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Zapowied zmian
w rozliczaniu c.o.

KONSERWACJA DOMOFONÓW?

Zebranie Grupy Cz³onkowskiej os. Centrum podjê³o wniosek, aby Zarz¹d
przeprowadzi³ wród mieszkañców Spó³dzielni sonda¿ w sprawie przejêcia
przez Spó³dzielniê konserwacji domofonów za odp³atnoci¹.
Informowalimy jaki czas temu, ¿e istnieje taka mo¿liwoæ i to nie tylko
w ca³ej Spó³dzielni, ale nawet w poszczególnych klatkach. Gdy wiêc mieszkañcy danej klatki z³o¿¹ w Spó³dzielni pismo z ich podpisami, z którego
bêdzie wynika³o, ¿e pokryj¹ koszt konserwacji domofonu na ich klatce,
Spó³dzielnia zawrze z wykonawc¹ umowê o konserwacjê domofonu.
Realizuj¹c w/w wniosek Spó³dzielnia z³o¿y³a zapytanie w ZHU Miro
Us³ugi Teletechniczne Miros³aw Kabiesz z Pogwizdowa zapytanie o cenê
i uzyska³a odpowied, ¿e konserwacjê tak¹ mo¿e prowadziæ za op³at¹ 1,20 z³/
/mieszkanie + VAT (7%)  miesiêcznie.
Konserwacjê tak¹ firma ta prowadzi ju¿ w niektórych naszych budynkach,
na podstawie indywidualnej umowy z mieszkañcami. Jego firma utrzymuje
tak¿e w dobrym stanie technicznym domofony we wszystkich pozosta³ych
cieszyñskich spó³dzielniach.
Oczekujemy na pisma mieszkañców z opisan¹ wy¿ej deklaracj¹. Jeli
z danej klatki wiêkszoæ osób wyrazi potrzebê sta³ej konserwacji domofonu
oraz wolê zap³aty za tê us³ugê w w/w wysokoci, Spó³dzielnia zawrze umowê
z firm¹ Pana Kabiesza.
A. Wlach

Nr 23/2004
czerwiec

Zgodnie z obowi¹zuj¹cym Regulaminem rozliczania kosztów i ustalania
op³at z tytu³u dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania
i ciep³ej wody u¿ytkowej budynki nie posiadaj¹ce zainstalowanych podzielników tworz¹ grupy wêz³ów, w których centralne ogrzewanie rozlicza siê
jako redni¹ kosztów budynków wchodz¹cych w sk³ad danej grupy, np.
Liburnia I i II etap, Liburnia IV etap  budynki niskie, Podgórze I itd.
W trakcie swego posiedzenia w dniu 22 marca 2004 r. Rada Nadzorcza
postanowi³a, ¿e od 1.01.2005 r. koszty c.o. w ca³ych zasobach Spó³dzielni bêd¹
rozliczane indywidualnie wed³ug wêz³ów  czyli tak jak budynki, w których
zainstalowane s¹ podzielniki. Poni¿ej przedstawiamy zestawienie obrazuj¹ce,
jak kszta³towa³y siê koszty c.o. za 2003 r. w poszczególnych grupach rozliczeniowych i jak kszta³towa³yby siê, gdyby by³y rozliczane wed³ug nowych zasad
(to jest ka¿dy wêze³ indywidualnie), a tak¿e procent ró¿nic tych kosztów dla
ka¿dego budynku. Przedstawiamy te¿ koszty w budynkach (lub ich czêciach),
w których s¹ zainstalowane podzielniki  adres budynku jest wówczas taki sam,
jak adres grupy  dla porównania i innych analiz.

ROZLICZENIE WODY

Lokalizacja wêz³a CO

Uprzejmie informujemy wszystkich cz³onków naszej Spó³dzielni, ¿e wyj¹tkowo odczyty wodomierzy dokonywane bêd¹ na koniec wrzenia, za
rozliczenie wody nast¹pi w padzierniku, a nowe zaliczki zostan¹ dostarczone pod koniec padziernika i bêd¹ obowi¹zywaæ od listopada tego roku. Jest
to spowodowane tym, ¿e w wielu budynkach s¹ jeszcze mieszkania, w których nie zosta³a dokonana wymiana wodomierzy, trwa wpisywanie do komputera odczytów starych i nowych wodomierzy z daty wymiany jednych na
drugie oraz ich numerów. Nie ma przy tym ¿adnych opónieñ, jeli chodzi
o realizacjê Umowy o wymianê wodomierzy.
Wobec powy¿szego rozliczenie wody w bie¿¹cym roku nast¹pi za trzy
pierwsze kwarta³y, a nastêpnie za ostatni kwarta³ w styczniu 2005 roku na
A. Wlach
podstawie grudniowych odczytów.

ODNAWIANIE BALKONÓW I LOGGII

Wielu mieszkañców naszej Spó³dzielni np. przy okazji malowania mieszkañ odnawia równie¿ ciany balkonów czy loggii. Zwracamy siê z prob¹,
aby malowaæ je w tych kolorach (najczêciej w bia³ym), w których balkony
by³y odnawiane przez Spó³dzielniê. Zachowamy wtedy nie tylko estetyczny
wygl¹d naszego balkonu, ale w ogóle ca³ego budynku.
Prosimy te¿, aby w ¿adnym wypadku nie malowaæ na w³asn¹ rêkê blaszanych parapetów zak³adanych do tej pory przez Spó³dzielniê przy dociepleniach. Parapety te, wykonane z blachy ocynkowanej musz¹ same z czasem
spatynieæ czyli utleniæ siê. Dopiero po kilku dobrych latach mo¿na je
malowaæ. Jeli pomalujemy je od razu, nie tylko ta farba bêdzie siê z³uszczaæ
z parapetu, ale tak¿e wszystkie kolejne warstwy farby bêd¹ s³abo przyczepne
do parapetu. Taki efekt mamy na przyk³ad na blachach balustrad balkonowych na czêci budynków przy ul. Z. Kossak na Podgórzu I. Z tym, ¿e tam
kiedy b³¹d pope³nili budowlañcy.
A. Wlach

WYMIANY GRZEJNIKÓW TYLKO
W SEZONIE GRZEWCZYM!

Informujemy wszystkich cz³onków Spó³dzielni, ¿e je¿eli planuj¹ wymiany
grzejników w swoich mieszkaniach, na przyk³ad w ³azienkach, to powinni te
prace zaplanowaæ na sezon grzewczy, czyli od wrzenia do kwietnia ka¿dego
roku. Wymóg ten wynika st¹d, ¿e tylko wówczas instalacje c.o. s¹ pod cinieniem i bez problemu mo¿na wodê spuciæ, wymieniæ grzejnik i na nowo
instalacjê nape³niæ wod¹.
W lecie instalacja jest ca³a nape³niona wod¹, aby nie korodowa³a. Nie
mo¿na jej tylko nape³niaæ po ewentualnym spuszczeniu wody  ze wzglêdu
na brak cinienia w sieci zewnêtrznej c.o. i nieczynne pompy.
Informujemy tak¿e, ¿e ca³a instalacja c.o. (jak zreszt¹ wszystkie inne instalacje, ale bez armatury) jest w³asnoci¹ wspóln¹ w ka¿dym budynku, w tym
wypadku w³asnoci¹ ca³ej Spó³dzielni i nie wolno na niej wykonywaæ ¿adnych prac bez powiadomienia i zgody Administracji.
A. Wlach
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Grupa wêz³ów CO

Koszt CO
z³/m 2/m-c
za rok 2003
(rozliczony w
grupie)

Koszt CO
z³/m 2/m-c
za rok 2003
(rzeczywisty dla
wêz³a)

