
1

Biuletyn Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej Biuletyn Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Os. Dziekana Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. W. Pola

BIULETYN
CZELADZKIEJ  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ

Nr 4 (124)    GRUDZIEŃ 2013Nr 2 (136) MAJ 2016 
CZELADZKA SPÓ£DZIELNIA MIESZKANIOWA

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW 
CZELADZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 

04.06.2016 r. 
w Hali MOSiR ul. Sportowa 2 Czeladź.



2

Biuletyn Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej Biuletyn Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
 41-250 Czeladź 
ul. Kombatantów 4 
NIP 625-001-03-91 
Nr telefonu: (32) 265 10 16, (32) 265 10 22 
Sekretariat: wewn. 22 
Kancelaria: wewn. 25 
Dział finansowo-księgowy: wewn. 32 
Sekcja członkowska: wewn. 33 
Dział opłat i windykacji: wewn. 28, 29 
Dział eksploatacji gospodarki mieszkaniowej:
wew. 42, 43
Dział remontów i konserwacji: wew. 45
Pogotowie awaryjne: 609-209-493
Godziny pracy Spółdzielni 
Poniedziałek: 7.30 – 16.30 
Wtorek – czwartek: 7.30 – 15.30 
Piątek: 7.30 – 14.30  

Biuletyn Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
CZELADZKA SPÓ£DZIELNIA MIESZKANIOWA

Administracja Osiedlowa 
(32) 265 19 36 Osiedle Ogrodowa 
(32) 265 39 27 Osiedle Piłsudskiego 
(32) 265 18 65 Osiedle Musiała 
(32) 265 29 29 Osiedle Dziekana 
Samorząd - samorzad@czsm.czeladz.pl 
Kancelaria - kancelaria@czsm.czeladz.pl 
Media - media@czsm.czeladz.pl 
Mieszkania - mieszkania@czsm.czeladz.pl 
Lokale użytkowe - lokale@czsm.czeladz.pl
Dział Techniczny - techniczny@czsm.czeladz.pl 
Dział opłat i windykacji - czynsze@czsm.czeladz.pl 
Główny Księgowy - ksiegowosc@czsm.czeladz.pl

Rada Nadzorcza przyjmuje skargi mieszkańców
w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca

w Sali Konferencyjnej Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w godzinach 16.00 – 17.00.

KADENCJA RADY NADZORCZEJ NA LATA 2015-2018

Krystyna Piwowarczyk – Przewodnicząca Rady Nadzorczej 
Zbigniew Kocot – Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej 

mgr inż. Zbigniew Baran – Sekretarz Rady Nadzorczej 
Andrzej Rogalski – Członek Rady Nadzorczej 

mgr Sławomir Owczarek – Członek Rady Nadzorczej 
Stanisław Michalski – Członek Rady Nadzorczej 

mgr Anna Laskowska – Członek Rady Nadzorczej 
mgr Rafał Najbor – Członek Rady Nadzorczej 

Mariusz Siwek – Członek Rady Nadzorczej 
Arkadiusz Szram – Członek Rady Nadzorczej 
inż. Jerzy Trząski – Członek Rady Nadzorczej
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WALNE ZGROMADZENIE

 Zarząd Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że zostały wystosowane pisma do Tauron Ciepło Sp. z o.o. z/s 
w Katowicach w sprawie udzielenia bonifikat za przerwy w dostawie ciepła do budynków podczas sezonu grzewczego 2015/2016 
oraz za zaistniałe awarie na sieciach ciepłowniczych. Podczas spotkania w siedzibie zarządu Spółdzielni z przedstawicielami 
dostawcy ciepła uzgodniono, iż za wszystkie zaistniałe awarie wynikłe po stronie dostawcy zostaną wystawione korekty 
do faktur. Faktury korygujące zostały już dostarczone do siedziby Spółdzielni. Wszystkie udzielone bonifikaty zostaną 
uwzględnione przy dokonywaniu rozliczenia zużycia ciepła. Wystąpiliśmy także z wnioskiem o zmianę zapotrzebowania na 
ciepło na nowy sezon grzewczy. Oczekujemy także odpowiedzi na pismo w sprawie podjęcia przez Tauron Ciepło Sp. z o.o. 
decyzji dotyczącej przystąpienia do wymiany sieci ciepłowniczej na osiedlach w celu wyeliminowania przerw w następnych 
sezonach grzewczych w dostawie c.o. i c.w.u. spowodowanych nieszczelnościami na rurociągach ciepłowniczych. Wszystkie 
powyższe działania Zarządu Spółdzielni mają na celu poprawę funkcjonowania instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej 

 Co trzy lata w Spółdzielni przeprowadzana jest lustracja przez Regionalny Związek Spółdzielczości Mieszkaniowej 
w Katowicach. W ocenie lustratora działalność naszej Spółdzielni jest prawidłowa. List polustracyjny zostanie przedstawiony 
na Walnym Zebraniu. 
Na wniosek Przedstawicieli Stowarzyszenia Obrony Spółdzielców w Czeladzi odbyła się także dodatkowa lustracja problemowa. 
Stowarzyszenie zwróciło się o wyjaśnienie ponad dwudziestu rzekomych nieprawidłowości, których miałaby się dopuścić 
Rada Nadzorcza i Zarząd, i są to między innymi: nieprzestrzeganie regulaminu organizowania i przeprowadzania przetargów 
na roboty budowlane i prace remontowe, dostawy i usługi, jak w przypadku przetargu na wymianę i konserwację wind, 
wymianę wodomierzy, wybór firm sprzątających. Zarzuty dotyczyły również składu Komisji Przetargowej, niewłaściwego 
odwołania członków Rady Nadzorczej, uchybienia związane ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia, nieprawidłowe wykluczenia 
członków oczekujących, nieprawidłowy sposób zawiadomienia lokatorów o wysokości opłat, nierzetelnego sporządzania 
rocznych planów gospodarczych itd. Zarzutów tych nie potwierdziła przeprowadzona lustracja. Stowarzyszenie wniosło 
o dodatkową lustrację, wiedząc, że w Spółdzielni odbędzie się lustracja planowana. Efekt: Spółdzielnia zamiast za jedną, 
zapłaciła za dwie lustracje.

