
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia

pragniemy przesłać najserdeczniejsze życzenia.

Niech nadchodzące Święta będą dla Państwa

niezapomnianym czasem

spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień, 

w spokoju, radości wśród

 Rodziny, Przyjaciół oraz wszystkich bliskich 

dla Państwa osób.

Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem życzymy 

dużo zdrowia i szczęścia.

Niech pomyślność Państwa nie opuszcza 

i spełnią się te najskrytsze marzenia.

składają

Rada Nadzorcza, Zarząd  

wraz z  pracownikami 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”
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Dla każdego z nas Święta to czas wyciszenia i refl eksji. Upamiętniamy 
przyjście na świat Chrystusa ale też zatrzymujemy się w naszej codzien-

ności by spotkać się z bliskimi i rodziną. Składamy sobie życzenia, uśmiecha-
my się do siebie i obdarowujemy  prezentami.

Jednak w tym ferworze świątecznych przygotowań, kiedy krzątamy się po 
kuchni przyrządzając wigilijne potrawy bądź kompletujemy prezenty dla bli-
skich nie możemy oderwać się od rzeczywistości. W kolejnym wydaniu na-
szego Informatora nie zapominając o atmosferze Świąt przybliżamy sprawy 
związane z działaniem naszej spółdzielni. 

Cóż nowego przyniesienie nam Nowy Rok to w kilku słowach opisaliśmy 
w artykule dotyczącym planów budżetowych. Niestety jest też w wzmianka 
o czekających nas podwyżkach. 

Piszemy te słowa do Państwa i czujemy się trochę tak jak w świąteczny wie-
czór, gdy zanim podzielimy się opłatkiem obmyślamy życzenia dla całej ro-
dziny. Dlatego trudno w taki czas jest napisać o sprawach, które dotyczą dnia 
codziennego i nie zawsze są optymistyczne.

Jednak prosimy Państwa o przyjecie życzeń spokoju, radości i długich ro-
dzinnych rozmów przy barszczu i karpiu. Wspaniałych Świąt.

Redakcja Informatora
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 Zmiana posiadanego 
 prawa do lokalu 

Już od 2002 roku w naszej spół-
dzielni są podpisywane umowy no-
tarialne ustanowienia odrębnej  wła-
sności lokali i przeniesienia własno-
ści lokali. Do 30 listopada 2009 roku 
37% ogółu wszystkich mieszkań, 
czyli 4606 lokali mieszkalnych po-
siada już  odrębną własność. 

Do zrealizowania pozostało nam 
jeszcze 180 wniosków. Wśród nich 
są: wnioski osób, które otrzymały 
pisemną informację o warunkach 
oraz wymaganych kosztach przy 
zmianie formy własności, ale nie 
mają jeszcze uregulowanego stanu 
prawnego do zajmowanego lokalu, 
bądź złożyły pismo z prośbą o zmia-
nę wyznaczonego terminu podpisa-
nia umowy, czy też nie dokonały wy-
maganych wpłat. Pozostałe niezre-
alizowane jeszcze wnioski wpłynęły 
od osób, które oczekują na zaświad-
czenie wystawiane przez Urząd Mia-
sta o samodzielności lokalu miesz-
kalnego. Zaświadczenie to jest nie-
zbędnym dokumentem, który trze-
ba przedłożyć  w Kancelarii Nota-
rialnej przy podpisywaniu umowy, 
ponieważ następnie przekazywane 
jest  przez notariusza wraz z umo-
wą do sądu celem założenia i wpisu 
do księgi wieczystej.

Jak już pisaliśmy, obecne przepisy 
dotyczące przekształceń w odrębną 
własność spółdzielczych praw do lo-
kali obowiązują do 30 grudnia tego 
roku. Zadecydował o tym Trybunał 
Konstytucyjny w swoim orzeczeniu 
z  17 grudnia 2008 roku.

Mając na uwadze konsekwencje 
powyższego wyroku umowy notarial-
ne dotyczące ustanowienia odrębnej 
własności podpisywane będą do 16 
grudnia 2009 roku. Termin ten nie 
jest przypadkowy ponieważ uwzględ-
nia czas potrzebny sądowi na założe-
nie księgi wieczystej. Zgodnie z uzy-
skanymi interpretacjami decydująca 
jest data wpisu do księgi wieczystej a 
nie data podpisania aktu notarialne-
go. Zawieranie umów po 16 grudnia 
tego roku wiązałoby się z ryzykiem 
odmowy założenia księgi wieczystej 
i jednoczesnym brakiem możliwości 
zwrotu poniesionych kosztów.

