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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

Zapraszamy Członków Czeladzkiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej na Walne Zgromadzenie Członków CzSM, 
które odbędzie się w dniu 10.06.2017 r. o godz. 1000, 
 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Czeladzi  

przy ul. Sportowej 2.
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SZANOWNI PAŃSTWO!

W czerwcu tego roku mija 5 lat od zmiany, jaka zaszła po wyborze Rady Nadzorczej w 2012 r. i odwołaniu Zarządu. Czas 
na podsumowanie pięcioletniej działalności Rady Nadzorczej i Zarządu, która pozwoliła na wyprowadzenie Spółdzielni z 
długów, jakie zastaliśmy w czerwcu 2012 r. Po 5 latach intensywnej pracy, naprawie zaszłości i pilnowaniu bieżącej działalności 
Spółdzielni wyszliśmy na prostą. Ten skromny jubileusz niech będzie okazją do porównania tego, co było przed rokiem 2012, 
a stanem obecnym. Priorytetem jest fundusz remontowy, potrzeby są ogromne więc poniżej przedstawiamy zestawienie kwot 
przeznaczonych na remonty naszych zasobów w poszczególnych latach:

☑ rok 2012 – 3.710.283,04 zł
☑ rok 2013 – 3.710.283,04 zł
☑ rok 2014 – 4.723.246,70 zł
☑ rok 2015 – 4.822,935,15 zł
☑ rok 2016 – 7.011.982,25 zł
☑ rok 2017 – 7.279.081,10 zł

Jak Państwo widzą, co roku zwiększa się kwota przeznaczona na fundusz remontowy. Wynika to z dwóch powodów: 1–szy to 
właściwe gospodarowanie stawką eksploatacyjną zgodnie z kosztami poszczególnych nieruchomości, oszczędności z tego tytułu 
zasilają fundusz remontowy, 2–gi  to działalność Spółdzielni taka jak: wynajem lokali użytkowych, nieruchomości, parkingów. 
Możemy zadać pytanie co się działo z naszymi pieniędzmi przed 2012 rokiem? Dla porównania, na fundusz remontowy za 
3 lata tj. 2010, 2011, 2012 było nieco ponad 10 mln, za 3 lata 2015, 2016 i 2017 jest 19 mln. Różnica jest szokująca! Ocenę 
pozostawiam naszym członkom. Budynki docieplone przed 2012 r. – ładne tylko z zewnątrz – w środku nie malowane klatki, 
nie wymienione okna, piony i.t.d. Tak było. Teraz nadrabiamy stracony czas. Najważniejsze, że są pieniądze i to nie małe, 
dzięki uczciwej pracy Rady i Zarządu, gospodarowaniem majątkiem Spółdzielców, tak jak swoim własnym, czyli uczciwie i 
po gospodarsku. Plany na przyszłość mamy ambitne. Już od roku 2018 planujemy termomodernizację na osiedlu Ogrodowa, 
Piłsudskiego i Dziekana na tych nieruchomościach, gdzie są już wykonane roboty poza audytowe i mieszkańcy wyrażą zgodę 
(takie spotkania planujemy w II półroczu tego roku).
10 czerwca odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jak co roku apeluję o udział 
w Walnym Zebraniu. To nie przywilej, a obowiązek. To Członkowie Spółdzielni raz w roku decydują o swoim majątku, 
akceptują lub nie decyzje Rady i Zarządu. Opozycja nie próżnuje, zwiera szyki. Jeżeli będą mieli większość, nasza praca 
pójdzie na marne. Dzięki elektronicznemu liczeniu głosów Zebranie przebiega bardzo sprawnie, warto zarezerwować sobie 
kilka godzin 10 czerwca.

Krystyna Piwowarczyk
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

SZANOWNI PAŃSTWO!

