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Suwa³ki

UCHWA£Y
WALNEGO ZGROMADZENIA
Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Cz³onków
Suwalskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej w dniach 26–
28 maja 2010 r. podjêto uchwa³y dotycz¹ce dzia³alnoœci gospodarczej naszej Spó³dzielni. S¹ to:
O uchwa³a nr 1/2010 w sprawie przyjêcia wniosków wynikaj¹cych z protoko³u lustracji pe³nej –
obejmuj¹cej ca³okszta³t dzia³alnoœci SSM od 01
stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku,
O uchwa³a nr 2/2010 w sprawie zbycia lokalu
u¿ytkowego U/III w budynku przy ul. Konopnickiej 2 z równoczesnym zbyciem proporcjonalnych
do powierzchni lokalu udzia³ów w nieruchomoœci,
O uchwa³a nr 3/2010 w sprawie oznaczenia najwy¿szej sumy zobowi¹zañ, upowa¿niaj¹ca Zarz¹d
Spó³dzielni do zaci¹gania kredytów modernizacyjnych w imieniu u¿ytkowników lokali,
ci¹g dalszy na str. 3

NOWA RADA NADZORCZA
Walne Zgromadzenie Cz³onków Suwalskiej
Spó³dzielni Mieszkaniowej, obraduj¹ce w dniach
26-27-28 maja 2010 r., spoœród 29 kandydatów zg³oszonych w trybie okreœlonym statutem
dokona³o wyboru Rady Nadzorczej w sk³adzie
13-osobowym na trzyletni¹ kadencjê obejmuj¹c¹ lata 2010 – 2013.
W sk³ad Rady Nadzorczej wesz³y nastêpuj¹ce osoby: Zbigniew Wisiecki – przewodnicz¹cy, Waldemar Fimowicz – zastêpca przewodnicz¹cego, Lucyna Poczobut – sekretarz, Irena Kwiatkowska – przewodnicz¹ca Komisji Rewizyjnej, Jerzy Wiszniewski – przewodnicz¹cy Komisji Technicznej, Andrzej Dojnikowski
– przewodnicz¹cy Komisji Regulaminowej oraz
cz³onkowie: Bogus³aw Graboñ, Krystyna Jurkowska, Andrzej £apiñski, Dariusz Pakoca,
Ryszard Pszczó³ka, Tadeusz Strzy¿ewski,
Stanis³aw Topolski.

periodyk bezp³atny

Najwa¿niejsi s¹ nasi mieszkañcy
Rozmowa
z przewodnicz¹cym
Rady Nadzorczej
ZBIGNIEWEM
WISIECKIM
– Jak zostaje siê obecnie przewodnicz¹cym Rady
Nadzorczej?
– Zmieni³o siê tylko jedno: teraz sk³ad Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie Cz³onków
Spó³dzielni. Potem Rada Nadzorcza w g³osowaniu
tajnym wybiera spomiêdzy siebie przewodnicz¹cego. Na 13 g³osuj¹cych otrzyma³em 11 g³osów.
– Pe³ni³ pan tê funkcj¹ w czasie jubileuszu 401ecia SSM. Teraz jest 50-lecie. Czy problemy s¹ inne?
– Spó³dzielczoœæ mieszkaniowa ma zawsze problemy podobne, chodzi przecie¿ o to, by spó³dzielcy mogli bezpiecznie i mo¿liwie wygodnie mieszkaæ w dobrze utrzymanych budynkach na ³adnych
osiedlach. Dziesiêæ lat temu zwraca³em uwagê, ¿e
silne spó³dzielnie poradz¹ sobie i w trudnych sytuacjach. Pojawia³y siê bowiem g³osy, ¿e skoro wszystko siê wokó³ zmienia, pora zmieniæ i spó³dzielczoœæ
mieszkaniow¹, np. poprzez tworzenie mniejszych
organizmów blokowych. Ta idea nie zniknê³a, nawet w ustawie o spó³dzielniach mieszkaniowych jej
„duch” siê b³¹ka. Dlatego po dziesiêciu latach trzeba powiedzieæ to samo: du¿y mo¿e wiêcej. Spó³dzielczoœæ nie jest wymys³em jakiejœ „epoki”, istnia³a przed wojn¹, istnieje w ró¿nych krajach i systemach i ma s³u¿yæ swoim cz³onkom – nic wiêcej.
– Czy „pod” nowym przewodnicz¹cym zmieni siê
styl pracy Rady?
– Mo¿e o tyle, ¿e czêœæ zebrañ Rady Nadzorczej
bêdziemy odbywaæ jako zebrania „wyjazdowe”, czyli wspólnie z Radami Osiedlowymi na poszczególnych osiedlach. Chodzi o to, by byæ jak najbli¿ej
rzeczywistych problemów mieszkañców i na podstawie uwag „z do³u” tworzyæ plan dzia³ania.
ci¹g dalszy na str. 3
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Walne Zgromadzenie Cz³onków Suwalskiej Spó³dzielni
Mieszkaniowej, które obradowa³o w maju br., zatwierdzi³o
zmianê w statucie SSM dotycz¹c¹ ujednolicenia terminu
wnoszenia op³at za lokale.
Dotychczas terminy p³atnoœci
by³y ró¿ne – czynsz oraz zaliczki
za wodê p³atne z góry do 10 ka¿dego miesi¹ca, natomiast rozliczenia gazu i wody p³atne do koñca
miesi¹ca. Ró¿ne te¿ by³y terminy
naliczania odsetek.
Zmieniaj¹c postanowienia statutu wprowadzono jeden termin w
zakresie wnoszenia op³at za u¿yt-

