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INFORMACJA O ODBYTYM  WALNYM  ZGROMADZENIU 

W  DNIU 07.06.2014 r. 

   Stosownie do przyjętego porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło: 

  -  UCHWAŁĘ Nr 1/VI/2014 -  w sprawie przywrócenia członkostwa, członkowi wykreślonemu 

      chwałą Rady Nadzorczej. 

  -  UCHWAŁĘ Nr 2/VI/2014 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Czeladzkiej 

      Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi za 2013 r. 

  - UCHWAŁĘ Nr 3/VI/2014 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 

     Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi za 2013 r. 

  -  UCHWAŁĘ Nr 4/VI/2014 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Czeladzkiej 

     Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi za rok 2013 na które składa się: 

  1/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

  2/ bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą    

                                                                                                                                       60 704 023,42  zł 

  3/ rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący:      

     a/ nadwyżkę  przychodów nad kosztami z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w kwocie  

                                                                                                                                   549 018,51 zł.    

     b/ zysk netto z działalności gospodarczej w kwocie 1 076 149,60 zł.                

  4/ zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 

     31.12.2013 r. wykazujące zmniejszenie funduszu  własnego o kwotę 1 456 203,50 zł. 

5/ rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 

     wykazujący wzrost środków pieniężnych o kwotę  3.134 175,77 zł. 

6/ dodatkowe informacje i objaśnienia. 

  -  UCHWAŁĘ Nr 5/VI/2014 – w sprawie podziału zysku netto za 2013 r. 

 1.  Zysk netto pomniejszony o  pożytki z nieruchomości zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15  

grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych z późniejszymi zmianami, w kwocie  

1 043 238,41 zł przeznaczyć: 

    - kwotę 727 684,69 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych powstałej z pozostałej   działalności 

      operacyjnej i finansowej w części nie związanej z działalnością opodatkowaną, prezentowanej 

      w latach ubiegłych jako część wyniku z GZM, 

    - kwotę 291 708,00  na dofinansowanie dla członków na montaż wodomierzy z nakładką radiową   

      w wysokości 0,37 zł na każdy wodomierz, 

    - kwotę 23 845,72  na fundusz zasobowy. 

  -  UCHWAŁĘ Nr 6/VI/2014 – w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Czeladzkiej 

     Spółdzielni Mieszkaniowej inż. Jolancie Bulskiej za okres od 01.01.2013-05.06.2013 r. 

  - UCHWAŁĘ Nr 7/VI/2014 – w sprawie udzielenie absolutorium Z-cy Prezesa Czeladzkiej Spółdzielni 

     Mieszkaniowej w Czeladzi mg inż. Zygmuntowi Kopczyńskiemu za okres od 01.01.2013 r. 

     do 20.06.2013 r. 

  -  UCHWAŁĘ Nr 8/VI/2014 – w sprawie udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Czeladzkiej 

      Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi Pani Annie Socha za okres od 05.06.2013 r. - 20.06.2013 r. 

  -  UCHWAŁĘ Nr 9/VI/2014 – w sprawie udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa Zarządu Czeladzkiej 

      Spółdzielni Mieszkaniowej Pani Annie Socha za okres od 20.06.2013 – 31.12.2013 r. 

  -  UCHWAŁĘ Nr 10/VI//2014 – w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Czeladzkiej 

      Spółdzielni Mieszkaniowej mgr inż. Zygmuntowi Kopczyńskiemu za okres od 20.06.2013 r- 

      31.12.2013 r. 

   - UCHWAŁA Nr 11/VI/2014 – nie została podjęta. 

   -  UCHWAŁĘ Nr 12/VI/2014 – w sprawie odwołania Pani Eweliny Walczak z funkcji członka Rady 

      Nadzorczej Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

  -  UCHWAŁĘ Nr 13/VI/2014 – w sprawie odwołania Pana Stefana Stroińskiego z funkcji członka 

      Rady Nadzorczej Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi. 
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  -  UCHWAŁĘ Nr 14/VI/2014 – w sprawie: 1) uchylenia ust. 9 w pkt. I Uchwały nr 11/2002 Zebrania 



     Przedstawicieli Członków Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 06 czerwca 2002 r, 

     w sprawie wniosków zatwierdzonych do realizacji o treści „utworzyć fundusz celowy rozdziału   

     instalacji gazu ze zbiorczej na indywidualną dla grup budynków Dziekana 1-12, Norwida 2-21, 

    W. Pola i Orzeszkowej w wysokości 3,50 zł miesięcznie od mieszkania do momentu zakończenia 

     zadania”; 2) Uchylić Uchwałę Nr 29/IX/2002 Rady Nadzorczej Czeladzkiej Spółdzielni 

     Mieszkaniowej z dnia 30.09.2002 r. w sprawie wprowadzenia składnika w opłacie za mieszkania na 

     rozdział instalacji gazu ze zbiorczej na indywidualną; 3) Zobowiązać Zarząd Czeladzkiej 

     Mieszkaniowej do rozliczenia kwoty uzyskanej z wpłacanych zaliczek na rozdział instalacji gazu, 

     poprzez potrącenie kosztów poniesionych na dokumentację techniczną oraz kosztów wykonania 

     instalacji gazu ze zbiorczej na indywidualną w niektórych budynkach, a pozostałą kwotę zwrócić 

     dysponentom lokali mieszkalnych, w których nie wykonano tego zadania. 

  -  UCHWAŁĘ Nr 15/VI/2014 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Czeladzkiej 

      Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi za rok 2012 na które składa się: 

      1/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

      2/ bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą

                                                                                                              55.966.615,94 zł 

      3/ rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący:       

        a/ nadwyżkę  kosztów nad przychodami z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w kwocie 

                                                                                                           576.293,19 zł. 

          b/ zysk netto z działalności gospodarczej w kwocie 231.170,39 zł.                

       4/ zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 

           31.12.2012 r. wykazujące zmniejszenie funduszu własnego o kwotę 1.704.815,79 zł 

       5/ rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.                                      

           wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 142.200,22 zł. 
  -  UCHWAŁĘ Nr 16/VI/2014 – w sprawie podziału zysku netto za 2012 r. w kwocie 231.170,39 zł na: 

       - w części wynikającej z pożytków z nieruchomości tj. 40.168,94 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 wynikające z pożytków i innych przychodów z własnej działalności gospodarczej tj. 

             191.001,45 (netto) zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy j.w. na zasilenie funduszu zasobowego. 

  -  UCHWAŁĘ Nr 17/VI/2014 – oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Czeladzka Spółdzielnia 

             Mieszkaniowa może zaciągnąć na 2014 rok - to kwota 5.500.000 zł. 

  - UCHWAŁĘ Nr 18/VI/2014- obowiązek uczestniczenia członków Czeladzkiej Spółdzielni 

    Mieszkaniowej w Czeladzi w kosztach związanych z działalnością społeczną i kulturalną prowadzoną 

     przez Czeladzką Spółdzielnię Mieszkaniowa w Czeladzi. 

 

Ponadto w trakcie obrad, obecni na Walnym Zgromadzeniu członkowie zgłosili 6 wniosków. 

W trakcie głosowania do realizacji przyjęto 2 wnioski, a ich realizacja przedstawia się następująco: 

     

Wniosek nr 1-  Pan Ryszard Kula ul. M.C. Skłodowskiej 11 

1. Zrezygnować z pomysłu wykonania zadaszeń schodów przez wejściem do klatki schodowej. 

   W zamian należy pomalować klatki schodowe i naprawić chodnik przed wejściem do klatki, aby nie 

   chodzić po kałużach wody- Zarząd odstąpił od zabudowy zadaszeń na klatkach schodowych przy 

   ul. Skłodowskiej, a w planach remontów na 2015 rok ujęto malowanie klatek schodowych i remont 

   chodnika. Wniosek zostanie zrealizowany. 

Wniosek nr 2- Pani Lena Wardenga- oś. Dziekana 1c 

1. Proszę o zaproszenie na kolejne Walne Zgromadzenie CzSM przedstawiciela Prokuratury Rejonowej 

    w celu przedstawienia wyjaśnień w związku z umorzeniem postępowań, spraw zgłoszonych przez 

    CzSM do Prokuratury. Zarząd nie może zrealizować wniosku z przyczyn proceduralnych, gdyż 

    Prokuratura wydała Postanowienia o umorzeniu w poszczególnych sprawach. 
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                                ZAGADNIENIA  ORGANIZACYJNE 

W okresie sprawozdawczym działalnością Spółdzielni kierował Zarząd w składzie: 

 - Prezes Zarządu - mgr inż.  Zygmunt Kopczyński 

 - Z-ca Prezesa Zarządu - Anna Socha 

 

W roku 2014 Zarząd obradował na 33  posiedzeniach, w trakcie których podejmowano rózne decyzje. 

Podjęto 62 uchwały dotyczące prowadzenia gospodarki spółdzielni zgodnej z jej statutową  działalnością 

tj: 

1. zagadnień członkowsko-lokalowych, 

2. gospodarki lokalami użytkowymi, 

3. obniżania zaległości w opłatach za lokale mieszkalne oraz użytkowe, 

4. kierowania do Rady Nadzorczej wniosków o wykluczenie i wykreślenie z członkostwa, 

5. podejmowania uchwał normujących stan terenowo-prawny nieruchomości, 

6. rozwiązywania problemów technicznego utrzymania budynków, eksploatacji zasobów 

mieszkaniowych, 

7. wdrażania uchwał i wniosków Rady Nadzorczej, 

8. oceny wyników finansowo-ekonomicznych, 

9. bieżących analiz poszczególnych rodzajów kosztów, 

10. prowadzenia działalności społeczno-kulturalnej dla  swoich członków i ich rodzin, 

11. bieżącego zarządzania mieniem i budynkami. 

Zarząd w ramach swojej działalności wydał w 2014 r. polecenia służbowe dotyczące: 

- upoważnienie pracowników Spółdzielni do wystawiania oraz odbierania faktur, 

- opracowanie zakresów czynności wszystkim konserwatorom w dziale RiK przez kierownika działu, 

- wykonanie zaleceń po przeprowadzonej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, 

- wprowadzenie przez stanowisko ds. rozliczeń i analiz mediów, danych z faktur dotyczących zużycia 

    co, cwu i zimnej wody do programu UNISOFT, 

- powołanie Komisji do przeprowadzenia kontroli w zakresie prowadzenia zajęć z instruktorami w SDK 

„ODEON”, 

oraz zarządzenia wewnętrzne dotyczące : 

- powołania Komisji ds. przeprowadzania przetargów w celu ustalenia pierwszeństwa zawierania umów 

  o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali mieszkalnych w drodze przetargu w zasobach 

  Czeladzkiej Spółdzielni mieszkaniowej, 

- weryfikacji powierzchni pawilonów wolnostojących i powierzchni działek na których są posadowione 

   oraz weryfikacji powierzchni lokali użytkowych w pomieszczeniach zabudowanych, 

- anulowania nieaktualnych Instrukcji i Regulaminów CzSM, 

- korzystania przez pracowników z poczty e-mail, 

- wyznaczenia terminu wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy CzSM, 

- powołania zespołu do przygotowania Walnego Zgromadzenia Członków CzSM, 

- powołania Komisji przetargowej, w celu zawierania umów na najem lokali użytkowych w drodze 

  przetargu zgodnie z Regulaminem przetargu na najem lokali użytkowych w CzSM, 

- przeprowadzenia inwentaryzacji poprzez potwierdzenie sald na kontach, środków pieniężnych na 

  rachunkach bankowych, gotówki w kasie poprzez spis z natury,  rozrachunków z pracownikami 

  z tytułu  rozliczenia biletów, znaczków skarbowych, sądowych oraz poprzez spis z natury, nakładów na 

budowę środków trwałych poprzez porównanie danych ksiąg rozrachunkowych z dokumentami 

inwestycyjnymi, 

- likwidacji kasy głównej w CzSM przy ul. Kombatantów 4.                   

 CzSM udostępniła dla swoich lokatorów moduły: E-Bok, korespondencja seryjna oraz hasło na telefon. 

Posiadając login i hasło do serwisu e-BOK każdy zarejestrowany lokator  (właściciel mieszkania) może 

uzyskać dostęp do informacji o stanie swoich rozrachunków. 

Zarząd oraz pracownicy Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej przypominają o odwiedzaniu naszej 

strony internetowej www.czsm.czeladz.pl  celem zapoznania się z informacjami dotyczącymi bieżących 

działań Spółdzielni oraz do korzystania z adresów e-mailowych dających możliwość łączności  

elektronicznej z poszczególnymi służbami Spółdzielni. 
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http://www.czsm.czeladz.pl/


       Czeladź, dnia 11.05.2015 r. 

 

l. dz. 

Członkowie 

                                                                    Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

      

 

Zarząd Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej na podstawie § 19 Statutu Spółdzielni,  zwołuje Walne 

Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 13.06.2015 r. o godz. 1000 , 

w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Czeladzi przy ul. Sportowej 2. 

 

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 

     c) Wyborczej 

4. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej w zakresie stwierdzenia prawidłowości 

    zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie głosowania podczas obrad Walnego Zgromadzenia. 

6. Rozpatrzenie odwołań od decyzji Rady Nadzorczej w przedmiocie wykreślenia 

       i wykluczenia z członkostwa Spółdzielni - podjęcie uchwał. 

7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014 r. - podjęcie uchwały. 

8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2014 r. - podjęcie uchwały. 

9. Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - podjęcie uchwały.  

10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2014 rok- podjęcie uchwał. 

11. Przedstawienie kandydatów i wybór członków do Rady Nadzorczej- podjęcie uchwały. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku  netto za 2014 rok. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może 

       zaciągnąć. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu CzSM. 

15. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych podczas Walnego Zgromadzenia w 2014 r. 

16. Podjęcie uchwał w sprawach zgłoszonych przez członków. 

17. Dyskusja. 

18. Wolne wnioski. 

19. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

20. Zakończenie obrad. 

 

Informacja dodatkowa: 

Zarząd Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zgodnie z § 19 ust. 14 Statutu informuje, że zarówno 

sprawozdania, opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2014,  jak i 

projekty uchwał będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia wyłożone będą od dnia 29.05.2015 

r., w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kombatantów 4 pokój Nr 17 oraz w Administracjach osiedlowych, 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 
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ORGANIZACJA 

Walnego Zgromadzenia Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 13.06.2015 r. 

 

 

1.  Walne Zgromadzenie Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołane zostało zgodnie 

     z § 19 Statutu Spółdzielni. 

 

2.  Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się w dniu 13.06.2015 r. o godz. 1000 w Miejskim 

    Ośrodku Sportu i Rekreacji 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. 930 . 

 

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

         do głosowania. 

 

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

 

     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. 
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 WIELKOŚĆ I STRUKTURA ZASOBÓW 
• Powierzchnia ogółem zasobów Spółdzielni na dzień 31.12.2014 r. wyniosła 

     303.520 m2 
w tym: 
- powierzchnia lokali mieszkalnych w budynkach wielo i jednorodzinnych  281.852 m2 
    
z tego:  
osiedle Ogrodowa             67.320 m2 
osiedle Piłsudskiego            64.007 m2 
osiedle Musiała             59.572 m2 
osiedle Dziekana             90.953 m2 
 
- powierzchnia lokali użytkowych           12.798 m2 
 

- powierzchnia lokali własnych (RIK, Kombatantów 4, administracje)     2.482 m2 
 
- powierzchnia garaży             6.388 m2 
 
• Zmiana powierzchni lokali mieszkalnych w 2014 r. w porównaniu do 2013 r. wynika z 
ustanowienia prawa odrębnej własności budynku jednorodzinnego o powierzchni użytkowej 
161,68 m2. 
 
• Według stanu na 31.12.2014 r. ilość lokali mieszkalnych, dla których zostało ustanowione 
prawo odrębnej własności wynosi 2197 o powierzchni 116 003 m2. 
 
• Spółdzielnia posiada w budynkach wielorodzinnych lokale mieszkalne z centralnym 
   ogrzewaniem i ciepłą wodą, tylko z centralnym ogrzewaniem oraz bez centralnego 
   ogrzewania. I tak: 
 3397 mieszkań z centralnym ogrzewaniem i ciepłą wodą o powierzchni 188.753 m2 
 
 2004 mieszkań z centralnym ogrzewaniem          o powierzchni    87.748 m2 
 
112 mieszkań bez centralnego ogrzewania i ciepłej wody o powierzchni       5.189 m2 
 
• W zasobach spółdzielni w latach 2012-2014 zamieszkiwała następująca liczba osób: 
    31.12.2012  31.12.2013  31.12.2014 
 
osiedle Ogrodowa        2 835       2 764       2 716  
 
osiedle Piłsudskiego       2 728          2 607       2 565 
 
osiedle Musiała        2 771       2 679       2 624 
 
osiedle Dziekana       3 844         3 695        3 629 
 
Ogółem                 12 178     11 745     11 534 
 
Na przestrzeni 5 lat liczba osób zmniejszyła się o 1435 osoby co stanowi 11,06 %. 
 
• Spółdzielnia w swoich zasobach posiada pawilony handlowo-usługowe przy ulicy 
   Ogrodowa 24, Szpitalna 8, Szpitalna 9 i 9a, 35-lecia 1, 35-lecia 1a, 35-lecia 14,       
   Składkowskiego 9, Dehnelów 35 o łącznej powierzchni  11 504 m2. 
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• Na dzień 31.12.2014 r. spółdzielnia posiadała  grunty o powierzchni 339 743 m2 
w  tym: 
- w wieczystym użytkowaniu  333 513 m2 
- w zarządzie         2 956 m2 
- w dzierżawie           780 m2 
- grunty własne        2 494 m2 
 
z tego na: 
 
  Osiedle  pod      pod     pod    pozostałe   razem 
   budynkami    pawilonami    garażami   grunty    
 mieszkalnymi 
 
 Ogrodowa  57 902      7 524            191 12 763             78 380     
 Piłsudskiego  58 638      7 515         8 989             8 966            84 108 
 
 Musiała  58 504      3 265         3 223             1 973            66 965 
 
Dziekana                 88 499               3 628           18 163         110 290 
  
Ogółem          263 543   18 304         16 031           41 865         339 743 
 
 
• Liczba mieszkań z wodomierzami zużycia wody na poszczególne osiedla  przedstawia się 
następująco: 
 
Osiedle Liczba mieszkań  Liczba mieszkań  Liczba mieszkań  
                    ogółem          z wodomierzami    bez wodomierzy 
 
Ogrodowa  1394    1394         0 
 
Piłsudskiego  1172    1172         0 
 
Musiała  1331    1321       10 
 
Dziekana  1616    1616         0 
 
Ogółem  5513    5503       10 
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ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2014 ROK 

 

Wyszczególnienie BO 2014 r.* Przychody Koszty 
RAZEM   

(poz.2+3-4) 

1 2 3 4 5 

I. GZM - w tym: 826 238,17 30 896 471,53 31 283 613,40 439 096,30 

1. Eksploatacja 826 238,17 8 768 308,15 9 155 450,02 439 096,30 

 -w tym pożytki art. 5 ust.1 usm   79 291,18 23 595,23 55 695,95 

2. Odpis na fundusz remontowy   5 509 839,37 5 509 839,37 0,00 

3.  Media w tym:   16 618 324,01 16 618 324,01 0,00 

 -gaz     250 166,93 250 166,93 0,00 

 -woda     4 700 308,28 4 700 308,28 0,00 

 -CO,CW     11 667 848,80 11 667 848,80 0,00 

II. Sprzedaż poza GZM - w tym:   2 451 126,59 2 086 189,17 364 937,42 

1. ODEON      453 668,04 452 189,53 1 478,51 

2. Garaże    95 787,54 253 404,64 -157 617,10 

3. Lokale użytkowe (w tym; 

reklama, dzierżawa gruntów) 
  1 901 671,01 1 380 595,00 521 076,01 

III.  Działalność finansowa   288 371,80 12 274,16 276 097,64 

IV.  Pozostała działalność 

operacyjna 
  474 975,13 664 539,04 -189 563,91 

V. Razem  II+III+IV   3 214 473,52 2 763 002,37 451 471,15 

VI. Podatek       190 441,00 

VII. Zysk netto (V-VI)       261 030,15 

      

* Pozycja  „BO 2014 r.” obejmuje wynik z 2013 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 

 

Wynik finansowy ustalono z pozostałej działalności gospodarczej  zwiększając jego wielkość 

o koszty i przychody z operacji finansowych oraz pozostałe koszty i przychody operacyjne, natomiast 

wynik z Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi ustalono z działalności bezpośrednio związanej 

z eksploatacją i utrzymaniem zasobów  mieszkaniowych i pożytków  zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy 

z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych z późniejszymi zmianami. 

