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Trwają inwestycje na
osiedlu przy ulicy 1 Ma-
ja. Po ich zakończeniu

pozostanie do ocieple-
nia już tylko pięć budyn-
ków na osiedlu Jezio-
rany. Mowa o komplek-
sie bloków od Chłapow-
skiego 21 do 29. Spół-
dzielnia chce wykonać
jak największy zakres
robót.
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REMONTY NA JEZIORANACH

CZY ZA ŚMIECI ZAPŁACIMY MNIEJ?

Niektórzy z nas być mo-
że, bowiem gmina propo-
nuje wprowadzenie nowej
metody obliczania opłat
za śmieci. Ten temat był
jednym z kilku porusza-
nych podczas marcowej

komisji komunalnej i roz-
woju Rady Miejskiej, na
której obecni byli przed-
stawiciele Spółdzielni.
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W dniach od 1 paździer-
nika do 1 2 grudnia 201 3r.
została przeprowadzona
przez Związek Rewizyjny
Spółdzielni Mieszkanio-
wych RP w Warszawie lu-
stracja pełna działalności

Spółdzielni Mieszkaniowej
za okres od 01 .01 .201 0r.
do 31 .1 2.201 2r.
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Z posiedzeń Rady Nadzorczej

Dyżur Przewodniczącego Rady Nadzorczej odbywa się
w każdy poniedziałek w godzinach od 1 5:45 do 1 6:30
w siedzibie Spółdzielni ul. Chłapowskiego 5
tel. 600 467 908, e-mail: klaczynski@o2.pl

W bieżącym roku Rada
Nadzorcza spotykała się
trzy razy, aby zająć się waż-
nymi sprawami dotyczący-
mi Spółdzielców. Na
wszystkie posiedzenia za-
praszano Członków naszej
Spółdzielni, którzy posia-
dają znaczne zadłużenie w
opłatach czynszowych.
Przybyłych Członków wy-
słuchano z uwagą i starano
się przyjść im z taką pomo-
cą, aby w możliwie najszyb-
szym czasie dokonać
likwidacji zadłużenia.

Na posiedzeniach Rada Nad-
zorcza podjęła następujące
uchwały, w sprawie :
1 . wykreślenia Członków Spół-
dzielni (dot. trzech osób) któ-
rzy uporczywie naruszają
postanowienia Statutu Spół-
dzielni, zalegając z przyczyn
przez nich niezawinionych z
zapłatą opłat eksploatacyj-
nych i innych należności,
2. uchwalenia planu funduszu
remontowego Spółdzielni
Mieszkaniowej na rok 201 4

oraz stawek opłat obowiązu-
jących od 1 l ipca 201 4 roku,
3. uchwalenia planu działal-
ności oraz gospodarki finan-
sowej na rok 201 4 oraz
uchwalenia stawek opłat czyn-
szowych obowiązujących od
1 l ipca 201 4 roku,
4. wyrażenia zgody na radio-
wy odczyt wodomierzy w za-
sobach spółdzielni
Omówione zostały wnioski

z przeprowadzonej lustracj i
przez Związek Rewizyjny Spół-
dzielni Mieszkaniowych RP
za okres od 01 stycznia 201 0
r. do 31 grudnia 201 2r.
Rada Nadzorcza odrzuciła
propozycję PGK wydzierża-
wienia gruntu przy ulicy Chła-
powskiego w Śremie w celu
zorganizowania tam czaso-
wego targowiska. W zamian
Rada zaproponowała inną lo-
kal izację. Ponadto omówiono
działalność i perspektywy roz-
woju Tv Relax, świetl ic osie-
dlowych oraz Klubu Relax.
Zrelacjonowano także udział
Zarządu Spółdzielni w posie-
dzeniu Komisj i Komunalnej
Rady Miejskiej w Śremie do-

tyczącej gospodarowania od-
padami komunalnymi. Niestety
nadal nie udało się uzyskać
porozumienia w sprawie wy-
wozu odpadów z zasobów na-
szych osiedl i .
Rada zapoznawała się tak-
że z bieżącymi sprawami Za-
rządu, które dotyczyły miedzy
innymi prac remontowych i
termomodernizacyjnych, wy-
miany wodomierzy, zakupu
nowego sprzętu do spółdziel-
czej Tv Relax oraz 58 pojem-
ników na piasek. Członkowie
Rady dowiedziel i się również
o przebiegu konferencji w

sprawie obrony spółdzielców
i spółdzielni mieszkaniowych
w Polsce, która odbyła się w
Łodzi.
Rada Nadzorcza podjęła tak-
że stanowisko w sprawie po-
zwu złożonego przez Pana
Pawła Szymenderskiego prze-
ciwko Panu Robertowi Piąt-
kowi, popierając wypowiedź
pozwanego na Walnym Zgro-
madzeniu Członków naszej
Spółdzielni w ubiegłym roku.

(Rada Nadzorcza)
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Trwają inwestycje na osie-
dlu przy ulicy 1 Maja. Po ich
zakończeniu pozostanie do
ocieplenia już tylko pięć bu-
dynków na osiedlu Jeziora-
ny. Mowa o kompleksie
bloków od Chłapowskiego
21 do 29. Spółdzielnia jest
już po audytach, są opra-
cowane dokumentacje oraz
uzyskane pozwolenia na bu-
dowę. Prawdopodobnie pra-
ce rozpoczną się jeszcze w
tym roku. Poza samą ter-
momodernizacją wynikają-
cą z audytu zrealizowanych
zostanie cały szereg zadań
dodatkowych. Będąc na tych
nieruchomościach Spół-
dzielnia chce wykonać jak
największy zakres robót.