Ró¿nica
w%

Barteczka 27

Barteczka 27

2,01

2,01

0,0

Barteczka 29

Barteczka 29

2,49

2,49

0,0

Bielska 39

Bielska 39

2,70

2,70

0,0

Bielska 41

Bielska 41

2,17

2,17

0,0

Bobrecka 14

Bobrecka 14

2,32

2,32

0,0

Skrzypka 1

Bobrek Wschód

2,39

2,24

-6,1

Barteczka 23

Bobrek Wschód

2,39

2,43

1,7

Skrzypka 2a

Bobrek Wschód

2,39

2,49

4,0

Skrzypka 4

Bobrek Wschód

2,39

2,58

7,8

Bro¿ka 14

Bro¿ka 14

2,68

2,68

0,0

Bro¿ka 16

Bro¿ka 16

1,92

1,92

0,0

Bro¿ka 19

Bro¿ka 19

1,75

1,75

0,0

Bro¿ka 20

Bro¿ka 20

1,70

1,70

0,0

Bro¿ka 21

Bro¿ka 21

1,86

1,86

0,0

Bro¿ka 22

Bro¿ka 22

1,80

1,80

0,0

Bro¿ka 23

Bro¿ka 23

1,78

1,78

0,0

Bro¿ka 24

Bro¿ka 24

1,66

1,66

0,0

Bro¿ka 25

Bro¿ka 25

1,84

1,84

0,0

Bro¿ka 5

Bro¿ka 5

2,61

2,61

0,0

Bro¿ka 9

Bro¿ka 9

2,23

2,23

0,0

Chrobrego 6

Chrobrego 6

2,73

2,73

0,0

Ciencia³y 1

Ciencia³y 1

3,05

3,05

0,0

Górna 29

Górna 29

3,30

3,30

0,0

Górna 29A

Górna 29A

3,26

3,26

0,0

Górna 29B

Górna 29B

3,23

3,23

0,0

Górna 29C

Górna 29C

2,39

2,39

0,0

Hajduka 17

Hajduka 17

1,62

1,62

0,0

Hallera 2

Hallera 2

2,87

2,87

0,0

Hallera 4

Hallera 4

3,09

3,09

0,0

Hallera 6

Hallera 6

2,11

2,11

0,0

Kar³owicza 3

Kar³owicza 3

1,84

1,84

0,0

Kar³owicza 5

Kar³owicza 5

2,81

2,81

0,0

Korfantego 4

Korfantego 4

1,67

1,67

0,0

Korfantego 6

Korfantego 6

1,64

1,64

0,0

Korfantego 8

Korfantego 8

1,75

1,75

0,0

Kossak 10e

Kossak 10e

2,08

2,08

0,0

Kossak 12e

Kossak 12e

3,13

3,13

0,0

Kossak 14b

Kossak 14b

2,15

2,15

0,0

Kossak 14c

Kossak 14c

2,15

2,15

0,0

Kossak 16A

Kossak 16A

2,13

2,13

0,0

Kossak 16B

Kossak 16B

2,30

2,30

0,0

Kossak 8a

Kossak 8a

2,13

2,13

0,0

dokoñczenie na str. 2

dokoñczenie ze str. 1

Lokalizacja wêz³a CO

Grupa wêz³ów CO

Koszt CO
z³/m 2/m-c
za rok 2003
(rozliczony w
grupie)

Koszt CO
z³/m 2/m-c
za rok 2003
(rzeczywisty dla
wêz³a)

Ró¿nica
w%

Kraszewskiego 1

Kraszewskiego 1

2,98

2,98

0,0

Kraszewskiego 1A

Kraszewskiego 1A

2,27

2,27

0,0

Szopena 24

Liburnia I, II

2,69

1,96

-27,3

Szymanowskiego 5

Liburnia I, II

2,69

2,22

-17,5

w. Jerzego 7

Liburnia I, II

2,69

2,50

-7,0

Szopena 18

Liburnia I, II

2,69

2,70

0,5

w. Jerzego 11

Liburnia I, II

2,69

2,76

2,6

Szymanowskiego 7

Liburnia I, II

2,69

2,76

2,7

w. Jerzego 5

Liburnia I, II

2,69

2,79

3,6

Moniuszki 15

Liburnia I, II

2,69

2,79

3,6

Szymanowskiego 3

Liburnia I, II

2,69

3,34

24,3

Filasiewicza 9

Liburnia III

2,77

2,55

-8,0

Szymanowskiego 6

Liburnia III

2,77

2,65

-4,2

Macierzy Szkolnej 5

Liburnia III

2,77

2,76

-0,5

Macierzy Szkolnej 1

Liburnia III

2,77

2,84

2,3

Filasiewicza 11

Liburnia III

2,77

2,95

6,4

Szymanowskiego 8

Liburnia III

2,77

2,99

7,9

Moniuszki 22f

Liburnia IV (bud. niskie)

2,91

2,64

-9,1

Moniuszki 22c

Liburnia IV (bud. niskie)

2,91

2,81

-3,5

Szymanowskiego 12

Liburnia IV (bud. niskie)

2,91

3,02

4,0

Szymanowskiego 10

Liburnia IV (bud. niskie)

2,91

3,11

6,9

Szymanowskiego 14

Liburnia IV (bud. niskie)

2,91

3,11

7,1

Moniuszki 24

Liburnia IV (bud. wysokie)

2,64

2,46

-6,8

Moniuszki 16

Liburnia IV (bud. wysokie)

2,64

2,56

-3,0

Moniuszki 18

Liburnia IV (bud. wysokie)

2,64

2,70

2,3

Moniuszki 26

Liburnia IV (bud. wysokie)