ZMIANA TERMINU
WNOSZENIA OP£AT
ZA LOKALE
kowanie lokali: do koñca ka¿dego miesi¹ca dla wszystkich op³at
zwi¹zanych z eksploatacj¹ i utrzymaniem lokali, w tym równie¿ z
rozliczeniem mediów; jeden bêdzie tak¿e termin w zakresie naliczeñ odsetek – pocz¹wszy od nastêpnego dnia po up³ywie termi-

nu zap³aty, czyli z pocz¹tkiem kolejnego miesi¹ca.
Powy¿sze uregulowanie, oprócz
uproszczenia ewidencji, pozwoli
u¿ytkownikom lokali na wnoszenie miesiêcznych op³at dopiero
wówczas, gdy uzyskaj¹ ju¿ przypadaj¹ce na dany miesi¹c dochody z tytu³u wynagrodzenia za pracê, emerytury lub renty.
Nowe uregulowania obowi¹zywaæ bêd¹ od dnia 1 wrzeœnia br.
po zarejestrowaniu zmian w statucie Suwalskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej w Krajowym Rejestrze
S¹dowym.
Janusz M. Struzik

Zamykanie altan œmietnikowych
Suwalska Spó³dzielnia Mieszkaniowa, bior¹c pod
uwagê g³osy czêœci mieszkañców domagaj¹cych siê
zamykania altan œmietnikowych, proponuje wype³nienie za³¹czonej ankiety. Mieszkañcy, którzy domagaj¹ siê zamykania altan, uzasadniaj¹ swe wnioski m.in. tym, ¿e z pojemników na odpady, z których wywóz odbywa siê na koszt mieszkañców, korzystaj¹ czêsto osoby z budynków nie nale¿¹cych
do naszej Spó³dzielni. Kolejny argument jest taki, ¿e
czêsto altany zasiedlaj¹ i penetruj¹ „dzicy lokatorzy” – bezdomni poszukuj¹cy odpadów lub dachu
nad g³ow¹.
Zamykanie altan ma swoje zalety i wady. Niew¹tpliwie zamkniêta altana wyklucza nieuzasadniony
wzrost kosztów za wywóz odpadów oraz kosztów
utrzymania samej altany, gdy¿ nie jest dewastowana
przez przypadkowych przechodniów. Natomiast do
minusów nale¿y koniecznoœæ wyposa¿enia mieszkañców w klucze b¹dŸ monta¿ zamków na szyfr, co
nie zawsze sprawdza siê, gdy¿ „zapodziaæ siê” gdzieœ
mo¿e zarówno klucz jak i kod stanowi¹cy cyfrow¹
kombinacjê. Obecnie w Spó³dzielni funkcjonuj¹, z
pozytywnym skutkiem, cztery altany œmietnikowe
zamykane na klucz:

Osiedle „Pó³noc I” – z altany przy ul. Pu³askiego
58 korzysta ok. 145 mieszkañców z budynków:
Pu³askiego 56, Pu³askiego 58, M³ynarskiego 15 oraz
mieszkañcy z klatki VI i VII M³ynarskiego 10; z altany przy ul. Klonowej 41 korzysta ok. 113 mieszkañców z budynków: Klonowa 41 oraz mieszkañcy
z klatki I Klonowa 43 i z klatki I Klonowa 43A.
Osiedle „Pó³noc II” – z altany przy ul. Pu³askiego
95A korzysta ok. 256 mieszkañców z budynków:
Pu³askiego 97, Pu³askiego 95A, Pu³askiego 95 oraz
mieszkañcy z klatki I i II przy ul. Kowalskiego 1; z
altany przy ul. Pu³askiego 77 korzysta ok. 158 mieszkañców z budynków: Pu³askiego 77 i Pu³askiego 81.
Na Osiedlu „Centrum” nie sprawdzi³ siê system
zamykania altany œmietnikowej usytuowanej przy
ul. Noniewicza 95C.
Prosimy Pañstwa o wype³nienie formularza ankiety zamieszczonego na str. 3 i przekazanie w terminie do 15 sierpnia 2010 r. do swojej administracji osiedlowej b¹dŸ do sekretariatu Spó³dzielni przy
ul. Korczaka 2A – pokój nr 4.
Dziêkujemy za z³o¿enie ankiety i wyra¿enie swojej opinii w tej sprawie. Omówienie wyników ankiety zamieœcimy na ³amach naszego biuletynu.

