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Biuletyn Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

1. Oświadczenie Pana SławOmira święcha

  Pełniąc swą funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej, a wcześniej Przewodniczącej Komisji Społeczno
-Kulturalnej Pani Renata Malinowska nie dostarczała w swych działaniach podstaw do jakiegokolwiek stwierdze-
nia, że jest członkiem mafii czy grupy przestępczej, ani żadnej grupy przejmującej Spółdzielnię, tym bardziej na 
własność jej lub takiej grupy.

Sławomir Święch

  Mija rok od zmiany w Zarządzie CzSM. O tym, co udało się przez ten czas zrealizować oraz o  planach  
na przyszłość rozmawiamy z prezesem Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, panem Zygmuntem Kopczyńskim.

W czerwcu ubiegłego roku objął Pan stanowisko prezesa. To już rok pracy, jak ocenia Pan ten czas?
  Przychodziłem do pracy w spółdzielni z planami, zamierzeniami. Nie myślałem jednak, że tak wiele spraw 
trzeba będzie uregulować. Wiele z założeń udało się już zrealizować, przed nami kolejne wyzwania. Na pewno ten rok 
nie należał do łatwych.

Z czego wynikają podejmowane przez Zarząd decyzje?
  Nasze działania wiążą się z dialogiem z mieszkańcami. Nowością w zarządzaniu spółdzielnią jest bezpośred-
ni kontakt ze spółdzielcami. Na przełomie 2013 i 2014 roku odbyło się szereg spotkań dotyczących planów remontów 
poszczególnych 66 nieruchomości z udziałem nie tylko przedstawicieli administracji, lecz również samego Zarządu. 
Mieszkańcy mogli dokonać wyboru prac, które będą wykonywane na ich osiedlach. 

Jakimi przedsięwzięciami może zatem w tym roku pochwalić się Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa?
  Jednym z naszych największych osiągnięć jest rozpoczęcie eliminowania problemu brudnej wody na osie-
dlu Piłsudskiego. Problem rozpoczął się już w 2007 roku, jednak poprzednie władze nie mogły sobie dać z tym rady.  
Spółdzielnię, czyli nas wszystkich kosztowało to około 80 tys. zł., które zostały zaliczone do strat operacyjnych spół-
dzielni. Dopiero zdecydowane działania w 2013 roku sprawiły, że firma TAURON wyremontowała wymiennikownię, 
co miało bezpośredni wpływ na polepszenie parametrów wody ciepłej. W tym roku firma TAURON przystąpi do 
wymiany zewnętrznej sieci ciepłowniczej. Mamy nadzieję, iż te działania całkowicie zlikwidują problem ciepłej wody. 
Niebagatelnym jest również fakt, iż otrzymaliśmy od TAURON rekompensatę w wysokości 33 tys. zł., którą  
wypłacono mieszkańcom.

Dużo mówi się o wymianie dźwigów osobowych. Czy mógłby Pan Prezes przybliżyć tę kwestię?
  Po przeanalizowaniu stanu dźwigów osobowych podjęliśmy decyzję o wymianie w tym roku 7 najbardziej 
wyeksploatowanych dźwigów, natomiast sukcesywnie, do 2022 roku, wymienionych zostanie wszystkich 38 dźwigów. 

Czy nie lepiej było wyremontować istniejące dźwigi? Kwota naprawy byłaby zapewne niższa niż wymiany.
  Tylko pozornie sprawa wygląda tak prosto. Każdy dźwig był zadłużony na kwotę od 80 do 100 tys. zł.  
Wymiana starych zespołów na nowe nie rozwiązuje problemów, ponieważ nie zawsze ich współpraca jest prawidłowa. 
Ponadto cały czas mielibyśmy stary, wyeksploatowany dźwig. A koszty wykonywanych remontów są bardzo wysokie 
i sięgają kilkudziesięciu tysięcy złotych.  Po przeprowadzonym przetargu, za nowy dźwig zapłacimy ok. 127 tys. zł., 
mając 7-letnią gwarancję na jego działanie. Należało więc podjąć radykalne kroki. 

Zmieniły się także firmy dbające o czystość na osiedlach, prawda?
  Zgadza się. W drodze przetargu wyłoniliśmy 3 firmy, które zajmują się utrzymaniem czystości. Zakres  
ich obowiązków został poszerzony również o utrzymanie zieleni, mycie klatek schodowych, wykonanie drobnych 
prac konserwacyjnych, jak wymiana żarówek oraz niewielkie naprawy ślusarki i stolarki drzwiowej i okiennej. Mimo 
poszerzenia usług, spółdzielnia w skali roku nie poniosła dodatkowych kosztów.

Czy spółdzielnia podjęła jakieś działania, które miały na celu zaoszczędzenie pieniędzy?
  Od tego roku działa E-bok oraz Korespondencja Seryjna. Dzięki E-bokowi mieszkańcy mają podgląd wszel-
kich opłat za mieszkanie czy rozliczeń za wodę. Natomiast moduł Korespondencja Seryjna umożliwia nam wysyłanie 
w formie elektronicznej informacji o opłatach, zmianach opłat, rozliczeniach, zawiadomieniach oraz odpowiedziach 
na pisma kierowane do spółdzielni. Dzięki tym rozwiązaniom wyeliminowaliśmy częściowo koszty związane z emisją 
i wydrukiem opłat. Jest to również duże udogodnienie dla osób posiadających dostęp do internetu, które od tej pory 
mogą w każdej chwili być na bieżąco ze wszystkimi informacjami. Ponadto wprowadziliśmy nowe procedury związa-
ne z windykacją opłat.

2. PrOjekty, realizacje, wizje – POdSumOwanie rOku



Skąd takie posunięcie?
  Dotychczasowa procedura nie przynosiła oczekiwanych rezultatów, dlatego podjęliśmy decyzję o zmianach. 
Odkąd funkcjonują nowe zasady, widzimy już znaczny spadek zaległości.

Ciągłym problemem pozostają niedobory wody. Co spółdzielnia robi w tym kierunku?
  W niektórych budynkach niedobory wody przekraczają nawet 10%. Jest to duży problem, stąd nasze dzia-
łania rozpoczęły się od wprowadzenie nowego regulaminu eksploatacji indywidualnych liczników poboru wody.  
Nie dało to jednak oczekiwanego rezultatu. Zdecydowaliśmy zatem, że najlepszym rozwiązaniem będzie montaż wo-
domierzy wyposażonych w radiowy system odczytu. Dzięki temu, odczytów będzie można dokonywać także pod nie-
obecność lokatora. Montowane wodomierze będą wyposażone w nakładki pozwalające rejestrować: próby zakłócenia 
pracy wodomierza polem magnetycznym, próby rozłączenia, wyciek kropelkowy, wycieki z instalacji, a także zatrzy-
manie wodomierza. Będziemy mieli pełny monitoring pracy wodomierza przez 24 godziny na dobę.

Mieszkańcy których budynków mogą spodziewać się wymiany?
  Pierwsze wodomierze będą montowane w budynkach przy ulicy: Ogrodowej 4 i 6, Szpitalnej 21 i 23, 27 Stycz-
nia 20-36, Skłodowskiej 2-8, 10, 18, 35 i 43. Sukcesywnie, do 2016 roku wymienimy na nowe wszystkie wodomierze  
w zasobach spółdzielni.

Mieszkańcy osiedla Ogrodowa chwalą sobie również zmianę organizacji ruchu, która została tam wprowadzona.
  Decyzja o zmianie organizacji ruchu na tym osiedlu bardzo cieszy Zarząd. Wcześniej samochody parkowały 
tam na chodnikach, tarasowały swobodne poruszanie się pieszym, matkom z wózkami, a także dzieciom jeżdżącym 
na rowerach. Dzięki konsekwentnemu egzekwowaniu od właścicieli samochodów przestrzegania przyjętej zmiany, na 
osiedlu zapanował porządek. Teraz zastanawiamy się nad wprowadzeniem podobnych rozwiązań również na innych 
osiedlach, gdzie drogi wewnętrzne uniemożliwiają bezpieczne poruszanie się samochodów i mieszkańców. Mamy już 
gotowy i zatwierdzony projekt dla osiedla Piłsudskiego, który zostanie zrealizowany jeszcze w czerwcu.