LUSTRACJA

 W tym roku jest ono wyznaczone na 4 czerwca, na godz. 10. To bardzo ważny dzień w „życiu” Spółdzielni i jej 
członków. Uważam, że Spółdzielnia idzie w dobrym kierunku - bardzo dobre wyniki finansowe, zysk - prawie milion do 
podziału. 
 W 2014 i 2015 r. na fundusz remontowy przeznaczono kwotę 14 299 672 zł. Działania Zarządu i Rady Nadzorczej mają 
przede wszystkim na celu utrzymanie budynków w dobrym stanie technicznym oraz gospodarowanie środkami z funduszu 
remontowego w sposób racjonalny i oszczędny. Jesteśmy w trakcie  malowania klatek schodowych (60%), remontu balkonów, 
dróg i chodników oraz wykonywania miejsc parkingowych. Trwają prace mające na celu oszczędność energii elektrycznej 
na klatkach schodowych poprzez zmianę oświetlenia na ledowe. Są już znaczne oszczędności na energii elektrycznej. 
Szanowni Państwo, Spółdzielnia to MY. Musimy więc zadbać o naszą własność i o kierunek rozwoju. Dlatego udział w Walnym 
Zgromadzeniu będzie wyrazem odpowiedzialności za posiadany przez nas majątek. 
Na koniec- nie dajmy się manipulować plotkom i rewelacjom „znawców spółdzielczych tematów”. Wzorem ubiegłych lat, 
Walne Zgromadzenie przebiegnie bardzo sprawnie, a to za sprawą pilotów do głosowania. 

                    Do zobaczenia na „Walnym”.
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Krystyna Piwowarczyk

PRZYPOMINAMY

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane są bezpłatnie przez ALBA 
PGK Czeladź sp. z o. o. zgodnie z harmonogramem wywieszonym na klatce schodowej.

W związku z powyższym prosimy o nieskładowanie w/w rzeczy w korytarzach piwnicznych i pomieszczeniach 
ogólnego użytku, a

WYSTAWIANIE ICH PRZY ALTANIE ŚMIETNIKOWEJ.

Natomiast odpady budowlano – remontowe w ilości 1 tony na rok dla każdego gospodarstwa domowego są 
bezpłatnie odbierane przez |ALBA PGK sp. z z o. o. po uprzednim zgłoszeniu i pobraniu worka big-bag w 

BIURZE OBSŁUGI Klienta przy ul. Wojkowickiej 14 w Czeladzi.
Dlatego też zwracamy się do mieszkańców remontujących mieszkania o korzystanie z usług ALBA PGK 

Przypominamy mieszkańcom  o możliwości składania wniosków w administracji 
w sprawie montażu domofonów, w celu zwiększenia bezpieczeństwa w swoich budynkach.
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ADMINISTRACJA   NR 1

Od początku roku 2016 do chwili obecnej w zasobach ADM-1 wykonano znaczną ilość prac remontowych:
- wymiana pionów instalacji zimnej wody i kanalizacji w budynkach Szpitalna 26B, 32B, 36B oraz Szpitalna 25A zimnej wody 
użytkowej, ciepłej wody użytkowej i kanalizacji,
- malowanie klatek schodowych w budynkach Szpitalna 32 ABC oraz 36 ABC,
- wymiana okien na biegach schodowych w budynku Ogrodowa 22,
- wykonano chodnik z kostki brukowej przy budynku M. Auby 8 – dojście na targ,
- w trakcie wykonania jest malowanie klatki schodowej Ogrodowa 4,

W najbliższym czasie przystąpimy do wykonania n/w prac :
- wykonanie chodnika z kostki brukowej 
- wymiana okien na klatkach schodowych w budynku Szpitalna 29 AB,
- wymiana oświetlenia na energooszczędne – ledowe na biegach schodowych i korytarzach
w budynkach M. Auby 6 i 10,
- remont balkonów w wieżowcach: Ogrodowa 8 – 1 pion i Ogrodowa 22 – 1 pion,
- remont balkonów w budynkach o niskiej zabudowie : Ogrodowa 14,16,18 w ilości 10 szt,
Szpitalna 27,29,33,35 w ilości 24 szt.  

wody użytkowej w budynkach, jak również ograniczenie kosztów związanych z ich dostawą do mieszkań.
 W roku bieżącym wykonamy prace remontowe w nieruchomościach w zakresie prac ogólnobudowlanych, instalacji 
elektrycznej, w tym zabudowa opraw LED z czujnikami ruchu i wodno-kanalizacyjnej. Będą realizowane prace zgodnie 
z planem remontów. W tym celu zostały przeprowadzone postępowania przetargowe m.in. dotyczące remontów balkonów, 
wejść do budynków, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w klatkach schodowych, zmiany oświetlenia klatek schodowych. 
Trwają rozpoczęte prace w zakresie remontów klatek schodowych (naprawa tynków wewnętrznych wraz z malowaniem), 
a także remontów chodników. 