- Nasze zaangażowanie za-
równo na Maja, jak i Chłapow-
skiego jest bardzo duże,
bowiem wszystkie te budyn-
ki objęte były dwuletnim pro-
gramem finansowym, a jak
wiemy, nie z winy Spółdziel-
ni jego realizacja opóźniła się
o rok - mówi Marek Mansfeld,
Zastępca Prezesa Spółdziel-
ni Mieszkaniowej w Śremie.
Audyt termomodernizacyj-

ny jest opracowany na bazie
ustawy regulującej zakres tych

prac i dotyczy ochrony ciepl-
nej budynku. Tam jest mowa
o wymianie stolarki okiennej
na częściach wspólnych, do-
ciepleniu ścian, stropodachu,
piwnic, czy modernizacji in-
stalacj i ciepłej wody i central-
nego ogrzewania Oprócz
takich prac audytowych wy-
konany zostanie także sze-
reg prac dodatkowych:
przebudowa wejść do klatek
schodowych oraz ich malo-
wanie, konserwacja, remont
dachów i balkonów oraz prze-
budowa dróg wewnętrznych
i chodników, które realizowa-
ne są w tym samym czasie,
co te objęte audytem. Należy
pamiętać, że wtedy całościo-
wy koszt remontu często jest
większy. O ile sama termo-
modernizacja mogłaby zamy-
kać się w kwocie 450 tysięcy
złotych, to roboty dodatkowe
pochłaniają kolejne 200-250
tysięcy na jeden budynek.
Na budynkach ocieplanych

wcześniej często rusztowa-
nia wracały bardzo szybko,
bowiem trzeba było właśnie
zakonserwować dach, czy wy-
remontować balkony. Wtedy
pojawiały się głosy krytyki dla-
czego nie dało się zrobić
wszystkiego za jednym ra-
zem. Jednak w owym czasie

podczas kwalifikacji budyn-
ków do remontów stan tych
rzeczy został oceniony pozy-
tywnie, od strony prawa bu-
dowlanego, podczas doko-
nywanych przeglądów.
Wszystkie prace prowadzo-

ne obecnie na osiedlu przy ul.
1 Maja mają się zakończyć
wraz z końcem października.
Spółdzielnia jest zadowolo-
na, bowiem udało się jej uzy-
skać niższe ceny niż wcześniej
zakładano. Po przetargach
okazało się, że tegoroczna
termomodernizacja będzie
tańsza o ponad mil ion złotych.
Niezwykle ważnym elemen-
tem finansowania tego typu
prac jest tzw. premia termo-
modernizacyjna. Premia sta-
nowi pomoc finansową
przyznawaną inwestorom
przez państwo. Jest ona prze-
znaczona na spłatę części
kredytu zaciągniętego na
przedsięwzięcie termomoder-
nizacyjne. Premia przyzna-
wana jest przez Bank
Gospodarstwa Krajowego
ze środków Funduszu Termo-
modernizacji i Remontów. Wa-
runkiem jednak skorzystania
z dofinansowania jest zacią-
gnięcie kredytu w banku ko-
mercyjnym na pokrycie
kosztów realizacji inwestycji .

Ponadto zgodnie z ustawą,
premia termo modernizacyj-
na przysługuje wówczas, gdy
z audytu energetycznego wy-
nika, że na skutek przedsię-
wzięcia termomodernizacyj-
nego nastąpi zmniejszenie
rocznego zapotrzebowania
na energię. W planach są już
kolejne bloki do termomoder-
nizacji – zasoby na Helen-
kach. W tej chwil i prze-
prowadzane są analizy zuży-
cia ciepła. Standard ochrony
cieplnej tych budynków jest
praktycznie taki sam – budo-
wa Jezioran była rozłożona
w czasie, natomiast Helenki
powstały całościowo w latach
90-tych. Co ważne, wtedy był
jeden zakres normowy od stro-
ny ochrony cieplnej budyn-
ków, są one w jednakowym
standardzie – wyjaśnia dalej
Marek Mansfeld.
Już teraz Rada Nadzorcza

i Zarząd zapraszają Państwa
na zebrania, na których zo-
staną szczegółowo omówio-
ne sprawy poszczególnych
nieruchomości. Dokładne ter-
miny spotkań zostaną poda-
ne poprzez ogłoszenia na
klatkach schodowych budyn-
ków.

(SM)

TERMOMODERNIZACJA I REMONTY NA JEZIORANACH



Wobec powzięcia informa-
cji o próbach wejścia do
mieszkań osób samotnych,
starszych przez osoby ma-
jące na celu dokonanie kra-
dzieży, które podają się za
służby techniczne, prosimy
Państwa o zachowanie
szczególnej ostrożności i

zwrócenie uwagi na ten pro-
blem. Przypominamy, że w
przypadkach konieczności
wejścia do mieszkania,
przez służby techniczne
Spółdzielni, w celu np. do-
konania przeglądu in-
stalacji gazowej, odczytów
wodomierzy czy podzielni-
ków ciepła, każdorazowo

informujemy o nich z wy-
przedzeniem indywidualnie
lub poprzez ogłoszenia na
klatkach schodowych.

Ponadto w ostatnim cza-
sie mogły pojawić się w
Państwa skrzynkach pocz-
towych „ulotki” dotyczące
zarządzania nieruchomo-

ściami. Spółdzielnia oświad-
cza, że nie miała wpływu na
ich treść.
Ubolewamy nad faktem

podawania Państwu nie-
rzetelnych danych.

(SM)

Zgodnie z art. 91 § 1 Usta-
wy Prawo Spółdzielcze, każ-
da spółdzielnia obowią-
zana jest przynajmniej raz
na trzy lata, a w okresie po-
zostawania w stanie likwi-
dacji corocznie, poddać się
lustracyjnemu badaniu le-
galności, gospodarności i
rzetelności całości jej dzia-
łania. Lustracja obejmuje
okres od poprzedniej lu-
stracji.

