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1. PODSUMOWANIE PRAC RADY NADZORCZEJ ZA 2014 ROK
 Szanowni Państwo, był to kolejny rok wytężonej pracy, ale dotrzymujemy obietnic...
 Mocno oszczędzaliśmy przez ostatnie dwa lata, by móc rozpocząć termomodernizacje naszych zasobów. Udało 
się! Zebraliśmy wymagany wkład własny remontowanych nieruchomości, przygotowaliśmy zasady termomodernizacji, 
pozyskaliśmy środki zewnętrzne i ruszamy!
 W czerwcu rozpoczynamy termomodernizację piętnastu budynków na Osiedlu Piłsudskiego (prace potrwają do 
grudnia), trwają przygotowania do termomodernizacji Osiedla Dziekana (12 bloków), pracujemy nad pozyskaniem środków 
unijnych na ten cel. Prace ruszą na wiosnę. Pomimo, że kumulowaliśmy środki na termomodernizacje, udało się zrobić wiele 
remontów. Wprowadzony regulamin przetargów sprawdził się. Prace są wykonywane po dużo niższych cenach (30%, 50% 
taniej, a czasem ceny są dwu- albo trzykrotnie niższe!).
 Lepiej i wydajniej pracuje dział konserwatorów (nie są przypisani do osiedli, lecz do zadań zlecanych w zależności 
od potrzeb). Tym sposobem wykonują więcej prac. Mamy tańszą usługę sprzątania (łącznie z myciem klatek), ochronę 
i ubezpieczenie mienia (w tym roku prawie 40%), obsługę informatyczną i wiele innych.
 2014 rok to rok wielu spotkań, negocjacji z dłużnikami lokali użytkowych i mieszkalnych. Udało się obniżyć 
zadłużenia, podpisać ugody.
 Podjęliśmy decyzję o wymianie wodomierzy na urządzenia nowej generacji z nakładkami radiowymi (częściowo 
finansujemy to z zysków), ponieważ problem ubytków na wodzie jest poważnym problemem naszej Spółdzielni.
 Zadecydowaliśmy również o wymianie wind na nowe (nie opłaciło się remontować starych, ponieważ były zaniedbywane 
przez lata). Konieczne było zaciągnięcie kredytu na ich częściowe sfinansowanie, ponieważ na nieruchomościach nie było 
pieniędzy na ten cel, pomimo że przez lata niewiele się robiło.
 Doprowadziliśmy do wymiany sieci ciepłowniczej na Osiedlu Piłsudskiego przez Tauron Ciepło (ogromna zasługa 
Prezesa Zygmunta Kopczyńskiego, nieustępliwego w negocjacjach z firmą). To ogromny sukces, bo latami mieszkańcy osiedla 
narzekali i nic z tym nie zrobiono. W końcu Tauron zaczął płacić za złe parametry wody.
 Firma Tauron buduje „spinkę”, dzięki której trzy nasze osiedla doczekają się tańszego ciepła (to również zasługa 
negocjacji Prezesa Kopczyńskiego). Mogło to nastąpić w 2002-2004 roku, ale ówczesny Zarząd i Rada Nadzorcza podpisali 
niekorzystną dla Spółdzielców umowę z firmą Wojzec na dostawę ciepła. Biegły sądowy ocenił w 2014 roku straty Spółdzielców 
na ok. 6 milionów złotych.
 RN wprowadziła regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych – czytelne reguły, dużo lepsze 
ceny na atrakcyjne lokale. Reklamujemy nasze lokale użytkowe na portalach internetowych, pozyskujemy nowych najemców. 
Zysk na lokalach użytkowych za 2014 rok wyniósł 521 076,01 zł. brutto.
 Pracujemy nad zmianami umów najmu, bo wiele z nich zawarł były Zarząd na niekorzystnych dla Spółdzielni 
warunkach. Staramy się, by lokale użytkowe przynosiły więcej zysków dla Członków Spółdzielni.
 Spółdzielnia ma nową stronę internetową i E-bok – system informacji dla Spółdzielcy. Wystarczy przyjść do siedziby 
Spółdzielni w celu ustalenia hasła, by mieć dostęp do informacji o swoich opłatach. Na stronie zamieszczone są wszystkie 
obowiązujące regulaminy i akty prawne, informacje o nieruchomościach, plany remontów itp. Istnieje możliwość otrzymywania 
wydruków czynszowych mailem.
 Decyzją RN zlikwidowano kasę w Spółdzielni (generowała koszty pracownika, konwoju środków pieniężnych, prowizji 
bankowych z tytułu wpłat gotówkowych). Koszty ponosili wszyscy Spółdzielcy, a z kasy korzystali nieliczni. Oszczędność to 
ok. 60 tys. zł. rocznie. Wynegocjowano dla Spółdzielców niższe opłaty od wpłat w PKO BP (pierwotnie było 6 zł., obecnie 
jest 2 zł.).
 RN dokonała wielu zmian regulaminów, procedur, przygotowała zmiany do Statutu, które głosowane będą na 
Walnym Zgromadzeniu Członków 13 czerwca 2015.
 Drodzy Państwo, to ostatni rok pracy obecnej Rady Nadzorczej, dlatego pozwolę sobie na ogromne podziękowania 
jej Członkom. To były trzy lata dobrej roboty…
 Mimo wielu kłód, jakie rzucali nam pod nogi przeciwnicy, udało się osiągać zakładane cele zmierzające do 
uzdrowienia naszej Spółdzielni. Jesteśmy na dobrej drodze. Szczególne podziękowania składam Pani Krystynie Piwowarczyk 
– Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, Andrzejowi Rogalskiemu i Arkadiuszowi Szramowi – Członkom tej Komisji. Badali 
nieprawidłowości występujące w Spółdzielni i ich przyczyny, pracowali w komisjach przetargowych. Dziękuję wszystkim 
Członkom Rady Nadzorczej za rzetelną pracę.                            
Dziękuję Zarządowi za to, że starał się sprostać naszym wymaganiom, pomimo wielu bieżących zadań. A w imieniu Rady 
Nadzorczej dziękuję Państwu – Spółdzielcom – za to, że zaufaliście nam.  Dziękuję!...
 Życzę udanych wyborów do Rady Nadzorczej 13 czerwca, bo dobra Rada Nadzorcza, to dobre, kontrolowane 
zarządzanie i wydatkowanie naszych – Spółdzielców – pieniędzy.

Z poważaniem,
Renata Malinowska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej CzSM
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 Szanowni Państwo, rok 2014 to rok kolejnych zmian w naszej Spółdzielni – zmian procedur, regulaminów, sposobu 
finansowania nieruchomości. Zmiany te powinny mieć miejsce w roku 2008, 2009 (zgodnie z ustawą z 2007 roku). Tak się 
nie stało… To nam przyszło zmierzyć się z problemem.
 Zmiany wprowadzaliśmy w roku 2014 (po tym, jak mieliśmy rozpisane wszystkie wydatki za cały rok 2013). 
Powodowały one niepokój wśród mieszkańców (otrzymywali wydruki czynszowe co rusz inne), którzy denerwowali 
się i mówili o braku stabilizacji w Spółdzielni.                                                                                                        
 Nie mogliśmy postępować inaczej. Zapisy znowelizowanej ustawy od 2010 r. zobowiązują Zarząd i Radę Nadzorczą 
do informowania mieszkańców o wszystkich zmianach opłat (tych zależnych od Spółdzielni na trzy miesiące przed zmianą, 
a niezależnych od Spółdzielni na dwa tygodnie przed wprowadzeniem zmiany).
 Zmiany wprowadzane są jeszcze w 2015 roku…
 Od 2016 roku, kiedy ustalona będzie cała struktura kosztów z podziałem na nieruchomości, nastąpi stabilizacja 
kosztów i wydruki będą Państwo otrzymywać dwa razy w roku (przy okazji rozliczeń wody i energii cieplnej).Takie są plany…

Renata Malinowska
Przewodnicząca Rady Nadzorczej CzSM

 Szanowni Państwo, jesteśmy już po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i posiadamy opinię na jego temat 
zewnętrznej firmy (biegłego rewidenta). Zysk Spółdzielni (a właściwie jej Członków) z lokali użytkowych, lokat, ściągniętych 
odsetek, pozostałej działalności operacyjnej wyniósłby ponad 1 milion złotych, ale niestety płacimy jeszcze za błędy 
przeszłości…  Ponosimy koszty utrzymania garaży (od 2002 roku nie była zmieniana stawka), ubiegły Zarząd nie przygotował 
też kalkulacji kosztów zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych z 2007 roku. Dopiero nowa Główna Księgowa, 
p. Elżbieta Tarnowska, zauważyła to zaraz i od początku 2014 roku założyła odrębną ewidencję dla garaży. Wiemy już ile nas 
kosztowały w skali roku, a ile mamy z nich przychodu. Nie mając tych danych nie mogliśmy skalkulować kosztów, nie można 
było w ślepo podnieść opłat, bo ustawa na to nie pozwala (koszty muszą być skalkulowane). Okazało się, że co roku wszyscy 
mieszkańcy ponosili koszty utrzymania garaży. W 2014 roku  była to strata w wysokości -157 617,10 zł. O tyle mniej mamy 
do podziału między Członków CzSM. Poprzedni Zarząd nie robił też odpisów aktualizujących wartość należności (wymóg 
ustawowy) za lokale mieszkalne z odrębną własnością i lokale użytkowe. Są to pieniądze potrzebne w razie gdyby właściciele 
nie zapłacili Spółdzielni zaległości. Na ten cel musieliśmy odłożyć ok. 300 000 zł. (dlatego tak ważna jest ściągalność opłat). 
Kolejne 100 000 zł. odłożono (zabezpieczono) na ewentualne zobowiązania Spółdzielni, np. przegrane sprawy sądowe itp. 
(to również wymóg). Mamy nadzieję, że obecny Zarząd wyegzekwuje długi, Spółdzielnia nie będzie miała dodatkowych 
zobowiązań i pieniądze wrócą do podziału między Członków. Z lokali użytkowych mamy 521 076,01 zł. zysku brutto, 
z działalności finansowej (lokaty, odsetki od należności) mamy 276 097,64 zł. zysku brutto. Z pozostałej działalności 
operacyjnej mamy stratę -189 563,91 zł. (byłoby +210 436,09 zł. zysku brutto, ale zabezpieczono na odpisy i rezerwy ww. 
400 000 zł.). Reasumując zysk za 2014 rok wyniósł 451 471,15 zł. brutto, po opodatkowaniu 261 030,15 zł.
 Uwzględniając powyższe rozliczenia byłoby i tak nieźle, ale niestety… Okazało się, że całymi latami Spółdzielnia 
źle płaciła podatek od nieruchomości za pawilon handlowy EDEN na Osiedlu Piłsudskiego. W konsekwencji musieliśmy 
dopłacić 94 178 zł. podatku (na szczęście musimy zwrócić tylko 5 lat wstecz). Znów musieliśmy oddać część zysku należnego 
Spółdzielcom.
 Z  pięknej kwoty miliona złotych zostało do podziału między Członków CzSM 166 852,15 zł. Walne Zgromadzenie 
Członków 13 czerwca 2015 r. zdecyduje na co te pieniądze przeznaczyć.     