 

Zysk netto za rok 2014 w kwocie 261.030,15 zł proponuje się przeznaczyć: 

- 94.178,00 zł przeznaczyć na po krycie straty z lat ubiegłych powstałej z pozostałej działalności 

operacyjnej w części związanej z działalnością opodatkowaną, 

- 166.852,15 zł przeznaczyć na fundusz zasobowy. 

 



 

FUNDUSZ NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH NA 31.12.2014 R. 

1. Fundusz na remonty na zasoby mieszkaniowe  (bez termomodernizacji) wynosi 2.716.914,65 zł 

zgodnie z zestawieniem: Fundusz remontowy stan na: Grudzień 2014 
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2. Fundusz na remonty (termomodernizacja) wynosi minus 4.506.692,88 zł wg zestawienia na 

budynki: 

 

 

 

3. Fundusz remontowy ewidencjonowany wg administracji do dnia 31.12.2014 r. wynosi: -57.605,99 

zł 

 

 

4. OGÓŁEM FUNDUSZ NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH  
na dzień 31.12.2014 r. (poz. 1+2+3) wynosi minus 1.847.384,22 zł. 

 

  
 KOSZTY EKSPOATACJI I UTRZYMANIA  ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI  
    
Poniesione w 2014 r. koszty eksploatacji i utrzymania zasobów Spółdzielni w porównaniu  do 
planu i wykonania za 2013 r. przedstawia załączona tabela. 
 
Z ogólnej kwoty kosztów za 2014 r., ujętych w załączonej tabeli poz. XI kolumna 5 na 
eksploatację i utrzymanie przypada dla: 
- lokali mieszkalnych       93,7 % 
- lokali użytkowych         4,2 % 
- garaży           0,7 % 
- działalność społeczno-kulturalna      1,4 % 
 
Największy udział w kosztach ogółem stanowią: 

- media tj.: zimna woda i odprowadzanie ścieków, energia elektryczna, gaz,    energia cieplna 
i podgrzew wody w wysokości:            52,6 % 

        w tym: 
     a) energia cieplna i podgrzew wody     w wys. 36,6 % 
     b) zimna woda i odprowadzanie ścieków    w wys. 14,3 % 
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     f) energia elektryczna       w wys.   0,9 % 
     g) gaz         w wys.   0,8 % 
 

- koszty niezbędne do utrzymania właściwego stanu technicznego budynków 
  tj. konserwacja zasobów mieszkaniowych oraz odpis na fundusz  remontowy 
  w wysokości              22,5 % 
- koszty ogólne  związane z zarządzaniem bieżącą działalnością spółdzielni   

          w wysokości                8,1 % 
 

-  koszty związane z utrzymaniem czystości i zieleni w wysokości           5,6 % 
 
Najwięcej kosztów spółdzielnia ponosi za dostawę ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania i 
podgrzewu wody, które za 2014 r. i dla porównania za 2013 r. wyniosły: 
      2013        2014 
1) dla lokali mieszkalnych 
    - do centralnego ogrzewania       9 326 098,12 zł   8 656 996 zł 
    - do podgrzewu wody       2 917 799,83 zł   3 010 853 zł 
 
2) dla lokali użytkowych 
    - do centralnego ogrzewania          362 052,13 zł     335 810 zł 
    - do podgrzewu wody        895,18 zł         1 559 zł 
    

              Koszty eksploatacji i utrzymania zasobów Spółdzielni*  

                

Lp. Wyszczególnienie Wykonanie Plan Wykonanie   wskaźniki  

      2013r. 2014r. 2014r.   5:4   5:3  

1                              2  3 4 5 6 7  

I Koszty osobowe 619 661 554 859 532 587 96,0 85,9  

            

  a) płace  524 670 456 157 439 256 96,3 83,7  

  b) odpis na ZFŚS 13 127 12 033 12 077 100,4 92,0  

  c) narzuty na wynagrodzenia 81 864 86 669 81 254 93,8 99,3  

  d) bezosobowy fundusz płac  0 0  0    

            

II Utrzymanie czystości i zieleni 1 814 509 1 867 141 1 856 588 99,4 102,3  

            

III Koszty ogólne 3 352 473 3 390 181 3 359 180 99,1 100,2  

            

  a) ubezpieczenie mienia 110 240 113 547 96 190 84,7 87,3  

  b) utrzymanie placówek administracji 91 940  94 698 92 247 97,4 100,3  

    i koszty dozoru lokali użytkowych i garaży        

  c) prowizje czynszowe 100 853 0 0    

  d) koszty zarządzania (ogólne) Spółdzielni 2 830 618 2 914 896 2 690 221 92,3 95,0  

  e) koszty pozostałe 218 822 267 040 480 522 179,9 219,6  

   ( min.: opłaty poczt.-telekom., szkolenia,    
 
   

 

   amortyzacja, usługi informatyczne, materiały)         

            

IV Amortyzacja lokali użytkowych i garaży 111 462 113 168 98 260 86,8 88,2  

            

V Koszty konserwacji i remontów lokali 170 943 229 111 231 261 100,9 135,3 
 

  użytkowych i garaży          
  
 Razem eksploatacja podstawowa poz. I-V 6 069 048 6 154 460 6 077 876 98,8 100,1 
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VI Koszty działalności społeczno- kulturalnej 447 510 436 800 452 190 103,5 101,0  

            

VII Konserwacja zasobów mieszkaniowych 1 799 418 1 995 935 1 941 229 97,3 107,9  

            

  a) wykonane przez konserwatorów S-ni 1 374 498 1 556 829 1 461 915 93,9 106,4  

  b) wykonane przez obcych wykonawców 424 920 439 106 479 314 109,2 112,8  

            

VIII Odpis na fundusz remontowy 4 394 212 5 529 116 5 509 839 99,7 125,4  

            

IX Opłaty lokalne 1 105 687 1 713 539 1 690 701 98,7 152,9  

           

X Usługi komunalne 18 625 632 18 610 690 17 400 198 93,5 93,4  

            

  a) wywóz nieczystości  560 023 3 114  8 211 263,7 1,5  

  b) zimna woda    4 714 997 4 856 447 4 740 568 97,6 100,5  

  c) energia elektryczna 483 213 497 709 308 212 61,9 63,8  

  d) gaz ( oś. Dziekana ) 260 554 268 370 250 167 93,2 96,0  

  e) energia cieplna 12 606 845 12 985 050 12 093 040   93,1 95,9  
  
XI Ogółem poz. I-X 32 441 507 34 440 540 33 072 033 96,0 101,9 

 

 *bez kosztów dźwigów osobowych       

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI OSIEDLOWYCH ORAZ 

NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE 

    

Podstawowymi zagadnieniami gospodarki zasobami mieszkaniowymi, przy stałym dążeniu do 

ograniczenia kosztów eksploatacyjnych, jest spełnienie wymogów określonych przepisami prawa 

i utrzymanie zasobów w należytym stanie technicznym i estetycznym. 

 

Łącznie Spółdzielnia posiada : 

66 nieruchomości jedno- i wielobudynkowych. 

 

Działalność eksploatacyjna i remontowa w 2014 roku prowadzona była w oparciu o plan rzeczowo –

finansowy, opracowany na podstawie potrzeb wynikających z przeglądów  oraz  posiadanych środków na 

funduszu remontowym. Realizacja planu rzeczowo– finansowego prowadzona była w oparciu 

o stosowaną zasadę równoważenia kosztów z dochodami zgodnie z przyjętymi przez statutowe organy 

Spółdzielni planami i w oparciu o obowiązujące regulaminy. 

 

Przy opracowaniu planu remontów kierowano się kryteriami określającymi stopień pilności realizacji 

zadań remontowych, poprawą stanu majątku trwałego Spółdzielni pod względem technicznym 

i estetycznym jak również bezpieczeństwa mieszkańców. 

Realizacja robót remontowych odbywała się zgodnie z założeniami planu remontów. Większość robót 

prowadzona była przez wykonawców wyłonionych w drodze przetargu, którzy złożyli oferty zgodnie 

z ogłoszeniem o przetargu, spisanych zostało 638 umów i zleceń.   

 

W Spółdzielni funkcjonują 4 administracje osiedlowe. 

Obsługa administracji osiedlowych to : 

-   11 pracowników umysłowych 

Wartość robót remontowych w 2014 roku wykonanych w administracjach wynosi 4.093.392,02 zł. 

 

Kwota ta została wydatkowana na następujące prace : 
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1. W zasobach Administracji Nr 1 wykonano: 

 wymianę dźwigów w budynkach przy ul. Ogrodowa 8A,8B; Szpitalna 21,23A, Auby 6,8,10, 

 Wymianę pionów wod-kan - Ogrodowa 6,16B,22; Szpitalna 17A,25A,27A,31A,32B; Auby 8; 

Spółdzielcza 11-13; Grodziecka 64,62; Wojkowicka 5 

 Wymianę poziomu instalacji wodnej - Spółdzielcza 11-13 

 Uszczelnienie wylewki - Ogrodowa 8B/64 

 Wykonanie izolacji ściany - Ogrodowa 8 

 Cząstkową naprawę chodników 

 Wymianę stolarki okiennej w maszynowniach - Ogrodowa 4,6,8,20,22; Szpitalna 21,23,  M. 

Auby 2,4,6,8,10 

 Wymianę stolarki okiennej - Szpitalna 17B; Ogrodowa 20 

 Izolację termiczna ściany balkonowej - Szpitalna 15 

 Remont pomieszczeń wózkowni - Szpitalna 23 

 Malowanie klatki schodowej - Ogrodowa 20, Spółdzielcza 20, Auby 8,12 

 Remont balkonów - Ogrodowa 8, 22, Szpitalna 13, 33A, 

 Uzupełnienie tynków na balkonach 3 szt. - Auby 6,8,12 

 Naprawę, przemurowanie kominów - Wojkowicka 1 

 Remont dachu - Wojkowicka 5 

 Montaż drzwi wejściowych - Szpitalna 32B, Szpitalna 36, 

 Montaż oświetlenia LED - M. Auby 8,12 

 Utwardzenie terenu pod kontenery na śmieci - Grodziecka 64,62 

 

 W zasobach Administracji Nr 2 wykonano: 

 Remont obróbek dachowych – Składkowskiego 16,18. 

 Docieplenie stropodachów – Składkowskiego  4,8,9,18. 

 Docieplenie dylatacji – 35 Lecia PRL 7. 

 Remont balkonów – Składkowskiego  2, 4, 20A, 20B, 15B, 17C, nieruchomość nr 16 (3 szt), 17 

(5szt), 19 (3 szt), 20 (8szt), 21 (2 szt), 24 (2 szt), 25 (8 szt). 

 Remont pomieszczenia gospodarczego – Składkowskiego 4. 

 Remont wejścia do budynku – Składkowskiego 5, 6,16,18,22, 35 Lecia PRL 14,22. 

 Malowanie klatek schodowych – 35 Lecia PRL 4,10,12 . 

 Wymianę stolarki okiennej – Składkowskiego nieruchomość nr 16,20. 

 Prace projektowe-termomodernizacja  - nieruchomość nr 16,17,21. 

 Wymianę pionów instalacji sanitarnej – Składkowskiego 2, 4, 1, 3, 10, 5, 9, 11, 17, 24, 26;  35 

Lecia PRL 7, 14, 20, 22, 11, 24. 

 Wymianę poziomów instalacji wodnej – Składkowskiego 14 i 15, 35;  Lecia PRL 7, 14, 11, 24 

 Przebudowę instalacji cieplnej – Składkowskiego 22, 24, 26. 

 Remont nawierzchni asfaltowej – nieruchomość nr 15,16,17,19,20,21,22,25. 

 Remont chodnika – nieruchomość nr 23,24. 

 Remont chodnika (mienie Spółdzielni przeznaczone do wspólnego korzystania) Składkowskiego 

12B. 

 Remont miejsc parkingowych (mienie Spółdzielni przeznaczone do wspólnego korzystania) 35 -

Lecia PRL 14. 

 

3.  W zasobach Administracji Nr 3 wykonano: 

 

 poziom instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Dehnelów 8, Skłodowskiej 21-25, 

 remonty i konserwację dźwigów osobowych w budynkach przy ul. Dehnelów 4,6,8, 

 remonty balkonów przy ul. Dehnelów 4, Powstańców Śl. 1-7, 9-15, 2-32, Skłodowskiej 2-8, 

10-18, 1-9,11-19, 21-25, Górnicza 17,38, 
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 pion wodno-kanalizacyjny w budynku przy ul. Dehnelów 6,8, Dehnelów 33, Skłodowskiej 14, 

Skłodowskiej 11, 

 montaż zaworów odpowietrzających instalacji c.o., w budynku przy ul. Dehnelów 8, 

 wymianę okien na klatce schodowej w budynkach przy ul. Dehnelów 23,25,27,31,33, 

Powstańców Śl. 5, 9, Skłodowskiej 6,8, 9,19,29,31,33, 43, 

 wymianę zaworów instalacji c.o w budynkach przy ul. Dehnelów 23-33, Skłodowskiej 10-18, 

35-43, Powstańców Śl. 9-15, 2-32, Miła 8,10 

 remont instalacji elektrycznej w klatkach i piwnicach oraz wymianę pionów WLZ w 

budynkach przy ul. Powstańców Śl. 5, Skłodowskiej 10,16,18,41,43, 

 remont schodów wejściowych do klatek w budynkach przy ul. Dehnelów 23-27, Skłodowskiej 

2,6, Powstańców Śl. 10,20,22, 

 wymianę skorodowanych rur wodno-kanalizacyjnych w budynku przy ul. Dehnelów 23-27, 

 malowanie klatek schodowych w budynku przy ul. Skłodowskiej 23,25, 35, Górnicza 

11,13,17,38, 

 docieplenie kominów i naprawa gzymsów w budynku przy ul. Skłodowskiej 1-19, 35-43, 

Powstańców Śl. 2-16, Miła 8,10, Górnicza 3,7,9,15,17,38, 

 wymianę instalacji elektrycznej w klatkach schodowych od licznika do puszki nad lokalem 

w budynkach przy ul. Skłodowskiej 1-9, 21-25, Miła 8,10 

 wymianę okienek w piwnicach w budynku przy ul. Skłodowskiej 35-43, Powstańców Śl. 2-32, 

Górnicza 9,11,15, 

- docieplenie stropodachu w budynku przy ul. Powstańców Śl. 2,24,26, 

- remont chodnika przy ul. Powstańców Śl. 2-8, Miła 8,10, 

- montaż oświetlenia LED w budynkach przy ul. Miła 8,10, 

- remont przewiązki ul. Miła 8,10, 

- remont schodów ul. Miła 8,10, 

- remont tarasu w budynku przy ul. Tulipanów 1, Jaśminowa 3, 

- remont elewacji budynku ul. Tulipanów 1, 

- wymiany drzwi wejściowych do budynku przy ul. Jaśminowej 5,9, Dehnelów 5,7,9, 

- naprawa kominów w budynku przy ul. Dehnelów 5. 

 

Prace wykonane poza planem remontów: 

 

 remont balkonu przy ul. Dehnelów 8/2, 

 dodatkowy odcinek chodnika przy budynku Dehnelów 4-6, 

 usunięto schody terenowe, uporządkowane teren przy Dehnelów 4,6,8, 

 wymianę poziomu instalacji wodno-kanalizacyjnej przy ul. Dehnelów 23-29, Skłodowskiej 39, 

 wymianę rury spustowej w budynku przy ul. Skłodowskiej 2, 

 wymieniono pion wodno-kanalizacyjny w budynku przy ul. Powstańców 7, 

 uszczelnienie przewodu wentylacyjnego metodą foliowania w budynku przy ul. Powstańców 7, 

 inwentaryzację pionów wentylacyjno-spalinowych w budynku przy ul. Powstańców 7, 

Dehnelów 7, 

 na dachu wyloty przewodów kominowych z mieszkania w budynku przy ul. Powstańców 7, 

 uszczelniono metodą FURANFLEX przewód kominowy wentylacyjny w budynku przy ul. 

Powstańców 7, 

 wymieniono rynny, wykonano obróbki blacharskie oraz uszczelniono naroża przy budynku 

Powstańców 1, 

 wymianę elementów drewnianych trapu i podestu na placu zabaw przy budynku Powstańców 

Śl. 1-7, 

 spawanie instalacji gazowej w pionie w budynku przy ul. Skłodowskiej 7, 13,15, 

 wymieniono pękniętą szybę w oknie w budynku przy ul. Skłodowskiej 5, 

 wyprofilowano krawężnik przy parkingu przy ul. Skłodowskiej 19, 

 wymieniono izolację szczeliny dylatacyjnej, oraz wymieniono kosz rury spustowej w budynku 

przy ul. Skłodowskiej 2, 

-17- 



 uzupełnienie asfaltu między budynkami przy ul. Skłodowskiej 35-43 a Powstańców 9-15, 

 renowację terenu zielonego przy budynku Powstańców Śl. 2-8, 

 klomby z obrzeży chodnikowych na pasie zielonym przy budynku Powstańców 2-8, 

 demontaż obrzeża i starych płyt chodnikowych, montaż obrzeża pomiędzy terenem zieleni, 

 a parkingiem przy budynku Powstańców Śl. 2-8, 

 montaż parapetów zewnętrznych w budynku przy ul. 21-go Listopada 18, 

 mapę cyfrową dla terenu położonego przy ul. Miłej, 

 obróbki blacharskie na balkonie w budynku przy ul. Jaśminowej 1, 

 zakup i montaż piaskownicy przy budynkach Dehnelów 5,7,9, 

 usunięto zestaw zabawowy przy budynkach Dehnelów 5,7,9. 

