Czy wiesz, ¿e...
Wymagania dyrektywy 2002/91/ EC Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia
16 grudnia 2002 r. o w³aciwociach energetycznych budynków (wesz³a w ¿ycie 4
stycznia 2006 r.) zalecaj¹ rz¹dom poszczególnych Krajów Unii opracowanie indywidualnych procedur wdra¿ania jej postanowieñ.
Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury (pismo z dnia 07.10.2005 r. kierowane
do Zwi¹zku Rewizyjnego SM RP), prace
legislacyjne, zmierzaj¹ce do wdro¿enia
dyrektywy s¹ ju¿ w Polsce prowadzone i
zaawansowane. Jednak¿e w stosunku do
istniej¹cych budynków oraz lokali mieszkalnych obowi¹zek posiadania przez zarz¹dców i w³acicieli tzw. wiadectw energetycznych w Polsce powstanie dopiero
z dniem l stycznia 2009 r. i to tylko w przypadku ich sprzeda¿y lub wynajmu.
wiadectwo zachowa wa¿noæ przez 10
lat i ma informowaæ m.in. o ociepleniu budynku, szczelnoci okien wg dziesiêciu
klas energetycznych. Klasa wiadectwa
bêdzie mia³a wp³yw na cenê mieszkania i
wysokoæ op³at za wynajem. Jego uzyskanie to wydatek kilkuset z³otych, wiadectwa wydawaæ mog¹ specjalici przygotowuj¹cy audyty energetyczne.

Jak informuje pose³ PiS, Pawe³ Poncyliusz na ³amach Gazety Polskiej (Nr 38/
05) dzia³ania PiS dla zmiany ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych zmierzaæ bêd¹
do: zmniejszenia liczby cz³onków SM do 2
tys., co zmusi du¿e SM do podzia³u i wyeliminowania z systemu organów Spó³dzielni - Zebrañ Grup Cz³onkowskich i
Zebrania Przedstawicieli, na rzecz skutecznego organizowania walnego zebrania.
Nadto w SM pozosta³yby tylko dwa tytu³y prawne do lokali, tj. spó³dzielcze lokatorskie, gdzie lokal jest w³asnoci¹ spó³dzielni, a po mierci lokatora w³adze spó³dzielni wskazywa³yby nowego nastêpcê,
za spadkobiercy nie mogliby dziedziczyæ
prawa do lokalu, oraz prawo odrêbnej w³asnoci lokalu, które po sp³aceniu wszystkich zobowi¹zañ finansowych, spó³dzielca otrzymuje notarialny akt w³asnoci lokalu i u³amkowej czêci gruntu, na którym
stoi budynek. W przypadku upad³oci, czy
likwidacji Spó³dzielni lokal ten nie wchodzi³by w sk³ad kapita³u likwidacyjnego.

W ostatnich latach spó³dzielnie ró¿nych
bran¿ podejmowa³y próby ³¹czenia swojej

dzia³alnoci i zawierania zrzeszeñ w ramach
pañstw cz³onkowskich UE. Poniewa¿ w
niektórych przypadkach wystêpowa³y
przeszkody prawne, utrudniaj¹ce fuzjê
miêdzy spó³dzielniami z ró¿nych pañstw,
Rada Europy wyda³a rozporz¹dzenie z dnia
22 lipca 2003 r. w sprawie Statutu Spó³dzielni Europejskiej (SCE), które og³oszone zosta³o w dzienniku Urzêdowym UE z
dnia 18 sierpnia 2003 r.
Jest on podobny do Statutu Spó³ki Europejskiej i stanowi instrument prawny do
ponadgranicznej dzia³alnoci spó³dzielni.
Statut umo¿liwia utworzenie SCE przez
co najmniej 5 osób fizycznych, zamieszka-

³ych w co najmniej dwóch Pañstwach
Cz³onkowskich, jak równie¿ przez osoby
prawne, podlegaj¹ce prawu co najmniej
dwóch ró¿nych Pañstw Cz³onkowskich.
Pozwala na utworzenie Spó³dzielni Europejskiej w drodze po³¹czenia siê dwóch
ju¿ istniej¹cych Spó³dzielni lub w drodze
przekszta³cenia jakiej spó³dzielni w danym
kraju cz³onkowskim w now¹ formê prawn¹, bez koniecznoci uprzedniej likwidacji, je¿eli posiada podmiot zale¿ny lub zak³ad podlegaj¹ce prawu innego Pañstwa
Cz³onkowskiego lub w sposób trwa³y powi¹zana jest z gospodark¹ jednego z
Pañstw Cz³onkowskich.
(MaS)

NA WESO£O
***

Rozmawiaj¹ dwie gadziny o swoich dzieciach. Jedna z nich chwali siê:
A mój Jasiek to teraz studiuje w takim uniwersytecie, co to siê jako nazywo: ugry nie, nie ugry...u¿ar³ - nie, a, ju¿ wiem - U JOT.
***
Dwóch ludo¿erców (ojciec z synem) idzie brzegiem morza i zobaczyli kobietê.
Syn na to:
- Tato, zobacz, mo¿e j¹ zjemy?
Nieee..., stara i ¿ylasta.
Id¹ wiêc dalej, a tu pojawi³a siê m³oda dziewczyna, zbudowana jak trzeba itd.
Tato, zobacz, mo¿e t¹ zjemy?
Nie synku....Tê zabierzemy do domu, a zjemy mamê.
***
Gdzie by³e? - pyta ¿ona swojego mê¿a, który wróci³ do domu nad ranem.
- U kolegi.
- Ty pedale!
***
Gdy ¿ona wszczê³a kolejn¹ awanturê, doprowadzony do ostatecznoci m¹¿ krzyczy:
Nooo, teraz powiem Ci ca³¹ prawdê. Dziesiêæ lat temu zagwizda³em na taksówkê, nie
na Ciebie.
***
Dentysta do pacjenta: A teraz lojalnie uprzedzam pana, ¿e bêdzie bola³o. Proszê mocno zacisn¹æ zêby i szeroko otworzyæ usta.
(MaS)
***
Dlaczego piwo jest lepsze od ¿ony:
- piwo Ciê nie zdradzi i nie pójdzie samo do kolegi,
- piwo na Ciebie czeka cierpliwie,
- piwo z Tob¹ nie mieszka,
- piwo nie jest zazdrosne, gdy Ci smakuje inne,
- piwem mo¿esz siê podzieliæ z przyjacielem,
- piw przez noc zaliczysz wiêcej,
- piwo nie odmawia i nie mówi dla ¿artów, ¿e jest w ci¹¿y,
- piwu nie musisz kupowaæ kwiatów,
- piwo nie ma matki i nie obchodzi go, o której wracasz,
- piwo mo¿e smakowaæ ca³y miesi¹c,
- piwo nigdy nie ma bólu g³owy,
- zawsze wiesz, czy jeste pierwszym, który otwiera butelkê,
- piwo siê nie zmartwi, gdy przyjdziesz do domu z innym piwem,
- za zmianê piwa nie trzeba p³aciæ alimentów,
- piwo Ciê zawsze zadowoli.
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