10 czerwca 2017 r. będzie dla nas Zarządu Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej dniem bardzo istotnym i jednym 
z najważniejszych w roku. W tym dniu spotkamy się z członkami Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Walnym 
Zgromadzeniu, podczas którego m.in. będziecie Państwo głosować w kwestii dotyczącej udzielenia absolutorium 
członkom Zarządu za 2016 r. A 2016 r. dla Zarządu Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej to był czas wzmożonej pracy, 
podejmowania trudnych decyzji, analiz i kalkulacji, przemyśleń. Ale w naszej ocenie był to dobry rok. Udało się zrealizować 
w większości plany remontów w nieruchomościach (zestawienie „Remonty 2016-2017” stanowi załącznik do niniejszego 
Biuletynu), zmniejszyć zadłużenia z tytułu opłat za lokale mieszkalne i użytkowe, wdrożyć nową strukturę organizacyjną 
czy „wypracować” już w pierwszym roku naszej pracy zysk netto w kwocie 846.911,63 zł. Naszym celem jest poprawa 
stanu technicznego budynków. Dlatego też w roku poprzednim, jak i bieżącym organizowaliśmy wiele przetargów, w celu 
wyboru najkorzystniejszych ofert na remonty czy usługi. Dzięki dobrej współpracy z członkami Rady Nadzorczej oraz z 
naszymi pracownikami realizujemy zaplanowane zamierzenia i szukamy wciąż nowych rozwiązań. Zapewniamy, że mamy 
płynność finansową i będziemy kontynuować zatwierdzone plany remontów na dany rok, jak i plany perspektywiczne dla 
wszystkich naszych nieruchomości. Niestety nie skupiamy się tylko na bieżącej działalności Spółdzielni. Zmagamy się także z 
zaszłościami, a wśród nich ze sprawami związanymi z termomodernizacją budynku przy ul. Dehnelów 6, kwestionowanymi 
opłatami na działalność społeczno-kulturalną czy modernizacji oświetlenia klatek schodowych. Oprócz powyższych 
sytuacji napotykamy także na przeszkody ze strony nieprzychylnych nam i dla współużytkowników mieszkań osób, czego 
przykładem może być nieudostępnianie lokali mieszkalnych w celu wykonania koniecznych prac remontowych, a to  
z kolei przedłuża rozpoczęcie lub zakończenie robót. Jednak cieszy nas fakt, że bardzo dużo osób dostrzega nasze starania 
i nasze zaangażowanie. Mamy satysfakcję z wykonywanej pracy kiedy podczas rozmów z mieszkańcami osiedli widzimy 
ich zadowolenie i akceptację naszych działań. Nie zawsze jednak możemy sprostać wszystkim Państwa oczekiwaniom, 
bowiem ograniczają nas środki finansowe. Jeśli nie możemy ich zrealizować w roku bieżącym, to są one uwzględniane przy 
opracowywaniu planów remontów na rok następny. 

Zarząd Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Małgorzata Purchała

Robert Gwóźdź
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ADMINISTRACJA NR 1

Co słychać na osiedlu?
Od około dwóch miesięcy trwają prace związane z wymianą gazociągu głównego na osiedlu prowadzone przez Gazownię.  
W związku z powyższym Spółdzielnia wstrzymała prace związane z wymianą nawierzchni chodników na terenie osiedla do 
chwili zakończenia prac przy wymianie gazociągu przy ul. Szpitalnej i Ogrodowej. W chwili obecnej trwają prace związane  
z naprawą nawierzchni dróg oraz wyznaczeniem nowych miejsc postojowych przy ul. M.Auby a późniejszym terminie przy ul. 
Szpitalnej. Z uwagi na to, iż do zarządu wpłynęły wnioski mieszkańców budynków: Grodziecka 62-64, Spółdzielcza 11-13,20 
oraz Szpitalna 27,29,31,33,35 o wykonanie termomodernizacji, Spółdzielnia rozpoczęła prace związane z przygotowaniem 
niezbędnej dokumentacji oraz wyliczeniem kosztów docieplenia każdego budynku. 

Ponadto na Administracji nr 1 rozpoczęto prace remontowe :
☑ wymiana dźwigu na nowy w budynku przy ul. Miasta Auby 2,
☑ remont balkonów na ul. Szpitalna 21 oraz Szpitalna 33,
☑ wymiana pionów przy ul. Szpitalna 23 , Szpitalna 33 oraz Spółdzielcza 13.
☑ docieplenie stropodachów na ul. Szpitalna 13b oraz ul. Szpitalna 17 a i b,
☑ naprawa wejścia do budynku ul. Ogrodowa 18 B,
☑ wymiana okien na klatkach schodowych oraz piwnicach – Ogrodowa 8, Szpitalna 21.

W najbliższym czasie rozpoczniemy prace:
☑ remont wejścia do budynku Ogrodowa 6,
☑ przygotowanie klatki schodowej Ogrodowa 6 do malowania.

