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W powakacyjnym wydaniu Biuletynu zamieszczamy wiele istotnych informacji dotyczących cen energii,
rozliczeń ciepła, prac remontowych, a także relacje i komentarze z odbytego w czerwcu Ogólnopolskiego Forum
Spółdzielczego zwołanego w sytuacji zagrożenia polskiej spółdzielczości.
Ponadto przedstawiamy aktualne zamierzenia termomodernizacyjne, nowe zasady wypełniania wniosków
o dodatki mieszkaniowe oraz zapowiedź nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi i walkę
z dzikimi wysypiskami.
Młodszym czytelnikom polecamy artykuł podsumowujący tegoroczną „Akcję Lato”.
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Stanowisko Towarzystwa Spółdzielców wobec zamierzeń zniszczenia spółdzielczości
Na tle otaczającej rzeczywistości społecznej i gospodarczej w Polsce, Towarzystwo Spółdzielców ,
jako 18 letnia organizacja spółdzielcza przedłożyła
swe stanowisko do obecnej sytuacji w spółdzielczości. (obszerne fragmenty )
„Żyjemy w zglobalizowanym świecie w którym
zachodzą szybko różne procesy współzależne, powodując skupianie ogromnego majątku i dochodów
w rękach nielicznych ludzi poprzez: spekulację,
prywatyzację majątku państwowego, komunalnego i wspólnotowego, koncentrację kapitału, monopolizację, coraz bardziej restrykcyjne prawo oraz
medialną i polityczną dezinformację. W zarysowaną sytuację wpisują się zorganizowane działania niszczenia polskiej spółdzielczości, jako formy
społeczno-gospodarczej ochrony zwykłych ludzi
przed bardzo bogatymi, chciwymi i bezwzględnymi. Właśnie w celu tej ochrony powstała spółdzielczość w XIX wieku.
Ostatnie inicjatywy legislacyjne odnośnie Prawa
spółdzielczego są próbą dobicia polskiej spółdzielczości i to w dodatku przed Międzynarodowym
Rokiem Spółdzielczości w 2012 roku ogłoszonym
przez ONZ. W żadnym kraju w Europie nie było
w ostatnich 20 latach tylu zmian Prawa spółdzielczego począwszy od specustawy z 1990 r. likwidującej
m.in. związki spółdzielcze i zaplecze gospodarcze
spółdzielni. Zniszczono w ten sposób infrastrukturę
i więzi międzyspółdzielcze, przerwano współdziałanie i współpracę na płaszczyźnie gospodarczej
i społecznej. Dla inicjatorów i ich inspiratorów nie
miało znaczenia że wiele zapisów z ostatnich nowelizacji było niezgodnych z Konstytucją, co potwierdził Trybunał Konstytucyjny. Także i obecnie część
projektowanych zapisów ( projekt ustawy o spółdzielniach ) jest niezgodna z ustawą zasadniczą.
Nie twierdzimy, że w spółdzielczości nie ma patologii, błędów, złych nawyków, ukształtowanych
w części przez złe prawo. Należy je eliminować.
Ale przecież ten sektor nie mieści się w społecznej
i gospodarczej próżni.
Proponujemy jednak rządzącym i dziennikarzom
aby spotkali się z robotnikami sprywatyzowanych
lub doprowadzonych do bankructwa dużych Zakładów państwowych i z bezdomnymi. Niech ich
spytają, co sądzą o całej transformacji w kapitalizm
i o obecnej sytuacji w Polsce.
Najpierw rozwiązywano państwowe zrzeszenia,
zjednoczenia czyli ugrupowania podobne do wiel-

kich ponadnarodowych koncernów. Następnie państwowe przedsiębiorstwa w tym banki, dzielono na
mniejsze, niezintegrowane i konkurujące ze sobą
podmioty. Robiono to po to by nie były konkurencyjne dla ponadnarodowych korporacji oraz by je
sprywatyzować prawie za darmo, albo doprowadzić
do zamykania tych zakładów, które były konkurencyjne dla zagranicznych firm. Większość spółdzielni, mimo likwidacji związków branżowych w 1990
roku i atomizacji ruchu spółdzielczego, przetrwała,
ponieważ większość członków spółdzielni i pracowników broniła swojej własności i miejsc pracy.
Przekształcenie spółdzielni w spółki czy spółdzielni mieszkaniowych we wspólnoty jest łamaniem spółdzielczych zasad i wartości, prowadzi do
atomizacji społeczności spółdzielczej.
We wspólnotach stworzonych na bazie spółdzielni, wyodrębnienie własności spowoduje podobną
sytuację jak wśród rozdrobnionych, zdanych na siebie zakładów państwowych. Łatwo je będzie przejąć od prywatnych właścicieli często za niewielkie
zadłużenie, wyrzucając mieszkańców na bruk. Na
to tylko czekają banki zagraniczne, a jest to największy majątek trwały nieruchomości w Polsce ,
chociaż prywatny, do przejęcia przez wielki kapitał.
Spółdzielczość jest prywatną własnością licznej
rzeszy niezamożnych ludzi.
Działalność informacyjna większości mediów
nie ma na celu dobra naszego kraju i w większym
stopniu jest formą dezinformacji i dezorientacji niż
prawdziwej informacji.
Na tle tego co stało się w Polsce, spółdzielnie są
dużą szansą dla ludzi, ponieważ oparte są na współpracy, a więc przeciwieństwie do bezwzględnej rywalizacji nazywanej konkurencją.
Jednocześnie Towarzystwo Spółdzielców wyraża
zdecydowany protest:
- po pierwsze – przeciwko uchwaleniu ustawowych zapisów o przekształceniu spółdzielni mieszkaniowych we wspólnoty, ponieważ doprowadzi do
wywłaszczenia wielu ludzi z mieszkań,
- po drugie – przeciwko uchwaleniu prawa o przekształceniu spółdzielni w spółki prawa handlowego, ponieważ pozbawi to wielu członków własności
i powiększy jeszcze bardziej rzeszę bezrobotnych,
- po trzecie – ponieważ nie służy to zwykłym ludziom.”
Warszawa, dnia 18 czerwca 2011 r.
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REWOLUCJA W SPÓŁDZIELCZOŚCI -

spółdzielczość mieszkaniowa według sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej

Podkomisja nadzwyczajna powołana w ramach Komisji Infrastruktury do rozpatrzenia m.in. zmian ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych zakończyła prace już
25 maja br. rozpoczynając batalię sejmową o uchwalenie
proponowanego „nowatorskiego” brzmienia tej ustawy.
Pierwszym wnioskiem, który nasuwa się po lekturze
sprawozdania podkomisji jest stwierdzenie, że mimo
krytycznych opinii w porównaniu z efektem pracy podkomisji projekt ustawy prezentował „wysoki” poziom
legislacyjny.
Sprawozdanie przygotowano w błyskawicznym
tempie, prace merytoryczne rozpoczęto w marcu a zakończono w maju br. a więc w ciągu trzech miesięcy
opracowano całą treść proponowanej ustawy. W efekcie
tempa prac projekt jest wewnętrznie sprzeczny, niejasny
i w dużej części proponowanych regulacji winien być
uznany za niezgodny z ustawą zasadniczą. Wydaje się,
że jego jedynym celem, który nie został wyartykułowany
wprost, jest likwidacja spółdzielczości mieszkaniowej.
Uwzględniając determinację autorów projektu warto
przyjrzeć się bliżej proponowanym rozwiązaniom, które
pewnie wcześniej czy później wrócą jako nowa ustawowa inicjatywa.
Pierwszą regulacją jest związanie członkostwa z prawem do lokalu. W przypadku praw lokatorskich i własnościowych ma ono charakter bezwzględny, natomiast
właściciel może złożyć deklarację członkowską. Gdy
już stanie się członkiem, nie będzie miał możliwości
wypowiedzenia członkostwa. Wzmocnieniem uprawnień jednostki kosztem korporacji jest norma przewidująca prawo do zgłaszania projektów uchwał i żądania
zamieszczenia oznaczonych spraw dla każdego członka
spółdzielni. Obecne przepisy przewidują, że takie wystąpienia musi poprzeć co najmniej 10 członków, taki
warunek trudno uznać za ograniczający prawa wynikające ze stosunku członkostwa. Obecne zasady eliminują
możliwość paraliżowania obrad walnego zgromadzenia
przez jedną osobę, co niewątpliwie będzie możliwe po
przyjęciu proponowanych rozwiązań. Najwięcej pytań
budzi zawarta w sprawozdaniu formuła powstawania
wspólnot mieszkaniowych w zasobie spółdzielczym.

Analiza przepisów pozwala przyjąć tezę iż wspólnoty
miałyby powstawać w wyniku pierwszego ustanowienia
i przeniesienia odrębnej własności na podstawie nowej
ustawy. Miałoby się to odbywać w niespotykanym w innych rozwiązaniach trybie – jedynie przez złożenie wniosku w sądzie wieczystoksięgowym, a więc bez formy
aktu notarialnego. W projekcie pojawił się obowiązek
sprzeczny z podstawowymi zasadami prawa cywilnego
obowiązek określenia w terminie 6 miesięcy od dnia wyodrębnienia własności lokalu, udziału właściciela lokalu
w majątku spółdzielni. Realizacja takiego obowiązku nie
wydaje się być możliwa, prowadzi jednocześnie do wywłaszczenia członków spółdzielni i spółdzielni jako osoby prawnej na rzecz właścicieli, którzy członkami spółdzielni być nie muszą. Przewidywana ustawą regulacja
ograniczyłaby kompetencje spółdzielni jedynie do lokali
niewyodrębnionych stanowiących jej własność, zaś zarzadzanie nieruchomością winna sprawować wspólnota
mieszkaniowa. Ustawa w proponowanym kształcie nie
przewiduje żadnej możliwości wyboru sposobu zarządu,
zawsze będą to rozwiązania wynikające z ustawy o własności lokali, jeżeli choć jeden lokal w nieruchomości
zmieni właściciela. Ustawa w żadnym wypadku nie ma
na celu poprawienia obecnie obowiązujących norm,
a stanowi jedynie dalsze psucie, co potwierdzają liczne
wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Celem proponowanej regulacji jest wyłącznie likwidacja spółdzielni
mieszkaniowych. Ciekawych propozycji w projekcie jest
znacznie więcej, po jego lekturze nasuwa się jedna refleksja, czy spółdzielczość mieszkaniowa doczeka norm
regulujących w sposób jasny i zrozumiały dla przeciętnego spółdzielcy jej działalność? Jeżeli dalej dla osób
tworzących prawo efekt medialny będzie uważany za
najważniejszy szanse na to są znikome.
Tekst opracowany na podstawie opinii prezentowanej
na łamach „Administratora” Nr 7-8/2011 przez mec.
Grzegorza Abramka.
Szczegóły procedury parlamentarnej związanej z „reformatorską” ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych
w wystąpieniu posła W. Szczepańskiego w niniejszym
numerze Biuletynu.