Renata Malinowska
Przewodnicząca Rady Nadzorczej CzSM

2. TRUDNE ROZLICZENIA…

3. ZYSKI DO PODZIAŁU MIĘDZY CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

4. O TYM, CO ZA NAMI – DZIAŁANIA PODJĘTE W MINIONYM ROKU

 13 czerwca to ważny dzień dla wszystkich Spółdzielców. Jak co roku, tego dnia zdecydujemy o kierunku, jaki obierze 
Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Czy postawimy na dalszy rozwój czy destabilizację porządku, jaki udało nam się 
wprowadzić? Słyszy się głosy o podejrzanych działaniach Spółdzielni, która jakoby przedkłada własne interesy nad dobro 
mieszkańców. Jako Zarząd nie boimy się takich opinii, gdyż doskonale wiemy, że są one zupełnie bezpodstawne i niemające 
odzwierciedlenia w rzeczywistości. Ocenę osób, które wydają takie opinie, pozostawiamy mieszkańcom. My zajmujemy się 
konkretnym działaniem, by poprawić standard życia i mieszkania w zasobach CzSM. 
 Nasze priorytety podzieliliśmy na 3 obszary: poprawa estetyki osiedli, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców 
oraz przedsięwzięcia mające na celu obniżenie w perspektywie czasu opłat, których dokonują mieszkańcy.
 W pierwszym obszarze – poprawa estetyki osiedli - wykonaliśmy m.in. malowanie klatek schodowych (ponad 
40), wymianę stolarki okiennej (ponad 1000), remont balkonów i tarasów (ok. 100), remont wejść do budynków i wymianę 
drzwi (ponad 80). W bardzo złym stanie było wiele dźwigów osobowych, podjęliśmy więc decyzję o ich wymianie. Do tej 
pory wymieniono 7  dźwigów. Ponadto nasze prace skoncentrowały się wokół: wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych, 
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5. KONIEC KADENCJI RADY NADZORCZEJ                           
Szanowni Spółdzielcy,
 Dobiega końca kadencja Rady Nadzorczej, powołanej przez Was w 2012 r. Po odwołaniu na Walnym Zgromadzeniu 
w 2014 r. dwóch członków, RN pracowała w 10-osobowym składzie.
 W czerwcu 2014 r. pisaliśmy na łamach Biuletynu, że proces naprawczy naszej Spółdzielni trwa. Potwierdzamy, że 
przez kolejny rok był on kontynuowany.
 Członkowie Komisji Rewizyjnej, oprócz powierzonych im obowiązków, brali udział w pracach Komisji Przetargowych, 
powoływanych przez Zarząd do realizowania remontów, przeglądów itp., zgodnie z obowiązującym Regulaminem. W wyniku 
prawidłowo przeprowadzonych przetargów, ceny poszczególnych robót były dwu- a nawet trzykrotnie niższe. Uważamy, że 
18 lat zarządzania naszym majątkiem przez poprzedni Zarząd i Rady Nadzorcze to lata stracone.
 Efektem wspólnej pracy Zarządu i Rady Nadzorczej jest bardzo dobry stan finansów Spółdzielni. Zgodnie z Bilansem, 
stan na 31.12.2014 r. wynosi 10 607 903,35 zł. Sytuacja finansowa Spółdzielni byłaby jeszcze lepsza, gdyby nie straty, które 
pozostały po poprzednim Zarządzie, a które pokryliśmy z zysków za 2013 i 2014 r. Uważamy, że pełne zaangażowanie 

zmiany oświetlenia na ledowe, docieplenia stropodachów i loggii oraz przebudowie witrolitów. Skupiliśmy się nie tylko na 
budynkach, ale również na ich otoczeniu – wyremontowaliśmy chodniki (ul. Składkowskiego 12, 35-lecia PRL 14, Pola 8a, 
8b, 8c, Spacerowa 17, Dehnelów i Powstańców Śl.), wykonaliśmy parkingi (ul. 35-lecia PRL 14 i 18), a także doposażyliśmy 
place zabaw (zainstalowaliśmy nowe urządzenia zabawowe, ławki, a także ogrodziliśmy niektóre place).
 Wiele z naszych działań musi być podejmowanych z uwagi na częste dewastacje wspólnego mienia. Nieraz już 
pisaliśmy o wandalach, którzy podpalają altany i śmietniki, a nawet elewacje budynków czy dylatacje. Dlatego też w obszarze 
drugim – zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców – zainstalowaliśmy domofony w budynkach oraz zatrudniliśmy firmę 
ochroniarską. Dzięki prawidłowo przeprowadzanym konserwacjom wykonywanym przez Dział Remontów i Konserwacji 
CzSM, zmalała liczba awarii występujących w budynkach.
 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, skupiliśmy się również na działaniach mających na celu obniżenie 
w perspektywie czasu opłat. Dlatego też wynegocjowaliśmy z firmą Tauron przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej 
cwu w rejonie ulicy Składkowskiego i 35-lecia PRL. Dzięki temu wreszcie możemy powiedzieć, że problem ciepłej wody na 
osiedlu Piłsudskiego będzie rozwiązany. Innym, niemniej istotnym zagadnieniem, są zbyt wysokie ceny za ciepło, które ponoszą 
mieszkańcy osiedli. Podjęliśmy zatem starania i trudne negocjacje, w wyniku których Tauron podjął decyzję o budowie sieci 
ciepłowniczej spinającej rejony zasilania miasta w energię cieplną. Bardzo ważną sprawą dla mieszkańców jest także, często 
poruszana na łamach Biuletynu, kwestia termomodernizacji budynków. Opracowana została dokumentacja projektowo-
finansowa na termomodernizację 15 budynków mieszkalnych na os. Piłsudskiego wraz z demontażem i unieszkodliwieniem 
odpadów zawierających acekol. Na sfinansowanie realizacji tych działań pozyskaliśmy środki z WFOŚiGW w Katowicach, PKO 
BP oraz premii termomodernizacyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego. W najbliższym czasie przygotujemy i podejmiemy 
działania rozszerzające prace termomodernizacyjne na osiedlu Dziekana. Ciągle aktualnym problemem jest sprawa niedoborów 
wody. W związku z tym na bieżąco wymieniamy wodomierze na urządzenia z nakładką radiową. Do tej pory wymieniono 
6143 szt., pozostało nam jeszcze do wymiany 9432 szt. Przewidywane zakończenie prac to I kwartał 2016 roku.
 Na wszystkie opisane powyżej działania przeprowadzone zostały przetargi, dzięki którym na przejrzystych zasadach 
wyłoniono firmy wykonujące zlecone im prace. 
 Jedną kwestią są szeroko pojęte prace remontowo-konserwacyjne, inną natomiast sprawy finansowe CzSM. Rok 
2014 zamknęliśmy z wynikiem finansowym 261 030,15 zł. Natomiast ujemny wynik na funduszu remontowym udało nam 
się znacznie zmniejszyć w porównaniu z rokiem 2012, kiedy to zmienił się Zarząd CzSM. Na koniec 2014 roku wyniósł on 
minus 1847384,22 zł. (na koniec 2012 roku była to kwota minus 4 916 732,15 zł.). Zadłużenie z tytułu opłat za użytkowanie 
lokali mieszkalnych na koniec 2014 roku zmniejszyło się o 11% w stosunku do 2013 roku, natomiast o 15% zmniejszyło 
się zadłużenie za lokale użytkowe. W 2014 r. wyegzekwowano również 67 tys. zł. odsetek od użytkowników nieterminowo 
wnoszących opłaty za lokale. Jest to konsekwencją wprowadzenia nowych procedur windykacyjnych, które już przynoszą 
widoczne rezultaty. 
 Poważnym problemem dla Spółdzielni była sprawa powierzchni pawilonów handlowo-usługowych oraz garaży. 
O ile powierzchnia lokali mieszkalnych została uregulowana w podjętych przez Zarząd Uchwałach, określających przedmiot 
odrębnej własności lokali w danej nieruchomości, to powierzchnia pawilonów i garaży nie. Sytuacja ta trwała wiele lat, co 
świadczy o wyjątkowym zaniedbaniu w funkcjonowaniu Spółdzielni. W roku 2014 została przeprowadzona inwentaryzacja 
powierzchni lokali użytkowych i garaży, mająca na celu zweryfikowanie dotychczasowych powierzchni. W wyniku wykonanej 
inwentaryzacji pawilonów handlowych została ustalona prawidłowa powierzchnia użytkowa poszczególnych lokali zgodnie 
z rzeczywistością. Inwentaryzacja garaży natomiast pozwoliła na uzyskanie niezbędnych danych w celu dokonania podziału 
na zespoły garażowe, jak również ustalenie ich powierzchni użytkowej oraz przypisanie kosztów zgodnie z faktycznym 
miejscem ich powstania. 
 Od 2014 r. koszty nieruchomości ewidencjonuje się zgodnie z faktycznym miejscem ich powstania.
 Jak można zauważyć zrobiono już wiele. Tylko dzięki głosom odpowiedzialnych Spółdzielców, możemy te działania 
kontynuować. 

Zygmunt Kopczyński
Prezes Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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 Szybkimi krokami zbliża się czerwiec, co wiąże się z czasem, kiedy przedstawia się rozliczenia i sprawozdania.
 Również i ja chciałbym przedstawić sprawozdanie, różniące się jednak tym od innych, że nie można go 
znaleźć w oficjalnych dokumentach Spółdzielni. Po pierwsze, podjąłem się trudnego zadania, jakim było przygotowanie 
projektu nowego Statutu. Sporządziłem go w całości, jednak nie znalazł on akceptacji, z powodu zbyt hermetycznego 
języka prawniczego. Statut musi być przecież czytelny i zrozumiały dla każdego, w związku z tym przy pomocy wielu osób 
przygotowałem kolejny projekt Statutu. W czerwcu poprzedniego roku na Walnym Zgromadzeniu, mając na uwadze akceptację 
Zarządu i Rady Nadzorczej, miałem prawo obiecać, że w październiku zostanie zwołane kolejne WZ, poświęcone wyłącznie 
przyjęciu nowego Statutu.
Jednak już po czerwcowym zebraniu uaktywnili się internauci twierdząc, że będzie to czas promowania się w wyborach 
samorządowych, mających odbyć się w listopadzie. W związku z tym, aby uciec od tego typu oskarżeń poprosiłem Radę 
Nadzorczą i Zarząd o przesunięcie terminu zwołania WZ.
Listopad był miesiącem wyborów samorządowych, grudzień okresem świątecznym, dlatego zaproponowałem termin 
styczniowy lub lutowy. Jednak również wtedy odezwały się głosy, że są to  za krótkie terminy między kolejnym Walnym, co 
jest związane z dużymi kosztami organizacji WZ (koszt Walnego to kilkanaście tysięcy złotych).
 Kolejną rzeczą, na którą chciałbym zwrócić uwagę jest fakt, mający miejsce w kampanii samorządowej, gdzie obecny 
włodarz Miasta obiecywał, że załatwi z Tauronem połączenie siecią Piasków z Osiedlem Ogrodowa, jak również wymianę 
sieci na 35-Lecia PRL. Po wyborach stwierdził, że dopełnił obietnicy, co mija się z prawdą, gdyż w Spółdzielni znajdują się 
dokumenty potwierdzające rozmowę obecnego Zarządu Spółdzielni z Tauronem. Niektórzy ludzie, a na pewno Ci, którzy 
działali na szkodę Spółdzielni, na pewno nie powinni zabierać głosu. Zasługi wymiany sieci na 35-lecia PRL i podłączenia 
spinką Piasków z osiedlem Ogrodowa nie można odebrać obecnemu Zarządowi. Zostało to osiągnięte bez powoływania 
zespołu, a więc tworzenia nowych etatów, tak jak ma to miejsce w Urzędzie Miasta. Przypomnę, że Umowa z 2004 r. z wytwórcą 
ciepła PEC Wojkowice a Spółdzielnią była czymś karygodnym i nie do zaakceptowania. Niemniej stała się faktem, a szkoda 
wyrządzona Spółdzielni wyliczona przez biegłych sądowych to 6 milionów złotych.
 Na marginesie chciałbym powiedzieć, że podłączenie Piasków z Ogrodową spowoduje, że 3 osiedla: Ogrodowa, 
Piłsudskiego i Musiała będą płaciły mniej za ogrzewanie, jak i za podgrzew wody.
 Kolejną sprawą, do której chciałbym się odnieść, jest pierwszy raz poruszana przeze mnie kwestia wpisów internetowych, 
konkretnie dwóch spraw tam poruszanych. Osoby, których wpisy wcale nie są anonimowe, w kłamliwy sposób przedstawiają 
wymyślone przez siebie fakty, szkalując działalność osób.
 Jedną z tych spraw jest przetarg na wymianę nowych wind. Nieprawdą jest, że za 7 wymienionych dźwigów Spółdzielnia 
zapłaciła 3 miliony złotych. Koszt windy kształtuje się na rynku w kwocie pomiędzy 130000 zł. a 140000 zł. Komisja przetargowa 
Spółdzielni wynegocjowała koszt jednej windy w kwocie 118000 zł netto. Na pytanie, czy były aneksy, potwierdzam – były. 
Pierwszy aneks dotyczył spraw właścicielskich firmy oraz zmiany siedziby, natomiast drugi aneks dotyczył zmiany terminu 
wymiany wind. Zatem nie miało to nic wspólnego z wynegocjowaną ceną wind. Trudno się zgodzić z zarzutem, że należało 
modernizować, a nie wymieniać windy, które nie przeszły badań technicznych, a koszt modernizacji przekraczał połowę 
kosztów nowej windy.
 Najważniejszą jednak rzeczą przy podejmowaniu decyzji, było bezpieczeństwo mieszkańców, które przecież nie ma 
ceny. 
 Przeciwnikom wymiany wind, chciałbym zadać tylko jedno pytanie: „Dlaczego nie jeździsz 40-letnim 