Wydawca: Suwalska Spó³dzielnia Mieszkaniowa, ul. Korczaka 2A, tel. 87-563-03-41. Redaguje zespó³.
Sk³ad i ³amanie: PUH Procesor Bis, tel. 87-565-05-36. Druk: PPUH CARO, Suwa³ki, ul. Szpitalna 43, tel. 87-567-56-68
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Najwa¿niejsi s¹ nasi mieszkañcy
ci¹g dalszy ze str. 1

– Ju¿ jest taki problem: czêœciowe odnawianie niektórych budynków. Nienajlepiej to wygl¹da, a w dodatku dzieli niejako
mieszkañców na lepszych i gorszych.
– Wiem, s¹ w tej sprawie telefony, skargi. To wynika z ustawowego wydzielania bud¿etów poszczególnych budynków. Ta
zasada godzi w solidarnoœæ spó³dzielcz¹, czyli w sam¹ ideê spó³dzielczoœci. Ale taka jest ustawa, taka by³a tendencja, kiedy ustawê w Sejmie uchwalano – jak najmniej „wspólnoty”.
– G³ówne zadanie przed now¹ Rad¹ na pocz¹tek – to...
– Zadañ jest wiele, ale o jednym musimy pamiêtaæ – o bezpieczeñstwie na osiedlach. Chodzi zarówno o obejmowanie coraz wiêkszej iloœci miejsc monitoringiem wizyjnym, o instalowanie nowych
reflektorów w przejœciach budynków, o walkê z wandalizmem, ale
te¿ np. o nowe parkingi i poprawê bezpieczeñstwa w osiedlowym
ruchu drogowym. W nowym kodeksie drogi osiedlowe traktowane
s¹ jak wszystkie inne. Mieszkañcy zmotoryzowani musz¹ siê z tym
liczyæ. Ich surowsze ni¿ dot¹d traktowanie nie jest zreszt¹ niczym
z³ym. Ci, którzy nie maj¹ samochodów i motocykli te¿ musz¹ bezpiecznie poruszaæ siê po osiedlu i nie mieæ poczucia, ¿e nale¿¹ do
tej grupy, która powinna „schodziæ z drogi”.
Oczywiœcie zadañ – powtórzê – jest wiele, a ka¿de da siê rozwi¹zaæ, jeœli nie bêdzie podzia³u na ¿¹daj¹cych i zaspokajaj¹cych
¿¹dania, na dewastuj¹cych i naprawiaj¹cych, na mieszkañców i
na „w³adzê”. Spó³dzielnia to my wszyscy – ze wspólnym maj¹tkiem i odpowiedzialnoœci¹. Tak 50 lat temu siê zorganizowaliœmy – i zda³o to egzamin.

UCHWA£Y
WALNEGO ZGROMADZENIA
ci¹g dalszy ze str. 1
O uchwa³a nr 4/2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spó³dzielni za 2009 rok,
O uchwa³a nr 5/2010 w sprawie podzia³u nadwy¿ki bilansowej za 2009 rok,
O uchwa³a nr 6/2010 w sprawie przyjêcia sprawozdania Zarz¹du SSM za 2009
rok,
O uchwa³a nr 7/2010 w sprawie przyjêcia kierunków rozwoju dzia³alnoœci
gospodarczej oraz spo³ecznej i kulturalnej SSM na 2010 rok i lata nastêpne,
O uchwa³a nr 8/2010 w sprawie przyjêcia sprawozdania Rady Nadzorczej za
2009 rok,
O uchwa³a nr 13/2010 w sprawie zmian
do Statutu,
O uchwa³a nr 14/2010 w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu,
O uchwa³a nr 15/2010 w sprawie wyboru cz³onków Rady Nadzorczej SSM.
Pe³na treœæ podjêtych uchwa³ dostêpna
jest na stronie internetowej Spó³dzielni
www.ssm.suwalki.pl w zak³adce „Materia³y
na Walne Zgromadzenie Spó³dzielni”.


ANKIETA
Adres budynku, który zamieszkujê:
........................................................................................................................................................................

Prosimy o wpisanie lokalizacji altany œmietnikowej, z której mieszkaniec deklaruje siê
korzystaæ:
........................................................................................................................................................................
(lokalizacjê okreœliæ poprzez adresy okolicznych budynków)

Uwa¿am, ¿e zamykanie altan œmietnikowych jest:
zasadne / zbêdne*)
Uwa¿am, ¿e wygodniejszym sposobem zamykania altany jest:
wk³adka z kluczem / zamek szyfrowy z kodem*)
*)

niepotrzebny zapis skreœliæ
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Finansowanie kredytem bankowym
dociepleñ budynków
i wymiany dŸwigów osobowych
Wiek budynków Suwalskiej Spó³dzielni
Mieszkaniowej wymaga sta³ego zwiêkszania
nak³adów na poprawê ich stanu technicznego.
Coroczna obowi¹zkowa kontrola wykazuje,
¿e potrzeby w tym zakresie kilkakrotnie
przekraczaj¹ mo¿liwoœci finansowe
Spó³dzielni.