Niepopularny Kongres czyli jak nie dopuścić do likwidacji spółdzielni
18 czerwca 2011 r. w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, przy kompletnym milczeniu
mediów, polscy spółdzielcy protestowali przeciwko antyspółdzielczej polityce w Polsce.
Polskim spółdzielcom poparcia udzielili m.in. przedstawiciele międzynarodowej spółdzielczości z Genewy,
Rzymu i Oslo. Zaproszenie na Forum otrzymały wszystkie partie reprezentowane w Sejmie, ale przybyli tylko
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przedstawiciele SLD i PSL. Wszyscy mówcy podkreślali w odniesieniu do projektowanych ustaw dotyczących spółdzielni, że ta ważna sfera społeczna nie może
być domeną polityków podejmujących decyzje, bez
konsultacji społecznych. Najwięcej krytycznych uwag,
także ze strony ekspertów, wywołały toczące się ostatnio
w Sejmie prace nad ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych i zmianami w Prawie spółdzielczym ( ustawa
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o spółdzielniach ). Przypominano, że polskie spółdzielnie mieszkaniowe są efektywnymi, odnoszącymi sukcesy przedsiębiorstwami. Zarządzają znaczną częścią
zasobów mieszkaniowych i troszczą się o rewitalizację
osiedli. Osiągnięcia polskich spółdzielni nie są niestety
uznawane przez niektórych polityków. Także ich wpływ
na ustawodawstwo jest ograniczony.
Ciągle zmieniane są przepisy Prawa spółdzielczego,
i to bez konsultacji społecznej. Niektóre z partii politycznych prowadzą nawet kampanię polityczną przeciwko
spółdzielczości , bezpodstawnie uznając spółdzielnie za
relikt socjalizmu. Krytycznie oceniony został na Forum
brak społecznych konsultacji ze środowiskiem spółdzielczości, zarówno projektu ustawy o spółdzielniach ( mającej zastąpić prawo spółdzielcze ) jak i projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Brak konsultacji
odbił się negatywnie na proponowanych rozwiązaniach.
Obydwa w/w projekty zawierają błędne i niespójne rozwiązania, a nawet budzą wątpliwości co do ich zgodności z Konstytucją RP. Zasadnicze zastrzeżenia budzi
m.in. propozycja uzyskiwania członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej z mocy samego prawa, co jest sprzeczne z fundamentalną zasadą spółdzielczą – dobrowolnej
przynależności do spółdzielni. Projekt ustawy nie tylko
nie realizuje powszechnie wysuwanego postulatu przywrócenia możliwości ustanawiania własnościowego
spółdzielczego prawa do lokalu (pozostawienia spółdzielcom swobody wyboru formy zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych) ale jeszcze zakłada przekształcenie
z mocy samej ustawy wszystkich istniejących tego typu
praw w odrębną własność lokalu. Takie rozwiązanie narusza zasadę ochrony praw nabytych.
Dlaczego własnościowe prawo do lokalu jest korzystniejsze od tzw. pełnej własności , którą „zachłystują” się
pomysłodawcy i ustawodawca ? Oprócz ochrony takiej

jaka przysługuje właścicielowi, członek spółdzielni ma
zapewnioną ochronę wynikającą z ustawy o ochronie
praw lokatorskich w tym prawo do uzyskania lokalu socjalnego od gminy w przypadkach losowych. Dla zwykłego śmiertelnika własnościowe spółdzielcze prawo
do lokalu jest również bezpieczniejsze. Ma on bowiem
prawo zbywalne i dziedziczne, jednocześnie zachowuje status lokatora. Dlatego nigdy nie będzie bez dachu
nad głową. Jemu w razie wypadków losowych przysługiwał dotąd lokal socjalny od gminy. Właściciele lokalu tego prawa już nie mają. Mogą bardzo szybko zostać
zlicytowani nawet za drobne braki w opłatach nie tylko za mieszkanie. Małe wspólnoty nie są w stanie ich
utrzymać. Są zainteresowane natychmiastowym odzyskaniem pieniędzy. W spółdzielni jest inaczej. Tam
jest większa tolerancja dla wypadków losowych co jest
istotne zwłaszcza w warunkach kryzysowych. Tymczasem krytykowany projekt przewidywał przekształcenie
spółdzielni we wspólnoty mieszkaniowe już wtedy, gdy
choć jeden członek przekształci swe prawo do lokalu
w odrębną własność lokalu.
Krytyczne uwagi Forum nie powinny pozostać i zapewne nie pozostaną bez wpływu na dalszy los prac legislacyjnych, które powinny rozpocząć się od początku, po
przygotowaniu rządowego lub obywatelskiego projektu
ustawy, jak postulowało Forum.
Forum zakończyło się rezolucją skierowaną do władz,
wskazującą na błędy w polityce państwa wobec spółdzielczości i apelującą o dialog społeczny i współpracę
dla dobra wspólnego, a przede wszystkim o wstrzymanie idących w złym kierunku prac sejmowych.
Na podstawie artykułu dr Krystyny Krzekotowskiej
wykładowcy Uczelni Łazarskiego w Warszawie Domy
Spółdzielcze, sierpień 2011