 
 Trwają prace termomodernizacyjne budynków. W 2017 r. planowana jest termomodernizacja budynków na 
os. Dziekana. W tym celu są kumulowane środki finansowe na poszczególnych nieruchomościach na realizację powyższego 
przedsięwzięcia. Została opracowana wymagana dokumentacja techniczna oraz weryfikacji zostały poddane sporządzone 
kosztorysy uwzględniające zakres prac remontowych zgodnie z wykonanym projektem. Przypominamy, że termomodernizacja 
może być realizowana pod warunkiem uzyskania zgody przez Czeladzką Spółdzielnię Mieszkaniową od właścicieli mieszkań 
na posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Informujemy, że koszt całej inwestycji wyniesie 
ok. 20 mln zł i do takiego przedsięwzięcia trzeba się odpowiedzialnie przygotować.
 W roku 2016 przeprowadzimy także bieżące prace konserwacyjno-remontowe dźwigów, a także wykonamy remont 
kapitalny (wymianę) dźwigu w budynku przy ul. Miasta Auby.

Zarząd CzSM

APEL DO MIESZKAŃCÓW

 W bieżącym roku po raz kolejny ruszyła akcja ,,PODWÓRKO NIVEA”. W 2015 r byliśmy o krok od wygrania 
wspaniałego placu zabaw dla naszych dzieciaków. Przez długi okres Czeladź utrzymywała się na wysokiej pozycji w tabeli 
jednakże zabrakło zaangażowania głosujących w ostatnich dniach trwania akcji. Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
ponownie zgłosiła chęć udziału w rywalizacji. Dlatego prosimy wszystkich mieszkańców miasta o czynny udział w głosowaniu, 
aby nasze pociechy miały wspaniały plac zabaw. Zgłoszony teren pod plac zabaw znajduje się pomiędzy budynkami Szpitalna 
21 – Ogrodowa 10.

PRZYPOMINAMY

W ubiegłym roku na budynkach wywieszone były ogłoszenia dotyczące odpadów segregowanych, informujące mieszkańców, 
aby przed wyrzuceniem do pojemnika zgniatali butelki plastikowe a pudła tekturowe składali. Spowoduje to, że zmieści się 
większa ilość tego typu surowców wtórnych i nie będą leżały porozrzucane wokół pojemników. 

Bożena Kościelna
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☑ Zakończono wymianę okienek w piwnicach na nieruchomościach 15, 19, 22, 23, 24 oraz 25
☑ Zamontowano 10 nowych ławek oraz 15 nowych koszy na śmieci, kolejne ławki i kosze będą sukcesywnie wymieniane 
na nowe,
☑ Na bieżąco wykonywane są refundacje kosztów za wymianę stolarki okiennej za rok 2016                    (członkowie Spółdzielni 
którzy spełnili wymagania formalne uzyskane w zgodzie na wymianę okien we własnym zakresie)
☑ Docieplono stropodachy (w miejscach jeszcze niedocieplonych) na nieruchomościach 15, 19, 22, 23, 24 oraz 25 
☑ Wyremontowano 10 szt. balkonów w budynku przy ul. Składkowskiego 15a oraz 8 szt. w budynku przy ul. Składkowskiego 
26b. 

 W bieżącym roku dokończony będzie remont pozostałych balkonów w budynkach przy ul. Składkowskiego 26 i 15 
oraz 35-lecia 22.
 W planach na najbliższy rok jest również remont balkonów w  budynkach na nieruchomości 15 (Składkowskiego 
2,4,6) – 10 szt;  nieruchomości 19 (Składkowskiego 16 i 18) - 45 szt. oraz nieruchomość 23 ( 35-lecia 14,16,18)- 30 szt.

 W ciągu najbliższych dni zostaną rozpoczęte prace przy remoncie wejść do klatek schodowych  na adresach 
Składkowskiego 16a,b,c,d ; Składkowskiego 18 a,b ; 35-lecia 10 a,b ; 35-lecia 12b; 35-lecia 14 a,c,d ; 35-lecia 20 a,b,c ; 35-lecia 
24a,b. Planowany termin zakończenia prac wrzesień 2016. 
 W drugiej połowie maja rozpoczniemy renowację nawierzchni asfaltowych oraz chodników. Planowane jest również 
wykonanie miejsc postojowych zwłaszcza między innymi przy budynku Składkowskiego 1 oraz za budynkiem Składkowskiego 
22. Administracja przypomina że gruz powstały w trakcie remontu użytkownik zobowiązany jest wywieźć we własnym zakresie 
i na własny koszt na wysypisko śmieci. Zabronione jest składowanie gruzu do pojemników na placach gospodarczych lub 
obok nich.
                M. Malczewski

ADMINISTRACJA   NR 2

ADMINISTRACJA   NR 3

Administracja nr 3 w II kwartale br. realizuje następujące prace remontowe: 

Dehnelów 9 – wykonano remont nawierzchni z kostki brukowej przed budynkiem
Skłodowskiej 27-33 – pomalowano klatki schodowe,
Dehnelów 4,8 – wymieniono piony wod-kan w łazienkach ( 22 mieszkania) 
Skłodowskiej 27 – wykonano remont chodnika przy ścianie bocznej budynku
Powstańców Śl. 3-5 – wykonano docieplenie szczeliny dylatacyjnej. 
Dehnelów 29-33 – pomalowano klatki schodowe
Dehnelów 27-23 – klatki schodowe w trakcie malowania

Informujemy, że podpisana została umowa z firmą, która  rozpocznie prace związane z remontem balustrad i schodów do 
klatek schodowych przy ul. Skłodowskiej 29 oraz Skłodowskiej 10-18 zgodnie z planem remontów. 