Ale zmiany, które wprowadziła spółdzielnia to nie tylko sprawy dotyczące bezpośrednio osiedli i mieszkańców. 
Restrukturyzacji uległ również sam schemat organizacji spółdzielni. Pojawił się nowy dział.
  To prawda. Utworzyliśmy Dział Remontów i Konserwacji, który prowadzi obsługę techniczną. Zajmuje się 
usuwaniem awarii oraz zniszczeń mienia spółdzielczego. Do jego nowych zadań należy również konserwacja instalacji 
co, wykonywana dotychczas przez firmę zewnętrzną. Pozwoliło to na zaoszczędzenie ok. 300 tys. zł. 
Zatrudniliśmy wykwalifikowaną kadrę inżynierską z uprawnieniami oraz przeszkoliliśmy pracowników w zakresie 
prac wykonywanych na sieciach: elektroenergetycznych i ciepłowniczych. Wszystko to pozwoliło nam na lepszą obsłu-
gę zasobów mieszkaniowych Spółdzielni. Ponadto na potrzeby działu wykonano kompleksowy remont pomieszczeń 
socjalnych, gdzie wreszcie pracownicy mają normalne warunki do funkcjonowania. Należy tu również podkreślić, że 
w ramach restrukturyzacji Spółdzielni ograniczyliśmy zatrudnienie z 86,5 do 80 etatów. Podjęte działania pozwoliły 
nam w znaczny sposób zmniejszyć koszty funkcjonowania spółdzielni przy lepszym wykorzystaniu zatrudnionych 
pracowników.

Dużo zmieniło się przez ten rok. Czy są już plany na przyszłość?
  Oczywiście. Chcemy, aby osiedla Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej były przede wszystkim bezpieczne. 
Dosyć już problemów z wandalizmem. Dlatego kolejnym wyzwaniem, z którym będzie musiał zmierzyć się zarząd, 
jest wprowadzenie całodobowego monitoringu na osiedlach. Jest to ambitny projekt, ale nie boimy się go. Będziemy 
również nadal ocieplać budynki zgodnie z przyjętymi zasadami termomodernizacji budynków CzSM. Szczegółowe in-
formacje na temat tych zasad znajdą Państwo w niniejszym Biuletynie. Na bieżąco będziemy o wszystkim informować 
mieszkańców.

Pozostaje więc życzyć dobrej energii, która doda sił do realizacji nowych planów. Dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiały: Magdalena Łabądź
Anna Niziurska 

Szanowni Państwo, 
  zbliża się Walne Zgromadzenie Członków Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, na którym przedstawimy 
Państwu sprawozdanie finansowe za rok 2013, sprawozdanie z pracy Rady Nadzorczej i Zarządu.
  Wiem, że dobrą wiadomością dla mieszkańców byłaby obniżka czynszu czy opłat. W ostatnim czasie zastana-
wialiśmy się nad tym. Poczyniliśmy duże oszczędności.                                                                                     
  Zacznijmy od tego, co płacimy w opłatach za mieszkanie:                                                                            
  Eksploatacja (koszty administrowania, zarządzania, ubezpieczenia mienia, prowizji bankowych) - oszczęd-
ność za rok 2013 to 826 238, 17 zł.                                                                                                   
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3. czy mamy dObre wiadOmOści dla mieSzkańców? 



  Można to podzielić na nieruchomości i obniżyć opłaty. Na wniosek Głównej Księgowej Elżbiety Tarnow-
skiej (jestem pełna podziwu dla jej fachowości!), przypisaliśmy jednak te pieniądze do kont funduszy remontowych 
poszczególnych nieruchomości. Wiemy wszyscy, że potrzeby remontowe są ogromne, a przed nami zdejmowanie 
azbestu, termomodernizacje… (kwoty, jakie ma dana nieruchomość na funduszu remontowym można sprawdzić w 
administracji czy stronie internetowej Spółdzielni).                                                                                                                                                               
  Fundusz remontowy- oszczędności za rok 2013 to 2 087 059,97 zł.  
  Prawdą jest, że nie wykonano części zaplanowanych remontów, ale oszczędność to w większości zasłu-
ga przetargów, w wyniku których wszystkie roboty są dużo tańsze (czynnik konkurencji wśród wykonawców). Te 
oszczędności powiększają konto funduszu remontowego nieruchomości bądź obniżają dług funduszu remontowego 
danej nieruchomości (należy pamiętać, że ponad 4 mln zł. długu ciąży na nieruchomościach, które przeprowadziły 
termomodernizacje w latach ubiegłych). Uważamy, że należy kumulować środki na kontach funduszy remontowych, 
po to, by przyszłe termomodernizacje nie były tak dużym obciążeniem dla mieszkańców. Nie wydajemy pieniędzy 
bezmyślnie, tylko dlatego, że je mamy…  Myślimy o przyszłości naszych osiedli. Już wprowadziliśmy zasady prze-
prowadzania termomodernizacji i zaczynamy tworzyć plan termomodernizacji naszych osiedli. Myślę, że ruszymy 
w 2014 roku. Reszta opłat naszych mieszkań, to koszty niezależne od Spółdzielni (woda, ogrzewanie, prąd itp.). Na 
tym Spółdzielnia nie zarabia, te koszty są zależne od dostawców usług. Ale w tej kwestii też mamy dobre informacje, 
o czym później.                                            
  Oprócz tego, co wyżej wymieniłam, Spółdzielnia na rzecz mieszkańców osiedli prowadzi tzw. działalność 
gospodarczą, finansową i pozostałą działalność operacyjną. Na tej działalności Spółdzielnia wypracowała zysk 
1 222 098, 60 zł. brutto (w tym: 552 596,87 zł. brutto zysk z lokali użytkowych, reklam, bannerów itp., 210 229,24 zł. 
brutto - zysk z działalności finansowej, m.in. odsetki od lokat założonych przez Spółdzielnię, 459 272,49 zł. brutto, 
m.in. odzyskane należności). W sumie zysk netto z tej działalności za 2013 rok wynosi 1 076 149,60 zł.  I tu przed-
wczesna była nasza radość. Otóż biegła rewident badająca bilans finansowy Spółdzielni za 2013 rok, poinformo-
wała nas, że z zysku za 2013 rok powinniśmy pokryć straty z lat ubiegłych, wynoszące 727 684,69 zł. Tak też posta-
nowiliśmy. Myślę, że nie wymaga to komentarza…                                                                                                                                                          
  Dobra wiadomość jest taka, że zostaje nam 315 553,72 zł. (netto) do podziału. Na co przeznaczyć te pie-
niądze, zdecydują Członkowie Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu Członków CzSM w drodze głosowania w dniu 
07.06.2014. Pieniądze te można przeznaczyć  na obniżenie opłat miesięcznych, ale będzie to niewielka obniżka. Nasza 
propozycja - przeznaczyć tę kwotę na montaż wodomierzy nowej generacji (bardziej czułych, o mniejszym margine-
sie błędu) z nakładkami radiowymi, ponieważ rozliczenia wody są jedną z największych bolączek naszej Spółdzielni.
  Szanowni Spółdzielcy, włożyliśmy wszyscy (Zarząd, Pracownicy, Rada Nadzorcza) wiele pracy w 2013 roku, 
wyniki mówią za siebie (w historii Spółdzielni takich jeszcze nie było!).  Bardzo Państwa proszę o przybycie na Wal-
ne Zgromadzenie Członków, wzięcie udziału w głosowaniach: nad udzieleniem absolutorium Członkom Zarządu,  
o zatwierdzenie sprawozdań i głosowaniu, jak podzielić zyski. Walne Zgromadzenie odbędzie się w sobotę, po to, by 
każdy mógł dotrzeć. Zamówiliśmy elektroniczne liczenie głosów, żeby zebranie nie trwało długo (przy tym mniej 
zapłacimy za ochronę i wynajem sali). Proszę o przybycie, bo tylko Waszymi głosami będzie można prowadzić dalej 
naprawę naszej Spółdzielni. Nie możemy dopuścić, by wąska grupa ludzi, którzy stracili powiązania ze Spółdzielnią 
stanowiła większość na Walnym Zgromadzeniu Członków i próbowała przywrócić stare porządki (tak jak było to  
w ubiegłym roku).                                        
Państwa głos jest naprawdę ważny!                                                                                                                  
  Na stronie internetowej Spółdzielni i w administracjach możecie Państwo zapoznać się z opinią Biegłego 
Rewidenta, ze sprawozdaniem Zarządu, sprawozdaniem RN i innymi dokumentami. Zadbałam o to, by sprawoz-
danie RN (organu wybranego spośród Członków Spółdzielni i przez nich) napisane było przystępnym językiem.  
Jeżeli macie Państwo pytania, chętnie spotkam się z Państwem i odpowiem na nie.