Obowi¹zuj¹ca stawka odpisu na fundusz remontowy nie pozwala finansowaæ wielu najpilniejszych
potrzeb remontowych, st¹d koniecznoœæ pozyskania
dodatkowych œrodków na sfinansowanie zadañ zwi¹zanych z termomodernizacj¹ budynków oraz z modernizacj¹ dŸwigów – m.in. poprzez poszukiwanie
nowych Ÿróde³ finansowania.
Pozyskanie dodatkowych œrodków finansowych
by³o równie¿ jednym z wniosków lustracji Spó³dzielni
przeprowadzonej w IV kwartale ub. roku.
Walne Zgromadzenie Cz³onków Suwalskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej obraduj¹ce w maju br. podjê³o uchwa³ê w sprawie oznaczenia najwy¿szej sumy
zobowi¹zañ. Upowa¿ni³o tym samym Zarz¹d Spó³dzielni do zaci¹gniêcia w latach 2010–2012 kredytów bankowych, do ³¹cznej kwoty czternastu milionów z³otych, w celu finansowego wsparcia przedsiêwziêæ zwi¹zanych z termomodernizacj¹ budynków i
modernizacj¹ dŸwigów. Warunkiem zaci¹gniêcia kredytów jest spe³nienie wymogów okreœlonych w art.
4 ust. 4 i 5 ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych
(Dz. U. 03. 119. 1116 j.t.).
Wysokoœæ zobowi¹zania ujêta w uchwale stanowi dwukrotnoœæ rocznych wydatków na remonty
w ostatnich latach.
*
Z podjêtej uchwa³y Walnego Zgromadzenia wynika, i¿ kredyty bêd¹ mog³y byæ zaci¹gane:
pod œciœle oznaczonymi warunkami
ujêtymi w artykule 6, ustêp 4 i 5 ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych, tj.
O na konkretn¹ nieruchomoœæ budynkow¹,
O na wniosek w³aœcicieli lokali, cz³onków spó³dzielni oraz osób nie bêd¹cych cz³onkami, którzy posiadaj¹ spó³dzielcze prawo do lokalu w konkretnej
nieruchomoœci budynkowej,

po uzyskaniu pisemnej zgody od wiêkszoœci w³aœcicieli lokali, cz³onków spó³dzielni oraz osób nie
bêd¹cych cz³onkami z tej konkretnej nieruchomoœci budynkowej.
Poza wspomnianymi „œciœle oznaczonymi warunkami” – uchwa³a Walnego Zgromadzenia dodatkowo stanowi, i¿ kredyty, o których tutaj jest mowa,
bêd¹ mog³y byæ zaci¹gane wy³¹cznie
O

na œciœle okreœlony cel
dotycz¹cy finansowania dwu zadañ modernizacyjnych:
O termomodernizacji nieruchomoœci budynkowych,
w tym docieplenia œcian, stropodachów, wymiany
stolarki okiennej na klatkach schodowych, wymiany drzwi w wiatro³apach, a je¿eli bêdzie to konieczne równie¿ budowy lub przebudowy wiatro³apów,
O modernizacji dŸwigów w danych nieruchomoœciach
budynkowych, w tym wymiany lin, napêdów, kabin, drzwi, kaset wezwañ, modernizacji automatyki i sterowania oraz odnowienia szybów i maszynowni.

*
W Spó³dzielni do koñca 2009 roku docieplono:
2
O 110.434 m
œcian szczytowych, uskoków i os³onowych,
2
O 95.303 m
stropodachów.
Pozosta³o do ocieplenia:
2
O 204.837 m
œcian – na szacunkow¹ kwotê
33.000.000 z³,
2
O 10.484 m
stropodachów – na szacunkow¹ kwotê
300.000 z³.
*
W zasobach Suwalskiej Spó³dzielni Mieszkaniowe jest 71 dŸwigów osobowych, które wymagaj¹
sukcesywnej modernizacji. Szacunkowy koszt zamyka siê kwot¹ 10.000.000 z³. W br. przyst¹piliœmy do
procesu modernizacji dŸwigów. Do koñca roku oddamy do eksploatacji jeden zmodernizowany dŸwig.
Przygotowywana jest dokumentacja techniczna na
nastêpny. Szczup³oœæ œrodków nie pozwala na zwiêkszenie tempa prowadzenia tych prac bez dodatkowego wsparcia finansowego.
Janusz M. Struzik