W dniach od 1 październi-
ka do 1 2 grudnia 201 3r. zo-

stała przeprowadzona przez
Związek Rewizyjny Spółdziel-
ni Mieszkaniowych RP w War-
szawie lustracja pełna dzia-
łalności naszej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Śremie, za
okres od 01 .01 .201 0r. do
31 .1 2.201 2r.
Lustracja spółdzielcza sta-
nowi zorganizowaną formę
kontrol i działalności spółdziel-
ni przez jej członków. Działa
w imieniu i na rzecz intere-
sów członków. Tak jak nad-
zór finansowy stoi na straży
bezpieczeństwa naszych de-
pozytów, tak lustracja strze-

że interesów członków spół-
dzielni. Bada zgodność funk-
cjonowania spółdzielni z jej
celami statutowymi, przestrze-
ganie prawa spółdzielczego,
norm statutowych oraz res-
pektowanie międzynarodo-
wych zasad spółdzielczych.
Lustracja bada też wypełnia-
nie swoich obowiązków przez
organy przedstawicielskie,
przestrzeganie praw człon-
ków a nade wszystko efek-
tywność wykorzystania po-
siadanego majątku i właści-
wy nad nim nadzór.
Z czynności lustracyjnych

lustratorzy sporządzil i proto-
kół, który został złożony Ra-
dzie Nadzorczej i Zarządowi
Spółdzielni. Protokół ma moc
dokumentu urzędowego.
Na podstawie protokołu z

lustracj i przeprowadzający ją
związek rewizyjny opracował
wnioski polustracyjne oraz
przekazał je do Spółdzielni w
formie l istu polustracyjnego.
Z l istem można zapoznać się
na stronie internetowej Spół-
dzielni www.smsrem.pl w za-
kładce o Nas.

(SM)
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LUSTRACJA SPÓŁDZIELNI

UWAGA ZŁODZIEJ!

WYKAZ OPŁAT WNOSZONYCH DO SPÓŁDZILNI ORAZ INNYCH PODMIOTÓW
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CZY ZA ŚMIECI ZAPŁACIMY MNIEJ?

Niektórzy z nas być może,
bowiem gmina proponuje
wprowadzenie nowej meto-
dy obliczania opłat za śmie-
ci. Ten temat był jednym z
kilku poruszanych podczas
marcowej komisji komunal-
nej i rozwoju Rady Miejskiej,
na której obecni byli przed-
stawiciele Spółdzielni.

Jak mówił podczas obrad,
Naczelnik Pionu Rolnictwa i
Gospodarki Komunalnej Ro-
bert Mielcarek - Wysokość
stawki opłaty ustalana jest we-
dług l iczby osób zamieszku-
jących w lokalu. Baza w
wysokości 1 0 złotych pozo-
staje niezmieniona jeśl i cho-
dzi o lokale zamieszkiwane
przez cztery osoby. Rodzina
składająca się z pięciu lub
sześciu osób zapłaciłaby 9
złotych za każdego zamiesz-
kałego w domostwie. O zło-
tówkę mniej zapłaciłaby
rodzina siedmio i ośmiooso-
bowa. Opłata zmniejszałaby
się w takim sam sposób dla
jeszcze liczniejszych domostw.
Wprowadzona metoda powo-
duje to, że miesięcznie wpły-
wy do gminy z tytułu opłaty
będą niższe o około 1 0 tysię-
cy złotych. Takie analizy mie-
l iśmy możliwość poczynić –
mówił dalej Mielcarek.
Podczas tego spotkania pod-
kreślano, że preferencyjne
opały dotyczyłyby tylko osób,
które wybrały selektywny spo-
sób zbierania odpadów. Sze-
reg pytań w tematyce
gospodarki odpadami komu-
nalnymi miała Spółdzielnia.
Zastępca Prezesa Zarządu
Marek Mansfeld poruszał mię-
dzy innymi temat odpadów
wielkogabarytowych, bowiem

ze względu na zbyt rzadki ich
odbiór, Spółdzielnia musiała
podpisać osobną umowę z
PGK, przeznaczając na to
znaczące środki finansowe.
Burmistrz potwierdził, że to
jest słaba strona systemu.
Częstszy odbiór gabarytów
ma odbywać się od stycznia
201 5r. , jednak szczegółów
jeszcze nie znamy.
Jak powiedział włodarz Śre-
mu: „Nie można zmienić wa-
runków umowy, która została
podpisania w wyniku zamó-
wienia publicznego w trakcie
trwania tego zamówienia i do-
dał - Bierzemy pod uwagę te
sugestie Spółdzielni, które
mówią o tym, że odbiór gaba-
rytów nie był mocną stroną
systemu, przyznajemy się do
tego. To uwzględnimy przy
nowym postępowaniu, acz-
kolwiek są możliwe inne roz-
wiązania.
Radny Wojciech Zajler dopy-
tywał, dlaczego nowa forma
obliczania opłat nie obejmie
większej i lości rodzin i na ja-
kiej zasadzie wyliczono, że
taniej będzie miała dopiero
rodzina pięcioosobowa. Wy-
jaśniono, że standardowy mo-
del rodziny to jest 2+2, czyl i
cztery osoby, a idąc w obniż-
kę dla takich rodzin skutek fi-
nansowy mógłby zachwiać
system. Prezes Mansfeld
wskazał również na niedopre-
cyzowanie terminu gospodar-
stwa domowego w ustawie.
Jak mówił Mielcarek, Spół-
dzielnia jako zarządca musia-
łaby złożyć deklarację
dotyczącą ilości osób dla każ-
dej nieruchomości wieloloka-
lowej, korzystając z przygo-
towanych przez gminę tabe-
l i . To jednak dodatkowa pra-
ca dla Spółdzielni, która nie

posiada danych dotyczących
rodzin w mieszkaniach, a prze-
twarzanie tych danych przez
Spółdzielnię, w związku z go-
spodarką odpadami, w opini i
Głównego Inspektora Ochro-
ny Danych Osobowych, nie
znajduje podstaw prawnych.
Wrócił też temat szczelności
całego systemu, bowiem ilość
mieszkańców może być du-
żo większa niż i lość wskaza-

na w deklaracji śmieciowej,
które wpłynęły.
Spółdzielnia od dawna dąży
do współpracy z gminą pod
względem śmieci, aby ulżyć
mieszkańcom osiedl i , jednak
bezskutecznie. Pamiętajmy,
że nadal Samorządowe Ko-
legium Odwoławcze nie roz-
strzygnęło sporu pomiędzy
gminą, a spółdzielnią.