W maju 2017 r. dokonaliśmy nasadzeń 20 szt drzew oraz 30 szt krzewów ozdobnych na zieleńcach. Jesienią po zakończeniu 
prac ziemnych wykonamy dalsze nasadzenia i pielęgnacje roślin.
Zawiadamiamy, iż firma Tauron przystąpi w najbliższym czasie do wymiany kabla głównego przy budynkach M. Auby 2-12 
oraz Ogrodowa 4,6,8.

ADMINISTRACJA NR 2

Remont wejść do budynków 
W bieżącym roku na osiedlu Piłsudskiego planowane są remonty wejść do budynków przy ulicach:
☑ Składkowskiego – 2a,b ;  4a,b,c ;  20a,b ; 17a,b,c – w sumie 10 szt. 
☑ 35-lecia – 11a,b,c,d ;  16a,b ; 18a,b – w sumie 8 szt.

Prace będą obejmowały między innymi:
☑ remont konstrukcji stalowej 
☑ remont  lub wymiana stopnic (w zależności od stopnia degradacji)
☑ remont podestów
☑ wymiana pokrycia dachowego
☑ wymiana balustrad (demontaż blach, a w ich miejsce montaż barierek)

Powyższe prace podobnie jak w przypadku balkonów obniżą koszty docieplenia budynków.

Nowe wiaty śmietnikowe
Obecnie na osiedlu Piłsudskiego trwają prace przygotowawcze do wymiany boksów śmietnikowych. Istniejące boksy zostaną 
usunięte, a w ich miejsce będą ustawione nowe nowoczesne wiaty śmietnikowe. W pierwszej kolejności wymieniony będzie boks 
na śmieci za budynkiem przy ul. 35-lecia 7. Druga nowa wiata będzie postawiona  za pierwszymi garażami przy ul. Składkowskiego 
(tym samym będzie usunięty stary murowany boks na śmieci, do którego był utrudniony dojazd służbom komunalnym). Nowe 
osłony śmietnikowe poza swoją podstawową funkcją  będą spełniać jeszcze dwie dodatkowe role. Po pierwsze estetyczną - będą 
one dobrane do otoczenia oraz po drugie zapobiegną rozsypywaniu się śmieci po najbliższej okolicy. Kontenery stojące na wolnym 
powietrzu psuły widok, zwłaszcza gdy się przepełniały. Zbieracze szukający w śmietnikach puszek, czy makulatury również 
robili „swoje” rozgrzebując odpady. Nowe wiaty śmietnikowe nie 
będą zamykane na klucz (choć będzie istniała taka możliwość). 
Problemem jest także korzystanie z kontenerów przez osoby 
postronne czyli nie będące mieszkańcami naszego osiedla. Z 
informacji samych mieszkańców wynika, że często jest tak, że 
ludzie ci podjeżdżają pod śmietniki samochodami i przenoszą 
z bagażników do kontenerów worki pełne odpadów. Często  
z tego powodu kontenery mimo codziennego opróżniania, 
przepełniają się, a mieszkańcy nie mając miejsca w kontenerze, 
zmuszani są zostawiać worki ze śmieciami obok nich. Docelowo 
w dalszych planach jest sukcesywna wymiana wszystkich boksów 
śmietnikowych na nowe osłony.
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ADMINISTRACJA NR 3

Place zabaw
Na placu zabaw na nieruchomości nr 27 (Powstańców Śl.1-7, Dehnelów 23-33, Skłodowskiej 2-18) na całej powierzchni 
została ułożona nowa nawierzchnia gumowa Poly-EASI, która ma za zadanie: 
☑ poprawić bezpieczeństwo dzieci użytkujących place zabaw
☑ poprawić estetykę otoczenia, maty przerastają trawą dzięki temu podłoże jest zawsze zielone   
(w elementach metalowych bardzo często uszkadzane są powłoki lakiernicze).

