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Stronie Śląskie 08.05.2019 r. 

Działając na podstawie § 79 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej  

„Nasza Spółdzielnia”, Zarząd Spółdzielni zwołuje na dzień  

3 czerwca 2019 r. na godz. 1500 Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Nasza Spółdzielnia” w Stroniu Śląskim  

z następującym porządkiem obrad: 

1.Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego     

Zgromadzenia. 

2.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadze-

nia. 

3.Przyjęcie regulaminu Walnego Zgromadzenia. 

4.Wybór Komisji: 

     - mandatowo – skrutacyjnej 

     - wniosków i uchwał 

5.Przedstawienie wniosków z lustracji przeprowa-

dzonej w dniach od 25.09.2018 r.  do 18.10.2018 r. 

6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za okres 

od 01.01.2018r.do 31.12.2018 r. 

7.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu S.M. „Nasza Spółdzielnia” z działalności za 

okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

8.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej S.M. „Nasza Spółdzielnia”  z dzia-

łalności za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

9.Dyskusja. 

10.Przedstawienie kierunków działania w 2019 r. 

11.Podjęcie uchwał w sprawach: 

      a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2018 r. do 

31.12.2018 r. 

      b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu S.M. za okres od 01.01.2018 r. do    

31.12.2018 r. 

c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej S.M. za okres od 01.01.2018 r. 

     do  31.12.2018 r. 

d) ustalenia najwyższej sumy zobowiązań jakie może zaciągnąć Zarząd S.M. 

„Nasza Spółdzielnia” do następnego Walnego Zgromadzenia. 

e) przeznaczenia zysku na  fundusz remontowy. 

f) udzielenia absolutorium Zarządowi S.M. „Nasza Spółdzielnia” za 2018 r. 

nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Stronie Śl. prawa użytkowania wie-

czystego działki nr 253/4 zabudowanej drogą ul. Hutnicza 4,6. 

12. Omówienie wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu  S.M. „Nasza 

Spółdzielnia” w dniu 17.05.2018 r. 

13. Przyjęcie wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu. 

14. Zamknięcie obrad. 

 

Informacje dodatkowe: 

      Materiały na Walne Zgromadzenie będą wyłożone dla członków S.M. do wglą-

du w siedzibie Spółdzielni w Stroniu Śl. od dnia  20.05.2019 r.  
Zebranie odbędzie się  w dniu 3.06.2019 r. o godz. 1500 w Centrum Edukacji, Turystyki i 

Kultury w Stroniu Śl. (CETiK) ul. Kościuszki 18  
Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków. 

  

biuro@naszaspoldzielnia.eu 

 

www.naszaspoldzielnia.eu 



 
  

 

 

 

 

   

Grodzenie  korytarzy w bloku kratami lub wstawianie dodatkowych 

ścianek jest najczęściej nielegalne. 

   W starych blokach to prawdziwa plaga. Wielu lokatorów samowol-

nie grodzi korytarze kratami lub wstawia ścianki działowe. Tak nie 

wolno. Przekonali się o tym mieszkańcy jednego z krakowskich blo-

ków, którzy przegrali spór w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. 

Teraz muszą rozebrać to, co nielegalnie wybudowali. 

 

NIELEGALNA PRZEGRODA 
    Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego przeprowadził kontrolę 

w krakowskim bloku. W jej trakcie okazało się, że mieszkańcy budyn-

ku nielegalnie zamontowali kratę na klatce schodowej. Zamurowali również niewielką wnękę w ścianie wewnętrznej 

oddzielającej mieszkanie od klatki schodowej. Zdemontowali także wiszące w niej skrzynki pocztowe i powiesili w 

innym miejscu. Ponadto na klatce schodowej wybudowali z płyty gipsowo-kartonowej pomieszczenie gospodarcze w 

poziomie parteru. 

   Inspektor nakazał demontaż zabudowy. Twierdził, że narusza ona m.in. przepisy przeciwpożarowe. Utrudnia bo-

wiem ewakuację. Poza tym lokatorzy nie zadbali o formalności budowlane . 

   Właściciele lokali bronili się, że przecież w budynku istnieje inna droga umożliwiająca ewakuację w razie pożaru. 

Nie było też chętnego do demontażu. Odwołali się więc od nakazu rozbiórki do wojewódzkiego inspektora nadzoru 

budowlanego , ale ten przyznał rację powiatowemu inspektorowi. Przesunął jedynie datę do której należało rozebrać 

samowolę. Wówczas właściciele lokali odwołali się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. W 

skardze wskazali m.in., że krata nie ma wpływu na bezpieczeństwo pożarowe, a zimą jest problem z osobami bez-

domnymi. Instalacja kraty nie przeszkadza żadnemu ze współwłaścicieli bloku, natomiast jej demontaż spowodował-

by zmniejszenie bezpieczeństwa w budynku, w którym dochodziło już do włamań. 

     WSA nie dopatrzył się naruszeń prawa w nakazie rozbiórki. Jego zdaniem przemawiają za tym względy bezpie-

czeństwa. 

 

NIE MA JAK UCIEKAĆ 
Wykonane roboty budowlane nie są zgodne z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego z rozporządzenia 

ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie. 