Rozliczenie centralnego ogrzewania
Już niebawem otrzymacie Państwo rozliczenie
centralnego ogrzewania za sezon 2010/2011. Pragniemy przypomnieć, że jeśli z rozliczenia centralnego ogrzewania wystąpi:
•
niedopłata - można ją uregulować
w miesięcznych ratach uzgodnionych w dziale
czynszów pokój 23,
•
nadpłata – można ją potrącić jeśli opłaty za mieszkanie wnoszone są systematycznie i nie
występują zaległości.
Rozliczając kwotę centralnego ogrzewania prosimy zastosować się do informacji dołączonej do
rozliczenia.
W szczególności zwracamy się do osób, które
posiadają zadłużenie, ale także tych, które opłaty

wnoszą po terminie płatności. Jest to dobry moment, aby „wyjść” z zadłużenia. Jeśli opłata za
mieszkanie wnoszona jest z opóźnieniem, nadpłatę z centralnego ogrzewania należy przeznaczyć na
jej uzupełnienie, a od kolejnego miesiąca wnosić
terminowe wpłaty. Natomiast obserwujemy, że najczęściej nadpłata zostaje potrącona z wpłat wnoszonych nadal z opóźnieniem. Przed potrąceniem
nadpłaty z rozliczenia centralnego ogrzewania zachęcamy do sprawdzenia salda opłat za mieszkanie
w dziale czynszów i uzgodnienia sposobu rozliczenia nadpłaty. Równocześnie informujemy, że saldo
opłat wg stanu na dzień 30.09.2011 r. otrzymacie
Państwo jak co roku pod koniec października br.
z prośbą o jego weryfikację.
Dział czynszów
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WIEŚCI Z ODEONU

ZA NAMI „ AKC J A LATO ”
Przez dwa pierwsze tygodnie sierpnia SDK „Odeon” wraz z świetlicami
osiedlowymi „Pinokio” i „Omega” proponował dzieciom wycieczki w miejsca
znane i lubiane.
Największym powodzeniem, jak co
roku, cieszyły się wyjazdy na kąpielisko Pogoria I oraz w razie niepogody na
krytą pływalnię. Podczas tegorocznych
wakacji po raz pierwszy gościliśmy
w Aqua Parku „Nemo” w Dąbrowie
Górniczej, którym to miejscem wszystkie dzieci były zachwycone.
W poniedziałki bawiliśmy się na festynach w Śląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie, gdzie za uczestnictwo w konkursach dzieci zdobywały drobne
upominki oraz miały możliwość skorzystania z przejażdżki konnej.
Podczas „Akcji Lato 2011” udało nam się pojechać
do Brennej oraz odwiedzić Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie. Podczas parogodzinnego spaceru
poznaliśmy egzotyczne zwierzęta oraz te
żyjące w Polsce, mogliśmy również poznać ich zwyczaje.
Na zakończenie wybraliśmy się do Nadleśnictwa Świerklaniec. Podczas spaceru
ścieżką przyrodniczo-leśną pracownicy
Nadleśnictwa poprowadzili lekcję mającą
na celu naukę oraz rozpoznawanie roślin
i siedlisk zwierzęcych. Następnie wszyscy

uczestnicy wzięli udział w pożegnalnym ognisku połączonym z pieczeniem kiełbasek i konkursami.
Podczas ogniska swoją obecnością zaszczyciła nas
Burmistrz Miasta Czeladź Teresa Kosmala oraz redakcja Polskiego Radia Trójka, która przeprowadziła
krótkie wywiady z uczestnikami „Akcji Lato 2011”,

krótki materiał dot. „Akcji...” mogliśmy
usłyszeć w późniejszym czasie na antenie Radia.
„Akcję Lato 2011” współfinansował
Urząd Miasta Czeladź. Z oferty skorzystało około 360 dzieci.
Z propozycjami zajęć organizowanych przez SDK „ODEON” w sezonie
kulturalnym 2011/2012 można się zapoznać na stronie: www.sdk-odeon.pl lub
w administracjach osiedlowych.
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Co s łyc h ać n a o s i e d l ac h....
Na osiedlach trwają prace remontowe zgodnie z przyjętym
planem na 2011r.
W ostatnim czasie wykonano między innymi:
■os. Szpitalna Ogrodowa
- remont dachu budynku przy ul. Szpitalnej 26,
- wymianę okien na klatce schodowej w budynku przy
ul. Szpitalnej 15 i 17,
- wymianę drzwi wejściowych do budynku przy
ul. Ogrodowej 14 i ul. Szpitalnej 17,
Kontynuowane są remonty balkonów

Już wyremontowane wyglądają tak – ul. Szpitalna 25
■os. Piłsudskiego
- renowację wjazdu do stacji trafo w budynku
przy ul. Składkowskiego 14

- remont schodów wejściowych do budynku przy
ul. Dehnelów 31- w trakcie realizacji
■os. Dziekana
- remont dachu budynku
przy ul. Norwida 17,

Trwają prace przy wykonaniu miejsc postojowych przy budynku os.
Dziekana 3, do końca br.
planujemy wykonanie dodatkowych miejsc postojowych przy budynkach
os. Dziekana 6 i 9, a także
wykonywane są przeglądy okresowe instalacji gazowej w mieszkaniach budynków ul. Konopnickiej 4, ul. Nowopogońska 231,
ul. Spacerowa 5-7, 9-11, 13-15, 17, ul. 27 Stycznia
14-18, 20-24, 32-36,

Do Starostwa Powiatowego w Będzinie zostały
złożone opracowania techniczne których celem jest
przebudowa i ocieplenie ścian zewnętrznych klatek
schodowych budynków przy ul. Norwida oraz ul.Spacerowa 17. Istniejące zabudowy ścian witrolitowych
są spękane, występują nieszczelności powodujące
przecieki. Projektowana przebudowa zapewni szczelność izolacyjności technicznej przegród zewnętrznych
klatki schodowej i zmniejszy zużycie potrzebnej energii cieplnej do ogrzania klatki schodowej. Rozpoczęcie robót planujemy w br w budynku przy ul. Norwida
2A. Charakterystycznym elementem przebudowy klatek schodowych będzie ich kolorystyka odmienna dla
każdego budynku.
UWAGA
W przypadku awarii stacjonarnego telefonu pogotowia
awaryjnego prosimy o kontakt na numer 609 209 493.

