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takzeszeregnowychre- prze\lodniczą- guiaminów,
łamachnasfejgazetki,a ponadtobę- Malia Bu'lhakorvska
którychpoprzednie
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matęriały
dZiemyumieszczać
związa- ca komisji społeczno-samorząd
owej
\\,ymagały
popńweki nowelizacji' Sąto|
ne z RN na znajdującychsię Da na. BarbaraKr'awczyk, czlonekkomisji I' Regulamin
Zarządu'
inlomacyjnych. społeczno-san1ożądowej
szymosicdlutablicach
2' Regulaminy
poszczególnych
komisji
PierwszekonrunikaryRN \ływiesili- MarekGalecki- czlonekkomisjispo- RN,
śm),j
użu,listopadzie
i manrynadzie.ję, leczno.samorządowej
gospodarki
3.Regulamin
finansowej
SM
.'KsiężeMałe.,.
żeilicjatywata spotka]asięz źryczli.
{\'
\łymprzyjęciem'
Podstawowe
zadaniaRNto sprawowa- 4. Regulamin
rozlicz:niakosŹówinwe.
niekontrolii nadzorunaddfia'lalnościąsrycji mieszkanio\ł.vch
ObecnaRada NadzorczaSM KM
i usta]an
ia kosztu
i orazczuwanie nad\\,ykony- budo\ły(\ł"ńości
składasię z dwunastuosób będących społdzieln
pocz1tko*ęjposzczejej fadaństa- gó]Dychloka]i).
naszejspółdzielni'
Napienv- waniempEezspóidzielnię
członkami
szym posiedzeniu,
29.06.2004
roku, tutowych'oznaczato,żeRN na bieżą- 5. Regulamin$ynajmulokali u4'tkoj ego cokontrolujegospodarkę
niczącego,
Radawybra]aprze\łod
finansowąspól. lvychSM ,.Księże
Małe''.
Zastępcę!
seketarzaorŻupowołala
trzy dZielniomf pracęZarza3u'
6. Regulaminzamianylokalimiesrkalstałekomjsje: gospodarkizasobami Do 31 grudnia200f1roku odby,losię lrychSM ,'Księże
Małe.',
iowyni, ekonomiczno-rewi- osiemposiedzeriplenarnych
mieszkan
pożądkowysM ',Księże
orazdwa 7' Ręgulamin
posiedzenia
z),inąi społec o.samo.ządową'
Prezydium,
w składktóre- Małe''
go wchodzą:pżewodnicząc}.'
Zastęp- Uchwaleniewszystkichregulaminów
skład osobowyRady
ca przewodnicfącęgo!
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analiza'
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wszystkiclrsta'lych
przewodniczą-.
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cy RN
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\'odnicząccgoRN
sięRadaNadzor. nio\\yn1iplfeprowadziła
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cza, arajdąPaństwow odrębnymar. chów,poddaszy'okapówi rylien, elewa-śz
AdamCzmuchowski- przewodniczą- rykuleopublikowanym
rvnilrie.jsrym
nu- cji bud-r'nków,
chodnikóq tel€nów ziecy komisji gospoda*izasobam
i miesz- merzcgźuelKl'
]onychi spoŹądziła
spmwozdanie
z prze.
prowadzonych
kaniouymi
Rada Nadzorcza
lustracji. PonadtoKonisjaGZM opiniowała
\\,nioskii pracepla.
nowaneplfez DziałTechniczllyoraz
$,ykona'ła
analifędokuneDtacji
przed
lustracjąsiecico'
Komisjaspołccmo'samoźądowa
rozpa.
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i
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57pr:eyul.Chozorvskiej55,zajęciaspoF
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7,
atakźefi lia Biblioteki Miej skiejprzyuI'
Clrorzowskiej
55 naz-akup
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sięrównieżwnioskanj
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wych'zaopiniowała
spółdzielniza pierwszepółrocze
łalności
2004rokuorazanalogicnesprawozda_
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Mroszeniaopłatza lokalerrieszkalnei
u44kowe,kontrolęzatrudnieniai *)'nagradza|iaorazkontrolęw zakresieproi.
wadzenia dokumentacj
mieszkazasobami
Kotrisja gospodarki
klatekscho_
niowymiplanujelustracje
dowychi piwnic,miejscpałkowaniapo.
piesfych,
jafdó\ do-jazdów
orazdojść
a takżes'eciCo
i elektrycznej,
instalacj
dziaparametrach
pEy maksymalnych
łanu.
PragniemyprrypomniećPańśwu'ż€
członkowieRady Nadmrcf€j pełnią
dyżury w kaźdypi€rwszy całań€k
w
miesiącliw godzinach16.00-17.00
si€dfibie spółdfi€lni przy ul. Tal.|logórskiej 1'
Radą Nadzofcz.l