4. W zasobach Administracji Nr 4 wykonano: 

 

 montaż stolarki okiennej na klatkach schodowych Dziekana 3 c,d,e,f; 4 b,e,g, 

 remonty balkonów Dziekana 1/38,40,64,94, 2/5,9,35,69,89, 115,  7/28,35,48,4, 

8/5,7,19,22,27,34,41,46,54,58 

 wymianę okienek w  piwnicach i suszarniach  Dziekana 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,  Norwida 

2,4,6,8,10,12,14,16,17,19, 

 drzwi wejściowe do klatek Dziekana 1 e,f,g,h, 2 f,g,i,j,k, 4 e,f,g, 5 c,d,f,g, 6 d,e,f,g,h,i, 7 a,b,c, 

8 a,b,c, 9 a,b,c, 10 f,g, 11 b,c, 12 a,b, Norwida 2 a-e,  6e, 8b, 12b, 12d, 14 a-c, 16 a,b,c, 17 

a,c,19, 21c, 27-go Stycznia 14,16,18,32,34, Orzeszkowej 20a, 

 wymianę poziomów zimnej i ciepłej wody przy ul. Dziekana 1i, 2 h,i, 4, 5e, 6a, 8 e,f, 10a, 12e, 

Norwida 8a, 

 wymianę pionów zimnej i ciepłej wody przy ul. Dziekana 1i, 6b,6d, 8d, 9d, Norwida 

2e,6c,8a,12 d, Orzeszkowej 14 b, Pola 8c, 

 remonty zadaszeń i wejść do klatek schodowych przy ul. Dziekana 1 a-i, 2 a-k,5 c,d,f,g, 6 

d,e.f,g,7 a,b,c, 8 a,b,c, 9 d, 10 a, 

 remonty kominów przy ul. Dziekana 6 a,b, 8 e,f, 9 a, 11 a, 27-go Stycznia 14-18, Spacerowa 

13-15, 

 malowanie klatek schodowych przy ul. Dziekana 8 b,c, 9 a,b, 10 a,b, g, 11 a,b,c,d, 12 a,b,c, 

 naprawę cząstkową nawierzchni asfaltowych przy ul. Dziekana 8, 9,10, 11, 12, 

 projekt budowlano-montażowy przebudowy przeszkleń dla budynku Norwida 14 a,b,c, 

 docieplenie stropodachu w budynku Norwida 12 a,12 c, Orzeszkowej 18 a, Pola 4 a,b,c, 

 spoinowanie szczelin elewacji budynku Norwida 17 a,b,c,19, Pola 6a, b,c,d,e, 

 przebudowę i ocieplenie ścian zewnętrznych klatek schodowych w budynku przy ul. Norwida 

4a, 4b,14 a,b,c, 

 malowanie klatek Konopnickiej 4a,4, 

 remonty tarasów w budynkach przy ul. Orzeszkowej 16b, 16c, 20 b, Pola 4c,6a, 6d, 8b, 8 c, 8d, 

10b,    

 chodnik osiedlowy przy budynkach Pola 8a-c, 

 izolację ciężką ściany szczytowej przy ul. Spacerowej 13-15, 

 pokrycia czapek kominowych ponad dachem w budynku przy ul. 27-go Stycznia 26-30. 

 

 

 

Prace wykonane poza planem remontów: 

 

 odcinek kanalizacji deszczowej przed budynkiem przy ul. Dziekana 10 a, 

 uszczelnienie połączeń płyt elewacyjnych przy ul. Dziekana 1/100, 

 czyszczenie rynien oraz naprawę i mocowanie obróbek blacharskich Norwida 

2,4,6,8,10,12,14,16, 17,19,21 

 montaż instalacji domofonowej w klatce budynku przy ul. Norwida 19, 
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 montaż obróbek blacharskich na balkonach w budynku przy ul. Norwida 10a/2,5,8,11,14, 

Norwida 21b/10,11, 

 wymianę pękniętej rury spustowej wód opadowych w budynku przy ul. Norwida 2c, 

 montaż ławek z oparciem przy budynkach Dziekana 3,4,11,12, Norwida 2,4,6, 

 wymieniono lampę zewnętrzną na budynku przy ul. Nowopogońskiej 231, 

 udrożnienie kanałów, przełączenie kanałów, częściowe wyburzenie istniejących i wybudowanie 

nowych przewodów  wentylacyjnych przy ul. Spacerowej 17, 

 remont instalacji elektrycznej WLZ w budynku przy ul. Spacerowej 17, 

 wymianę instalacji kanalizacji deszczowej przy budynku 27-go Stycznia 14. 

 

Administracja Nr 3- Musiała i i Nr 4 -Dziekana wykonała także szereg prac związanych z niewłaściwym 

funkcjonowaniem przewodów wentylacyjnych i spalinowych w lokalach mieszkalnych na podstawie 

indywidualnych zgłoszeń użytkowników mieszkań, udrażnianiem poziomów instalacji kanalizacyjnej na 

podstawie zgłoszeń pracowników Działu RiK. 

Zgłoszeń do powyższego działu z ADM-3 było 2232,  z ADM-4 – 2042. 

 

Poza powyżej wykonanymi  pracami spółdzielnia zwróciła nakłady poniesione na wymianę okien 

w ilości ADM-4 90 szt., ADM-3 -14 szt. 

 

Zgodnie z przepisami art. 62 ustawy Prawo budowlane przeprowadzone zostały również kontrole 

okresowe przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych, gazowych, elektrycznych. 

 

Informacja dotycząca kosztów ogrzewania w sezonie rozliczeniowym 2013/2014. 

 

 

W okresie od 1.07.2013 do 30.06.2014 koszty centralnego ogrzewania dla lokali mieszkalnych wynosiły 

8 580 334,17 zł i były niższe w stosunku do poprzedniego sezonu średnio o 7,73 %. 

Obniżenie kosztów c.o. było następujące: Administracja Nr 1- ok. 8,34%, Administracja Nr 2- ok. 10,29%,  

Administracja Nr 3-  ok. 8,53%, Administracja Nr 4-  4,62%. 

 

Zestawienie kosztów c.o. sezonu 2012/2013 i 2013/2014 : 

 

                                    Sezon 2012/2013   Sezon 2013/2014 

 

   ADM 1  2 093 184,65    1 918 621,43   obniżenie o   8,34 % 

   ADM 2 2 288 485,10               2 052 943,96   obniżenie o 10,29 % 

   ADM 3 2 088 028,14               1 910 015,54   obniżenie o   8,53 % 

   ADM 4 2 829 339,00               2 698 753,24   obniżenie o   4,62 % 

             9 299 036,89                                 8 580 334,17   obniżenie o   7,73 %                    

 

Zestawienie naliczeń za c.o. sezonu 2012/2013 i 2013/2014 : 

 

                                    Sezon 2012/2013   Sezon 2013/2014 

 

   ADM 1  2 169 814,58     2 256 025,71   wzrost o 3,97 % 

   ADM 2 2 359 683,20     2 473 122,06   wzrost o 4,81 % 

   ADM 3 2 130 815,78                2 255 294,66   wzrost o 5,84 % 

   ADM 4 2 792 400,92                2 994 581,28   wzrost o 7,24 %            

  9 452 714,48                                       9 979 023,71    wzrost o 5,57 % 

 

W sezonie 2012/2013 nadwyżka przychodów nad kosztami wynosiła :       153 677,59 zł. 

W sezonie 2013/2014 nadwyżka przychodów nad kosztami wynosi:        1 398 689,54 zł. 
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Ceny ciepła obowiązujące w okresie od 1.07.2013 – 30.06.2014 (netto). 

 

Elektrociepłownia w Wojkowicach (zasila osiedla Ogrodowa-Szpitalna, Piłsudskiego, Miła 8, 10, 

Musiała). Ceny źródła ciepła w Wojkowicach nie uległy zmianie od dnia 1.06.2012 r. 

 

Elektrociepłownia Katowice (zasila osiedla: Słoneczne, Dziekana, Pola i Orzeszkowej, Norwida, 

Dziekana Stare Zasoby). Ceny źródła EC Katowice zmieniały się w okresie ujętym w tabeli poniżej. 

Wzrost cen za zamówioną moc i zużyte ciepło wynosił ok. 7,8 %. 

 

Ceny stosowane przez dostawcę Tauron Ciepło Sp. z o.o. 

Przesył stały: 
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Przesył zmienny: 

 

 

Wynikiem indywidualnych rozliczeń kosztów ogrzewania w sezonie 2013/2014 dla 86,6% mieszkań 

zasobów posiadających c.o. była nadpłata. 

Pozostałe mieszkania ok.13,4% posiadały niedopłatę. 

Administracja nr 1 – niedopłaty posiadało ok. 8,5 % mieszkań 

Administracja nr 2 – niedopłaty posiadało ok. 6,7 % mieszkań, 

Administracja nr 3 – niedopłaty posiadało 11 % mieszkań, 

Administracja nr 4 – niedopłaty posiadało 25,1 % mieszkań. 

Wyniki rozliczeń kształtowały się następująco: 

 niedopłatę powyżej 1000 zł otrzymało15 mieszkań, 

 niedopłatę w granicach 500 zł-1000 zł otrzymało 56 mieszkań, 

 niedopłatę do 500 zł otrzymały 649 mieszkania, 

 nadpłatę do kwoty ok. 500 zł otrzymało 4012 mieszkań, 

 nadpłatę powyżej 500 zł otrzymało 668 mieszkań.          

W wyniku analizy kosztów ogrzewania w sezonie 2013/2014 oraz wyników rozliczeń, na wniosek 

Zarządu Spółdzielni została podjęta Uchwała 228/XI/2014 Rady Nadzorczej z dnia 24.11.2014 r.  

w sprawie zmiany w opłacie za centralne ogrzewanie dla lokali mieszkalnych w zasobach CzSM, wg 

której należało: 

 dla mieszkań posiadających niedopłatę za c.o. przeprowadzić aktualizację zaliczek  

z  uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen energii, 

 dla mieszkań z nadpłatą do wysokości 400 zł. pozostawić zaliczki bez zmian, 

 dla mieszkań z nadpłatą powyżej 400 zł. wykonać aktualizację bez uwzględniania wskaźnika 

wzrostu cen energii.                                                                             

Rada Nadzorcza działając w interesie mieszkańców zatwierdziła powyższe, ponieważ miała na względzie 

dostosowanie właściwego poziomu zaliczek na c.o. dla odbiorców, zgodnie z ich potrzebami cieplnymi w 

sezonie 2013/2014. 

 

Zmiana cen ciepła od dnia 1.12.2014 r. 

 

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7.11.2014 r. została zatwierdzona nowa taryfa dla 

ciepła. Zmiana cen obejmuje przesył stały i zmienny ciepła. Zmiana taryfy ciepła dla Spółki Tauron 

spowoduje również zmianę wysokości cen i stawek dla grupy taryfowej AG1. Należą do niej budynki przy 

ul. Dziekana 1-12, Pola-Orzeszkowej, Norwida, Dziekana Stare Zasoby, Jaśminowej i Tulipanów. 
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W tabelach przedstawiono ceny netto : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana taryfy dla ciepła „U&R CALOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Wojkowicach. 

 

Dostawca ciepła Tauron Ciepło Sp. z o.o. poinformował, że od dnia 25.12.2014 r. następuje zmiana cen 

ciepła źródła w Wojkowicach. Zmiana cen ciepła dotyczy osiedli Ogrodowa-Szpitalna, Piłsudskiego, 

Musiała, Miła 8 i 10. 
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Przesył stały zł/MW/m-c 1.12.2013 1.12.2014 Wzrost %
Ogrodowa -Szpitalna
Piłsudskiego
Musiała
Miła 8, 10 6706,77 6802,17 1,42
Szpitalna 32, 36 5830,68 5769,48 -1,05
Dziekana 1-12 
(oprócz Dziekana 1E, 4) 5864,44 5885,63 0,36
Dziekana 1E, 4
Norwida
Pola, Orzeszkowej
Słoneczne
Dziekana Stare 7405,48 7503,51 1,32



W tabeli przedstawiono ceny netto. 

 

 

 

Wprowadzenie nowych zasad rozliczania podgrzewu wody. 

 

W poprzednich okresach rozliczeniowych koszt podgrzewu 1 m³ wody wynikał z podziału łącznych 

kosztów tj. stałych i zmiennych wynikających z faktur dostawcy ciepła  i zużycia ciepłej wody 

wykazanego przez wodomierze indywidualne. Zaliczki ustalone były na podstawie średniego kosztu 

podgrzewu 1 m³ wody z okresu 3 ostatnich lat. 

Zgodnie z obowiązującym w tym okresie „Regulaminem dotyczącym indywidualnych liczników poboru 

wody, zasady rozliczania z jej odbiorcami oraz rozliczeń z tytułu zużycia wody w mieszkaniach 

nieopomiarowanych i lokalach użytkowych i garażach” § 1 pkt. 10 - koszty dostawy ciepła na cele 

podgrzania wody obejmują: 

1. Koszty opłaty stałej wynikające z kosztów stałych tj. opłaty za zamówioną moc cieplną do c.w.u. 

i zależnej od  niej opłaty za usługi przesyłowe, przeliczonych  na ilość mieszkań objętych dostawą ciepłej 

wody. 

2. Koszty opłaty zamiennej ustalonej na podstawie wskazań układu pomiarowego w węźle cieplnym za 

zużyte ciepło i usługi przesyłowe wynikające ze zużytego ciepła. 

W związku z powyższym w opłacie za mieszkanie jest pozycja „cw - opłata stała” oraz „cw – opłata 

zamienna - zaliczka”. Opłata zmienna - zaliczka będzie wynikała ze średniego kosztu opłaty zmiennej za 

podgrzew wody skalkulowanej za ostatnie 2 lata. 

Indywidualnego rozliczenia dostawy ciepła na cele podgrzania wody Spółdzielnia dokonuje według 

rzeczywistych kosztów. Koszty pomniejszone o wniesione opłaty stałe za c.w.u. będzie się rozliczać 

proporcjonalnie do ilości zużytej wody w lokalach. 

Normy wody w lokalach mieszkalnych ustalone będą na podstawie  faktycznego zużycia w poprzednim 

okresie rozliczeniowym. 

Zmiana zasad rozliczenia podgrzewu wody nastąpiła od dnia 1.07.2014 r. 
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Poniższa tabela przedstawia koszt podgrzewu wody. 

 

 

Rozliczenie mediów w 2014 r. 

 

Rozliczenie wody w 2014 r. w Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zostało wykonane w oparciu 

o obowiązujące w tym zakresie przepisy w okresach półrocznych od 01.01.2014 do 30.06.2014 oraz od 

01.07.2014 do 31.12.2014. zgodnie z Regulaminem eksploatacji indywidualnych liczników poboru wody, 

zasady rozliczania się z jej odbiorcami oraz rozliczeń z tytułu zużycia wody  w mieszkaniach 

nieopomiarowanych i lokalach użytkowych i garażach koszty różnic w bilansie wody wynikające 

z różnicy wskazań wody zarejestrowanego przez  wodomierz główny a sumą wskazań zużycia wody 

zarejestrowanego przez wodomierze indywidualne rozlicza się na wszystkie lokale podlegające pod 

wodomierz główny lub wymiennik. 

Lokale z zużyciem zerowym również obciąża się niedoborami – nadwyżkami. 

Niedobory zimnej wody w 2014 r. przedstawiamy w tabelach poniżej. 
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Do końca marca 2016 r. w całych zasobach Spółdzielni zostaną zamontowane wodomierze                      z 

nakładką radiową do zdalnego odczytu stanów. 

 

 Ilość 

wodomierzy 

ogółem 

Wymieniono              

w 2014 r. 

Do wymiany 

ADM-1   3895 3251 644 

ADM-2   4154 124 4030 

ADM-3   2527 342 2185 

ADM-4   4999 2426 2573 

 15575 6143 9432 

 

Rozliczenie gazu na podstawie zużycia gazomierzy zbiorczych wykonywane jest w okresach półrocznych 

dla budynków przy Dziekana 5, 6 H,7,8,9,10,11 i 12 oraz W. Pola, Orzeszkowej, Norwida. 
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INFORMACJA 

O DZIAŁALNOŚCI  INWESTORSKIEGO NADZORU BUDOWLANEGO 

W ROKU 2014 

 

 

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego działali w n/w branżach zawodowych: 

   -  inspektorzy ds. konstrukcyjno – budowlanych, 

   -  inspektor ds. instalacji i sieci gazowych, wod-kan, c.o, i wentylacji, 

   -  inspektor ds. instalacji i sieci elektrycznych, 

   -  st. Inspektor ds. kosztorysowania. 

 

Do zadań Sekcji należy: 

 kontrola procesów budowlanych pod względem zgodności technologii ich wykonania, 

 kontrolowanie dokumentów stanowiących podstawę wykonania robót, certyfikatów 

i deklaracji zgodności dla stosowania w pracach budowlanych materiałów i wyrobów, 

 kontrola wykonywania robót budowlanych zgodnie z projektami budowlanymi, 

 kontrolowanie obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania, 

 udział w odbiorach wykonywanych prac budowlanych, 

 weryfikowanie przedłożonych kosztorysów i ocena merytoryczna dokumentacji, 

 składanie informacji z zakresu realizacji remontów, modernizacji i robót inwestycyjnych, 

 udział w przygotowaniu planu remontów i materiałów dla Komisji Przetargowej, 

 opiniowanie kosztorysów ofertowych składanych na przetargach, 

 opiniowanie robót budowlanych i modernizacji w mieszkaniach i lokalach zgłaszanych na 

           piśmie przez lokatorów i użytkowników. 

 

Pracownicy Sekcji zajmowali się również: 

 współpracą z Administracjami Osiedli, z Działem Remontów i Konserwacji z dziedziny 

ogólnobudowlanej, konserwacji i napraw bieżących  i doradztwem 

 współpracą ze służbami Wydziału Architektury gminy i powiatu, energetyki, gazowni 

            i Państwowym Nadzorem Budowlanym, 

 przeprowadzaniem wizji w mieszkaniach w sprawach modernizacji, przebudowy, wymiany 

instalacji i urządzeń, wymiany okien i zawilgocenia, 

 podnoszeniem kwalifikacji (brali udział w szkoleniach i sympozjach tematycznych 

organizowanych i fundowanych przez Okręgową Izbę Budowlaną). 

 

Sekcja Inspektorów Nadzoru wykonała szereg kosztorysów inwestorskich, porównawczych i ślepych. 