- remont pomieszczenia gospodarczego (śmietnik)
przy budynku ul.Składkowskiego 22
■os. Musiała
- remont drogi przy budynkach ul. Dehnelów 4, 6, 8,
- remont dachu na budynku przy ul. 21-Listopada 18,
ul. Górnicza 5
- trwają prace przy remoncie kominów, dachu
na budynku przy Dehnelów 23-27,

W lipcu 2011r. PEC Dąbrowa Górnicza S.A. poinformował, że w związku z realizacją projektu połączenia Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Katowice Spółka Akcyjna (spółka przejmująca) z Przedsiębiorstwem Energetyki
Cieplnej w Dąbrowie Górniczej Spółka Akcyjna (spółka
przejmowana) spółka PEC Katowice S.A. będzie sukcesorem wszelkich praw i obowiązków PEC w Dąbrowie
Górniczej S.A.
1 września 2011r. miało miejsce planowane połączenie
spółek.
Z dniem połączenia PEC Katowice S.A. zmienił nazwę na
TAURON Ciepło S.A.
Adres : 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 49.
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Zmiana cen ciepła wytwarzanego przez Elektrociepłownię Będzin S.A.
W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki nowej taryfy dla ciepła dla źródła Elektrociepłownia Będzin S.A. niniejszym informujemy o zmianie stosowanych cen za dostarczone
ciepło dla osiedla Dziekana, Norwida, Pola i Orzeszkowej, Dziekana Stare Zasoby oraz budynków przy
ul. Jaśminowej 1-3, Jaśminowej 5-7-9, Tulipanów 1.
Zawarte w taryfie ceny netto wynoszą :
- cena za zamówioną moc cieplną – 5799,16zł/MW/m-c
(poprzednia 5539,89 zł/MW/m-c),
- cena ciepła – 19,97 zł/GJ (poprzednia 19,08 zł/GJ),
- cena
nośnika
ciepła
–
14,99
zł/m3
(poprzednia 14,32 zł/m3).
Wyżej wymienione ceny będą obowiązywać od 9.09.2011r.

Zmiana producenta ciepła
Od dnia 20.09.2011r. dostawa ciepła w kierunku Czeladzi będzie realizowana poprzez Magistralę Wschodnią
EC Katowice.
Dla budynków osiedla Dziekana, Norwida, Pola
i Orzeszkowej, Dziekana Stare Zasoby oraz przy ul.
Jaśminowej 1-3, Jaśminowej 5-7-9, Tulipanów 1 zakup ciepła dokonywany będzie ze źródła Południowego
Koncernu Energetycznego – Elektrociepłowni Katowice, a nie jak dotychczas miało to miejsce w Elektrociepłowni Będzin S.A.
Od dnia 20.09.2011r. obowiązywać będzie taryfa dla
ciepła Południowego Koncernu Energetycznego S.A.

Zawarte w niej ceny netto dla ciepła wytwarzanego
w EC Katowice wynoszą :
- cena za zamówioną moc cieplną – 6111,33 zł/MW/m-c,
- cena ciepła – 17,48 zł/GJ,
- cena nośnika ciepła – 7,36 zł/m3.

Dodatek mieszkaniowy
– zmiana w wypełnieniu wniosku

W związku z otrzymanym pismem z Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi dotyczącym
realizacji ustawy z dnia 21 czerwca 2011 o dodatkach
mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734),
Spółdzielnia jest zobowiązana do wpisywania na wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego w pkt. 5 lit.
a łącznej powierzchni pokoi i kuchni. Zatem od miesiąca sierpnia br. lokator zgłaszając się z wnioskiem
o dodatek mieszkaniowy zostawia go w dziale czynszów, po który zgłasza się po dwóch dniach. W tym
czasie wniosek przekazywany jest do innej komórki
celem uzupełnienia metrażu pokoi i kuchni, który
jest niezbędny do właściwego rozpatrzenia wniosku
o przyznanie dodatku mieszkaniowego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Otrzymane dane są
przechowywane w dziale czynszów. Przy powtórnym
wypełnianiu wniosku o dodatek mieszkaniowy, dział
czynszów będzie korzystał ze zgromadzonych danych
i uzupełniał powierzchnię pokoi i kuchni na bieżąco.
Lokatorów potwierdzających wnioski w okresie od
08/2011 do 01/2012 prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.
Dział czynszów