                                                                                                     z poważaniem,        
                                                                                                      Renata Malinowska 

                                                                                                      Przewodnicząca Rady Nadzorczej CzSM                                            

 
 

  Szanowni Spółdzielcy, dobiega drugi rok pracy i służby Rady Nadzorczej, a Zarządu w obecnym składzie – 
pierwszy.
  Był to czas dynamicznych zmian osobowych wśród pracowników Spółdzielni, a także wy-
tężonej pracy Zarządu, Prezydium RN, 3 jej Komisji i zatrudnionych pracowników. Czas wielu trud-
nych, ale niezbędnych decyzji i jednocześnie wielu zmian. Wróćmy do „źródeł”. Dla Komisji Rewizyj-
nej, powołanej w połowie 2012 roku rozpoczął się okres dogłębnego „grzebania w papierach”, liczenia  
i wnikliwego analizowania, aby dojść do prawdy o finansowej kondycji naszej Spółdzielni i przekazać ją Spółdzielcom.  
  Tym bardziej, że powszechne były wątpliwości, niedowierzania, a nawet zastrzeżenia do działań prowadzo-
nych przez ówczesne władze Spółdzielni, co przekładało się na często powtarzane pytanie: „skoro jest tak dobrze, to 
dlaczego jest tak źle?”.

Biuletyn Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

5

4. PrOceS naPrawczy naSzej SPółdzielni trwa!



Biuletyn Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

6

16. Rozpatrzenie odwołań od decyzji Rady Nadzorczej w przedmiocie wykreślenia 
       i wykluczenia z członkostwa Spółdzielni - podjęcie uchwał.
17. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych podczas Walnego Zgromadzenia w 2013 r.
18. Podjęcie uchwał w sprawach zgłoszonych przez członków.
19. Dyskusja.
20. Wolne wnioski. 
21. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

Informacja dodatkowa: 
  Zarząd Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zgodnie z § 19 ust. 14 Statutu informuje, że zarówno spra-
wozdania, opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2013,  jak i projekty uchwał  
będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia wyłożone będą od dnia 16.05.2014 r., w siedzibie Spółdzielni 
przy ul. Kombatantów 4 pokój Nr 17, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Spółdzielni. Każdy członek 
Spółdzielni ma prawo do zapoznania się z wyżej wskazanymi dokumentami. 
           Zarząd
                                                                                         Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

ORGANIZACJA
Walnego Zgromadzenia Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 07.06.2014 r.

1.  Walne Zgromadzenie Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołane zostało zgodnie z § 19 Statutu Spółdzielni.

2.  Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się w dniu 07.06.2014 r. o godz. 10:00 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekre-
acji w Czeladzi przy ul. Sportowej 2.

3.  Członkowie Spółdzielni proszeni są o podpisanie listy obecności. Listy wyłożone będą przy wejściu na salę obrad  
o godz. 9: 30 .

4.  Członek przy odbiorze pilota i karty do głosowania musi okazać się dowodem tożsamości.

5. Członek Spółdzielni obecny na Walnym Zgromadzeniu otrzyma kartę do głosowania oraz pilot do głosowania.

6. Głosowanie polegać będzie na podniesieniu karty i naciśnięciu przycisku na pilocie: zielony przycisk „za” , czerwony 
przycisk „przeciw” , żółty przycisk „.wstrzymuję się”. 

7.  Tylko Członek Spółdzielni osobiście może brać udział w Walnym Zgromadzeniu.

1. Majątek trwały Spółdzielni w wartości netto na dzień 31.12.2013 r. wynosił 45 025 tys. zł., w tym:
•	 grunty i wieczyste użytkowanie gruntu na wartość 3 265 tys. zł.;
•	 budynki, lokale na wartość 41 442 tys. zł.;
•	 obiekty inżynierii lądowej i wodnej na wartość 123 tys. zł.;
•	 urządzenia techniczne, maszyny, środki transportu i inne środki trwałe na wartość 194 tys. zł.
  Proces wyodrębniania własności lokali na rzecz lokatorów, fizyczne zużycie środków trwałych i ich amortyza-
cja spowodowały spadek wartości majątku netto o kwotę 1 946 tys. zł.,  tj. 4,14% w stosunku do roku ubiegłego.
  W 2013 roku zakończono budowę 13 sztuk garaży. Nakłady inwestycyjne zostały sfinansowane w całości  
ze środków przyszłych użytkowników. Spółdzielnia nie zaciągała kredytów inwestycyjnych na ich finansowanie.
  Wartości niematerialne i prawne obejmują:
•	 zakupione w 2013 r.  moduły: „Korespondencja seryjna”, za pomocą którego będą przysyłane wiadomości do użyt-

kowników,  m.in. o zmianie wysokości opłat za lokale oraz „Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta – e-Bok” mający 
na celu udostępnienie użytkownikom lokali, za pośrednictwem internetu, informacji o stanie ich kont;

•	 prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Norwida 10A nabytego w drodze licytacji są-
dowej

  Komisja Rewizyjna przede wszystkim „wzięła na warsztat” koszty, a w szczególności kwoty za zakup drzwi 
i okien, za wykonane remonty i inne usługi, konfrontując je z istniejącymi i sprawdzonymi ofertami rynkowej kon-
kurencji. Efekty pracy przyszły szybko. Okazało się, że analizowane dane są wyższe o ok. 40-80%, a niektóre jesz-
cze więcej. Komisja wykazała totalny bałagan, jaki panował w umowach z najemcami lokali, z brakiem aktualizacji  
i nieprawidłowościami włącznie. Praca Działu Opłat i Windykacji, delikatnie mówiąc, pozostawiała wiele do życzenia 
(bezwładność i brak konsekwencji w odzyskiwaniu wieloletnich zadłużeń mieszkańców lub najemców lokali). Do tego 
nieprzystające do rzeczywistości Regulaminy, Instrukcje lub ich brak. Nie możemy nie wspomnieć, że przez pierwsze 
kilka miesięcy pracy nam nie ułatwiano, a napotykane przeszkody zniechęcały, wytrącały z impetu, w taki sposób, że 
niektórzy członkowie nosili się z zamiarem rezygnacji z uczestnictwa w RN. 
  Drodzy Spółdzielcy, trzeba było nieustannie wskazywać kierunki działania i uzdrawiać, bo organizm był 
bardzo chory. Dzięki systematycznej współpracy Zarządu i Rady Nadzorczej powstawały prawne fundamenty, tj. Re-
gulaminy i Instrukcje, dzięki którym można było przeprowadzać przetargi na zdrowych zasadach, umożliwić na za-
dłużonych nieruchomościach wykonywanie remontów! Na pozostałych natomiast zintensyfikować prace remontowe, 
a przede wszystkim zaoszczędzić pokaźne, bo liczące w setkach tysięcy złotych kwoty, które „wracają” do funduszu 
remontowego. Należy tu nadmienić o wymiernych oszczędnościach powstałych z uchwalenia niektórych regulaminów 
i po restrukturyzacji spółdzielni. Miło nam jest poinformować, że rok 2013 zakończył się dla naszej Spółdzielni po-
myślnie, o czym bez wątpliwości przekonują nas dane w sprawozdaniu finansowym. Zachęcamy do zapoznania się z 
wyłożonymi do wglądu dokumentami w administracjach i siedzibie Spółdzielni. Jeśli dochodzą do Was plotki budzące 
wątpliwości, pytajcie nas o stan faktyczny. Nie mamy nic do ukrycia. Pracujemy przecież dla Was, a także dla siebie. Od 
Waszej woli zależy tylko, czy podejmiecie wysiłek poznania faktów. Wykonany został ogrom pracy, aby dojść do praw-
dy, wielki wysiłek, aby przygotować i wprowadzić Spółdzielnię na „właściwe tory”. Nie pozwólmy, aby włożony wysiłek 
został zmarnowany, a widoczne efekty zginęły. Uważamy, że nie możemy dopuścić do powrotu nieprawidłowych w 
przeszłości praktyk. Nie dajmy sobie odebrać obecnych osiągnięć i przyjdźmy na Walne Zgromadzenie Członków 
CzSM 7 czerwca, by dać wyraz akceptacji dla obecnie prowadzonego zarządzania i kontynuacji procesu naprawczego 
naszej Spółdzielni. Przecież los Spółdzielni leży nie w kogoś innego, ale w naszych rękach.