wszystkich Członków Spółdzielni jest niezbędne, aby nie zmarnować 3-letnich wysiłków Zarządu i RN.  
 Zaakceptowany przez RN ambitny plan remontów na 2015 r. jest realizowany, aby zakończyć erę brudnych 
klatek schodowych, starych okien, drzwi oraz energochłonnego oświetlenia wieżowców. Ponadto wkrótce ruszą prace 
termomodernizacyjne 15 budynków na osiedlu Piłsudskiego. Natomiast dla 12 budynków na osiedlu Dziekana przygotowywana 
jest dokumentacja techniczna. 
 Szanowni Państwo, prosimy o udział w Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2015 r., aby 
wybrać nową Radę Nadzorczą na kolejne 3 lata, udzielić absolutorium Zarządowi, zatwierdzić sprawozdanie finansowe. 
Obecność i aktywny udział Spółdzielców jest konieczny, aby wybrać takich przedstawicieli do RN, którzy będą kontynuować 
proces rozwoju naszej Spółdzielni.
 Elektroniczne liczenie głosów powoduje, że przebieg Walnego Zebrania przebiega bardzo sprawnie (tak 
było w ubiegłym roku). Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni w administracjach lub 
w siedzibie Spółdzielni.
 Zwracamy się do Państwa z prośbą o dalsze angażowanie się w sprawy naszej Spółdzielni, bo to nasz wspólny majątek 
i powinniśmy o niego dbać. 
 W ostatnim czasie w Czeladzi powstało Stowarzyszenie Obrony Spółdzielców. Założycielami i członkami Stowarzyszenia 
są osoby, które były pracownikami Spółdzielni, członkami Rad Nadzorczych. Zapewne tuż przed Walnym Zebraniem ukażą 
się, jak co roku,  niezgodne z prawdą informacje dotyczące działalności oraz wyników naszej Spółdzielni. Wszelkie ulotki, 
gazetki należy czytać z przymrużeniem oka. Najbardziej wiarygodnym źródłem informacji jest Biuletyn, wydawany przez 
Czeladzką Spółdzielnię Mieszkaniową oraz dokumenty, do których każdy członek Spółdzielni ma dostęp.

Krystyna Piwowarczyk – przewodnicząca Komisji rewizyjnej RN
Andrzej Rogalski – członek Komisji Rewizyjnej RN

6. SPRAWOZDANIE 
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samochodem, a chciałbyś, aby ludzie korzystali z 40-letnich niebezpiecznych wind?”. Nie ma możliwości, aby firma, która 
nie złożyła oferty i nie siedziała przy stole z innymi oferentami przy otwarciu kopert, wygrała przetarg. Oferenci, którzy 
przegrali, a nie zapoznali się z ofertą wygrywającego przetarg, szukaliby sprawiedliwości w sądach. Każda Komisja Przetargowa 
składa    się z określonej liczby osób i tylko one znają przebieg przetargu. W związku z tym trudno zarzucać przewodniczącej 
RN, że nie zna przebiegu przetargu na wymianę wind, gdyż nie jest uczestnikiem Komisji. Gdyby znała ów przebieg, sam 
miałbym pretensje, że wyciekają na zewnątrz informacje  z negocjacji.
 Kolejny zarzut, jaki do nas dociera, to zasadność wymieniany wodomierzy, skoro niedobór w dalszym ciągu ma 
miejsce. Chciałbym wyjaśnić, że niedobory powstają z wadliwych wodomierzy źle montowanych, a jeszcze funkcjonujących 
w Spółdzielni, które nie powinny być montowane w pionach. Każdy wodomierz starego typu zamontowany w poziomie 
z odchyłem 5-stopniowym również powoduje niedobór. Na niedobory ma wpływ także czynnik ludzki, taki jak ingerencja 
magnesami, kropelkowanie, błędy przy odczycie i liczeniu, jak również sieć, która nie należy do Spółdzielni, a także obiekty 
nienależące do CzSM korzystające z wymienników głównych, a rozliczane za energię i wodę odrębnymi umowami 
z dostawcami, nie partycypując w niedoborach Spółdzielni. Zarząd jak i Rada Nadzorcza ma obowiązek „walki” z niedoborami 
i dlatego zorganizowano w Spółdzielni trzy sympozja. Zaproszeni na nie byli przedstawiciele nauki, wytwórcy wodomierzy, 
jak również przedstawiciele Spółdzielni, gdzie funkcjonuje system radiowego odczytu. Pozwala on w jednej chwili odczytać 
wszystkie wodomierze indywidualne i główne, co dzisiaj nie wszędzie jeszcze w Spółdzielni jest możliwe, a ma wpływ również 
na powstawanie niedoborów. Na niedobór ma wpływ również brak możliwości odczytania wodomierzy w mieszkaniach 
z powodu nieobecności lokatora i późniejsze naliczanie ryczałtu, jak i korekty. Trzeba zrozumieć, że jest to proces walki 
z niedoborem, który został rozpoczęty.  Spółdzielnia na dzień dzisiejszy wymieniła 1/3 wodomierzy z nakładką radiową. 
Zarzucanie, że było to niepotrzebne, może sformułować tylko osoba, która nie ma stosownej wiedzy na omawiany temat. 
Dziś niektórzy nie chcą już pamiętać o długu zastanym w 2012 r. na funduszu remontowym (ok. 5 milionów złotych) - jest 
to roczny przychód na fundusz remontowy. Poprzedni Zarząd funkcjonował w Spółdzielni 18 lat, łatwo więc wyliczyć kwotę 
przychodu na funduszu remontowym przez ten okres: średnio 4 miliony rocznie daje kwotę 72 milionów. Jeżeli przyjąć średni 
koszt termomodernizacji na niskich budynkach w wysokości 300 tys. zł., to na dzień dzisiejszy po termomodernizacji 100 
budynków powinno być po generalnym remoncie. Pytam: „Gdzie są te pieniądze?”.
 Chciałbym także wspomnieć o oszczędnościach Spółdzielni, wynikają one z faktu zmniejszenia liczby członków 
Zarządu, zmiany układu zbiorowego, który zawierał przywileje niemające miejsca nawet w najbardziej uprzywilejowanych 
grupach zawodowych. Wspomnę, że pracownicy przebywający na zwolnieniu chorobowym otrzymywali 100% wynagrodzenia, 
do 600% nagród jubileuszowych, prywatnych funduszy emerytalnych i innych. Niemniej największe oszczędności Spółdzielnia 
dzisiaj uzyskuje na przeprowadzanych przetargach, gdzie firmy te same prace i materiały wykonują dwu- a nawet trzykrotnie 
taniej. Chciałoby się w tym miejscu zapytać: „Co jest tego powodem, czyżby firmy wykonywały poniżej kosztów?”.
 Ostatnią rzeczą, na którą chciałbym zwrócić uwagę są istniejące w Spółdzielni dokumenty, z których wynika, że 
ze Spółdzielni wyprowadzane były pieniądze. Trudno zarzucić tylko byłemu Zarządowi niegospodarność, ponieważ duże 
przyzwolenie miał on ze strony Rad Nadzorczych, które były upolitycznione. W tym miejscu pragnę zaapelować, abyście 
Państwo przy wyborach w czerwcu do Rady Nadzorczej CzSM uważali na osoby, które agitują politycznie. Najgorszą rzeczą 
w Spółdzielni jest upolitycznienie, które już przecież miało miejsce. Każdy ma swoje preferencje partyjne, ale jeżeli w tak 
agresywny sposób próbuje się narzucić jedną słuszną linię i partię, to może doprowadzić to tylko do końca Spółdzielczości.
 Uważam, że członkami Rady Nadzorczej nie powinny być już nigdy osoby zasiadające w tym organie do 2012 r.
 Wiele obietnic padło w wyborach samorządowych, dziś przychodzi czas realizacji. W Urzędzie Miasta mowa jest 
o zaciąganiu wielomilionowych kredytów, aby zrealizować obietnice, ale już na celowniku jest Spółdzielnia, scenariusz 
wyprowadzania pieniędzy ze Spółdzielni niektórzy mają dobrze opracowany.

Krzysztof Abram
Z-ca Przewodniczącej RN

7. SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁDZIELNI                             

1. Majątek trwały Spółdzielni w wartości netto na dzień 31.12.2014 r. wynosił 43 431 tys. zł. 
w tym:
➢ grunty i wieczyste użytkowanie gruntu na wartość 3 185 tys. zł.
➢ budynki, lokale na wartość 39 933 tys. zł.
➢ obiekty inżynierii lądowej i wodnej na wartość 193 tys. zł.
➢ urządzenia techniczne, maszyny, środki transportu i inne środki trwałe na wartość 120 tys. zł.

Proces wyodrębniania własności lokali na rzecz lokatorów, fizyczne zużycie środków trwałych i ich amortyzacja spowodowały 
spadek wartości majątku netto o kwotę 1 595 tys. zł.,  tj. 3,54% w stosunku do roku ubiegłego.

2. Stan funduszy własnych na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 48 254 tys. zł. w tym:
➢ fundusz udziałowy na wartość 525 tys. zł. , tj. 1,09%;
➢ fundusz wkładów mieszkaniowych i budowlanych na wartość 19 323 tys., tj. 40,05%;
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➢ fundusz wkładów zaliczkowych na wartość 35 tys. zł., tj. 0,07%;
➢ fundusz wkładów garażowych na wartość 1 608 tys. zł., tj. 3,33%;
➢ fundusz z aktualizacji wyceny 2 565 tys. zł., tj. 5,31%;
➢ fundusz zasobowy 24 198 tys. zł., tj. 50,15%.

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

3. Utrzymanie zasobów mieszkaniowych w należytym stanie wymaga dużych nakładów fi nansowych. 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. 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. 

W 2014 r. zostały podjęte prace mające na celu kontynuację prac związanych z termomodernizacją w kolejnych 15 budynkach.
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 fi nansowane przez budynki, w których zostały wykonane przedmiotowe roboty. 