Śledzimy trwające w Sejmie RP 
prace legislacyjne nad opracowa-
niem nowych zasad, które  stwo-
rzą możliwości przekształcania po-
siadanych praw do lokali w prawo 
własności po 30 grudnia 2009 roku. 
Niestety do dnia, kiedy zamykamy 
redagowanie Informatora nie poja-
wiły się nowe przepisy w tej sprawie. 
Są za to aż trzy różne projekty ustaw. 
Rządzący zapewniają, że koniecz-
ne zmiany zdążą wprowadzić przed 

 AKTUALNOŚCI SPÓŁDZIELCZE 
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końcem roku. Trzymamy za słowo ! 
Dlatego wszystkich Państwa, któ-

rzy złożyli wnioski, a oczekują na 
przygotowanie dokumentów i umó-
wienie spotkania u notariusza prze-

praszamy, ale zarówno termin zawie-
rania umów jak i zasady przeniesie-
nia własności lokalu po 30 grudnia 
2009 roku są niezależne od pracow-
ników spółdzielni.

 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 

 Mieszkańcy nas oceniają. 

Jak już od sześciu lat i w tym roku  
poprosiliśmy wybraną losowo repre-
zentację mieszkańców (z 125 lokali) 
o ocenę naszej pracy i wypełnienie 
ankiety. W tym roku badanie opi-

nii publicznej naszej niemałej spo-
łeczności liczącej około 40 tysięcy 

mieszkańców przeprowadzono w li-
stopadzie. 

W październikowym wydaniu In-
formatora napisaliśmy, że już sześć 
lat „mamy ISO” i zgodnie z wyma-
ganiami normy ISO 9001 prosimy o 
ocenę naszej pracy.

Jak co roku BARDZO DZIĘ-
KUJEMY wszystkim tym, któ-
rych los wytypował do tego ba-
dania. Dziękujemy za zaufanie 
do osoby przeprowadzającej an-
kietę i za czas poświęcony na 
wypełnienie ankiety. Zdarzały 
się pojedyncze odmowy uczest-
niczenia w badaniu, ale były to 
odmowy uzasadnione w sposób 
sympatyczny i kulturalny. 

Szczególnie dziękujemy tym 
z Państwa, którzy poświęci-
li więcej czasu i wskazali nam 
miejsca wymagające doskona-
lenia lub wręcz naprawy, bądź 
zasugerowali kierunki rozwoju, 
gdyż pomaga to uniknąć podob-
nych błędów w przyszłości i wy-
znacza wspólne cele. 

Kolejna certyfi kacja upoważ-
nia do podsumowania ubiegłych lat 
i dlatego w poniższej tabeli zestawi-



5  1958 - 2009   

liśmy Państwa odpowiedzi z sześciu 
lat na pytanie:

Jak Pani/Pan ocenia działalność 
spółdzielni w roku bieżącym w sto-
sunku do roku poprzedniego? 

Odpowiedzi 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok
zdecydowanie gorsza 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,9 %
gorsza 0,8 % 0,9 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 2,7 %
bez zmian 34,0 % 52,8 % 59,8 % 49,2 % 64,5 % 67,3 %
lepsza   53,0 % 29,6 % 35,7 % 44,1 % 28,9 % 22,1 %
zdecydowanie lepsza 13,0 % 16,7 % 3,6 % 5,9 % 5,0 % 7,1 %

Jest nam bardzo miło, że nasza 
praca jest przez większość mieszkań-
ców oceniana pozytywnie. Miłym 
zaskoczeniem jest ciągle utrzymu-
jąca się znaczna ilość ocen „lepsza” 
i „zdecydowanie lepsza”. 

Wyniku z 2004 czy 2007 roku, 
już  chyba nie powtórzymy. Po raz 
pierwszy wzrosła liczba osób oce-
niających naszą pracę jako gorszą 
(wzrost o 1,9 %). Wprawdzie odse-
tek osób tak uważających jest nie-
wielki, ale przeanalizowaliśmy przy-
czyny niezadowolenia i mamy na-
dzieję, że wyciągnięte wnioski popra-
wią nasze działanie i Państwa ocenę. 