5

echo Spó³dzielni

Dzielnicowy jest policjantem, za poœrednictwem którego mog¹ Pañstwo kierowaæ wszelkie sprawy pod
adresem Policji. On w ramach swoich kompetencji pomo¿e Pañstwu w rozwi¹zaniu problemu b¹dŸ skieruje
do policjantów innych komórek organizacyjnych suwalskiej Policji.
Dzielnicowi czekaj¹ na ka¿dy sygna³, który mo¿e doprowadziæ do zatrzymania osób naruszaj¹cych porz¹dek publiczny. Ka¿dy mieszkaniec Suwalskiej Spó³dzielni Mieszkaniowe mo¿e równie¿ zadaæ pytanie dzielnicowemu lub zg³osiæ problem. Równie¿ przy okazji wizyty u dzielnicowego mog¹ Pañstwo oznakowaæ swoje
jednoœlady, sprzêt komputerowy itp., do czego suwalska Policja bardzo zachêca.
Istnieje tak¿e mo¿liwoœæ przesy³ania wszelkich zapytañ i informacji na skrzynkê pocztow¹ o adresie:
dzielnicowy@suwalki.policja.gov.pl

nasi stró¿e prawa
W przypadku jakichkolwiek darzeñ lub incydentów zwi¹zanych z naruszeniem prawa prosimy kontaktowaæ
siê z w³aœciwym co do rejonu, jednym z oœmiu dzielnicowych, których sylwetki wraz z danymi kontaktowymi
przedstawiamy poni¿ej:
REJON
kierownik
rewiru

asp.szt. Stanis³aw WoŸnialis
pok. 229, tel. 87-564-14-67

REJON II
Reja,
Witosa

st. asp. Dariusz Zdancewicz
pok. 221, tel. 87-564-14-72

REJON III
Kowalskiego,
Paca

st. sier¿. Tomasz Koœciñski
pok. 221, tel. 87-564-14-72

REJON VIII
Dwernickiego,
Konopnickiej,
Korczaka,
Noniewicza
(51-109,22-56),
Sejneñska
(1-13, 2-4)

st. sier¿. Zdzis³aw Gryszkiewicz
pok. 228, tel. 87-564-14-69

REJON IV
Andersa,
Pu³askiego,
Putry

st. asp. Krzysztof K³aczyñski
pok. 208, tel. 87-564-14-71

REJON VI
Kasztanowa,
Klonowa

m³. asp. Andrzej Budziñski
pok. 228, tel. 87-564-14-69

REJON V
Chopina,
M³ynarskiego,
Moniuszki,
Nowomiejska,
Ogiñskiego,
Szymanowskiego

sier¿. Grzegorz Jegliñski
pok. 208, tel. 87-564-14-71

REJON IX
1-go Maja
(23-47, 20-30),
Noniewicza
(1-49, 2-12),
Waryñskiego
(15-29, 8-22a)

asp.szt. Dariusz Cimochowski
pok. 207, tel. 87-564-1-68

REJON X
1-go Maja
(1-19, 2-12a),
Sejneñska
(15-95,6-86,
bazar),
Utrata

m³.asp. Wioletta Kwaœniewska
pok. 209, tel. 87-564-14-75
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Tzw. margines spo³eczny (wandale, w³amywacze, osobnicy naruszaj¹cy porz¹dek publiczny etc.) to tak¿e margines procentowy. Normalna
czêœæ spo³eczeñstwa stanowi
ogromn¹ wiêkszoœæ. Gdyby o tej
czêœci powiedzieæ mo¿na by³o: ca³y
naród policjantów – zawodowa policja mia³aby znacznie mniej roboty, a przestêpców by³oby równie¿
znacznie mniej. Czemu tak nie jest?
Podinspektor Jaros³aw Golubek
po czêœci to wyjaœnia, ale przede
wszystkim przekonuje, ¿e od postawy spo³eczeñstwa bardzo wiele zale¿y, trzeba jednak trochê znaæ siê
na kodeksie karnym, na kodeksie
postêpowania karnego i na kodeksie cywilnym.

ne zdarzenia, gdy jedna osoba za
pomoc¹ wulgaryzmów zwraca
uwagê drugiej, by nie u¿ywa³a
wulgaryzmów czy wyzwisk. Jest
to prosta droga do eskalacji problemu i nierzadko prowadz¹ca do
fizycznego konfliktu. Je¿eli faktycznie czujemy, ¿e nie potrafimy
spokojnie zainterweniowaæ, to powinniœmy z tego zrezygnowaæ.
Czasami sprawa zaczêta przy
³awce toczy siê dalej w s¹dzie.
Przyczyna zwrócenia uwagi przestaje byæ wa¿na, istot¹ sprawy staje siê kto z u¿yciem wyzwisk,
uogólnieñ, wulgaryzmów co na
kogo powiedzia³.

Nic nie zast¹pi naszego zaanga¿owania w to, co dzieje siê na klatce schodowej, na chodniku, przed
blokiem. Ka¿dy z mieszkañców ma
wp³yw na to, czy wokó³ nas jest
bezpiecznie. Mieszkamy w naszym
bloku, na naszym osiedlu, w naszym mieœcie, w naszym kraju. Samorz¹d, administracja, Policja nie
zast¹pi¹ ka¿dego z nas, zw³aszcza
w drobnych, ale dokuczliwych
sprawach (zaœmiecanie, wulgaryzmy, spo¿ywanie alkoholu na ³awkach itp.).
W naszej œwiadomoœci funkcjonuje wiele uprzedzeñ dotycz¹cych
zarówno zagro¿enia ze strony
osób, którym zwrócimy uwagê,
jak i niechêci do powiadamiania
Policji i innych s³u¿b o niebezpiecznych zdarzeniach. Interwencja Policji nie jest zawsze potrzebna, zw³aszcza gdy dotyczy b³ahych zdarzeñ, takich jak np. œmiecenie, wystawanie przed klatk¹
schodow¹, g³oœne rozmowy, wulgaryzmy na placu zabaw.
Rzeczowe zwrócenie uwagi na
niestosownoœæ zachowania dzia³a
bardzo skutecznie. Upominaj¹c
inn¹ osobê (osoby) nale¿y nie zapominaæ, aby zrobiæ to spokojnie,
bez wyzwisk i wulgaryzmów. Policja odnotowuje takie paradoksal-