 

Udzielano wszelkich porad, informacji i pouczeń zgłaszającym się Członkom Spółdzielni     w sprawach  

remontów i modernizacji mieszkań. 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DZIAŁU REMONTÓW I KONSERWACJI ZA ROK 2014 
 

1. INFORMACJE O DZIALE 

Dział Remontów i Konserwacji prowadzi działalność polegającą na realizacji zgłoszeń z administracji 

i innych działów mających na celu niezwłoczne usuwanie awarii oraz wykonywanie innych prac 

wg zgłaszanych potrzeb.   

Nad realizacją wyżej wymienionych zadań czuwa Kierownik Działu, który organizuje i bezpośrednio 

nadzoruje działalność grupy konserwatorów. 

2. PRACOWNICY DZIAŁU RIK 

W Dziale Remontów i Konserwacji zatrudnionych na dzień 31.12.2014 było 32 pracowników, 

4 pracowników na stanowiskach biurowych, 2 pracowników na stanowisku kierowca-konserwator, 

26 pracowników na stanowisku konserwator. 

Wszyscy pracownicy działu zostali wyposażeni w odpowiednie środki ochrony indywidualnej oraz 

odzież roboczą. Pracownicy działu zostali przeszkoleni pod względem bhp. 

 Pracownicy-konserwatorzy posiadają uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe w zakresie instalacji 

gazowych typ E – 13 osób, typ D – 7 osób; w zakresie robót elektrycznych typ E – 6 osób, typ D – 2 osoby 

oraz w zakresie eksploatacji sieci ciepłowniczych - 2 osoby. 

3. PRACE REMONTOWE WYKONANE PRZEZ DZIAŁ RIK 

Dział Remontów i Konserwacji w ramach swojej działalności w okresie od 1.01.2014 roku do 31.12.2014 

roku zrealizował 8767 zleceń. Zlecenia były realizowane głównie na rzecz administracji. 

 

ZESTAWIENIE PRAC WYKONANYCH 

PRZEZ RIK W 2014 ROKU 

 

Administracja 

Nr1 

Malowanie klatki schodowej 

Malowanie korytarzy 

Wymiana instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz kanalizacji w pionie 

Docieplenie loggii balkonowej 

Wymiana drzwi wejściowych 

Remont kominów 

Administracja 

Nr 2 

Wymiana instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w pionie i w poziomie 

Malowanie klatki schodowej 

Naprawa płyty balkonowej wraz z obróbkami blacharskimi 

Docieplenie szczelin dylatacyjnych 

Administracja 

Nr 3 

Wymiana odcinków pionu instalacji wod.-kan. 

Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w pionie 

Malowanie klatki schodowej 

Wymiana instalacji wody zimnej w poziomie 

Wymiana instalacji elektrycznej w klatkach schodowych 

Remont balkonu 

Administracja 

Nr 4 

Docieplenie wykuszu 

Wymiana instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w pionie 

Wymiana poziomu instalacji wodnej (cw) 

Remont suszarni 

INNE 

Przewinięcie instalacji gazowych po przeglądach 

Odczyty liczników wodnych w lokalach 

Kontrolne odczyty wodomierzy ze sprawdzeniem instalacji 

Uruchomienie instalacji c.o. 
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Dział Remontów i Konserwacji wykonywał następujące prace konserwacyjne na podstawie 

bieżących zgłoszeń w zakresie robót ogólnobudowlanych, elektrycznych, instalacji 

wodociągowo-kanalizacyjnych, ślusarskich w zasobach Spółdzielni : 

-              drobne naprawy i konserwacje dachów wraz z naprawą systemów odwodnienia, 

- naprawy balkonów wraz z wymianą obróbek blacharskich, 

- uszczelnianie instalacji gazowej, 

- usuwanie przecieków na instalacji wodno-kanalizacyjnej, 

-              usuwanie drobnych awarii na instalacji elektrycznej, 

- drobne naprawy dróg i chodników osiedlowych, 

- uruchomienie stojących wodomierzy oraz wymiana legalizacyjna 

- udrażnianie rur kanalizacyjnych, 

-              wymiana grzejników, zaworów i głowic termostatycznych, 

- usuwanie awarii na wewnętrznych instalacjach ciepłowniczych. 

Pogotowie zimowe 

Dla realizacji zadania „akcja zima” w zasobach Administracji Nr 3 obejmującej zasoby Osiedla Musiała 

wykorzystano sól drogową i piasek zakupiony w 2013 roku. 

Zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych, przy łagodnej aurze, poskutkowało zmniejszeniem kosztów 

związanych z odśnieżaniem i posypywaniem ciągów komunikacyjnych. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU NA WYPOSAŻENIU DZIAŁU 

Dział Remontów i Konserwacji dysponuje jednym autem osobowym SKODA ROOMSTER, dwoma 

autami ciężarowymi do 3,5 t FIATEM DOBLO i FIATEM DUCATO oraz ciągnikiem marki 

FARMTRUCK. 

 

5. WNIOSKI 

Wzmożona praca Działu, zwiększona ilość wymienianych starych instalacji wodno-kanalizacyjnych, 

solidne naprawy nieszczelności pokryć dachowych, zaskutkowała zmniejszeniem ogólnej 

awaryjności w zasobach Spółdzielni. Pracownicy Działu Remontów oprócz prac konserwacyjnych 

i napraw awaryjnych wykonywali prace remontowe. Na koniec 2014 roku udział prac remontowych 

w całym zakresie wykonanych prac wyniósł ponad 20%. 

 

 

 

 

                                      ZAGADNIENIA OPŁAT I WINDYKACJI 
 

ZAGADNIENIA OPŁAT 

Bieżąca realizacja zadań obejmowała następujące czynności: 

 prowadzenie kartotek naliczeń i opłat lokali mieszkalnych oraz użytkowych, 

 dokonywanie zmian, naliczeń, opłat za lokale mieszkalne i przygotowywanie wydruków informacji, 

 rejestracja wpłat (opłaty, czynsze, kredyty, sprawy sądowe, odsetki), 

 sporządzanie poleceń wypłat, 

 sporządzanie i księgowanie dowodów, 

 naliczanie i analiza  odsetek od nieterminowo dokonywanych płatności, 

 rozliczanie spłat kredytów, 

 przygotowywanie informacji o saldzie opłat dla każdego lokalu mieszkalnego, garaży, 

 wystawianie not odsetkowych dla lokali użytkowych – łącznie wystawiono 134 noty księgowe, 

 sporządzanie potwierdzeń sald dla lokali użytkowych, 

 analiza odpisów aktualizujących należności, 
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 prowadzenie dodatków mieszkaniowych – w związku z funkcjonowaniem ustawy  

o dodatkach mieszkaniowych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi wpłynęło 471 

decyzji przyznających użytkownikom lokali mieszkalnych dodatki mieszkaniowe na kwotę 

547 215,36 zł. Miesięcznie z tej formy pomocy korzystało średnio 208 osób, 

 rozliczanie użytkowników zwalniających garaże i lokale mieszkalne (sprzedaż, zamiana, spadek, 

darowizna) – w związku ze sprzedażą, zamianą, eksmisją, spadkiem oraz darowizną lokalu 

mieszkalnego lub garażu rozliczono łącznie 262 kart obliczeniowych, 

 wystawianie zaświadczeń – łącznie na prośbę lokatorów wystawiono 171 zaświadczeń do różnych 

instytucji, 

 Dział opłat i windykacji udzielił odpowiedzi na 173 podania, 

 prowadzenie ewidencji adresów korespondencyjnych, pełnomocnictw oraz haseł udzielania 

informacji przez telefon, 

 przyjęto 152 wnioski dotyczące modułu e-bok i 132 wnioski korespondencji seryjnej, 

 bieżąca obsługa użytkowników lokali, 

 przygotowywanie informacji i danych dla innych działów, 

 współpraca z firmą Unisoft w zakresie obsługi i nadzoru programu. 

ZAGADNIENIA WINDYKACJI 

Spółdzielnia prowadzi windykację należności we własnym zakresie. 

 LOKALE MIESZKALNE 

 
 

Nastąpił widoczny spadek zaległości w opłatach za lokale mieszkalne wg stanu na dzień 31.12.2014 r. 

w stosunku do roku poprzedniego. Co świadczy o dobrym kierunku działań windykacyjnych. 

Jednocześnie w ciągu 2014 roku od użytkowników lokali mieszkalnych dodatkowo wyegzekwowano: 

-   54 092,02 zł z tytułu odsetek za zwłokę, 

- 263 669,14 zł z tytułu kosztów i odsetek sądowych. 

Zaległości na dzień 31.12.2014 r. w podziale na osiedla 
 kwota nie obejmuje odsetek sądowych, które naliczane są po spłacie należności głównych 
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Kształtowanie się naliczeń i zaległości w opłatach 

za lokale mieszkalne w latach 2011 - 2014
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W ramach windykacji w 2014 roku: 

 wysłano 1589 wezwań i monitów do zapłaty, 

 zawarto 500 oświadczeń, umów o ratalnej spłacie zaległości, 

 przygotowano i przekazano Radcy Prawnemu 71 spraw do sądu i 117 spraw celem skierowania do 

egzekucji. 

Ponadto od 07-12/2014 Dział opłat i windykacji przygotował i skierował 107 spraw do sądu i 16 spraw 

do egzekucji. 

 

W ramach działań windykacyjnych: 

 na bieżąco wykonywano analizy zaległości, 

 sporządzano listy członków zalegających z opłatami do wykreślenia, 

 współpracowano z Radcą Prawnym w zakresie spraw sądowych, 

 sporządzano wydruki zaległości na klatki schodowe, 

 na wszystkich wezwaniach do zapłaty stosowano prewencyjną pieczątkę Krajowego Rejestru 

Długów. 
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Tytuł zaległości OGRODOWA PIŁSUDSKIEGO MUSIAŁA DZIEKANA RAZEM

Opłaty bieżące 165 245,35 164 295,15 188 021,22 186 542,43 704 104,15

Roszczenia sporne 5 020,16 0,00 0,00 0,00 5 020,16

Zasądzone 271 809,12 205 699,41 206 844,18 379 765,27 1 064 117,98

Kredyty 0,00 0,00 0,00 1 803,30 1 803,30

RAZEM 442 074,63 369 994,56 394 865,40 568 111,00 1 775 045,59

Koszty i ods. sądowe* 129 037,42 86 853,63 108 298,48 157 119,47 481 309,00

O G Ó Ł E M 571 112,05 456 848,19 503 163,88 725 230,47 2 256 354,59

Podział zaległości 

"opłaty bieżące"

73 780,53

42 315,49

178 426,68 221 850,24

187 731,21

pow. 12 m-cy      [9]

od 6 - 12 m-cy   [11]

od 3 - 6 m-cy     [87]

od 1 - 3 m-cy   [246]

do      1 m-ca   [879]



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Podział zaległości lokali aktywnych wg tytułu prawnego do lokalu 

 

 LOKALE UŻYTKOWE 
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Zaległości na dzień 31.12.2014 r. 

 
 kwota nie obejmuje odsetek sądowych, które naliczane są po spłacie należności głównych 
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Tytuł Zaległości

Czynsze bieżące 97 061,99

Roszczenia sporne 73 686,14

Zasądzone czynsze 293 764,36

RAZEM 464 512,49

Koszty i ods. sądowe* 137 556,26

Odsetki naliczone 11 058,30

O G Ó Ł E M 613 127,05

Podział zaległości 

"czynsze bieżące"

3 814,56

11 171,22

14 384,31

23 139,76

44 552,14

pow. 12 m-cy       [3]

od 3 - 6 m-cy     [10]

od 2 - 3 m-cy       [8]

od 1 - 2 m-cy     [18]

do      1 m-ca     [55]

Zaległości czynszowe 

(bez odsetek i kosztów sądowych) 

w latach 2011 - 2014

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

12
/2
01

1

12
/2
01

2

12
/2
01

3

12
/2
01

4

Zaległości



 

W efekcie podejmowanych działań windykacyjnych w ciągu roku 2014 wpłaty z tytułu odsetek za zwłokę 

wyniosły 12 895,44 zł, a z tytułu kosztów i odsetek sądowych  

15 851,63 zł. Podobnie jak w przypadku lokali mieszkalnych również stan zaległości lokali użytkowych 

uległ obniżeniu. 

 

W ramach windykacji w 2014 roku: 

 wysłano 108 wezwań i monitów do zapłaty z prewencyjną pieczątką KRD, 

 zawarto 14 oświadczeń, umów o ratalnej spłacie zaległości, 

 przygotowano i przekazano Radcy Prawnemu 9 spraw do sądu i 15 spraw celem skierowania do 

egzekucji. 
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     ZAGADNIENIA CZŁONKOWSKO-LOKALOWE 

  

MIESZKANIA  
  

W  zasobach  Spółdzielni   znajduje   się   5 513   lokali   mieszkalnych,  z czego na dzień 31.12.2014 r. 

 2 196 mieszkań stanowi odrębną własność, 3 147 mieszkań posiada status własnościowego prawa do lokalu. 
 

 

Struktura mieszkań wg praw do lokali w podziale na administracje 

      

    pozostałe  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    170  
 

 
 

 
CZŁONKOWIE     

 
 

 

Na dzień 31.12.2014 r. Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa liczyła ogółem 4 877 członków na 11 534 

osoby zamieszkałe w zasobach Spółdzielni. 

Na   wniosek   Zarządu   w   2014  roku 26 osób zostało wykluczonych z członkostwa z powodu zaległości 

w opłatach za lokal, z tego 2 osoby złożyły odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. 
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OBRÓT LOKALAMI MIESZKALNYMI 

- dokonano 262 transakcji mieszkaniowych (kupno - sprzedaż, spadek, darowizna, zamiana itp.),   

- wykonano 2 eksmisje, 

- 3 lokale oddano do dyspozycji Spółdzielni. 

- przeprowadzono 6 przetargów na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych, 

w wyniku których Spółdzielnia zbyła 3 mieszkania. 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA SPÓŁDZIELNI 

LOKALE UŻYTKOWE I DZIERŻAWA TERENÓW 

W ramach działalności gospodarczej w 2014 roku wynajmowano lokale użytkowe, pomieszczenia 

gospodarcze oraz dzierżawiono tereny. Ogółem na dzień 31.12.2014 r. wynajmowano 9 443,67 m2 

powierzchni lokali, w tym również pomieszczeń gospodarczych, natomiast powierzchnia dzierżawionych 

terenów wynosiła   847,8 m2. W  2014    roku   przeprowadzono 4  przetargi  na  najem  lokali  użytkowych. 

SZYLDY, REKLAMY, BILBORDY 

W okresie sprawozdawczym współpracowano z firmami reklamowymi, które umieszczały bilbordy na 

budynkach oraz nośnikach wolnostojących. Ponadto kilkadziesiąt   innych   podmiotów   gospodarczych  

korzystało  z   miejsc  pod szyldy i reklamy. 

PLAC PARKINGOWY PRZY UL. KOMBATANTÓW 4 

Z zaplecza przy ul. Kombatantów 4 na dzień 31.12.2014 r. korzystały 42 osoby do parkowania 

samochodów  dostawczych i osobowych. Dodatkowo wynajmowanych było  12  garaży  

prefabrykowanych  typu   „Karlik”  oraz pomieszczenia gospodarcze i garaże murowane wykorzystywane 

uprzednio przez służby techniczne Spółdzielni. 

GARAŻE 

W zasobach Spółdzielni znajduje się 395 garaży, z czego: 

 w najmie – 17,   

 odrębna własność – 24, 

 własnościowe – 354. 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

USTAWA O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH 

Spółdzielnia sukcesywnie wdraża postanowienia Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 

15.12.2000 r.  Składane wnioski o ustanowienie odrębnej własności lokali realizowane są na bieżąco, po 

otrzymaniu dokumentów niezbędnych do zawarcia aktów notarialnych, takich jak: zaświadczenie 

o samodzielności lokalu, odpis   z   księgi   wieczystej   nieruchomości   budynkowej,  wypis z rejestru 

gruntów  z Ewidencji Gruntów Starostwa Powiatowego. Część złożonych wniosków nadal nie może być 

zrealizowana  z  powodu  toczących  się   spraw   sądowych   związanych z rozwiązaniem małżeństwa czy 

postępowaniami spadkowymi. Kilka wniosków zostało wycofanych lub wstrzymanych przez 

zainteresowanych. 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNO – KULTURALNEJ 

SPÓŁDZIELCZEGO DOMU KULTURY „ODEON” CZELADZKIEJ SPÓŁDZIELNI 

MIESZKANIOWEJ W ROKU 2014 

 

I. Kalendarz imprez 

STYCZEŃ 2014 

12 stycznia – Koncert Noworoczny „La Carnaval”. Wystąpili artyści śląskich Scen Estradowych: Beata 

Mańkowska, Naira Ayvazyan oraz Sylwester Targosz-Szalonek. Ponadto swoje taneczne talenty miała 

okazję zaprezentować reprezentacja zespołu „Błysk Mini” prowadzonego przez mgr Justynę Fit-Kempską 

oraz tancerze ze Szkoły Tańca „Marengo” w Dąbrowie Górniczej: Dorian Szczęśniak 

i Wiktoria Gała oraz Kacper Powichrowski i Martyna Szczęśniak. 

23 stycznia – Spotkanie Klubu Rodów Czeladzkich. 

27 - 31 stycznia – Akcja Zima 2014. Uczestnicy akcji, w ramach wycieczek, mieli możliwość wyjazdu 

do Aqua Parku „Nemo” w Dąbrowie Górniczej, kina „Cinema City” w Sosnowcu na seans „ Królowa 

Śniegu” oraz do Nadleśnictwa Świerklaniec. 

Na terenie „Odeonu” dzieci uczestniczyły w warsztatach plastycznych „W krainie lodu” prowadzonych 

przez p. Alicję Siudziak. 

Nowością w programie Akcji Zima były zorganizowane wspólnie z Akademią Piłki Nożnej zawody 

sportowe o Puchar Prezesa Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Mimo ostrego mrozu, dzieci 

rywalizowały ze sobą w różnych konkurencjach, świetnie się przy tym bawiąc. 

W sumie z programu Akcja Zima 2014 skorzystało 166 dzieci. 

LUTY 2014 

11 lutego – Spotkanie Koła Osób Niepełnosprawnych „Przyjaciele” z lekarkami. 

13 lutego – Zajęcia otwarte z zajęć „Muzyka, taniec, zabawa” w ramach Dnia Babci i Dziadka. 

15 lutego – Koncert Walentynkowy „W krainie miłości” w wykonaniu Wojciecha Poprawy i Karoliny 

Szendery. Na istrumentach grali: Janusz Frączek – fortepian, Grzegorz Wojtasik – skrzypce, Anna 

Korzewska – skrzypce, Krzysztof Kawa – altówka, Anna Wilk  - wiolonczela. 

W czasie koncertu goście obejrzeli także pokazy taneczne w wykonaniu tancerzy ze Szkoły Tańca 

„Marengo” w Dąbrowie Górniczej: Doriana Szczęśniaka i Wiktorii Gały oraz Kacpra Powichrowskiego i 

Martyny Szczęśniak. 