2,64

2,83

7,4

Morcinka 1c

Morcinka 1c

1,82

1,82

0,0

Morcinka 1f

Morcinka 1f

1,94

1,94

0,0

Morcinka 7

Morcinka 7

1,73

1,73

0,0

Morcinka 9

Mrcinka 9

1,73

1,73

0,0

Polna 3f

Piastowskie

2,46

2,37

-3,7

Polna 3b

Piastowskie

2,46

2,37

-3,6

Kamienna 3b

Piastowskie

2,46

2,39

-2,8

Kamienna 3h

Piastowskie

2,46

2,39

-2,7

Kamienna 3e

Piastowskie

2,46

2,44

-0,8

Kamienna 1

Piastowskie

2,46

2,68

8,8

Bro¿ka 18

Podgórze 1

2,80

2,07

-26,1

Bro¿ka 11

Podgórze 1

2,80

2,58

-7,7

Bro¿ka 1

Podgórze 1

2,80

2,59

-7,5

Bro¿ka 17

Podgórze 1

2,80

2,62

-6,5

Kossak 14e

Podgórze 1

2,80

2,64

-5,8

Popio³ka 12a

Podgórze 1

2,80

2,64

-5,6

Kossak 10b

Podgórze 1

2,80

2,65

-5,5

Bro¿ka 3

Podgórze 1

2,80

2,65

-5,3

Bro¿ka 15

Podgórze 1

2,80

2,72

-2,7

Bro¿ka 2

Podgórze 1

2,80

2,78

-0,6

Bro¿ka 4

Podgórze 1

2,80

2,82

0,9

Kossak 8d

Podgórze 1

2,80

2,83

1,1

Bro¿ka 12

Podgórze 1

2,80

2,84

1,4

Bro¿ka 6

Podgórze 1

2,80

2,90

3,6

Bro¿ka 13

Podgórze 1

2,80

2,96

5,9

Bro¿ka 7

Podgórze 1

2,80

3,00

7,0

Kossak 12b

Podgórze 1

2,80

3,07

9,6

Popio³ka 10

Podgórze 1

2,80

3,19

14,0

Bro¿ka 10

Podgórze 1

2,80

3,30

18,0

Popio³ka 7

Podgórze 1

2,80

3,40

21,5

Popio³ka 1

Popio³ka 1

1,86

1,86

0,0

Popio³ka 11

Popio³ka 11

1,91

1,91

0,0

Popio³ka 12c

Popio³ka 12c

2,02

2,02

0,0

Popio³ka 13

Popio³ka 13

2,34

2,34

0,0

Popio³ka 14

Popio³ka 14

2,07

2,07

0,0

Popio³ka 16

Popio³ka 16

1,86

1,86

0,0

Popio³ka 2

Popio³ka 2

1,50

1,50

0,0

Popio³ka 3

Popio³ka 3

1,77

1,77

0,0

Popio³ka 4

Popio³ka 4

1,73

1,73

0,0

Popio³ka 5b

Popio³ka 5b

2,32

2,32

0,0

Popio³ka 5d

Popio³ka 5d

1,63

1,63

0,0

Popio³ka 6

Popio³ka 6

1,52

1,52

0,0

Popio³ka 8

Popio³ka 8

1,95

1,95

0,0

Popio³ka 9

Popio³ka 9

1,89

1,89

0,0

Szopena 22

Szopena 22

2,05

2,05

0,0

Szymanowskiego 1

Szymanowskiego 1

1,65

1,65

0,0

Szymanowskiego 2

Szymanowskiego 2

1,98

1,98

0,0

Wêgielna 3b

Wêgielna 3b

1,61

1,61

0,0

Wêgielna 3e

Wêgielna 3e

1,63

1,63

0,0

Wêgielna 3g

Wêgielna 3g

1,68

1,68

0,0

2,42

2,42

0,0

RAZEM

Zarz¹d pragnie zwróciæ uwagê mieszkañców szczególnie tych budynków, gdzie koszty rzeczywiste by³y wy¿sze od redniego kosztu w ich grupie, wed³ug którego byli do tej pory rozliczani, aby przeanalizowali mo¿liwoæ bardziej oszczêdnego gospodarowania ciep³em. Mo¿na to osi¹gn¹æ
na przyk³ad poprzez u¿ywanie do regulacji temperatury w mieszkaniach
zaworów termostatycznych przy grzejnikach  a nie, jak siê to czêsto
dzieje  uchylenie okna na sta³e. Nale¿y te¿ zawsze (!) w trakcie wietrzenia mieszkania zamykaæ grzejnik pod otwartym oknem, jak równie¿ skróciæ firany i zas³ony ods³aniaj¹c zawór na ca³¹ zimê.
Spó³dzielnia podejmie ze swej strony dzia³ania, aby w budynkach najbardziej energoch³onnych wyeliminowaæ wszystkie (w miarê mo¿liwoci) czynniki niezale¿ne od mieszkañców, a wp³ywaj¹ce na wielkoæ zu¿ycia ciep³a.
Jan Cichy

Uchwa³a nr 25/2004

Zebrania Przedstawicieli Cz³onków Spó³dzielni Mieszkaniowej
Cieszynianka w Cieszynie z dnia 28 maja 2004 roku.
w sprawie: zmiany w³asnej Uchwa³y nr 15/2001 z dnia 23 kwietnia 2001 r.
Zebranie Przedstawicieli Cz³onków Spó³dzielni Mieszkaniowej Cieszynianka w Cieszynie, dzia³aj¹c na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spó³dzielni
postanawia:
§1
W Uchwale nr 15/2001 z dnia 23 kwietnia 2001 r. w sprawie przyjêcia
Wieloletniego Programu Termomodernizacji (WPT) wprowadziæ nastêpuj¹ce zmiany:
1. zmieniæ terminy zakoñczenia docieplania cian budynków:
 nr 41 przy ul. Bielskiej w Cieszynie  z 2004 na 2005 rok,
 nr 3a,b przy ul. Polnej w Cieszynie  z 2009 na 2005 rok,
 nr 1 przy ul. Kamiennej w Cieszynie  z 2005 na 2007 rok.
2. Zobowi¹zaæ Zarz¹d Spó³dzielni do realizacji dociepleñ kolejnych, wed³ug harmonogramu WPT, budynków na poszczególnych osiedlach w terminach wczeniejszych od koñcowych, okrelonych w tym harmonogramie,
w miarê posiadania rodków finansowych na ten cel.
3. Przeznaczaæ dodatkowe wp³ywy na fundusz remontowy, pochodz¹ce
z przekszta³ceñ spó³dzielczych praw do lokali mieszkalnych z lokatorskich na
w³asnociowe, z przeniesieñ lokatorskich praw do lokali mieszkalnych na
odrêbn¹ w³asnoæ oraz z wp³at czêci wk³adów budowlanych wczeniej umorzonych lub zawieszonych, na po¿yczkê na WPT celem przypieszenia jego
realizacji, za wyj¹tkiem kwoty 80 000 z³ (s³ownie osiemdziesi¹t tysiêcy z³otych), któr¹ Zarz¹d Spó³dzielni dofinansowa³ w roku 2004 remonty osiedla
Centrum na podstawie Uchwa³y nr 69/2003 Rady Nadzorczej z dnia 17 listopada 2003 r.
4. Ustaliæ, ¿e po¿yczka opisana w ust. 3 zostanie sp³acona z wp³at rodków
na WPT dokonywanych przez cz³onków Spó³dzielni zgodnie z harmonogramem okrelonym Uchwa³¹, po zakoñczeniu jego realizacji.
5. Zobowi¹zaæ Zarz¹d Spó³dzielni do ustalenia zasad rozdzia³u po¿yczki,
o której mowa w ust. 3, na poszczególne osiedla tak, aby wyrównaæ stan
zaawansowania dociepleñ cian w ca³ej Spó³dzielni i aby termin zakoñczenia
WPT na wszystkich osiedlach by³ jednakowy.
§2
Wykonanie Uchwa³y powierzyæ Zarz¹dowi Spó³dzielni.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
G³osowanie : za ............ g³osów, przeciw ............ g³osów.
Sekretarz Zebrania
-podpis nieczytelnyTadeusz Mazur

Przewodnicz¹cy Zebrania
-podpis nieczytelnyJan Holeksa

Uwaga:
Zarz¹d informuje, ¿e na Zebraniach wszystkich Grup Cz³onkowskich szeroko omawia³ projekt tej Uchwa³y z prob¹ o ewentualne uwagi. Cz³onkowie
z piêciu grup nie wnieli ¿adnych uwag do tego projektu Uchwa³y, natomiast
na Zebraniu Grupy os. Podgórze I przeg³osowany zosta³ wniosek o treci:
Pieni¹dze z przekszta³ceñ (mieszkaniowych) w³asnociowych zostaj¹
w pierwszej kolejnoci przeznaczone na potrzeby remontowe danego osiedla.
2

PLAN REMONTÓW
Nieco póniej ni¿ zwykle przedstawiamy tegoroczny plan remontów naszych zasobów mieszkaniowych. Od czasu zatwierdzenia go przez Radê Nadzorcz¹ w grudniu ub. roku zosta³ on dwukrotnie rozszerzony (o zagospodarowanie oszczêdnoci z przetargów oraz rodków z przekszta³ceñ praw lokatorskich na w³asnociowe)

n

n
n

r Roboty drogowe
n
n
n

r Roboty dekarskie
n Barteczka 23
n Barteczka 23
r Roboty dociepleniowe
n Barteczka 23
n Barteczka 23
r Roboty drogowe
* Skrzypka 1
r Roboty malarskie
n Skrzypka 1
r Roboty stolarskie
n

Barteczka 23
n Skrzypka 2
r Roboty lusarskie
n Barteczka 23
n

Szymanowskiego 3,7
Szymanowskiego 2,
Kar³owicza 3
Szymanowskiego 3, 7
Szymanowskiego 6,8,
Kar³owicza 5

Osiedle Bobrek Wschód

Chopina 24-MZK
IV etap

docieplenie poddaszy ekofibrem
doc. el. front. i el. szczytowych we³n¹ m.
docieplenie el. frontowej we³n¹ miner.
doc. el. front. i el. szczytowych we³n¹ m. (ze rodków
z przekszta³ceñ)
uzupe³nianie ubytków dróg asfaltem
wyk. chodn. z kostki bruk.
remont dróg wewn. i rozbudowa miejsc postojowych  wg
dokumentacji (do wys. posiadanych rodków)