Reasumując ponad 2/3 pytanych 
w bieżącym roku, nie zauważyło 
zmian w naszej pracy ani na lepsze 
ani na gorsze, a blisko 30 % miesz-
kańców oceniło, że działaliśmy lepiej 
niż w roku ubiegłym. 

Dziękujemy za taką ocenę i okaza-
ne zaufanie. Nadal będziemy się sta-
rali, by w przyszłym roku zasłużyć w 

Państwa oczach na podobną ocenę 
a nawet lepszą.

W zakresie merytorycznej wie-
dzy pracowników i kultury obsługi 
mieszkańców ocena od lat jest wy-

soka (aż 4,66 w od 1-5). Ocena prac 
remontowych powyżej 4,5 (dwa lata 
temu po raz pierwszy uzyskaliśmy 
ocenę powyżej 4,0). Nie sposób po-
minąć informacji o ocenie „INFOR-
MATORA”, gdyż staramy się, aby 
przekazywane treści i informacje 
były nie tylko przydatne, ale rów-
nież, aby forma przekazu była czy-
telna i interesująca. Większość ankie-
towanych wysoko oceniła zarówno 
treść jak i formę, tylko 3,5% uzna-
ło ten sposób przekazywania infor-
macji o spółdzielni za zbędny, a tyl-
ko poniżej 2% naszych czytelników 
miało trudności w zrozumieniu po-
dawanych informacji. 

W imieniu pracowników oraz or-
ganów samorządowych spółdzielni 
dziękuję za ocenę naszej pracy. Wy-
soka ocena tym bardziej cieszy, że 
była anonimowa. Zdaję sobie spra-
wę, że nadal są obszary, które wy-
magają większej uwagi i staranno-
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ści. Będziemy się starali, aby co roku 
następował wzrost naszej skuteczno-
ści, aby w przyszłym roku zasłużyć 
na chociaż minimalny wzrost Pań-
stwa ocen. 

   Prezes Zarządu
 mgr inż. Marek W. Magdziarz

Osoby, które są zainteresowane ca-

łością ankiety oraz oceną różnych sfer 

działania zapraszamy do pełnomoc-

nika Zarządu ds. Systemu Zarządza-

nia Jakością p. Andrzeja Dąbrowskiego 

ul. Boya-Żeleńskiego 1 pokój 201 tel. 

(052) 323 44 65. 

Ponadto na naszej stronie interneto-

wej zamieszczamy listę pytań oraz ta-

belaryczne zestawienie Państwa ocen.

 SPRAWY BIEŻĄCE 

 1. Co nas czeka w 2010 roku ? 
    (budżet na 2010 r.) 

16 grudnia 2009 roku Rada Nad-
zorcza Spółdzielni uchwaliła budżet 
spółdzielni na 2010 rok.

W trudnym okresie kryzysu i nie-
pewności sytuacji prawnej podsta-
wą planowania budżetu było utrzy-
manie równowagi ekonomiczno – 
fi nansowej spółdzielni przy racjo-
nalnej gospodarce zasobami miesz-
kaniowymi.

W nadchodzącym roku na działal-
ność remontową i inwestycyjną prze-
znaczono 20,5 mln zł, co stanowi 
57 % całkowitych kosztów i wydatków 
spółdzielni w 2010 roku. Z kwoty tej 
na remonty przypada 10,9 mln zł, na 
zadania inwestycyjne 9,6 mln zł.

W ramach remontów planujemy:
- kontynuację wymian:

- ocieplania ścian budynków,
- wodomierzy i podzielników cie-

pła na elektroniczne,
- dźwigów,
- prace remontowe na nierucho-

mościach realizujące uwagi i sugestie 
mieszkańców oraz wymagane przez 
prawo budowlane,

- modernizacje i remonty budyn-
ków i lokali użytkowych.

W ramach zadań inwestycyjnych 
celem rozwoju spółdzielni i zwięk-
szenia naszych przychodów planu-
jemy budowę wielorodzinnego bu-
dynku z lokalami użytkowymi, za-
kup gruntów pod nowe inwestycje 
oraz podnoszenie standardu istnie-
jących lokali użytkowych.

W 2009 roku dokonaliśmy roz-
liczenia kosztów wykupu gruntu 
na poszczególne nieruchomości, co 
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wpłynęło na obniżenie miesięcznych 
opłat dla większości mieszkańców.

Do wykupu pozostały jeszcze 
grunty pod 12 budynkami miesz-
kalnymi. W 2010 roku zaplanowa-
no wykup gruntu pod 5 budynkami.

