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Rok 2013 za nami!

To był bardzo trudny rok, rok wielu zmian, trudnych decyzji. W roku 2013 rozpoczął swoją pracę nowy Zarząd spółdzielni. Rada Nadzorcza zdecydowała, by był to Zarząd dwuosobowy, a nie jak we wcześniejszych latach trzyosobowy.
W tym roku rozpoczęła też pracę nowa główna księgowa . Oczekiwania ogromne… A co się udało? Oto kilka ważnych
informacji:
1. Udało się zaoszczędzić i obniżyć koszty eksploatacji za 2013 rok (koszty zarządzania, administrowania, utrzymania czystości, ubezpieczenia mienia, opłat bankowych) na kwotę ok. 670 tysięcy zł (dokładne dane będą pod koniec
lutego).
2. Przyporządkowano do każdej nieruchomości jej koszty eksploatacji. Okazało się, że w każdej nieruchomości (za wyjątkiem dziewięciu) można obniżyć „czynsz” na 2014 rok w pozycji eksploatacja. Jednakże ze względu na duże zapotrzebowanie na remonty naszych nieruchomości, główna księgowa p. Elżbieta Tarnowska zaproponowała, aby oszczędności z funduszu eksploatacji przenieść do funduszu remontowego.
3. Zmieniono sposób pracy konserwatorów, nie ma już 6-7 konserwatorów na osiedlu, pracę przyporządkowuje konserwatorom Dział Remontów i Konserwacji, dzięki temu pracują tam, gdzie są potrzebni i można wysyłać konkretnych specjalistów do konkretnych prac. Dziś konserwatorzy wykonują większy zakres
prac. Spółdzielnia zrezygnowała z firmy zewnętrznej zajmującej się konserwacją urządzeń grzewczych (koszt
za 2012 to ok. 380 tys. zł), dziś te koszty szacujemy na ok. 150 tys. zł rocznie, a więc grubo ponad 200 tys. taniej.
4. Rada Nadzorcza zmieniła „Regulamin Organizowania i przeprowadzania przetargów w CzSM na roboty budowlane, prace remontowe, dostawy i usługi” . Obecnie komisja przetargowa składa się z 7-miu osób (4 specjalistów z danego
tematu wytypowanych przez Zarząd i 3 osoby wytypowane przez Radę Nadzorczą). Skład jest zmienny. Oczywiście nie
podoba się to niektórym… My widzimy jednak bardzo wymierne rezultaty. Odbywają się przetargi z prawdziwego zdarzenia! Udaje się znacząco obniżyć koszty prawie wszystkich robót np. wymiana drzwi na klatkach schodowych we wcześniejszych latach był to koszt 5000-5500zł, teraz te same drzwi kosztują 2500-2700 zł, dużo niższe koszty wymiany okien,
malowania klatek schodowych, dużo niższe koszty obsługi informatycznej i konserwacji urządzeń, parkingi za mniejsze
kwoty, sprzątanie osiedli za mniejsze pieniądze z większym zakresem obowiązków firmy sprzątającej np. mycie klatek
schodowych, drobne prace naprawcze itd. No i kuriozum! Przeglądy elektryczne- w 2011 roku- koszt 110 zł od mieszkania, w 2012 roku- udało się obniżyć do 48 zł. od mieszkania, a w 2013 roku zrobiono przetarg wg. nowego regulaminu
i koszt przeglądu elektrycznego wynosi 15 zł od mieszkania!!! Tego komentować już nie trzeba… Większość przetargów na prace remontowe na 2014 rok zostało przeprowadzonych. Remonty już ruszają. W 2013 roku było opóźnienie ze
względu na wprowadzenie nowych procedur przetargowych i konieczność przeprowadzania przetargów. Ale coś za coś
-wiemy, że dzięki temu będzie taniej, lepiej (bo zajmą się tym profesjonalne firmy) i mam nadzieję, z czasem może uda
się doprowadzić nasze budynki do ładnego estetycznego wyglądu. Oczywiście tych remontów potrzeba więcej… Niestety nie da się tego zrobić szybko. Bardzo wiele budynków jest zadłużonych (wydano na ich remonty więcej pieniędzy
niż spółdzielcy wpłacali). To sytuacja niepokojąca, bowiem na dzień 31.12.2013 r. przewidywany wynik na funduszu
na remonty zasobów mieszkaniowych wynosić ma minus 2 mln 935 tys. zł (za 2012 r. wynosił minus 4 mln. 916 tys. zł).
Na wynik ten składa się kwota minus 4 mln 850 tys. zł, która dotyczy robót związanych z termomodernizacją (spłacana
przez budynki, w których dokonano termomodernizację) oraz kwota plus 1 mln 920 tys. zł zgromadzona na funduszu
na niektórych nieruchomościach. Stan swojej nieruchomości możecie Państwo sprawdzić na stronie internetowej spółdzielni, w administracji lub w siedzibie spółdzielni. Przed Zarządem, Radą Nadzorczą i Spółdzielcami wiele wyzwań!
5. W 2013 roku zysk z najmu lokali użytkowych wynosi ponad 500 tys. zł. Nie jest to jeszcze kwota zadowalająca
(na 2014 rok planujemy ok. 1 mln), ale pierwszy raz taka wysoka. Członkowie spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu w czerwcu zdecydują na co je przeznaczyć .
6. Jest nowa strona internetowa spółdzielni, możecie Państwo zapoznać się z regulaminami, planami remontów , możecie sprawdzić stan funduszu remontowego swojej nieruchomości, stanami zadłużeń czynszowych itp.
To tylko część-urywek pracy wykonanej w 2013 roku. O tym, co zostało zrobione, co się udało, a co nie, będziecie Państwo mogli przeczytać w sprawozdaniu Zarządu za 2013 rok i sprawozdaniu Rady Nadzorczej za 2013 rok.
Będą one dostępne od kwietnia na stronie internetowej spółdzielni, a w formie papierowej w administracjach
i siedzibie spółdzielni.
Zapraszam do lektury.

Renata Malinowska
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
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Informacja
dotyczącaw dostarczonych zmian
w wysokości opłat
za lokale mieszkalne

oraz zmianę wysokości opłat w zakresie norm
zużycia wody i odprowadzenia ścieków.
Zgodnie z Regulaminem eksploatacji indywidualnych
liczników poboru wody, zasady rozliczania z jej odbiorcami oraz rozliczeń z tytułu zużycia wody w mieszkaniach nieopomiarowanych § 4 pkt 2 zmiana norm
następować będzie po rozliczeniu danego półrocza.
Zmiany te będą obowiązywać od 01.03.2014 r.

Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Czeladzi
informuje:
W styczniu 2014 r. została dostarczona
informacja o zmianie wysokości opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, gdyż zgodnie z art 4 ust. 7 ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych, Spółdzielnia jest
obowiązana zawiadomić, co najmniej na 3 miesiące wcześniej przed terminem ich wprowadzenia.
Zmiany te będą obowiązywać od 01.05.2014 r.
W lutym 2014 r. została dostarczona informacja o rozliczeniu zużycia wody i odprowadzenia ścieków za okres czerwiec – grudzień 2013 r.