                                                                                       Krystyna Piwowarczyk i Andrzej Rogalski
Członkowie Komisji Rewizyjnej

  Zarząd Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej na podstawie § 19 Statutu Spółdzielni,  zwołuje Walne Zgro-
madzenie, które odbędzie się w dniu 07.06.2014 r. o godz. 1000, w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Czeladzi 
przy ul. Sportowej 2.
W Zgromadzeniu mogą wziąć udział wyłącznie członkowie Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Prezydium.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Komisji:
     a) Mandatowo-Skrutacyjnej, 
     b) Uchwał i Wniosków
4. Sprawozdanie Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej w zakresie stwierdzenia prawidłowości
    zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2013 r. - podjęcie uchwały.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2013 r. - podjęcie uchwały.
7. Sprawozdanie finansowe za 2013 r. - podjęcie uchwały. 
8.  Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku  netto za 2013 rok.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2013 rok- podjęcie uchwał.
10. Sprawozdanie finansowe za 2012 r. - podjęcie uchwały
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2012 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może 
       zaciągnąć.
13. Omówienie działalności SDK „ODEON” w związku z 30-leciem jego działalności.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uczestniczenia w kosztach związanych z  działalnością społeczną 
       i  kulturalną, prowadzoną przez Spółdzielnię.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie likwidacji funduszu celowego rozdziału instalacji gazu ze zbiorczej 
      na indywidualną dla grup budynków oś. Dziekana 1-12, ul. Norwida 2-12, ul. W. Pola 
      i ul. Orzeszkowej.
22. Zakończenie obrad.

5. POrządek Obrad walnegO zgrOmadzenia
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16. Rozpatrzenie odwołań od decyzji Rady Nadzorczej w przedmiocie wykreślenia 
       i wykluczenia z członkostwa Spółdzielni - podjęcie uchwał.
17. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych podczas Walnego Zgromadzenia w 2013 r.
18. Podjęcie uchwał w sprawach zgłoszonych przez członków.
19. Dyskusja.
20. Wolne wnioski. 
21. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

Informacja dodatkowa: 
  Zarząd Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zgodnie z § 19 ust. 14 Statutu informuje, że zarówno spra-
wozdania, opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2013,  jak i projekty uchwał  
będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia wyłożone będą od dnia 16.05.2014 r., w siedzibie Spółdzielni 
przy ul. Kombatantów 4 pokój Nr 17, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Spółdzielni. Każdy członek 
Spółdzielni ma prawo do zapoznania się z wyżej wskazanymi dokumentami. 
           Zarząd
                                                                                         Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

ORGANIZACJA
Walnego Zgromadzenia Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 07.06.2014 r.

1.  Walne Zgromadzenie Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołane zostało zgodnie z § 19 Statutu Spółdzielni.

2.  Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się w dniu 07.06.2014 r. o godz. 10:00 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekre-
acji w Czeladzi przy ul. Sportowej 2.

3.  Członkowie Spółdzielni proszeni są o podpisanie listy obecności. Listy wyłożone będą przy wejściu na salę obrad  
o godz. 9: 30 .

4.  Członek przy odbiorze pilota i karty do głosowania musi okazać się dowodem tożsamości.

5. Członek Spółdzielni obecny na Walnym Zgromadzeniu otrzyma kartę do głosowania oraz pilot do głosowania.

6. Głosowanie polegać będzie na podniesieniu karty i naciśnięciu przycisku na pilocie: zielony przycisk „za” , czerwony 
przycisk „przeciw” , żółty przycisk „.wstrzymuję się”. 

7.  Tylko Członek Spółdzielni osobiście może brać udział w Walnym Zgromadzeniu.

1. Majątek trwały Spółdzielni w wartości netto na dzień 31.12.2013 r. wynosił 45 025 tys. zł., w tym:
•	 grunty i wieczyste użytkowanie gruntu na wartość 3 265 tys. zł.;
•	 budynki, lokale na wartość 41 442 tys. zł.;
•	 obiekty inżynierii lądowej i wodnej na wartość 123 tys. zł.;
•	 urządzenia techniczne, maszyny, środki transportu i inne środki trwałe na wartość 194 tys. zł.
  Proces wyodrębniania własności lokali na rzecz lokatorów, fizyczne zużycie środków trwałych i ich amortyza-
cja spowodowały spadek wartości majątku netto o kwotę 1 946 tys. zł.,  tj. 4,14% w stosunku do roku ubiegłego.
  W 2013 roku zakończono budowę 13 sztuk garaży. Nakłady inwestycyjne zostały sfinansowane w całości  
ze środków przyszłych użytkowników. Spółdzielnia nie zaciągała kredytów inwestycyjnych na ich finansowanie.
  Wartości niematerialne i prawne obejmują:
•	 zakupione w 2013 r.  moduły: „Korespondencja seryjna”, za pomocą którego będą przysyłane wiadomości do użyt-

kowników,  m.in. o zmianie wysokości opłat za lokale oraz „Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta – e-Bok” mający 
na celu udostępnienie użytkownikom lokali, za pośrednictwem internetu, informacji o stanie ich kont;

•	 prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Norwida 10A nabytego w drodze licytacji są-
dowej

6. Sytuacja finanSOwa SPółdzielni 
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2. Stan funduszy własnych na dzień 31.12.2013 r. wyniósł 49 919 tys. zł., w tym:
•	 fundusz udziałowy na wartość 592 tys. zł., tj. 1,19%;
•	 fundusz wkładów mieszkaniowych i budowlanych na wartość 20 651 tys., tj. 41,37%;
•	 fundusz wkładów zaliczkowych na wartość 331 tys. zł., tj. 0,66 %;
•	 fundusz wkładów garażowych na wartość 1 624 tys. zł.; tj. 3,25%;
•	 fundusz z aktualizacji wyceny 2 549 tys. zł., tj. 5,11%;
•	 fundusz zasobowy 24 172 tys. zł, tj. 48,42%.
  Charakteryzują się systematycznym spadkiem wartości spowodowanym przekształceniem praw do lokali  
w odrębną własność.
3.Utrzymanie zasobów mieszkaniowych w należytym stanie wymaga dużych nakładów finansowych. Spółdzielnia za-
rządzając 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. Dlatego też pro-
wadzenie dalszego procesu termomodernizacji i demontażu płyt acekolowych jest w znacznym stopniu utrudnione.
  Na nieruchomościach są znaczne minusy na funduszu remontowym, co jest zaszłością lat ubiegłych.  
Finansowanie prac remontowych budynków mieszkalnych następuje z funduszów remontowych nieruchomości. Jedy-
nym źródłem przychodów tych funduszy są wpłaty od mieszkańców wynikające z odpisów. Koszty robót związanych  
z termomodernizacją są finansowane przez budynki, w których zostały wykonane przedmiotowe roboty. Zarząd na 
organizowanych spotkaniach w poszczególnych administracjach weryfikował plany remontów. Wykonywane remonty 
są niezbędne i konieczne na budynkach mieszkalnych, gdyż wolą mieszkańców jest przeprowadzanie termomoderni-
zacji, co wpłynie na stan techniczny budynków, ale również – co najważniejsze – na obniżenie kosztów zużycia ciepła 
w budynku. Pozwoli to na zebranie większych środków na funduszu remontowym.

Fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych
 na dzień 31.12.2013 r.

A. Fundusz na remonty na zasoby mieszkaniowe (bez termomodernizacji) wynosi 2 087 059,97 zł zgodnie z zestawie-
niem „Fundusz remontowy stan na : Grudzień 2013”, które zawiera bilans otwarcia 2013 r.
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B. Fundusz na remonty (termomodernizacja) wynosi minus 4 858 587,60 zł wg zestawienia na budynki:

Fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych – termomodernizacja 
wg stanu  na dzień 31.12.2013r.

Fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych 
 na dzień 31.12.2013r. 

1. Fundusz na remonty na zasoby mieszkaniowe (bez termomodernizacji) wynosi 2.087.059,97 
zł zgodnie z zestawieniem „Fundusz remontowy stan na : 
 Grudzień 2013”, które zawiera bilans otwarcia 2013r. 

2. Fundusz na remonty (termomodernizacja) wynosi minus 4.858.587,60 zł wg zestawienia na 
budynki: 
 

Fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych – termomodernizacja  
wg stanu  na dzień 31.12.2013r. 