18 lutego – Zajęcia otwarte z Rytmiki 1 w ramach Dnia Babci i Dziadka. 

19 lutego – Zajęcia otwarte z Rytmiki 2 i zespołu tanecznego Psikus w ramach Dnia Babci i Dziadka. 

22 lutego – Karnawałowy Bal Przebierańców dla dzieci. 

27 lutego – Spotkanie Klubu Rodów Czeladzkich. 

MARZEC 2014 

8 marca – Koncert z okazji Dnia Kobiet. Organizator: Starostwo Powiatowe w Będzinie. Otwarcie 

wystawy Stowarzyszenia Promocji Kultury Zagłębia. 

-36- 



12 marca – Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów czeladzkich szkół podstawowych i gimnazjów. 

Organizator: Miejski Zespół Szkół w Czeladzi. 

18 marca - Spotkanie Koła Osób Niepełnosprawnych „Przyjaciele” z lekarkami. 

18 marca - Posiedzenie Komisji Konkursowej oceniającej prace nadesłane na konkurs plastyczny  

„Sportowa wiosna. 

23 marca - Koncert Wiosenny w wykonaniu zespołu Orfeusz – „Orfeusz wita wiosnę”. 

25 marca - Pokonkursowa wystawa prac plastycznych – wręczenie laureatom Konkursu plastycznego 

„Sportowa wiosna” dyplomów oraz nagród rzeczowych. 

KWIECIEŃ 2014 

6 kwietnia – Niedzielny Teatr dla Najmłodszych. Spektakl teatralny dla dzieci pt. „Nowe przygody 

Koziołka Matołka”. 

11 kwietnia – Wieczór poetycko-muzyczny „Rapsodia Polska” - autor: Krzysztof Zięcik, muzyka:  

Sławomir Nowicki. Otwarcie wystawy Krzysztofa Zięcika "Piaski jakich nie znacie". 

15 kwietnia - Spotkanie Koła Osób Niepełnosprawnych „Przyjaciele” z lekarkami. 

24 kwietnia – XII Edycja Wieczorów Klubu Rodów Czeladzkich "Czeladzianina portret własny" – 

Benefis Januarego Łakomika. W programie: występ zespołu tanecznego „Szeptem” pod okiem 

instruktor Justyny Fit-Kempskiej, przedstawienie działalności zawodowej i społecznej Januarego 

Łakomika, wystąpienie aktora Teatru im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem Krzysztofa  Łakomika, 

laudacje, artystyczne impresje: Anna Piech (wokal), Zbigniew Lemański (fortepian), Elżbieta Szwej 

(wokal), Jan Grząba (fortepian). 

25 kwietnia – Wieczór Kabaretowy - Kabaret KaŁaMaSz, w składzie: Bogdan Kalus, Jacek Łapot, 

Sylwester Maciejewski, Dariusz Szweda. 

26 kwietnia – Happening „Żonkilowe pola”. Występ sekcji wokalnej działającej w SDK „Odeon” pod 

okiem instruktor Edyty Rusak oraz zespołów tanecznych pod okiem instruktor Justyny Fit-Kempskiej. 

28 kwietnia - I Konkurs Tańca „Impresje Taneczne 2014”. Swój warsztat pokazały dziewczęta 

z zespołów działających w naszej placówce – „Błysku Mini”, „Błysku” oraz „Szeptem”. W skład jury 

weszli: Jarosław Świtała – tancerz i choreograf Opery Śląskiej w Bytomiu, Oskar Świtała - tancerz 

Polskiego Baletu Narodowego w Warszawie, Joanna Lemańska – właściciel studia nagrań, Bogusława 

Wartak – solistka zespołu „Orfeusz” oraz Agata Biesiadecka – kierownik SDK „Odeon”. 

MAJ 2014 

13 maja – Wystawa „3 razy i”. Organizatorem wystawy był Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury 

w Będzinie wraz z SDK „Odeon”. "3 razy i – inspiracja, inwencja, integracja" to prezentacja prac 

malarskich uczestników zajęć w PMDK w Będzinie. 

20 maja – Spotkanie Koła Osób Niepełnosprawnych „Przyjaciele” z lekarkami. 

24 maja – Koncert Marco Bocchino „Concerto Italiano”. Koncert Włocha przeplatany był występami 

uczestników konkursu „Impresje taneczne 2014”: Natalii Kyzioł, Pauliny Urbańskiej, Aleksandry Bolek, 
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 Aleksandry Babicz, Katarzyny Gnacik i Julii Polniaszek. 

25 maja – Dzień Matki – Koncert „Tobie Mamo śpiewam i gram”. Wystąpiły dzieci z sekcji wokalnej, 

instrumentalnej i tanecznej działających przy SDK „Odeon”. 

31 maja - Dzień Dziecka. W programie spektakl teatralny „Czarująca żaba” w wykonaniu aktorów 

z Impresariatu Artystycznego „Skrzat” z Krakowa oraz animacja teatralna dla dzieci w wykonaniu 

aktorów Fabryki Kultury z Piekar Śląskich. Wystąpiły także dzieci z sekcji tanecznej, wokalnej 

i instrumentalnej działających przy SDK „Odeon”. Happening odbył się przed budynkiem SDK „Odeon”. 

CZERWIEC 2014 

1 czerwca – Koncert zespołu „Orfeusz”. Tym razem swój koncert zespół poświęcił wszystkim matkom. 

12 czerwca – Uroczyste zakończenie zajęć tanecznych z rytmiki. 

13 czerwca – Koncert w ramach IV edycji projektu Il Viaggio Con L’arte. W programie występ Damiana 

Holeckiego. Po koncercie w Galerii SDK „Odeon” prezentowana była wystawa malarstwa Eweliny 

Dobroń. Koncert zakończył sezon kulturalny 2013/2014 w SDK „Odeon”. 

17 czerwca - Spotkanie Koła Osób Niepełnosprawnych „Przyjaciele” z lekarkami. 

26 czerwca – Uroczyste zakończenie zajęć tanecznych zespołów „Psikus”, „Błysk Mini”, „Błysk”  

i „Szeptem” 
LIPIEC 2014 

SDK „Odeon” nieczynny – okres urlopowy. 
SIERPIEŃ 2014 

4 – 8 sierpnia – zapisy na „Akcję Lato 2014”. 

11 – 22 sierpnia – „Akcja Lato 2014”. Program zajęć i wycieczek dla dzieci w ramach letnich wakacji. 

Organizatorem „Akcji Lato 2014” był Spółdzielczy Dom Kultury „Odeon” Czeladzkiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej. Uczestnicy „Akcji Lato 2014” mieli możliwość skorzystania z takich atrakcji, jak: wyjazd 

do Górnośląskiego Parku Etnograficznego – Skansenu w Chorzowie, Aquaparku „Nemo” 

w Dąbrowie Górniczej, Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej, Centralnego Muzeum 

Pożarnictwa w Mysłowicach, ZOO w Chorzowie, a także zamku w Siewierzu oraz Ogrodzieńcu.  Dzięki 

pobytowi w Studio Filmów Rysunkowych dzieci poznały kolejne etapy tworzenia filmu animowanego 

i poszerzyły swoją wiedzę na temat takich pojęć jak scenariusz filmowy, scenopis, animacja, fazowanie, 

filmowanie, efekty specjalne i dźwiękowe, dowiedziały się też na czym polega skład komputerowy. Dzieci 

w kolejnych pomieszczeniach zobaczyły jak twórcy zmieniają scenariusz w gotowy film. 

Muzeum Pożarnictwa zaś było miejscem, gdzie dzieci mogły zapoznać się z historią pożarnictwa, obejrzeć 

ekspozycje samochodów pożarniczych, autodrabin, sikawek konnych i ręcznych, konnych wozów 

pogotowia, a także zaznajomić się z ewolucją strojów strażaka. Dodatkową atrakcją był pokaz filmów: 

„Reksio” oraz „Bolek i Lolek” o tematyce pożarniczej. 

Dzieci zwiedziły także nieodrestaurowane ruiny zamku w Siewierzu: dziedziniec, podziemia i wieżę. 

Następnie na błoniach przed zamkiem odbył się piknik, połączony z grami oraz zabawami sportowymi. 
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„Akcja Lato 2014” zakończyła się zwiedzaniem ruin średniowiecznego zamku leżącego w Jurze 



Krakowsko-Częstochowskiej  i wspólnym pieczeniem kiełbasek przy ognisku. 

Z oferty skorzystało łącznie 321 dzieci. 

WRZESIEŃ 2014 

Wprowadzenie oferty zajęć, podpisanie umów z instruktorami, prace organizacyjne. 

09 września - Spotkanie Koła Osób Niepełnosprawnych „Przyjaciele” z lekarzami. 

15 września – Rozpoczęcie zajęć dla dzieci i dorosłych. 

20 września – Inauguracja sezonu kulturalnego 2013/2014 – Kino plenerowe. Na dziedzińcu przed SDK 

"Odeon" wyświetlony został film. Wybór repertuaru oddaliśmy w ręce widzów. W sierpniu na naszej 

stronie internetowej pojawiła się ankieta, w której można było oddać głos na wybrany tytuł. Mieszkańcy 

zdecydowali, że wyświetlony zostanie film pt. „Sekretne życie Waltera Mitty”. 

28 września – Niedzielny Teatr dla Najmłodszych. Spektakl pt. „Cztery mile za piec” w wykonaniu 

aktorów Impresariatu Artystycznego „Skrzat” z Krakowa. 

PAŹDZIERNIK 2014 

04 października – Koncert jubileuszowy z okazji 40-lecia CzSM i 30-lecia SDK „Odeon”. Podczas gali 

zaprezentowali się uczestnicy zajęć wokalnych i instrumentalnych prowadzonych w SDK „Odeon” wraz 

z instruktorami: Edytą Rusak i Mateuszem Bodziewskim. Zaśpiewał także tenor Maciej Komandera, który 

współpracuje z wieloma teatrami operowymi w Polsce i za granicą. Akompaniowała mu pianistka Halina 

Teliga. Niespodzianką dla publiczności był również występ orkiestry dętej Policji. Uwieńczeniem 

wieczoru był recital znakomitej aktorki i piosenkarki Ewy Błaszczyk, która swoim koncertem zachwyciła 

wszystkich zebranych. 

05 października - Wernisaż wystawy „Na przełomie”, której kluczem było spotkanie artystów 

wystawiających swoje dzieła w SDK „Odeon” w ciągu 30 lat. (Impreza towarzyszaca obchodom 

jubileuszu). W jednym miejscu można było zobaczyć zarówno rysunek, malarstwo, rzeźbę, ceramikę, 

grafikę, fotografię, a nawet krótkometrażowy film. Wernisaż poprzedziła krótka część artystyczna, 

w której zaśpiewały uczestniczki zajęć wokalnych, a także Wiktoria Iwanowska – artystka wystawiająca 

swoją pracę podczas wystawy. Na koniec zaśpiewał Miro Witek, przez lata związany 

z SDK „Odeon”. 

13 października – Powiatowy Dzień Nauczyciela. Organizatorem przedsięwzięcia było Starostwo 

Powiatowe w Będzinie. 

21 października – Spotkanie Koła Osób Niepełnosprawnych „Przyjaciele” z lekarzami. 

22 października – Spotkanie Klubu Rodów Czeladzkich. 

LISTOPAD 2014 

06 listopada – Finisaż wystawy „Na przełomie”. 

11 listopada – Koncert Pieśni Patriotycznych z okazji 96 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 

w wykonaniu Zespołu „Orfeusz”. 
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15 listopada – Koncert - „Wspomnienie muzycznej twórczości Jana Kiepury” w ramach kolejnej edycji 



Zaduszek jazzowych. Wystąpili: tenor Maciej Komandera, pianista i aranżer Marek Ciepierski. Pokazem 

tańca wieczór uświetnili Dorian Szczęśniak i Wiktoria Gała, reprezentujący Szkołę Tańca "Marengo" 

w Dąbrowie Górniczej. Podczas koncertu sekcję wokalną działającą przy SDK „Odeon” reprezentowała 

Julia Biłek, przygotowana przez instruktor Edytę Rusak. Na zakończenie wieczoru – degustacja zupy 

z dyni. Wystawa obrazów Jana z Ostrowa połączona z aukcją na rzecz Fundacji „Nasze Zagłębie”. 

18 listopada - Spotkanie Koła Osób Niepełnosprawnych „Przyjaciele” z lekarzami. 

26 listopada – Miejski Dzień Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem przedsięwzięcia była Burmistrz 

Miasta Czeladź Teresa Kosmala, Spółdzielczy Dom Kultury „Odeon”, Koło Osób Niepełnosprawnych 

„Przyjaciele” oraz Zespół Szkół Specjalnych w Czeladzi. 

30 listopada – Koncert zespołu „Orfeusz” z okazji Dnia Seniora. 

GRUDZIEŃ 2014 

7 grudnia – Teatrzyk Mikołajkowy dla dzieci pt. „Zimowe igraszki” w wykonaniu aktorów Impresariatu 

Artystycznego „Skrzat” z Krakowa. Spotkanie dzieci z Mikołajem. 

14 grudnia – Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu Zespołu „Orfeusz”. 

16 grudnia – Wigilia Koła Osób Niepełnosprawnych „Przyjaciele”. 

18 grudnia – Wigilia dla Osób Samotnych z zasobów Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, występ 

dzieci sekcji wokalnej i instrumentalnej działających przy SDK „Odeon”. 

II. Zajęcia stałe organizowane w SDK „Odeon” 

Styczeń-czerwiec 2014 

Nazwa zajęć Instruktor Liczba 

uczestników 

Język angielski Dorota Piliszko 14 

Zajęcia wokalno-instrumentalne 

indywidualne 

 

Edyta Rusak 

20 

Zajęcia wokalno-instrumentalne zespół 8 

Nauka gry na gitarze Mateusz Bodziewski 24 

Zajęcia plastyczne Marcin Adamczyk 35 

Rytmika (3 grupy)  

Justyna Fit-Kempska 

61 

Błysk, Błysk Mini, Szeptem 

(3 zespoły taneczne) 

59 

Fitness  

Ewa Ryłko 

 

 

25 

Body Art 8 

Muzyka, taniec, zabawa 13 
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Wrzesień-grudzień 2014 



Nazwa zajęć Instruktor Liczba 

uczestników 

Język angielski Anna Borowska 21 

Zajęcia wokalno-instrumentalne 

indywidualne 

Edyta Rusak 20 

Zajęcia wokalno-instrumentalne zespół Edyta Rusak 7 

Nauka gry na gitarze Mateusz Bodziewski 19 

Zajęcia plastyczne Marcin Adamczyk 36 

Rytmika Joanna Kruszyńska 41 

Błysk, Błysk Mini, Szeptem 

(do końca października) 

Justyna Fit-Kempska 62 

Psikus (do końca października) Justyna Fit-Kempska 27 

Zespoły taneczne (od listopada) Maria Jękot 28 

Fitness Ewa Ryłko 29 

Body Art 6 

Muzyka, taniec, zabawa Agnieszka Woźniczka 

 

15 

Akademia Malucha 9 

Twórcze działania artystyczne Alicja Siudziak 7 

III. Sukcesy dzieci i instruktorów: 

1. Zespoły taneczne „Błysk”, „Błysk Mini” i „Szeptem” – instruktor Justyna  

Fit – Kempska. 

 II, III miejsce i wyróżnienie - Ogólnopolski Integracyjny Festiwal Tańca i Piosenki 

„Chrzanowska Lokomotywa Artystyczna 2014” w Chrzanowie 

 I miejsce, 2x II miejsce - Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych „Wiosenne popisy 

taneczne 2014” w Wojkowicach 

 I i II miejsce - XIII Konkurs Tańca w Świętochłowicach 2014 

 Grand Prix oraz 2 x I miejsce - Przegląd Taneczny „Czeladzkie Talenty 2014” 

2. Zajęcia wokalne – instruktor Edyta Rusak. 

 Międzyszkolny Festiwal Piosenki Angielskiej – Sosnowiec 2014 

Patrycja Piasta – I miejsce 

- VIII Regionalny Konkurs Piosenki Angielskiej – Wojkowice Kościelne 2014 

 Patrycja Piasta – I miejsce 

 Katarzyna Chycka – II miejsce 

 Julia Biłek – III miejsce 

 Przegląd Wokalny „Czeladzkie Talenty 2014” 

         Katarzyna Chycka – II miejsce 

 Natalia Mermel – III miejsce 

 Talenty i Pasje – Wojkowice 2014 

 Julia Biłek - II miejsce w II kategorii wiekowej (10 - 12 lat) 
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 Katarzyna Chycka – II miejsce w III kategorii wiekowej (13 – 15 lat) 

 Zuzanna Kołpak – II miejsce w IV kategorii wiekowej (16 – 19 lat) 

 Festiwal Wokalny „MIKROFON, MOK i TY” - Wojkowice 2014 

Gabriela Molenda – I miejsce 

Marta Bugiel – III miejsce 

Wiktoria Fulas – wyróżnienie 

Katarzyna Chycka – wyróżnienie 
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Sprawozdanie Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi za 2014r. 
 



Komisja w składzie: 

Marianna Ciapała - Przewodnicząca 

Anna Szydło – Członek 

Sławomir Owczarek – Członek 

Komisja GZM odbyła 9 posiedzeń, których najważniejszym przedmiotem prac były: 

Styczeń 2014 

Komisja GZM opracowała plan pracy Komisji na I półrocze 2014 r. 

Luty 2014 

Członkowie Komisji GZM zapoznali się z analizą rozliczenia wody za I półrocze 2013 r., przedstawioną 

przez sekcję ds. rozliczeń i analiz mediów. Następnie Z-ca Prezesa Anna Socha omówiła wykonanie planu 

remontów za 2013 rok. 

Marzec 2014 

Komisja przeanalizowała stawki lokali użytkowych i po przeprowadzonej analizie zasygnalizowała, aby 

wszystkie umowy najmu dział lokali użytkowych skorygował  o wskaźnik inflacji. Następnie Z-ca 

Prezesa- Anna Socha omówiła planowaną wymianę wodomierzy. Wodomierze mają zostać wymieniane 

na wodomierze z odczytem radiowym, a na wodomierze które mają jeszcze długi termin legalizacji 

zostaną zakupione nakładki radiowe. Dzięki takim rozwiązaniom odczyty wodomierzy będą wykonywane 

jednocześnie dla wszystkich indywidualnych mieszkań oraz dla wodomierza głównego zamontowanego  

w bloku. 

Następnie omówiono niedobory wody na poszczególnych osiedlach. Komisja stwierdziła, że największe 

niedobory występują na osiedlu Ogrodowa, jak również na oś. Dziekana ul. Norwida. Komisja poleciła 

Zarządowi CzSM, aby wykonał kontrolne odczyty w mieszkaniach w których wystąpiły niedobory ponad 

10%. 