Kar³owicza 3,
Szymanowskiego 2,3 prze³o¿. opaski szczyty + front
n Kar³owicza 5 do 3
wyk. schodów z kostki bruk.
n Moniuszki 24,
Szymanowskiego 12
wykonanie chodnika z kostki bruk.
n Szymanowskiego 2
wyk. schodów + szczyt z kostki bruk.
n Szymanowskiego 3
wyk. chodn. z kostki bruk wzd³u¿ +szczyt
n Szymanowskiego 7
wyk. chodn. z kostki bruk szczyt A, wzd³u¿ + rygol
n Szymanowskiego 7
prze³o¿. opaski z obrze¿em front
Roboty elektryczne
n Chopina 18,22,24,
Jerzego 5,7,11
monta¿ systemu przeciwoblodz. rur i rynien
n Moniuszki 15,
Szymanowskiego 3,7
montaz systemu przeciwoblodz. rur i rynien
n Chopina 22, Jerzego 11
wym instal odgrom. cz. nadz.
n Chopina 22
wym. lampy parkowej
n Jerzego 7,
Szymanowskiego 6
wym. instal. odgrom. ca³oæ
n Kar³owicza 3,
Szymanowsk. 2,3,7
wymiana przy³¹cza + wy³. ppo¿.
n Szymanowskiego 2, 3, 7,
Kar³owicza 3
wym. lamp przed wejciami (po dociepl.)
Roboty izolacyjne
n Moniuszki 18, 26
uszczelnianie z³¹cz - wg potrzeb
n Jerzego 5,7,11, Szopena 18,22,24
Moniuszki 15
wyk.nowej izol.rur c.o.. w piwnicach
Roboty murarskie
n Jerzego 7, Moniuszki 15,
Szyman. 3
wyk. podestów wejæ z lastrico
n Macierzy Szkolnej 5
naprawa kominów
n Szymanow. 10, 12, 14
wym. uszkodz. stopnic schodów klatek
n Szymanowskiego 6
wyk. schodów z lastrico
n
wymiana posadzek w mieszk. i balkon. wg zg³oszeñ
Roboty stolarskie
n Chopina 18,22,24,
Szymanowskiego 1,3,5,7 wymiana drzwi wejciowych
n Jerzego 5,7,11,
Moniuszki 15
wymiana drzwi wejciowych
n Kar³owicza 3,5,
Szyman. 2,6,8
wym. okien klatek schod.
n Wg zg³oszeñ
dopasowanie stol. okiennej
Roboty lusarskie
n Kar³owicza 5 do 3
wyk. balustrady przy schodach
n Szymanowskiego 3
wymiana kratek w podestach wejæ.
n Wg zg³oszeñ
wyk. balustrad w klatkach schodowych
n

czêciowa wymiana pokrycia dachowego z deskowaniem
wym. obróbek blach. przy dociepleniu i uzupe³n. gontów
docieplenie cian V p. i poddasza we³n¹ mineraln¹
wykonanie dokumentacji technicznej docieplenia
remont dojazdu do budynku od ul. Barteczka
malowanie cian i stropów klatek schodowych i piwnic

r

dopasowanie stolarki w/g zg³oszeñ
wymiana stolarki okiennej wg potrzeb
wymiana 1 okna trójk¹tnego w mieszkaniu
remont balustrad balk. przy dociepl.

Osiedle Centrum
r Remonty instalacji CO
n Ciencia³y 1
wykonanie izolacji rur c.o. w piwnicy we³n¹ mineraln¹
r Roboty dekarskie
n Górna 29A,
n Kraszewskiego 1
krycie dachu, wymiana rynien i rur spustowych
r Roboty dociepleniowe
n Chrobrego 6, Ciencia³y 1 przygotowanie dokumentacji technicznej
n Górna 29A, 29B,
n Ciencia³y 1
docieplenie stropodachu ekofibrem
n Kraszewskiego 1A
docieplenie stropodachu ekofibrem
n Bobrecka 26
docieplenie ciany od ulicy
n Ciencia³y 1
docieplenie 3 cian+ c.balkon.(ze rod. z przekszta³ceñ)
n Kraszewskiego 1
docieplenie stropodachu+3 cian (ze rod.z przekszta³c.)
r Roboty drogowe
n Górna 29,
n Kraszewskiego 1
remont schodów terenowych
r Roboty elektryczne
n Ciencia³y 1
wymiana opraw owietleniowych na zewn¹trz budynku
n Górna 29B, 29C,
¯w. i Wigury 10A
wymiana wewnêtrznej linii zasilaj¹cej
n Kraszewskiego 1
odtworzenie inst. odgromowej na dachu po rob. dekarsk.
r Roboty instalacyjne
n Bielska 39
wymiana poziomów i pionów inst. gazowej
r Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe
n Hallera 4
wyk. drena¿u i izolacji pion. na cianach fundament.
r Roboty malarskie
n Górna 29A, 29B, 29C,
¯w. Wig.10A
malowanie cian i stropów klatek schodowych i piwnic
n Korfantego 6
naprawa i malowanie sufitów balkonów
r Roboty murarskie
n Bielska 41
wykonanie przekuæ kominiarskich
n Chrobrego 6
uszczelnienie szczeliny dylatacyjnej
n Ciencia³y 1
remont schodów terenowych ob³o¿enie lastrykiem
n Górna 29
zamurowanie w³azów kot³owni
n Górna 29 A
naprawa schodów teren. wejæ do budynku
n Górna 29 C
remont schodów teren. do budynku ob³o¿enie lastrykiem
n Górna 29 C
remont schodów terenowych ob³o¿enie lastrykiem
n Górna 29 C
uzupe³nienie tynków zewnêtrznych
n Hallera 4
wykonanie wentylacji w pomieszczeniu kot³owni
n Kraszewskiego 1
przeróbka wlotów wentylacji na kominach
r Roboty posadzkarskie
n Bielska 41
u³o¿enie p³ytek na wylewce na galerii V p.
n Bielska 41/35,36
wykonanie nowej posadzki balkonowej
n Bobrecka 26,
Ciencia³y 1, Hallera 2,4,6 remont posadzek cement. na balkonach i loggiach
n Korfantego 4, 6
wykonanie posadzki na tarasie
n Korfantego 6,
Kraszewskiego 1A
remont posadzek balkonowych wg potrzeb
n ¯wirki i Wigury 10A
remont wylewek w mieszkaniach wg potrzeb
r Roboty stolarskie
n
dopasowanie stolarki okiennej w/g zg³oszeñ
n Górna 29B, 29C
wymiana drzwi wejciowych do budynku
r Roboty lusarskie
n wykonanie balustrady, wycieraczek, w³azów dachowych, itp. wg potrzeb
r Roboty zduñskie
n ¯wirki i Wigury 10 A
postawienie nowych piecy - 2 szt.
Osiedle Liburnia
r Roboty dekarskie
n
usuwanie przecieków
n Chopina 22, Jerzego 7,
n Szyman. 6
pokrycie pap¹ termozgrzewaln¹
n Kar³owicza 3,
n Szymanowskiego 2,6
wymiana rur spust. i rynien el. front.
r Roboty dociepleniowe
n Chopina 18,22,24,
Jerzego 5,7,11
docieplenie poddaszy ekofibrem
n Moniuszki 15,

r

r

r

r

Osiedle Piastowskie
r Roboty dociepleniowe
n Kamienna 1,3 , Polna 3
docieplenie poddaszy we³n¹ miner.
r Roboty drogowe
n Polna 3A  szczyt
wykonanie parkingu
n Polna 3D-G
wyk. chodnika z k. bruk. wzd³u¿ bud.+ wejcia
n Wêgielna 3 D-G
wyk. schodów z kostki bruk.
n Wêgielna 3B
wyk. chodnika i schodów z kostki bruk. z pochylni¹
r Roboty izolacyjne
n Polna 3, Kamienna 3, Wêgielna 3 mal. i wyk. izol. rur c.o. i izolacji CWU
r Roboty murarskie
n Polna 3 D-G,
Kamienna 3 D-H
naprawa murków przed wejciami
n Polna 3 A, B, D, E, F, G wym. podestów wejciowych
n Wg zg³oszeñ
wymiana pos. balkonowych i w mieszkaniach
r Roboty stolarskie
n Kamienna 3 kl. D, E, F, Bwymiana drzwi wejciowych drewnianych
n Wg zg³oszeñ
dopasowanie stolarki okiennej
r Roboty lusarskie
n Polna 3 A, B, D, E, F ,G wymiana kratek w podestach wejæ
n Wêgielna 3B
wyk. balustrady przy schodach
n Wg zg³oszeñ
wyk. balustrad przed wejciami
r Roboty dekarskie
n

Bro¿ka 1,6,
Popio³ka 1,4,8,12,14,16
r Roboty dociepleniowe
n Bro¿ka 1,6,
Popio³ka 1,4,8,12,14,16
n Morcinka 1A-E
n Z.Kossak 12, 16A, 16B
r Roboty drogowe