(TV)
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Informujemy Państwa, że
w miesiącu kwietniu br. zo-
stanie rozpoczęta wymiana
wodomierzy ciepłej i zimnej
wody.

Szczegółowy wykaz bu-
dynków wraz z podaniem
terminu i godziny wymiany w
poszczególnych lokalach
mieszkalnych zostanie podany
na tablicach ogłoszeń w
klatkach schodowych, na
stronie internetowej Spółdielni
- www.smsrem.pl oraz w
TvRelax.

Montowane w Państwa
mieszkaniach wodomierze
firmy Ista Polska Sp. z o.o.
są suchobieżne, jednostru-
mieniowe. Zastosowanie ta-
kiego rodzaju wodomierza

gwarantuje dużą dokładność
pomiaru jak również długą ży-
wotność samego mchanizmu.
Osady i zanieczyszczenia nie
wnikają do wnętrza l iczydła,
dodatkowo szczelna obu-
dowa zabezpiecza przed do-
staniem się wody i wypływem
na zewnątrz. Zamontowane
na tych wodomierzach
moduły radiowej transmisj i
danych pozwolą z pewnością
na dokładniejsze monito-
rowanie zużycia wody, jak
również na dokładniejsze rozl i -
czenie wskazań licznika głó-
wnego w stosunku do
wskazań liczników w Państwa
mieszkaniach.
Przypominamy, że wymianę

wodomierzy przeprowadza
się, co 5 lat. Na tyle, bowiem
producent wodomierza udziela

gwarancji na prawidłowe
wskazania w/w wodomierza.
Potocznie nazywa się to le-
gal izacją wodomierza.
Zwracamy się do Państwa

z prośbą o wyrozumiałość
oraz o obecność w swoim

domu podczas ustalonego
wcześniej terminu montażu
wodomierzy, dzięki czemu
wymiana przebiegnie spra-
wnie i skutecznie.

(SM)

WYMIANA WODOMIERZY Z ODCZYTEM RADIOWYM

ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA – EBOK

W połowie br. roku ruszy
w Spółdzielni nowa usłu-
ga - Elektroniczne Biuro
Obsługi Klienta - w skrócie
EBOK. Za pomocą EBOK'a
będą Państwo mogli prze-
glądać podstawowe infor-
macje dotyczące lokalu,
obrotów na koncie lokalu,
aktualnego salda na kon-
cie, informacje dotyczące
opłat czy przyznanych do-
datków mieszkaniowych.
Istniała będzie możliwość
wydrukowania blankietu
przelewu na konto Spół-
dzielni uwzględniającego
indywidualne dane nadaw-
cy.

1 .Czy korzystanie z EBOK
jest bezpieczne ?
Korzystanie z Elektronicz-

nego Biura Obsługi Klienta

jest w 1 00 % bezpieczne. Na-
leży pamiętać aby nie
udostępniać swojego hasła
osobom trzecim.
2. Jakie oprogramowanie
jest potrzebne aby korzy-
stać z EBOK ?
Aby korzystać z Elektronicz-

nego Biura Obsługi Klienta
wymagana jest dowolna prze-
glądarka Internetowa.
3. Jak założyć konto upraw-
niające do korzystania z
EBOK ?
Aby założyć konto upraw-

niające do korzystania z Elek-
tronicznego Biura Obsługi
Klienta należy zgłosić się do
działu członkowskiego Spół-
dzielni pokój nr 28.
4. Czy można zrezygnować
z posiadanego konta EBOK ?
Z korzystania z Elektronicz-

nego Biura Obsługi Klienta
można w każdej chwil i zrezy-

gnować. Należy fakt ten zgło-
sić w Spółdzielni.
5. Ile kosztują założenie i
prowadzenie konta EBOK ?
Założenie i prowadzenie

konta Elektronicznego Biura
Obsługi Klienta jest całkowi-
cie bezpłatne.
6. Czy mogę założyć konto
przez Internet lub telefon ?
Nie, założenie konta przez
Internet lub telefon jest
niedostępne, wymagana jest
osobista wizyta w Spółdzielni.
7. Nie pamiętam hasła. Jak
mogę je odzyskać ?
Jeśl i zapomniel i Państwo

hasła istnieje możliwość po-
nownego wygenerowania ha-
sła bez konieczności wizyty
w Spółdzielni. Po wygenero-
waniu nowego hasła zosta-
nie ono przesłane na adres
e-mail skojarzony z Państwa
kontem EBOK. Jeśl i z kon-

tem EBOK nie jest skojarzo-
ny żaden adres e-mail wtedy
jedyną możliwością ponow-
nego wygenerowania hasła
jest wizyta w Spółdzielni. Ze
względów bezpieczeństwa
bardzo ważne jest, aby do
konta e-mail , które podali Pań -
stwo jako skojarzone z kon-
tem EBOK nie miały dostępu
osoby do tego niepowołane!
8. Jakie korzyści płyną z
korzystania z EBOK ?
Główną zaleta korzystania

z Elektronicznego Biura Ob-
sługi Klienta jest fakt, iż mo-
gą Państwo o każdej porze
dnia i nocy z dowolnego miej-
sca na świecie sprawdzić pod -
stawowe informacje dotyczące
Waszego mieszkania.

(SM)



Przypominamy Państwu
poniżej okresy rozliczenio-
we dla poszczególnych nie-
ruchomości.