Kwiecień 2014 

Kierownik Administracji Nr 1 i 2 przedstawiła specyfikację zasobów i omówiła prace wykonywane przez 

Administrację oraz współpracę z działem Remontów i Konserwacji. Pani kierownik przedstawiła 

problemy na swoich Administracjach. Na Administracji Nr 1 odnotowuję się bardzo dużą ilość dewastacji, 

włamań oraz niszczenia mienia. Pani kierownik zasygnalizowała, że windy na tym osiedlu są w bardzo 

złym stanie i wymagają niektóre  niezwłocznej wymiany, priorytetem też jest wymiana pionów i 

poziomów ciepłej i zimnej wody oraz doposażenie placu zabaw. Największym problemem na 

Administracji Nr 2 są parametry ciepłej wody oraz jej złej jakości. Poinformowała członków Komisji 

GZM, że TAURON w najbliższym czasie wykona na tym osiedlu wymianę sieci zewnętrznej,                  a 

Spółdzielnia w miarę środków finansowych wymienia piony i poziomy ciepłej i zimnej wody. 

Administracja opracowuje projekt organizacji ruchu na osiedlu i planuje wybudowanie dodatkowych 

najazdów dla samochodów, z uwagi na brak miejsc postojowych. Kolejnym uciążliwym problemem są 

przecieki na elewacjach i konieczność doszczelnienia przerw między płytami elewacji. Komisja 

zaproponowała, aby rozważyć możliwość przeprowadzenia termomodernizacji w budynkach, w których 

konieczne są remonty wymagające dużych nakładów finansowych. Komisja zapoznała się z projektem 

„zasad termomodernizacji. Następnie Komisja przeanalizowała zaproponowane poprawki do 

obowiązującego Statutu  i skierowała do analizy Panu mecenasowi zatrudnionemu w CzSM. 

Maj 2014 

Kierownik administracji Nr 3 i 4 omówił skład osobowy administracji, a następnie przedstawił 

najważniejsze problemy administracji do których należą: zły stan chodników i schodów wejściowych do 

budynku, zły stan opasek wokół budynków, odpadające tynki elewacji, pogarszający się stan dźwigów, 

brak miejsc parkingowych, priorytet to wymiana pionów poziomów instalacji wodnej w budynkach, 

doposażenie placy zabaw, na osiedlu Dziekana pogarszający się stan tarasów. Kierownik omówił zakres 

prac remontowych zaplanowanych w 2013 r., a nie wykonanych i przeniesionych do wykonania w 2014 

roku m.i.n. to malowanie klatek schodowych, wymiana drzwi wejściowych do budynków. Kierownik 

poinformował także o pracach już wykonanych w 2014 r. ,tj.:  - wymiana drzwi wejściowych na osiedlu 

Dziekana 1 d,e,f,g,h; 5 c,d,f,g; 6 d,e,f,g; 8 a,b,c; 7 a,b,c; 9 a,b,c; 10 f,g; 11 b,c; 12 a,b; Norwida 8b; 12 d; 

21 c; 6e; 27 Stycznia 14-16-18; 32-34, 
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- wymiana balustrad balkonowych w mieszkaniach na ul. Dziekana, 

- malowanie klatki schodowej i piwnic 



- izolacja ściany szczytowej w budynku przy ul. Spacerowa 13-15, 

- wykonanie dokumentacji projektowej, projektu budowlanego i dokumentację wykonawczą na demontaż 

witrolitów w klatkach schodowych przy ul. Norwida 4 a,b oraz 14 a,b,c. 

- podłączenie instalacji domofonowej w 12 klatkach schodowych. 

Komisja przyjęła przedstawioną informację do wiadomości. 

Lipiec 2014 

Komisja opracowała plan pracy komisji na II półrocze 2014 r. 

Sierpień 2014 

Z-ca Prezesa- Anna Socha  omówiła obecny system rozliczania wody w budynkach lokali mieszkalnych i 

użytkowych oraz wraz członkami komisji przeanalizowała największe niedobory  w budynkach przy ul. 

M. Auby 8-10, ul. Szpitalnej 13, ul. Ogrodowej 4-6, Górniczej 5,  Miłej 10. Pani Z-ca Prezesa 

poinformowała, że Spółdzielnia uwzględni reklamacje lokatorów w budynkach gdzie największe są 

różnice między zużyciem wody z liczników indywidualnych, a licznikiem głównym i dokona ponownych 

rozliczeń. 

Komisja omówiła nowy sposób radiowy odczytów wodomierzy i wynikające z tych odczytów błędy. 

Komisja przegłosowała wnioski: wniosek 1) o umieszczenie na odwrocie rozliczenia zużycia wody na 

poszczególne lokale mieszkalne ilości lokatorów;  wniosek 2) wnikliwa kontrola zużycia wody               w 

budynkach przy ul. Górniczej 1,5,15,17,19- celem wyjaśnienia powstałych niedoborów. 

Październik 2014 

Z-ca Prezesa Anna Socha przedstawiła analizę dotyczącą kosztów ogrzewania w sezonie rozliczeniowym 

2013/2014 r. Z analizy wynika, że koszty centralnego ogrzewania dla lokali mieszkalnych za okres od 

lipca 201r do końca czerwca 2014 były niższe do poprzedniego sezonu średnio o 7,73%. Pani Z-ca Prezesa 

poinformowała, że zaliczki na c.o są małe i Spółdzielnia przygotowuje propozycję zwiększenia zaliczek 

na c.o średnio o 10% na przyszły sezon. 

Komisja przegłosowała wniosek „ dla mieszkań posiadających nadpłatę za c.o w kwocie 400 zł i wyżej 

nie należy dokonywać zmian zaliczek na centralne ogrzewanie”. 

Listopad 2014 

Komisja zapoznała się z projektami regulaminów: 1) „Regulamin eksploatacji indywidualnych liczników 

poboru wody, zasady rozliczania się z jej odbiorcami oraz rozliczeń z tytułu zużycia wody     w 

mieszkaniach nieopomiarowanych i lokalach użytkowych i garażach” oraz 2) „ regulamin przetargu oraz 

negocjacji stawek na najem lokali użytkowych w czeladzkiej spółdzielni mieszkaniowej”. Komisja 

wniosła poprawki do tych regulaminów. 

Wnioski ujęte w protokołach komisji omawiane były na plenarnych posiedzeniach Rady Nadzorczej        i 

kierowane do Zarządu Spółdzielni do realizacji. 

 

Przewodnicząca Komisji GZM 

Marianna Ciapała 
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SPRAWOZDANIE KOMISJI STATUTOWO-REGULAMINOWEJ 

za 2014 rok 

 

Komisja została powołana do życia decyzją Rady Nadzorczej z dnia 6.07.2013r. 

Komisja pracowała w składzie: 

Krzysztof Abram – Przewodniczący Komisji 

Renata Malinowska- Członek Komisji 

Joanna Wewióra – Członek Komisji 

Ewelina Walczak- Członek Komisji- do dnia 06.06.2014 r. 

 

Komisja Statutowo-Regulaminowa pracowała na 5 posiedzeniach. 

Do głównych zadań Komisji należało opracowanie projektu nowego Statutu CzSM 

w Czeladzi. Nowy opracowany projekt Statutu został odrzucony przez na posiedzeniu 

Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej zdecydowali, że zostanie wprowadzonych 

kilka najistotniejszych zmian do obecnego Statutu. Dodatkowo Komisja pracowała nad 

projektami : 

3. Regulaminu Spółdzielczego Domu Kultury „ODEON” oraz zasad 

     i gospodarowania środkami na cele działalności społeczno-kulturalnej 

     Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

4. Regulaminu w sprawie określenia indywidualnego rozliczenia kosztów energii 

cieplnej do celów c.o i c.c.w. w zasobach Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

5. Regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali 

mieszkalnych w zakresie remontów i napraw w budynkach i lokalach 

mieszkalnych. 

6. Regulaminu rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz 

ustalenia opłat za używanie lokali w Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej       w 

Czeladzi. 

7. Regulaminu przetargu oraz negocjacji stawek na najem lokali użytkowych           w 

Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

8. Regulaminu eksploatacji indywidualnych liczników poboru wody, zasady 

rozliczania się z jej odbiorcami oraz rozliczeń z tytułu zużycia wody 

     w mieszkaniach nieopomiarowanych i lokalach użytkowych i garażach. 

     7. Zasad termomodernizacji w Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

Projekty w/w regulaminów zostały skierowane do Rady Nadzorczej, a następnie 

uchwalone decyzją RN. 

                                                                          Przewodniczący Komisji 

                                                                           Statutowo-Regulaminowej 

 

                                                                        Krzysztof Abram 
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Sprawozdanie Rady Nadzorczej 



Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

za rok 2014 

W roku 2014 Rada Nadzorcza pracowała w składzie: 

 Renata Malinowska-Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Członek Komisji Statutowo-

Regulaminowej 

 Krzysztof Abram-zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komisji 

Statutowo-Regulaminowej 

 Andrzej Rogalski-Sekretarz Rady Nadzorczej, Członek Komisji Rewizyjnej 

 Krystyna Piwowarczyk-Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Członek Rady Nadzorczej 

 Marianna Ciapała- Przewodnicząca Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, Członek 

Rady Nadzorczej 

 Stanisław Michalski- Członek Rady Nadzorczej, Członek Komisji Rewizyjnej, 

 Sławomir Owczarek- Członek Rady Nadzorczej, Członek Komisji Rewizyjnej, Członek Komisji  

Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi 

 Arkadiusz Szram- Członek Rady Nadzorczej, Członek Komisji Rewizyjnej 

 Stefan Stroiński-Członek Rady Nadzorczej 

  Anna Szydło-Członek Rady Nadzorczej, Członek Komisji Gospodarki Zasobami 

Mieszkaniowymi 

  Ewelina Walczak-Członek Rady Nadzorczej, Członek Komisji Statutowo-Regulaminowej 

  Joanna Wewióra-Członek Rady Nadzorczej, Członek Komisji Statutowo-Regulaminowej 

 

Członek Rady Nadzorczej Stefan Stroiński został odwołany z funkcji członka Rady Nadzorczej przez 

Walne Zgromadzenie w dniu 07.06.2014 wymaganą ilością głosów (2/3 głosów spośród uprawnionych 

do głosowania). Powodem było utracone zaufanie do S. Stroińskiego: wynajmował lokal od S-pni za 

niewielką opłatą 2 zł netto za m2, prowadząc w nim ekomyjnię.  Były Prezes S-pni S. Święch i były 

Wiceprezes S-pni A. Smolnicki podpisali z nim niekorzystną dla S-pni umowę najmu lokalu nie 

pobierając opłat za wodę, zaś założony w lokalu licznik prądu był nieoplombowany, przez jakiś czas nie 

pobierano opłat za prąd, a za okres od stycznia do lipca wystawiono p. Stroińskiemu fakturę  zbiorczą za 

prąd  na b. niską kwotę 50 zł (przy czym ekomyjnia myła samochody parą wodną wytwarzaną przez 

prąd). Ponadto dla potrzeb p. S. Stroińskiego S-pnia wybudowała parking za kwotę ponad 7000 zł 

z pieniędzy Spółdzielców. Nad parkingiem widniał szyld: „wyłącznie dla klientów Eko-Myjni”. 

P. Stoiński nie ponosił żadnych opłat z tytułu najmu w/w parkingu.  W drugim wynajmowanym przez 

P. S. Stroińskiego lokalu S-pnia nie naliczała opłat z tytułu zużycia energii cieplnej, ryczałtem naliczała 

wodę za zużycie tego lokalu, a korzystała z wody z tego lokalu ekomyjnia. W trzecim lokalu 

wynajmowanym przez P. S. Stroińskiego Komisja Rewizyjna wykryła zaniżone faktury. S-pnia 

wystawiała P. Stroińskiemu połowę niższe faktury niż powinna zgodnie z umową. Decyzją Rady 

Nadzorczej księgowość dokonała korekty faktur na kwotę ok. 5000 zł.  P. Stroiński kwotę tę wpłacił do 

S-pni, zaś ekomyjnię zamknął. Czy możliwe jest tyle pomyłek na korzyść jednego najemcy?... 

Walne Zgromadzenie w dniu 07.06.2014 odwołało też P. Ewelinę Walczak z funkcji Członka Rady 

Nadzorczej z powodu braku zaangażowania w pracę Rady Nadzorczej (wymaganą większością 2/3 

głosów członków uprawnionych do głosowania) 

Od dnia 08.06.2014 Rada Nadzorcza pracowała więc w okrojonym składzie 10-ciu osób. 

 

 Rada Nadzorcza  w roku 2014 odbyła 15 posiedzeń, niektóre z nich rozłożone były na dwa, trzy dni. 

Większość posiedzeń RN poprzedzone było obradami Prezydium RN składającego się 

z Przewodniczących RN i Przewodniczących Komisji .                                                                                                                   

Prezydium przygotowywało porządek obrad RN. Stałymi punktami porządku obrad RN były :                                                                                          

otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń RN,                                                             

wnioski Zarządu i Komisji RN sprawy bieżące i organizacyjne, zamknięcie posiedzenia.                                                                                                                                   

Rada pracowała też poprzez częste spotkania  Komisji branżowych: Rewizyjnej, GZM i Statutowo-

Regulaminowej . Komisje przeanalizowały wiele spraw, przedstawiły wiele wniosków Radzie 
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 Nadzorczej. Rada Nadzorcza regularnie odbierała korespondencję od Spółdzielców, odpowiadała 

i reagowała na zgłaszane problemy. 



Ponadto w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 16.00-17.00 Członkowie Rady przyjmowali 

osobiste zgłoszenia Członków CzSM.   

Często jeździliśmy na indywidualne spotkania z mieszkańcami naszych zasobów. 

Niniejsze sprawozdanie ma za zadanie zapoznanie Członków Czeladzkiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej z problematyką poruszaną na posiedzeniach Rady Nadzorczej i jej organów oraz 

przedstawienie wniosków i uchwał podjętych przez RN.                                                                                                                                      

Każdy Członek Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ma prawo wglądu do protokołu 

posiedzenia, którym jest bliżej zainteresowany. Każdy punkt porządku obrad przytoczony 

w niniejszym sprawozdaniu ma swoje odniesienie i wytłumaczenie w protokołach RN. 

 

Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 20.01.2014 

1. Spotkanie z dłużnikami lokali użytkowych. 

2. Przyjęcie Regulaminu Spółdzielczego Domu Kultury „ODEON” oraz zasad tworzenia 

i gospodarowania środkami na cele działalności społeczno- kulturalnej Czeladzkiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej- podjęcie uchwały. 

3. Plany gospodarcze w tym plany remontów Administracji Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 na 2014 rok-

podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów gospodarczych na 2014 rok w CzSM. 

4. Zatwierdzenie zasad i wysokość opłat za umieszczenie reklam w Biuletynie CzSM- podjęcie 

uchwały 

5. Informacja o odpowiedzi Zarządu na pismo członków Rady Nadzorczej z dnia 11.12.2013 r. 

6. Przyjęcie oświadczeń o ochronie danych osobowych przez członków Rady Nadzorczej 

7. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej. 

 

Wnioski i uchwały Rady Nadzorczej: 

 RN regularnie wzywa dłużników lokali mieszkalnych i użytkowych na rozmowy. Zależy RN                            

na  obniżeniu zadłużenia wobec S-pni 

 Uchwała Nr 1/I/2014 - zatwierdzenie Regulaminu Spółdzielczego Domu Kultury Odeon oraz 

zasad tworzenia i gospodarowania środkami na cele działalności społeczno-kulturalnej  CzSM. 

Regulamin nie odpowiadał rzeczywistości-nie istniały już przecież świetlice osiedlowe, a pieniądze 

wydatkowane były w sposób inny niż przedstawiony w regulaminie. 

 Uchwała nr 2/I/2014- zatwierdzenie planów gospodarczo-finansowych na 2014 rok.                             

RN zwróciła uwagę, by w planach remontów na 2014 założyć kumulację na przyszłe 

termomodernizacje. Zwrócono uwagę na błędne kwoty i poproszono o poprawę planów 

remontów i przedstawienie ich na kolejnym posiedzeniu. 

 Uchwała nr 3/I/2014- zatwierdzenie stawek  za umieszczanie reklam w Biuletynie CzSM. Zarząd 

ogłosił przetarg na wydawanie Biuletynu CzSM i najwyższa pora, aby S-pnia zarabiała na 

reklamach. Przez całe lata na reklamach umieszczanych w naszym biuletynie zarabiała firma 

P. Horynia, która biuletyn drukowała. 

 Uchwała nr 4/I/2014-zatwierdzenie planu gospodarczego na 2014 

 Członkowie RN podpisali oświadczenia , które zobowiązują ich do ochrony danych osobowych. 

Do tej pory nie istniała procedura z tym związana w S-pni. GIODO zobligowało Zarząd do 

przygotowania jej.  Ponadto RN przyjęła plany pracy poszczególnych Komisji na 2014 rok, 

wybrała członków, którzy będą uczestniczyć w przetargach organizowanych przez Zarząd 

(zgonie z nowym regulaminem przetargów). RN odpowiedziała tez na szereg pisemnych pytań 

Członków CzSM. 

 

Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 24.02.2014                                                                                     
1. Spotkanie z dłużnikami lokali mieszkalnych- wykreślenia z członkostwa- podjęcie Uchwał. 

2. Informacja na temat zadłużeń na lokalach mieszkalnych i użytkowych na koniec 2013 roku- wnioski.                                                                                                                                                  

3. Przygotowanie wniosków do biegłego rewidenta.                                                                                               

4. Analiza kosztów wywozu śmieci. 
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5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania planu konserwacji i funduszu remontowego dźwigów 

    osobowych.                                                                                                               



6. Przyjęcie sprawozdań Komisji RN i sprawozdania RN za 2013 rok 

Wnioski i uchwały Rady Nadzorczej: 

 RN podjęła uchwały o wykreśleniu z członkostwa z powodu zadłużenia 

 Uchwała 13/II/2014 -zmiany do Regulaminu w sprawie określenia zasad indywidualnego 

rozliczania kosztów energii cieplnej dla celów c.o i c.c.w. w zasobach Czeladzkiej Spółdzielni 

 

W  związku z nowelizacją zasad indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej dla celów 

podgrzania wody  przegłosowano, by wprowadzić stawki opłaty stałej i opłaty zmiennej za 

podgrzew wody do wydruku opłaty za mieszkanie od 01.07.2014 r., w miejsce CW- Podgrzanie -

Zaliczka , zastąpić CW- opłata stała i CW- opłata zmienna. 

 Zarząd złożył wniosek o wyrażenie zgody na leasing na nowe dźwigi.                                             

RN poprosiła o przeanalizowanie czy lepszy będzie leasing, czy kredyt. RN zgadza się, żeby 

wymienić zużyte dźwigi na nowe, gdyż z analizy wynika, że nie opłaca się naprawiać starych (b. 

duże koszty, gdyż latami niewiele było robione). 

 

Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 31.03.2014 i 07.04.2014 

1. Spotkanie z dłużnikami lokali mieszkalnych, wykreślenia- podjęcie uchwał. 

2. Ceny najmu lokali użytkowych, parkingów i miejsc reklamowych- EA-1- analiza, wnioski, 

uchwały. 