Osiedle Podgórze 1
naprawa  przecieki

n

n
n

n

3

wymiana pokrycia dachu (termozgrzew)
docieplenie poddaszy
docieplenie poddaszy
docieplenie cian kompleksowo

naprawa dróg po sezonie zimowym
Bro¿ka 18, Morcinka 9,
Popio³ka 3,5,7
remont schodów terenowych
Bro¿ka 18, Popio³ka 53,

cd. na str. 5

cd ze str. 4

Morcinka 9
n Morcinka 9
n Popio³ka 10
n Popio³ka 5
n Z.Kossak 12, 16A, B
r Roboty elektryczne
n

n Bro¿ka 19,21,25
r Roboty dociepleniowe
n Bro¿ka 19
n Bro¿ka 22
r Roboty drogowe

remont chodnika
remont rygola przy chodniku
remont schodów
remont chodnika + dojcie
przek³adka opaski przy budynkach (po dociepleniach)

n

Bro¿ka 19, 22
r Roboty elektryczne
n

n
naprawa instalacji elektrycznej  pokontrolna
r Roboty izolacyjne
n Popio³ka 13 kl. A
odwodnienie piwnicy
r Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe
n
uszczelnianie z³¹czy
r Roboty malarskie
n Z.Kossak 12, 16A, 16B
malowanie balkonów
n Z.Kossak 8,10,12,16A,B,
n Bro¿ka 9,18,20
poprawki malarskie po wymianie drzwi
r Roboty murarskie
n Bro¿ka 9,18,20, Z.Kossak 8,10,
12,16A,16B
wymiana drzwi
r Roboty posadzkarskie
n remont posadzek w mieszkaniu i balkonowych wg zg³oszeñ
r Roboty stolarskie
n naprawa i wymiany stolarki okiennej
r Roboty lusarskie
n
drobne naprawy
n Bro¿ka 1,6,
n Popio³ka 1,4,8,12,14,16 wykonanie w³azów dachowych i zadaszeñ kominów
n Popio³ka 5, Morcinka 9
wykonanie balustrad i zjazdów
n Z.Kossak 12, 16A,B
naprawa skrzynek gazowych
Osiedle Podgórze 2
r Roboty dekarskie
n
naprawy  przecieki

wymiana pokrycia dachu (termozgrzew)
docieplenie cian kompleksowo
docieplenie ciany frontowej
naprawa dróg po sezonie zimowym
przek³adka opaski przy budynkach (po dociepleniach)

naprawa instalacji odgromowej  po przegl¹dzie
Bro¿ka 19, 22
wiatro³ap  wykonanie owietlenia
Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe
n uszczelnianie z³¹cz
Roboty malarskie
n Bro¿ka 19
malowanie balkonów
n Bro¿ka 19, 22
poprawki malarskie po wymianie drzwi
Roboty murarskie
n Bro¿ka 19, 22
wymiana drzwi
n Bro¿ka 19, 22
wiatro³ap  zamurowanie okien bocznych
Roboty posadzkarskie
n Bro¿ka 23
remont posadzki w mieszkaniach
Roboty stolarskie
n naprawa + wymiana stolarki okiennej
Roboty lusarskie
n
drobne naprawy
n Bro¿ka 19, 21, 25
wykonanie w³azów dachowych
Bie¿¹ce utrzymanie w ca³ych zasobach
n instalacji centralnego ogrzewania
n instalacji kanalizacyjnej
n instalacji gazowej
n instalacji elektrycznej
n drobne roboty remontowe
n
n

r
r
r
r
r
r
r

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZ£ONKÓW

5.

W dniu 28 maja br. odby³o siê Zebranie Przedstawicieli Cz³onków  najwy¿szego organu Spó³dzielni. Program tego zebrania by³ bardzo obszerny,
bo obejmowa³ 20 punktów porz¹dku obrad, w tym podjêcie 29 uchwa³. Jak
zwykle na pocz¹tku odby³y siê wszystkie sprawy proceduralne, przyjêto porz¹dek obrad, wybrano sk³ad wszystkich Komisji i wys³uchano sprawozdañ z
dzia³alnoci Zarz¹du, Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej. Do Zebrania
odwo³a³o siê 12 cz³onków, którzy wczeniej zostali przez Radê Nadzorcz¹
wykluczeni za zaleg³oci w op³atach za mieszkanie. Po rozpatrzeniu odwo³añ
i wys³uchaniu wyjanieñ tych z odwo³uj¹cych siê, którzy przybyli na Zebranie, Przedstawiciele pozostawili w gronie cz³onków 4 osoby, które sp³aci³y
zad³u¿enia.
Nastêpnie zatwierdzono sprawozdania (po ich wys³uchaniu) z dzia³alnoci
za 2004r.: Rady Nadzorczej, Zarz¹du, Komisji Rewizyjnej z dzia³alnoci
i kontroli finansowej wraz z wnioskiem o udzielenie Zarz¹dowi absolutorium, co w dalszej kolejnoci zosta³o dokonane. Po dyskusji i przeg³osowaniu
poprawek do projektów przyjêto Regulaminy: Zebrania Przedstawicieli Cz³onków, Rady Nadzorczej, Zebrania Grupy Cz³onkowskiej, Rady Osiedla oraz
Zarz¹du.
W dalszej czêci Zebrania przeprowadzono wybory: delegata na IV Krajowy Zjazd Zwi¹zku Rewizyjnego RP - którym zosta³ Prezes Zarz¹du in¿. Jan
Cichy, a tak¿e przedstawicieli na Zjazd Wojewódzki poprzedzaj¹cy III Kongres Spó³dzielczoci - którymi zostali Prezes Zarz¹du in¿. Jan Cichy i Zastêpca Prezesa Zarz¹du mgr in¿. Alicja Wlach. Nastêpnie po dyskusji przyjêto
Uchwa³ê nr 25/2004 - któr¹ publikujemy w ca³oci. Zebranie podjê³o tak¿e
uchwa³ê w sprawie nieodp³atnego zbycia prawa wieczystego u¿ytkowania
terenu (dzia³ek zbêdnych dla spó³dzielni powsta³ych na os. Liburnia po wydzieleniu nieruchomoci zgodnie z wymogami ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych).
Na zakoñczenie przyjêto wnioski zg³oszone na Zebraniu, które publikujemy w ca³oci i podjêto w tym temacie Uchwa³ê nr 29/2004. Obrady trwa³y od
godz. 1300 do ok. 2130 w obecnoci 39 Przedstawicieli z 49 wybranych na
obecn¹ kadencjê.
Zarz¹d

6.
7.
8.

A. Wlach

obserwatora do zakoñczenia postêpowania przetargowego, co poci¹gnie
za sob¹ zmianê numeracji dalszych punktów.
Rozpatrzyæ mo¿liwoæ zadaszenia ostatniej kondygnacji budynków dla
przeciwdzia³ania zniszczeniom powodowanym przez wodê deszczow¹.
Przeprowadziæ przegl¹d piwnic i sposób zabezpieczenia przy³¹czy telefonicznych, a o stwierdzonych nieprawid³owociach powiadomiæ Urz¹d
Telekomunikacji.
Sporz¹dziæ poprawki do Statutu Spó³dzielni poprzez korelacjê zapisów
§ 23 ust. 2 z § 23 ust.7 pkt 2 oraz zmianê zapisu § 37 ust. 2.
Ponownie przeanalizowaæ kolejnoæ docieplenia budynków Osiedla Centrum w ramach Wieloletniego Planu Termomodernizacji, uwzglêdniaj¹c
przemarzaj¹ce ciany.

RÓ¯NE OG£OSZENIA SPÓ£DZIELCZE

Kolejny raz zwracamy siê do mieszkañców naszej Spó³dzielni o poszanowanie zieleni. Utrzymanie ich odbywa siê za nasze pieni¹dze  to znaczy
z op³at za mieszkanie. Tymczasem powtarzaj¹ siê przypadki z³amania lub zniszczenia drzewka tylko co posadzonego lub ju¿ piêknie siê rozrastaj¹cego 
poni¿ej ul. Chopina 24 kolejny raz wandal zniszczy³ sosenkê. Nikt z s¹siadów
osoby podejrzewanej przez wszystkich o tê dewastacjê nie chce powiadczyæ
przed policj¹ tego zdarzenia i tak sprawca tego czynu pozostaje bez kary.

(realizacja wniosku z Zebrania Grupy Cz³onkowskiej os. Piastowskiego)

E E E
Szanujmy te¿ place zabaw i tereny rekreacyjne, za których wykonanie
zap³acilimy (w op³atach za mieszkanie) wszyscy. Zwracamy siê do wszystkich mam, babæ, dziadków i w ogóle opiekunów dzieci tam siê bawi¹cych:
nie tolerujcie przychodzenia w te okolice osób wyprowadzaj¹cych swoje
czworonogi za potrzeb¹. Reagujcie od razu zwracaj¹c uwagê bezporednio
lub zg³aszaj¹c ten fakt Stra¿y Miejskiej (telefon bezp³atny nr 886) lub Policji.