MONITORING
SPO£ECZNY
Nieodzowne wydaje siê podanie kilku przepisów prawnych dotycz¹cych interwencji obywatelskich.
Art. 243 § 1 kodeksu postêpowania karnego oraz art. 45 § 2
kodeksu postêpowania w sprawach wykroczeñ pozwalaj¹ na
tzw. ujêcie obywatelskie. Oznacza
to, ¿e ka¿dy ma prawo do ujêcia
osoby na gor¹cym uczynku przestêpstwa (wykroczenia) lub w poœcigu podjêtym bezpoœrednio po
pope³nieniu przestêpstwa (wykroczenia), je¿eli zachodzi obawa
ukrycia siê tej osoby lub nie mo¿na ustaliæ jej to¿samoœci. Osobê
ujêt¹ nale¿y niezw³ocznie oddaæ w
rêce Policji (art. 243 § 2 kodeksu
postêpowania karnego).
Art. 25 kodeksu karnego okreœla stan obrony koniecznej. Zgodnie z nim (§ 1) nie pope³nia przestêpstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpoœredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro
chronione prawem. W razie prze-

kroczenia granic obrony koniecznej, w szczególnoœci gdy broni¹cy siê zastosowa³ sposób obrony
niewspó³mierny do niebezpieczeñstwa zamachu, s¹d mo¿e zastosowaæ nadzwyczajne z³agodzenie
kary, a nawet odst¹piæ od jej wymierzenia (§ 2). Warte uwagi jest
wskazanie zawarte w art. 25 § 3
kodeksu karnego; zgodnie z nim
s¹d odstêpuje od wymierzenia kary
(a wiêc ma obowi¹zek niewymierzenia kary), je¿eli przekroczenie
granic obrony koniecznej by³o wynikiem stanu strachu lub wzburzenia usprawiedliwionego okolicznoœciami zamachu.
Prawo chroni osoby interweniuj¹ce tak¿e poprzez regulacje w
kodeksie cywilnym zgodnie z art.
423 [Obrona konieczna]. Kto dzia³a w obronie koniecznej, odpieraj¹c bezpoœredni i bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro w³asne lub innej osoby, ten nie jest
odpowiedzialny za szkodê wyrz¹dzon¹ napastnikowi.
Ponadto wskazaæ nale¿y, ¿e art.
304 kodeksu postêpowania karnego nak³ada na ka¿dego spo³eczny obowi¹zek zawiadomienia o
przestêpstwie. Zgodnie z nim (§ 1)
ka¿dy dowiedziawszy siê o pope³nieniu przestêpstwa œciganego z
urzêdu, ma spo³eczny obowi¹zek
zawiadomiæ o tym prokuratora lub
Policjê. Prawny obowi¹zek (a wiêc
zagro¿ony sankcjami) na³o¿ony
zosta³ na instytucje pañstwowe i
samorz¹dowe (art. 304 § 2 kodeksu postêpowania karnego). Prawny obowi¹zek z³o¿enia zawiadomienia o przestêpstwie dotyczy
ka¿dego obywatela w sytuacji,
gdy ma on wiarygodn¹ wiadomoœæ
o najpowa¿niejszych przestêpstwach, takich jak zdrada ojczyzny, zabójstwo, pozbawienie wolnoœci. Mówi o tym art. 240 kodeksu karnego.
podinsp. Jaros³aw Golubek
Naczelnik Wydzia³u Prewencji
KMP Suwa³ki
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JU¯ WKRÓTCE WP£ATY NA RACHUNKI INDYWIDUALNE
Spó³dzielnia podjê³a dzia³ania zmierzaj¹ce do
wprowadzenia tzw. „Systemu Identyfikacji Masowych P³atnoœci”. W celu umo¿liwienia szybkiej i bezb³êdnej identyfikacji p³atnoœci (czynszu, wody, gazu,
kredytów wraz z odsetkami) u¿ytkownicy lokali
mieszkalnych i us³ugowych bêd¹ dokonywali wp³at
(gotówkowych i przelewów) na indywidualne rachunki bankowe odrêbnie dla ka¿dego lokalu, któremu przypisany zostanie niepowtarzalny 26-cyfrowy numer rachunku bankowego, zawieraj¹cy informacje pozwalaj¹ce zidentyfikowaæ:
O rachunek bie¿¹cy Spó³dzielni, na który ma wp³yn¹æ wp³ata,
O tytu³ p³atnoœci (op³ata czynszowa za lokal mieszkalny lub u¿ytkowy, kredyt, odsetki itp.),
O lokal, którego dotyczy wp³ata.
Uwaga! Bêdzie to konto odrêbne dla ka¿dego lokalu, zatem je¿eli jesteœcie pañstwo u¿ytkownikiem
wielu lokali, op³aty dokonywane bêd¹ na przypisany do danego lokalu rachunek. W przypadku zagubienia numeru konta nale¿y zg³aszaæ siê w tej sprawie tylko i wy³¹cznie do Spó³dzielni.
Automatyczna identyfikacja p³atnoœci jest nowoczesn¹ us³ug¹ bankow¹, która przy pomocy indywidualnego rachunku umo¿liwia identyfikacjê ka¿dej
p³atnoœci wniesionej do Spó³dzielni na poczet op³at
czynszowych oraz sp³aty kredytu i odsetek. Niezale¿nie od miejsca wp³aty (bank, poczta, agencja, internet itp.) trafi ona na wskazany rachunek Spó³dzielni. Z zarejestrowanych w banku operacji Spó³dzielnia otrzyma w wersji elektronicznej dane s³u¿¹ce do
zaewidencjonowania wp³at na w³aœciwe konta.
Wprowadzenie powy¿szego systemu p³atnoœci
przyniesie nastêpuj¹ce korzyœci:
O wyeliminowanie b³êdów pope³nianych czêsto
przez osoby wp³acaj¹ce w postaci braku tytu³u p³atnoœci, adresu czy identyfikatora lokalu, którego dotyczy dana wp³ata;
O unikniêcie b³êdów powstaj¹cych w trakcie rêcznego wprowadzania danych do systemów ksiêgowych;
O pewnoœæ i szybkoœæ otrzymywanych z banku danych o wp³atach;
O obni¿enie kosztów prowizji bankowych ponoszonych przez Spó³dzielniê;
O usprawnienie procesu windykacji poprzez szybki dostêp do danych o operacjach i bie¿¹ce monitorowanie nale¿noœci.
Wdro¿enie systemu wymaga stworzenia nowych
narzêdzi informatycznych (programów, aplikacji)
niezbêdnych do generowania indywidualnych nume-