FUNDUSZ NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH NA 31.12.2014 R.
A. Fundusz na remonty na zasoby mieszkaniowe  (bez termomodernizacji) wynosi 2 716 914,65 zł. zgodnie z zestawieniem: 
Fundusz remontowy stan na: Grudzień 2014.
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B. Fundusz na remonty (termomodernizacja) wynosi minus 4 506 692,88 zł. wg zestawienia na budynki:

 

Nr nier. AdresLp. B.O. 2014 r. Wpływy Wydatki Wynik

1 6 Szpitalna 25
2 11 Szpitalna 32
3 12 Szpitalna 36
4 26 Dehnelów 6
5 31 21 Listopada 18
6 32 Miła 8
7 Miła 10
8 52 Konopnickiej 4
9 56 27 stycznia 14-18

10 57 27 stycznia 20-30
11 58 27 stycznia 32-36
12 59 Spacerowa 9-15
13 60 Spacerowa 5-7
14 62 Orzeszkowej 14
15 63 Nowopogońska 231
16 64 Tuwima 13-17

Razem:

-297 143,85 zł 33 439,68 zł 8 377,52 zł -272 081,69 zł
-311 795,29 zł 14 976,24 zł 4 692,47 zł -301 511,52 zł
-307 868,52 zł 16 177,28 zł 4 646,00 zł -296 337,24 zł
-543 998,60 zł 58 939,08 zł 16 825,97 zł -501 885,49 zł
-308 566,96 zł 35 756,88 zł 4 790,41 zł -277 600,49 zł
-233 379,83 zł 24 924,80 zł 6 930,81 zł -215 385,84 zł
-250 263,03 zł 27 081,99 zł 7 143,60 zł -230 324,64 zł
-192 474,24 zł 20 543,64 zł 2 395,23 zł -174 325,83 zł
-311 546,53 zł 31 710,80 zł 3 358,16 zł -283 193,89 zł
-557 688,36 zł 48 672,60 zł 6 716,31 zł -515 732,07 zł
-282 373,07 zł 23 007,72 zł 3 358,16 zł -262 723,51 zł
-362 360,34 zł 27 063,04 zł 4 148,32 zł -339 445,62 zł
-181 296,78 zł 13 531,52 zł 2 172,91 zł -169 938,17 zł
-276 961,18 zł 29 328,48 zł 2 661,30 zł -250 294,00 zł
-192 470,64 zł 20 552,28 zł 2 395,23 zł -174 313,59 zł
-248 400,38 zł 10 750,20 zł 3 949,11 zł -241 599,29 zł

-4 858 587,60 zł 436 456,23 zł 84 561,51 zł -4 506 692,88 zł

 

Nr nier. AdresLp. B.O. 2014 r. Wpływy Wydatki Wynik

1 6 Szpitalna 25
2 11 Szpitalna 32
3 12 Szpitalna 36
4 26 Dehnelów 6
5 31 21 Listopada 18
6 32 Miła 8
7 Miła 10
8 52 Konopnickiej 4
9 56 27 stycznia 14-18
10 57 27 stycznia 20-30
11 58 27 stycznia 32-36
12 59 Spacerowa 9-15
13 60 Spacerowa 5-7
14 62 Orzeszkowej 14
15 63 Nowopogońska 231
16 64 Tuwima 13-17

Razem:

-297 143,85 zł 33 439,68 zł 8 377,52 zł -272 081,69 zł
-311 795,29 zł 14 976,24 zł 4 692,47 zł -301 511,52 zł
-307 868,52 zł 16 177,28 zł 4 646,00 zł -296 337,24 zł
-543 998,60 zł 58 939,08 zł 16 825,97 zł -501 885,49 zł
-308 566,96 zł 35 756,88 zł 4 790,41 zł -277 600,49 zł
-233 379,83 zł 24 924,80 zł 6 930,81 zł -215 385,84 zł
-250 263,03 zł 27 081,99 zł 7 143,60 zł -230 324,64 zł
-192 474,24 zł 20 543,64 zł 2 395,23 zł -174 325,83 zł
-311 546,53 zł 31 710,80 zł 3 358,16 zł -283 193,89 zł
-557 688,36 zł 48 672,60 zł 6 716,31 zł -515 732,07 zł
-282 373,07 zł 23 007,72 zł 3 358,16 zł -262 723,51 zł
-362 360,34 zł 27 063,04 zł 4 148,32 zł -339 445,62 zł
-181 296,78 zł 13 531,52 zł 2 172,91 zł -169 938,17 zł
-276 961,18 zł 29 328,48 zł 2 661,30 zł -250 294,00 zł
-192 470,64 zł 20 552,28 zł 2 395,23 zł -174 313,59 zł
-248 400,38 zł 10 750,20 zł 3 949,11 zł -241 599,29 zł

-4 858 587,60 zł 436 456,23 zł 84 561,51 zł -4 506 692,88 zł
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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 31.12.2014 r. (poz. A+B+C) wynosi 
minus 1 847 384,22 zł.  

4. Całokształt działalności Spółdzielni przedstawia zestawienie przychodów i kosztów za rok 2014 

                  ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA ROK 2014

Wynik fi nansowy ustalono z pozostałej działalności gospodarczej zwiększając jego wielkość o koszty i przychody z operacji 
fi nansowych 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 2014 w kwocie 261 030,15 zł. proponuje się przeznaczyć:
➢  94 178,00 zł. na pokrycie straty z lat ubiegłych powstałej z działalności operacyjnej, 
➢  166 852,15 zł. na fundusz zasobowy.

 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 2014 r. w Spółdzielni było zatrudnionych średnio 80 osób. Biorąc pod uwagę strukturę zawodową stwierdza się, 
iż pracowników umysłowych zatrudnionych było 52, a pracowników fi zycznych 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 kwalifi kacje. W 2014 r. odbyły się 22 szkolenia, a łączny 
koszt tych szkoleń to kwota 10 120,87 zł.
 5. Pomimo utrzymującego się wysokiego stanu zaległości z tytułu opłat, Spółdzielnia zachowuje dobrą płynność 
fi nansową. Wskaźnik płynności tzw. szybki, utrzymuje się na poziomie 0,96. Wskaźnik rotacji – spływ należności (w dniach) 
– który informuje, po ilu dniach środki pieniężne z tytułu należności trafi ają do Spółdzielni,  w 2014 r. wyniósł 27 dni i jest 
krótszy w stosunku do 2013 r. o 3 dni.



11

Biuletyn Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej Biuletyn Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

8. ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH

 6. Zadłużenie z tytułu opłat za używanie lokali mieszkalnych na dzień 31.12.2014 r. wyniosło:
➢ 2 256 tys. zł. lokale mieszkalne i zmniejszyło się o 11% w stosunku do 2013 r. 
➢ 613 tys. zł. lokale użytkowe i zmniejszyło się o 15% w stosunku do 2013 r. 

 7. Sytuację finansową Spółdzielni w roku obrotowym 2014 należy uznać za prawidłową, nie istnieje zagrożenie dla 
prowadzenia działalności Spółdzielni w roku następnym.

Elżbieta Tarnowska
                Główny Księgowy

 Brak płatności za lokale to powtarzający się problem użytkowników mieszkań i lokali użytkowych. „Nie płacę, bo 
muszę zapłacić za prąd, gaz, wyjechać na urlop” – to najczęstsze tłumaczenia dłużników, którzy przychodzą do Spółdzielni 
dopiero po rozpoczęciu działań egzekucyjnych przez komornika. Wtedy dłużnicy spłacają zaległości w całości, w ratach lub 
biorą kredyt. Tylko w 2014 roku w stosunku do 136 spraw zaległości zostały wyegzekwowane w całości. Z 514 złożonych 
oświadczeń o ratalnej spłacie zaległości w 2014 roku, w 340 przypadkach nastąpiła spłata należności, 52 oświadczenia 
są w trakcie realizacji, w stosunku do 122 wystąpił brak wywiązania ze złożonej deklaracji, co skutkowało wezwaniami do 
zapłaty i kierowaniem spraw do sądu.
 Konsekwencją działań windykacyjnych jest spadek zaległości w stosunku do lokali mieszkalnych i użytkowych, co 
przedstawiamy w poniższym zestawieniu. Jest to porównanie zaległości na dzień 31.03.2015 r. do analogicznego okresu roku 
ubiegłego.

Tytuł zaległości 31.03.2014 31.03.2015 Różnica 2015-2014
Opłaty/czynsze bieżące 1 326 381,36 992 359,11 -334 022,25
Roszczenia sporne 40 613,51 3 413,93 -37 199,58
Zasądzone opłaty/czynsze 1 235 376,69 1 326 385,17 91 008,48
Kredyty 9 870,63 1 120,68 -8 749,95
RAZEM 2 612 242,19 2 323 278,89 -288 963,30
Zasądzone koszty i  ods. 652 384,80 622 535,36 -29 849,44
OGÓŁEM 3 264 626,99 2 945 814,25 -318 812,74

 Niestety, nadal pozostają użytkownicy zalegający w opłatach, w stosunku do których zostały podjęte działania 
licytacji lub eksmisji z lokali mieszkalnych. Po dokonanych czynnościach pozyskujemy nowego użytkownika, który rokuje 
regularne wnoszenie opłat za lokal mieszkalny.
 W stosunku do lokali użytkowych, które nie dokonują bieżących opłat, zostają wypowiadane umowy najmu. Jeśli 
najemca nie spłaca zaległości w całości lub ratach, sprawy kierowane są na drogę postępowania sądowego i do egzekucji 
komorniczej.  
 W związku ze zbliżającym się okresem urlopowym przypominamy użytkownikom: Nie zapominajcie o dokonywaniu 
opłat za lokal mieszkalny i/lub użytkowy! Każde opóźnienie wpłaty powoduje dodatkowe koszty w postaci ustawowych 
odsetek, a w przypadku wezwania do zapłaty także koszt wezwania.
 Ponowne podziękowania składamy użytkownikom regularnie wnoszącym opłaty za lokale mieszkalne i/lub 
użytkowe.

Barbara Cholewa
Kierownik Działu Opłat i Windykacji

9. E-BOK

 Dział Opłat i Windykacji po raz kolejny zachęca Państwa do założenia modułu E-BOK, modułu Korespondencja 
Seryjna oraz Hasła na telefon. Wielu z Państwa po artykule w poprzednim Biuletynie skorzystało z naszej oferty zakładając 
wybrany moduł lub hasło na telefon, mając na uwadze ochronę swoich danych osobowych. 
 Wychodząc naprzeciw posiadaczom modułu E-BOK i chcąc sprostać Państwa oczekiwaniom, dokonaliśmy aktualizacji 
szaty graficznej. Mamy nadzieję, że nowe rozwiązania mile zaskoczą użytkowników modułu. 
 Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce E-BOK lub pod numerem 
telefonu 32 265-10-16 wew. 28.

Barbara Cholewa
Kierownik Działu Opłat i Windykacji
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10. BLIŻEJ MIESZKAŃCÓW...

 Cykl ten, jak zawsze, poświęcamy sprawom mieszkańców naszych osiedli. Tym razem także przedstawiamy Państwu 
najważniejsze zagadnienia i problemy poszczególnych osiedli.

Miejsca parkingowe

 Brak dostatecznej ilości parkingów na osiedlach to obecnie poważny problem. W większości przypadków dla 
nowych budynków wielorodzinnych parkingi projektowane są w części podziemnej. Zupełnie inaczej sprawa wyglądała 
dla osiedli budowanych w systemie tzw. wielkiej płyty.  Podczas ich powstawania jeden samochód przypadający na rodzinę 
był synonimem luksusu. Obecnie standardem staje się posiadanie jednego samochodu na osobę. Czeladzka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa musi więc zmierzyć się z tym problemem.
 Obecnie nie wszyscy spółdzielcy mogą zaparkować swoje samochody w  wyznaczonych do tego miejscach. Auta często 
pozostawiane są na terenach zielonych, chodnikach czy drogach wewnętrznych. Mieszkańcy blokują w ten sposób możliwość 
dotarcia do nieruchomości służb ratowniczych takich jak policja, straż pożarna czy pogotowie. Budowanie nowych miejsc 
parkingowych jest więc koniecznością. W najbliższym czasie będzie to dużo łatwiejsze. Związane jest to z nowelizacją Prawa 
Budowlanego, która zacznie obowiązywać od 28 czerwca bieżącego roku. Zniesiony zostanie obowiązek zgłoszenia budowy 
miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie. Oznacza to brak konieczności spełnienia wielu 
wymogów formalnych, które obecnie są niezbędne do rozpoczęcia tego typu inwestycji. Jednak budowa małych zatoczek 
jest jedynie doraźnym działaniem. Ostatecznym rozwiązaniem będzie sporządzenie nowych projektów zagospodarowania 
terenów osiedli. Zlecenie takiego opracowania planowane jest dla osiedla Piłsudskiego. Projekt rewitalizacji wykonany będzie 
po zakończeniu termomodernizacji budynków. Opracowanie uwzględniać będzie zagospodarowanie terenów zielonych, 
wykonanie miejsc parkingowych oraz wybudowanie elementów tzw. małej architektury (np. place zabaw). Oprócz planowania 
budowy nowych miejsc postojowych, rozpoczęto działania mające na celu ograniczenie dostępu do istniejących parkingów 
dla osób z zewnątrz. W najbliższym czasie przeprowadzone zostaną prace związane z zabudową szlabanów na wjazdach 
i wyjazdach z parkingów stanowiących mienie Spółdzielni przeznaczone do wspólnego korzystania. Pierwszy parking, na 
którym przeprowadzona zostanie inwestycja usytuowany jest przy ul. Szpitalnej na działce nr 272/20.