3. Sprawozdanie z przychodów i kosztów działalności społeczno-kulturalnej za rok 2013, 

sprawozdanie z działalności SDK „ODEON”. Plan przychodów i kosztów na rok 2014. Plan 

działalności SDK Odeon na rok 2014. Potrzeby remontowe, potrzeby wyposażenia i inne. 

Omówienie „Akcji Zima”. 

4. Informacja o realizacji wymiany wodomierzy na wodomierze nowej generacji z odczytem 

radiowym. 

5. Sprawozdanie z wykonania planu gospodarczo-finansowego, omówienie wyników finansowych 

Spółdzielni za 2013 rok. 

 

Wnioski i uchwały Rady Nadzorczej: 

 RN podjęła uchwały o wykreśleniu z członkostwa z powodu zadłużeń 

 Omówiono ceny najmu lokali użytkowych. Zwrócono uwagę na niskie ceny najmu. Nie były 

podnoszone przez wiele lat, a nowe wynajmowane po niskich stawkach. Nie organizowano 

przetargów na najem atrakcyjnych lokali i nie było jasnych zasad najmu. Dużo lokali jest 

zniszczonych, zdewastowanych, zaniedbanych. Nad tym trzeba pracować, bo członkowie 

powinni mieć z tego zyski. 

RN zwróciła się do Zarządu o analizę stawek czynszu w lokalach użytkowych. 

 W związku z pracami nad zmianami w Statucie CzSM, RN przegłosowała wniosek Komisji 

Rewizyjnej, by zmiany nanieść  w starym  statucie, bo Członkowie są do niego przyzwyczajeni. 

 RN zwróciła się do Zarządu, aby popracować nad obniżeniem kosztów mediów w SDK Odeon, 

skalkulowaniu składek instruktorów. 

 

Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 28.04.2014 

1. Spotkanie z dłużnikami lokali mieszkalnych , wykreślenia- podjęcie uchwał                         

2.Omówienie raportu i opinii biegłego rewidenta ( dot. badania sprawozdania finansowego za rok 

2013 ) – podjęcie uchwały. 3.Ceny najmu lokali użytkowych, parkingów i miejsc reklamowych 

EA-2 – analiza, wnioski, uchwały.  4.Zasady termomodernizacji – podjęcie uchwały. 5. 

Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali mieszkalnych w zakresie 

remontów i napraw 

w budynkach i lokalach mieszkaniowych – podjęcie uchwały.                                                 

6.Sprawozdanie Komisji GZM z pracy administracji osiedlowych Nr 1 i 2 – omówienie 

stanowisk pracy, zakresu obowiązków, uprawnień, potrzeb.  7.Przyjęcie protokołu z 

poprzedniego posiedzenia RN. 
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8.Uchylenie uchwały Rady Nadzorczej Nr 24/XII/2012 z dnia 18.12.2012 r. i podjęcie Uchwały 

w sprawie przetargów na prace zlecone firmom zewnętrznym ( bez zapisu „w 2013 r.”). 

9.Analiza kosztów ciepłej i zimnej wody za rok 2013. 

10. Omówienie poprawek do projektu Statutu CzSM. 

 

Wnioski i uchwały Rady Nadzorczej: 

 RN podjęła uchwały o wykreśleniu z członkostwa z powodu zbycia mieszkania bądź garażu 

 W  związku ze zmianą układu zbiorowego pracowników CzSM rozwiązano rezerwy które miały 

być na nagrody i odprawy dla pracowników(ok. 1mln. Zł). Niestety z tego zostały pokryte 

zadłużenia na GZM za lata poprzednie. Były one błędnie wykazywane w poprzednich latach 

i niewidoczne w bilansie prawidłowo. S-pnia zgodnie z procedurą zabezpieczyła rezerwy 

finansowe na ewentualne odszkodowania 

w sporach sądowych. 

 Podjęto decyzję, by lokale użytkowe znajdujące się w blokach mieszkalnych uczestniczyły 

 w pokrywaniu kosztów niedoboru wody 

 Uchwała nr 20/IV/2014 w sprawie zatwierdzenia Zasad termomodernizacji Czeladzkiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej 

 Uchwała 21/IV/2014 -Zmiany w regulaminie określającym obowiązki Spółdzielni 

i użytkowników lokali mieszkalnych w zakresie remontów i napraw w budynkach i lokalach 

mieszkaniowych- chodzi o zagwarantowanie mieszkańcom konserwacji sieci domofonowej po 

okresie gwarancji 

 W Administracji Nr 2-duże problemy z parametrami ciepłej wody, mało miejsc parkingowych 

 W Administracji Nr 1-dużo dewastacji 

 uchylenie Uchwały Nr 24/XII/2012 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie obowiązku przeprowadzania 

przetargów na prace zlecone firmom zewnętrznym w 2013 r 

 podjęcie uchwały Nr 22/IV/2014 w sprawie obowiązku przeprowadzania przetargów na prace 

zlecone firmom zewnętrznym 

 

 Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 07.05.2014 i 14.05.2014 
1. Spotkanie z dłużnikami lokali mieszkalnych, wykreślenia-podjęcie uchwał                        

2. Omówienie raportu i opinii biegłego rewidenta (dot. badania sprawozdania  finansowego za rok 2014 

– podjęcie uchwały, 3. Regulamin przetargu na najem lokali użytkowych CzSM – podjęcie uchwały                        

4. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej za 2014 rok.                                                                                                                            

5. Omówienie wniosków z Walnego Zgromadzenia z 2014 roku. 

Wnioski i uchwały Rady Nadzorczej: 

 uchwała nr 2 4/V/2014-przyjęcie sprawozdania finansowego za 2014 rok. Dyskusja na temat 

długu ponad 700 tys zł z lat 2008-2012, który pokryty został z rozwiązanych rezerw na nagrody 

i jubileusze dla pracowników. Te rezerwy rozwiązano, bo Zarząd wynegocjował ze związkami 

zawodowymi likwidację przywilejów. 

 RN omówiła wnioski skierowane do WZ w 2014 roku, część z nich została zrealizowana, cześć 

uznana za bezzasadne. 

 

Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 26.05.2014 

1. Spotkanie z dłużnikami lokali mieszkalnych, wykreślenia, wykluczenia – podjęcie uchwał. 

2. Ceny najmu lokali użytkowych, parkingów, reklam EA-3 i EA-4 – analiza, wnioski i uchwały. 

3. Przygotowanie do Walnego Zgromadzenia. 

4. Sprawozdanie Komisji GZM z pracy EA-3 i EA-4 – omówienie zakresu obowiązków na 

poszczególnych stanowiskach, potrzeby i problemy osiedli. 

5. Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji utrzymania nieruchomości oraz ustalenie opłat za 

używanie lokali – podjęcie uchwały. 

Wnioski i uchwały rady Nadzorczej: 

 Uchwała nr 31/V/2014 –przyjęcie Regulaminu rozliczania kosztów eksploatacji utrzymania 
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 nieruchomości oraz ustalenie opłat za używanie lokali 

Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 09.06.2014 

1. Spotkanie z dłużnikami lokali mieszkalnych. 

2. Wyniki działalności Spółdzielni za I kwartał 2014 roku. 

Wnioski i uchwały Rady Nadzorczej: 

 Uchwała 32/VI/2014- przyjęcie zmian w Regulaminie eksploatacji indywidualnych liczników poboru 

wody, zasady rozliczania się z jej odbiorcami oraz rozliczeń z tytułu zużycia wody 

w mieszkaniach nieopomiarowanych i lokalach użytkowych i garażach” obowiązującego od 

01.01.2014 r. i tak : 

Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 17.07.2014 

1.Spotkanie z dłużnikami lokali mieszkalnych, wykreślenia- podjęcie uchwał. 

2. Zmiana opłaty za wodomierz dla członków i nie członków  Spółdzielni zgodnie z Uchwałą 

   Walnego Zgromadzenia o podziale zysku – podjęcie Uchwały. 

3. Zatwierdzenie planów pracy Komisji i RN na II półrocze 2014 roku. 

Wnioski i uchwały Rady Nadzorczej: 

 Uchwała Nr 33/VII/2014 w sprawie zatwierdzenia opłaty za wymianę wodomierzy w lokalach 

mieszkalnych oraz spółdzielczych własnościowych lokalach użytkowych i garażach w wysokości 1,20 

zł/wodomierz dla członków CzSM oraz 1,57 zł/wodomierz dla nie członków. Zgodnie 

z Uchwałą Nr 5/VI/2014 Walnego Zgromadzenia CzSM z dnia 07.06.2014 r. członkowie 

Spółdzielni otrzymują dofinansowanie w wysokości 0,37 zł/ na każdy wodomierz. Uchwała 

wchodzi w życie od dnia 01.08.2014 r. 

 Komisja Rewizyjna złożyła wniosek, aby ruszyła procedura wykreśleń członków oczekujących. 

Można ich wykreślać poprzez dwukrotne powiadomienie o przetargach, a także w Urzędzie Miasta 

sprawdzić adresy i zgony. 

 Wniosek Komisji Rewizyjnej o likwidację kasy w Spółdzielni. 

 Wniosek RN o stworzenie bazy zamiany mieszkań na stronie internetowej Sp-ni 

 

Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 29.08.2014 

 Analiza zużycia wody za I półrocze 2014 r. 

      2. Informacja o odczytach radiowych. 

      3. Wnioski Zarządu i Komisji Rady Nadzorczej- podjęcie Uchwał 

Wnioski i uchwały Rady Nadzorczej: 

 Zarząd wnioskuje: 

 Uchwała nr 36/VIII/2014- zmiana do regulaminu przetargu na najem lokali użytkowych CzSM: -   

w § 15 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„ Po zgonie najemcy lokalu użytkowego o wejście w stosunek najmu mogą ubiegać się jego prawni 

spadkobiercy, z pominięciem procedury przetargowej, pod warunkiem prowadzenia działalności 

gospodarczej. W przypadku braku oferty spadkobierców, do najmu lokalu stosuje się postanowienia 

ogólne regulaminu. 

 Uchwała nr 37/VIII/2014 w sprawie: obciążenia nieruchomości poprzez ustanowienie zabezpieczenia 

w formie hipoteki dla zabezpieczenia pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Katowicach na wykonanie remontu elewacji wraz 

z demontażem, usunięciem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest w budynkach na 

nieruchomości 16,17 i 21 CzSM.- Zarząd wziął pod uwagę kumulację środków największą na 

nieruchomościach i stąd te nieruchomości wytypowane do termomodernizacji. 

 Uchwała nr 38/VIII/2014 w sprawie zatwierdzenia opłat za sporządzenie zaświadczenia dla członków 

i dla osób nie zrzeszonych w CzSM.  Pani Główna Księgowa zrobiła kalkulację opłat za wydanie 

zaświadczenia ujmując koszt papieru, tonera, koszt godziny pracy pracownika 

i wynagrodzenia pracownika. Na tej  podstawie wyliczono koszt za jedno zaświadczenie 15,69 

netto, brutto 19,30 zł. 

 Wnioski Komisji Rewizyjnej: 

 1. o powrót do poprzedniego rozliczenia wody z podaniem ilości osób, pokazanie zużycia wody 
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      licznika głównego .                                                                                                                                               

2.doprecyzować regulamin rozliczania wody, aby niedobory zimnej wody rozliczać na licznik główny, 

    a nie na budynek- jeśli w bloku są 3 klatki i 3 liczniki, to rozliczać każdy licznik, a nie łączyć.                                                                                                                                  

3. zająć się niedoborami na ul. Górniczej, gdyż są bardzo wysokie 

 

 Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 15.09.2014,  23.09.2014 i 29.09.2014 
1. Omówienie planu finansowo-gospodarczego za okres 6 m-cy 2014 r. 

2. Korekty do planu rzeczowo-finansowego na rok 2014. 

3. Projekt planu remontów na 2015 r. 

4. Wnioski Zarządu i Komisji Rady Nadzorczej- podjęcie Uchwał. 

Wnioski i uchwały Rady Nadzorczej: 

 Wniosek RN:przygotować inwentaryzację budynków i zakres prac wykonanych   i do wykonania 

na Radę Nadzorczą na listopad 

 RN omawiała koszty pracowników RIK (konserwatorzy). Wykonują więcej prac, ale koszty ich 

utrzymania są wysokie. RN omawiała wykonane remonty i problemy na poszczególnych 

osiedlach. 

 

 Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 27.10.2014 .                                                                      1.E-

bok- propozycja dla mieszkańców.                                                                                                                     

2. Analiza rozliczenia c.o.                                                                                                                                       

3.  Regulamin rozliczania eksploatacji indywidualnych liczników poboru wody, zasady rozliczania się             

z jej odbiorcami oraz rozliczeń z tytułu zużycia wody w mieszkaniach nieopomiarowanych i lokalach 

użytkowych i garażach- podjęcie uchwały.                                                                                                         

4. Zatwierdzenie Regulaminu przetargu na najem lokali użytkowych w Czeladzkiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Czeladzi- podjęcie uchwały.                                                                                                                          

5. Przeglądy na administracjach- analiza.                                                                                                                    

6. Wykreślenie z rejestru członków CzSM w Czeladzi – podjęcie Uchwały.                                                                 

7. Wnioski Zarządu i Komisji Rady Nadzorczej- podjęcie Uchwał.                                                                

Wnioski i uchwały Rady Nadzorczej: 

 Powstał Ebok, elektroniczny podgląd dla mieszkańców, mogą logować się za pomocą hasła 

 i widzieć swoje rachunki, zaległości itp. 

 RN poruszała temat „spinki”, by nasze 3 osiedla mogły mieć tańsze ciepło. Prezes Z. Kopczyński 

od dłuższego czasu rozmawia o tym z Tauron Ciepło i ma zapewnienie, że spinka powstanie. 

 Pkt 3 i 4 przeniesiono do prac Komisji  GZM 

 

Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 18.11.2014 

1. Zatwierdzenie Regulaminu eksploatacji liczników poboru wody, zasady rozliczania się z jej 

odbiorcami oraz rozliczeń z tytułu zużycia wody w mieszkaniach nieopomiarowanych i lokalach  

użytkowych i garażach- podjęcie uchwały. 

2. Zatwierdzenie Regulaminu przetargu  oraz negocjacji stawek na najem lokali użytkowych                     

w Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej- podjęcie uchwały.                                                                      

3. Ustalenie zaliczek c.o. - podjęcie uchwały                                                                              

4. Omówienie projektu planów remontów na 2015 r. i inwentaryzacji budynków pod kątem wykonanych 

remontów.                                                                                                                         

5. Powołanie Komisji Społeczno Kulturalnej – podjęcie uchwały                                                              

6. Wnioski Zarządu i Komisji Rady Nadzorczej- podjęcie Uchwał. 

Wnioski i uchwały Rady Nadzorczej: 

 Uchwała 40/11/2014-Zatwierdzenie Regulaminu eksploatacji liczników poboru wody, zasady 

rozliczania się z jej odbiorcami oraz rozliczeń z tytułu zużycia wody w mieszkaniach 

nieopomiarowanych i lokalach  użytkowych i garażach 

 Uchwała nr 41/11/2014- Zatwierdzenie Regulaminu przetargu  oraz negocjacji stawek na najem 

lokali użytkowych w Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
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 Pkt 6 przeniesiono na następne posiedzenie. Członkowie RN nie zgadzają się na podwyżki 

zaliczek na co tym którzy mają duże nadpłaty. 

 RN uznała, że nie ma potrzeby powołania Komisji Społeczno-Kulturalnej. 

 RN poświęciła dużo czasu na omawianie remontów i planów remontów. Złożyła wiele uwag do 

poszczególnych prac. 

 uchwała Nr 42/XI/2014 w sprawie zawieszenia na okres rozliczenia zużycia wody za drugie 

półrocze 2014 r. § 1 pkt 7 i 9 oraz § 6 pkt 1 i 3 regulaminu eksploatacji indywidualnych 

liczników poboru wody, zasady rozliczania się z jej odbiorcami oraz rozliczeń z tytułu zużycia 

wody w mieszkaniach nieopomiarowanych i lokalach użytkowych i garażach. 

 Dyskusja o garażach(brak w Sp-ni informacji który garaż czyj, ile metrów, nie ma wyliczonych 

kosztów jakie generują garaże. 

Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 24.11.2014 

1.Podjęcie uchwał o wykreśleniu z członkostwa                                                                                                        

2. Wnioski Zarządu -podjęcie uchwał. 

3. Wykonanie planu finansowo-gospodarczego za 9 m-cy 

4. Projekt planu finansowo-gospodarczego na 2015. 

5. Wybór podmiotu do badania sprawozdana finansowego za 2014 r. 

6. Wnioski Komisji Rady Nadzorczej- podjęcie Uchwał. 

Wnioski i uchwały Rady Nadzorczej: 

 Wniosek  Zarządu– o podjęcie uchwał w sprawie wykluczeń członków oczekujących  z rejestru 

członków z uwagi na zawiadomienie o prowadzonych przetargach i nie braniu udziału w 

przetargach. Członkowie Rady Nadzorczej podjęli jednogłośnie uchwały 

 Wniosek RN o przesunięcie pkt. 3 na 15.12.2014 

 Uchwała Nr 229/XI/2014 o wyborze firmy Auxylium Audyt Sp. z o.o Sp. K. do badania 

sprawozdania finansowego Sp-ni za 2014 rok 

Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 09.12.2014 

1.SDK „ODEON”- dyskusja o działalności.                                                                                                          

2. Omówienie wykonania planów remontów za 2014 r. i omówienie projektów planów remontów na 

    2015 r. (Inwentaryzacja budynków).                                                                                       

3. Projekt planu finansowo-gospodarczego na 2015 r.                                                                              

4. Informacja o realizacji wniosków z Walnego Zgromadzenia.                                                                  

5. Wnioski Zarządu i Komisji Rady Nadzorczej- podjęcie Uchwał. 

 

Wnioski i uchwały Rady Nadzorczej: 

 Główna Księgowa Pani Elżbieta Tarnowska- wniosek odnośnie gazu na osiedlu Dziekana. RN 

przychyliła się   do propozycji, aby 350.136,44 zł (stan środków na koncie fundusz remontowy – 

rozdzielenie instalacji gazu, które zostały zgromadzone na koncie od 01.01.2008 r. do 

30.06.2014 r.) zwrócić dysponentom lokali mieszkalnych, w których nie wykonano rozdziału 

instalacji gazu ze zbiorczej na indywidualną i są rozliczane przez Spółdzielnię z tytułu zużycia 

gazu proporcjonalnie do czasu ich zamieszkiwania. 

 wprowadzenie ANEKSU NR 1/2014 do Regulaminu organizowania                                                 

i przeprowadzania przetargów w Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi na roboty 

budowlane, prace remontowe, dostawy i usługi, uchwalonego Uchwałą Rady Nadzorczej 

Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr 7/III/2013 z dnia 11.03.2013 r. , z dniem podjęcia. 