Mapt1 pnecjstarĄ,iająca pfojekt posżerzenia l' opolskiej na wysokosci
naszych blokóv Widać: pętlę tramy/ajotą fozbudo ,aną o Pętlę dla
.A,kierunh! Rad.wąnic'
autobusów i płzedhtżenie linii tfanTwdjovej
Ekfdnó\, c|kust,c?rych nie zaznaczono - pfil,|,dopodabnie nie ma ich v
planach budowy.
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nia zgodnief potrzebami'
szczegó1nie
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ie popowodziwrarz innymi
organiuacjamipozbawionymi
sjedzib.
nikienrsali konferencyj.
Szkole PodstarvowejNr 99 przy ul. Gdy użytko\ł
nej
stala
się
także
Młodzieżowa
Rada
Głubczyckiej3, informujaco tym Za.
powstał
osiedla
prob]em
sprzątania
rządSpóldzielnina
sali
piśmie
i zabielając
po praktyczniekażdyn spotkaniu
swój majątektrrvały.
obciążało
spół.
2. Staraniem
Radyosiedla',Księze,'do MRo, co finaDso\ło
dzielnię'
Poniewaz
Ro
ot|4'mywała
pracyna teręnieobjętymdzialal11ością
od
RadyzostałprzydzielonyfuŃcjonariusz cminy środkifinansowena utrzyma'
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3|ejuź po wygjr.
ul' Katowickiej23 nieodpłatnie'
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dowiedzielisięod strainikao famiarze
uchwały
RadyNadzorcfej'
z odpłatno.
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ścią250
Zł
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i w celuwynajęciago
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a
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odpłat.
innyn podmiotom'Placówkęfapropow porównaniuz
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inneRadyOsiedli.
\r..
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]li zastanawialisię,czy 11iejest
to \ły- w niecodzienny
nicfony
dostęp
do
sali konferencyjnej,
biegdo obcią?erria
Ro płatnością
czynpo
bez
upŹedzenia,
szu.gdyżPolicjai strażMiejskaobej8odzinachpracy.
salęfe \ł'są'stkich
sto.
mujeswyn działaniem
terenwiększy Ro opróżniła
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i
szafek,
części
krzeseł,
cą'Iitego
odosiedlaspółdzielni'
Po konsultacjach
które, przynajnrniejw
z komendantam
i Policji, StraryMiejskie.j wyposażcnia!
wniesionona podstawieumoorazDyrektorem
SP Nr 99postanowio- części'
jako
wy
waruneknieodplatnego
kolzy
noprzenieść
punktpatrolowydo lokalu
(przez
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prawie
5
lat)
z
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w szko]epodstawowejprzy ul' Głub'
Społdzielni.
czyckiejL
ZdumienieZarząduoraz Rady Nad.
mia,ła
sięzebrać.
Przetvodniczącyfotczej'którawłaśnie
Rady osiedla Księże byłoogromne'
BalesławLiniewicz Po ozasachdobĘ współpracyspóŁ
dfielniiRopozosta]ljeszcze
] stółso' .'
snow! \\ biul'fcsDoIdzielni.
którv
l-v
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Radaosiedla ,'Księże,,
pragniespro.
stowaćnieprawdziwąinformację
przedstawionąprzez PręzesaSpółdzielniMieszkaniowęj,,Księże
Małe',
w dniu 4 listopada2004 r na posiedzeniuRady Nadzorczei.a doryczą.
cegom.in.likwidacjipunktupatrololvęgoPolicji ist|aży Miejskjejprfy
ul.Katowickiej
21.
] ' SiedzibaRadyos iedla..Księże,,
zo.
stałaprzęniesiona
w roku ]993 na
]11ocy
uchwa'IypodjętęjprzezRadęz
ul' starodworskiej
Daul.Tarnogórską
(do sali konferencyjnej)
wraz-zcaĘm
wyposażeniem
otrzymanyrr
od gminy
wrocławCzęśó
lnebIi,któreniezmie.
ścilysięwno*,ej
siedzibie(stoły,
krze'
sła),a takżedokupionez fllnduszu
Rady szatki zostałyprzekazanepro
tokolarnieSrkolePodstawowej
Nr99
orazspółdzielni
Mieszkaniowej,'KsiężęMałę'''
Natomiastmeble
w ilości:4
stoĘ 20 krzesełi 3 zakupioneszafki
zostałyojelejako majątektrwałyRady
osiędla'W zamianza otrfynanemę.
ble pomieszczenie
miałobyćużycza'
ne nieodpłatnic'
Tyncfasenl w 200l
r Prezesspóldzielniwysląpiła
doRady
z żądanient
opłacania
czynszl]w \\ysokości
250,00złmiesięcznie,na co
Radanienogtasiezgodzić'
Wobecpoprzenieść
wyższego
Radapostanowiła
s\\'ojąsjedzibędo pomieszczeniaw
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jęmy pieczołowiciena wypadękdalszychpotrzebRO.