(realizacja wniosku z Zebrania Grupy Cz³onkowskiej os. Piastowskiego)

E E E
W trosce o stan techniczny zaworów odcinaj¹cych instalacjê wodn¹
w mieszkaniach od pionu g³ównego (najczêciej jest to czerwona wajcha
przed wodomierzem) prosimy mieszkañców o kilkukrotne zamkniêcie i otworzenie tych zaworów w swoich mieszkaniach co najmniej dwa razy w miesi¹cu. W przeciwnym przypadku zawory te obrastaj¹ osadem z wody i zaczynaj¹ przepuszczaæ wodê mimo zakrêcenia. Trzeba wtedy ponosiæ koszty ich
wymiany, co znowu podwy¿sza koszty utrzymania mieszkañ.
E E E
Kolejny apel kierujemy do osób dokarmiaj¹cych ptaki. Jeli ju¿ musicie to
robiæ, niech siê to odbywa tylko w karmnikach  jak zrobili to mieszkañcy
Szymanowskiego 3, 5, którzy na cianie bocznej mietnika umocowali karmnik.
Tymczasem inni mieszkañcy, np. Szymanowskiego 7, wyrzucaj¹ resztki jedzenia
przez okna, a póniej interweniuj¹ w administracji, ¿e pod oknami grasuj¹ szczury. Có¿, taki jest skutek dokarmiania ptaków w sposób opisany wy¿ej.
E E E
I ostatni ju¿ apel do mieszkañców. Nie wolno paliæ papierosów na klatce
schodowej. Dym przedostaje siê do mieszkañ, w których mieszkaj¹ osoby
niepal¹ce lub alergicy. Niektórzy z nich skar¿¹ siê w administracjach, ¿e
proszenie s¹siadów o niepalenie na klatce (lub w otwartym oknie czy na
balkonie, gdzie skutek jest taki sam) nie daje rezultatu. St¹d nasz apel. Oczywicie nie wolno w ¿adnym wypadku wyrzucaæ petów przez okno czy balkon. Chyba nikt nie chce mieszkaæ jak na mietniku.
Zarz¹d

Wnioski przyjête do realizacji przez Zebranie
Przedstawicieli Cz³onków,
które odby³o siê dnia 28 maja 2004 r.
1. Zobowi¹zaæ Zarz¹d do takiego dzia³ania, aby przedstawiciele Rady Osiedla brali udzia³ w pracach komisji przetargowych w charakterze obserwatorów.
2. Wprowadziæ do Statutu Spó³dzielni zapis dotycz¹cy zmian w § 3 ust. 1 pkt
4 Regulaminu Rady Osiedla odnonie udzia³u przedstawicieli Rady Osiedla w pracach komisji przetargowych.
3. Zobowi¹zaæ Zarz¹d do umo¿liwienia udzia³u przedstawiciela Rady Osiedla w przygoto-waniu spraw na najbli¿sze zebranie grupy cz³onkowskiej
i uwzglêdnianie tego wniosku w Statucie Spó³dzielni jako pkt 10 w § 43
oraz jako pkt 11 ust.I § 3 Regulaminu Rady Osiedla.
4. Wprowadziæ do Statutu Spó³dzielni zapis dotycz¹cy zmian w Regulaminie
Rady Nadzorczej przez dopisanie w § 4 po pkcie 14 nowego punktu
o treci: udzia³ przedstawicieli w komisji przetargowej w charakterze
4

Sprawozdanie z dzia³alnoci
Rady Nadzorczej S.M. Cieszynianka

SPRAWOZDANIE

Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej
Spó³dzielni Mieszkaniowej Cieszynianka
w Cieszynie za rok sprawozdawczy 2003

za okres od 01.04.2003 r. do 31.03.2004 r.

Dwunastoosobowy sk³ad Rady Nadzorczej powo³any w wyborach samorz¹dowych Spó³dzielni nie uleg³ zmianie w czasie okresu sprawozdawczego.
W ramach Rady Nadzorczej funkcjonowa³y prócz Prezydium dwie Komisje
 Rewizyjna i Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi. Komisje pracowa³y
w oparciu o zatwierdzony przez Radê Nadzorcz¹ plan pracy.
Na zebrania Rady Nadzorczej zapraszano goci, wród których byli m.in.
cz³onkowie Zarz¹du, lustrator, bieg³y rewident, g³ówny ksiêgowy oraz inni
zaproszeni cz³onkowie Spó³dzielni.
Przed posiedzeniem Rady Nadzorczej odbywa³y siê posiedzenia Prezydium przygotowuj¹ce organizacyjnie posiedzenia Rady Nadzorczej. W posiedzeniach Rady zawsze wystêpowa³o kworum pozwalaj¹ce Radzie podejmowaæ uchwa³y. Nieobecnoci cz³onków Rady na posiedzeniach by³y sporadyczne i wczeniej usprawiedliwione.
Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym od 01 kwietnia 2003 r. do 31
marca 2004 r. odby³a 10 posiedzeñ, w tym 2 tzw. wykluczeniowe. Podjê³a
w czasie swoich posiedzeñ 92 uchwa³y w zakresie swoich statutowych obowi¹zków.
G³ównym celem Rady Nadzorczej by³o poszukiwanie oszczêdnoci przy
jednoczesnym zapewnieniu wywi¹zywania siê Spó³dzielni ze swych statutowych obowi¹zków. rodki na wydatki zwi¹zane z posiedzeniami Rady zaplanowane na 54.000, z³ zosta³y wykonane w wysokoci 39.824, z³, tj. mniej
ni¿ 75% planu.
Rada Nadzorcza podjê³a uchwa³ê o zmniejszeniu funduszu p³ac w roku
2004 o 20% wzglêdem projektu planu przedstawionego przez Zarz¹d,
a nastêpnie na wniosek Zarz¹du, aby wypowiedzieæ warunki p³ac pracowników w uzgodnieniu ze zwi¹zkami zawodowymi przenios³a rezerwê do funduszu p³ac, co wed³ug zapewnienia Zarz¹du spowoduje zmniejszenie funduszu p³ac o ok. 10% planowanej pierwotnej kwoty.
Rada Nadzorcza dokonywa³a oceny wykonywania bud¿etu Spó³dzielni po
6-ciu i 9-ciu miesi¹cach roku 2003, nie stwierdzaj¹c zagro¿enia w jego realizacji oraz przyjê³a projekt bud¿etu Spó³dzielni na rok 2004. W miesi¹cu
kwietniu 2004 r. podjê³a uchwa³ê ze sprawozdania bieg³ego rewidenta na rok
2003, podjê³a uchwa³ê odnonie wniosków z lustracji Spó³dzielni za rok
2002 oraz podjê³a uchwa³ê w sprawie wykonania bud¿etu w roku 2003.
Ustala³a zaliczkowe op³aty za energiê do celów centralnego ogrzewania
i ciep³ej wody u¿ytkowej, wywozu nieczystoci, czynszu za lokale u¿ytkowe.
Uchwali³a regulaminy, do których zmiany statutowo jest wyznaczona. Podjê³a uchwa³ê odnonie rozliczania od pocz¹tku 2004r. kosztów na ka¿d¹ nieruchomoæ, w której wyodrêbniono lokal mieszkalny na w³asnoæ. Uchwali³a
wnioski odnonie rozliczenia od pocz¹tku 2005r. zaliczkowych op³at za energiê grzewcz¹ c.o. i c.w.u. na poszczególne nieruchomoci, z jednoczesnym
podaniem w Biuletynie w po³owie roku skutków, jakie to mo¿e spowodowaæ
w op³atach naliczanych na poszczególnych nieruchomociach.
Lustracja wykaza³a na dzieñ 31.12.2002 r., ¿e na ogóln¹ liczbê 5.538
zainstalowanych wodomierzy legalizacji nie posiada³o 3.314 wodomierzy,
przez co zaistnia³a pilna koniecznoæ naprawienia tego niedoci¹gniêcia, przez
co na wniosek Zarz¹du podjêto uchwa³ê o wymianie wodomierzy.
Rada Nadzorcza odpowiada³a terminowo na pisma wnoszone przez cz³onków Spó³dzielni i nie wystêpuj¹ w tym wzglêdzie ¿adne zaleg³oci.
Podjê³a realizacjê wniosku Zebrania Przedstawicieli Cz³onków w zakresie
informowania o pracach Rady publikuj¹c w ramach Biuletynu Spó³dzielni
Informacje Rady Nadzorczej.
Przewodnicz¹cy RN
Drukujemy poni¿ej pismo z podziêkowaniem Przewodnicz¹cej Rady Osiedla, która z przyczyn osobistych wyst¹pi³a z grona cz³onków naszej Spó³dzielni za pracê w tym organie w obecnej kadencji.