Ponadto informujemy, że w pomalowanych klatkach schodowych zostaną odnowione wejścia do budynków. Prace będą 
wykonywane systematycznie od maja br. 
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ADMINISTRACJA   NR   4

Sprzątaj po swoim psie!  
 Chyba nikt z nas nie lubi podczas spaceru omijać psich odchodów czy martwić się o bezpieczeństwo dzieci bawiących 
się w piaskownicach. A jednak wciąż wielu właścicieli psów nie sprząta po swoich pupilach. Wciąż wielu właścicieli psów 
nie zdaje sobie sprawy z tego, że to oni mają obowiązek sprzątania po swoich pupilach. Inni, którzy znają obowiązujące akty 
prawne, nie widzą konieczności podporządkowania się im.
Dlaczego trzeba sprzątać po psie?
 Pomijając  kwestie estetyczne, warto mieć na uwadze fakt, że w kale zwierzęcym znajdują się bakterie i pasożyty 
wywołujące groźne dla zdrowia choroby, takie jak np. toksoplazmoza czy toksokaroza. Psy często zostawiają zabrudzenia 
w miejscach, w których bawią się małe dzieci (np. na placach zabaw), narażając je w ten sposób na zachorowanie.
 Właściciele psów - bądźcie odpowiedzialnymi Panami swoich psów oraz mieszkańcami swoich osiedli, dajcie dobry 
przykład innym psim opiekunom. Być może kiedy ci, którzy nie czują potrzeby sprzątania po swoim czworonogu będą 
w zdecydowanej mniejszości, wstydem dla nich stanie się lekceważenie tego obowiązku.

1. Prace realizowane przez służby techniczne Spółdzielni w 2016 r.:
• wymiana pionu instalacji zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji w budynku przy ulicy W. Pola 8D
• wymiana instalacji wody zimnej i ciepłej w poziomie piwnicznym budynku przy ulicy 
W. Pola 8C;
• wymiana pionu instalacji zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji w budynku przy ulicy 
E. Orzeszkowej 20A
• wymiana instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w poziomie piwnicznym budynku przy ulicy E. Orzeszkowej   
20A;
• wymiana odcinka poziomu instalacji zimnej wody w budynku przy ulicy Dziekana 4C;
• wymiana pionu łazienkowego instalacji zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji w pionie mieszkań budynku przy ulicy 
Dziekana 11D 
• malowanie suszarni po wymianie okienek w budynkach przy ul. Norwida 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21;
• wymiana obróbek blacharskich balkonów położonych na parterze

2. Realizowane przez firmy zewnętrzne:
• kontynuacja przebudowy witrolitów z dociepleniem klatek schodowych w budynku przy ulicy Norwida 6 C, Norwida 6D, 
Norwida 6E oraz Norwida 16 C,
• wymiana pionu łazienkowego instalacji zimnej wody, ciepłej wody, cyrkulacji oraz kanalizacji w pionie mieszkań budynku 
przy ulicy Dziekana 1I
• wykonywanie izolacji pionowej fundamentu w budynku przy ulicy Norwida 12D, 
i Norwida 17C,

 Przeprowadzono wiosenny przegląd techniczny placów zabaw zlokalizowanych przy ulicy 27 Stycznia 20-24, Dziekana 
3, Dziekana 7, Dziekana 9, W. Pola 6, Norwida 4. 
Stwierdzone uszkodzenia lub zniszczenia elementów zabawowych zostaną w trybie pilnym naprawione przez służby Spółdzielni 
oraz firmę zewnętrzną. 
 Pomiędzy budynkami przy ul. Spacerowej 9-11 oraz 13-15 trwają prace związane z budową miejsc parkingowych.
Po uzyskaniu aprobaty Starostwa Powiatowego przystąpimy do renowacji nawierzchni drogi wewnątrzosiedlowej przy ul. 
27 Stycznia.

Dodatek mieszkaniowy - zmniejszenie wydatków na mieszkanie
Dział Opłat i Windykacji informuje mieszkańców korzystających z Dodatków Mieszkaniowych o zmianie terminów składania 
wniosków w siedzibie MOPS w Czeladzi przy ul. 17 Lipca 27. Wnioski można składać codziennie oprócz czwartków.

Poniżej podajemy harmonogram składania wniosków od maja do grudnia 2016 r.
• maj od 2 do 20 dnia miesiąca • wrzesień od 2 do 20 dnia miesiąca
• czerwiec od 1 do 20 dnia miesiąca • październik od 3 do 19 dnia miesiąca
• lipiec od 1 do 20 dnia miesiąca • listopad od 2 do 18 dnia miesiąca
• sierpień od 1 do 19 dnia miesiąca • grudzień od 2 do 19 dnia miesiąca

Zachęcamy Państwa, którzy spełniają poniższe kryteria do pobrania, wypełnienia i złożenia wniosku w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej, Czeladź ul. 17 lipca 27 celem otrzymania dotacji do mieszkania. Pomoc w opłatach za lokal mieszkalny 
przyznawana jest na okres 6 miesięcy, z możliwością odnowienia na kolejne okresy.  
➢ Wymagany tytuł prawny do lokalu mieszkalnego:
- spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego (lokatorskie lub własnościowe),
- własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej,
- najem,
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UBEZPIECZENIA MIENIA I ŻYCIA 