Nadmieniamy, że w kwietniu 2014 r. zostaną
dostarczone ponownie zmiany wysokości opłat
obowiązujące od 01.05.2014 r., jednak z uwzględnieniem nowych opłat związanych z eksploatacją
i utrzymaniem nieruchomości i norm zużycia wody.
Elżbieta Tarnowska
Główny Księgowy

Regulamin

Eksploatacji indywidualnych liczników poboru wody, zasady rozliczania się z jej
odbiorcami oraz rozliczeń z tytułu zużycia wody w mieszkaniach nieopomiarowanych
i lokalach użytkowych i garażach.
1.
2.
3.
4.
5.

PODSTAWA

PRAWNA

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r.- Prawo o miarach (tj. Dz.
U. z 2004 r, Nr 243 poz.2441 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
(tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 119 poz. 116 z późniejszymi zmianami).
Kodeks cywilny ( tj. Dz.U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 )
Statut Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Do obowiązków Użytkowanika lokalu należy
umożliwić łatwy i swobodny dostęp do wodomierzy

I. P O S T A N O W I E N I A

§1
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OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania
ścieków oraz ustalania opłat z tego tytułu dla użytkowników lokali mieszkalnych
i użytkowych usytuowanych w budynkach stanowiącychwłasność lub
współwłasność Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
2. Jako jednostkę rozliczeniową kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków dla
lokali stosuje się:
a) 1 m³ zużytej wody, jeżeli wszystkie punkty czerpalne wody w lokalu mieszkalnym
są opomiarowane,
b) ryczałt 7 m³/osobę/ miesiąc dla budynków posiadających zimną wodę
i 10,5 m³/osobę/miesiąc (5 m ³ zw i 5,5 m³ podgrzew wody) dla budynków
posiadających centralną ciepłą wodę w lokalach mieszkalnych bez wodomierzy,
c) średnie zużycie
wody wykazane przez wodomierze z 3 ostatnich rozliczanych
okresów w
lokalach mieszkalnych w których użytkownik udostępnił
mieszkanie do odczytu,
3. Przyjmuje się, że ilość ścieków odprowadzonych do kanalizacji jest równa ilości
pobranej wody.
4. W lokalach do których dostarczana jest również ciepła woda ilość zużytej wody
stanowi suma wskazań wodomierzy ciepłej i zimnej wody.
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5. Przez cenę wody rozumie się sumę cen brutto za dostarczenie wody i odprowadze
nie ścieków ustaloną dla dostawcy w taryfie oraz zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej.
6. Okresem rozliczeniowym zużycia wody i odprowadzania ścieków
jest rok kalendarzowy lub inny okres ustalony przez Zarząd Spółdzielni.
7. Koszty dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków rozlicza się odrębnie dla
każdego budynku, a w przypadku ciepłej wody dla grupy budynków (segmentów zasilanych ze
tacji wymienników ciepła, zgodnie z fakturą dokumentującą wskazania wodomierzy głównych
zainstalowanych w poszczególnych budynkach i wymiennikowniach.
8. Za lokal opomiarowany uznaje się lokal w którym zamontowane są przyrządy pomiarowe
tj. wodomierze posiadające:
a) ważną legalizację Głównego Urzędu Miar zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami,
b) nienaruszone plomby Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej na połączeniu
śrubunkowym wodomierza w przyłączu wodnym, zabezpieczającą przed nieuprawnionym
zdjęciem przyrządu lub nielegalnym rozszczelnieniem połączenia.
9. Podziału całości kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków dla danego budynku
niezależnie od ilości przyłączy znajdujących się w budynku dokonuje się pomiędzy
użytkowników wszystkich lokali w budynku na koniec roku kalendarzowego lub innego
okresu rozliczeniowego ustalonego przez Zarząd Spółdzielni, a powstałe różnice pomiędzy
sumą wskazań wodomierzy lokalowych i zużycia wg ryczałtów a wskazaniem wodomierzy
głównych rozlicza się na wszystkie lokale niezależnie od ich zużycia.
10. Koszty dostawy ciepła na cele podgrzania wody obejmują:
a) koszty opłaty stałej wynikające z kosztów stałych dostawcy energii na cele pod
grzania wody przeliczonych na ilość mieszkań objętych dostawą ciepłej wody,
b) koszty opłaty zmiennej wg wskazań licznika ciepła w węźle cieplnym zgodnie
z zawartą umową z dostawcą ciepła za zużyte ciepło i usługi przesyłowe wynikające
ze zużytego ciepła,
c) indywidualnego rozliczenia dostawy ciepła na cele podgrzania wody Spółdzielnia
dokonuje według rzeczywistych kosztów. Koszty pomniejszone o wniesione opłaty stałe za
c.w.u. oraz opłaty dotyczące lokali nieopomiarowanych rozlicza się
proporcjonalnie do ilości zużytej wody w lokalach.
II. OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

§2

1. Do obowiązków Spółdzielni należy:
a) wymiana, legalizacja wodomierzy:
- koszty usługi związanej z legalizacją lub wymianą wodomierzy w ramach legalizacji,
- koszty zakupu materiału zużytego w związku z realizacją w/w usług,
- inne koszty związane z legalizacją lub wymianą wodomierzy.
b) podziału i ewidencje wyżej wymienionych kosztów na poszczególne lokale dokonuje się
według wodomierzy objętych legalizacją lub wymianą w tych lokalach,
c) wszystkie lokale mieszkalne i użytkowe winny być wyposażone w wodomierze lokalowe.
Na pokrycie kosztów z tego tytułu ustalone są opłaty stałe nie podlegające rozliczeniu.
III. OBOWIĄZKI CZŁONKA SPÓŁDZIELNI I UŻYTKOWNIKA LOKALU

§3

1. Do obowiązków użytkownika lokalu należy:
a) umożliwić łatwy i swobodny dostęp do wodomierzy w celu odczytu, legalizacji,
wymiany wodomierza i pełnej kompleksowej obsługi.
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W przypadku braku swobodnego, łatwego dostępu Spółdzielnia ma prawo potraktować wodomierz jako
nieudostępniony do odczytu,
b) sprawdzać na bieżąco działanie wodomierza, a fakt zatrzymania się wodomierza, brak
wskazań
zużycia
wody
zgłaszać
niezwłocznie
do
administracji
osiedlowej,
c) umożliwić na żądanie osób upoważnionych przez Spółdzielnię dokonania odczytów
kontrolnych,
d) nie dokonywać zmian usytuowania wodomierzy bez zgody administracji osiedla,
e) odpowiedzialność za plomby na wodomierzach,
f) prawo żądania okazania stosownego upoważnienia wystawionego przez Zarząd Cz.S.M.
dla osób wykonujących odczyty,
g) zgłaszać natychmiast wszystkie przypadki uszkodzenia wodomierza,
h) w przypadku kwestionowania przez użytkownika lokalu prawidłowości pracy wodomierza
ma on prawo poddania go badaniu. Wadliwość wodomierza winna być potwierdzona
kontrolę metrologiczną właściw go urzędu, wykonaną na koszt użytkownika.
W przypadku potwierdzenia wadliwości działania wodomierza koszty kontroli metrologicznej i wymiany wodomierza
ponosi Spółdzielnia, natomiast w przypadku stwierdzenia prawidłowego działania koszty ponosi członek spółdzielni, użytkownik lokalu.
IV. POSTANOWIENIA W SPRAWIE ODCZYTÓW I ROZLICZEŃ
1.

