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1. Obowiązek zgłaszania aktualnej ilości osób zamieszkałych
Z  uwagi  na  liczne  wezwania  (szczególnie  z  Urzędu  Miejskiego  Krzeszowice)  o  korektę  aktualnej  ilości  osób
zamieszkałych,  prosimy pamiętać o obowiązku zgłaszania tej  informacji  do Spółdzielni.  Każda zmiana wymaga
zgłoszenia, również nowonarodzonych dzieci lub wszystkich innych osób zamieszkałych w lokalu (a niekoniecznie
zameldowanych).  Na tej  podstawie są naliczane i  wnoszone opłaty  do UMKrz i  UGZab za wywóz nieczystości.
Urzędy pilnują tych zestawień i wysyłają wezwania do Spółdzielni o kontrolę i korektę deklaracji.
 

2. Drożność dróg ewakuacyjnych   
Ze względu na przepisy P-POŻ i zapewnienie bezpieczeństwa na wypadek ewakuacji, przypominamy o konieczności
utrzymywania  pełnej  drożności  dróg  ewakuacyjnych na  budynkach,  tj.  zakazie  trzymania  przedmiotów  na
klatkach schodowych, korytarzach piwnicznych, w pobliżu drzwi do klatek, mieszkań lub do piwnic,  Dotyczy to np.
rowerów, wózków, mebli, itd., czyli przedmiotów, które zagradzają przejścia klatek schodowych lub są łatwopalne.
Ten ponowny apel  jest  również wynikiem interwencji  mieszkańców do Sp-ni,  którzy z  uwagi  na np.  problemy z
poruszaniem, zgłaszają uwagi odnośnie niedogodności/utrudnień w przechodzeniu przez klatki schodowe, hole lub
korytarze. Prosimy o stosowanie przepisów p-poż, a także zrozumienie potrzeb innych osób w tym zakresie.
 

3. Oferty pracy
Spółdzielnia poszukuje osób na stanowiska:
- gospodarza os. Sienkiewicza w Zabierzowie na pełny 1 etat (m.in. utrzymanie: czystości, zieleni i zimowe oraz

umiejętność dokonywania prostych napraw)
-  sprzątaczka biurowa na ½ etatu w godzinach popołudniowych  (m.in. utrzymanie czystości w biurze Sp-ni i
terenu wokół budynku).
Szczegółowe informacje  wraz  z  terminami  składania  ofert  można uzyskać telefonicznie  12-282-09-04,  w biurze
Spółdzielni lub na naszej stronie internetowej www.smprzyjazn.pl w zakładce "Aktualności".
 

4. Zebrania z mieszkańcami w pierwszym półroczu 2017
Zarząd Spółdzielni przeprowadził dotychczas 4 zebrania ogólne lub tematyczne według poniższego zestawienia: 
a) 3 wiosenne osiedlowe z mieszkańcami: Osiedle Jurajskie 04.04.2017r., Osiedle Centrum 11.04.2017r., Zabierzów 
25.04.2017r. 
b) spotkanie dla właścicieli garaży przy ul. Długiej / A.Studenckiej - 06.02.2017r.
Przybyłym mieszkańcom dziękujemy za udział w w/w zebraniach.
 

5. Walne Zgromadzenie dn. 29.06.2017 godz. 16.30
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach, stosownie do treści art.
39  ustawy Prawo Spółdzielcze,  oraz   §121  ust.1  Statutu  Spółdzielni  zaprasza    CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI   na
WALNE ZGROMADZENIE, które odbędzie się w  dniu  29 czerwca 2017 r. (czwartek)   o godz.    16.30 w budynku
Gimnazjum im.  A.  Mickiewicza  w Krzeszowicach,  ul.  Długa  22.  Informacje  dodatkowe zostały  umieszczone  na
rewersie Zaproszenia, przekazanego do wszystkich Członków Spółdzielni. Zgodnie z treścią §122 Statutu w dniach
od  14  czerwca  do  29  czerwca  2017r. każdy  Członek  Spółdzielni  ma  prawo  zapoznania  się  ze  wszystkimi
dokumentami  będącymi  przedmiotem  obrad  Walnego  Zgromadzenia.  Materiały  i  dokumenty  wraz  z  projektami
uchwał, które będą przedmiotem obrad zostały wyłożone do wglądu Członkom Spółdzielni w biurze Spółdzielni przy
ul. Długiej 18A w Krzeszowicach w dni robocze w godzinach: poniedziałek 10 00–1600, wtorek – piątek 800–1400, (w dn.
29.06.2017r.  730–1000).   W/w  materiały  są  również  dostępne  dla  Członków  Spółdzielni  na  stronie  internetowej
Spółdzielni po zalogowaniu (zakładka „Forum”). 
Jednocześnie prosimy Członków Spółdzielni lub ich Pełnomocników o zabranie ze sobą  dowodów tożsamości na
Walne Zgromadzenie.
 

Z poważaniem, Zarząd SMLW "Przyjaźń" w Krzeszowicach: 
Wiktor Sajdera, Marek Szczerba, Barbara Mościcka.

http://www.smprzyjazn.pl/