Spółdzielnia zarządzając nieru-
chomościami dąży do tworzenia dla 
nich indywidualnych planów go-
spodarczych uwzględniających spe-
cyfi kę wpływającą na koszty utrzy-
mania każdej nieruchomości. Ce-
lem tego przedsięwzięcia jest zmie-
rzanie do możliwie sprawiedliwego 
ponoszenia kosztów przez miesz-
kańców wszystkich nieruchomości 
spółdzielni.

Obecnie rozliczamy indywidual-
nie koszty remontów, niezbilanso-
wanej wody, pożytki części wspól-
nej. Dalszą konsekwencją przecho-
dzenia na system zarządzania po-
szczególnymi nieruchomościami 
będzie wprowadzenie w 2010 roku 
zróżnicowania kosztów sprzątania 
przy zachowaniu jednakowej ceny 
jednostkowej za sprzątanie. Kosz-
ty te zostaną uzależnione od kon-
kretnej powierzchni części wspól-
nej danej nieruchomości przezna-
czonej do sprzątania, obejmującej 
powierzchnie wewnętrz budynku 
oraz wielkość przynależnego tere-
nu. Na część wewnętrzną składają 
się: klatki schodowe, okna, drzwi, 
korytarze piwniczne i inne po-
mieszczenia ogólnego użytku. Tere-

ny przypisane do danej nierucho-
mości zgodnie z jej oznaczeniem to 
tereny zielone, chodniki, place za-
baw, dojazdy, parkingi, śmietniki. 
Z uwagi na fakt, że nieruchomości są 
bardzo zróżnicowane pod względem 
powierzchni wewnętrznej jak i wiel-
kości przynależnych do nierucho-
mości powierzchni działek planuje-
my proces dochodzenia do pokrycia 
zindywidualizowanych kosztów roz-
łożyć na kilka kolejnych lat, podob-
nie jak w ubiegłych latach rozlicze-
nie niezbilansowanej wody. 

W wyniku szczegółowej analizy 
dokonano weryfi kacji stawek opłat 
dla lokali mieszkalnych celem ich 
zrównoważenia przy założeniu, że 
spółdzielnia nadal będzie pokrywa-
ła część kosztów utrzymania nieru-
chomości przypadających na człon-
ków w wysokości około 0,20 zł/m² 
miesięcznie. Planowane nowe stawki 
zaliczkowe od 1.04.2010 r uwzględ-
niają rozliczenie przychodów z po-
żytków, koszty niezbilansowanej 
wody (100%) oraz koszty zarządza-
nia i administrowania z uwzględ-
nieniem rozpoczęcia indywiduali-
zacji kosztów sprzątania każdej nie-
ruchomości. W przypadku opłat na 
fundusz remontowy, jeżeli miesz-
kańcy nieruchomości demokratycz-
nie zdecydują o wykonaniu remontu 
bądź modernizacji ich nieruchomo-
ści a środki zgromadzone na fundu-
szu remontowym nieruchomości są 
niewystarczające, naturalną konse-
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kwencją będzie podniesienie stawki 
remontowej do czasu spłaty zadłu-
żenia. W pozostałych przypadkach 
opłata na fundusz remontowy nie 
ulegnie zmianie. 

Lucyna Żebrowska

 2. Remonty 

Jak najczęściej chcemy przedsta-
wiać Państwu sposób planowania 
remontów. Przy układaniu  planów 
staramy się by były zgodne z moż-
liwościami funduszy remontowych 
poszczególnych nieruchomości w za-
kresie ich fi nansowania oraz sprosta-
ły oczekiwaniom mieszkańców.

 Sonda dotycząca planów na 2009 
rok, jaką przeprowadziliśmy wśród 
Państwa,  potwierdziła , że prowa-
dzone przez nas prace  remonto-
we na poszczególnych nieruchomo-
ściach, takie jak: ocieplenia budyn-
ków, wymiana okien, nawierzchni 
chodników, i inne większe remonty 
na budynkach i wokół nich, są  przez 
Państwa akceptowane. 

Faktem jest, że ciągle rodzą się 
nowe potrzeby i oczekiwania, które 
dotyczą  nie tylko tych robót, które 
mogą przynieść wymierne oszczęd-
ności eksploatacyjne utrzymania 
nieruchomości w postaci oszczęd-
ności energii, kosztów konserwacji 
i napraw, lecz również takich prac, 
które spowodują podniesienie este-
tyki. Przykładem tego może być su-

gestia mieszkańców dotycząca uło-
żenia glazury na klatkach schodo-
wych i korytarzach. W budynkach 
wysokich lokatorzy proszą nas o wy-
mianę drugich drzwi wejściowych na 
aluminiowe, a także o montaż drzwi 
i zabezpieczeń pomieszczeń z pojem-
nikami na nieczystości. 