Mata gumowa Poly-Easi posiada wypustki pod spodem maty zapewniając dobry drenaż. Wypustki te ulegają kompresji pod 
ciśnieniem, co czyni maty Poly-EASI bezpiecznymi nawierzchniami na placach zabaw. Maty zostały certyfikowane pod kątem 
krytycznej wysokości upadku (EN 1177), która wynosi dla mat Poly-EASI do 3,4 metra.
Dodatkowo na wniosek mieszkańców na placu zabaw w miesiącu maju br. został zamontowany bujak na sprężynie.
Ponadto informujemy, że ze wszystkich piaskownic został usunięty stary piasek, wykonana została dezynfekcja piaskow-
nic preparatem dezynfekcyjno – myjącym. Preparat dezynfekcyjno-myjący posiada spektrum działania: grzybobójcze  
i wirusobójcze. Wykazuje aktywne działanie biobójcze. W obszarze medycznym produkt wykazuje działanie drożdżakobójcze. 
Następnym etapem było nawiezienie świeżego piasku, który posiada deklaracje właściwości użytkowych. 

Zmiany wyglądu terenów wokół budynków
Jednym z większych przedsięwzięć na osiedlu jest planowana przebudowa zjazdu indywidualnego z drogi wewnętrznej ul. 
Skłodowskiej na działkę nr 32/157 przy budynku mieszkalnym nr 21, 23, 25.
Na chwilę obecną na zlecenie Spółdzielni opracowywany jest projekt dotyczący przebudowy zjazdu z drogi wewnętrznej przy 
ul. Skłodowskiej w formie poszerzenia zjazdu i drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego przy ul. Skłodowskiej 21-25. 
Prace projektowe będą uwzględniały poszerzenie istniejącej jezdni drogi dojazdowej i tym samym zapobieżenie problemom 
rozjeżdżania zieleńca czy niszczenia krawężników betonowych poprzez regularne i częste najeżdżanie kołami pojazdów. 
Poszerzenie istniejącej jezdni planowane jest o 1,10m w kierunku zieleńca.

Natomiast na nieruchomości nr 26 z uwagi na zły stan techniczny zadaszeń nad wejściami do budynków przy ul. Dehnelów 
4,6,8 tj: oddzielenie się daszku od ściany budynku nr 8 co spowodowało szczelinę o szer ok 5 cm przypuszczać należy iż całe 
zadaszenie wraz z podporami żelbetowymi oraz biegami schodów przechyliło się w stronę zewnętrzną, schody zewnętrzne 
spękane zbrojenie widoczne skorodowane balustrady. Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym planujemy: 
☑ likwidację żelbetowego daszku oraz słupów nośnych zadaszeń, 
☑ usunięcie metalowych balustrad po bokach schodów, 
☑ naprawę istniejących schodów i podestów, 
☑ wykonanie nowego lekkiego zadaszenia w konstrukcji stalowej pokryte poliwęglanem. 

Na tę okoliczność w miesiącu maju b.r. ogłoszony został przetarg na przedmiotowe roboty. Po wyłonieniu wykonawcy pla-
nujemy w pierwszej kolejności przeprowadzić przebudowę wejść do budynku mieszkalnego przy ul. Dehnelów 8. 

Termomodernizacja budynków os. Dziekana.
W ubiegłym roku w IV kwartale odbyły się spotkania w Szkole Podstawowej nr 7 przy ulicy Spacerowej 2  
z mieszkańcami os. Dziekana mające na celu omówienia zagadnień związanych z termomodernizacją budynków. Zarząd 
Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawił m.in. planowany zakres robót (demontaż płyt acekolowych, ocieplenie 
budynków płytami styropianowymi, wymianę instalacji odgromowej, wymianę obróbek blacharskich, montaż zadaszeń nad 
balkonami usytuowanymi na ostatniej kondygnacji, docieplenie stropodachu, wykonanie opaski wokół budynku, wymianę 
balustrad przy wejściach do budynku oraz wykonanie termoregulacji po zrealizowaniu wszystkich robót) oraz formę spłaty 
planowanego przedsięwzięcia.W zakresie termomodernizacji został ujęty remont balkonów, który obejmował wymianę ba-
lustrady, docieplenie balkonu, wykonanie izolacji poziomej podłoża, wylewkę betonową oraz położenie płytek. Zaplanowano 
również likwidację zbędnych lub nieużywanych wejść do klatek schodowych zgodnie z przeprowadzoną wśród mieszkańców 
ankietą.
Zgodę większości mieszkańców (nie mniej niż 70%) na realizację powyższych założeń uzyskaliśmy tylko dla budynku Dzie-
kana 8 - 70,69%.
Wynik dla pozostałych nieruchomości był następujący:
Dziekana 1 – 26,00 %, Dziekana 2 – 39,83 %, Dziekana 3 – 34,92 %, Dziekana 4 – 48,38 %, Dziekana 5 – 23,07 %
Dziekana 6 – 25,55 %, Dziekana 7 – 10,93 %, Dziekana 9 – 37,33 %, Dziekana 10 – 52,85 %, Dziekana 11 – 37,70 %
Dziekana 12 – 26,66 %
a podstawie powyższych działań sondażowych Spółdzielnia przystąpi do termomodernizacji budynku Dziekana 8 
Realizacja planowanych zadań nastąpi w bieżącym roku przez firmę zewnętrzną wybraną w przeprowadzonym
postępowaniu przetargowym.
Odnośnie termomodernizacji pozostałych budynków osiedla Dziekana uprzejmie informujemy, że realizacja jest możliwa 
tylko w przypadku akceptacji powyższego przez użytkowników lokali mieszkalnych.