Echa i konsekwencje Ogólnopolskiego Forum Spółdzielczego
Związek Rewizyjny SM RP do Spółdzielni: (obszerne fragmenty pisma z 21.06.11)
„ Ogólnopolskie Forum Spółdzielcze pokazało, że
stara spółdzielcza maksyma mówiąca, że w jedności
siła, sprawdza się dziś. Dzięki jednoznacznemu protestowi wszystkich środowisk spółdzielczych zdołaliśmy wykreować silny przekaz do społeczeństwa i do
władz, że spółdzielczość stanowi wielką siłę.
Dzięki Waszemu udziałowi zdołaliśmy przebić się
z przekazem do opinii publicznej i nawet do mediów,
opanowanych przez przeciwników spółdzielczości.
18 czerwca br. nasi przeciwnicy – w liczbie trzech –
stanęli z transparentem przed Salą Kongresową PKiN.
Miało być , według posłanki Lidii Staroń, pięć tysięcy
przeciwników „władzy spółdzielni i prezesów”.
Działamy wszyscy pod presją mediów i polityków
PO – opluwani, szykanowani postponowani. Rzeczywistość pokazuje, że musimy wyrwać się z tej sko8

rupy i podjąć działania wśród członków. Musimy
rozbudzić ich, pokazując zagrożenia dla nich i ich rodzin, które niosą z sobą projekty ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawa o spółdzielczości.
Sprzeciwiamy się próbom dalszego psucia i niszczenia ruchu spółdzielczego który zapisał na Ziemiach
Polskich piękna trwającą 150 lat historię.
Zerwanie dialogu ze środowiskiem spółdzielczym
prowadzi do stanowienia prawa oraz praktyk administracyjnych, niezgodnych z Konstytucją ale i z europejskimi standardami.
Związek Rewizyjny do Prezydenta RP, Prezesa
RM i Marszałka Senatu :
„ Szanowny Panie Prezydencie – Pragnę poinformować Pana o przebiegu i rezultatach zwołanego
przez nas Ogólnopolskiego Forum Spółdzielczego.
Tematyka i przebieg obrad skoncentrowane były na
wydarzeniach związanych z procedowaniem przez
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Sejm projektów ustaw spółdzielczych.
Do świadomości mieszkańców osiedli spółdzielczych dotarła prawda że zamiast demokracji, państwa
prawnego i rozwoju- mamy coraz dalej idące działania posłów naruszające zasady demokracji, stanowienie wadliwego prawa naruszającego postanowienia
Trybunału Konstytucyjnego, dbającego wyłącznie
o interesy klasy wyższej. Spółdzielczość pod wpływem rygorów kurczy się, zamiast swobody działania
rosną ograniczenia. Zamiast miejsc pracy – przybywa
bezrobotnych.
Niepokoi nas brak takiego sposobu myślenia i postrzegania roli spółdzielczości w naszym kraju. Polscy

decydenci, stwierdzano to ze smutkiem i zażenowaniem, nie są w stanie zrozumieć związków rozwijania
różnorodności rynkowej z rezultatami gospodarczymi
i jakością życia ludzi. Może więc powinni dokładniej
obserwować rozszerzający się bunt Europy i analizować jego przyczyny? Nie da się wszystkiego usprawiedliwić, jak próbuje się to czynić obiektywnymi
prawami rynku.”
Nastroje w spółdzielniach radykalizują się, co widać było na Sali Kongresowej. To zjawisko bardzo
korzystne dla spółdzielczości, z pewnością mniej dla
niektórych elit władzy. Wykorzystajmy ten masowy
zryw dla dobra kraju.

Głos Zastępcy Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury na Forum
Panie Przewodniczący, szanowni spółdzielcy!
Cztery lata temu koalicja PO-PiS pod sztandarami powszechnego uwłaszczenia rozpoczęła de facto
demontaż spółdzielczości mieszkaniowej. W listopadzie ub. roku procedowaliśmy nad dwoma projektami ustaw; Prawo spółdzielcze i ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Oba przygotowane przez tę
samą posłankę, która 4 lata temu dokonała pierwszego elementu zniszczenia. I wtedy zabrakło nam
12 głosów. Tyle to głosów było potrzebnych aby odrzucić oba projekty. Oba projekty trafiły do Komisji. Po dokonaniu rewolty w Komisji Infrastruktury
posłanka Lidia Staroń została przewodniczącą podkomisji. I potem obserwowaliśmy w ciągu dwóch
miesięcy istne stachanowskie tempo pracy nad projektem ustawy w efekcie czego w maju mieliśmy już
sprawozdanie. (..) dziś mamy w Komisji równą ilość
głosów. Przeciwko temu projektowi głosuje PiS, co
jest kuriozum, ale głosują dlatego, że nie zgadzają
się na artykuł 37 projektu, który de facto powinien
nazwać ustawę o spółdzielczości ustawą o zamianie
spółdzielczości mieszkaniowej we wspólnoty mieszkaniowe. I teraz jaką mamy sytuację? Mamy gotowe
sprawozdanie, posiedzenie Komisji zwołane w trybie
pilnym i mamy wnioski o ekspertyzy. Bo ten projekt
który trafił do Komisji i Sejmu był tak mierny według ekspertów, że w ogóle nie powinien nadawać się
do legislacji. Ale pani poseł do 23, 24 -tej pisała jeszcze gorsze rozwiązania. I kiedy prosiliśmy o ekspertyzy, opinie i stanowisko rządu, stała się rzecz dziwna. Otóż po raz pierwszy w mojej 4-letniej kadencji
zaangażowano do uchwalenia poselskiego projektu
premiera, marszałka sejmu po to, żeby za dwa dni
zwołać posiedzenie Komisji (....)
I teraz ostatnie posiedzenie komisji, tu znów zabrakło nam jednego kolegi z PSL-u. Pierwszy wniosek
o ponowne skierowanie do ekspertyz, 20 : 20, nie-