rów rachunków we wspó³pracy z systemami bankowymi, a tak¿e dostosowania istniej¹cych programów
do automatycznej ewidencji wp³at. Od wykonania
wszystkich tych czynnoœci zale¿eæ bêdzie termin
wdro¿enia us³ugi w naszej Spó³dzielni.
Wspó³praca odbywaæ siê bêdzie z dwoma bankami, w których us³uga jest najkorzystniejsza pod wzglêdem finansowym – PKO Bank Polski S.A. i PEKAO
S.A. Wprowadzenie „Systemu Identyfikacji i Masowych P³atnoœci” w wy¿ej wymienionych bankach
przyniesie oszczêdnoœci w zakresie kosztów obs³ugi w granicach 50.000 z³ rocznie.
Prowizja bankowa od pojedynczej wp³aty na rachunki indywidualne w PKO BP S.A. wyniesie 0,11
z³, czyli dla tysi¹ca wp³at o ³¹cznej wartoœci 100.000
z³ prowizja wyniesie 110 z³, aktualnie jest to 400 z³.
Odpowiednio w banku PEKAO S.A. prowizja od
pojedynczej wp³aty wyniesie 0.15 z³, przy koszcie
150 z³ (obecnie 600 z³) za wp³aty o ³¹cznej wartoœci
100.000 z³.
Po wdro¿eniu systemu nie bêdzie pobierana prowizja przy op³atach za u¿ytkowanie lokalu w Oddzia³ach Banku PKO BP S.A. i PEKAO S.A. Od
operacji dokonywanych na poczcie, w punktach finansowych, agencjach lub w innych bankach prowizja bêdzie obci¹¿aæ wp³acaj¹cego.
Przewidujemy, ¿e wprowadzenie systemu nast¹pi
od 1 stycznia 2011 roku.
Przygotowa³a: A. Raczy³a