W najbliższym czasie przedstawi-
my Państwu nasze propozycje wy-
konania remontów w 2010 roku. 
(Oczywiście dotyczy to nieruchomo-
ści, na których prace remontowe zo-
stały zaplanowane). Natomiast pra-
ce wynikające z przepisów Prawa Bu-
dowlanego a dotyczące corocznych 
przeglądów kominiarskich i instala-
cji gazowych zostaną przeprowadzo-
ne na  wszystkich nieruchomościach. 

Aby propozycje Państwa mogły 
być brane pod uwagę przy tworze-
niu projektów remontów powinny 
mieć poparcie większości mieszkań-
ców. Dlatego też prosimy o udział 
Państwa w wspólnym planowaniu   
działań i    przekazywanie wypełnio-
nych ankiet do administracji osiedli 
lub wrzucenie do skrzynek na kore-
spondencję ze spółdzielnią.

 3. Rośnie cena wody 
    i odprowadzania ścieków. 

Zgodnie z Uchwałą Nr LV/840/09 
Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 li-
stopada 2009 od 23.01.2010 r wzro-
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sną ceny wody i odprowadzenia ście-
ków z 8,04 zł/m3 na 9,10 zł/m3. 

Ile zapłacimy, jako mieszkańcy, za-
leżało od rozmiarów i sposobu do-
płaty z kasy miejskiej? 

Z relacji radiowych oraz publika-
cji w prasie wiadomo, że projektów 
było kilka i dyskusja była burzliwa. 

Ostatecznie w dniu 9.12.2009 r. 
Rada Miasta Bydgoszczy uchwaliła 
zasady i rozmiary dotacji.

Po jej uwzględnieniu mieszkań-
cy od 23.01.2010 r. za 1 m3 zapła-
cą 8,79 zł. 

Informujemy, że do rozliczenia 
stany na dzień 22.01.2010 r. zosta-
ną wyliczone na podstawie średniego 
zużycia w danym lokalu. Osoby, któ-
re chcą być rozliczone wg. wskazań 
wodomierzy na dzień zmiany ceny 
proszone są o czytelne wypełnienie 
oświadczenia (które drukujemy na 
ostatniej stronie) i złożenie do skrzy-
nek na korespondencję oznaczonych 
SM BUDOWLANI lub dostarcze-
nie do administracji do dnia 29. 01. 
2010r. Oświadczenia przekazane po 
tym terminie nie bedą uwzględniane 
w rozliczeniu. 

Andrzej Dąbrowski

 4. Weblokator 

Począwszy od listopada bieżą-
cego roku udostępniliśmy Państwu 

usługę elektronicznego dostępu do 
danych podstawowych i rachunko-
wych. Usługa ta (umownie zwana 
WebLokator) ma postać dedykowa-
nego portalu internetowego. 

Teraz chcemy przypomnieć naj-
ważniejsze informacje, związane z 
aktywacją i użytkowaniem usługi 
WebLokator.

Aby uzyskać dostęp do WebLoka-
tora należy aktywować indywidual-
ne konto dostępu –  w dziale obsłu-
gi mieszkańców, w siedzibie spół-
dzielni, lub w jednej z administracji 
osiedlowych. 

Na miejscu dostaną Państwo po-
twierdzenie danych autoryzacyjnych 
– identyfi kator oraz hasło początko-
we. Proszę pamiętać, że konto będzie 
aktywne od następnego dnia.

Portal jest dostępny po kliknię-
ciu odnośnika „WebLokator” na 
stronie głównej spółdzielni (www.
smbudowlani.pl). Na naszej stro-
nie www, w dziale „Dokumenty do 
pobrania”, jest również dostępna in-
strukcja użytkowania Portalu w for-
macie PDF.