Dokładne terminy i godziny
odczytów podzielników po-
damy jak zawsze na klatach
schodowych budynków oraz

na stronie internetowej Spół-
dzielni Mieszkaniowej -
www.smsrem.pl.
Prosimy o udostępnianie

pracownikom lokali co umoż-
l iwi sprawną realizację tego
zadania.

(SM)
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ROZLICZENIE WODY I CIEPŁA

Lokalizacja budynku
Czas obowiązywania okresu rozl iczeniowego

kosztów zaopatrzenia budynków w ciepło i wodę

ŚREM
ul. Paderewskiego 1 , 2, 3AB, 5, 6, 7, 8, 9, 11 , 1 3, ul. Nowa Strzelnica 1 , 3, 5

od 01 .01 . do 31 .1 2. każdego roku

ŚREM
ul. Chłapowskiego 3, 4, 6, 8, 1 6, 1 8, 20, 22, 24, ul. Grunwaldzka 2, 4
ul. Paderewskiego 3 mieszkania od 1 do 70, ul. Chopina 4 mieszkania od 89
do 1 48, ul. Konstytucji 3 – go Maja 4, ul. Moniuszki
KSIĄŻ WLKP.
ul. Nowomiejska 4, 6, 8, 1 0, 1 2, 1 8, 20, 22, 24

od 01 .02. do 31 .01 każdego roku

ŚREM
ul. Chłapowskiego 1 2, ul. 1 Maja 3, 5, 7, 9, 11 , 1 3, 1 5, 1 7, 1 9
ul. Roweckiego 6, 8, 1 2, 1 4, 1 6, ul. Okulickiego 4, 6, 8

od 01 .03. do 28.02 każdego roku

ŚREM
ul. Okulickiego 1 , 1 0, 1 4, ul. Komorowskiego 1 , 5
ul. Chłapowskiego 1 3, 1 5, 1 9, 21 , 23, 25, 27, 29,5, ul. Kilińskiego 24, 26

od 01 .04. do 31 .03. każdego roku

ŚREM
ul. Komorowskiego 6, 8, 1 0, 1 2, 1 4, ul. Poznańska 1 8, 20, 22, 24, 26, 28, 30,32
KÓRNIK
ul. Staszica 1 0, 1 2, 1 4, 1 6, 1 8, 20,1 5, Plac Powstańców Wlkp. 1

od 01 .05. do 30.04. każdego roku

od 01 .06. do 31 .05. każdego roku

ŚREM
ul. Grunwaldzka 8, ul. Sikorskiego 47, 49, ul. Chłapowskiego 1 7, 31 ,33,
ul. Przemysłowa 7,5, ul. Szymanowskiego 2,3,4, ul. Paderewskiego 2
mieszkania od 41 do 1 09, ul. Chopina 4 mieszkania od 8 do 88,
ul. Konstytucji 3 – go Maja 1 , 2, 3, 6, ul. Rzadkiego 1 ,3,5

ZMIANA LOKALIZACJI KONTENERÓW NA ŚMIECI

Informujemy, że od dnia
1 .04.201 4r. zmianie ulegną
lokalizacje kontenerów prze-
znaczonych na usuwanie
nieczystości stałych i po-
jemników na odpady segre-
gowane, usytuowane
dotychczas w pasie drogo-
wym – na parkingu wzdłuż
ulicy Chłapowskiego oraz
przy ulicach Okulickiego 1
i Komorowskiego 5 w Śre-
mie.

Zmiana została podyktowa-
na wprowadzeniem przez Za-

rządcę drogi tj . Powiatowy
Zarząd Dróg, opłat za zajmo-
wanie pasa drogowego przez
ustawione tam kontenery na
śmieci. Prosimy Państwa o
wyrzucanie nieczystości w
miejscach, które poniżej wska-
zujemy. Dokładną lokalizację
ustawienia kontenerów przy-
należnych i obsługujących
określone budynki, podamy
Państwu indywidualnie (infor-
macja do skrzynek poczto-
wych) oraz poprzez
wywieszenie informacji na ta-
bl icach ogłoszeń na klatkach
schodowych.

Przewidywana lokalizacja
kontenerów i adresy budyn-
ków przynależnych:

1 . Lokalizacja przy trafosta-
cj i naprzeciw ul. Chłapow-
skiego 21 – ul. Chłapowskiego
1 3,1 5,1 7 w Śremie.
2. Nowa lokalizacja - przy ul.
Komorowskiego 1 (przy tra-
fostacji od strony przedszko-
la) – ul. Okulickiego 4,6,8 i ul .
Komorowskiego 1 w Śremie.
3. Nowa lokalizacja - naprze-
ciw budynku przy ul. Rowec-
kiego 6 parking (od strony
domków jednorodzinnych)

– ul. Roweckiego 4,6,8 ul.
Okulickiego 1 , ul . Chłapow-
skiego 3 i domki jednorodzin-
ne ul. Roweckiego 1 -29 w
Śremie.
4. Nowa lokalizacja - parking
naprzeciw ul. Komorowskie-
go 5 od strony ul. Komoro-
wskiego 6 – ul. Okulickiego
1 0,1 2,1 4 ul. Komorowskiego
5 częściowo ul. Komorow-
skiego 6.

Za powstałe z tego tytułu
utrudnienia przepraszamy.

(SM)



08

30 LAT KLUBU RELAX

Balem dla seniorów roz-
poczęły się oficjalne obcho-
dy 30-lecia Klubu Relax
Spółdzielni Mieszkaniowej
w Śremie. W Gościńcu Żu-
rawiec bawiło się 1 70 osób.

Od trzech dekad Klub Re-
lax organizuje wiele inicjatyw
od kulturalnych i sportowych
po rekreacyjne i turystyczne
dla wszystkich grup wieko-
wych. Najczęściej jednak z
usług klubu korzystają senio-
rzy, którzy są najaktywniejsi
i najchętniej biorą udział we
wszelkiego rodzaju spotka-
niach. Czwartkowy bal był dla
nich podziękowaniem.