 
 

Nr 
nier. Adres 

   
Lp. Wpływy Wydatki Wynik 

    
1 6 Szpitalna 25 13 933,08 zł 311 076,93 zł -297 143,85 zł 
2 11 Szpitalna 32 39 936,58 zł 351 731,87 zł -311 795,29 zł 
3 12 Szpitalna 36 43 138,70 zł 351 007,22 zł -307 868,52 zł 
4 26 Dehnelów 6 24 558,11 zł 568 556,71 zł -543 998,60 zł 
5 31 21 Listopada 18 14 898,38 zł 323 465,34 zł -308 566,96 zł 
6 32 Miła 8 10 385,37 zł 243 765,20 zł -233 379,83 zł 
7  Miła 10 11 284,10 zł 261 547,13 zł -250 263,03 zł 
8 52 Konopnickiej 4 8 559,78 zł 201 034,02 zł -192 474,24 zł 
9 56 27 stycznia 14-18 113 554,06 zł 425 100,59 zł -311 546,53 zł 

10 57 27 stycznia 20-30 174 257,51 zł 731 945,87 zł -557 688,36 zł 
11 58 27 stycznia 32-36 82 371,60 zł 364 744,67 zł -282 373,07 zł 
12 59 Spacerowa 9-15 96 890,16 zł 459 250,50 zł -362 360,34 zł 
13 60 Spacerowa 5-7 48 445,08 zł 229 741,86 zł -181 296,78 zł 
14 62 Orzeszkowej 14 12 220,20 zł 289 181,38 zł -276 961,18 zł 
15 63 Nowopogońska 231 8 563,46 zł 201 034,10 zł -192 470,64 zł 
16 64 Tuwima 13-17 28 667,20 zł 277 067,58 zł -248 400,38 zł 

  Razem: 731 663,37 zł 5 590 250,97 zł -4 858 587,60 zł 
 

3. Fundusz remontowy ewidencjonowany wg administracji do dnia 31.12.2007 r.: 
- wynosi minus 57 605,99 zł.   

4. OGÓŁEM FUNDUSZ NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH  

na dzień 31.12.2013 r. (poz. 1+2+3) wynosi minus 2 829 133,62 zł. 

 

 

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

2013. 

 

 

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 31.12.2013 r. (poz. A+B+C) wynosi minus 2 829 133,62 zł.
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4.  Całokształt działalności Spółdzielni przedstawia zestawienie przychodów i kosztów za rok 2013.

 Zestawienie przychodów i kosztów za rok 2013 r.

* Pozycja  „BO 2013R.” obejmuje wynik z 2012 r. Zgodnie z art. 6. ustawy o  spółdzielniach mieszkaniowych różnica między kosztami a przychodami gospodarki 
zasobami mieszkaniowymi spółdzielni zwiększa odpowiednio koszty lub przychody tej gospodarki w roku następnym,
** Pozycja pozostała działalność operacyjna  obejmuje m.in. utworzenie i rozwiązanie rezerw na zobowiązania, utworzenie i rozwiązanie odpisów aktualizują-
cych należności,   koszty oraz odzyskane koszty sądowe. 

 

Zestawienie 
przychodów i 
kosztów za 
rok 2013 

 

       
Wyszczególnienie BO                2013 r.* Przychody                 Koszty                        RAZEM                      

  ( poz.2+3-4) 
 

1 2 3 4 5  

I. GZM - w tym 236 588,56 31 442 241,55 30 852 591,94 826 238,17  

 1. Eksploatacja 236 588,56 9 618 649,78 9 029 000,17 826 238,17  

2. Odpis na fundusz 
remontowy   4 637 716,70 4 637 716,70 0,00 

 

3.  Media   17 185 875,07 17 185 875,07 0,00  

 -gaz     260 554,26 260 554,26 0,00 

 -woda     4 681 422,86 4 681 422,86 0,00 

 -CO, CW     12 243 897,95 12 243 897,95 0,00 
II. Sprzedaż poza 
GZM - 
 w tym   2 517 415,18 1 964 818,31 552 596,87 

 

1. ODEON      457 198,49 447 510,17 9 688,32 

2. Garaże    95 495,40 79 301,93 16 193,47 

3. Pożytki    63 080,51 22 449,41 40 631,10 

4. Lokale użytkowe   1 828 601,47 1 388 221,72 440 379,75  

5. Reklama, 
dzierżawa gruntów   73 039,31 27 335,08 45 704,23 

 

III.  Działalność 
finansowa   214 479,49 4 250,25 210 229,24 

 

IV.  Pozostała 
działalność 
operacyjna **   934 742,53 475 470,04 459 272,49 

 

V. Razem 
II+III+IV     3 666 637,20 3 172 223,29 1 222 098,60 

VI. Podatek       145 949,00  

VII. Zysk netto (V-
VI)       1 076 149,60 

 

* Pozycja  „BO 
2013R.” obejmuje 
wynik z 2012 r. 
Zgodnie z art. 6. 
ustawy o  
spółdzielniach 
mieszkaniowych 
różnica między 
kosztami a 
przychodami 
gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi 
spółdzielni zwiększa 
odpowiednio koszty 
lub przychody tej 
gospodarki w roku 
następnym, 
** Pozycja pozostała 
działalność 
operacyjna  obejmuje 
m.in. utworzenie i 
rozwiązanie rezerw 
na zobowiązania, 
utworzenie i 
rozwiązanie odpisów 
aktualizujących 
należności,   koszty 
oraz odzyskane 
koszty sądowe.  

 

 

       

  Pracownicy w zależności od potrzeb wynikających zarówno z przepisów prawa, jak i jego zmian, uczestniczą w róż-
nego rodzaju szkoleniach, podnoszących tym samym wiedzę i kwalifikacje. W 2013 r. odbyło się 12 szkoleń, a łączny koszt tych 
szkoleń to kwota 5 116,27 zł.

5. Pomimo utrzymującego się wysokiego stanu zaległości z tytułu opłat, Spółdzielnia zachowuje dobrą płynność fi-
nansową. Wskaźnik płynności tzw. szybki utrzymuje się na dobrym poziomie 1. Wskaźnik rotacji – spływ należności  
(w dniach), który informuje po ilu dniach środki pieniężne z tytułu należności trafiają do Spółdzielni w 2013 r. wyniósł 30 
dni i jest krótszy w stosunku do 2012 r. o 3 dni, a do 2011 r. o 8 dni.
6. Zadłużenie z tytułu opłat za używanie lokali mieszkalnych na dzień 31.12.2013 r. wyniosło:
- 2 522 tys zł. lokale mieszkalne;
- 724 tys. zł lokale użytkowe.
7. Sytuację finansową Spółdzielni w roku obrotowym 2013 należy uznać za prawidłową, nie istnieje zagrożenie dla prowa-
dzenia działalności Spółdzielni w roku następnym.

Elżbieta Tarnowska
Główny Księgowy

  Wynik finansowy ustalono z pozostałej działalności gospodarczej  zwiększając jego wielkość o koszty i przychody  
z operacji finansowych oraz pozostałe koszty i przychody operacyjne, natomiast wynik z Gospodarki Zasobami Mieszkanio-
wymi ustalono z działalności bezpośrednio związanej z eksploatacją i utrzymaniem zasobów  mieszkaniowych.
Zysk netto za rok 2013 w kwocie 1 076 149,60 zł proponuje się przeznaczyć:
- w części wynikającej z pożytków z nieruchomości tj. 32 911,19 zł (netto) zgodnie z Art.5 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 
2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych z późniejszymi zmianami, na  wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem tych 
nieruchomości,
   - w części wynikającej z pożytków i innych przychodów z własnej działalności gospodarczej tj. 1 043 238,41 zł (net-
to) przeznaczyć na po krycie straty z lat ubiegłych w kwocie 727 684,69zł powstałej z pozostałej działalności operacyjnej  
i finansowej w części nie związanej z działalnością opodatkowaną, prezentowanej w latach ubiegłych jako część wyniku  
z GZM a pozostałą część tj. 315 553,72 zł (netto) przeznaczyć: kwotę 291 708,00 zł na dofinansowanie do montażu wodomierzy 
z nakładką radiową, kwotę 23 845,72 zł na fundusz zasobowy. 
  Podstawowym źródłem przychodów Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej są opłaty od lokali mieszkalnych, użyt-
kowych, 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. Opłaty zależne od Spółdzielni nie były w 2013 roku podwyższane. Istotnym proble-
mem jest wzrost opłat zewnętrznych – niezależnych od Spółdzielni. 
  Przychody netto ze sprzedaży produktów w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 611 385,18 zł., co było wynikiem 
zwiększenia opłat za usługi komunalne i media od lipca 2013 r. oraz wzrostu kosztów centralnego ogrzewania i centralnej 
ciepłej wody w 2013 r.
  W 2013 r. w Spółdzielni było zatrudnionych średnio 80 osób. Biorąc pod uwagę strukturę zawodową stwierdza się,  
iż pracowników umysłowych zatrudnionych było 53, a pracowników fizycznych na stanowiskach konserwatorów 27. Nastąpiło 
zmniejszenie zatrudnienia do ubiegłego roku o 5 pracowników umysłowych i 3 pracowników na stanowiskach konserwato-
rów. W CzSM w 2013 r. obowiązywał Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, który gwarantował dość znaczące przywileje dla 
zatrudnionych pracowników. Przykładem tego mogą być nagrody jubileuszowe, wyższe odprawy emerytalne i rentowe. Zarząd 
Spółdzielni, po konsultacjach z działającymi w Spółdzielni organizacjami związkowymi, wypowiedział w dniu 29.10.2013 r. 
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy.