    Z § 207 ust. 1 pkt. 2 i 4 tego rozporządzenia wynika , że budynki powinny być zaprojektowane i wykonane w spo-

sób zapewniający w razie pożaru ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku, możliwość ewakuacji 

ludzi, a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych. Tymczasem krata wewnątrz budynku oraz pomiesz-

czenie gospodarcze i skrzynka na listy zmniejszają szerokość dróg ewakuacyjnych. 

    Właściciele lokali postanowili zawalczyć jeszcze w Naczelnym Sadzie Administracyjnym. Ale i tu nic nie       

wskórali. 

    Według NSA nie ma żadnych wątpliwości, że doszło do zmniejszenia szerokości drogi ewakuacyjnej. Samo stwier-

dzenie skargi kasacyjnej, że w budynku   "istnieją inne drogi ewakuacyjne", nie jest żadnym argumentem. Zarówno 

wydzielone pomieszczenia gospodarcze, jak i zamontowanie kraty wewnątrz budynku nie pozostają bez wpływu na 

bezpieczeństwo pożarowe. Bez wątpienia zmieniają one warunki pożarowe w istniejącym obiekcie.             

 ( Przepisy przeciwpożarowe są bezwzględnie egzekwowane zarówno przez nadzór budowlany, jak i samą straż po-

żarną. Chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców danego budynku , ale nie tylko. Równie ważne jest bezpieczeństwo 

samych strażaków. Muszą bezpiecznie wejść do palącego się budynku, a następnie z niego bezpiecznie wyjść. 

       Straż pożarna może nakazać również wykonanie określonych prac budowlanych w blokach, które zostały posta-

wione legalnie, ale w czasach, gdy obowiązywały inne przepisy przeciwpożarowe. Tak jest m.in. w starych wysoko-

ściowcach powyżej dziewięciu pięter. Straż pożarna masowo nakazuje ich właścicielom i zarządcom dostosowanie do 

współczesnych wymogów przeciwpożarowych.     
 

 

 
  

Informujemy, że w miesiącu czerwcu w dniach 10-24.06.2019 r. odbędzie się odczyt  

wodomierzy wody ciepłej i zimnej. Osoby planujące dłuższą nieobecność w swoim mieszkaniu winny przeka-

zać aktualny stan wodomierzy do biura spółdzielni. Zapobiegnie to naliczeniu ryczałtowemu w przypadku braku 

odczytu wodomierzy. Stan wodomierzy można podać telefonicznie do biura spółdzielni mieszkaniowej . 

Tel. kontaktowy do biura SM (74) 8 142 119 . 



 
  

 

                   



 
  

 

 

  

  



 
  

 

 

  

    

 



 
  

 

 

 

 
W „Naszej Spółdzielni” koszty związane z wywozem nieczystości stałych rozliczane są w  

przeliczeniu na osoby zameldowane w danej nieruchomości. Problemem jest jednak uzyskanie  

właściwych danych ewidencyjnych. Spółdzielnia nie dysponuje bowiem skutecznym narzędziem administracyjnym, 

który pozwoliłby określić, ile osób jest aktualnie zameldowanych w danym lokalu. Musimy zatem bazować wyłącz-

nie na oświadczeniach ludzi. A z tym bywa różnie. Mieszkańcy zazwyczaj chętnie zgłaszają fakt, że  się ktoś wypro-

wadził z mieszkania. Ale już zapominają, że należy zgłosić fakt narodzin dziecka lub to, że do mieszkania wprowa-

dziła się np. kuzynka. W budynkach znajdują się także mieszkania, które są przedmiotem wynajmu. Najczęściej w 

takich mieszkaniach jest zameldowana jedna osoba, a przebywa w nich po kilka osób. Osoby te nie są zgłaszane do 

administracji.  

 Przypominamy zatem, że obowiązkiem każdej osoby posiadającej tytuł prawny do mieszkania jest infor-

mowanie spółdzielni o zmianach osobowych mających miejsce w jej mieszkaniu. 

 

 

 
       Zarząd  Spółdzielni zgodnie z  ustaleniami po raz kolejny  przedstawia zestawienie kosztów związanych z cen-

tralnym  ogrzewaniem z uwzględnieniem poniesionych kosztów do końca kwietnia 2019 roku (kolumna 2).  Ponadto 

tabelka przedstawia rozliczenie kosztów dla poszczególnych budynków za m2(kolumna 6). Potwierdziły się przy-

puszczenia, że zużycie ciepła wraz ze zdjęciem podzielników wzrośnie co przełoży się bezpośrednio na koszty. 

Zaznaczyć  jednak należy, że na wzrost kosztów miała też wpływ zmiana „taryfy za ciepło” od stycznia 2019 roku. 

Analiza kosztów pozwala jednak przyjąć tezę, że w większości budynków dopłaty nie będą „drastyczne”. Zarząd 

Spółdzielni informuje także, że odstąpienie od rozliczania kosztów przez firmę zewnętrzną pozwoliło obniżyć kosz-

ty o  22 500,00 zł. co w przeliczeniu na m2 daje kwotę 0,60 zł. Doświadczenia z pierwszego  okresu  rozliczeniowe-

go „bez podzielników” oraz dalsze  prace wykonywane w ramach funduszu remontowego (docieplenie elewacji, 

wymiana drzwi na strych, docieplenie skosów na klatkach schodowych, wymiana instalacji „co”) na pewno pozwolą 

w kolejnym okresie rozliczeniowym na zmniejszenie zużycia ciepła.  