§4

Odczyty wodomierzy w lokalach mieszkanych dokonywane są przez
osoby za potwierdzeniem na liście odczytowej będącej integralnym załącznikiem
do regulaminu.
2. W lokalach użytkowych odczyty dokonywane są przez upoważnionych
Spółdzielni na koniec każdego miesiąca.

upoważnione
pracowników

V. O P Ł A T Y

§5

1. Należność za zużycie wody i odprowadzanie ścieków członek spółdzielni, użytkownik
lokalu mieszkalnego, garażu
wnoszą miesięcznie w formie zaliczki w opłacie za lokal.
Zaliczkową opłatę miesięczną za wodę (zimną i podgrzew wody) i odprowadzanie ścieków
ustala się na podstawie średniego zużycia za poprzedni okres rozliczeniowy oraz ceny wody określonej dla dostawcy w taryfie oraz zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej.
Użytkownicy lokali użytkowych wnoszą opłaty według faktycznego zużycia wody.
2. Zmiana norm następować będzie po każdym okresie rozliczeniowym.
3. Indywidualna zmiana norm zaliczkowych może być wprowadzana na pisemny
wniosek użytkownika w przypadku:
a) zmiany użytkownika lokalu – w takim przypadku przyjmuje się normę zaliczkową
nie mniejszą niż 2 m³/osobę/miesiąc za zużycie zimnej wody do podgrzewu,
3m³/osobę/miesiąc za zużycie zimnej wody,
b) zmiany ilości osób w okresie rozliczeniowym.
4. Opłaty zaliczkowe podlegają rozliczeniu wg faktycznie poniesionych przez Spółdzielnię
kosztów wynikających z faktur za okres rozliczeniowy. Wniesione opłaty ryczałtowe nie
podlegają rozliczeniu i do opłat tych nie dolicza się różnic wynikających z bilansu wody.
5. W przypadku montażu wodomierzy w trakcie okresu rozliczeniowego użytkownik
lokalu zobowiązany jest wnosić zaliczkę za zużycie wody w ilości 3/m³/osobę za zużycie zimnej wody
i 2 m³/osobę/miesiąc za podgrzew wody.
6. Różnice powstałe pomiędzy faktycznie poniesionymi kosztami zużycia wody i
odprowadzania ścieków oraz podgrzewem , a wniesionymi przez użytkownika lokalu
opłatami zaliczkowymi regulowane są w sposób następujący:
a) niedopłatę użytkownik lokalu wnosi w miesiącu w którym otrzymuje rozliczenie,
najpóźniej w miesiącu następnym po dokonanym rozliczeniu, a w uzasadnionych
przypadkach za zgodą Zarządu dopuszcza się rozłożenie niedopłaty
na raty.
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b) nadpłatą pokrywa się
ewentualne zadłużenie z tytułu opłat za korzystanie z lokalu,
a w przypadku nie zalegania z tymi opłatami użytkownik lokalu może ją potrącić przy
najbliższej opłacie za lokal mieszkalny.
7.

Należność za zużycie wody zimnej w lokalach jest obliczana jako suma objętości
zużytej w lokalu wody zimnej i ciepłej pomnożonej przez cenę zimnej wody.
Należność za podgrzanie wody w lokalach obejmuje wyłącznie koszty energii
cieplnej służącej do podgrzania zimnej wody wodociągowej jako ciepła woda w lokalach.
VI. R O Z L I C Z A N I E R Ó Ż N I C

§6

1. Koszty ujemne w bilansie wody wynikające z różnicy wskazań wody zarejestrowanego
przez
wodomierz główny
a sumą wskazań zużycia wody zarejestrowanego przez
wodomierze indywidualne
w lokalach mieszkalnych i użytkowych
z uwzględnieniem
norm zużycia
wody przez użytkowników lokali nieopomiarowanych, wodomierzy
administracyjnych do celów remontowych rozlicza się na wszystkie lokale podlegające pod dany budynek lub wymiennik w okresie rozliczeniowym.Różnice dodatnie rozlicza się
na wszystkie lokale podlegające pod dany budynek lub
wymiennik każdym okresie rozliczeniowym.W budynku wyposażonym w instalacje ciepłej wody i węzeł cieplny do podgrzania wody niedobór lub nadpłatę rozlicza się oddzielnie dla wody zimnej i dla wody ciepłej.
2.
3.

Lokale z zużyciem zerowym również obciążą się niedoborami – nadwyżkami.
Skutki finansowe uznanych reklamacji rozliczeń indywidualnych podlegają rozliczeniu
w obrębie budynku lub
wymiennika
w kolejnym rozliczeniu bilansu wody.
4. Niedobory/nadwyżki przypadające na lokale użytkowe i garaże w najmie
obciążają
koszty eksploatacji tych lokali i garaży.
VII. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

§7

2.

3.

4.
5.

1. W przypadku zgłoszenia faktu wadliwego działania wodomierzy, kontroli dokonuje
spółdzielnia i niezwłocznie wymienia wodomierz na nowy.
W razie przejściowej niesprawności wodomierza zainstalowanego w lokalu,
nie wynikającej
z winy użytkownika, ilość pobranej wody i odprowadzonych ścieków
ustala się na
podstawie zużycia równego średniemu zużyciu wody z trzech poprzednich okresów rozliczeniowych z danego wodomierza, gdy wodomierz działał prawidłowo.
W razie
wadliwego działania wodomierza zainstalowanego w
lokalu, wynikającej
z winy użytkownika,
użytkownik lokalu zostanie obciążony kosztem zużytej wody w ilości
7 m³/osobę/ miesiąc dla budynków posiadających zimną wodę i 10,5 m³/osobę/miesiąc (5 m ³ zw i 5,5 m³ podgrzew wody) dla budynków posiadających centralną ciepłą wodę.
Doprowadzenie wodomierza do prawidłowego działania lub wymiana wodomierza
wykonywane jest przez Spółdzielnię na koszt użytkownika lokalu.
Za okoliczność zawinioną przez użytkownika tj. nieprawidłową pracę wodomierza
uważa się zaistnienie następujących uszkodzeń:
- pobór wody poza wodomierzem, przeróbki instalacji przed wodomierzem,
- zerwana, ułamana, zgnieciona lub w inny sposób uszkodzona plomba legalizacyjna,
- zerwana, ułamana, zgnieciona lub w inny sposób uszkodzona jedna z plomb zabezpieczających
śrubunek licznika,
- wypalony lub wywiercony otwór w obudowie licznika,
- uszkodzona opaska łącząca liczydło z korpusem mosiężnym - za uszkodzenie uważa
się zerwanie lub biały ślad na plastiku świadczący o próbie mechanicznego
uszkodzenia opaski,
- uszkodzenie szkła licznika (pęknięcie, rysa, odkształcenie),
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- zdeformowanie mechanizmu liczącego pod wpłwem działania gorącej cieczy,śladów ścisków
na wodomierzu,
- wpływanie na zmianę, zatrzymania, utratę właściwości lub funkcji metrologicznej
wodomierza ( np. poprzez działanie magnesem neodymowym) lub przydławianie
zaworów odcinających w obrębie wodomierza (kropelkowanie).
6. W sporadycznych przypadkach (np. nieobecność w dniach odczytu) użytkownik
lokalu ma obowiązek przekazać stan wodomierzy na piśmie lub uzgodnić inny
termin dokonania odczytu z administracją osiedlową do 7 dni od daty ustalonego terminu odczytu.
W przypadkach
nieudostępnienia lokalu do odczytu rozliczenie następuję na podstawie średniego zużycia z 3 poprzednich okresów rozliczeniowych.
Z tej formy rozliczenia lokator może skorzystać tylko raz w roku.
7. Administracja Spółdzielni ma prawo dokonywać wyrywk wej kontroli prawidłowej
eksploatacji wodomierzy między odczytami.
8.
W przypadku lokali nieopomiarowanych bądź dla których upłynął termin legalizacji
wodomierzy a członek spółdzielni nie udostępnił lokalu lub uniemożliwił ich wymianę zobowiązany jest wnosić opłatę za zimną wodę w wysokości 7 m³/osobę/miesiąc
i 10,5 m³/osobę/miesiąc w przypadku mieszkań wyposażonych w
centralną ciepłą wodę.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Z chwilą wejścia w życie niniejszego Regulaminu, traci moc obowiązującą Regula-min zatwierdzonyUchwałą Rady Nadzorczej Nr 22/XII/2012 z dnia 18.12.2012 r.