Przy pierwszym logowaniu, sys-
tem poprosi o zmianę hasła począt-
kowego na indywidualne hasło do-
stępu. Od tego momentu będziecie 
Państwo posiadać dostęp do aktual-
nych informacji dotyczących użytko-
wanych przez Was lokali.
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 5.  Włączamy się 
      w ochronę środowiska 

Rozwój miast i osiedli ludzkich 
powoduje, że coraz więcej zabieramy 
naturalnych terenów, na których żyją 
ptaki i zwierzęta. Dlatego też musi-
my starać się jak najlepiej wspólnie  
funkcjonować w naszym środowi-
sku. Miarą prawdziwej cywilizacji 
służącej człowiekowi jest jego mą-
dry, pełen wrażliwości stosunek do 
przyrody. 

Szczególną kwestie stanowi ochro-
na ptaków, ponieważ wiele gatun-
ków gnieździ się pod dachami, w 
przestrzeniach nad stropodachem, 

w kanałach wentylacyjnych w bu-
dynkach. 

 Jednym z takich gatunków jest 
jerzyk. Ze względu na niewielkie 

rozmiary , krótki okres przebywa-
nia w Polsce, są to ptaki, które z 
punktu widzenia utrzymania bu-
dynków można określić jako nie-
uciążliwe – nie brudzą elewacji, nie 
budują gniazd ograniczając się za-
ledwie do wyściełania miejsca do 
złożenia jaj. Konieczność ochro-
ny jerzyków i ich miejsc lęgowych  
poza przesłankami przyrodniczy-
mi wynika również z przepisów 
prawa.
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Mając na uwadze ochronę  pta-
ków, a w szczególności jerzyków  
rozpoczęliśmy w roku bieżącym 
program pilotażowy, który polega 
na wykonaniu i zamontowaniu bu-
dek lęgowych  na jednym z budyn-
ków     na terenie osiedla „Na Wyży-
nach”. Wykonaliśmy i zamontowa-
liśmy 16 skrzynek umożliwiających 
gniazdowanie ptakom na terenie na-
szego osiedla.

Mirosław Brzemiński 

 6. Płacenie prowizji 
     bankowej- udogodnienie 
     czy przeżytek? 

Powracamy do tematu płacenia 
prowizji bankowej za opłaty miesz-
kaniowe, ponieważ otrzymaliśmy 
wiele telefonów w tej sprawie. Więk-
szość mieszkańców jest za rezygna-

cją z płacenia prowizji za wpłaty 
w PKO i przenoszenia tych kosztów 
na wpłacających. Po przeanalizowa-
niu danych za okres ostatnich 6 mie-
sięcy okazało się, że na około 13000 
lokali, którymi zarządza spółdziel-
nia średnio tylko 5750 osób opłaca 
czynsz gotówką w PKO. Koszty z tego 
tytułu ponoszone są przez wszyst-
kich lokatorów, choć nie wszyscy 
z tego  korzystają.

Pozostałe  6795 osób reguluje na-
leżności poprzez zlecenia stałe, Inter-
net, inne Banki i w kasie spółdzielni. 

Małgorzata Strzelińska

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

  Posiadam spółdzielcze pra-
wo do lokalu mieszkalnego, czy 
muszę prawo to przekształcić 
w odrębną własność?

W świetle obowiązującej ustawy o 
spółdzielniach mieszkaniowych nie 

ma takiego obowiązku. Każdy, kto 
posiada prawo do lokalu mieszkal-
nego może złożyć wniosek – wybór 
należy do Państwa.

  Członkiem spółdzielni jest 
żona, ale wspólnie posiadamy 
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spółdzielcze własnościowe pra-
wo do lokalu mieszkalnego. Czy 
to, że zostanę również członkiem 
spółdzielni zwolni mnie od prze-
prowadzenia sprawy spadkowej 
w przypadku zgonu żony? 

Niestety nie. Nabycie członkostwa 
nie zwolni Pana z konieczności 
przeprowadzenia postępowania 
spadkowego w Sądzie lub Kancelarii 
Notarialnej. 

  Chcę sprzedać mieszkanie 
spółdzielcze własnościowe, czy 
muszę najpierw w Sądzie założyć 
Księgę Wieczystą?

Nie ma takiej konieczności – księga 
wieczysta nie jest wymagana przy 
sprzedaży mieszkania. 

  Otrzymałam informację 
o terminie podpisania umowy 
notarialnej ustanowienia od-
rębnej własności lokalu miesz-
kalnego, który nabyłam w spad-
ku. W wyznaczonym terminie 
przed umową muszę zgłosić 
się do Kancelarii Notarialnej z 
odpowiednimi dokumentami.
Czy poza dowodem osobistym 
i numerem NIP muszę dostar-
czyć również zaświadczenie 
z Urzędu Skarbowego?