ADMINISTRACJA NR 4
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W kwestii remontów balkonów informujemy, że najbardziej efektywnym rozwiązaniem byłoby ich kompleksowe wykonanie 
podczas prac termomodernizacyjnych budynku. W tym przypadku koszt remontu balkonu będzie niższy od przewidywanego 
dla jednostkowych balkonów. 

Parkowanie na osiedlu Dziekana.
Na osiedlu Dziekana od lat samochody parkują w podobny sposób na terenach będących własnością Spół-
dzielni i nie było przypadków karania mandatami przez służby porządkowe. Sytuacja zmieniła w 2016 r. kie-
dy to stanowisko Policji stało się restrykcyjne szczególnie wobec niewłaściwie zaparkowanych pojazdów w obrębie 
budynku Dziekana 3 i Dziekana 4. Wobec licznych zgłoszeń mieszkańców, którzy otrzymali mandaty za powyższe Spół-
dzielnia wystosowała pismo do Komendy Powiatowej Policji o odstąpienie od karania właścicieli pojazdów osiedla Dzie-
kana do momentu wykonania kolejnych miejsc parkingowych oraz ustabilizowania ruchu kołowego wewnątrz osiedla. 
W odpowiedzi otrzymaliśmy wyjaśnienia, że interwencja Policji związana z nieprawidłowym parkowaniem po-
jazdów na osiedlu dotyczy zgłoszeń składanych przez „życzliwych” mieszkańców i przekazywanych do Wy-
działu Ruchu Drogowego za pomocą aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Policja jako organ ści-
gania, jest zobligowana do reagowania na przypadki łamania przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. 
W bieżącym roku liczba interwencji Policji wzrosła, ponieważ dotyczy całości osiedla Dziekana. Kierowcy chcą parkować 
pojazdy jak najbliżej miejsca zamieszkania, a Spółdzielnia mimo wszelkich starań wykonuje miejsca postojowe niewspółmier-
nie do ilości przybywających co roku samochodów. W bieżącym roku Spółdzielnia planuje wykonanie miejsc parkingowych 
przy budynku Dziekana 3-4, Dziekana 11.

Majątek trwały Spółdzielni w wartości netto na dzień 31.12.2016 r. wynosił 40.131 tys. zł w tym:
☑ 3.015 tys. zł grunty i wieczyste użytkowanie gruntu 
☑ 36.885 tys. zł budynki, lokale 
☑ 173 tys. zł obiekty inżynierii lądowej i wodnej 
☑ 58 tys. zł urządzenia techniczne, maszyny, środki transportu i inne środki trwałe. 
Proces wyodrębniania własności lokali na rzecz lokatorów, fizyczne zużycie środków trwałych i ich amortyzacja spowodowały 
spadek wartości majątku netto o kwotę 1.511 tys. zł tj. 3,8 % w stosunku do roku ubiegłego.
Stan funduszy własnych na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 45.955 tys. zł w tym:
☑ fundusz udziałowy - wartość 482 tys. zł tj. 1,05%
☑ fundusz wkładów mieszkaniowych - wartość 1.421 tys. tj. 3,09 %
☑ fundusz wkładów budowlanych - wartość 33.453 tys. tj. 72,80 %
☑ fundusz zasobowy - wartość 9.752 tys. zł tj. 21,22 %
☑ zysk netto - wartość 847 tys. zł tj. 1,84 %

Charakteryzują się systematycznym spadkiem wartości spowodowanym przekształceniem praw do lokali w odrębną własność.
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 usu-
nięcia do 2032 r. W 2009 r. rozpoczęto demontaż płyt acekolowych i działania termomodernizacyjne. Termomodernizację 
wykonano w 31 budynkach. Proces ten jest finansowany ze środków z WFOŚiGW w Katowicach, kredytami bankowymi z 
PKO BP SA O/Sosnowiec. W 2016 r. zostały podjęte prace związane z termomodernizacją w kolejnych budynkach.
Pożyczki zostały zabezpieczone hipotekami na większości lokali użytkowych oraz środkami zgromadzonymi na lokatach 
bankowych oraz środkami zgromadzonymi na funduszu remontowym. 