1. Prace realizowane przez służby techniczne Spółdzielni w 2016 r.:
• wymiana pionu instalacji zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji w budynku przy ulicy W. Pola 8D
• wymiana instalacji wody zimnej i ciepłej w poziomie piwnicznym budynku przy ulicy 
W. Pola 8C;
• wymiana pionu instalacji zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji w budynku przy ulicy 
E. Orzeszkowej 20A
• wymiana instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w poziomie piwnicznym budynku przy ulicy E. Orzeszkowej   
20A;
• wymiana odcinka poziomu instalacji zimnej wody w budynku przy ulicy Dziekana 4C;
• wymiana pionu łazienkowego instalacji zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji w pionie mieszkań budynku przy ulicy 
Dziekana 11D 
• malowanie suszarni po wymianie okienek w budynkach przy ul. Norwida 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21;
• wymiana obróbek blacharskich balkonów położonych na parterze

2. Realizowane przez fi rmy zewnętrzne:
• kontynuacja przebudowy witrolitów z dociepleniem klatek schodowych w budynku przy ulicy Norwida 6 C, Norwida 6D, 
Norwida 6E oraz Norwida 16 C,
• wymiana pionu łazienkowego instalacji zimnej wody, ciepłej wody, cyrkulacji oraz kanalizacji w pionie mieszkań budynku 
przy ulicy Dziekana 1I
• wykonywanie izolacji pionowej fundamentu w budynku przy ulicy Norwida 12D, 
i Norwida 17C,

 Przeprowadzono wiosenny przegląd techniczny placów zabaw zlokalizowanych przy ulicy 27 Stycznia 20-24, Dziekana 
3, Dziekana 7, Dziekana 9, W. Pola 6, Norwida 4. 
Stwierdzone uszkodzenia lub zniszczenia elementów zabawowych zostaną w trybie pilnym naprawione przez służby Spółdzielni 
oraz fi rmę zewnętrzną. 
 Pomiędzy budynkami przy ul. Spacerowej 9-11 oraz 13-15 trwają prace związane z budową miejsc parkingowych.
Po uzyskaniu aprobaty Starostwa Powiatowego przystąpimy do renowacji nawierzchni drogi wewnątrzosiedlowej przy ul. 
27 Stycznia.

Dodatek mieszkaniowy - zmniejszenie wydatków na mieszkanie
Dział Opłat i Windykacji informuje mieszkańców korzystających z Dodatków Mieszkaniowych o zmianie terminów składania 
wniosków w siedzibie MOPS w Czeladzi przy ul. 17 Lipca 27. Wnioski można składać codziennie oprócz czwartków.

Poniżej podajemy harmonogram składania wniosków od maja do grudnia 2016 r.
• maj od 2 do 20 dnia miesiąca • wrzesień od 2 do 20 dnia miesiąca
• czerwiec od 1 do 20 dnia miesiąca • październik od 3 do 19 dnia miesiąca
• lipiec od 1 do 20 dnia miesiąca • listopad od 2 do 18 dnia miesiąca
• sierpień od 1 do 19 dnia miesiąca • grudzień od 2 do 19 dnia miesiąca

Zachęcamy Państwa, którzy spełniają poniższe kryteria do pobrania, wypełnienia i złożenia wniosku w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej, Czeladź ul. 17 lipca 27 celem otrzymania dotacji do mieszkania. Pomoc w opłatach za lokal mieszkalny 
przyznawana jest na okres 6 miesięcy, z możliwością odnowienia na kolejne okresy.  
➢ Wymagany tytuł prawny do lokalu mieszkalnego:
- spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego (lokatorskie lub własnościowe),
- własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej,
- najem,

- inny tytuł prawny np. umowa najmu mieszkania własnościowego,
- bez tytułu prawnego, ale oczekujący na dostarczenie przysługującego lokalu zamiennego lub socjalnego.
➢ Powierzchnia użytkowa nie może przekraczać:
- 45,50m2  dla  1 osoby, - 71,50m2  dla  4 osób,
- 52,00m2� dla  2 osób, - 84,50m2  dla  5 osób,
- 58,50m2  dla  3 osób, - 91,00m2� dla  6 osób.

Powierzchnia może być podwyższona dla osób niepełnosprawnych.
➢ Średni miesięczny dochód liczony na jednego członka rodziny w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie powinien przekraczać:
- 1 103,20 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym,
- 1 544,48 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 
 Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami prosimy pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi ul. 
17 Lipca 27. Następnie celem dalszego wypełnienia wniosku zapraszamy do Działu Opłat i Windykacji w siedzibie Spółdzielni 
pokój nr 22:

w poniedziałki       9 - 163�      
w czwartki           12 - 15

Barbara Cholewa

 W związku z modyfi kacją aktualnie funkcjonującego ubezpieczenia mieszkań w UNIQA. Użytkownicy posiadający takie 
ubezpieczenie otrzymali nowe informacje o opłatach obowiązujące od dnia 01.05.2016 r. Odpowiedzialność ubezpieczeniowa 
na nowych warunkach rozpoczyna się od dnia 01.06.2016 r. Obecnie najniższa suma ubezpieczenia mieszkania w wariancie 
Bezpieczny wynosi 8 000,00 zł ze składką 8,00 zł. Za dodatkowe 1,60 zł zakres ubezpieczenia rozszerza się do kwoty 80 000,00 
zł i dotyczy wypłaty odszkodowania w przypadku całkowitego zniszczenia mieszkania (wariant Bezpieczny Plus). Nowym 
wariantem jest Bezpieczna Rodzina, w którym najniższa suma ubezpieczenia dla całej rodziny wynosi 10 000,00 zł ze składką 
8,00 zł.
 Informacji w sprawie ubezpieczeń udzielają pracownicy działu opłat i windykacji, a szczegółowe sumy ubezpieczeń 
i wysokości składek znajdują się na stronie internetowej Spółdzielni www.czsm.czeladz.pl w zakładce Dział opłat i windykacji.                                                   