Zmiana cen ciepła dla osiedli
zasilanych z EC Katowice
Uprzejmie informujemy mieszkańców ulic Dziekana 1-12, Norwida, W. Pola i Orzeszkowej,
Dziekana Stare Zasoby, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2.12.2013 r.
została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła,

która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r.
Ponadto Dostawca TAURON Ciepło S.A. poinformował, iż mając na uwadze wynikający z art.
12 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej
obowiązek w zakresie uzyskania przez Przedsiębiorstwo energetyczne i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw efektywności
energetycznej, odbiorców końcowych przyłączonych do sieci obciąża się stawką opłaty skalkulowanej w oparciu o koszty realizacji tego obowiązku w wysokości 0,30 zł/GJ, która będzie doliczana
do ceny ciepła. Dostawca realizuje powyższe dla
zasobów Czeladzkiej Spółdzielni od grudnia 2013
r. doliczając 0,30 zł do ceny za przesył zmienny.

Od 1 stycznia obowiązuje nas nowa taryfa dla ciepła

Barbara Baran
Specjalista ds. rozliczeń i analiz mediów

EC Katowice
Zamówienia moc zł/MW/m-c
Ciepło wg licznika zł/GJ
Nośnik zł/m3
Usługi przesyłowe źródła - stałe
zł/MW/m-c
Usługi przesyłowe źródła - zmienne
zł/GJ
Podane w tabeli ceny są cenami netto.
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1.12.2013 1.01.2014 Wzrost %
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22,12
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11,85
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BLIŻEJ MIESZKAŃCÓW...
Rozpoczynamy nowy cykl artykułów, poruszających problemy mieszkańców Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Odwiedziliśmy dwa osiedla: Ogrodowa oraz Piłsudskiego,

gdzie porozmawialiśmy z mieszkańcami o najważniejszych dla nich kwestiach. Zachęcamy też
do dzielenia się z nami problemami, które chcielibyście Państwo wyjaśnić na łamach Biuletynu.

Fruwające zagrożenie

Ulubionym miejscem stały się balkony oraz loggie przynależne do korytarzy.
Nie trzeba opisywać, jak wyglądają miejsca, na których znajdują się gniazda gołębi.

Mieszkańcy naszych osiedli niejednokrotnie
spotkali się z problemem zanieczyszczonych
przez dzikie gołębie balkonów, parapetów, okien,
elewacji, jak również terenów wokół budynków.
Liczba tych ptaków z roku na rok rośnie.
Należy przy tym pamiętać, że brudne
osiedla to nie jedyny mankament obecności ptaków. Inną, równie ważną, kwestią jest fakt, iż gołębie mogą przenosić
szereg chorób odzwierzęcych. Upierzenie gołębi
stanowi również czynnik alergenny dla wielu z
nas. Niestety, mimo tych uciążliwości i zagrożeń
niektórzy z mieszkańców nagminnie dokarmiają
ptaki, co powoduje, że zakładają one gniazda coraz bliżej nas.

Czas na zmiany
Wysokie budynki na osiedlu Ogrodowa zostały
wybudowane w latach 1979-1980.
Łatwo więc obliczyć, ile lat mają dźwigi osobowe
w nich zainstalowane. Dotychczasowe naprawy
i modernizacje tych urządzeń pochłonęły już
dziesiątki tysięcy złotych.
- Naprawy, które przeprowadzaliśmy do tej pory,
polegały na wymianie zużytych zespołów
na nowsze, jednak nie zawsze ich współpraca
była prawidłowa. - informuje kierownik Administracji nr 1 i 2, pani Zofia Groszek.
Dlatego też Zarząd Spółdzielni podjął
decyzję o wymianie w tym roku 7 najbardziej
wyeksploatowanych wind, natomiast sukcesywnie wymienionych zostanie wszystkich 38 dźwigów.
- Zgodnie z zatwierdzonym planem remontów
w pierwszej kolejności zostaną wymienione
dźwigi w budynkach jednoklatkowych, tj. przy
ul. Szpitalnej 21 i Miasta Auby 6, 8 i 10. Następnie przystąpimy do wymiany w budynkach przy
ul. Szpitalnej 23 i Ogrodowej 8a i 8b. - wyjaśnia pani kierownik - Część dźwigów będących
w ruchu, a wymagających mniej kosztownych
nakładów została tymczasowo dopuszczona do
eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego.

Dlatego apelujemy już nie po raz pierwszy,

aby nie dokarmiać gołębi.

Zapamiętajmy, że ptaki te są dla nas zagrożeniem!
A koszty czyszczenia, naprawy i zabezpieczenia elewacji i innych miejsc ponosimy wszyscy.
Magdalena Łabądź
Anna Niziurska
SDK „Odeon”
Współpraca: Aleksandra Banasiak