Na niektórych nieruchomościach są minusy na funduszu remontowym, co wynika z konieczności przeprowadzenia robót. 
Finansowanie prac remontowych budynków mieszkalnych następuje z funduszu remontowego 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. 

SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁDZIELNI 

FUNDUSZ NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH NA 31.12.2016

Fundusz na remonty na zasoby mieszkaniowe wynosi 2.394.844,57 zł zgodnie z zestawieniem: 
Fundusz remontowy stan na: Grudzień 2016
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A. Fundusz na remonty - termomodernizacja wynosi minus 3.196.995,76 zł wg zestawienia na budynki, które wnoszą 
dodatkową opłatę:  

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

OGÓŁEM FUNDUSZ NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH 
na dzień 31.12.2016 r. (poz. A+B+C) wynosi minus 859.757,18 zł.  
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CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI 
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA ROK 2016 

Wyszczególnienie
BO

2016 r.*
Przychody Koszty

RAZEM
 ( kol.2+3-4)

1 2 3 4 5

I. GZM - w tym: 718 532,43 33 014 119,45 33 184 601,84 548 050,04

A. Lokale mieszkalne    

1. Eksploatacja w tym: 709 394,37 7 243 345,93 7 386 789,64 565 950,66

 -pożytki art. 5 ust.1 usm  80 472,92 27 446,14 53 026,78

2. Opłaty lokalne w tym: 9 138,06 2 027 695,96 2 029 941,75 6 892,27

 -podatek od nieruchomości 21 477,59 220 263,27 226 839,81 14 901,05

 -wieczyste użytkowanie -12 274,53 60 321,69 56 055,94 -8 008,78

 -wywóz nieczystości -65,00 1 747 111,00 1 747 046,00 0,00

3. Odpis na fundusz remontowy  5 997 675,18 5 997 675,18 0,00

4.  Media w tym:  17 621 106,35 17 621 106,35 0,00

 -gaz  211 297,04 211 297,04 0,00

 -woda  5 049 344,92 5 049 344,92 0,00

 -CO,CW  12 360 464,39 12 360 464,39 0,00

B. Garaże własnościowe  124 296,03 149 088,92 -24 792,89

II. Sprzedaż poza GZM - w tym:  2 381 247,52 1 840 665,15 540 582,37

1. ODEON   332 928,76 307 813,66 25 115,10

2. Garaże  najem  20 778,00 23 662,41 -2 884,41

3. Lokale użytkowe (w tym: re-
klama, dzierżawa gruntów)

 
 

2 027 540,76
 

1 509 189,08
 

518 351,68
 

III.  Działalność finansowa  146 853,01 2 070,00 144 783,01

IV.  Pozostała działalność ope-
racyjna**

 744 736,08 403 753,83 340 982,25

V. Razem II+III+IV  3 272 836,61 2 246 488,98 1 026 347,63

VI. Podatek    179 436,00

VII. Zysk netto (V-VI)    846 911,63

* Pozycja  „BO 2016 r.” obejmuje wynik z 2015 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 zo-
bowiązania, 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 ustalo-
no 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.
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VI. Podatek    179 436,00
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* Pozycja  „BO 2016 r.” obejmuje wynik z 2015 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 zo-
bowiązania, 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 ustalo-
no 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.

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 
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zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych z późniejszymi zmianami.

Zysk netto za rok 2016 r. w kwocie 846.911,63 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 2016 r. w Spółdzielni było zatrudnionych średnio 78 osób. Biorąc  pod uwagę strukturę zawodową stwierdza się, iż 
pracowników umysłowych zatrudnionych było 53, a pracowników fizycznych na stanowiskach konserwatorów 25. 
Pracownicy w zależności od potrzeb wynikających zarówno z przepisów prawa, jak i jego zmian, uczestniczą  
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w różnego rodzaju szkoleniach, podnoszących tym samym wiedzę i kwalifi kacje. W 2016 r. odbyło się 19 szkoleń, 
a łączny koszt tych szkoleń to kwota 9.752,90 zł.

