM,,Budowlanka" za 2019 rok otazza2O2O rok.
Przedstawienie sprawozdania z dzialalno6ci Rady Nadzorcze1za2019 rok oraz za2O2O rok.
Przedstawienie sprawozdania z realizacji uchwal podjqtych przez Walne Zgromadzenie w 2019 roku.
Om6wienie uchwaly w przedmiocie u2ytkowania wieczystego nieruchomoSci.
Dyskusja nad sprawozdaniami.
Podjqcie uchwal dotyczqcych:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp6ldzielni za 2019 rok,
b)przeznaczenia nadwy2ki bilansowej z dzialalno6ci gospodarczej Sp6ldzielni za2019 rok,
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z dzialalno6ci za 2O1g rok,
d) udzielenia Czlonkom Zatzqdu absolutorium za2019rok,
Podjqcie uchwal dotyczqcych:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp6ldzielni za 2020 rok,
b) przeznaczenia nadwy2ki bilansowej z dzialalno6ci gospodarczej Sp6ldzielni za2O2O rok,
c) ustalenia najwy2szej sumy zobowiqzari, jakie Sp6ldzielnia mole zaciqgnq1,
d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z dzialalno6ci za 2O2O tok,
e) udzielenia Czlonkom Zatzqdu absolutorium 2a2020 rok,
f) u2ytkowania wieczystego nieruchomoSci.
Zamknigcie obrad (na ostatniej czqsci WZ ogloszenie wynik6w glosowah).

Materialy bgdqce tematykq obrad znajdujq sig do wglqdu wszystkich czlonk6w Sp6ldzielni w biurze Zarzqdu przy

ul. Balandy 1 w O6wigcimiu, w kazdy dzieh roboczy Sp6ldzielni; w czwartek w godzinach 9"'-17", w'pozostile dnl 7""-15..,
poczqwszy od dnia 02.08.2021r. W tym czasie mo2na uzyska6 szczeg6lowe informacje w sprawach objqtych porzqdkiem
obrad. Materialy dotyczqce punkt6w 5, 6, 7, 8 proponowanego porzqdku obrad oraz projekty uchwal bqdq'umieszczone na
stronie internetowej Sp6ldzielni www.budowlankaoswiecim.pl i wylo2one do wglqdu w biutze-Zaizqdu Sp6ldiieini
ul. Baiandy 1 pok6j nr 6.
W przypadku braku mo2liwoSci osobistego uczestnictwa w WZ, czlonek Sp6ldzielni mo2e udzieli6 pelnomobnictwa.(wz6r
pelnomocnictwa jest dostqpny na stronie internetowej Sp6ldzielni wwwbudowlankaoswiecim.pl, w administracjach Sp6ldzielni
oraz w biurze Zarzqdu Sp6ldzielni ul. Balandy 1 pok6j nr 6).
leqglogzne WZ dokonuje wyboru czlonk6w Rady Nadzorczej. (Wz6r listy poparcia jest dostqpny na stronie internetowej
lO6ldzielni www.budowlankaoswiecim.pl w zakladce pliki do pobrania, w aOriririistraclacn SpOUiietii oraz w biurze Zarzqdu
Sp6ldzielni ul. Balandy I pok6j nr 6). Listy poparcia winny byc dostarczone do Sp6ldzielni na 15 dni przed rozpoczqciem
pierwszej czqSci WZ.

Karty upowa2niajqce do glosowania bqdq wydane czlonkom Sp6ldzielni poszczeg6lnej czgsci WZ za okazaniem dowodu

osobistego.

W czasie paebywania w biurze Zarzqdu jak i podczas obrad Walnego Zgromadzenia wprowadza siq obowiqzek
zakrywania ust i nosa tj. zalo2enie maseczki oraz zachowanie dystansu spoleiznego.
Je_9nocze5nie informujemy, 2e w zwiqzku z dynamicznie zmieniajqcq siq'sytuacjq wynikajqcq z epidemii koronawirusa
covlD'19, w przypadku wprowadzenia przez rzqd dodatkowych o6odtrzin, istni6;'e mozriri6si, 2e'walne zgromadzenie
nie odbqdzie siq w zaplanowanym terminie. w zwiqzku z powy2szym prosimy iafstwa o sprawdzanie sirony naszej
Spoldzielni www.budolw.ankaqswiecim.pl, gdzie w paypadku biaku mo2liwo6ci przeprowadzenia tjvatnego
Zgromadzenia w pienarotnie zaplanowanym terminie, zostanie umieszczona informacja o jego odwolaniu.