Pani ROMA PERIY
W zwi¹zku z zakoñczeniem przez Pani¹ aktywnej dzia³alnoci w naszej
Spó³dzielni  z upowa¿nienia Rady Nadzorczej  sk³adamy podziêkowania
za wieloletni¹ pracê spó³dzielcz¹. Przez d³ugi czas bêd¹c Przewodnicz¹c¹
Rady Osiedla Podgórze I oraz prowadz¹c Zebrania Przedstawicieli Cz³onków
naszej Spó³dzielni nie szczêdzi³a Pani czasu ani wysi³ku dla dobra wszystkich
cz³onków Spó³dzielni.
W nowym miejscu zamieszkania ¿yczymy du¿o sukcesów, zapraszaj¹c
jednoczenie do podtrzymywania z nami kontaktów, w czasie których bêdziemy mogli liczyæ na pomoc wynikaj¹c¹ z Pani dowiadczenia.
Nowy Przewodnicz¹cy Rady Osiedla Podgórze I w osobie Pana Eugeniusza Raabe, bêdzie nawi¹zywa³ do tych tradycji dobrej pracy jaka mia³a miejsce za czasów Przewodniczenia Radzie Osiedla przez Pani¹.
Cieszyn, 06.05.2004 r.
Sekretarz RN
Przewodnicz¹cy RN

Komisja Rewizyjna pracowa³a w sk³adzie osobowym:
 W³adys³aw Wac³awik
 Zbigniew Tomanek
 Alina Matysiak
 Kazimierz Solowski
 Irena Salachna
W okresie sprawozdawczym Komisja obradowa³a 11 razy, w tym 1 raz
wspólnie z Komisj¹ Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.
Komisja w swojej pracy kontrolnej zajmowa³a siê g³ównie finansow¹ stron¹ dzia³alnoci Spó³dzielni, w zwi¹zku z czym najwiêcej uwagi powiêca³a
analizie sprawozdañ Sp-ni  kwartalnych i ca³orocznego za 2003 r. Ogólny
finansowy wynik dzia³alnoci Spó³dzielni jest dodatni i wykaza³ nadwy¿kê
w wysokoci 88.753 z³.
Fundusz p³ac nie zosta³ przekroczony i jego wysokoæ podaje sprawozdanie Rady Nadzorczej.
Bilans Sp-ni za 2003 r. zosta³ zbadany przez bieg³ego rewidenta Pana mgr
in¿. Korzusa i oceniony jako dobry, co potwierdza odrêbny protokó³.
Ca³okszta³t dzia³alnoci Sp-ni zbada³ lustrator Zwi¹zku Rewizyjnego Spó³dzielni Mieszkaniowych RP Pan Rycaj. Ustalenia lustracji zawarte w odrêbnym protokole zosta³y przedstawione Komisji Rewizyjnej. Bêd¹ one omawiane w odrêbnym punkcie porz¹dku obrad dzisiejszego Zebrania przedstawicieli Cz³onków.
Bank PKO O/Bielsko-Bia³a przeprowadzi³ dwie kontrole w spó³dzielni, tj.
jedn¹  w sprawie prawid³owoci sp³aty kredytów mieszkaniowych oraz drug¹  w sprawie zgodnoci ewidencji analitycznej sp³aty tych kredytów
i prawid³owoci ich rozliczeñ.
Kontrole te wykaza³y, ¿e dokumentacja w zakresie kredytów prowadzona
jest prawid³owo, a sp³aty kredytów mieszkaniowych do banku dokonywane
s¹ terminowo.
Spostrze¿enia i opinie na temat problemów omawianych przez Komisjê
Rewizyjn¹ wynik³e w toku jej prac kontrolnych przekazywane by³y do Rady
Nadzorczej m.in. w charakterze wniosków, np.:
1. W dziale Koszty zarz¹dzania nieruchomociami (dawne Koszty ogólne Spó³dzielni) uwzglêdniæ p³ace wszystkich 27 pracowników Sp-ni
i przyj¹æ now¹ metodykê rozdzia³u tych kosztów.
2. Zmieniæ wysokoæ wynagrodzeñ dla inspektora d/s robót elektrycznych
w celu uzale¿nienia ich od wartoci robót remontowych instalacji elektrycznych i odgromowych.
3. Opublikowaæ w Biuletynie Informacyjnym pe³ny tekst Szczegó³owego
zakresu prac, które firma BAFEL powinna wykonywaæ zgodnie z umow¹ o utrzymywanie czystoci.
4. Obni¿yæ op³aty zaliczkowe p³acone przez mieszkañców za c.o. przez obni¿enie tzw. rezerwy z 20 na 15%.
5. D¹¿yæ do likwidacji w najbli¿szych latach dysproporcji w urz¹dzaniu
i wyposa¿eniu placów zabaw poszczególnych osiedli.
6. Opracowaæ plan potrzeb remontowych ca³ych zasobów mieszkaniowych
Sp-ni na okres najbli¿szych 5 lat do wrzenia 2004 r.
Analizuj¹c ca³okszta³t pracy Zarz¹du w okresie sprawozdawczym, tj.
w 2003 r. Komisja Rewizyjna nie zg³asza istotnych zastrze¿eñ i wystêpuje do
Zebrania Przedstawicieli Cz³onków z wnioskiem o podjêcie uchwa³ w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2003 r. sporz¹dzonego przez
Zarz¹d,
2) zatwierdzenia sprawozdania Zarz¹du z dzia³alnoci za 2003 r.,
3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2003 r.,
4) udzielenia absolutorium cz³onkom Zarz¹du:
 Prezesowi p. in¿. Janowi Cichemu
 V-ce Prezesowi p. mgr in¿. Alicji Wlach
 spo³ecznemu cz³onkowi Zarz¹du p. mgr Józefowi £ukoszowi.
Cieszyn, dnia 04 maja 2004 r.

Wydawca:

Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej Cieszynianka.
Nieodp³atnie dla cz³onków Spó³dzielni
Zarz¹d nie ponosi odpowiedzialnoci za treæ artyku³ów
dostarczanych do druku

Druk: Cieszyñska Drukarnia Wydawnicza,
Cieszyn, ul. Pokoju 1
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Komisja Rewizyjna:
Piêæ podpisów nieczytelnych

Poni¿ej drukujemy artyku³ autorstwa jednego z cz³onków Rady Nadzorczej,
bêd¹cy g³osem w dyskusji na temat ewentualnych zmian zasad prowadzonego w naszej Spó³dzielni Wieloletniego Programu Termomodernizacji. Temat
ten bêdzie kontynuowany przez Radê i jej Komisje w drugim pó³roczu,
a o wnioskach, o ile zostan¹ podjête poinformujemy w przysz³oci. W niniejszym Biuletynie przedstawiamy tak¿e informacjê Zarz¹du na temat realizacji dociepleñ.