Lokal Spółdzielnip|zyKatowickiej
Pisno Rady osiedla Księżept. Spro- stawieporofumięniafawanegonaczas 23 udostępniany
byłDięodplatnie
Poli.
stowanięinfonnacjistawiami zarzut określony
od 1] marca1995roku do 1 cji (dzieInicowenu).
a następnie
rów.
przekazanlaRadzie NadzorczejSM stycznia2000
roku.W porozumieniu
RO nieżstra4]Miejskięjprzezokoło10lat.
posiedzeniu
KM nalistopadowym
"nie- zobowiązała
sięn'in' do nakładów''na Koszty eksploatacjilokalu ponosiła
prawdziwychinfornacji" i zarzutten zakupmateria]ówbudowlanychi !vy- Społdziehtia'
go w posażenia
upubliczniaprzezzamiesrczenie
lokalu.,(ś
3 porozumjenia)
a Dobreus}tuowanie
lokalusprawi.lo'
że
Gazecię.
s póldzielnia- do ''tlłczania nieodpłat- pojawiłsię najęmcaoferującywysoki
Co bylo "nieprawdziwego"
w moich Die loka1una czas pełnieniadyżuró*, czynsznajmU,niekonfliktowądziała]
. nie więm,bo nie na. (Ro) i zębrańorganiz,acjom
stwierdzęDiach
społecznym ność
i remontlokalunawlasnykoszt'
pisanolegow "Sprosfowaniu".
działającymna terenieKsięża''(s 4 Rada Nadzorczaspółdfielni została
Mimo tego przedstawiamalane mi porozumienia).Wywiązywaliśmy
się poinlo nowanao zamiarzojego wy{akty.
wzajemnief umotvy|Ro wyposaryła najęciai Zaaprobowa'la
wstępDieten
nieodpłatnie,sa]ęw używanestoty i krzes'}aoraz za]miar,
Radaosiedla korzystała
nejSpoldzielni napod- nowęszafkii korzystała
z sali konferencyj
z pomieszcze- N iezręcznąsytuac.ję
j espowodowala
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dynie koniecznośćpokazania lokalu
przyszłemunajemcyprzed ofi cjalnyn
za\ł'iadomienieln
inslytucji z niego korzys1aJących.
l wtedy inicjatywęprzejęłaRada os ie.
dla.
Do dzisiajnie uz1skaliśmy
odpowiedzi
na wysiąpieniedo KomendantaPoIicii
o|azdo s1|ażyMiejskiejz wnioskiem
o wyrążęnię zgody na lynlczasolve
umięszczenięmiejsca dyżulów Ń sali
konferency.inejspółdzielDi do chwili
zaadaptowaniainnego pomieszczenia
na tencel. Tlumaczyliśmys iq korriecz.
nością
uzyskiwaniadochodórvz ma.
jątku spóIdzielni, oferowaliśmydobrc
warLrnkisocja]nei możli\'t,ość
lrie gorszejniŻd oryclrczaskomunikacji zę środowiskicm. Wszyslkie spotkania\y tej
sPra\\'ięodb]'\ się poza spółdzielnią.a
\-dla tabIicy ogłoszeńpod dawnąpocŹa"
Zarząd SM KM nlógł sobie przeczy.
taćo tyln' Źe '.zachodzikonieczność
li.
kwidacii pUnktu pa1rolowegoStraży
Miejskięj i Dzielnico\\€ g o.''
po*tórzyłs ię:
SccDariusz\łyprou,adzki
samochód'
zajechal
zapakowanowy.
posażenielokaIu01icnależało
do SM),
a na tab|icy og]oszeńpod by'łąpocztą
moźna bylo p|zeczytać, żc Ro stopŹen ios'łaplacówkędo
sow'ląUch\\Jałą
Srkoly Podstawowej99. Do dzisiaj nie
zwrócono konrplętllklL|cry nie nrówiąc
o spiSanit protokołuzdawczo.odbiorczegoczy teżpodziękowaniu za współ.'
pIacę'
.