Sukcesywnie i te dźwigi będą na bieżąco remontowane. - dodaje pani Groszek. Mieszkańcy budynków, w których planowana jest wymiana
dźwigów nie kryją zadowolenia.
- Oczywiście, czas remontu będzie dla nas trudny, jednak wierzę, że finał prac zrekompensuje
nam te niedogodności – mówi mieszkaniec
Ogrodowej 8a.
Liczymy na zrozumienie ze strony mieszkańców, zdając sobie sprawę, że stojące windy to
uciążliwość i problem szczególnie w budynkach
o pojedynczych klatkach schodowych, gdzie jedna winda to zdecydowanie za mało. Jednak ważne jest dla nas przede wszystkim bezpieczeństwo
mieszkańców.
W kolejnych wydaniach Biuletynu
będziemy Państwa na biężąco informować
o terminach zaplanowanych modernizacji
i wymiany.
Magdalena Łabądź
Anna Niziurska
SDK „Odeon”
Współpraca: Aleksandra Banasiak
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Widzisz - reaguj!
Do Administracji nr 1 od jakiegoś czasu
docierają informacje od mieszkańców o braku
poczucia bezpieczeństwa, wynikającego z przebywania w budynkach osób niepożądanych.
Dość często zdarza się, zwłaszcza zimą, że klatki
schodowe, piwnice, a nawet maszynownie stają
się miejscem noclegowym dla bezdomnych, nadużywających alkoholu czy narkotyków. Stanowi to
poważny problem dla mieszkańców nie tylko ze
względu na wygląd korytarzy i schodów,
ale przede wszystkim na ich bezpieczeństwo.
- Z tych właśnie powodów podjęliśmy decyzję
o zawarciu umowy z firmą ochroniarską
INPULS, której zadaniem jest patrolowanie osiedla w godzinach popołudniowo-wieczornych –
wyjaśnia Zygmunt Kopczyński, prezes CzSM.
Rzeczywiście od 1 grudnia 2013 r. na
Osiedlu Ogrodowa można zauważyć wieczorne
patrole firmy świadczącej usługi fizycznej ochrony
i dozorowania mienia. Podpisanie umowy
z taką firmą podyktowane było chęcią zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlu oraz
zmniejszenia ilości incydentów z udziałem osób
nietrzeźwych, zakłócających spokój i dopuszczających się dewastacji.
Patrole firmy dozorującej codziennie odnotowują przypadki
wspomnianych incydentów, informując
o tym fakcie służby
Dzięki interwencjom firmy
straży miejskiej czy
ochroniarskiej osiedle stało się
bezpieczeniejsze.
policji.
Oczywiście z większością problemów
firma świadcząca usługi ochrony radzi sobie
w ramach własnych etatów.
Ponadto w sporządzanych przez nią notatkach
służbowych odnotowane są

najbardziej newralgiczne punkty na osiedlu i właśnie tam pracownicy zaglądają częściej.
Dotyczy to między innymi budynków
przy ul. Ogrodowej 22, Ogrodowej 8 czy Miasta
Auby 2, 4 i 6.
- Pomysł na zatrudnienie firmy ochroniarskiej
jest jak najbardziej trafiony. - mówi pan Andrzej
z ul. Miasta Auby.
Pan Stanisław z budynku przy ul. Ogrodowej zwraca natomiast uwagę na inny fakt.
- Kiedyś wieczorny spacer z psem trwał 5 minut.
W tym czasie można było natknąć się na grupki
nietrzeźwych. Dzisiaj ten problem już nie występuje, ponieważ patrole skutecznie „wypraszają”
niechcianych intruzów. - relacjonuje.
Pisząc
na
temat
bezpieczeństwa
nie sposób tutaj nie wspomnieć o oszustach,
którzy w ostatnim czasie uaktywnili się nie tylko
na osiedlu Ogrodowa. Podając się za „fachowców”
oferujących różnego rodzaju usługi budowlane
(wymiana okien, drzwi, remonty mieszkań, instalacja domofonów itp.) namawiają mieszkańców
do podpisywania niekorzystnych umów, a nawet
wyłudzają pieniądze na poczet obiecanych prac.
Niektórzy z nich powołują się na rzekomą zgodę
ze strony Spółdzielni. Dlatego też informujemy
wszystkich użytkowników mieszkań, że Spółdzielnia wykonując w budynkach jakiekolwiek prace,
każdorazowo informuje mieszkańców o ich terminie, ewentualnie podaje nazwę firmy, która
w imieniu Spółdzielni będzie je wykonywać, wywieszając stosowne ogłoszenia na klatkach schodowych. Dodatkowo wszelkich informacji na temat wykonywanych prac można dowiedzieć się
w administracji osiedlowej.
Pamiętajmy też, że na nasze bezpieczeństwo mamy wpływ i my sami. Reagując każdorazowo na akty wandalizmu, oszustwa czy przemocy,
pokazujemy, że nie godzimy się na taki stan rzeczy.

Gdy widzisz w swoim budynku podejrzane, śpiące bądź urządzające
libację alkoholową osoby, natychmiast powiadom Spółdzielnię (nr tel. 32
265 10 22 lub 32 265 10 16 – telefon czynny całą dobę) lub bezpośrednio
firmę ochroniarską (nr tel. 32 196 56).
Magdalena Łabądź
Anna Niziurska
SDK „Odeon”
Współpraca: Aleksandra Banasiak
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Ciepła woda nareszcie czysta
Od kilku lat na osiedlu Piłsudskiego trwa problem z ciepłą wodą.
Już wcześniej pisaliśmy o nim na łamach
Biuletynu.
Zapytaliśmy więc mieszkańców, na czym polega problem i jak obecnie wygląda sytuacja.
- Zaczęło się od braku dostatecznie ciepłej wody, pomimo zlania dużej jej
ilości temperatura była niewystarczająca.
Nie dało się zrobić najprostszych czynności,
ciężko przecież w takiej wodzie umyć zęby,
umyć malutkie dziecko czy wymyć naczynia.
Pomimo interwencji, woda zmieniła do tego swój
kolor: była albo letnia jasnożółta, albo ciepła brunatnopomarańczowa. - wyjaśnia mama dwójki
dzieci z ul. Składkowskiego.

Aby rozwiązać problemy z wodą na
osiedlu Piłsudskiego, Spółdzielnia stoczyła istną
batalię,
prowadząc
rozmowy,
wysłając
e-maile, a także biorąc udział w spotkaniach z przedstawicielami firmy TAURON.
Efekty tych działań są już widoczne.
- Trwało to dosyć długo, na szczęście od
jakiegoś czasu woda leci czysta i ciepła.
Niemniej
jednak
wcześniejsza
sytuacja
dość
istotnie
uprzykrzała
nam
życie. - mówi pani Alina z os. Piłsudskiego.
Firma TAURON jest na finiszu prac,
mamy nadzieję, że problem wody zniknie już na
zawsze.

Mamy nadzieję, ze woda
już zawsze będzie tak wyglądać.
Tak wyglądała ciepła woda na os. Piłsudskiego

Niektórzy mieszkańcy nie kryją oburzenia.
- Problem z ciepłą wodą pojawił się u nas w wakacje 2012 roku, mamy już tego serdecznie dosyć.
Raz woda jest, raz jej nie ma. Co prawda dostaliśmy bonifikatę w wysokości ok. 150 złotych,
ale nie zmienia to faktu, że sprawa przeciąga się
w nieskończoność. - informuje zdenerwowana
sytuacją pani Ewa z ul. Składkowskiego.

- Przeprowadzane na wymienniku prace remontowe oraz regulacja urządzeń w budynkach dokonywana przez Tauron jest już na ukończeniu.
Już dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, że woda
w kranach jest czysta i ma odpowiednią temperaturę. Do wymiany pozostała jeszcze część sieci zewnętrznej, na którą czekamy. - informuje
kierownik administracji, pani Zofia Groszek.

