
                                                                                        Zielona Góra, dnia 2007-01-16 
 

Stowarzyszenie Dyrektorów i Prezesów Zakładów Gospodarki 
Mieszkaniowej i Komunalnej  zostało powołane do życia w dniu 20.01.2005 r.                  
w Zielonej Górze. Powstaniu STOWARZYSZENIA przyświecała idea możliwości analizowania 
problematyki związanej z gospodarką mieszkaniową i komunalną. Dotychczas większość 
szkoleń, seminariów, sympozjów oraz opracowań poświęcona była umiejętnościom 
zarządzania nieruchomościami przez zarządców prywatnych. Narastająca wciąż liczba 
problemów związanych z gminnym zasobem mieszkaniowym zrodziła w nas pomysł 
powołania STOWARZYSZENIA. 
               Stowarzyszenie skupia w swoich szeregach dyrektorów i prezesów zakładów 
oraz spółek, których przedmiotem działania jest gospodarka mieszkaniowa i komunalna oraz 
zarządzanie nieruchomościami. 
                Celem STOWARZYSZENIA jest działanie na rzecz przepływu informacji                
o funkcjonowaniu zakładów branży mieszkaniowej i komunalnej, informacji naukowo-
technicznej i ofertowej, promocji w zakresie wzorcowych rozwiązań organizacyjnych, 
technicznych, technologicznych i finansowo-księgowych, podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych członków STOWARZYSZENIA a ponadto stworzenia branżowej doradczo-
opiniodawczej reprezentacji wobec władz administracyjnych, samorządowych oraz innych 
organizacji. 
               Stowarzyszenie Dyrektorów i Prezesów Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej            
i Komunalnej cykliczne organizuje spotkania informacyjno-szkoleniowe, sesje wyjazdowe na 
obiekty gospodarki mieszkaniowej i komunalnej dla dyrektorów, prezesów, ich zastępców          
i głównych księgowych oraz innych osób zainteresowanych tą tematyką.  
               Poprzez swoją działalność ułatwiamy członkom STOWARZYSZENIA dostęp do 
obowiązującego prawa, fachowej literatury i innych źródeł informacji. Mamy zamiar 
opiniować i inicjować uregulowania prawne w zakresie nieruchomości. 
       

               W związku z naszą działalnością proponujemy przystąpienie Państwa zakładu do 
szeregu członków wspierających działalność STOWARZYSZENIA. Koszt przypadający na 
Zakład wspierający opiewa na kwotę 500 zł półrocznie. W zamian za to oferujemy 
zorganizowanie 5 szkoleń rocznie odbywających się w Zielonej Górze, a poświęconych 
problematyce związanej z funkcjonowaniem zakładów związanych z gospodarką komunalną i 
mieszkaniową. Jednocześnie informujemy, iż nie będziemy ograniczać liczby osób 
uczestniczących w danym szkoleniu, przybyłych  z Zakładu wspierającego. 

     W przypadku zainteresowania naszą propozycją, bardzo prosimy o wypełnienie              
i odesłanie na adres STOWARZYSZENIA załączonego druku – KARTA CZŁONKOWSKA  
CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO. 

      Jeszcze raz gorąco zapraszamy do skorzystania z naszej propozycji. 
 

Z poważaniem 
PREZES 

 
mgr Wiktor Fanajło 

 
UL. ZJEDNOCZENIA 110, 65-120 ZIELONA GÓRA TEL.: (68) 322-91-49  FAX (68) 322-91-84 

ADRES E-MAIL  STOW_ZARZADCOW@ZGKIM.ZGORA.PL 
BANK MILLENNIUM 72 1160 2202 0000 0002 3733 2997 

 

 



Wypełnia Zarząd     Nr porządkowy (wg ewidencji)  __________    

      Data przyjęcia na członka  __________                                    

      Data ustania członkostwa   __________       

   

 
D E K L A R A C J A 

C Z Ł O N K A   W S P I E R A J Ą C E G O 
 

Stowarzyszenie Dyrektorów i Prezesów Zakładów                                       
Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej 

 
 
1. Nazwa podmiotu gospodarczego  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Adres  

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………............................. 

3. Telefony/fax 

…………………………………………………………………………………………………………… 

4. Adres e-mail  

…………………………………………………………………………………………………………… 

5. Konta bankowe  

…………………………………………………………………………………………………………… 

6. Deklarowana półroczna składka członkowska  

500,00 zł 

7. Osoba reprezentująca członka wspierającego 

7.1. Nazwisko i imię  

…………………………………………………………………………………………………............... 

7.2. Zajmowane stanowisko  

…………………………………………………………………………………………………………… 

7.3. Adres zamieszkania  

…………………………………………………………………………………………………………… 

7.4. Telefon służbowy/domowy 

……………………………………………………………………………… 

 
 
_______________________                                                   _______________________ 
       miejscowość, data                                                                             podpis 
 
 
Stwierdza się przyjęcie na członka wspierającego. 