Barbara Cholewa - Kierownik Działu Opłat i Windykacji

LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIA
 Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do wynajęcia lokale użytkowe na działalność gospodarczą. Lokale 
mogą być wynajęte na działalność handlowo-usługową lub jako pomieszczenia biurowe. Poniżej przedstawiamy wykaz 
wolnych lokali:
- ul. Szpitalna 8 – stoisko handlowe na parterze pawilonu wolnostojącego - 19,30 m2
- ul. Szpitalna 8 – stoisko handlowe na parterze pawilonu wolnostojącego – 16,02 m2
- ul. Szpitalna 8 – stoisko handlowe na parterze pawilonu wolnostojącego – 43,01 m2
- ul. Szpitalna 8 – stoisko handlowe na parterze pawilonu wolnostojącego – 14,23 m2
- ul. Szpitalna 8 – stoisko handlowe na parterze pawilonu wolnostojącego – 13,52 m2
- ul. Szpitalna 8 – stoisko handlowe na parterze pawilonu wolnostojącego – 7,83 -m2
- ul. Szpitalna 8 – stoisko handlowe na parterze pawilonu wolnostojącego – 7,98 m2
- ul. Szpitalna 8 – stoisko handlowe na parterze pawilonu wolnostojącego – 12,46 m2
- ul. Szpitalna 9 A – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym -parter – 120,50 m2
- ul. Szpitalna 9 – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym -parter – 22,00 m2
- ul. Szpitalna 9 – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym -1 piętro – 56,39 m2
- ul. Szpitalna 9 – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym -1 piętro – 31,40 m2
- ul. 35-Lecia PRL 1 A – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym- 1 piętro – 383,42 m2
- os. Dziekana 5 G – lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego - 8,00 m2
- os. Dziekana 5 C – lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego – 11,50 m2
- os. Dziekana 3 D – lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego - 11,00 m2
- os. Dziekana 10 A – lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego - 12,20 m2
- os. Dziekana 3 F – lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego - 8,40 m2
- ul. Orzeszkowej 20 B - lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego – 67,90 m2
- ul. Orzeszkowej 14B - lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego – 69,10 m2
- ul. Pola 12 A - lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego – 30,50 m2
- ul. Pola 8 E - lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego – 31,00 m2
- ul. Pola 8 A - lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego – 17,40 m2
- ul. Pola 2 A - lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego – 22,10 m2
- ul. Pola 2 B - lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego – 30,70 m2
- ul. Pola 6 A - lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego –31,00 m2
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 SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁDZIELNI

 Wszelkich informacji dotyczących najmu powyższych lokali można uzyskać w biurze Spółdzielni ul. Kombatantów 
4, pokój nr 12 lub telefonicznie pod nr 32  265 10 22 wew. 37 

1. Majątek trwały Spółdzielni w wartości netto na dzień 31.12.2015 r. wynosił 41.643 tys. zł 
w tym:
• grunty i wieczyste użytkowanie gruntu na wartość 3.101 tys. zł 
• budynki, lokale na wartość 38.258 tys. zł
• obiekty inżynierii lądowej i wodnej na wartość 200 tys. zł
• urządzenia techniczne, maszyny, środki transportu i inne środki trwałe na wartość 84 tys. zł

 Proces wyodrębniania własności lokali na rzecz lokatorów, fizyczne zużycie środków trwałych i ich amortyzacja 
spowodowały spadek wartości majątku netto o kwotę 1.788 tys. zł tj. 4,2 % w stosunku do roku ubiegłego.

2. Stan funduszy własnych na dzień 31.12.2015 r. wyniósł 47.670 tys. zł w tym:
• fundusz udziałowy na wartość 500 tys. zł tj. 1,05%
• fundusz wkładów mieszkaniowych na wartość 1.614 tys. tj. 3,39 %
• fundusz wkładów budowlanych na wartość 33.486 tys. tj. 70,24 %
• fundusz wkładów garażowych na wartość 1.600 tys. zł tj. 3,36%
• fundusz z aktualizacji wyceny 2.565 tys. zł tj. 5,38 %
• fundusz zasobowy 6.959 tys. zł tj. 14,60 %
• zysk netto 946 tys. zł tj. 1,98 %

Charakteryzują się systematycznym spadkiem wartości spowodowanym przekształceniem praw do lokali w odrębną własność.

3. Utrzymanie zasobów mieszkaniowych w należytym stanie wymaga dużych nakładów finansowych. Spółdzielnia zarządzając 
w większości budynkami mieszkalnymi, obłożonymi płytami acekolowymi, zobowiązana jest przepisami prawa do ich 
usunięcia do 2032 r. W 2009 r. rozpoczęto demontaż płyt acekolowych i działania termomodernizacyjne. Termomodernizację 
wykonano w 16 budynkach. 

