Czy wiesz, ¿e...
qqq
Najemca lokalu u¿ytkowego bêd¹cego
w³asnoci¹ Spó³dzielni, który jest cz³onkiem tej Spó³dzielni w zwi¹zku z przys³uguj¹cym mu prawem do mieszkania, nie
mo¿e domagaæ siê przydzielenia mu owego lokalu u¿ytkowego w postaci spó³dzielczego prawa do lokalu, gdy¿ nie ma takich
przepisów, które dawa³yby najemcy prawo w tym zakresie. Tak uzna³ S¹d Najwy¿szy ( Sygn. III CK 281/02).
qqq
Na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich premier wyznaczy³ Ministerstwo
Gospodarki i Pracy jako w³aciwy organ
do opracowania projektu przepisów powszechnie obowi¹zuj¹cych w zakresie
rozliczania:
- kosztów zu¿ycia ciep³a w lokalach
mieszkalnych, w tym równie¿ przy pomocy nagrzejnikowych podzielników kosztów
- kosztów zu¿ycia wody i odprowadzenia cieków. Chodzi tu o ustalenie zasad
rozliczania miêdzy w³acicielem budynku
np. spó³dzielni¹ mieszkaniow¹, a cz³onkami zamieszkuj¹cymi w poszczególnych
lokalach.
qqq
Projekty nowelizacji odpowiednich
ustaw zapewniaj¹ ochronê interesów obywateli na etapie ustalania cen i stawek
op³at za energiê ciepln¹ i gaz zatwierdzanych przez Prezesa URE w taryfach m.in.
przez dopuszczenie organizacji spo³ecznych do udzia³u w postêpowaniu wg.
przepisów KPA w tych sprawach oraz
nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i odprowadzenia cieków,
zosta³y na pocz¹tku 2004 r. przekazana
do uzgodnieñ miêdzyresortowych.
qqq
Za udostêpnienie jednostkowych danych zgromadzonych w zbiorze meldunkowym Urzêdu Miasta (gminy) - uaktualnienie iloci osób zameldowanych w lokalu - spó³dzielnia mieszkaniowa musi zap³aciæ 11 z³ op³aty skarbowej za wydane
zawiadczenie. Obowi¹zek ten wynika
z rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia
30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokoci
op³at za udostêpnienie danych ze zbiorów
meldunkowych. Je¿eli administracje osiedli KSM chcia³yby sprawdziæ iloæ osób
zamieszka³ych w zasobach spó³dzielni
(9270 mieszkañ) z kasy KSM trzeba wydaæ 102 tys. z³otych.
(MaS)

NA WESO
O£O
O
***
Turysta spa³ u bacy. Rano budzi siê i drapie. Widz¹c to baca pyta:
- Có¿ to panocku, wsiura was ugryz³a?
- Nie, w plecy.
***
Nauczycielka w klasie kichnê³a i Jasiu krzykn¹³: - Na szczêcie!
- Dziêkujê Jasiu, ale nie mówi siê na szczêcie tylko na zdrowie.
Na to Jasiu: - Na szczêcie pani ryja nie oberwa³o.
***
Spieprzajcie! - wo³a Jasio na stado kaczek. S³yszy to katecheta i zwraca mu uwagê.
Nastêpnym razem Jasiu ju¿ grzecznie zwraca siê do kaczek:
- Idcie sobie st¹d kaczuszki!
Znów s³yszy to katecheta i mówi:
- No i widzisz jak spieprzaj¹!
***
- Tatusiu, dlaczego spikerka powiedzia³a, ¿e ten film jest tylko dla
doros³ych?
- Sied cicho. Zaraz zobaczysz!
***
- S³uchaj, czy patrzysz swojemu mê¿owi w oczy podczas stosunku?
- Hmm... Raz spojrza³am... Sta³ w drzwiach.
***
M¹¿ przychodzi do domu, ¿ona ca³uje go na powitanie. On pyta:
- W³anie zgoli³em w¹sy, jak Ci siê podobam?
- To ty?

Olimpiada podwórkowa
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