-
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Przejêcie czêœci ulicy Szpitalnej przez Miasto Oœwiêcim

S

zanowni Pañstwo,

Dwa lata temu na Walnym Zgromadzeniu
podjêli Pañstwo uchwa³y umo¿liwiaj¹ce
Spó³dzielni zbycie dzia³ek w Oœwiêcimiu na
których znajduj¹ siê nastêpuj¹ce ulice: Ba³andy,
Nad M³ynówk¹, Arciszewskiego, Staffa oraz
czêœæ ulicy Szpitalnej. Celem ich realizacji
Zarz¹d podj¹³ negocjacje z Urzêdem Miasta

w kwestii przekazania tych dzia³ek na rzecz
gminy miejskiej Oœwiêcim. W ostatnim czasie
Miasto Oœwiêcim wyrazi³o zainteresowanie
przejêciem równie¿ pozosta³ej czêœci ulicy
Szpitalnej obejmuj¹c¹ dzia³kê nr 2021/6
ksiêga wieczysta nr KR1E/00034190/9.
Przypominamy, ¿e nieruchomoœci te nie
generuj¹ dla naszej spo³ecznoœci ¿adnych
przychodów, a jedynie koszty zwi¹zane z ich

bie¿¹cym utrzymaniem i remontami. W tej
sytuacji Zarz¹d MSM „Budowlanka” rekomenduje Cz³onkom Spó³dzielni przyjêcie na
Walnym Zgromadzeniu przed³o¿onej uchwa³y,
co umo¿liwi w przysz³oœci pozbycie siê
dzia³ki nr 2021/6 objêtej ksiêg¹ wieczyst¹
nr KR1E/00034190/9 na rzecz gminy miejskiej
Oœwiêcim, a tym samym wp³ynie obni¿kê
kosztów ponoszonych przez nasz¹ Spó³dzielniê.

Apel o ograniczenie palenia tytoniu na balkonach

S

zanowni Mieszkañcy, zwracamy siê
z apelem skierowanym do osób pal¹cych
papierosy, aby uwzglêdnia³y to, i¿ niektórzy
s¹siedzi mog¹ odczuwaæ znacz¹cy dyskomfort
spowodowany dymem nikotynowym
wdzieraj¹cym siê do mieszkañ. Ka¿dy
mieszkaniec bloku, powinien uszanowaæ fakt
obowi¹zywania zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
które miêdzy innymi wskazuj¹, i¿ nale¿y
powstrzymywaæ siê od dzia³añ, które mog³yby
zak³ócaæ spokój i porz¹dek, a tak¿e okazaæ siê
uci¹¿liwe dla korzystania z innych lokali
w bloku. Ponadto, nale¿y mieæ na uwadze, i¿
tzw. palenie bierne ma negatywne konsekwencje dla zdrowia zw³aszcza dzieci czy osób
starszych. Dbajmy tak¿e o nasze œrodowisko
i czyste powietrze, którym wszyscy oddychamy.
Zachêcamy do prowadzania zdrowego trybu
¿ycia i podjêcia próby zerwania z na³ogiem
palenia papierosów, jednak¿e maj¹c na
wzglêdzie, i¿ mo¿e okazaæ siê to procesem
d³ugotrwa³ym, apelujemy o unikanie miejsc
i sytuacji, w których dym papierosowy móg³by
przeszkadzaæ innym osobom. W szczególnoœci
prosimy o niepalenie na balkonach i pod
oknami, gdy¿ powoduje to wspomniane
przenikanie dymu do mieszkañ.

Ubezpieczenie mieszkania w czynszu
W
zakresie ochrony mienia i bezpieczeñstwa swoich mieszkañców, Miêdzyzak³adowa Spó³dzielnia Mieszkaniowa
„Budowlanka” umo¿liwia skorzystanie z oferty
ubezpieczenia lokalu mieszkalnego, z niewielk¹
miesiêczn¹ sk³adk¹ wliczan¹ do czynszu. Takie
ubezpieczenie zapewnia ochronê mienia oraz
mo¿liwoœæ uzyskania odszkodowania w kwocie
pozwalaj¹cej zrekompensowaæ ewentualn¹
szkodê. Zakres ubezpieczenia obejmuje:

–

zdarzenia losowe (po¿ar, deszcz nawalny,
œnieg, huragan, uderzenie pioruna, powódŸ,
wybuch, grad, katastrofa budowlana itp.);
– wszelkie zalania jakie powstan¹
w mieszkaniu;
– przepiêcia, st³uczenia szyb stolarki okiennej
i drzwiowej;
– kradzie¿ z w³amaniem i rabunek oraz
wandalizm.
W swojej ofercie, towarzystwo ubezpiecze-

niowe obejmuje równie¿ opiek¹ ubezpieczeniow¹ odpowiedzialnoœæ cywiln¹ mieszkañców
za szkody rzeczowe i osobowe wyrz¹dzone
innym mieszkañców, do naprawienia których
zobowi¹zuj¹ przepisy prawa (np. u¿ytkowanie
mieszkania – nastêpstwa zalania).
Po wiêcej szczegó³ów zapraszamy do siedziby
Spó³dzielni.
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Sprawozdanie finansowe za rok 2020
S

zanowni Pañstwo,

Pragniemy poinformowaæ, ¿e Spó³dzielnia
sporz¹dzi³a wymagane przepisami prawa

sprawozdanie finansowe za 2020 rok. Zgodnie
z ustaw¹ o rachunkowoœci, jest ono badane
przez bieg³ego rewidenta. Sprawozdanie z tego
badania zamieszczamy poni¿ej.
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Paczkomaty
W

poprzednim numerze naszego Biuletynu
informowaliœmy Pañstwa, ¿e Zarz¹d
Spó³dzielni prowadzi rozmowy z operatorami
sieci paczkomatów. W ich wyniku Spó³dzielnia
zawar³a umowê z firm¹ InPost, czego efekty
widaæ na poni¿szych zdjêciach. W pierwszej
po³owie lipca zainstalowane zosta³y
paczkomaty w nastêpuj¹cych lokalizacjach
w Oœwiêcimiu: ul. Garbarska 41 obok œciany
szczytowej budynku, ul. WiêŸniów Oœwiêcimia 7 obok sklepu spo¿ywczego Euro,
ul. Kasprowicza 16 przy œcianie szczytowej
budynku oraz na ul. Tysi¹clecia 65 przy œcianie
szczytowej budynku. W dalszej kolejnoœci
urz¹dzenia InPost zostan¹ zainstalowane na ul.
Or³owskiego 66, Staffa 10 i na ul. Arciszewskiego przy dawnej œwietlicy TPD. Mamy
nadziejê, ¿e podjête dzia³ania u³atwi¹ Pañstwu
odbiór zakupów zrobionych w internecie
i zachêcamy do korzystania z nich. Jednoczeœnie zdaj¹c sobie sprawê, ¿e wci¹¿ nie ma
paczkomatu na osiedlu Stare Stawy informujemy, ¿e nadal prowadzimy rozmowy w celu
umiejscowienia go w tej lokalizacji. Staramy siê
równie¿ o monta¿ tych urz¹dzeñ na naszych
zasobach w Che³mku i Zatorze.

Humor
Dzisiaj rano jecha³em jak zwykle do
pracy Hetmañsk¹. Przede mn¹,
lewym pasem, jecha³a nowiusieñkim BMW dziewczyna. Przy
prêdkoœci 110 km/h siedzia³a
z twarz¹ tu¿ przy lusterku i...
malowa³a sobie rzêsy. Na moment
odwróci³em od niej g³owê, a kiedy
znów spojrza³em na BMW,
oczywiœcie okaza³o siê, ¿e
blondynka (wci¹¿ zajêta makija¿em!) ju¿ jest po³ow¹ auta na moim
pasie ruchu!
I chocia¿ jestem naprawdê odporny
i spokojny, to tak siê przestraszy³em, ¿e i golarka i kanapka wypad³y
mi z r¹k. Kiedy próbowa³em
kolanami opanowaæ kierownicê tak,
aby wróciæ na swój pas ruchu,
komórka wylecia³a mi z rêki prosto
do kubka z gor¹c¹ kaw¹, który
trzyma³em miêdzy nogami. Kawa
naturalnie siê wyla³a i mnie
poparzy³a, zrujnowa³a mój telefon
i przerwa³a bardzo wa¿n¹
rozmowê!!
Jak ja nie cierpiê kobiet za
kierownic¹.
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