 W 2015 r. zostały podjęte roboty związane z termomodernizacją w kolejnych 15 budynkach. Proces ten jest 
finansowany ze środków z WFOŚiGW w Katowicach, kredytami bankowymi z PKO BP SA o/Sosnowiec  i środkami własnymi  
Spółdzielni. Pożyczki zostały zabezpieczone hipotekami na większości lokali użytkowych oraz środkami zgromadzonymi na 
lokatach bankowych oraz środkami zgromadzonymi na funduszu remontowym nieruchomości docieplonych budynków, 
których prace zostały rozpoczęte w 2015 r. Na niektórych nieruchomościach są minusy na funduszu remontowym, co wynika 
z konieczności przeprowadzenia robót. Finansowanie prac remontowych budynków mieszkalnych następuje z funduszów 
remontowych nieruchomości. Źródłem przychodów tych funduszy są wpłaty od mieszkańców wynikające z odpisów. Odpisy 
są zróżnicowane dla poszczególnych nieruchomości w zależności od stanu technicznego oraz wyposażenia nieruchomości. 
Koszty wykonanych robót związanych z termomodernizacją są finansowane przez budynki, w których zostały wykonane 
przedmiotowe roboty. 
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FUNDUSZ NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH NA 31.12.2015 R.
A. Fundusz na remonty na zasoby mieszkaniowe (bez termomodernizacji) wynosi minus 2.666.430,91 zł zgodnie z zestawieniem: 
Fundusz remontowy stan na: Grudzień 2015
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B. Fundusz na remonty (termomodernizacja) wynosi minus 3.584.096,79 zł wg zestawienia na budynki:

C. Fundusz remontowy ewidencjonowany wg administracji do dnia 31.12.2007 r. wynosi minus 57.605,99 zł

D. OGÓŁEM FUNDUSZ NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH 
na dzień 31.12.2015 r. (poz. A+B+C) wynosi minus 6.308.133,69 zł. 

4. Całokształt działalności Spółdzielni. 

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA ROK 2015

10

B. Fundusz na remonty (termomodernizacja) wynosi minus 3.584.096,79 zł wg zestawienia na budynki:

C. Fundusz remontowy ewidencjonowany wg administracji do dnia 31.12.2007 r. wynosi minus 57.605,99 zł
D. OGÓŁEM FUNDUSZ NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH

na dzień 31.12.2015 r. (poz. A+B+C) wynosi minus 6.308.133,69 zł.

4. Całokształt działalności Spółdzielni. 

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA ROK 2015 

Wyszczególnienie BO 2015 r.* Przychody (zł) Koszty (zł) RAZEM
( poz.2+3-4)

1 2 3 4 5

I. GZM - w tym 439 096,30 31 898 203,11 31 618 766,98 718 532,43

1. Eksploatacja w tym: 439 096,30 7 765 015,55 7 487 677,92 716 433,93

-pożytki art. 5 ust.1 usm 77 591,27 22 173,71 55 417,56

2. Opłaty lokalne w tym: 1 650 709,85 1 648 611,35 2098

-podatek od nieruchomości 222 593,70 224 589,25 -1 995,55

-wieczyste użytkowanie 61 017,15 56 858,10 4 159,05

-wywóz nieczystości 1 367 099,00 1 367 164,00 -65,00

3. Odpis na fundusz remontowy 5 407 680,04 5 407 680,04 0,00

4. Media w tym: 17 074 797,67 17 074 797,67 0,00

-gaz 247 537,79 247 537,79 0,00

-woda 4 928 536,08 4 928 536,08 0,00

-CO,CW 11 898 723,80 11 898 723,80 0,00

II. Sprzedaż poza GZM - w tym: 2 580 467,42 2 028 963,12 551 504,30
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DRUGI KWARTAŁ I …...WAKACJE

11

1. ODEON 394 183,92 335 128,67 59 055,25

2. Garaże własnościowe i najem 95 401,90 254 458,74 -159 056,84

4. Lokale użytkowe w tym 2 090 881,60 1 439 375,71 651 505,89

dzierżawa gruntów)

III. Działalnosć finansowa 247 027,91 19 484,80 227 543,11

IV. Pozostała działalność 
operacyjna** 714 070,49 345 570,29 368 500,20

V. Razem II+III+IV 3 541 565,82 2 394 018,21 1 147 547,61

VI. Podatek 201 414,00

VII. Zysk netto (V-VI) 946 133,61

* Pozycja „BO 2014 r.” obejmuje wynik z 2013 r. Zgodnie z art. 6. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych różnica 
między kosztami a przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi spółdzielni zwiększa odpowiednio koszty lub 
przychody tej gospodarki w roku następnym.
** Pozycja pozostała działalność operacyjna obejmuje m.in. utworzenie i rozwiązanie rezerw na zobowiązania, 
utworzenie i rozwiązanie odpisów aktualizujących należności, koszty oraz odzyskane koszty sądowe.