Tak. W przypadku nabycia lokalu 
mieszkalnego w spadku konieczne 

jest dostarczenie do Notariusza, 
w celu podpisania umowy, za-
świadczenia z Urzędu Skarbowego 
informującego o uregulowaniu po-
datku od spadku lub o braku obo-
wiązku zapłaty podatku.  

 Dowiedziałem się, że spół-
dzielnia ma ubezpieczone swoje 
budynki, a czy to ubezpieczenie 
obejmuje również wybuch gazu?

Tak, spółdzielnia ma ubezpieczone 
zarówno części wspólne budynków 
mieszkalnych, jak i lokale użytkowe 
oraz garaże. Ubezpieczenie to obej-
muje zdarzenia losowe, w tym pożar 
i wybuch gazu. 

 Czy mogę sprawdzić telefo-
nicznie stan konta opłat miesz-
kaniowych?

Tak. Warunkiem udzielenia takiej 
informacji jest podanie numeru in-
deksu posiadanego lokalu.

  W naszym budynku zamon-
towano podzielniki elektronicz-
ne. Czy to prawda, że są one 
dokładniejsze i zapłacimy więcej 
za ciepło?

 
Są dokładniejsze - prawda. Podziel-
niki elektroniczne spowodują wzrost 
kosztu ogrzewania - nieprawda. 
Zmiana podzielników nie ma wpły-
wu na koszty ogrzewania budynku. 
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Koszt wynika z wskazań ciepło-
mierza budynkowego i zależy od 
tego czy zima jest ostra czy łagodna, 
czy utrzymujemy wysoka czy niską 
temperaturę itp.

  W spółdzielni nie potrafi ono 
odpowiedzieć kiedy w moim bu-
dynku nastąpi wymiana podziel-
ników i wodomierzy na elektro-
niczne. Kto decyduje, o kolejności 
budynków? 

 
Od kilku lat fundusz remontowy 
jest rozliczany na danej  nierucho-
mości. Wymiana fi nansowana jest   
z funduszu. W pierwszym kwartale 
przyszłego roku zostaną Państwu 
przekazane propozycje prac do wy-
konania. Między innymi propozycja 
wymiany podzielników. Tak więc 

o kolejności decyduje stan funduszu 
i głosy mieszkańców danego budyn-
ku. O zasadach ustalania zakresu 
prac remontowych szerzej pisze-
my na stronie od 6 do 8.

 
W poprzednim Informatorze 
pisano, że my płacimy za prze-
grzewanie  klatek schodowych 
i nic się nie zmieniło jak grzało 
tak grzeje. Czy pracownicy spół-
dzielni   będą coś robić w tym 
zakresie?

Planujemy  zmniejszenie liczby 
grzejników, ale często nasze stara-
nia napotykają na opór ze strony 
mieszkańców. Sprawa była opisana 
w Informatorze „październik 2009” 
na str. 8-9. Do tematu wrócimy 
w wiosennym wydaniu.

 Konkurs organizowany 
 przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe „Uniqa” 

Spośród wszystkich mieszkańców, którzy przystąpili do ubezpieczenia 
mieszkania w czynszu w okre-
sie od maja   do lipca w bieżą-
cym roku wylosowano trzy osoby. 
Główną nagrodę, którą był telewi-
zor wylosowała Pani Urszula Woj-
cińska. Natomiast drugą nagrodę 
– żelazko otrzymała Pani Danuta 
Kucharska, a trzecią nagrodę – so-
kowirówkę wylosowała Pani Alek-
sandra Szmit. Wszystkim nagro-
dzonym gratulujemy.
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 PROPOZYCJE MODRACZKA 

A w atmosferę Świąt wkroczyliśmy w Modraczku już 15 grudnia, kie-
dy to  o godz. 17.00 odbyło się spotkanie opłatkowe organizowane przez 
Radę Osiedla „Wyżyny”.

Najmłodsze dzieci zaprosiły wszystkich 16 grudnia od 9.00 do 12.00 
na VII Przegląd Jasełek 
Bożonarodzeniowych. 
Tego samego dnia o 
14.00 na uroczystej wi-
gilii spotkali się człon-
kowie Klubu Seniora 
„Trzeci Wiek”.

Mijający rok poże-
gnamy w czasie balu 
sylwestrowego, który 
organizowany jest w 
Domu Kultury „Mo-
draczek”.