- Przypomnę dla tych, któ-
rzy nie pamiętają tych faktów.
W Klubie Relax kiedyś była
pralnia chemiczna, a teraz
szerzymy kulturę – mówił An-
drzej Lazar. Na balu 30-lecia
nie zabrakło wielu zaproszo-
nych gości – z władzami
Spółdzielni na czele – Zastęp-
cą Prezesa Zarządu Markiem
Mansfeldem, Przewodniczą-
cym Rady Nadzorczej Toma-
szem Klaczyńskim oraz
Członkiem Zarządu Karoliną
Posadzy. - Klub Relax to lu-
dzie, to my. Dzisiejsza impre-

za, jest dla tych wszystkich,
którzy spotykają się w Klu-
bie Relax, jest podziękowa-
niem za te 30 lat. Kolejne
pokolenia korzystają z ofert,
jakie proponuje klub Spół-
dzielni. Te wszystkie chwile,
będziemy wspominać bawiąc
się wspólnie – mówiła Karo-
l ina Posadzy, Członek Zarzą-
du Spółdzielni.
Na przestrzeni tych trzydzie-
stu lat Klub Relax współpra-
cował z wieloma instytucjami.
Dziś bardzo często wspólne
inicjatywy organizowane są
z gminą Śrem, czy Towarzy-
stwem Pomocy Potrzebują-
cym im. świętego Bra-
ta Alberta. - Współpracujemy

na wielu płaszczyznach. Po-
cząwszy od organizacji cza-
su wolnego dla dzieci, poprzez
różnego rodzaju imprezy kul-
turalno-oświatowe, na bez-
pieczeństwie w ruchu dro-
gowym kończąc. Myślę, że
ta współpraca od wielu lat
układa się znakomicie i tak
będzie przez kolejne lata się
układała. - mówił Zastępca
Burmistrza Śremu Bartosz
Żeleźny. - Klub Relax istnie-
je 30 lat, Towarzystwo 22,
a właściwie od 1 0 lat to nam
się tak wspaniale powodzi.

Wspólnie organizujemy róż-
ne imprezy. Współpraca jest
naprawdę wspaniała. Dzię-
ki władzom Spółdzielni Miesz-
kaniowej, 1 20 seniorów ma
się gdzie co tydzień spoty-
kać. To jest wspaniałe. Cie-
szymy się, że taka dobra
współpraca jest i życzymy z
okazji tego jubileuszu, aby
jak najlepiej się im powodzi-
ło – mówiła Prezes Towarzy-
stwa Pomocy Potrzebującym
im. Św. Brata Alberta „Nadzie-
ja” Krystyna Szymańska. Nie
obyło się bez gratulacj i – cho-
ciażby od właściciel i Gościń-
ca Żurawiec, czy wdzięcznych
seniorów. Jeden z panów
przygotował wiersz na cześć

pracowników klubu – Eli Ko-
walak, Wojtka Majchrzaka i
Andrzeja Lazara. Po symbo-
l icznym toaście szampa-
nem seniorzy tanecznym
krokiem ruszyli na parkiet Go-
ścińca. Do tańca przygrywał
im Leszek Piotrowski. Atrak-
cj i podczas balu było bardzo
wiele. Najpierw dla gości wy-
stąpil i utalentowani młodzi
śremianie – zespół wokalny
ze Szkoły Podstawowej Nr 1
w Śremie. Dzieciaki po swo-
im występie chętnie bawil i się
z seniorami na parkiecie. To

nie był koniec muzycznych
niespodzianek. Zaśpiewały
także dwie uczennice Liceum
Ogólnokształcącego – Patry-
cja Łasińska oraz Aleksandra
Marciniak. Na gitarze akom-
paniował im Jacek Golimow-
ski. Nieplanową niespo-
dziankę przygotowali goście
z Żerkowa. Tamtejszy Klub
Seniora Babie Lato dał ki lku-
dziesięciominutowy koncert.
Po losowaniu drobnych upo-
minków i kolejnych szaleń-
stwach na parkiecie do
Żurawca przybyli kolejni go-
ście. Pokaz swoich umiejęt-
ności dal i tancerze z po-
znańskiego klubu Słońce.
Przed nami jeszcze wiele im-

prez z okazji 30-lecia Klubu
Relax, który zapewnia cieka-
wą rozrywkę już kilku poko-
leniom śremian.
Najważniejsza impreza bę-

dzie we wrześniu, gdzie za-
prosimy wszystkich, z którymi
współpracujemy. Planujemy
także bal, który odbędzie się
w listopadzie - dodał An-
drzej Lazar. Bal wypadł aku-
rat w tłusty czwartek więc nikt
nie żałował sobie porcj i
ogromnego tortu.

(TV)
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PROBLEMATYCZNA WSPÓŁWŁASNOŚĆ

1 . Kiedy w nieruchomości
zabudowanej budynkiem
wielolokalowym tzw. „blo-
kiem” powstaje współwła-
sność?
W wyniku przekształcenia

umową notarialną prawa do
lokalu np. spółdzielczego wła-
snościowego, w prawo od-
rębnej własności następuje
wyodrębnienie własności lo-
kalu. Jest to przeniesienie je-
go własności przez spół-
dzielnię na rzecz jej członków
lub innych osób. Wówczas
powstaje specyficzny twór
prawny, jakim jest nierucho-
mość wspólna.

2. Współwłaścicielem jakiej
części nieruchomości zo-
staje wówczas właściciel
mieszkania?
Wspólny staje się grunt oraz

części budynku i urządzenia
nienależące do mieszkań.