Parking przy ul. Szpitalnej

Więcej na temat zaproponowanych zasad korzystania z parkingu możecie Państwo dowiedzieć się z „Projektu korzystania 
z parkingu przy ul. Szpitalnej…”, który przedstawiamy w Biuletynie. Zapraszamy do wyrażenia swojej opinii , czy proponowane 
rozwiązanie spełnia Państwa oczekiwania. Prosimy również o inne sugestie dotyczące rozwiązania problemu z parkowaniem 
na osiedlach.

Łukasz Mikulski
Kierownik Adm. 1 i 2
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Regulamin korzystania z parkingu przy ul. Szpitalnej zlokalizowanego na działce 272/20 
stanowiącego mienie spółdzielni przeznaczone do wspólnego korzystania  

§1 

Niniejszy Regulamin dotyczy miejsc parkingowych urządzonych na działce nr 272/20 stanowiącej 
mienie Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej przeznaczone do wspólnego korzystania. 

§2 

1. Miejsca parkingowe są niestrzeżone.  

2. Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub kradzieże 
pojazdów znajdujących się na terenie parkingu. 

 3. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży, zniszczenia lub 
uszkodzenia pojazdów powstałych na terenie parkingu z winy innych użytkowników, osób trzecich 

bądź działania siły wyższej, jak również nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w 
pojazdach lub stanowiących ich wyposażenie.  

4. Warunkiem korzystania z miejsc parkingowych urządzonych przez Spółdzielnię jest zakupienie 
pilota uruchamiającego szlaban. Posiadanie pilota nie stanowi gwarancji wolnego miejsca do 
parkowania a jedynie możliwość korzystania z pozostawienia pojazdu na terenie parkingu w 

przypadku wolnego miejsca.  

5. Spółdzielnia nie zapewnia miejsca parkingowego wszystkim osobom posiadającym piloty. Pojazd 
parkuje się w miejscu, które w danej chwili jest wolne. Pilot nie może być traktowany jako karta 

parkingowa, bilet czy dowód rezerwacji konkretnego miejsca parkingowego. 

§3 

1. Od osób mieszkających w jej zasobach Spółdzielnia nie pobiera opłat z tytułu korzystania miejsc 
parkingowych. Jednorazowy koszt stanowi zakup pilota uruchamiającego szlaban. 

2. Każdemu użytkownikowi lokalu lub osobie zamieszkałej w lokalu, od którego są terminowo 
wnoszone opłaty do Spółdzielni za ten lokal oraz posiadającemu samochód osobowy przysługuje 

prawo zakupienia jednego pilota. Koszt otrzymania pilota, osoby o których mowa w ust. 1 ponoszą we 
własnym zakresie. 

3. W przypadku osób zawierających ze Spółdzielnią umowy cywilno-prawne (np. najmu, dzierżawy) 
piloty wydawane są na czas trwania umowy. 

5. Warunkiem uzyskania pilota jest: 

a) złożenie pisemnego wniosku na odpowiednim formularzu z podaniem numeru rejestracyjnego 
pojazdu; dowód rejestracyjny pojazdu okazuje się pracownikowi Spółdzielni wraz ze składaniem 

wniosku, 

b) złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę uprawnioną o zapoznaniu się z niniejszym 
Regulaminem, 

c) sprawdzenie przez Spółdzielnię uprawnienia do otrzymania pilota. 

6. Wzór wniosku oraz oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

7. Warunkiem otrzymania duplikatu jest zwrot zniszczonego lub uszkodzonego pilota oraz wniesienie 
odpowiedniej opłaty za wydanie nowego pilota. 

8.Spółdzielnia może odmówić wydania pilota w przypadkach nie stosowania się użytkowników lokali 
lub użytkowników pojazdów do niniejszego Regulaminu oraz w przypadku: 

a) użytkowania lokalu lub postępowania przez użytkownika lokalu w sposób sprzeczny z przepisami, 

b) zalegania z opłatami przez użytkownika lokalu lub przez osoby solidarnie odpowiedzialne za 
ponoszenie opłat, 

c) złożenia pisemnego wniosku o wydanie pilota przez osobę nieuprawnioną. 

9. Osoba uprawniona może wystąpić o przyznanie mu pilota na samochód służbowy (osobowy) pod 
warunkiem złożenia oświadczenia przez podmiot, z którym współpracuje w ramach umowy o pracę 
lub na podstawie umowy cywilno-prawnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło) o posiadanym prawie 

do tego samochodu. 

10. Spółdzielnia prowadzi rejestr wydanych pilotów, zawierający wszystkie dane niezbędne do 
organizacji systemu określonego niniejszym Regulaminem. 

12. Rejestr wydanych pilotów jest objęty systemem ochrony danych osobowych. 

§4 

Otrzymanie pilota następuje na wniosek osoby uprawnionej, złożony w odpowiednim Dziale 
Spółdzielni. W przypadku zgubienia lub kradzieży pilota należy niezwłocznie powiadomić Spółdzielnię, 
która unieważnieni zgubiony pilot i podejmie działania w celu wydania nowego. W razie odnalezienia 

zgubionego pilota po wydaniu nowego, poprzedni pilot należy zwrócić z powrotem do Spółdzielni. 

 

 

1. Prawo do postoju na miejscach parkingowych urządzonych na terenie mienia wspólnego 
przysługuje wszystkim mieszkańcom Spółdzielni posiadającym pilot.  

2. Prawo do postoju na miejscach parkingowych przysługuje pod warunkiem posiadania pilota 
wydanego przez Spółdzielnię. Pilot zostanie oznaczony numerem rejestracyjnym pojazdu. 

3. Prawo do postoju na miejscach parkingowych, o których mowa w ust. 1 i 2 przysługuje także 
karetkom Pogotowia, pojazdom Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz pojazdom oczyszczania 

w związku z realizowanymi przez te służby zadaniami. 

§5 

1. Osoby, które utraciły tytuł prawny do lokalu zobowiązane są do zwrotu pilota.  

2. Spółdzielnia ma prawo żądać zwrotu pilota w przypadku niestosowania się do niniejszego 
Regulaminu, jak również:  

a) zalegania przez okres przekraczający 3 miesiące z opłatami do Spółdzielni,  

b) użytkowania lokalu lub postępowania przez użytkownika lokalu w sposób sprzeczny z przepisami.  

3. Spółdzielnia dokonuje okresowo sprawdzenia prawidłowości i terminowości wnoszenia opłat za 
lokale użytkowników lokali z wydanymi pilotami, a po sprawdzeniu nieprawidłowości w tym zakresie, 

zastosowanie znajduje ust. 1 niniejszego paragrafu. 

§6 

Osoby korzystające z miejsc parkingowych, które nie zakupiły pilota i nie figurują w rejestrze 
traktowane będą jak osoby nieuprawnione, co do których organy porządkowe tj. Policja, Straż Miejska 
oraz inne właściwe podmioty będą upoważnione do zastosowania sankcji przewidzianych w ustawie 

Prawo o ruchu drogowym oraz w Kodeksie drogowym. 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 
Do Regulaminu korzystania z parkingu przy ul. Szpitalnej zlokalizowanego na działce ……………… 
stanowiącego mienie spółdzielni przeznaczone do wspólnego korzystania  

 
Czeladź, dnia ……………………………… 

…………………………………….. 
Imię i nazwisko 
……………………………………….. 
Adres zamieszkania 
……………………………………….. 
Kod pocztowy i miejscowość 
 

 
Wniosek o wydanie pilota parkingowego 

 
 
 
Wnoszę o uzyskanie pilota uprawniającego mnie do parkowania pojazdu o nr 
rejestracyjnym ……………………………………………………… na terenie parkingu zlokalizowanego na działce nr 
………………………………………………. 
 
Oświadczam, że prawo do uzyskania pilota przysługuje mi jako: Członkowi Spółdzielni/właścicielowi 
lokalu nie będącego członkiem Spółdzielni/osobie nie będącej członkiem Spółdzielni, której 
przysługuje własnościowe prawo spółdzielcze/najemcy lokalu zamieszkałemu na terenie danej 
nieruchomości/osobie posiadającej prawo do lokalu położonego na danej nieruchomości*. 
 
Koszty uzyskania pilota w wysokości wskazanej przez upoważnionego pracownika Spółdzielni 
zobowiązuję się pokryć we własnym zakresie poprzez dokonanie zapłaty na konto bankowe 
Spółdzielni. Przyjmuję także do wiadomości, że dokonanie opłaty za ww. pilot stanowi podstawę do 
jego wydania. 
 
 
 
 
 
……………………………………… 
własnoręczny podpis 

*niepotrzebne skreślić 
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11. CO SŁYCHAĆ W ADMINISTRACJACH?

Uciążliwy sąsiad – jak można sobie pomóc?

 Z uwagi na skargi dotyczące zakłócania spokoju przez sąsiada składane w administracjach Spółdzielni, pozwalamy 
sobie przedstawić na podstawie Kodeksu Wykroczeń najważniejsze sytuacje zgłaszane przez mieszkańców. Przybliżenie 
Państwu niektórych zagadnień pozwoli na rozpoznanie sytuacji, które odbiegają od normy zachowań i odpowiednią reakcję.
 Przypominamy, że istotne i podstawowe znaczenie ma wezwanie w takich przypadkach na interwencję odpowiednich 
służb, w tym także policji.

Krzyki, hałasy, głośna muzyka  

 Według §1 art. 51. Kodeksu Wykroczeń „kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, 
porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu (orzekanej 
w wymiarze od 5 do 30 dni), ograniczenia wolności (trwa 1 miesiąc) albo grzywny (wymierzanej w wysokości od 20 do 5000 
złotych).”
 Sprawa więc nie jest błaha, jak by się mogło niektórym wydawać. Aby lepiej zrozumieć powyższy zapis, istotne 
jest wyjaśnienie takich pojęć jak: wybryk, zakłócenie spokoju publicznego, zakłócenie porządku publicznego, zakłócenie 
spoczynku nocnego. 
 Wybrykiem jest zachowanie, które wywołuje powszechnie negatywne oceny społeczne i uczucia oburzenia. Wybryk 
cechuje więc sprzeczność z powszechnie akceptowanymi normami zachowania się. Wybrykiem można zakłócić spokój, 
porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołać zgorszenie.
 Pojęcia: porządek i spokój publiczny nie są jednoznaczne. Obecnie pojęcie spokoju publicznego oznacza stan 
równowagi psychicznej ludzi. Zakłócenie tej równowagi może nastąpić przez każde zachowanie się wywołujące zaniepokojenie. 
Dla spokoju publicznego charakterystyczne jest to, że jego zakłócenie może wystąpić zawsze, a więc o każdej porze dnia 
i nocy.
 Zakłócenie porządku publicznego jest drugim warunkiem odpowiedzialności za wykroczenie z art. 51 KW. 
Porządek publiczny jest normalnym biegiem życia zbiorowego. Zakłóceniem porządku jest zaburzenie tego normalnego 
biegu, spowodowanie, że ludzie muszą zachowywać się inaczej niż normalnie. A taka sytuacja powoduje w wielu wypadkach 
przeżycia stresowe (np. zniecierpliwienie, gniew, niepokój czy strach) i odwrotnie – istniejące napięcia psychiczne pociągać 
mogą za sobą zmiany w trybie zachowania się. Zakłócenie porządku publicznego polega na istotnym i bezpośrednim 
utrudnieniu (przykładem może być osoba, która przechodząc przez jezdnię, nagle zatrzyma się i usiądzie lub położy się na 
niej, uniemożliwiając przejazd pojazdów).
 Zakłócenie spoczynku nocnego polega na uniemożliwieniu, przynajmniej jednej osobie, odpoczęcia w ciszy, która 
obowiązuje od godz. 22:00 do 6:00, przy czym odpoczynek ten nie musi przejawiać się w formie snu – nie ma większego 
znaczenia czy sen został przerwany czy też nie.  Jednym z przejawów omawianej sytuacji może być szczekanie psa. Brak 
reakcji posiadacza psa na jego uporczywe szczekanie nocą bez szczególnych zewnętrznych powodów może uzasadniać 
odpowiedzialność właściciela na podstawie art. 51 § 1 KW. Ale nie jest tu tylko problemem noc. Długotrwałe szczekanie 
w dzień również może stanowić kłopot w postaci zainteresowania się losem psa Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Złe 
samopoczucie sąsiadów wynikłe z uporczywego szczekania psa może również spowodować odpowiedzialność na gruncie 
prawa cywilnego.        
 Pamiętać zatem należy, że obok nas mieszkają inni, którzy mogą nie akceptować niektórych naszych zachowań. 
Zachowajmy więc we wszystkim umiar, byśmy nie musieli poznawać odpowiedzialności, jaką niesie ze sobą Kodeks Wykroczeń.