stety wniosek przepada. Drugi wniosek o przerwanie i poproszenie marszałka, żeby wyjaśnił cóż to się
stało że przez wiele lat do projektu poselskiego nie
zwoływano posiedzenia komisji. Wniosek przepada.
Trzeci wniosek aby przenieść to posiedzenie do sali
gdzie ono będzie nagrywane i gdzie będziemy wiedzieli dokładnie dlaczego pani Lidia Staroń prowadząc krucjatę przeciwko prezesom chce przyjąć takie
rozwiązanie. Znów 20:20 – nie przechodzi. I wtedy
nie pozostaje mi nic innego jak złożyć wniosek o nieprzyjęcie sprawozdania w całości. No i moi koledzy
z PO gubią się (..) Głosują przeciw własnemu sprawozdaniu! W wyniku decyzji komisji, tą osobą która
na najbliższym posiedzeniu Sejmu będzie rekomendowała odrzucenie własnego projektu jest pani Lidia
Staroń. Co oznacza zagłosowanie za stanowiskiem
Komisji Infrastruktury, aby odrzucić projekt w całości? Że przyjęcie tego stanowiska kończy żywot
ustaw o spółdzielczości mieszkaniowej i idzie ona
do kosza. Zdajemy sobie sprawę jak wielka będzie
determinacja PO żeby ustawę uchwalić Pomocnicy
pani Lidii Staroń w gazetach podają, że jak ta ustawa wejdzie w życie to będziemy mieć setki tysięcy
i miliony wspólnot. Zarobią na tym rzeczoznawcy,
geodeci ale głównie zarządcy nieruchomości i o to
im właśnie chodzi. Jeśli trzy ugrupowania zagłosują
za odrzuceniem tej ustawy, to tej szkodliwej ustawy
na pewno nie będzie.(...) Dziękuję bardzo.
PS. Procedowany projekt ustawy został odrzucony
zarówno15 czerwca jak i 1 lipca br. Również podczas trzeciego czytania ustawa o spółdzielniach (zastępująca Prawo spółdzielcze) 30 sierpnia br. została
odrzucona przez Sejm.
Fragmenty wystąpienia Wiesława Szczepańskiego
(SLD) – Zastępcy Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu RP na Ogólnopolskim Forum Spółdzielczym.
9

BIULETYN Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Termomodernizacja – innej drogi nie ma

W pierwszej dekadzie czerwca br. na os Musiała odbyły się spotkania z mieszkańcami budynków zainteresowanych termomodernizacją. Wśród zainteresowanych
byli mieszkańcy nieruchomości ul.Dehnelów 4,6,8,
ul.Miła 8, 10 oraz ul. 21-Listopada 18, który ma elewację wykonaną w acekolu. Na spotkaniach tych były omawiane m.in. zasady pozyskiwania pożyczki lub kredytu,
wykonywania niezbędnych dokumentacji i audytów,
oraz metody finansowania przedsięwzięcia. W miarę
szybko w zdecydowanej większości za termomodernizacją budynku opowiedzieli się mieszkańcy ul.21Listopada 18. Zarząd podjął działania w zakresie przygotowania stosownej dokumentacji, oraz złożył wniosek do
WFOŚiGW w Katowicach w celu uzyskania pożyczki na
sfinansowanie tego przedsięwzięcia, oraz uzyskanie 50%
umorzenia dla zakresu robót związanych ze zdejmowaniem i utylizowaniem acekolu. W najbliższym czasie
spodziewamy się promesy (wstępnej akceptacji wniosku)
co pozwoliłoby rozpocząć prace termomodernizacyjne
na budynku w pierwszej dekadzie października.

Śmieciowa rewolucja

15 lipca br. podpisana została przez Prezydenta RP
ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Reforma gospodarki odpadami komunalnymi
zakładająca przekazanie kompleksowego zarządzania
śmieciami gminom, przewiduje możliwość oddania
wszystkich rodzajów odpadów i konkurencyjność
na rynku dzięki przetargom. W efekcie zmian mieszkańcy, spółdzielnie czy wspólnoty nie będą musiały
samodzielnie zawierać umów z firmami odbierającymi odpady. To gminy po przeprowadzonych przetargach będą gospodarowały środkami pochodzącymi
z opłat pobieranych od mieszkańców za śmieci, a od
firm egzekwowały odpowiednią jakość usług. Zgodnie z ustaloną przez władze miasta opłatą, każdy jej
mieszkaniec będzie płacił za odbiór śmieci-wszystkich
komunalnych odpadów jakie wyprodukuje, w tym np.
wielkogabarytowych , czy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Stawka opłaty będzie określana przez gminę na podstawie kosztów zagospodarowania odpadów.
Dotychczas obowiązujące przepisy nie dawały
gminie możliwości realnego egzekwowania płacenia
za śmieci czy ich właściwego zgodnego z prawem
zagospodarowania. Szczególnie zauważalne to było
w przypadku indywidualnych gospodarstw domowych. W efekcie śmieci nielegalnie były wyrzucane
do lasów czy rowów. Spółdzielnie od lat umowami
uregulowane miały systematyczne wywożenie śmieci.
Dla przedsiębiorców ustawa wprowadza obowiązek
uczestniczenia w przetargach organizowanych przez
gminy na odbieranie i zagospodarowywanie śmieci.
Nowe prawo wywołuje oczywiście pewne obawy.
Najwięcej wątpliwości budzą kwestie ustalania opłat
śmieciowych, oraz sposoby przeprowadzania przetar10