Jubileusz
W r. 2010 przypada 50-lecie istnienia
Suwalskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej,
która powsta³a w 1960 r. i rozpoczê³a
swoje funkcjonowanie od wykupionego
od administracji powiatowej budynku
przy ul. E. Plater 24 B (w dobrym stanie
przetrwa³ do dziœ). Pierwszy budynek
wzniesiony w³asnymi si³ami usytuowany jest przy ul. Sejneñskiej 4.
Materia³y zwi¹zane z jubileuszem
znajd¹ Pañstwo we wrzeœniu br. na stronie internetowej naszej Spó³dzielni
www.ssm.suwalki.pl
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PRZENIESIENIA PRAWA DO LOKALU
W PRAWO ODRÊBNEJ W£ASNOŒCI
Ustawa z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz.U. 125 z 2007 poz.
873) o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych
umo¿liwi³a cz³onkom i osobom posiadaj¹cym prawo do lokalu przekszta³ciæ spó³dzielcze prawo w prawo odrêbnej w³asnoœci. Obowi¹zuj¹ca do dnia 29 grudnia 2009 roku korzystna dla
cz³onków i osób posiadaj¹cych prawa do lokali ustawa zosta³a
w dniu 18 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 223 poz. 1779) znowelizowana i w dalszym ci¹gu umo¿liwia przenoszenie posiadanych praw w prawo odrêbnej w³asnoœci po dokonaniu sp³at
z tytu³u:
O ewentualnego kredytu obci¹¿aj¹cego lokal (w naszej Spó³dzielni dotyczy to mieszkañ lokatorskich sp³acaj¹cych kredyty
„starego portfela”), tj. mieszkañ zrealizowanych w latach 1989
– 1992,
O zad³u¿enia z tytu³u op³at za lokal.
Znowelizowana ustawa, o której mowa wy¿ej, przed³u¿y³a do
6 miesiêcy termin realizacji z³o¿onych wniosków o przeniesienie lokatorskiego i w³asnoœciowego prawa w prawo odrêbnej
w³asnoœci, z wy³¹czeniem mieszkañ obci¹¿onych kredytem i odsetkami.
Wnioski o przeniesienie posiadanego prawa w odrêbn¹ w³asnoœæ z³o¿one przez osoby posiadaj¹ce uregulowany stan prawny realizowane s¹ na bie¿¹co w kolejnoœci wp³ywu.
Wg stanu na dzieñ 30 czerwca 2010 r. w Spó³dzielni zarejestrowanych jest 250 wniosków dotycz¹cych przeniesienia posiadanych praw do mieszkañ, w tym: z lokatorskiego prawa –
104 wnioski, z w³asnoœciowego prawa – 146 wniosków.
Nie wszystkie wnioski o przeniesienie prawa do lokalu mog¹
zostaæ zrealizowane w terminie. G³ówne przyczyny braku realizacji wniosków, to:
O nieuregulowane sprawy maj¹tkowe (brak podzia³u maj¹tku dorobkowego, brak postêpowania spadkowego, wzglêdy rodzinne),
O niezg³aszanie siê do Spó³dzielni celem dope³nienia formalnoœci zwi¹zanych z przeniesieniem prawa,
O nieprzyst¹pienie do aktu.
Na koniec I pó³rocza br. w zasobach Spó³dzielni znajdowa³o
siê 8935 mieszkañ, w tym zajmowanych na zasadzie:
O spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa – 4730 (52,94 %),
O odrêbnej w³asnoœci – 3515 (39,34 %),
O spó³dzielczego lokatorskiego prawa – 661 (7,40 %),
O najmu – 29 (0,32 %).
W grupie 661 mieszkañ lokatorskich – 354 mieszkania (co
stanowi 53,55 %) s¹ to mieszkania obci¹¿one kredytem.
Informacje dotycz¹ce przeniesienia posiadanych praw – zainteresowani mog¹ uzyskaæ w Dziale Lokalowym Suwalskiej
Spó³dzielni Mieszkaniowej przy ul. Korczaka 2A, w pok. nr 15
lub pod telefonem 87-563-03-63.
Opracowa³a: Bo¿ena Siedlecka

Nowe elektroniczne
podzielniki kosztów
centralnego ogrzewania
W budynkach Spó³dzielni trwa wymiana podzielników prowadzona przez firmê TECHEM – Techniki Pomiarowe Sp.
z o.o. w Poznaniu, wybran¹ w drodze
przetargu nieograniczonego na monta¿
i serwis rozliczeniowy podzielników
kosztów c.o.
W bie¿¹cym roku up³yn¹³ 10-letni techniczny okres sprawnoœci zamontowanych
podzielników kosztów centralnego
ogrzewania. St¹d te¿ koniecznoœæ demonta¿u istniej¹cych podzielników, a w ich
miejsce zamontowania nowych. Przedstawiciele firmy TECHEM dokonuj¹cy wymiany podzielników kosztów w zasobach
Spó³dzielni posiadaj¹ upowa¿nienia wystawione przez Suwalsk¹ Spó³dzielniê
Mieszkaniow¹ do wykonania czynnoœci
objêtych umow¹ oraz wyposa¿eni s¹ w
koszulki z logo firmy:

Od sezonu grzewczego 2010/2011 odczyty wskazañ podzielników bêd¹ odbywaæ siê drog¹ radiow¹ poza lokalem, bez
koniecznoœci wchodzenia do mieszkañ.
Wiêcej informacji o nowych podzielnikach znajd¹ Pañstwo w „Informacji dla
mieszkañców” przekazanej przez firmê
TECHEM przy wymianie podzielników.
Ewentualne pytania w omawianej sprawie mo¿na zg³aszaæ do biura SSM przy
ul. Korczaka 2A do p. kier. Dzia³u GZM
Wies³awy Krauze, tel. 87-563-03-46.