Grażyna Duda
Administrator Adm. 4

Ledy – wymierne oszczędności

 Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłosiła przetarg, którego przedmiotem była wymiana starych opraw na nowe 
typu LED z czujnikami ruchu. Obecnie firma wykonawcza zaczęła realizować zlecenie w wieżowcu przy ul. Ogrodowej 4. Do 
końca roku planowana jest wymiana oświetlenia również w innych 11-kondygnacyjnych budynkach. W kolejce na ten rok 
czekają budynki przy ul. Miasta Auby 2, 4, 6 i 10 oraz budynku przy ul. Ogrodowej  8 i 22. Na przetargu udało się uzyskać 
naprawdę dobrą cenę. Wybrany wykonawca wycenił pracę na kwotę niemal o połowę mniejszą niż następna w kolejce firma. 
Skutkuje to tym, że jeszcze szybciej nastąpi zwrot z wykonanej inwestycji. Jakie oszczędności przynosi montaż oświetlenia 
ledowego w budynkach prezentuje poniższy wykres. Dla budynku zlokalizowanego przy ul. Miasta Auby 8 zamontowano 
nowe oświetlenie w kwietniu 2014 roku. Rachunki za prąd dla części wspólnej budynku spadły wtedy z poziomu ok. 1100 zł. 
do ok. 400 zł. Daje to oszczędności rzędu 700 zł. miesięcznie, co w skali roku przekłada się na kwotę ok. 8400 zł. Inwestycja 
z wymiany opraw na nowe typu LED zwraca się więc w nieco ponad rok. 
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Łukasz Mikulski
Kierownik Adm. 1 i 2

Koniec wykopów na osiedlu Piłsudskiego

 Dobiega końca budowa nowej sieci cwu na osiedlu Piłsudskiego. Proces podłączania budynków rozpoczął się już 18 
maja bieżącego roku. Jako pierwsze zostaną zasilone obiekty z zasobnika nr 2. Są to budynki położone przy ul. 35-Lecia PRL 2, 
3, 4, 7, 10, 11, 12, 20, 22, 24. Spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnie z generalnym wykonawcą prac, sporządziła harmonogram 
podłączania zewnętrznej sieci do instalacji w budynkach. Zanim w nowych rurach popłynie ciepła woda, należy wykonać prace 
przygotowawcze, polegające na płukaniu instalacji. Roboty te wykona Dział Remontów i Konserwacji. Podczas wykonywania 
prac nastąpi czasowe wyłączenie budynków z zasilania w ciepłą wodę. Planowane zakończenie prac to koniec maja. Po tym 
okresie woda popłynie już z nowej sieci. Podczas wykonywania płukania instalacji, lokatorzy zobowiązani są do zamknięcia 
zaworów zlokalizowanych przed licznikiem ciepłej wody (czerwony wodomierz). Niedopełnienie tego obowiązku może 
skutkować występowaniem awarii na armaturze i instalacji w lokalu mieszkalnym.

Prace ziemne na osiedlu Piłsudskiego dobiegają końca 
Łukasz Mikulski

Kierownik Adm. 1 i 2

Termomodernizacja – komisja przetargowa wyłoni wykonawcę prac 

 6 maja nastąpiło publiczne otwarcie ofert złożonych w 5 postępowaniach przetargowych dotyczących termomodernizacji 
budynków na osiedlu Piłsudskiego. Poniżej podajemy liczbę ofert, jakie wpłynęły na poszczególne zadania:
➢  Termomodernizacja budynków przy ul.  35-Lecia PRL 3 a, b, 5a, b, 7 a, b, c – 7 ofert;
➢  Termomodernizacja budynków przy ul. 35-Lecia PRL 2 a, b, c, 4 a, b, c – 7 ofert;
➢  Termomodernizacja budynków przy ul. Składkowskiego 1 a, b, 3 a, b, c, 8 a, b, 10 a, b, c – 6 ofert;
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➢  Termomodernizacja budynków przy ul. Składkowskiego 7 a, b, 12 a, b, 14 a, b, c, d – 6 ofert;
➢  Termomodernizacja budynków przy ul. Składkowskiego 5 a, b, c, 9 a, b, 11 a, b, c – 7 ofert.
 Obecnie trwają prace Komisji Przetargowej, która ma za zadanie sprawdzić poprawność złożonych ofert pod kątem 
zgodności ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Końcowym etapem prac Komisji będzie wyłonienie 
wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza. Wszystkie czynności wykonywane są w oparciu o ustawę Prawo zamówień 
publicznych. Zachowanie tego typu procedur jest konieczne, ponieważ planowane jest pozyskanie dofinansowania z funduszy 
europejskich. Mieszkańcom przypominamy, że na każdym etapie prowadzonego postępowania mają oni możliwość wglądu 
do złożonych ofert. Po zakończeniu prac Komisji sporządzony zostanie protokół. Zwieńczeniem postępowania przetargowego 
będzie podpisanie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec bieżącego roku. 

Łukasz Mikulski
  Kierownik Adm. 1 i 2

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH PRAC WYKONANYCH W ZASOBACH ADMINISTRACJI NR 1 W 2014 r.

NIERUCHOMOŚĆ nr 1 – ul. Ogrodowa 4, 6, 8

Wymiana dźwigów Ogrodowa 8A
Ogrodowa 8B

Wymiana pionu łazienkowego Ogrodowa 6
Uszczelnienie wylewki Ogrodowa 8B/64

Wykonanie izolacji ściany Ogrodowa 8
Cząstkowa naprawa chodników nieruchomość

Montaż stolarki okiennej w maszynowniach Ogrodowa 4, 6, 8
Remont balkonów nieruchomość

NIERUCHOMOŚĆ nr 2 – ul. Szpitalna 13, 15, 17

Wymiana pionu kuchennego Szpitalna 17A
Montaż stolarki okiennej w suszarni Szpitalna 17B

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej nieruchomość
Izolacja termiczna ściany balkonowej Szpitalna 15

NIERUCHOMOŚĆ nr 3 – ul. Ogrodowa 10, 14, 16, 18

Wymiana pionu kuchennego Ogrodowa 16B
Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej  nieruchomość

NIERUCHOMOŚĆ nr 4 – ul. Szpitalna 21, 23

Wymiana dźwigów Szpitalna 21
Szpitalna 23A

Montaż stolarki okiennej w maszynowniach Szpitalna 21, 23
Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej nieruchomość

Remont pomieszczeń wózkowni Szpitalna 23

NIERUCHOMOŚĆ nr 5 – ul. Ogrodowa 20, 22

Malowanie klatki schodowej Ogrodowa 20
Wymiana pionu łazienkowego Ogrodowa 22

Remont balkonów Ogrodowa 22
Cząstkowy remont nawierzchni asfaltowej nieruchomość

Montaż stolarki okiennej w maszynowniach Ogrodowa 20, 22
Montaż stolarki okiennej Ogrodowa 20



17

Biuletyn Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej Biuletyn Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

NIERUCHOMOŚĆ nr 6 – ul. Szpitalna 25, 27, 29, 31, 33, 35

Remont balkonów Szpitalna 33A
Wymiana pionu wody ciepłej i zimnej Szpitalna 25A

Wymiana pionu łazienkowego Szpitalna 31A
Wymiana pionu kuchennego Szpitalna 27A

Cząstkowy remont nawierzchni asfaltowej nieruchomość

NIERUCHOMOŚĆ nr 7 – ul. Spółdzielcza 11-13

Wymiana poziomu instalacji wodnej Spółdzielcza 11-13

NIERUCHOMOŚĆ nr 8 – ul. Spółdzielcza 20

Malowanie klatki i piwnic Spółdzielcza 20

NIERUCHOMOŚĆ nr 9 – ul. Wojkowicka 1

Naprawa, przemurowanie kominów Wojkowicka 1

NIERUCHOMOŚĆ nr 10 – ul. Wojkowicka 5
Wymiana pionu instalacji sanitarnej Wojkowicka 5

Remont dachu Wojkowicka 5

NIERUCHOMOŚĆ nr 11 – ul. Szpitalna 32

Montaż drzwi wejściowych Szpitalna 32B
Wymiana pionu wod-kan Szpitalna 32B

NIERUCHOMOŚĆ nr 12 – ul. Szpitalna 36

Montaż drzwi wejściowych Szpitalna 36

NIERUCHOMOŚĆ nr  13 – ul.  M. Auby 2, 4, 6, 8, 10, 12

Wymiana dźwigów M. Auby 6
M. Auby 8

M. Auby 10
Malowanie klatek M. Auby 8,12

Wymiana pionów łazienkowych – 3 szt. M. Auby 8
Montaż stolarki okiennej w maszynowniach M. Auby 2, 4, 6, 8, 10

Montaż oświetlenia LED M. Auby 8, 12
Uzupełnienie tynków na balkonach 3 szt. M. Auby 6, 8, 12

Naprawa chodników nieruchomość

NIERUCHOMOŚĆ nr 14 – ul. Grodziecka 62-64

Utwardzenie terenu pod kontenery na śmieci Grodziecka 64, 62
Wymiana pionu wod-kan Grodziecka 64, 62



18

Biuletyn Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej Biuletyn Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH PRAC WYKONANYCH W ZASOBACH ADMINISTRACJI NR 2 W 
2014 R.