Magdalena Łabądź
Anna Niziurska
SDK „Odeon”
Współpraca: Aleksandra Banasiak
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Zmiana organizacji ruchu
Osiedle Piłsudskiego pod względem
komunikacji jest utrapieniem dla kierowców. Zbyt
mała ilość miejsc parkingowych sprawia, że chodniki stały się miejscem do parkowania. Co za tym
idzie piesi zmuszeni są do poruszania się po drodze.
Ponadto obecny stan oznakowania dróg wewnętrznych, jak również drogi wyjazdowej przy garażach
to duży problem dla prowadzących pojazdy. Pomimo trudnych warunków, kierowcy rozwijają dużą
prędkość nie zwracając uwagi na przechodniów.
W związku z taką sytuacją Spółdzielnia
definitywnie rozwiąże nurtujący problem
bezpieczeństwa na tym osiedlu.

Przed wykonaniem projektu zmiany organizacji ruchu, dokonana
będzie wizja w terenie z udziałem przedstawiciela
Wydziału
o Ruchu Drogowym
Powiatowej Policji w
Będzinie. Projekt ten będzie
uwzględniał strefę ruchu oraz ograniczenie prędkości zarówno na terenie należącym do Spółdzielni jak i Urzędu Miasta.
Magdalena Łabądź
Anna Niziurska
SDK „Odeon”
Współpraca: Aleksandra Banasiak

Zwrot za wymianę stolarki okiennej – bez podatku

Zwrot za wymianę okien nie podlega opodatkowaniu

W praktyce rozliczeń księgowo-podatkowych
przez wiele lat spotykaliśmy się z niejednolitym
orzecznictwem dotyczącym kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych
częściowego zwrotu przez spółdzielnię mieszkaniową kwot za wymianę stolarki okiennej
we własnym zakresie. Od 2009 roku po zajęciu
stanowiska przez Ministra Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 17 marca 2009 r. Nr DD3/033/33/
KDJ/09/209 nie było już żadnych wątpliwości,
że w przypadku zwrotu wydatków poniesionych
na remont lokalu mieszkalnego, przysługującego
na podstawie spółdzielczego – lokatorskiego lub
własnościowego prawa do lokalu, kwoty te nie
stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
O ile posiadacze spółdzielczych praw do lokali
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mieszkalnych mogli powoływać się na
korzystne dla nich interpretacje podatkowe, to właściciele lokali stanowiących odrębną ich własność nie mieli takiej pewności.
W ubiegłym roku ukazała się korzystna dla
tej grupy podatników interpretacja ogólna Nr
DD3/033/184/CRS/13/RD-94536/13
Ministra
Finansów z dnia 10 października 2013 r., rozwiewająca wątpliwości pojawiające się w związku
z różnicami w poglądach prezentowanych przez
organy podatkowe oraz orzecznictwo sądów
administracyjnych. Minister Finansów opiera się
na opinii uzyskanej z Ministerstwa Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z której wynika, że wszystkie grupy mieszkańców
nieruchomości
zarządzanych
przez
spółdzielnie posiadają takie same prawa i obowiązki w zakresie pokrywania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości (art. 4 ust. 1-2
i 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).
W powyższej sprawie wzięto także pod
uwagę ugruntowaną linię orzeczniczą sądów
administracyjnych, że kwota zwrotu otrzymana
na podstawie i zgodnie ze statutem lub regulaminem danej spółdzielni mieszkaniowej, przez
właściciela lokalu mieszkalnego z funduszu
remontowego spółdzielni mieszkaniowej nie
stanowi przychodu w rozumieniu ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.
Renata Gonera
Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Biuletyn Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Opłaty zależne i niezależne od Spółdzielni
Spółdzielnia pobiera, w ramach opłat czynszowych, opłaty, które – zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych – dzielone są na

opłaty zależne i niezależne od Spółdzielni.
Podział taki określa ustawa, w związku z terminem powiadamiania o zmianach wysokości opłat.

Opłaty zależne od Spółdzielni

Opłaty niezależne od Spółdzielni

W przypadku opłat zależnych, czyli opłat
związanych z eksploatacją i utrzymaniem
nieruchomości, Spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić o nich co najmniej na
3 miesiące przed terminem ich wprowadzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego.

W przypadku zmiany wysokości opłat niezależnych od Spółdzielni, w szczególności: kosztów
energii cieplnej, gazu, wody, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić o nich co
najmniej na 14 dni przed upływem terminu
wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin.
Elżbieta Tarnowska
Główny Księgowy

Informacja dla wynajmujących lokale użytkowe w CzSM
W związku ze zmianą od 01.01.2014 r. konta bankowego, prosimy o dokonywanie wpłat
na indywidualny numer rachunku bankowego,

który przypisany jest odrębnie do każdego lokalu.
Najemców mających więcej lokali (pomieszczeń)
prosimy o wpłaty na rachunek podany na fakturze.
Barbara Cholewa
Dział Opłat i Windykacji

Lokale mieszkalne – wpłaty na indywidualne konto
Przypominamy, że opłaty za lokal mieszkalny
należy dokonywać wyłącznie na indywidualny

numer rachunku bankowego, który jest podany na każdym wydruku opłaty za mieszkanie.
Barbara Cholewa
Dział Opłat i Windykacji

Dokonuj terminowych opłat za lokal mieszkalny
Przypominamy, iż zgodnie z „Procedurą działań
w sprawie naliczania odsetek i spłaty zadłużenia
z tytułu opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży” odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat są
naliczane miesięcznie za każdy dzień zwłoki począwszy od dnia następnego po terminie płatności.

Za datę wniesienia opłaty przyjmuje się
datę wpływu środków na rachunek bankowy Spółdzielni lub datę wpłaty gotówki
w kasie Spółdzielni. Przypominamy również, że
do zalegających w opłatach za lokal mieszkalny od 1 miesiąca wysyłane są wezwania do zapłaty i zaproszenia na indywidualną rozmowę.
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W
uzasadnionych
przypadkach,
jeżeli wpłata zadłużenia nie zostanie uregulowana jednorazowo, istnieje możliwość
spłaty w ratach. Na tę okoliczność zostaje
spisane oświadczenie i wymagalne stają się odsetki tylko na dzień podpisania oświadczenia.
Natomiast do użytkowników lokali niezgłaszających się na wezwania do zapłaty
i zaproszenia na rozmowę oraz niewywiązujących się z deklarowanych spłat zadłużenia zostają ponownie wysłane wezwania do zapłaty jako
przedsądowe, celem kierowania spraw do sądu.