3. Kto wówczas zarządza
taką nieruchomością i w ja-
kim zakresie?
Ustawa o spółdzielniach

mieszkaniowych określa, że
zarząd taką nieruchomością
wspólną stanowiącą współ-
własność spółdzielni i osób,
które nabyły własność lokali ,
jest wykonywany przez spół-
dzielnie jako zarząd powie-
rzony. Takie zarządzanie

dotyczy wyłącznie spraw zwią-
zanych z działaniami, które
utrzymują nieruchomość w
należytym stanie, zapobiega-
ją jej niszczeniu oraz zapew-
niają prawidłową eksploatację
i utrzymanie.

4. Czy Spółdzielnia na pod-
stawie zarządu powierzo-
nego może w pełni i
samodzielnie dysponować
nieruchomością na cele bu-
dowlane bez zgody innych
współwłaścicieli?
Nie ma tu mowy o jakichkol-
wiek czynnościach, które po-
zbawiłyby właściciela lokalu
jego uprawnień właściciel-
skich dotyczących rozporzą-
dzania nieruchomością, np.
ustanowienia praw rzeczo-
wych (hipoteki, służebności)
czy zbycia jej części. W
orzecznictwie sądów admini-
stracyjnych pojawiła się roz-
bieżność co do oceny istnienia
uprawnienia spółdzielni do
dysponowania nieruchomo-
ścią na cele budowlane, je-
żel i z wnioskiem o wydanie
pozwolenia na budowę wy-
stępuje spółdzielnia jako jed-
nostka zarządzająca nie-
ruchomością wspólną. Na-
czelny Sąd Administracyjny
zajął się sprawą i orzekł w
składzie siedmiu sędziów
(Uchwała NSA z 1 3 listopa-
da 201 2 r. , sygn. akt I I OPS

2/1 2), że wykonywany przez
spółdzielnię mieszkaniową
zarząd nieruchomością wspól-
ną uprawnia ją do samodziel-
nego dysponowania nie-
ruchomością wspólną na ce-
le budowlane, bez potrzeby
uzyskania zgody właściciel i
lokal i mieszkalnych stanowią-
cych odrębny przedmiot wła-
sności, wyłącznie w zakresie
eksploatacji i utrzymania za-
rządzanej nieruchomości
wspólnej. Jeżeli real izacja da-
nego zamierzenia budowla-
nego zakwalifikowana jest
jako czynność przekraczają-
ca zakres zwykłego zarządu,
to prawo spółdzielni do dys-
ponowania nieruchomością
wspólną na cele budowlane,
o którym mowa art. 3 pkt 11
ustawy z dnia 7 l ipca 1 994 r.
Prawo budowlane, powsta-
je pod warunkiem uzyskania
uprzedniej zgody wszystkich
współwłaściciel i tej nierucho-
mości, zgodnie z art. 1 99 K.c.
Ponadto Sąd wyjaśnił, że za-
leży to od rodzaju robót bu-
dowlanych (czynności doty-
czącej nieruchomości wspól-
nej), podejmowanych w kon-
kretnej sytuacji przez spół-
dzielnię.

5. Co to oznacza dla miesz-
kańców nieruchomości w
praktyce?
Przyjmuje się w praktyce,

że do czynności, które nie
przekraczają zakresu zwykłe-
go zarządu, a więc nie wy-
magają zgody właściciel i
mieszkań, należy załatwianie
bieżących spraw zawiąza-
nych ze zwykłą eksploatacją
i utrzymaniem rzeczy w sta-
nie niepogorszonym w ra-
mach aktualnego przezna-
czenia. W konsekwencji w ra-
zie potrzeby dokonania re-
montu czy konserwacji ,
koniecznych dla właściwej
eksploatacji nieruchomości
wspólnej lub utrzymania jej
w odpowiednim stanie – spół-
dzielnia nie ma obowiązku
uzyskiwania zgody wszyst-
kich współwłaściciel i . W in-
nych zaś wypadkach tak. Taka
sytuacja prawna oznacza, że
gdy spółdzielnia planuje np.
wybudowanie dla mieszkań-
ców parkingów, musi uprzed-
nio uzyskać zgodę wszystkich
współwłaściciel i nieruchomo-
ści - właściciel i lokal i miesz-
kalnych. A zatem brak zgody
choćby jednej osoby wstrzy-
muje wszelkie prace, co w
praktyce nierzadko zdarza
się. Brak porozumienia mię-
dzy współwłaścicielami i w
konsekwencji ich brak zgody,
doprowadza do zablokowa-
nia działań w tym zakresie
przez spółdzielnię.

(SM)

Zapraszamy na bezpłatne porady prawne dla członków naszej Spółdzielni.

Spotkanie z radcą prawnym Karoliną Posadzy
możliwe po wcześniejszym umówieniu się.

tel. 61 - 28 48 500 wew. 542
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- MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ -

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na pierwszeństwo
podpisania umowy ustanowienia prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego położonego przy:
ul. Konstytucji 3 Maja 1 /66 w Śremie, znajdującego się na IV piętrze, o powierzchni użytkowej 56,1 0m2,
składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju, posiadającego balkon - loggię. Lokal

wyposażony jest w instalacje: gazową, elektryczną, sanitarną, c.o.

Cena wywoławcza: 1 36.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 1 1 .04.2014r. o godz. 8:00
w sali widowiskowej siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie

przy ul. Chłapowskiego 5

Aby przystąpić do przetargu należy wpłacić wadium w kwocie: 4.000,00zł i okazać dowód wpłaty przed
przetargiem. Wartość postąpienia: 1 00,00zł.

Mieszkanie można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Członkowskim Spółdzielni,
który udziela wszelkich dodatkowych informacji . tel. 61 28 48 534

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
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- MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ -

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na pierwszeństwo
podpisania umowy ustanowienia prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego położonego przy:
Konstytucji 3 Maja 4/52 w Śremie, znajdującego się na I I piętrze, o powierzchni użytkowej 63,93m2,
składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju, posiadającego balkon - loggię. Lokal

wyposażony jest w instalacje: gazową, elektryczną, sanitarną, c.o.