NIERUCHOMOŚĆ nr 15 – ul. Składkowskiego 2, 4, 6

Remont pomieszczenia gospodarczego Składkowskiego 4
Wymiana pionów – 6 szt. Składkowskiego 2, 4

Docieplenie balkonów – 3 szt. Składkowskiego 2, 4
Docieplenie stropodachu Składkowskiego 4

Remont wejścia do budynku Składkowskiego 6
Remont nawierzchni asfaltowej nieruchomość

NIERUCHOMOŚĆ nr 16 – ul. Składkowskiego 1, 3, 8, 10

Wymiana stolarki okiennej na cz. wspólnych nieruchomość
Wymiana pionów – 8 szt. Składkowskiego 1, 3, 10

Docieplenie balkonów – 3 szt. nieruchomość
Docieplenie stropodachu Składkowskiego 8

Prace projektowe - termomodernizacja nieruchomość
Remont nawierzchni asfaltowej nieruchomość

NIERUCHOMOŚĆ nr 17 – ul. Składkowskiego 5, 7, 9, 11, 12, 14

Wymiana stolarki okiennej na cz. wspólnych nieruchomość
Wymiana pionów – 6 szt. Składkowskiego 5, 9, 11

Wymiana poziomu inst. wodnej Składkowskiego 14
Docieplenie balkonów – 5 szt. nieruchomość

Docieplenie stropodachu Składkowskiego 9
Prace projektowe – termomodernizacja nieruchomość

Remont nawierzchni asfaltowej nieruchomość
Remont wejść do budynków Składkowskiego 5, 16, 18

NIERUCHOMOŚĆ nr 19 – ul. Składkowskiego 16, 18

Docieplenie balkonów – 3 szt. nieruchomość
Docieplenie stropodachów – 2 szt. Składkowskiego 18

Remont obróbek dachowych Składkowskiego 16, 18
Remont nawierzchni asfaltowej nieruchomość

NIERUCHOMOŚĆ nr 20 – ul. Składkowskiego 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26

Wymiana stolarki okiennej na cz. wspólnych nieruchomość
Wymiana pionów – 16 szt. Składkowskiego 17, 24, 26

Wymiana poziomu inst. wodnej Składkowskiego 15
Docieplenie balkonów – 8 szt. nieruchomość

Remont balustrad balkonowych nieruchomość
Przebudowa instalacji cieplnej Składkowskiego 22, 24, 26

Docieplenie dylatacji Składkowskiego 17, 22
Remont nawierzchni asfaltowej nieruchomość

Remont wejść do budynków Składkowskiego 22
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NIERUCHOMOŚĆ nr 21 – ul. 35 Lecia PRL 2, 3, 4, 5, 7

Wymiana pionów – 2 szt. 35-lecia 7
Malowanie klatek schodowych – 3 szt. 35-lecia 4

Docieplenie balkonu – 1 szt. nieruchomość
Wymiana poziomu inst. wodnej 35-lecia 7

Prace projektowe – termomodernizacja nieruchomość
Remont nawierzchni asfaltowej nieruchomość

NIERUCHOMOŚĆ nr 22 – ul. 35 Lecia 10, 12

Wymiana stolarki okiennej na cz. wspólnych nieruchomość
Malowanie klatek schodowych – 3 szt. 35-lecia 10, 12

Remont balkonu – 1 szt. nieruchomość
Remont nawierzchni asfaltowej nieruchomość

NIERUCHOMOŚĆ nr 23 – ul. 35 Lecia 14, 16, 18

Wymiana pionów – 2 szt. 35-lecia 14
Wymiana poziomu inst. wodnej 35-lecia 14

Remont wejścia do budynku 35-lecia 14
Remont chodników nieruchomość

NIERUCHOMOŚĆ nr 24 – ul. 35 Lecia 20, 22

Wymiana pionów – 2 szt. nieruchomość
Docieplenie balkonu – 2 szt. nieruchomość
Remont wejść do budynku 35-lecia 22

Remont chodników nieruchomość

NIERUCHOMOŚĆ nr 25 – ul. 35 lecia PRL 11, 24

Wymiana stolarki okiennej na cz. wspólnych nieruchomość
Wymiana pionów – 8 szt. 35-lecia 11, 24

Wymiana poziomów inst. wodnej – 3 szt. 35-lecia 11, 24
Docieplenie balkonów – 8 szt. nieruchomość

Remont nawierzchni asfaltowej nieruchomość

MIENIE SPÓŁDZIELNI PRZEZNACZONE DO WSPÓLNEGO KORZYSTANIA

Remont chodnika Składkowskiego 12B
Remont miejsc parkingowych 35-lecia 14

Łukasz Mikulski
Kierownik Adm. 1 i 2

§ 6 ust. 1 zdanie 3 -  skreśla się po słowie PESEL, słowo „ i NIP”- pozostała część zdania pozostaje bez zmian.
§ 16 ust. 1-  ulga zmianie i otrzymuje nowe brzmienie:
1. Wpisowe wynosi 10 %, udział wynosi 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z ustawą z dnia 10 października 
2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Dz. U. Nr 200 poz. 1679  z późniejszymi zmianami, obowiązującego 

12. PROPONOWANE ZMIANY DO OBOWIĄZUJĄCEGO STATUTU, KTÓRE BĘDĄ 
PRZEDMIOTEM OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA:
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w dniu przyjęcia uchwałą Zarządu w poczet członków.
§ 16 ust. 7 zdanie 2 otrzymuje nowe brzmienie:
Wypłaty dokonuje się przelewem na wskazany rachunek bankowy (po potrąceniu należnej prowizji bankowej).
§ 18 ust. 2 – skreśla się zdanie 3 o brzmieniu: „Kandydatem na członka organu może być tylko członek Spółdzielni”
§ 19 ust. 14 - otrzymuje nowe brzmienie:
O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków, Związek Rewizyjny, 
w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajową Radę Spółdzielczą na piśmie co najmniej 21 dni przed terminem 
posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację 
o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie 
do zapoznania się z tymi dokumentami, poprzez dostarczenie pisemnej informacji członkom Spółdzielni bezpośrednio do 
oddawczej skrzynki pocztowej.
§ 19  dodaje się - ust. 16 o brzmieniu:
16. Głosowanie odbywa się przy pomocy elektronicznego systemu oddawania i obliczania głosów poprzez naciśnięcie na 
pilocie przycisku „za’ lub przycisku „przeciw”, lub przycisku „wstrzymuję się”.
Zmianie ulega w § 231 ust. 3 i otrzymuje nowe brzmienie:
3. Podstawą wypłacenia wynagrodzenia jest obecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej, potwierdzona własnoręcznym 
podpisem na liście.
§ 38 - skreśla się ust.  6/ fundusz zakładowy świadczeń socjalnych
a dodaje się ust. 9 o brzmieniu:
9/ także inne fundusze przewidziane w odrębnych przepisach.
§ 94 ust. 7 punkt 1- dodaje się „2”, po 1.
§ 94 - skreśla się ust. 8., a w ust. 9 punkt 1 dodaje się „2”, po 1.
§ 95. ust. 1 – dodaje się „2” przed 4.
§ 97 ust. 1. - otrzymuje nowe brzmienie: Opłaty, o których mowa w § 94 i § 96 są uiszczane co miesiąc z góry do dnia 
ostatniego każdego miesiąca.
§ 97 ust. 5. ulega zmianie i otrzymuje nowe brzmienie: 
5. O zmianie wysokości opłat spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby, o których mowa w § 94, co najmniej na 
3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadku opłat na pokrycie kosztów zależnych od Spółdzielni.
W przypadku zmiany wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od spółdzielni, spółdzielnia jest obowiązana 
zawiadomić osoby, o których mowa w § 94, co najmniej na 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie 
później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie. 
Zawiadomienia o zmianie wysokości opłat Spółdzielnia dokonuje poprzez złożenie pisma w oddawczej skrzynce pocztowej.

13. ZESTAWIENIE PRZETARGÓW OGŁOSZONYCH W 2014 I 2015 ROKU2015r

Strona 1

Zestawienie przetargów ogłoszonych w 2015 r.

Zakres

1 Usługi pogotowia awaryjnego 22.01.2015r.

2 Usługi kominiarskie 13.02.2015r.

3 Wymiana stolarki okiennej (ul. Składkowskiego i 35-Lecia) 20.02.2015r

4 Utrzymanie czystości – ADM3 20.02.2015r.

5 2.05.2015r.

6 2.05.2015r.

7 2.05.2015r.

8 Termomodernizacja 2 budynków (ul.35-Lecia PRL 2 i 4) 2.05.2015r.

9 2.05.2015r.

10 30.03.2015r.

11 Roboty elektryczne 30.03.2015r.

12 Konkurs ofert - Elektroniczne przeprowadzenie głosowań 16.04.2015r.

13 Remont balkonów 22.04.2015r

14 Malowanie klatek schodowych 27.04.2015r.

15 Remont tarasów (ul. W. Pola, Orzeszkowa) 27.04.2015r.

16 Przebudowa ścian (pawilon handlowy ul.35-Lecia 14) 27.04.2015r.

17 Ustanowienie odrębnej własności 06.05.2015r

Lp.
Data otwarcia 

kopert

Termomodernizacja 3 budynków (ul.Składkowskiego 5, 9 i 11)

Termomodernizacja 3 budynków (ul.Składkowskiego 7, 12 i 14)

Termomodernizacja 4 budynków (ul.Składkowskiego 1, 3, 8 i 10)

Termomodernizacja 3 budynków (ul.Składkowskiego 3, 5  i 7)

Wymiana płytek PCV na wykładziny (ul. Miła 8 i 10; M.Auby 12)

Zestawienie przetargów ogłoszonych  2015 r.

Zestawienie przetargów ogłoszonych  2014 r.
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Strona 2

Zestawienie przetargów przeprowadzonych w 2014 r.

Zakres

1
28.02.2014r.

2
17.03.2014r.

wymiana wodomierzy zamontowanych w lokalach mieszkalnych

3 19.03.2014r.

4

wymiana płyt chodnikowych ul. W.Pola,

14.04.2014r.

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

ogrodzenie placu zabaw,

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej,

spoinowanie szczelin,

docieplenia stropodachów 

5

remont chodnika ul. Powstańców Śląskich 2-8, 

14.04.2014r.
remont konstrukcji zadaszeń wejść do klatek schodowych os. Dziekana,

remont kapitalny tarasu z attyką ul. W. Pola,

remont kapitalny tarasu kondygnacji powtarzalnej ul. W. Pola,

remont kapitalny tarasu parteru nad piwnicami ul. W. Pola

6

wymiany płyt chodnikowych ul. W.Pola,

14.04.2014r.

nawierzchni z kostki betonowej,

ogrodzenia placu zabaw,

remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowej,

spoinowania szczelin,

docieplenia stropodachów 
7 dostawa i montaż urządzeń na placach zabaw i fitness

22.04.2014r.

karuzela (talerzowa, tarczowa) z siedzeniami – 1 szt.,

karuzela krzyżowa  – 1 szt.,

huśtawka podwójna  – 2 szt.,

huśtawka sprężynowa– 16 szt.

huśtawka ważka  – 3 szt.,

piaskownica   – 1 szt.,

ławeczka do ćwiczeń – 1 szt.,

biegacz do ćwiczeń  – 1 szt.
8 Wykonanie :    

25.04.2014r.

nowej balustrady malowanej proszkowo os. Piłsudskiego, os. Dziekana

docieplenia wnęk logii ul. 35-Lecia, ul. Składkowskiego

remont kapitalny balkonu ul. Ogrodowa i Szpitalna – budynki wysokie

remont kapitalny balkonu ul. Ogrodowa i Szpitalna – budynki niskie
9 wykonanie :

2.06.2014r.

remontu kapitalnego tarasu z attyką ul. W. Pola,

remontu kapitalnego tarasu kondygnacji powtarzalnej ul. W. Pola,

Lp.
Data otwarcia 

kopert

przeglądy instalacji wentylacyjnej w budynkach, roboty kominiarskie oraz 
przeglądy okresowe instalacji gazowej w mieszkaniach i budynkach

modernizacja oświetlenia klatek w budynkach przy M.Auby 8,12 i Miłej 10

Wymiana 7 szt. dźwigów osobowych oraz konserwacja i remonty 38 szt. 
dźwigów

Przegląd instalacji wentylacyjnej w budynkach, roboty kominiarskie oraz 
przeglądy okresowe instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych i budynkach
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remontu kapitalnego tarasu parteru nad piwnicami ul. W. Pola

2.06.2014r.

remontu zadaszeń wejść do budynku os. Dziekana 1, 2, 3, 4, 6,

10 2.06.2014r.

11
wykonanie instalacji domofonowych (preferowany system Laskomex), 2.06.2014r.
konserwacja instalacji domofonowych

12 10.06.2014r.

13 10.06.2014r.

14 13.06.2014r.

15 wymiana stolarki okiennej 23.06.2014r.

16 Wykonanie :    

23.06.2014r.

– remontu i przebudowy schodów wejściowych os. Musiała,

- remontu i przebudowy śmietnika ul. Składkowskiego 12,

- zamknięcia i remontu śmietnika ul. Składkowskiego 14,

- docieplenia kominów ponad dachem budynku mieszkalnego ul. Górnicza 9,

- docieplenia kominów ponad dachem budynku mieszkalnego ul. Dehnelów 5,

- remontu balkonu ul. Dehnelów 4

17 7.07.2014r.