Kolejnym etapem staje się skierowanie
sprawy o należności do egzekucji ze świadczeń
pieniężnych. Ponadto w przypadku bezskutecznej egzekucji ze świadczeń pieniężnych lub egzekucji w niskich kwotach, które nie rokują spłaty zadłużenia, a jego wartość osiągnęła kwotę
5 tys. zł sprawa zostaje skierowana do egzekucji
z ograniczonego prawa rzeczowego (licytacja
mieszkania).
Barbara Cholewa
Dział Opłat i Windykacji

E-bok i korespondencja seryjna już dostępne!
Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.02.2014 r. zostały udostępnione dla lokatorów moduły:
E-bok i Korespondencja Seryjna oraz hasło na telefon. Zachęcamy do korzystania z nowych rozwiązań.
Moduł E-bok umożliwia podgląd:
- parametrów naliczeń,
- salda konta opłat,
- wskazań wodomierzy i rozliczeń zużycia wody.
Moduł Korespondencja seryjna umożliwia wysyłanie w formie elektronicznej:
- zmian opłat za lokal mieszkalny,
- rozliczeń mediów,
- informacji o saldzie opłat,
- zawiadomień o zebraniach, spotkaniach,
- odpowiedzi na pisma kierowane do Spółdzielni.
Hasło na telefon umożliwia uzyskanie informacji przez telefon dotyczących w szczególności:
- tytułu prawnego do mieszkania,
- wysokości i składników opłat za mieszkanie,
- zaległości i nadpłat w opłatach za mieszkanie i odsetkach,
- spraw sądowych,
- dodatków mieszkaniowych,
- rozliczeń mediów,
- kredytów.
„Zasady dostępu do modułu e-bok, modułu korespondencja seryjna oraz hasła na telefon”
dostępne są na stronie internetowej Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
www.czsm.czeladz.pl oraz w siedzibie Spółdzielni w Dziale Opłat i Windykacji, pokój nr 22.
Barbara Cholewa
Dział Opłat i Windykacji

Co słychać w Administracjach?
Na
wniosek
mieszkańców
osiedla Piłsudskiego oraz Ogrodowa montowane są domofony. Formą płatności jest miesięczna rata (przez kolejnych 10 miesięcy)
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doliczana
do
opłat
za
mieszkanie.
Zainteresowanych montażem domofonu prosimy
o składanie stosownych wniosków podpisanych
przez mieszkańców.

Biuletyn Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa jako zarządca budynków jest zobligowana do przeprowadzania okresowej kontroli (co 5 lat) skuteczności
ochrony instalacji elektrycznej w mieszkaniach,
zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego. Niewłaściwa ekploatacja instalacji elektrycznej – brak
badań kontrolnych – może spowodować zagrożenia zdrowia lub życia mieszkańców oraz
może być przyczyną zagrożenia pożarowego. Dokonane w styczniu przeglądy wykazały dużą liczbę nieobecnych lokatorów, jak również osób, które nie wyraziły zgody na kontrolę.
Pomimo wyznaczenia 3 terminów dokonania powyższych prac, nadal niesprawdzonych jest 220
mieszkań na osiedlu Ogrodowa, z czego 12 lokatorów nie wyraziło zgody na wykonanie pomiarów. W marcu Spółdzielnia ostatecznie wyznaczy
dla tych mieszkań terminy wykonania pomiarów. Prosimy o udostępnienie mieszkań. Chodzi przecież o bezpieczeństwo nas wszystkich!
Informujemy, iż obecnie trwają prace
polegające na naprawach nawierzchni asfaltowych na terenie osiedla Ogrodowa. Prace będą
kontynuowane, jeśli tylko warunki pogodowe na
to pozwolą. Ponadto wymieniane są okna w maszynowniach w budynkach wysokich, jak również okna na klatkach schodowych w budynkach
przy ul. Ogrodowej 20, Miasta Auby 8 i 12.
W zasobach Administracji nr 3 została przeprowadzona ankieta dotycząca zmiany
lokalizacji placu gospodarczego (śmietnika) do gromadzenia odpadów komunalnych
zgodnie z wnioskiem użytkowników lokali

mieszkalnych w obrębie nieruchomości nr 27
dla budynków położonych przy ul. Dehnelów 2327, Dehnelów 29-33, Powstańców Śl. 1-7, Skłodowskiej 2-8 i Skłodowskiej 10-18.
Na ogólną liczbę 285 użytkowników całej
nieruchomości swoja opinię wyraziło 270 osób,
z czego 109 opowiedziało się za zmianą lokalizacji, a 161 wyraziło swój sprzeciw.
W grudniu 2013 roku do wszystkich użytkowników mieszkań z Administarcji nr 4, rozliczanych za dostawę paliwa gazowego z gazomierzy
zbiorczych zostało dostarczone zapytanie w formie
ankiety w sprawie potwierdzenia zainteresowania
rozdziałem instalacji gazowej w celu montażu indywidualnych gazomierzy w lokalach mieszkalnych.
Wydano 933 zapytania, 620 zapytań
zwrócono z czego za rozdziałem instalacji gazowej jest 93 użytkowników mieszkań a 527 jest
przeciwko.
W listopadzie, grudniu 2013 roku oraz
styczniu 2014 roku odbyły się w SDK „Odeon”
spotkania przedstawicieli Zarządu, Rady
Nadzorczej i poszczególnych Administracji
z użytkownikami mieszkań. Dokonano wówczas
weryfikacji najważniejszych zagadnień remontowych w celu ujęcia ich w planie remontów na 2014
rok. Zatwierdzony przez Radę Nadzorczą plan remontówna 2014 rok, w których zostały uwzględnione, w miarę posiadanych możliwości finansowych,
wnioski Użytkowników mieszkań znajduje się na
stronie internetowej CzSM oraz w administracjach.

Zofia Groszek – kierownik Administarcji nr 1 i 2
Wojciech Jaworek - kierownik Administarcji nr 3 i 4

UWAGA !!!
Informujemy mieszkańców, że po sześciu miesiącach obowiązywania Ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
zakończył się okres przejściowy, który pozwolił
mieszkańcom utrwalić nawyk segregowania wytwarzanych odpadów komunalnych. W grudniu 2013 r. prowadzone były wyrywkowe kontrole placów gospodarczych znajdujących się
w naszych zasobach, w których odpady zbierane są selektywnie. Niestety wykazały one zanieczyszczenie innymi frakcjami odpadów.

W pojemnikach na odpady segregowane
przy ul. Szpitalnej 21-23, Szpitalnej 33, Auby
2-4, 12, Tuwima 21, Spółdzielczej 11-13, 35
Lecia 18-22, 35 Lecia 22-11, Miłej 8,10, 21
Listopada 18, Skłodowskiej 10, Skłodowskiej
21, Dziekana 4A, 2D, 2K, oraz Spacerowej 15
znajdowały się: gruz, płyty gipsowe, a przede
wszystkim odpady zmieszane. W przypadku
powtarzania się niniejszej sytuacji gmina
naliczy podstawową opłatę za odbieranie
i zagospodarowanie odpadów tj. 15,00 zł/os.
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środowiska naturalnego nie przekonuje
nas do odrobiny wysiłku przy segregacji odpadów, to może niech „wymierna korzyść finansowa” będzie dla nieprzekonanych dostatecznym
argumentem skłaniającym do selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych

Apelujemy
o
umieszczanie
odpadów
komunalnych we właściwych pojemnikach,
bowiem nieprawidłowe zbieranie odpadów
podnosi w sposób drastyczny koszty ich odbioru
i zagospodarowania, co obciąża bezpośrednio
mieszkańców.
Jeżeli
recykling
jako
jedna z kompleksowych metod ochrony

Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa przypomina Użytkownikom mieszkań, aby w okresie zimowym:
- nie pozostawiać otwartych okienek w piwnicach i suszarniach,
- nie parkować samochodów na dojściach do klatek schodowych i na zieleńcach,
- nie blokować wyjazdów z parkingów i miejsc postojowych.
Prosimy również, by Użytkownicy mieszkań pamiętali, że:
- gruz powstały podczas przeprowadzanych remontów należy składować w specjalnie
przystosowanych kontenerach – nie wolno wysypywać do pojemników na odpady komunalne, do
pomieszczenia śmietnika czy też obok,
- odpady segregowane należy wrzucać do pojemników przeznaczonych na ten cel,
- przy
wyrzucaniu
odpadów
segregowanych
butelki
plastikowe
należy
zgniatać
a opakowania tekturowe składać,
- podczas wywozu dużych gabarytów należy pamiętać aby przedmioty wystawiać
zwyprzedzeniem jednodniowym zgodnie z terminem wyznaczonym na ogłoszeniu.
Zofia Groszek – kierownik Administarcji nr 1 i 2
Wojciech Jaworek - kierownik Administarcji nr 3 i 4

Lokale użytkowe do wynajęcia
Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do wynajęcia lokale użytkowe. Mogą być one wynajęte na
działalność handlowo-usługową oraz jako pomieszczenia biurowe. Poniżej przedstawiamy wykaz wolnych
lokali:
- ul. Szpitalna 9 lokal 2-pokojowy, 30,00 m2,
- ul. Szpitalna 8 stoisko handlowe, 14,83 m2
- ul. 35 Lecia PRL 1A lokal 330,5 m2 -I piętro,
- os. Dziekana 2 B, 11,90 m2,
- os. Dziekana 4 A, 12,00 m2,
- os. Dziekana 3 D, 11,00 m2,
- os. Dziekana 10 A, 12,20 m2,
- ul. Orzeszkowej 14 B, 69,10 m2,
- ul. Pola 8 E, 31,00 m2
- ul. Pola 12 A, 30,50 m2
- ul. Kombatantów 4 lokal 2 pokojowy, 50,00 m2,
Oferty prosimy składać w Kancelarii Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Magdalena Jaworek
Kierownik Działu Członkowsko Lokalowego
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Wieści z SDK „Odeon”
Rok 2014 jest dla Spółdzielczego
Domu Kultury „Odon” rokiem jubileuszowym.
Rozpoczęliśmy bowiem obchody 30-lecia
istnienia placówki.
Staramy się zmieniać dla Państwa i jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie związane
z naszą działalnością. Wychodząc więc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców CzSM,

Konfetti, musical i karnawał...

12 stycznia w SDK „Odeon” rozbrzmiewały znane i lubiane hity musicali
i muzyki rozrywkowej wykonane przez
artystów śląskich Scen Estradowych: Beatę
Mańkowską, Nairę Ayvazyan oraz Sylwestra
Targosz-Szalonka. Ponadto swoje taneczne
talenty miała okazję zaprezentować reprezentacja zespołu „Błysk Mini” prowadzonego przez

prosimy
o
wypełnienie
anonimowej ankiety dołączonej do Biuletynu
i dostarczenie jej do SDK „Odeon” ul. Szpitalna 9, na adres e-mail: sdk_odeon@interia.
pl lub do odpowiedniej Administracji. Z góry
dziękujemy za wypełnienie ankiety.
Poniżej prezentujemy, co wydarzyło się
w SDK „Odeon” w styczniu.
mgr Justynę Fit-Kempską oraz tancerze ze
Szkoły Tańca „Marengo” w Dąbrowie Górniczej: Dorian Szczęśniak i Wiktoria Gała oraz
Kacper Powichrowski i Martyna Szczęśniak.
Widzowie wysłuchali takich utworów, jak: „Funiculi, funicula”, „La voce
dell silencio”, „What a wonderful world”,
„New York, new York” i wiele innych.

Prezes CzSM Zygmunt Kopczyński podczas krojenia piernika.
Od lewej: Beata Mańkowska, Sylwester
Targosz-Szalonek, Naira Ayvazyan.

Po części artystycznej goście zostali zaproszeni na degustację
specjalnie przygotowanego na tę
okazję piernika oraz szampana.
- Pierwszy raz byłam na
takim koncercie. Bardzo mi
się podobało, jestem pod
wrażeniem talentu artystów –
powiedziała pani Barbara.
Koncert „La carnaval” rozpoczął
obchody 30-lecia istnienia SDK
„Odeon”. Główne uroczystości
odbędą się 4 października.

Młodzi tancerze podczas występu
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My się zimy nie boimy!
Jak co roku dla dzieci, które ferie spędziły
w Czeladzi, Spółdzielczy Dom Kultury „Odeon”,
zorganizował Akcję Zima. Program trwał 5 dni, od
27 do 31 stycznia i obejmował wycieczki oraz zajęcia.
Uczestnicy akcji, w ramach wycieczek,

mieli możliwość wyjazdu do Aqua Parku
„Nemo” w Dąbrowie Górniczej, kina „Cinema City” w Sosnowcu na seans „ Królowa Śniegu” oraz do Nadleśnictwa Świerklaniec. Podczas ostatniej wycieczki odbyło się ognisko
i wspólne pieczenie kiełbasek.

Prawdopodobnie najdłuższy rysunek na świecie.

Pieczenia kiełbasek przy ognisku.

Na terenie „Odeonu” dzieci uczestniczyły
w warsztatach plastycznych „W krainie lodu”
prowadzonych przez p. Alicję Siudziak. Zajęcia rozpoczęły się pokazem zdjęć Bieguna Północnego na sali teatralnej, następnie w Galerii dzieci tworzyły własne prace. Oczywiście,
nie zabrakło przy tym doskonałej zabawy.

„W krainie lodu” - warsztaty plastyczne.

Nowością w programie Akcji Zima były zawody
sportowe o Puchar Prezesa Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Rozgrywały się one na terenie
Parku Grabek. Współorganizatorem gier i zabaw
była Akademia Piłki Nożnej w Czeladzi. Dzieci miały za zadanie zdobyć jak największą liczbę
punktów z każdej z dyscyplin. Mimo ostrego mrozu dzieci chętnie brały udział w poszczególnych
konkurencjach, świetnie się przy tym bawiąc.
Zawody sportowe o Puchar Prezesa CzSM.
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Osoby, które zajęły trzy pierwsze miejsca otrzymały pamiątkowe dyplomy i puchary.
W trakcie zawodów każdy uczestnik miał zapewnioną ciepłą herbatę,
kiełbasę z grilla oraz słodki poczęstunek.
Łącznie z programu Akcja Zima
2014 skorzystało 166 dzieci. Program „Akcja Zima 2014” był finansowany przez
Czeladzką
Spółdzielnię
Mieszkaniową
oraz z wpływów uczestników wycieczek.
Magdalena Łabądź
Anna Niziurska
SDK „Odeon”

Dziewczęta zdominowały podium.

Ogłoszenia drobne
Kupię każdy samochód-gotówka tel. 660-476-276
Wynajmę mieszkanie przy ul. Auby, piętro IV, o pow. 30m2 ,
częściowo umeblowane tel. 505-016-224.
Korepetycje z języka rosyjskiego –pedagog Rosjanka tel. 787-047-258
Zamienię mieszkanie 50 m2 w Czeladzi na osiedle Ogrodowa.
Spłacę zadłużenie tel. 600-595-158
Solidne kompleksowe remonty budowlane-hydraulika, elektryka tel. 731-975-699
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;
- w poszczególnych administracjach.
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