  Od stycznia br. zostały wprowadzone nowe „Procedury działań w sprawie naliczania odsetek i spłaty zadłużenia  
z tytułu opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży”. Wielu użyt-
kowników lokali odczuwa ich skutki otrzymując wezwanie do zapłaty już w przypadku wystąpienia braku jedno-
miesięcznej opłaty. Osoby, które nie mają możliwości uregulowania zaległości jednorazowo zachęcamy do zade-
klarowania spłaty w miesięcznych ratach. Złożenie takiego oświadczenia zapewnia brak wymagalności odsetek  
w okresie spłaty. Nie wszyscy jednak są zainteresowani takim rozwiązaniem, a także systematycznym wnoszeniem opłat. 
Zalegający muszą zatem liczyć się, że będą nadal otrzymywać wezwania do zapłaty, a od zadłużenia wymagane będą od-
setki. Natomiast jeżeli zadłużenie będzie narastać sprawa kierowana będzie do sądu, co spowoduje wzrost należności  
o koszty i odsetki sądowe. Apelujemy, aby nie lekceważyć otrzymywanych wezwań do zapłaty. 
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7. efekt nOwych PrOcedur windykacyjnych 

  Od stycznia br. zostały wprowadzone nowe „Procedury działań w sprawie naliczania odsetek i spłaty zadłużenia  
z tytułu opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży”. Wielu użyt-
kowników lokali odczuwa ich skutki otrzymując wezwanie do zapłaty już w przypadku wystąpienia braku jedno-
miesięcznej opłaty. Osoby, które nie mają możliwości uregulowania zaległości jednorazowo zachęcamy do zade-
klarowania spłaty w miesięcznych ratach. Złożenie takiego oświadczenia zapewnia brak wymagalności odsetek  
w okresie spłaty. Nie wszyscy jednak są zainteresowani takim rozwiązaniem, a także systematycznym wnoszeniem opłat. 
Zalegający muszą zatem liczyć się, że będą nadal otrzymywać wezwania do zapłaty, a od zadłużenia wymagane będą od-
setki. Natomiast jeżeli zadłużenie będzie narastać sprawa kierowana będzie do sądu, co spowoduje wzrost należności  
o koszty i odsetki sądowe. Apelujemy, aby nie lekceważyć otrzymywanych wezwań do zapłaty. 
  Z analizy zadłużeń w opłatach za lokale mieszkalne i użytkowe wynika, że działania windykacyj-
ne stosowane przez Dział Opłat i Windykacji wpływają na spadek zadłużenia. Porównując wartość zadłużenia w opła-
tach za lokale mieszkalne do miesięcznych naliczeń, to w grudniu 2013 stanowiły one 76%, a w kwietniu 73,6% (spadek  
o 2,4%). Natomiast porównując stan zadłużenia na dzień 30.04.2014 r. (nie uwzględniając kosztów i odsetek sądowych) w sto-
sunku do  stycznia br., to ogółem nastąpił spadek zaległości o 71,4 tys. zł, w tym 43,3 tys. zł w lokalach mieszkalnych i 28,1 tys. 
zł w lokalach użytkowych. Dodatkowo wyegzekwowano 16,2 tys. zł odsetek od użytkowników, którzy nieterminowo wnoszą 
opłaty za korzystanie z lokali. Cieszy spadek zadłużenia, chociaż cztery miesiące, to jeszcze zbyt krótki czas, aby widoczne były 
wymierne efekty wprowadzonych nowych działań windykacyjnych. 

Barbara Cholewa
Dział Opłat i Windykacji

  Od września 2012 r.  dostawca ciepła fakturuje koszty za podgrzew wody 2 razy w miesiącu. Pierwszy raz za tzw. 
koszty stałe zależne od mocy zamówionej i usług przesyłowych stałych, których wysokość w kolejnych miesiącach jest niezmien-
na (o ile dostawca nie zmieni ceny).  
  Faktury za koszty stałe wystawiane są na początku każdego rozliczanego miesiąca. Drugi raz dostawca ciepła fak-
turuje tzw. koszty zmienne, wysokość których zależna jest od zużycia ciepła do podgrzewu  wskazanego przez układy pomiarowe, 
zlokalizowane w wymienniku ciepła i usług przesyłowych zmiennych. Odczyt liczników ciepła wykonuje się po zakończeniu 
miesięcznego okresu rozliczeniowego, z terminem płatności w kolejnym miesiącu. 
  Kierując się tym sposobem rozliczeń Zarząd Spółdzielni za zgodą Rady Nadzorczej zaproponował wprowadze-
nie od 1 lipca 2014br. rozliczenia kosztów podgrzewu wody w analogiczny sposób. W rachunkach opłaty za mieszkanie zostały 
ujęte dwa składniki za podgrzew wody: opłata stała i zmienna. Opłata stała wynika z podziału miesięcznych kosztów stałych za 
podgrzew wody dostarczanej z danego wymiennika ciepła przez ilość mieszkań podległych pod ten wymiennik. Wysokość opłaty 
stałej jest więc identyczna dla tych mieszkań, bez względu na to czy w mieszkaniu w okresie rozliczeniowym  następowało zużycie 
ciepłej wody czy lokal był niezamieszkiwany. Opłata zmienna – zaliczka wynika z podziału kosztów opłaty zmiennej w okresie 
rozliczeniowym i zużycia wykazanego przez wodomierze indywidualne ciepłej wody. Opłata zmienna – zaliczka została skalku-
lowana za okres ostatnich 2 lat. 
  Powyższe wyjaśnienia dotyczyły opłat za podgrzew wody. Z kolei rozliczenie podgrzewu wody Spółdzielnia bę-
dzie przeprowadzała wg rzeczywistych kosztów. Po odjęciu opłat stałych za podgrzew, pozostałe koszty będą rozliczane pro-
porcjonalnie do ilości zużytej ciepłej wody.  Informacje o powyższych działaniach zostały przekazane użytkownikom mieszkań 
z 3 miesięcznym wyprzedzeniem od daty ich obowiązywania. Ponadto w ślad za tymi działaniami nastąpiły zmiany zapisów  
w regulaminie dotyczącym rozliczania kosztów zużycia i podgrzewu wody. 

Barbara Baran
Sekcja ds. Rozliczeń i Analiz Mediów

8. infOrmacja O zmianach w OPłacie za wOdę dO POdgrzewu 
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  Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż zostało wynegocjowane z Bankiem PKO PB obniżenie 
pobieranej opłaty od dokonywanych wpłat za lokale mieszkalne i niemieszkalne z 6 zł do 3 zł. 
  Od 12.05.2014 r. kwota pobieranej opłaty za dokonanie wpłaty gotówkowej w placówkach Banku PKO PB 
na rachunek Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa wynosi 3 zł.

                                                                             Lucyna Woźniak
Specjalista ds. analiz ekonomicznych

BLIŻEJ MIESZKAŃCÓW...

 Cykl ten poświęcamy sprawom mieszkańców. Tym razem przedstawimy Państwu najważniejsze zagadnienia  
ze wszystkich osiedli Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zagrożenie dla naszego zdrowia

 W kwietniu została przeprowadzona deratyzacja we wszystkich budynkach Administracji nr 3 – osiedle Musiała. 
Jej zakres stanowi zespół zabiegów mających na celu zwalczanie gryzoni i zabezpieczenie przed nimi obiektów oraz 
ochronę zdrowia mieszkańców.