18 - remont tarasu ul. Jaśminowa 3/1,

7.07.2014r.

- remont balkonu ul. Górnicza 38/4 i 38/3,

- remont balkonu ul. Dehnelów 4,

robót remontowych dachu i balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. 27 
Stycznia 14-18

pokrycie czapek kominowych na kominach ponad dachem budynku 
mieszkalnego ul. 27 Stycznia 26-30

docieplenia kominów ponad dachem budynku mieszkalnego przy ul. 
Spacerowej 13-15

przebudowy i ocieplenia ścian zewnętrznych klatek  schodowych w budynku 
mieszkalnym ul. Norwida 4 a-b

przebudowy i ocieplenia ścian zewnętrznych klatek  schodowych w budynku 
mieszkalnym ul. Norwida 14 a-b-c

wykonanie usług w zakresie dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji w okresie 
do 30.05.2016 r. 

wykonanie remontu WLZ budynku mieszkalnego przy ul. Miłej 8, Miłej 10, 
Powstańców Śl. 5, Skłodowskiej 10, Skłodowskiej 16, Skłodowskiej 18, 
Skłodowskiej  41 i Skłodowskiej  43

przeprowadzenie rocznej okresowej kontroli stanu technicznego obiektów 
budowlanych, według Prawa Budowlanego art. 62, ust. 1, pkt 1a 
zabudowa prześwitu ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne i 
przebudową schodów zewnętrznych w budynku nr 12b w Czeladzi przy ul. 
Norwida, działka nr 129.

- remontu balkonu (małego) w budynku ul. Skłodowskiej 1-9, ul. Powstańców 
Śl. 9-15, 2-32,

- remontu balkonu (dużego) w budynku ul. Skłodowskiej 1-9, ul. Powstańców 
Śl. 9-15, 2-32,

wykonanie docelowej organizacji ruchu na osiedlu Piłsudskiego w Czeladzi 
zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Starostę Będzińskiego.

- remont balkonu (mały) w budynku ul. Skłodowskiej 1-9, ul. Powstańców 
Śląskich 9-15, 2-32,

- remont balkonu (duży) w budynku ul. Skłodowskiej 1-9, ul. Powstańców 
Śląskich 9-15, 2-32, 

- docieplenie kominów ponad dachem budynku mieszkalnego ul. Górnicza 3, 
9, 15, 17,

Strona 4

7.07.2014r.

- docieplenie kominów ponad dachem budynków mieszkalnych ul. Miła 8 i 10,

- docieplenie kominów ponad dachem budynku mieszkalnego ul. Dehnelów 5,

- remont przewiązki między budynkami ul. Miła 8 i 10 

- naprawa gzymsu i cokołu ul. Skłodowskiej 11-19 i 1-9,

- remont i przebudowa schodów wejściowych os. Musiała,

- remont i przebudowa śmietnika ul. Składkowskiego 12,

- zamknięcie i remont śmietnika Składkowskiego 14,

- rozdział instalacji elektrycznej w pawilonie handlowym przy ul. 35-Lecia PRL

19 14.07.2014r.

20   - remontu dachu ul. Wojkowicka 5

16.07.2014r.

  - docieplenia dylatacji ul. Składkowskiego 16a-b

- wymiany stopni i podestu z lastriko ul. Składkowskiego 5c

- remontu balkonów os. Dziekana  
21 koszenie trawy wraz z grabieniem i jej wywozem na terenach zielonych 25.08.2014r.

22 wykonanie : 

25.08.2014r.
remontu tarasu ul. Jaśminowa 3/1, 

nowej balustrady (os. Piłsudskiego, os. Dziekana), 

docieplenia wnęk logii os. Piłsudskiego, 

docieplenia dylatacji ul. Składkowskiego 16 a-b, 

wymiany stopni i podestu z lastriko ul. Składkowskiego 5c, 

23 malowanie klatek schodowych

1.09.2014r.

ul. Wojkowicka 5

ul. Spółdzielcza 20,

ul. Dehnelów 5, 7 i 9,

ul. Miła 8,

os. Dziekana 7 A, B, C,

os. Dziekana 8 B, C,

os. Dziekana 9 A, B,

os. Dziekana 10 B, G

- docieplenie kominów ponad dachem budynku mieszkalnego oraz 
wykonanie opaski ul. Górnicza  38,

- docieplenie kominów ponad dachem budynku mieszkalnego ul. 
Skłodowskiej 35-43 (5  segmentów),

-  pokrycie czapek kominowych na kominach ponad dachem budynku 
mieszkalnego ul. 27-Stycznia  26-30,

- wykonanie opaski przy budynkach (4 budynki, 4 segmentowe) ul. 
Powstańców Śląskich 2-32,

- remont elewacji ściany południowej i wejść do budynku po obu stronach  ul. 
Jaśminowa 5-9,

- wymiana zaworu w przyłączu c.o. ø 80mm, 65mm, 50mm, 40mm, 32mm, 
25mm, 20mm, 15mm,

wykonanie dokumentacji termomodernizacyjnej budynków mieszkalnych 
wysokich i niskich

  - remontu zadaszeń wejść do budynku ul. 35-Lecia 22a-b-c-d, ul. 
Składkowskiego 22a-b-c-d, ul. Składkowskiego 6b, ul. 35-Lecia 14b

- wymiany blach zadaszenia w konstrukcjach stalowych wejść do klatek 
schodowych ul. Składkowskiego 16ab, 18b

remontu balkonów (os. Dziekana, ul. Dehnelów, ul. Górnicza 38/4 i ul. 
Górnicza 38/3), 

malowania klatek schodowych (35-Lecia 11a-d, ul. Skłodowskiej 1-9, 37, 39, 
21-Listopada 18),

wymiany blach zadaszenia w konstrukcjach stalowych wejść do klatek 
schodowych ul. Składkowskiego 16ab, 18b 
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os. Dziekana 11 A, B, C, D,

1.09.2014r.

ul. Konopnicka 4, 4A,

ul. Nowopogońska 231, 231A

24 wymiana stolarki drzwiowej 1.09.2014r.

25
wykonania wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach użytkowych

30.09.2014r.

26 3.10.2014r.

27 20.10.2014r.

28 wymiana stolarki drzwiowej 27.10.2014r.

29 29.10.2014r.
unieważniony

30 19.11.2014r.

31 1.12.2014r.

32 4.12.2014r.

33 malowanie klatek schodowych – Administracja nr 1 i 2 29.12.2014r.

34 wykonanie instalacji domofonowych 29.12.2014r.

przebudowa instalacji ciepłej wody i cyrkulacji w budynkach przy ul. 
Składkowskiego 22, 24 i 26.

Kompleksowe utrzymanie czystości i porządku oraz wykonywanie dozoru 
techniczno-użytkowego nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych  – 
Administracja nr 4

wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych w budynkach 4- i 5-
kondygnacyjnych w Czeladzi

wycinki drzew, cięcie pielęgnacyjne drzew wraz z załadunkiem, wywozem i 
utylizacją

wykonanie boksu śmietnikowego na 7 szt. pojemników 1100 l na 
przygotowanym podłożu z kostki brukowej  o wymiarach 4,75 m x 4,75 m w 
Czeladzi przy ul. 35-Lecia 1a.

wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych w budynkach 4- i 5-
kondygnacyjnych w Czeladzi

Zestawienie przetargów ogłoszonych  2014 r.
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14. LOKALE 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 – 7,98 m2

- ul. Szpitalna 9 – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym- 1 piętro – 12,2 m2

- ul. Szpitalna 9 – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym -1 piętro – 12 m2

- ul. Orzeszkowej 14 B – lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego - 69,01 m2 (z wyłączeniem działalności związanej 
ze sprzedażą napojów alkoholowych)
- ul. 35-Lecia PRL 1 A – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym- 1 piętro – 383,42 m2

- ul. 35-Lecia PRL 1 A – lokal użytkowy na parterze w pawilonie wolnostojącym – 6,64 m2

- os. Dziekana 4 A – lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego - 12,00 m2

- os. Dziekana 5 G – lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego - 8,00 m2

- os. Dziekana 5 C – lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego – 7,90 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. Kombatantów 4 – lokal użytkowy na zapleczu Spółdzielni składający się z dwóch pomieszczeń  z pełnym węzłem 
sanitarnym - 50 m2 
Wszelkich informacji dotyczących najmu powyższych lokali można uzyskać w biurze Spółdzielni ul. Kombatantów 4, 
pokój nr 12 i 13 lub telefonicznie pod nr 32 265 10 22 wew. 37 i 35.

15. WIEŚCI Z SDK „ODEON”

Wystawa prac przedszkolaków
14.03.2015 r.

Wystawa prac plastycznych dzieci z Przedszkola Publicznego nr 4 im. Słonecznego Uśmiechu

Festyn rodzinny „Jak dobrze mieć sąsiada”
25-26.05.2015 r.

Stadion KS „Górnik Piaski”
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16. OGŁOSZENIA DROBNE

Seniorzy-artyści w SDK „Odeon”
08.05.2015 r.

Wystawa prac uczestników zajęć „Twórcze działania artystyczne”

Niedzielny Teatrzyk dla Najmłodszych
10.05.2015 r.

Spektakl „Złote dukaty”

Koncert Il viaggio con l’arte już w czerwcu!
 Już 20 czerwca zapraszamy na kolejną edycję projektu Il viaggio con l’arte – Podróże ze sztuką! Tym razem na deskach 
sceny Sali Teatralnej wystąpi znakomita aktorka Katarzyna Żak, znana m.in. z serialu „Ranczo”. Wydarzeniu towarzyszyć 
będzie jak zwykle wystawa w Galerii SDK „Odeon”.
Więcej informacji dostępnych będzie na stronie internetowej: www.sdk-odeon.pl
Wejściówki do nabycia w sekretariacie SDK „Odeon” od 15.06.2015.
Serdecznie zapraszamy!

Akcja Lato 2015
 Jak co roku zapraszamy wszystkie dzieci do skorzystania z naszej oferty Akcji Lato. Zapisy rozpoczną się 03.08.2015 r. 
w sekretariacie SDK „Odeon”. Wyjazdy będą odbywały się od 10 do 21 sierpnia.
Szczegółowe informacje dostępne pod nr tel. 32 265 39 91.

Magdalena Łabądź – inspektor ds. społeczno-kulturalnych
Anna Niziurska – inspektor ds. społeczno-wychowawczych

1. Sprzedam Fiat Grande Punto - bordowy metalic, 1,3 JTD z 2007 r. – 3 drzwiowy, przebieg 193 tys. Cena 13.500,00 zł., tel: 
603-716-719
2. Kupię każdy samochód-gotówka, tel. 660-476-276
3. Sprzedam ogródek działkowy ok. 300 m2 (ogrodzony z nasadzeniami krzewów i drzew owocowych) na Piaskach – Os. 
Dziekana (ROD KBO Zagłębie). Kontakt: 602 72 72 11
 Zachęcamy Państwa do zamieszczania w Biuletynie CzSM ogłoszeń oraz reklam. Biuletyn będzie wydawany co 
najmniej 4 razy w roku w nakładzie 5800 egzemplarzy.
Ceny zamieszczenia reklamy lub ogłoszenia podajemy Państwu poniżej:
➢  za całą stronę - cena 900 zł netto + VAT
➢  za pół strony - cena 500 zł netto + VAT
➢  za 1/4 strony - cena 300 zł netto + VAT
➢  za 1/8 strony - cena 160 zł netto + VAT
➢  za 1/16 strony - cena 100 zł netto + VAT
Ogłoszenia drobne dla członków Spółdzielni płatne 1,00 zł/słowo, a dla pozostałych osób 1,50 zł/słowo + VAT.
Reklamę i ogłoszenia drobne składać można: 
➢  w Spółdzielczym Domu Kultury „ODEON” w Czeladzi;
➢  w Kancelarii CzSM;
➢  ww poszczególnych administracjach.
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