Wynik finansowy ustalono z pozostałej działalności gospodarczej zwiększając jego wielkość o koszty 
i przychody z operacji finansowych oraz pozostałe koszty i przychody operacyjne, natomiast wynik 
z Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi ustalono z działalności bezpośrednio związanej z eksploatacją 
i utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz pożytków zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
spółdzielniach mieszkaniowych z późniejszymi zmianami.
Zysk netto za rok 2015 r. w kwocie 946.133,61 zł proponuje się przeznaczyć na fundusz zasobów mieszkaniowych.
Podstawowym źródłem przychodów Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej są opłaty od lokali mieszkalnych, 
użytkowych, garaży, które służą pokryciu kosztów bieżącej działalności tj.: amortyzacji, materiałów, podatków, opłat, 
wynagrodzeń i narzutów, świadczeń na rzecz pracowników, funduszu remontowego, wody i odprowadzenia ścieków, 
energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i innych kosztów. 
W 2015 r. w Spółdzielni było zatrudnionych średnio 80 osób. Biorąc pod uwagę strukturę zawodową stwierdza się, iż 
pracowników umysłowych zatrudnionych było 52, a pracowników fizycznych na stanowiskach konserwatorów 28. 
Pracownicy w zależności od potrzeb wynikających zarówno z przepisów prawa, jak i jego zmian, uczestniczą w 
różnego rodzaju szkoleniach, podnoszących tym samym wiedzę i kwalifikacje. W 2015 r. odbyło się 26 szkoleń, a 
łączny koszt tych szkoleń to kwota 10.421,66 zł.

5. Pomimo utrzymującego się wysokiego stanu zaległości z tytułu opłat Spółdzielnia zachowuje dobrą płynność 
finansową. Wskaźnik rotacji – spływ należności (w dniach), który informuje po ilu dniach środki pieniężne z 
tytułu należności trafiają do Spółdzielni w 2015 r. wyniósł 22 dni i jest krótszy w stosunku do 2014 r. o 4 dni.

6. Zadłużenie z tytułu opłat za używanie lokali mieszkalnych na dzień 31.12.2015 r. wyniosło:
• 2.130 tys. zł lokale mieszkalne i zmniejszyło się o 6 % w stosunku do 2014 r. 
• 621 tys. zł lokale użytkowe i zwiększyło się o 1 % w stosunku do 2014 r. 

7. Sytuację finansową Spółdzielni w roku obrotowym 2015 należy uznać za prawidłową, nie istnieje zagrożenie 
dla prowadzenia działalności Spółdzielni w roku następnym.

Elżbieta Tarnowska
Główny Księgowy 
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Podstawowym źródłem przychodów Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej są opłaty od lokali mieszkalnych, użytkowych, 
garaży, które służą pokryciu kosztów bieżącej działalności tj.: amortyzacji, materiałów, podatków, opłat, wynagrodzeń 
i narzutów, świadczeń na rzecz pracowników, funduszu remontowego, wody i odprowadzenia ścieków, energii elektrycznej, 
energii cieplnej, gazu i innych kosztów. 
 W 2015 r. w Spółdzielni było zatrudnionych średnio 80  osób. Biorąc  pod uwagę strukturę zawodową stwierdza się, 
iż pracowników umysłowych zatrudnionych było 52, a pracowników fizycznych na stanowiskach konserwatorów 28. 
Pracownicy w zależności od potrzeb wynikających zarówno z przepisów prawa, jak i jego zmian, uczestniczą w różnego 
rodzaju szkoleniach, podnoszących tym samym wiedzę i kwalifikacje. W 2015 r. odbyło się 26 szkoleń, a łączny koszt tych 
szkoleń to kwota 10.421,66 zł.
5. Pomimo utrzymującego się wysokiego stanu zaległości z tytułu opłat Spółdzielnia zachowuje dobrą płynność finansową. 
Wskaźnik rotacji – spływ należności (w dniach), który informuje po ilu dniach środki pieniężne z tytułu należności trafiają 
do Spółdzielni w 2015 r. wyniósł 22 dni i jest krótszy w stosunku do 2014 r. o 4 dni.
6. Zadłużenie z tytułu opłat za używanie lokali mieszkalnych na dzień 31.12.2015 r. wyniosło:
• 2.130 tys. zł lokale mieszkalne i zmniejszyło się o 6 % w stosunku do 2014 r. 
• 621 tys. zł lokale użytkowe i zwiększyło się o 1 % w stosunku do 2014 r. 
7. Sytuację finansową Spółdzielni w roku obrotowym 2015 należy uznać za prawidłową, nie istnieje zagrożenie dla prowadzenia 
działalności Spółdzielni w roku następnym.

Elżbieta Tarnowska
Główny Księgowy 

 Zapraszamy Państwa do korzystania z oferty kulturalnej w SDK Odeon. Proponowany repertuar uwzględnia 
propozycje zarówno dla dorosłych, jak również dla dzieci. Podczas występów zaproszonych artystów organizowane są 
równocześnie wystawy plastyczne i fotograficzne. Zawiadamiamy, iż dla członków Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
wstęp jest bezpłatny (po wcześniejszym odbiorze wejściówki - ilość miejsc jest ograniczona).
Oczywiście planujemy też wakacje w mieście, tym razem przez cały miesiąc sierpień będziemy bawić się, uczyć nowych rzeczy 
i cieszyć wakacjami razem z dziećmi, dokładniejsze informacje już wkrótce................
 

Ewa Ryłko
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 OGŁOSZENIA 

Przeprowadzki kompleksowe, 
 Utylizacja -

Tel. 32 2206427, 531 944 531

Kupię każdy samochód – 
gotówka -

tel. 660 476 276

1. Montaż nawiewników powietrza - 
tel. 600498178

2. Docieplenia, remonty - tel.600498178

3. Okna, drzwi - tel.600498178

Nowa kosmetyka Glamour,
 Czeladź ul. Spacerowa 4

 www.kosmetykaczeladz.pl

Makijaż permanentny 
również z dojazdem    696922863