Również mieszkańcy budynku przy ul. Dehnelów 6
w zdecydowanej większości poparli propozycję docieplenia reszty ścian budynku. Dla tego budynku zakres
niezbędnej dokumentacji jest w trakcie przygotowywania. Przewidujemy w najbliższym miesiącu przygotowanie stosownego wniosku do WFOŚiGW w Katowicach
lub w banku finansowanym przez Bank Gospodarstwa
Krajowego który to również stwarza możliwość pozyskania kredytu z premią termomodernizacyjną. Planowane rozpoczęcie robót termomodernizacyjnych
dla w/w budynków przewidziane jest na wiosnę 2012r.
Jeszcze we wrześniu br. zaplanowane jest spotkanie informacyjne z mieszkańcami budynku przy ul. Szpitalna
25, którzy wystąpili z inicjatywą wszczęcia przygotowań
i określenia warunków finansowania demontażu acekolu
i termomodernizacji ich budynku. Dalsze działania jak
w przypadku nieruchomości os. Musiała po wypracowaniu i zaakceptowaniu przez większość dysponentów
mieszkań warunków finansowania i spłaty planowanych
nakładów na termomodernizację budynku.
Dział techniczny
gów na odbiór śmieci i tworzenie rejonów ich zagospodarowania, a także tempo wprowadzania zmian.
Jak mówi prezes WFOŚiGW w Katowicach – Liczymy na swoistą mobilizację społeczną mieszkańców
w sprawie śmieci, tak by ludzie mogli być rzeczywistymi partnerami lokalnych samorządów. To oznacza,
że każdy mieszkaniec będzie mógł czuć się nie tylko odpowiedzialny za swoje śmieci, ale wymagać od
władz gminnych odpowiedniego zajęcia się nimi.
Według zapowiedzi Burmistrz Miasta Czeladzi
z maja tego roku - w naszym mieście nowa ustawa
wdrażana będzie od stycznia 2012 r.

OGŁOSZENIA DROBNE

· RESTAURACJA SIÓDEMKA 7 - już otwarta. Zapraszamy od 1000 do 2200 na pyszne śniadania, obiady domowe, kolacje
· KAWARNIA CAFFE BAR  - ZAPRASZA - RYNEK 26 , CZELADŹ  TEL. 601 458 342

· DOCIEPLENIA budynków, kompleksowe wykończenia elewacji, materiały i wykonawstwo
tel. 32 360 66 85 lub 501 478 135.
· Nawiewniki powietrza, montaż na oknach już zamontowanych. Czeladź ul. Rynkowa 2.
Tel. 32 360 66 85.
· Kupię garaż na os. Dziekana. Tel. 509 943 486, 32 748 72 03.
· M-4 sprzedam, Czeladź ul. Ogrodowa niskie bloki. Parter. Tel. 32 763 71 83, 502 364 778.
· Usługi koparko-ładowarką FERMEC, wyburzenia, rozbiórki, prace ziemne, wywóz gruzu.
Tel. 609 974 683, 32 262 83 49.
· Sprzedam dom w Czeladzi 130 m2, piętro częściowo do wykończenia, działka 750m2.
Cena 365tys. Tel. 512 075 599.
· „RAFA” Szkoła nurkowania, biuro podróży, ubezpieczenia. Kontakt tel. 506 090 250, strona
www.rafa2.pl Dąbrowa Górnicza ul. Rapackiego 10a.
· Rzeczoznawca majątkowy, wycena nieruchomości, działek, budynków i mieszkań .
Tel. 660519714
· Studio FOTO-VIDEO, reportaż fotograficzny, filmowanie cyfrowe, montaż cyfrowy,
nagrywanie na DVD, CD (śluby, wesela, chrzciny, komunie itp.) Tel. 509 542 606, 501 774 725.
· Reklama, plansze, samochody, wizytówki, portrety, malarstwo na zamówienie.
Tel. 503424496.

www.englishhut.com.pl

centrUm edUkacyJno-Językowe
engliSh hUt
ul. nowopogońska 8
czeladź ( koło cmentarza)
tel: 518 250 377
e-mail: englishhut@onet.eu

zapraSzamy na kUrSy Języków obcych
promocJa do 10 września 15 % rabatU
kursy bUSineSS engliSh dla firm lub klientów indywidualnych
oFFice engliSh, engliSh For work -angielski do biura, sekretariatu
konwerSacJe i korepetycJe, zaJęcia indywidUalne
angielSki i FrancUSki dla malUchów (3-5 latki)
kursy języków obcych (angielski, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski)
język angielski na wszystkich poziomach zaawansowania
przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego i maturalnego
przygotowanie do egzaminów państwowych (Fce, cae, cpe)
małe grupy (od 3-6 osób maksymalnie)
dopasowanie godzin i dni zajęć do potrzeb klienta
wystawiamy zaświadczenia ukończenia kursu
dogodne systemy płatności( semestralnie, rocznie, raty)
zajęcia również w godzinach dopołudniowych i w soboty
nie ma ograniczeń wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli , seniorzy)
każdy kurs kończy się egzaminem próbnym
dogodny dojazd autobusami lini (35, 723, 100, 11, 61, 911)
zapisy osobiście, telefonicznie lub online.
Sekretariat czynny: codziennie od 16-20 , Sob 10-14
zapraszamy na próbną lekcję, po której stwierdzisz, czy chcesz nadal
kontynuować naukę.
Ucz Się Języków z nami!!!

mieszkania@czsm.czeladz.pl
601 458 342