Pomimo zaległości z tytułu opłat Spółdzielnia zachowuje dobrą płynność fi nansową. Wskaźnik rotacji – spływ należności 
(w dniach), który informuje po ilu dniach środki pieniężne z tytułu należności trafi ają do Spółdzielni w 2016 r. wyniósł 19 
dni i jest krótszy w stosunku do 2015 r. o 3 dni.

Zadłużenie z tytułu opłat za używanie lokali na dzień 31.12.2016 r. wyniosło:
1.924 tys. zł lokale mieszkalne i zmniejszyło się o 10 % w stosunku do 2015 r. 
474 tys. zł lokale użytkowe i zmniejszyło się o 24 % w stosunku do 2015 r. 

Elżbieta Tarnowska
Główny Księgowy 

Sekcja Rozliczeń i Analiz Mediów Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej została przeniesiona 
z pokoju nr 9 (parter), do pokoju nr 12 (I piętro), tel. wew. 27 (bez zmiany).

UWAGA!!!

Przypominamy, że o każdej zmianie ilości osób zamieszkałych w danym lokalu mieszkalnym należy niezwłocznie 
poinformować administrację osiedlową, celem wypełnienia stosownego oświadczenia potwierdzającego aktualną liczbę 
osób, która ma wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, a dla osób zamieszkałych na os. Dziekana 
również za gaz.

ZMIANA OSÓB

Przypominamy osobom posiadającym zaległości, a szczególnie tym, którzy otrzymali wezwanie do dobrowolnej zapłaty 
z tytułu opłat za lokal mieszkalny, iż mają możliwość spłaty długu w miesięcznych ratach. Dotyczy to również niedopłaty 
z rozliczenia wody lub centralnego ogrzewania. Na tę okoliczność zostaje spisane oświadczenie lub ugoda. W 
tym celu należy zgłosić się do działu opłat i windykacji (pok. nr 23) w siedzibie Spółdzielni lub dokonać ustalenia 
w rozmowie telefonicznej (wew. 29), jeśli jest ustalone hasło na telefon. Dłużnicy, którzy otrzymali przedsądowe wezwanie 
do zapłaty, a nie uregulowali całej należności winni zgłosić się do Spółdzielni celem ustalenia spłaty pozostałej kwoty,
w przeciwnym wypadku sprawy zostaną skierowane na drogę postępowania sądowego, co narazi Państwa na dodatkowe 
koszty. Przypominamy, że w przypadku bezskutecznej egzekucji, gdy wartość zadłużenia osiągnie kwotę 3.000,00 zł 
sprawa zostaje skierowana do nieruchomości (licytacja lokalu mieszkalnego). Nadmieniamy, że zawsze można sprawdzić 
stan swojego konta opłat za lokal mieszkalny osobiście w dziale opłat i windykacji w siedzibie Spółdzielni lub telefonicznie 
wew. 28, 29, jeśli jest ustalone hasło na telefon.

DO ZALEGAJĄCYCH

Dziękujemy osobom dokonującym terminowo opłat za lokal mieszkalny.
Prezentujemy zaległości w opłatach za lokale mieszkalne na dzień 31.03.2017 r. w podziale na osiedla. 

Barbara Cholewa
Kierownik Działu Opłat i Windykacji
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W okresie od stycznia 2016 r. do maja 2017 r. zostało przeprowadzonych szereg postępowań przetargowych na wyłonie-
nie wykonawców robót budowlanych, prac remontowych, dostaw i usług.  Z wyłonionymi wykonawcami zawarto umowy 
na wykonanie określonego zadania lub umowy ramowe na okres 24 miesięcy. Do największych przetargów należały prze-
targi na wykonywanie:

☑ remontów balkonów,
☑ remontów  instalacji oświetleniowej,
☑ wymiany pionów i poziomów instalacyjnych oraz zaworów podpionowych c.o.,
☑ wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
☑ malowania klatek schodowych,
☑ remonty nawierzchni na chodnikach, parkingach i ulicach wewnątrzosiedlowych,
☑ docieplenia stropodachów,
☑ modernizacja dźwigu osobowego,
☑ docieplenie ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi oraz demontażem i unieszkodliwieniem wyrobów 
zawierających azbest,
☑ przebudowy i docieplenia ścian zewnętrznych klatek schodowych w budynkach mieszkalnych 4-ro i 5-cio kondygnacyj-
nych,
☑ remontów kominów i naprawy pokrycia dachowego.