    Propozycje  styczeń 2010  

12. 01. (wtorek) godz. 17.00
zapraszamy na koncert noworoczny w wykonaniu dzieci 
z pracowni muzycznej

14.01 (czwartek) godz. 18.00 
gościem Kawiarni Literackiej będzie Stanisława Deluga

Od 18.01 (poniedziałek) do 29.01 (piątek) w godz. od 10.00 do 13.00 
organizujemy „drzwi otwarte” dla dzieci szkolnych, w programie 
min.: gry i zabawy edukacyjne, warsztaty plastyczne, 
konkursy muzyczne i zajęcia w pracowni internetowej.

KASY SPÓŁDZIELNI
4.01.2010 (poniedziałek)

Z POWODU INWENTARYZACJI BĘDĄ CZYNNE OD GODZ. 11.00 
Za utrudnienia przepraszamy
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 Świąteczne przepisy 

Kiedy sięgniemy do pierwszej lepszej książki kucharskiej to przekonamy 
się, że jest tam wiele przepisów na potrawy wigilijne. My zdecydowaliśmy 
przedstawić Państwu przepisy sprawdzone i lubiane przez osoby znane w na-
szej spółdzielni.

Ulubioną potrawą, która musi znaleźć się na świątecznym stole Przewod-
niczącego Rady Nadzorczej Andrzeja Jabłońskiego jest smażony karp z dodat-
kiem sosu  piernikowego. Jest to przepis teściowej pana Przewodniczącego.

Sos piernikowy dodatek do karpia smażonego.
Składniki: od 1 – 2 głowy karpia, włoszczyzna, rodzynki, płatki migdało-

we, pierniki gotowe bez polewy 2 – 3 paczki, cukier i sok z cytryny do smaku.
Przygotowanie: Głowy karpia gotować razem z włoszczyną do miękko-

ści, odcedzić przez sito. Do wywaru dodać sparzone rodzynki i płatki migda-
łowe. Całość zagotować na wolnym ogniu.

Pierniki namoczyć. Jak będą miękkie przetrzeć przez sito. Dodać do smaku 
cukier i sok z cytryny.

Kolejny przepis podał nam Prezes Jacek Kołodziej. Na wigilijnym stole 
u Prezesa musi znaleźć się groch z kapustą.

Groch z kapustą.
Składniki: 10 dag grochu łuskanego, 60 dag kapusty kiszonej, 2 cebule, li-

stek laurowy, około 0,5 kostki masła, pieprz, sól.
Przygotowanie: Groch oczywiście trzeba namoczyć najlepiej na noc. Go-

tować go w tej samej wodzie co się moczył (powinien się rozgotować). W dru-
gim garnku ugotować kiszoną kapustę, połaczyć z ugotowanym grochem, do-
dać listek laurowy. Cebulę obrać, pokroić w kostkę i zeszklić na maśle, wlać 
do kapusty z grochem. Doprawić do smaku solą i pieprzem, (można też do-
dać trochę cukru).

Przepis dyrektor Zdzisławy Knapińskiej.
Kruche pierożki.
20 dag mąki siekamy z 12 dag masła, dwoma surowymi żółtkami, łyżką 

śmietany i szczyptą soli. Usiekane ciasto szybko zagniatamy i wkładamy do 
lodówki na pół godziny. W tym czasie przygotowujemy farsz. Suszone, namo-
czone wcześniej grzyby gotujemy do miękkości. Następnie siekamy je i sma-
żymy na maśle z posiekana cebulą, dodając 2-3 łyżki śmietany, 1 łyżkę tar-
tej bułki, sól, pieprz. Ciasto cienko rozwałkowujemy i szklanką wykrawamy 
krążki. Krążki napełniemy chłodnym farszem, składamy na pół i układamy 
na blasze wysmarowanej tłuszczem i posypanej tartą bułką. Pieczemy w pie-
karniku na złoty kolor.

Przed podaniem pierożki mozna włożyć do gorącego piekarnika i lekko 
podgrzać. Podajemy do czerwonego barszczu.
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Oświadczenie o stanie wodomierzy
na dzień 22.01.2010 r.

Nazwisko i imię użytkownika lokalu:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adres :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

lp Nr fabryczny Rodzaj 
(CW/ZW) Stan na 22.01.2010 r.

1 ,      m3

2 ,      m3

3 ,      m3

4 ,      m3

5 ,      m3

6 ,      m3

tel. do kontaktu . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
czytelny podpis
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