             1. Zmienia się zapis § 4 ust 3. Jeżeli wartość zamówienia jest niższa niż 8.000,00 zł   netto, 

Zarząd Spółdzielni uprawniony jest do realizacji zamówienia udzielonego z wolnej ręki. Nowe 

brzmienie: 
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            § 4 ust. 3. Jeżeli wartość zamówienia na roboty budowlane jest niższa niż 8.000,00 zł netto, 

Zarząd Spółdzielni uprawniony jest do realizacji zamówienia udzielonego z wolnej ręki. Jeżeli wartość 

zamówienia na dostawy i usługi jest niższa niż 4.000,00 zł netto miesięcznie, Zarząd Spółdzielni 

uprawniony jest do realizacji zamówienia udzielonego z wolnej ręki. 

 Wniosek RN- likwidacja kasy w siedzibie CzSM- zmniejszą się koszty-(utrzymanie kasjerki, 

konwój wartości pieniężnych, prowizje od wpłat gotówkowych do banku) 

Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 15.12.2014 

1.Wykreślenia z członkostwa- podjęcie uchwał.                                                                                         

2. Projekt planu finansowo-gospodarczego na 2015, ( w tym plany remontów)- podjęcie uchwały.                                                                                                                                                         

3. Wnioski Zarządu i Komisji Rady Nadzorczej- podjęcie Uchwał.                                                                     

4. Decyzja RN w sprawie ustalenia terminu Walnego Zgromadzenia, na którym ma być podjęta decyzja, 

w sprawie projektu nowego Statutu CzSM. 

 

Wnioski i uchwały Rady Nadzorczej: 

 Uchwała nr 239/XII/2014- zatwierdzenie planu gospodarczo- finansowego CzSM na rok 2015 

 Wniosek Zarządu -uchwała nr 240/XII/2014 - w sprawie zmiany stawek opłaty stałej za 

podgrzew wody w wydruku opłat za mieszkanie od miesiąca 01.02.2015 r., w związku ze zmianą 

opłaty stałej przez Tauron Ciepło, czyli niezależnej od Spółdzielni. 

 Uchwała Nr 241/XII/2014 w sprawie przyznania nagrody indywidualnej dla Pana Zygmunta 

Kopczyńskiego Prezesa Zarządu Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi 

  Uchwała nr 242/XII/2014 w sprawie przyznania nagrody indywidualnej dla Pani Anny Socha 

Z-cy Prezesa Zarządu Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi, 

RN przyznała nagrody roczne za duży wkład pracy włożony w naprawę sytuacji w S-pni, za 

bardzo dobre wyniki negocjacji z Tauron Ciepło. 

 RN przegłosowała , aby zmiany statutowe wprowadzić na Walnym Zgromadzeniu w czerwcu 

2015 i nie zwoływać dodatkowego Walnego Zgromadzenia bo wiąże się to z kosztami. 

Podsumowanie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 rok 

Rok 2014, to rok zmian procedur, regulaminów, sposobu finansowania nieruchomości. Zmiany, które 

przeprowadziliśmy i przeprowadzamy nadal powinny mieć miejsce w roku 2008, 2009(po 

wprowadzeniu w 2007 roku  nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).                                                                                                                                     

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych wprowadziła podział kosztów na nieruchomości.  Koszty mają 

być ewidencjonowane i przypisane zgodnie z miejscem ich powstania.                                                                                                                                

Nam przyszło  zmierzyć się z problemem… Wprowadzane zmiany powodowały, że  mieszkańcy często 

otrzymywali informacje o zmianach w czynszu (czasem o 2 grosze w górę, w dół, czasem bez zmian 

kwot, ale zmiana struktury). Budziło to zdenerwowanie wśród mieszkańców i poczucie braku 

stabilizacji, a także poczucie marnowanych pieniędzy(na wydruk, papier, koszty dostarczenia). Niestety, 

było to konieczne.  Nowa ustawa zobowiązuje Zarząd do informowania mieszkańców o wszystkich 

zmianach w strukturze opłat (nawet jak kwoty nie zmieniają się).                                   

Zmiany wprowadzane są jeszcze w 2015 roku. Od 2016 roku kiedy ustalona już będzie cała struktura 

kosztów(ile kosztuje energia, koszenie trawy itd. dla danej nieruchomości), nastąpi stabilizacja kosztów 

i zmiany czynszowe będą mogły być dwa razy w roku  ( przy rozliczeniach  wody i energii cieplnej).                                                                              

Ważnym zadaniem w roku 2014 było obniżenie zadłużenia na lokalach mieszkalnych i użytkowych. 

Rada Nadzorcza niemal na każdym swoim posiedzeniu spotykała się z dłużnikami, by negocjować 

spłaty zadłużenia. Wiele spraw Zarząd musiał oddać do sądu.                                                                                             

Ostatnie dwa lata to kontrola wydatków na remonty i konserwację naszych zasobów. Obiecaliśmy 

mieszkańcom termomodernizację …  Potrzebne były oszczędności na funduszu remontowym. RN 

podjęła decyzję, by kumulować środki na funduszu remontowym dla osiedla Piłsudskiego i Dziekana. 
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 Udało się! Zebraliśmy pieniądze na wymagany wkład własny w tę inwestycję, pozyskaliśmy środki 



zewnętrzne, by móc to zrobić. Wprowadziliśmy zasady termomodernizacji naszych zasobów, regulamin 

przeprowadzania przetargów na termomodernizacje (daliśmy możliwość uczestnictwa mieszkańców 

w przetargach, w nadzorowaniu prac). Chcemy, by wszystko było przejrzyste.  W czerwcu rusza 

termomodernizacja  15-stu budynków Osiedla Piłsudskiego, już trwają przygotowania do 

termomodernizacji  Osiedla Dziekana. Pracujemy nad pozyskaniem środków unijnych na ten cel.                                                                             

By to osiągnąć trzeba było mocno „zacisnąć pasa”.                                   

Wprowadzony regulamin przeprowadzania przetargów dał wymierne rezultaty- koszty wykonywanych 

robót mocno obniżyły się( niektóre-30%, 50%, a niektóre na wet są dwukrotnie niższe. Dużo pracy 

w komisjach przetargowych, ale efekty widoczne.                                                                                                                                           

Mimo kumulowania środków udaje się wykonywać niezbędne remonty i konserwacje.                                                                                                                     

Część prac przerzucono  na naszych konserwatorów (zrezygnowaliśmy z niektórych firm 

zewnętrznych). Konserwatorzy wykonują prace nie tylko konserwacyjne, ale również remontowe. Prace 

wykonywane przez nich są tańsze niż te same wykonane przez firmy zewnętrzne.                                                  

Zmiana w dziale konserwacji  dała rezultaty( pracownicy nie są przyporządkowani do osiedli lecz do 

zadań zgodnie z potrzebami Spółdzielni).  Zadaniem na najbliższy rok, dwa będzie zwiększenie 

wydajności pracy tego działu.                                                                                                                                    

Podjęliśmy decyzję, by wymienić liczniki wody na nowej generacji z odczytem radiowym (częściowo 

jest to robione z zysków z roku ubiegłego).  Pracowaliśmy nad regulaminem rozliczeń wody, 

zmienialiśmy go.  Budziło to wiele kontrowersji, ale wybraliśmy najbardziej sprawiedliwy system 

rozliczania wody. 

Sukcesem  P. Prezesa Kopczyńskiego jest wymiana sieci przez Tauron Ciepło na Osiedlu Piłsudskiego. 

Od wielu lat mieszkańcy tego osiedla narzekali na jakość ciepłej wody. Prezes wynegocjował też 

odszkodowania  o0d Tayron-u za złą jakość wody.                                                                                                                           

Zasługą RN i Prezesa jest też powstająca „spinka”, dzięki której trzy nasze osiedla będą mogły mieć 

tańszą energię cieplną. „Spinka”  mogła powstać wiele lat temu(2002-2004) jednak ówczesny Zarząd                    

i Rada Nadzorcza  podpisali niekorzystną dla Spółdzielców  umowę  z firmą Wojzec na dostawę 

droższej energii cieplnej. Biegły sądowy obliczył, że energia cieplna kosztowała nas przez te lata 

w sumie ok. 6 milionów złotych więcej. Budowa tej „spinki” to naprawdę duży sukces!                                                      

Lokale użytkowe- RN wprowadziła regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali 

użytkowych. Zasady są jasne,  wynajmiemy temu kto da więcej. Dzięki temu stawki się zwiększają.                                                                                                   

Już w roku 2014 zysk z lokali użytkowych wyniósł  521 076,01 zł brutto. W wielu lokalach, gdzie 

stawki były rażąco niskie zaproponowaliśmy podwyżki. Zależy nam na tym, by zysk dla mieszkańców 

był jak największy.  Powoli wymieniamy umowy z najemcami, bo część z nich nie zabezpiecza interesu 

Spółdzielni, jest niekorzystna dla nas.                                                                                                                                                                

Staramy się zwiększyć zyski z lokali w kolejnych latach.         

Jest nowa strona internetowa Spółdzielni i Ebok-system informacji dla mieszkańców. Za pomocą 

uzyskanego w siedzibie Spółdzielni  hasła, można mieć podgląd  swoich opłat. Na stronie są wszystkie 

regulaminy, akty prawne, informacje o nieruchomościach, planach remontów.                                                              

Wydruki czynszowe Mieszkańcy mogą dostawać na mail-a.   

Decyzją RN zlikwidowana została kasa w Sp-ni (generowała ona koszty pracownika, konwoju środków 

pieniężnych, prowizji bankowych z tytułu wpłat gotówkowych). Koszty  ponosili wszyscy Spółdzielcy, 

a z kasy korzystali nieliczni (oszczędność ok. 70 tys. zł. rocznie).                                                                   

Wynegocjowano niższe opłaty od wpłat w PKO BP dla Spółdzielców(było 5zł, a jest 2zł). 

W roku 2014 podjęliśmy decyzję o wymianie wind na nowe. Windy w naszych zasobach są mocno 

zniszczone i ich naprawy generują bardzo duże koszty. Zarząd uznał, że lepiej będzie je wymienić. RN 

wyraziła zgodę na zaciągnięcie kredytu , gdyż nieruchomości nie miały na ten cel zgromadzonych 

środków finansowych pomimo niewielu wykonywanych remontów w latach ubiegłych. 

Ważną kwestią było też zajęcie się sprawą Członków Oczekujących (było ich ok 400), generowali 

koszty co roku. Wykorzystując procedury , pojęliśmy uchwały o wykreśleniu ich. 
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Podsumowanie finansowe 



Szanowni Państwo, jesteśmy już po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego  i posiadamy opinię na 

jego temat zewnętrznej firmy (biegłego rewidenta).  Zysk Sp-ni (a właściwie Członków)  z lokali 

użytkowych, lokat, ściągniętych odsetek, pozostałej działalności operacyjnej wyniósłby  ponad 1 milion 

złotych, ale niestety płacimy jeszcze za błędy przeszłości…                                                                             

Ponosimy koszty utrzymania garaży(od 2002 roku nie była zmieniana stawka), ubiegły Zarząd nie 

przygotował też  kalkulacji kosztów zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych z 2007 roku .                                                                                                    

Dopiero nowa Główna księgowa p. Elżbieta Tarnowska  założyła odrębną ewidencję na garaże. Wiemy 

już ile nas kosztowały w skali roku, a ile mamy z opłat. Nie mając tych danych nie mogliśmy 

skalkulować kosztów, nie można było w ślepo podnieść opłat, bo ustawa na to nie pozwala(koszty 

muszą być skalkulowane).                                                                                                                       

Okazało się, że co roku wszyscy mieszkańcy ponosili koszty utrzymania garaży.                                                    

W 2014 roku  była to kwota -157 612,10 zł .  O tyle mniej mamy zysku do podziału między Członków 

CzSM. Poprzedni Zarząd nie robił też rezerw finansowych(wymóg ustawowy)  na należności czynszowe 

lokali użytkowych  i mieszkalnych z odrębną własnością. Są to pieniądze potrzebne w razie gdyby ich 

właściciele nie wpłacili do Spółdzielni zaległości. Na ten cel musieliśmy zabezpieczyć 300 000 zł 

(dlatego tak ważna jest ściągalność opłat).                                                                                            

Kolejne 100 000 zł odłożono(zabezpieczono)  na ewentualne zobowiązania Sp-ni np. przegrane sprawy 

sądowe itp.(to również wymóg).                                                                                                                       

Mamy  nadzieję, że obecny Zarząd wyegzekwuje długi, S-pnia nie będzie miała dodatkowych 

zobowiązań i pieniądze wrócą do podziału między Członków.                                                                                                                                         

Z lokali użytkowych mamy 521 076,10 zł zysku brutto, z działalności finansowej (lokaty, odsetki od 

należności) mamy 276 097,64 zł zysku  brutto.  Z pozostałej działalności operacyjnej mamy stratę -

189 563,91(byłoby +210 436,09 zysku brutto, ale odłożono wyżej wymienione 400 000 zł).                                                      

W konsekwencji zysk  za 2014 rok wyniósł 451 471,15 zł brutto, a po opodatkowaniu 261 030,15 zł.                                                                                                                   

Uwzględniając powyższe rozliczenia byłoby i tak nieźle, ale niestety…  Okazało się, że całymi latami 

Spółdzielnia  źle płaciła podatek od nieruchomości za EDEN na Osiedlu Piłsudskiego. Przyszło nam 

dopłacić 94 178 zł podatku za lata ubiegłe (na szczęście mogą się domagać tylko 3 lata do tyłu).                                                                                              

Znów musieliśmy oddać część zysku należnego Spółdzielcom. 

Z  pięknej kwoty miliona złotych zostało do podziału między Członków CzSM  166 852 zł …                                                                                                                             

Walne Zgromadzenie Członków 13 czerwca 2015 zdecyduje na co te pieniądze przeznaczyć.          

 

 

              Sekretarz                                                                 Przewodnicząca 

  Rady Nadzorczej CzSM                                               Rady Nadzorczej CzSM      

    Andrzej Rogalski                                                            Renata Malinowska 

 

 

 

                                                            

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-55- 

 

 

Proponowane zmiany do obowiązującego Statutu: 



§ 6 ust.  1 zdanie 3-   

skreśla się po słowie PESEL, słowo „ i NIP”- pozostała część zdania pozostaje bez zmian. 

 § 16 ust. 1-  ulega zmianie:   

1. Wpisowe wynosi 10 %, a udział 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłoszonego przez Ministra 

Pracy i Polityki Socjalnej obowiązującego w dniu przyjęcia uchwałą Zarządu w poczet członków. 

i otrzymuje nowe brzmienie: 

1. Wpisowe wynosi 10 %, udział wynosi 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z ustawą          z 

dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Dz. U. Nr 200 poz. 1679                    z 

późniejszymi zmianami, obowiązującego w dniu przyjęcia uchwałą Zarządu w poczet członków. 

§ 16 ust. 7 zdanie 2 

   Wypłaty dokonuje się gotówkowo lub przelewem na wskazany rachunek bankowy (po potrąceniu 

    należnej prowizji bankowej). 
i otrzymuje nowe brzmienie: 

Wypłaty dokonuje się przelewem na wskazany rachunek bankowy (po potrąceniu należnej prowizji 

bankowej). 

§ 18 ust. 2 – skreśla się zdanie 3 o brzmieniu:  „Kandydatem na członka organu może być tylko członek 

Spółdzielni” 

 

§ 19 ust. 14 – dodaję się do ostatniego zdania  „poprzez dostarczenie pisemnej informacji członkom 

Spółdzielni bezpośrednio do oddawczej skrzynki pocztowej”. 

i zadanie brzmi: 

 Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich 

sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie do zapoznania się z tymi 

dokumentami, poprzez dostarczenie pisemnej informacji członkom Spółdzielni bezpośrednio do oddawczej 

skrzynki pocztowej. 
 

§ 19  dodaje się - ust. 16 o brzmieniu: 

16. Głosowanie odbywa się przy pomocy elektronicznego systemu oddawania i obliczania głosów poprzez 

naciśnięcie na pilocie przycisku „za’ lub przycisku „przeciw” lub przycisku „wstrzymuję się”. 

 

§ 231 ust. 3 

3. Podstawą wypłacenia wynagrodzenia jest obecność na posiedzeniu dodaje się: „Rady Nadzorczej”, 

potwierdzona własnoręcznym podpisem na liście. 

 

§ 38- skreśla się ust.  6/ fundusz zakładowy świadczeń socjalnych 

a dodaje się ust. 9 o brzmieniu: 

9/ także inne fundusze przewidziane w odrębnych przepisach. 

 

§ 94 ust. 7 punkt 1- dodaje się 2, po 1 a, przed 4 i 5 i punkt 1 otrzymuje nowe brzmienie: 

    1/ ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów, o których mowa w ust. 1, 2, 4 i 5, 

§ 94 - skreśla się ust. 8.  Członkowie Spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością 

społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię, na podstawie uchwały Walnego 

    Zgromadzenia . 

    Właściciele lokali nie będący członkami oraz osoby nie będące członkami Spółdzielni, którym 

    przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, mogą odpłatnie korzystać z takiej 

    działalności na podstawie umów zawieranych ze Spółdzielnią. 
§ 94 w ust. 9 - dodaje się 2 po 1, a przed 4 i 5 

9. Opłaty, o których mowa w ust. 1, 2,  4 i 5, wnosi się co miesiąc z góry do ostatniego dnia danego 

miesiąca. 
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§ 95. ust. 1 – dodaje się „2” po 1, a przed 4 i 5. 

 

1. Za opłaty, o których mowa w § 94 w ust. 1, 2, 4 i 5, odpowiadają solidarnie z członkami............ 



 
§ 97 ust. 1. 

1. Opłaty, o których mowa w § 94 i § 96 członkowie oraz osoby nie będące członkami Spółdzielni, 

    którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu wnoszą  z góry do dnia  ostatniego 

każdego miesiąca. 
Zmienia się ust. 1 i otrzymuje nowe brzmienie: 

1. Opłaty, o których mowa w § 94 i § 96 są uiszczane co miesiąc z góry do dnia ostatniego  każdego 

miesiąca 

 
 § 97 ust. 5. ulega zmianie 

5. O zmianie wysokości opłat Spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby, o których mowa 

    w ust.1, 3-4 Statutu, co najmniej na 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później 

niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. 

   Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie. 

 
 i otrzymuje nowe brzmienie: 

 

5. O zmianie wysokości opłat Spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby, o których 
mowa w § 94, co najmniej na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego, w 
przypadku opłat na pokrycie kosztów zależnych od Spółdzielni. 
W przypadku zmiany wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni, 
Spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby, o których mowa w § 94, co najmniej na 
14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia 
miesiąca poprzedzającego ten termin. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na 
piśmie. Zawiadomienia o zmianie wysokości opłat Spółdzielnia dokonuje poprzez złoże-
nie pisma w oddawczej skrzynce pocztowej. 
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