9. Obniżenie PrOwizji za OPłatę za lOkale

10. bliżej mieSzkańców...

       Odpady niebezpieczne i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady budowlano-remontowe 
można nieodpłatnie oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który zlokalizowany jest przy 
ul. Szyb Jana 1 H w Czeladzi.
 Harmonogram wywozu nieczystości wielkogabarytowych obowiązuje w zasobach Czeladzkiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej.

Wynik „Zapytania – Sondażu”

          Administracja osiedla Musiała przedstawia wynik „Zapytania – Sondażu” przeprowadzonego na przeło-
mie marca i kwietnia bieżącego roku w sprawie zmiany lokalizacji placu gospodarczego w obrębie nieruchomości 
nr 27 dla budynków położonych przy ulicach: Dehnelów 23-27, Dehnelów 29-33, Powstańców Śl. 1-7, Skłodowskiej 
2-8, Skłodowskiej 10-18.
Na ogólną liczbę 285 użytkowników całej nieruchomości swoją opinię wyraziło 244, z czego  92 opowiedziało 
się za zmianą lokalizacji, a 152 użytkowników lokali wyraziło swój sprzeciw.

Dbajmy o porządek!

          Od pewnego czasu w Administracji nr 4 (osiedle Dziekana) pojawia się problem trzepania  dywanów 
czy pościeli na balkonie, a także wystawiania śmieci na klatkach schodowych. W związku z tym przypominamy, że 
zgodnie z Regulaminem użytkowania lokali oraz zasad porządku domowego pkt 3 § 9. Rozdział 2 OBOWIĄZKI 
UŻYTKOWNIKÓW LOKALI „Zabrania się składowania śmieci poza miejscem do tego wyznaczonym przez admi-
nistrację osiedla” oraz pkt 2 § 17 ww. regulaminu  „Nie wolno trzepać dywanów, pościeli, ubrań itp. na balkonach, 
loggiach, tarasach oraz klatkach schodowych, korytarzach i w oknach”. Gryzonie uszkadzają konstrukcje i wyposażenie budynków, zabudowań gospo-

darskich i magazynów, niszczą warstwę izolacyjną tych pomieszczeń oraz uszkadzają 
przewody elektryczne i wodociągowe. Ale to jest tylko częścią problemu. Najgroźniej-
sze jest to, iż gryzonie, a w szczególności szczury, przenoszą ponad 60 chorób.
 Aby skutecznie zapobiegać pojawianiu się tych szkodników należy utrzymywać 
nieruchomości w należytym stanie sanitarnym i porządkowym, nie pozostawiać resz-
tek jedzenia i odpadów oraz ograniczyć dokarmianie ptaków i dziko żyjących na osie-
dlach kotów. Dla uniknięcia pośredniego lub bezpośredniego źródła zanieczyszczenia 
warto zadbać, aby odpady żywnościowe, niejadalne produkty uboczne i inne śmie-
ci usuwać z naszych kuchni. Powinniśmy unikać ich niepotrzebnego gromadzenia, 
składować je w zamykanych pojemnikach w dobrym stanie, łatwych do czyszczenia 
i dezynfekcji.
 Pozostawianie odpadów żywnościowych przy budynkach i pod balkonami powoduje „wprowadzanie” 
się tam gryzoni, a co za tym idzie powodowanie przez nie szkód w postaci podkopów. Taka sytuacja ma miejsce  
np. na placach zabaw i terenach zielonych przy ul. Powstańców Śl., Skłodowskiej i Dehnelów. Pamiętajmy więc, że po-
zostawiając jedzenie powodujemy szkody i zagrażamy własnemu zdrowiu oraz zdrowiu innych.

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych

 W związku z licznymi zapytaniami użytkowników lokali mieszkalnych zasobów Administracji nr 3, przestawiamy 
harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych z zabudowy wielomieszkaniowej:
11.06.2014 r. (środa)
09.07.2014 r. (środa)
06.08.2014 r. (środa)
10.09.2014 r. (środa)
08.10.2014 r. (środa)
05.11.2014 r. (środa)
10.12.2014 r. (środa)
 Przedmioty do zabrania należy wystawiać przy placach gospodarczych 
 z jednodniowym wyprzedzeniem.
 Jednocześnie informujemy, że do odpadów wielkogabarytowych zalicza-
my: wersalki, tapczany, krzesła, stoły, pierzyny, materace, dywany, zabawki  
dużych rozmiarów. Do tej grupy odpadów nie zaliczamy natomiast odpadów 
budowlano-remontowych, np. gruzu, okien, drzwi, paneli, urządzeń sanitar-
nych, odpadów niebezpiecznych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „ALBA” nie będzie rów-
nież zabierać papy, eternitu, urządzeń elektronicznych i elektrycznych, opon 
samochodowych, olei oraz lakierów.
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nr 27 dla budynków położonych przy ulicach: Dehnelów 23-27, Dehnelów 29-33, Powstańców Śl. 1-7, Skłodowskiej 
2-8, Skłodowskiej 10-18.
Na ogólną liczbę 285 użytkowników całej nieruchomości swoją opinię wyraziło 244, z czego  92 opowiedziało 
się za zmianą lokalizacji, a 152 użytkowników lokali wyraziło swój sprzeciw.

Dbajmy o porządek!

          Od pewnego czasu w Administracji nr 4 (osiedle Dziekana) pojawia się problem trzepania  dywanów 
czy pościeli na balkonie, a także wystawiania śmieci na klatkach schodowych. W związku z tym przypominamy, że 
zgodnie z Regulaminem użytkowania lokali oraz zasad porządku domowego pkt 3 § 9. Rozdział 2 OBOWIĄZKI 
UŻYTKOWNIKÓW LOKALI „Zabrania się składowania śmieci poza miejscem do tego wyznaczonym przez admi-
nistrację osiedla” oraz pkt 2 § 17 ww. regulaminu  „Nie wolno trzepać dywanów, pościeli, ubrań itp. na balkonach, 
loggiach, tarasach oraz klatkach schodowych, korytarzach i w oknach”.
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  Mieszkamy w budynkach wielorodzinnych dlatego nie narażajmy naszych sąsiadów na kontakt z bakte-
riami, których siedliskiem są worki ze śmieciami (często nawet otwarte!). Co więcej taki widok nie jest estetyczny,  
a zapach, który unosi się nad śmieciami przyjemny.
  Aby uniknąć sytuacji konfliktowej i zapewnić schludny wygląd naszych klatek schodowych wystarczy 
jedynie odrobina dobrej woli i chęci. Potrzeba tak niewiele, by mieszkało się nam przyjemnie i zdrowo.

Obowiązki właścicieli psów

  Posiadanie psa to niewątpliwe przyjemność, ale zarazem obowią-
zek. Należy pamiętać, by nasz pupil nie był uciążliwością dla sąsiadów. Jednym 
z obowiązków właściciela psa jest wyprowadzanie go na smyczy, a w przypad-
ku średnich i dużych psów założenie kagańca. Ponadto nie można dopuszczać, 
aby pozostawiony w domu pies czekając na swojego właściciela uporczywie 
szczekał przez kilka godzin. Nie wolno trzymać zwierząt w miejscach do tego 
nie przeznaczonych, tj. na balkonach, piwnicach, korytarzach.
  Innym obowiązkiem jest usuwanie wszelkich zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę np. na klatce 
schodowej, chodniku,  piwnicach itd.  Zabrania się wyprowadzenia psów  na trawniki, zieleńce, przydomowe place 
zabaw, a w szczególności do piaskownic. Mieszkańcy utrzymujący zwierzęta domowe powinni dołożyć wszelkich 
starań, aby zwierzęta były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia i nie zakłócały porządku domowego. Pamiętajmy,  
że właściciele psów ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie swoich czworonogów i za wyrządzone przez 
nich krzywdy.

Uwaga rozpoczynamy koszenie traw

  W związku rozpoczęciem koszenia traw apelujemy do właścicieli pojazdów o nieparkowanie samochodów  
w miejscach znajdujących się blisko trawników.
  O terminie koszenia informujemy Państwa na bieżąco poprzez wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń  
z zamieszczeniem daty przystąpienia do koszenia.