Subiektywne realizowanie
Wieloletniego Planu Termomodernizacji
zasobów mieszkaniowych
S.M. Cieszynianka wynikaj¹ce ze stanu
jego zaawansowania na koniec 2003 r.
Celem zachowania w³aciwej kolejnoci ocieplania budynków w zasobach
S.M. Cieszynianka opracowa³em analizê pt. Kolejnoæ termomodernizacji
zasobów mieszkaniowych S.M. Cieszynianka na podstawie oceny podstawowych parametrów maj¹cych wp³yw na stan cieplny budynków, któr¹ dorêczy³em cz³onkom Rady Nadzorczej i Zarz¹dowi Spó³dzielni w dniu 10 marca 2003 r.
Opracowanie to mia³o równie¿ na celu unikniêcie kosztów zwi¹zanych
z audytami energetycznymi okrelaj¹cymi stan cieplny budynków, a tak¿e
¿mudnych prac zwi¹zanych z wyko-rzystaniem istniej¹cych w tym zakresie
programów komputerowych mo¿liwych do osi¹gniêcia nieodp³atnie.
Kieruj¹c siê wy¿ej wymienionymi przes³ankami Zarz¹d Sp-ni dostarczy³
dane wyjciowe do zdefiniowania takich parametrów jak:
 wiek budynku i osiedla (rok budowy),
 jednostkowe zastosowanie mocy zamówionej w MW/m2,
 jednostkowe zu¿ycie ciep³a w GJ/m2,
 stan termoizolacji budynków jako pochodna zastosowanej technologii budownictwa,
 stopieñ przeszklenia cian budynków.
Dane te wykorzysta³em do ustalenia poszczególnych skal punktacji, na podstawie których obiektywnie okrelono kolejnoæ budynków do ocieplenia.
Niestety wbrew trzewemu stanowisku niektórych cz³onków Rady Nadzorczej, Prezydium tej Rady nie nada³o dalszego biegu sprawie, co oznacza
kontynuacjê stronniczego i subiektywnego podejcia dla tak istotnego zagadnienia. Typowym przyk³adem subiektywizmu jest ocieplanie budynków, których stan cieplny (w tym szczególnie jednostkowe zu¿ycie ciep³a) jest korzystniejszy od budynków uznanych za ca³kowicie ocieplone, podczas gdy
pozosta³e s¹ ra¿¹co zaniedbane w tym wzglêdzie.
Przys³owiowym wo³aniem na puszczy jest wnioskowane moim pismem
z dnia 5 sierpnia 2003 r. z³o¿onym na rêce Sekretarza Rady Nadzorczej opracowywanie jednoznacznych kryteriów dla w³aciwej oceny wielu zagadnieñ,
w tym do termomodernizacji w³¹cznie. Kryteria takie s¹ podstaw¹ wszelkiej
poprawnie stosowanej organizacji i pozwalaj¹ cz³onkom Spó³dzielni na zrozumienie podejmowanych zadañ.
Wynik przyjêtej filozofii w przedmiocie termomodernizacji jest op³akany dla wielu cz³onków Spó³dzielni, w tym szczególnie z osiedli Centrum
i Liburnia, co obrazuje zestawienie jak ni¿ej i jego wersja graficzna.
Osiedle

redni wiek w latach

redni stopieñ
ocieplenia w %

Pocz¹wszy od II pó³rocza 2004 r. spowodowaæ radykalne przepracowanie
Wieloletniego Planu Termomodernizacji maj¹ce na celu w pierwszej kolejnoci nadrobienie opónieñ w tym zakresie, odnosz¹cych siê szczególnie do
osiedli Centrum i Liburnia co najmniej do poziomu redniej zasobów.
Post Scriptum:
Ostatnio Zarz¹d S.M. Cieszynianka zmuszony by³ jak zwykle do korekty
nieudacznych decyzji organów zwi¹zanych z Rad¹ Nadzorcz¹ i spowodowa³
uchwalenie przez Zebranie Przedstawicieli Cz³onków poczynañ, które stwarzaj¹ nadziejê na poprawê zacofanych termomodernizacyjnie osiedli i stopniowo wchodz¹ w fazê realizacji (uchwa³a ZPCz Nr 25/2004 z dnia 28 maja
2004 r.).
Cz³onek Rady Nadzorczej z ramienia osiedla Centrum
Cz³onek Komisji Rewizyjnej
mgr in¿. Zbigniew TOMANEK

DOCIEPLENIA OKIEM ZARZĄDU

Spó³dzielnia czwarty rok realizuje Wieloletni Program Termomodernizacji
swoich zasobów. Zosta³ on opracowany zgodnie z wnioskami cz³onków poszczególnych osiedli, którzy chcieli, aby docieplaæ od najstarszych budynków
na danym osiedlu, najpierw ciany szczytowe, a póniej pozosta³e elewacje.
Uwzglêdnia³ te¿ stan wyjciowy, czyli projekty dociepleñ budynków w trakcie realizacji (np. przy ul. Górnej), które zosta³y wplecione do w/w zasady
wieku budynku. Oczywicie, czêciowe docieplenie budynku sprawia, ¿e poprawia siê jego izolacyjnoæ termiczna, jednak Zarz¹d Spó³dzielni nie przewiduje przesuniêæ w harmonogramie dociepleñ z tego powodu. By³oby to niezasadne choæby w porównaniu do budynków punktowych, docieplanych od razu
kompleksowo, ale tak¿e dlatego, ¿e pozwolenie na docieplenie, zgodnie z prawem budowlanym, wa¿ne jest tylko dwa lata. Gdyby prace zosta³y przerwane
na d³u¿ej, musielibymy niepotrzebnie ponosiæ koszty uzyskania nowego pozwolenia.
Wszystkie analizy stopnia docieplenia prowadzone w naszej Spó³dzielni
uwzglêdniaj¹ równie¿ te budynki, które zosta³y docieplone (kompleksowo lub
czêciowo) ju¿ w latach 19862000, z wykorzystaniem kredytów umarzalnych albo dotacji z bud¿etu pañstwa, a od roku 1998 ju¿ tylko z w³asnych
rodków.
W tym roku Zarz¹d, na podstawie prezentowanej w tym numerze Uchwa³y
nr 25/2004 Zebrania Przedstawicieli Cz³onków przeznaczy³ dodatkowe rodki na wyrównanie stopnia docieplenia zasobów osiedli Centrum i Liburnia
w stosunku do przoduj¹cego w tym zakresie Podgórza I. Po zakoñczeniu tegorocznych prac poinformujemy Pañstwa o zaawansowaniu prac dociepleniowych.
Generalnie Zarz¹d zamierza tak prowadziæ docieplenia, aby zakoñczyæ je
w ca³ej Spó³dzielni w jednym roku, najprawdopodobniej bêdzie to rok 2010,
o ile wykorzystywane bêd¹ tylko rodki Spó³dzielni. Rada Nadzorcza rozwa¿aæ bêdzie, po przed³o¿eniu przez Zarz¹d niezbêdnych analiz, zaproponowanie cz³onkom Spó³dzielni zaci¹gniêcie kredytów na przypieszenie termomodernizacji. Jest to jednak uwarunkowane wieloma sprawami, z których najwa¿niejsz¹ jest ta, ¿e bez zgody wiêkszoci mieszkañców danego budynku
Spó³dzielnia nie mo¿e (ustawowo) zaci¹gn¹æ kredytu.
Zarz¹d

Wskanik: stopieñ
ocieplenia na rok
(kol. 3/kol. 2)

Bobrek Wschód

10

33

3,30

Centrum

35

35

1,00

Liburnia

29

37

1,28

Piastowskie

24

70

2,92

Podgórze 1

21

56

2,67

Podgórze 2

13

39

3,00

rednia zasobów

25

45

1,80

Dane te jednoznacznie okrelaj¹ osiedla preferowane jak i te, które do tej
pory traktowano po macoszemu. W stosunku do redniej zasobów opónienie
dla osiedla Centrum wynosi 1,80 razy (1,80 : 1,00), tj. prawie dwukrotnie,
a dla osiedla Liburnia 1,41 razy (1,80 : 1,28), a wiêc ponad 40%.
W zwi¹zku z t¹ sytuacj¹ powinnimy wymagaæ jednoznacznej odpowiedzi
przynajmniej na dwa nastêpuj¹ce pytania:
1. Dlaczego wobec równych praw wszystkich cz³onków Sp-ni okrelanych
w odnonych ustawach i Statucie Spó³dzielni (podkrelam SPÓ£DZIELNI MIESZKANIOWEJ, a nie lunego zbioru WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH) dopuszcza siê do tak powa¿nego zró¿nicowania stopnia ocieplenia budynków?
2. Czy samozadowolenie zawarte w sprawozdaniach poszczególnych organów S.M. Cieszynianka jest uzasadnione, w tym szczególnie w aspekcie
moralnym?
Reasumuj¹c stawiam wniosek nastêpuj¹cy pod adresem wszystkich organów Spó³dzielni Mieszkaniowej Cieszynianka:
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