Planowane jest przeprowadzenie kolejnych przetargów, np. na wykonywanie nowych chodników, parkingów i pieszo-jezd-
ni oraz na remonty balkonów w budynkach przy ul. Spacerowej i 27-Stycznia oraz osiedla Dziekana.
Jednocześnie informujemy, że część prac remontowych i konserwacyjnych realizowana jest przez służby wewnętrzne 
Spółdzielni, tj. pracowników Sekcji Remontów i Konserwacji, którzy wykonują na bieżąco prace w zakresie m.in.: malowa-
nia klatek schodowych i pomieszczeń gospodarczych czy wymiany poziomów i pionów wodno-kanalizacyjnych.

DZIAŁ EKSPLOATACJI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Miło jest nam Państwa poinformować, że zgodnie z planem remontów lokali użytkowych na rok 2017, Spółdzielnia 
wkrótce rozpocznie przebudowę placu przed wejściem do pawilonu handlowego „EDEN” przy ul. 35 – lecia PRL 1A w 
Czeladzi (od strony ul. Równoległej).

Projekt, wykonany w ubiegłym roku, zakłada między innymi:
☑ wykonanie nowych schodów żelbetowych wraz z podjazdem dla wózków,
☑ wymianę nawierzchni z płytek lastrico na kostkę betonową,
☑ wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych,
☑ budowę nowych murków oporowych wraz z balustradami.
Z pewnością modernizacja placu wpłynie na estetykę otoczenia pawilonu, poprawi istniejący trakt komunikacyjny, 
a przede wszystkim zniesie bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych. Drugim etapem modernizacji 
pawilonu będzie realizacja opracowanego projektu docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu, którego 
wykonanie rozpocznie się w najbliższych latach. 
W związku z rozmiarem inwestycji informujemy, że wejście do pawilonu „EDEN” od strony ul. Równoległej 
będzie zamknięte na czas remontu. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość wszystkich 
użytkowników. 
Przedstawiamy wizualizację placu po przebudowie. 

LOKALE UŻYTKOWE



11

Biuletyn Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej Biuletyn Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Pakiet usług Orange Love 
za mniej niż 3 zł dziennie, a w nim:
szybki internet, telefon komórkowy,
telefon domowy, telewizja

All you 
need is

3 zł to średnia z całego okresu 24 mies. z rabatem za e-fakturę i zgodę marketingową, 
bez raty za sprzęt i opłaty aktywacyjnej, na powyższy pakiet z internetem do 80 Mb/s. 
Szczegóły pod numerem 801 234 567 (opłata wg cennika) oraz w regulaminie na 
orange.pl/love. Zapytaj sprzedawcę.

Zapraszamy do salonów Orange w CH M1 w Czeladzi ul. Będzińska 80
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Os. Dziekana Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul.Norwida
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Montaż nawiewników powietrza - tel. 600498178
Docieplenia, remonty - tel. 600498178

Okna, drzwi - tel. 600498178

Przeprowadzki kompleksowe, Utylizacja - Tel. 32 2206427, 531 944 531

Kupię każdy samochód – gotówka -tel. 660 476 276

Język niemiecki – germanistka udziela korepetycji
i przygotowuje do egzaminów na wszystkich poziomach zaawansowania

tel. 510-254-300

Praca w Fundacji dla  Pań z Czeladzi i okolic.
Zapewniamy bezpłatne szkolenie.
Telefon kontaktowy:  500 507 226

STRONY INTERNETOWE
TEL. 501-090-622
www.id-design.pl

POGOTOWIE KOMPUTEROWE
TEL. 796-880-088

REHABILITACJA PACJENTÓW
TEL. 509-149-828

www.centrum-fi zjoterapii.com.pl

Pracuj jako opiekun/ka seniorów w Niemczech i Anglii. 
Nie znasz języka niemieckiego?

Zapisz się już dziś na bezpłatny kurs od podstaw 
w Sosnowcu.

Ostatnie wolne miejsca! Promedica24, Sosnowiec 
ul. Modrzejowska 29  tel. 516 058 225

OGŁOSZENIA DROBNE