Cena wywoławcza: 1 50.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 1 1 .04.2014r. o godz. 1 0:00
w sali widowiskowej siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie

przy ul. Chłapowskiego 5

Aby przystąpić do przetargu należy wpłacić wadium w kwocie: 4.000,00zł i okazać dowód wpłaty przed
przetargiem. Wartość postąpienia: 1 00,00zł.

Mieszkanie można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Członkowskim Spółdzielni,
który udziela wszelkich dodatkowych informacji . tel. 61 28 48 534

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.



- REJESTR SPRZEDAŻY MIESZKAŃ -
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LOKAL UŻYTKOWY - NAJEM
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie ogłasza przetarg nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego

położonego przy: ul. 1 Maja 1 5 w Śremie, o powierzchni użytkowej 35,60 m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo
– usługową, nieuciążl iwą dla mieszkańców. Cena wywoławcza opłaty czynszowej: 1 5,00zł. netto za 1m2,

termin zawarcia umowy: w ciągu 1 4 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu
Wartość postąpienia: 1 0,00 zł netto za lokal.

Przetarg odbędzie się dnia 9.04.201 4r. o godz. 1 0:00 w sali widowiskowej siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej w
Śremie przy ul. Chłapowskiego 5. Aby przystąpić do przetargu należy wpłacić wadium w kwocie: 2.000,00zł. najpóźniej

w dniu przetargu do godz. 9:30 i okazać dowód wpłaty przed przetargiemw pokoju nr 9.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie przy ul. Chłapowskiego 5

oraz pod numerem telefonu 61 28 48 500 wew 538. Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia przetargu
lub swobodnego wyboru oferenta bez podania przyczyny.
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• Załatw polubownie spłatę zadłużenia.
• Nie pozwól na narażanie siebie i rodziny na dodatkowe obciążenia kosztami sądowymi czy egzekucji komorniczej.
• Spisz ugodę na spłatę długu.
• Masz wdrożoną sprawę sądową? Spółdzielnia jest otwarta na współpracę na każdym etapie zadłużenia.
• Nie unikaj kontaktu ze Spółdzielnią. Nie dopuszczaj do kosztownych egzekucji komorniczych.
• Strzeż się przed eksmisją. Strzeż swojego mieszkania przed licytacją. To dorobek Twego życia.
• Pilnuj, by Cię nie dopisano do rejestru dłużników.

Zadzwoń do Sekcji Windykacji pod numer 61 -28 48 51 7 i umów się na spotkanie.
Zapraszamy także do siedziby Spółdzielni w co drugi poniedziałek miesiąca, w godz. od 1 3:30-1 4:30 na spotkanie
z pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej, który udziela informacji w sprawie dodatków mieszkaniowych.

WINDYKACJA DŁUGÓW - Masz dług? Skontaktuj się pilnie z nami.
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Spółdzielnia Mieszkaniowa w Śremie
ważne numery telefonów

Biuro Obsługi Lokatora:
24h zgłaszanie usterek i awari i - tel . 61 28 48 500

Sekretariat:
tel . 61 28 48 501 , fax. 61 28 48 51 5

e-mail : sekretariat@smsrem.pl

Lokale użytkowe:
tel . 61 28 48 538

Sprawy windykacyjne,
rozliczenie konta:
tel . 61 28 48 51 7

Sprawy członkowskie,
mieszkaniowe,
przekształcenia:
tel . 61 28 48 534

godziny pracy Spółdzielni:
poniedziałek - 7:30 - 1 6:30
od wtorku do czwartku - 7:00 - 1 5:00
piątek - 7:00 - 1 4:00

Administracja Książ Wlkp.:
tel . 61 28 22 046, 51 7 1 91 670

godziny pracy:
poniedziałek - 7:30 - 8:30, 1 5:30 - 1 6:30
od wtorku do czwartku - 7:00 - 8:00, 1 4:00 - 1 5:00
piątek - 7:00 - 8:00, 1 3:00 - 1 4:00

Administracja Kórnik:
tel . 61 81 70 211 , 662 21 7 289

godziny pracy:
poniedziałek - 7:30 - 8:30, 1 5:30 - 1 6:30
od wtorku do czwartku - 7:00 - 8:00, 1 4:00 - 1 5:00
piątek - 7:00 - 8:00, 1 3:00 - 1 4:00

A U T O P R O M O C J A

T W O J A R E K L A M A
W INFORMATORZE SPÓŁDZIELCZYM

-

1 MODUŁ 1 5,00 złotych

reklama@tvrelax.pl

R E K L A M A

Klub Relax Spółdzielni Mieszkaniowej, Towarzystwo
Pomocy Potrzebującym im. Św. Barta Alberta „Nadzieja”
oraz Urząd Miejski w Śremie organizują w okresie letnim
kolejne Warsztaty Turystyczno-Edukacyjne dla dzieci

i młodzieży.

TTyymm rraazzeemm zzaawwii ttaammyy ww BBiieesszzcczzaaddyy ii nnaa WWęęggrryy..

W programie między innymi: zwiedzanie zamku w Łańcucie, przejazd i
zwiedzanie Dużej Pętl i Bieszczadzkiej (Stuposiany, Cisna, Komańcza, Mała
Rawka, spotkanie z twórcą ludowym), rejs statkiem po Zalewie Solińskim.
Ponadto całodniowa wycieczka z przewodnikiem na Węgry (Miszkolc) -

zwiedzanie miasta oraz pobyt na basenach termalnych. W drodze powrotnej
zwiedzimy Sanok oraz Skansen Budownictwa Ludowego.

WWaarrsszzttaattyy ooddbbęęddąą ssiięę ww tteerrmmiinn iiee oodd 2211 --2244 ll iippccaa 220011 44rr..

II nnffoorrmmaaccjj ee ww KKlluubbiiee RReellaaxx tteell .. 6611 2288 4488 550088
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