)S. I grudnia2001 r. rr Szkole Podsta\\o$eIvlrodo}joslę Lo|unlnt' Powołaniacent]!n Edukacyjno-Kultural'
nego.w którym uczestniczyłafi\na zaploszenię'Z wypowiedziPani Dyrek
tor szko]y pżebijałatroskao zagospo.
darowanieb dynku Szkob,,pustoszejącego na skutel(niiu denlograficznego (obecllieok'1/3 liczby uczniów z
cfasów oblężenia)'
Pruęniesienie
placówki dzie]nicowegoi strazymiejskiej
do budynku szkoły 99jest więc właściw4decyzjŁ
szkoda tyIko' ie podjętąw atmosfb'
Źe urażoDychambicji i z naruszenięm
dobrych praklyk dotyczącychroz\łią.
zywania problemów.

Bor baru os tńska.on cl.Ln

Dodatek
mieszkaniowy

Świątecznepaczki

Z okazji Świąt BożegoNarodzenia
RadaNadzorczaSM przygotowala
dla
Dodatek mieszkaniowy' stanowiący 15rviekortychlub rvyrnagających
poustawo*} iDstrlnnent
pomocy,przysłu- mocy nlieszkańcównaszegoosiedla
guje członkomspółdzieIn
paczki żywnościowe.
i nrieszkanio' świąteczoe
orwych zamicszkujacych na podstarvie ganizacjątegoprzedsię.lvzięcia
zajęła
spółdzielcfego prawa do lokalu (nie siękomisja społeczno-5amorządo\ła'
a
przysługuje,gd]rt)t ł prawny nie.]est pomocąprfy roznoszęl1iu
paczeksłu.
SzkoĘPodstawowej
uregulowany)'.jeżeli
i m ięsięczny zyIiuczniorvie
nr
średn
przy
ul. Głubczyckiej,
dochód na.'ednegoczłonkagospodar- 99
którymprastwa donowego \'"okresie 3 miesięcy gniemygorącopodziękować'

poprzedzającychdatęzłozenia wn iosku
o dodateknie przekaczaod 1.01.2005L
- dln gospodalstwajednoosobowego
175% najniższejcmery'tuly'tj ' 984'52 zł
- w gospodarst\.viervieloosobo*,ym
]2 5% najniższejemeD'tLu],!
tj' 70323 zł.
NajniŻszaenleNtu|awynosi obecnic
562,58zlinrożeulecznianie (rvaloryzacja tego świadczenia)Przez gospot|ałstwodomowe fozu.
D]iesię loklto|ą sa,lodzielnie zajmu.
iacega bkol lltb bk.ttora, jego nct!żonkd i infie asoby l|Śpólnie z ni
sta!e zc|mieszkliące i gospoddrujące' które svaje prava do za]niesz.
kiv,ania w lokolu wy|'')adząz pfawa

ogłoszenie:

MASAZLECZNICZY

Mieszkamw obrębieKsiężaMaJego'
od 20 lat prowadzęKlub Karatęprzv
SzkoIePodstawowej
Nr 99 naKsiężu'
Poznałelnkulturęwschodui zasady
masażu
]eczniczego'
Posiadając
wyso.
kie kwalifikacjewykonujęnrasaŻe
f
doiazdemdo klienta'W najbliższym
czasiechcialby]notworzyćgabi|etna
KsiężuMĄm'
Znan wszelkiemętodyi zasadyl11a.
sażuleczniczego'techllikiwschodui
zachodustosowanę
po urafach.
Stosujęakupresuręi korckcjęklęgo.
obowiązuje kryterium normat}.wnej slupa.
powierzchni uz)-tkowcjlokallr:
Posiadalncęńyfikatmistrzowski'
l5m2-1osoba,
Jesten ebsolwentemAkadenii Wy40ml-2osobt
chowania Fizycznego.
*: -: o.o:).
Tel.:
888187931czynnv8.00-16.00
:) )l m l - 4 o \ o 0 ) .
don: 78 1ó407
RyszardSzuber
::':
: "':: ,

/u In/ - o os00.hloTenlozeblc zlagodzonew okoliczllościach
podaDychw
ustawie.
spra\ł'yzlviązanez dodatkicm nieszkaniowyn za}at\viaDe
są*, dziale księgorvościSpółdzie1niu p. Edyty Hupy.
tel.:140 07 89.
Za dochórl uy,ażasię ubezpieczenie
emerytalne i rentolte orar ubezpieczenie chorobolve określonew ptze'
pisoch o ststenie ubezpieczeń spo.
łeczn,ch' chybą fa zas|ab 'iW zą|i
cźone do kosztó|| uzyskania prz|-

Do dachodu nie ylicza się dodatków
dlo siercl zupełnyth zasiłkóu, pie.
l ęgnacyjnyc h, .^ i]ków a kres a|rych
z pon1oĆ),spałecznej, jednoldzol,lych śy,iadczeńpieniężnych i świat1czeń vJ naturze z ponocy spolecz ej
oraz dodatktt tieszkdniafiego.
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