Nowe place zabaw już wkrótce

       Długo oczekiwane urządzenia zabawowe zostaną uzupełnione na placu zabaw przy budynku  
Szpitalna 21. Dodatkowo przy ul. Miasta Auby 6-10 zostanie wykonany nowy plac zabaw z nowocześniejszymi urzą-
dzeniami zabawowymi dla najmłodszych. Wymiana urządzeń związana jest przede wszystkim z zapewnieniem bez-
pieczeństwa naszym dzieciom
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Trwają prace remontowe na klatkach schodowych

           Ukończono malowanie klatki schodowej i korytarzy w budynku przy  
ul. Ogrodowej 20. Niestety pomimo zamontowanego domofonu wandale już dali 
o sobie znać niszcząc pomalowane powierzchnie ścienne. Zwróćmy uwagę na to, 
kto odwiedza nasze dzieci i młodzież, nie bądźmy obojętni, bowiem za zniszczone 
mienie płacimy wszyscy. 
             Rozpoczynają się prace malarskie kolejnych korytarzy i klatek schodo-
wych. Dotyczy to w pierwszej kolejności budynków, w których wymieniono okna 
na klatkach tj. ul. Miasta Auby 12 i 8.
  Ponadto w budynkach przy ul. Miasta Auby 12 i 8 zabudowano oprawy 
oświetleniowe - ledowe, które są bardzo energooszczędne. Przed windami nato-
miast zabudowano oprawy ledowe dwustanowe z czujnikami ruchu. Mieszkańcy 
budynków na pewno już odczuli komfort po wymianie oświetlenia.

               Pamiętajmy przy tym o reagowaniu na złe zachowania. Wandale na bieżąco „umilają” życie zarówno miesz-
kańcom jak i służbom administracyjnym. W ostatnim czasie znów odnotowano kilka włamań do maszynowni dźwigówi 
piwnic (poniżej zdjęcie maszynowni, w której bezdomni zorganizowali sobie nocleg). Nagminnie niszczone są kłódki  
zabezpieczające tablice rozdzielcze, kraty zabezpieczające przed wejściem do maszynowni oraz niszczone są zamki do 
drzwi wejściowych.
  Wszechobecny na osiedlach wandalizm dał się również we znaki mieszkańcom osiedla Piłsudskiego, gdzie w ciągu 
jednego weekendu spalono 4 pomieszczenia służące do magazynowania śmieci (śmietniki). Dla lepszego zobrazowania 
problemu informujemy, że odbudowa takiego śmietnika np. przy pawilonie EDEN jest szacowana na około 20 tys. zł.
Gdy jesteś świadkiem aktów wandalizmu na Twoim osiedlu powiadom Spółdzielnię (nr tel. 32 265 10 22 lub 32 265 10 
16 – telefon czynny całą dobę),  policję (nr tel. 997) lub straż miejską (32 763 79 64).

Aleksandra Banasiak
Agnieszka Nowak

Agata Sojska

 A plany mamy bogate. Pójdziemy w kierunku filmu, fotografii, teatru. Poszerzymy naszą ofertę dla seniorów oraz ze-
społów młodzieżowych. Będziemy kontynuować rozpoczęte projekty, w tym Akcję Zima, Akcję Lato, koncerty „Il viaggio 
con l’arte – podróże ze sztuką”, festyny plenerowe, happeningi, konkursy oraz wigilijne spotkania z samotnymi mieszkań-
cami CzSM. Lokalni twórcy będą mogli zaprezentować się na deskach sceny Sali Teatralnej oraz w Galerii.
 Jeśli nie zgadzają się Państwo z grupką ludzi chcących przekreślić to wszystko, co do tej pory zostało zrobione  
i co jeszcze przed nami, prosimy przyjść na Walne Zgromadzenie 7 czerwca o godzinie 10:00 do Hali MOSiR w Czeladzi  
i zagłosować. Zapraszamy wszystkich, którym los dalszej działalności społecznej i kulturalnej Spółdzielni nie jest obojętny. 

30 lat za nami, a przed nami...

    Wszystko zaczęło się w październiku 1984 roku i trwa po dzień  
dzisiejszy. Jeszcze... W każdym Biuletynie oraz na naszej stronie internetowej 
www.sdk-odeon.pl i facebooku przedstawialiśmy Państwu wybrane wydarzenia  
z działalności SDK „Odeon”, aby móc przybliżyć życie naszej placówki.  
Jest to tylko ułamek tego, co przez te 30 lat zdołaliśmy dokonać. 
 Niestety w jubileuszowym „prezencie” kilkanaście osób podpisało się pod wnioskiem o likwidację dzia-
łalności społeczno-kulturalnej, chcąc tym samym w jednej chwili przekreślić cały jej dorobek. Blisko 300 dzieci  
w każdym tygodniu uczestniczy w zajęciach wokalnych, instrumentalnych, językowych, taneczno-ruchowych  
i plastycznych, spędzając u nas czas wolny. Na wszystkich koncertach czy niedzielnych teatrzykach dla najmłod-
szych sala teatralna jest zapełniona. Każde wydarzenie to 150 osób wśród publiczności. W ciągu sezonu organizuje-
my ok. 50 imprez z różnych obszarów sztuki, co pozwala skierować ofertę do kilku tysięcy osób.

          Na deskach Sceny Teatralnej gościliśmy w ostatnim czasie niekwestionowanych artystów, jakimi są: Zbi-
gniew Wodecki, Krystyna Sienkiewicz, soliści mediolańskiej La Scali – Wiesław Ochman i Aleksander Teliga, 
aktorzy związani z telewizyjnym serialem „Ranczo”, znany ze śląskiej Listy Szlagierów Mariusz Kalaga czy piosen-
karka jazzowa Ewa Uryga. Szczególnym wydarzeniem artystycznym był koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.  
W edycjach Akcji Lato i Akcji Zima bierze udział zawsze ponad 150 dzieci. „Odeon” jest także miejscem spotkań 
Rodów Czeladzkich, Koła Osób Niepełnosprawnych „Przyjaciele” czy Stowarzyszenia „Optymalni” oraz lokal-
nych artystów, w tym zespołu „Orfeusz”.
           Nasi podopieczni swymi występami wzbogacają liczne imprezy kulturalne w mieście, powiecie i regionie. 
A Galeria „Odeonu” prezentuje rysunek, malarstwo i grafikę lokalnych artystów.
            Nasza placówka jest laureatem prestiżowej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury.
       Czy naprawdę najlepszym prezentem na 30-lecie działalności jest doprowadzenie do jej zakończenia?  
W tym momencie już tylko od Państwa zależy, czy od kolejnego sezonu kulturalnego dzieci, młodzież, a także do-
rośli będą mieli gdzie spędzać czas wolny. 
 

Maszynownia - miejscem noclegu bezdomnych

11. wieści z Sdk „OdeOn”

1. Przeprowadzki tel. 518-670-369
2. Remonty mieszkań tel.518-670-369
3. Kupię każdy samochód-gotówka Tel. 660-476-276
4. 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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 A plany mamy bogate. Pójdziemy w kierunku filmu, fotografii, teatru. Poszerzymy naszą ofertę dla seniorów oraz ze-
społów młodzieżowych. Będziemy kontynuować rozpoczęte projekty, w tym Akcję Zima, Akcję Lato, koncerty „Il viaggio 
con l’arte – podróże ze sztuką”, festyny plenerowe, happeningi, konkursy oraz wigilijne spotkania z samotnymi mieszkań-
cami CzSM. Lokalni twórcy będą mogli zaprezentować się na deskach sceny Sali Teatralnej oraz w Galerii.
 Jeśli nie zgadzają się Państwo z grupką ludzi chcących przekreślić to wszystko, co do tej pory zostało zrobione  
i co jeszcze przed nami, prosimy przyjść na Walne Zgromadzenie 7 czerwca o godzinie 10:00 do Hali MOSiR w Czeladzi  
i zagłosować. Zapraszamy wszystkich, którym los dalszej działalności społecznej i kulturalnej Spółdzielni nie jest obojętny. 
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Agata Biesiadecka 
 Kierownik SDK „Odeon”

1. Przeprowadzki tel. 518-670-369
2. Remonty mieszkań tel.518-670-369
3. Kupię każdy samochód-gotówka Tel. 660-476-276
4. 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.

12. OgłOSzenia drObne

Krystyna Sienkiewicz podczas występu

Koncert Zbigniewa Wodeckiego

„,Błysk”, „Błysk Mini, „Szeptem”

Inauguracja sezonu kulturalnego 1988/1989 Mariusz Kalaga – Śląska Lista Szlagierów Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”

Występ kabaretu „KaŁaMaSz” Festyn z okazji Dnia DzieckaWycieczka w góry podczas Akcji Lato
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