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Tegoroczna zima nas nie rozpieszcza³a. Trwa³a d³ugo, bowiem dopiero 17 maja pogoda
poprawi³a siê na tyle, ¿e moglimy z³o¿yæ wniosek do Energetyki Cieszyñskiej o zakoñczenie ogrzewania naszych zasobów. Po otrzymaniu faktury za ciep³o dostarczone
w maju przyst¹pilimy do analizy kosztów c.o. I pó³rocza i prognozy prawid³owoci
zaliczek do koñca roku.
Z analizy tej niestety wynika niedoszacowanie kosztów w prawie wszystkich wêz³ach
cieplnych, w niektórych wrêcz bardzo znaczne. Oznacza to nic innego, jak tylko koniecznoæ podwy¿ki zaliczek od sierpnia, by uchroniæ siê od wysokich dop³at, a przede
wszystkim, by pokryæ nale¿noci wynikaj¹ce z faktur w drugim pó³roczu. W kilku
wêz³ach podwy¿ki w stosunku do zaliczek obowi¹zuj¹cych od kwietnia wzrosn¹ a¿
o 45%. Dotyczyæ to jednak bêdzie tych budynków, na których zaliczki w stosunku do
grudniowych obni¿y³y siê nawet o 50%! Propozycje zmian zaliczek uwzglêdniaj¹ce tê
sytuacjê Zarz¹d przygotowa³ Radzie Nadzorczej, która na swym lipcowym posiedzeniu
podejmie decyzjê obowi¹zuj¹c¹ wszystkich u¿ytkowników mieszkañ w naszych zasobach.
Wnioskiem d³ugofalowym jest na pewno obowi¹zek zachowania wiêkszej ostro¿noci
przy decydowaniu o obni¿kach zaliczek na ciep³o, ni¿ mia³o to miejsce od pocz¹tku tego
roku.
Nowe wydruki op³at, które otrzymacie Pañstwo jako obowi¹zuj¹ce od sierpnia br. bêd¹
tak¿e uwzglêdnia³y nowe ceny jednostkowe gigad¿uli i megawatów, które Spó³dzielnia
p³aci wed³ug nowej Taryfy EC ju¿ od czerwca br. Ró¿nica miêdzy cen¹ z Taryfy (now¹)
a cen¹ op³acan¹ w zaliczkach za czerwiec i lipiec (po staremu) zostanie uwzglêdniona
w rozliczeniu rocznym ciep³a za rok 2005.
Zarz¹d

Przekszta³cenia mieszkañ  taniej
Po 22 lipca br. mo¿na znowu przekszta³caæ prawa lokatorskie do mieszkañ na
w³asnociowe. Tego dnia wesz³a w ¿ycie nowelizacja ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych (Dz. U. nr 122, poz. 1024). Od tego czasu zasady przekszta³ceñ reguluje
wy³¹cznie wspomniana ustawa, a nie Statut Spó³dzielni. Wysokoæ bonifikat okrela
art.11 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.
Cz³onek Spó³dzielni, który chce przekszta³ciæ swoje prawo do lokalu, musi wp³aciæ
ró¿nicê miêdzy jego wartoci¹ rynkow¹ a zwaloryzowanym wk³adem mieszkaniowym.
Ale je¿eli Spó³dzielnia skorzysta³a z pomocy uzyskanej ze rodków publicznych lub
innych rodków na jego budowê, to wspomnian¹ ró¿nicê zmniejsza siê o po³owê 
bonifikata wynosi wiêc 50% w/w ró¿nicy.
Warto te¿ wyjaniæ co oznacza pojêcie pomocy publicznej. Od lat 50 do 80 ubieg³ego
wieku pañstwo umarza³o czêæ kredytów zaci¹gniêtych przez Spó³dzielniê na budowê
mieszkañ, w ró¿nych latach w ró¿nym stopniu. Te umorzenia to w³anie pomoc publiczna. W naszej Spó³dzielni dotyczy to wszystkich zasobów, oprócz Os. Bobrek-Wschód.
Najlepiej pokazaæ to na przyk³adzie. Wartoæ rynkowa mieszkania (wyceniona przez
rzeczoznawcê maj¹tkowego) wynosi 60 tys. z³, pomoc pañstwa wynios³a 50% jego
wartoci, a zwaloryzowany wk³ad mieszkaniowy drugie 50%. Bonifikata natomiast
stanowi po³owê kwoty tej pomocy publicznej. Za przekszta³cenie prawa do tego
przyk³adowego lokalu trzeba zap³aciæ wiêc 15 tys. z³. Teraz ju¿ nie obowi¹zuje tak¿e
zawieszenie sp³aty  dla nowych umów.
Umowy o przekszta³cenia, które zosta³y zawarte na starych zasadach obowi¹zuj¹
w pe³ni  art. 4 wspomnianej ustawy mówi, ¿e Do oceny skutków prawnych stosuje
siê przepisy obowi¹zuj¹ce w dniu, w którym zdarzenia te nast¹pi³y.
rodki z przekszta³ceñ zgodnie z ustaw¹ zasilaj¹ wprost fundusz remontowy Spó³dzielni.
J. C.

CHCESZ PRZYPIESZYÆ DOCIEPLENIE 
WP£AÆ NA WPT, SKORZYSTAJ Z ODLICZEÑ

W poprzednim Biuletynie informowalimy naszych mieszkañców, ¿e mo¿na wp³acaæ
do Spó³dzielni ca³¹ kwotê, jaka zgodnie z Uchwa³¹ Zebrania Przedstawicieli Cz³onków
z 2001 roku (nr 15/2001) pozosta³a do zakoñczenia procesu docieplania naszych budynków,
czyli Wieloletniego Programu Termomodernizacji (w skrócie WPT).
Niestety, podalimy wówczas b³êdn¹ kwotê, za co przepraszamy. Prawid³owa jest
ni¿sza i wynosi 72,12 z³/m2 powierzchni u¿ytkowej mieszkania. Na przyk³ad dla
mieszkania o pow. u¿ytkowej 50 m2 trzeba wiêc wp³aciæ 3.608 z³otych. Wp³atê tê,
a dok³adnie jej 19%, mo¿na odliczyæ od dochodów osobistych za rok 2005, bowiem
jest to de facto wp³ata na fundusz remontowy Spó³dzielni.
Bior¹c pod uwagê, ¿e prawdopodobnie od przysz³ego roku ta ulga znika, mamy
obecnie ostatni¹ okazjê, ¿eby z niej skorzystaæ.
W trakcie Zebrania Grupy Cz³onkowskiej pad³o pytanie, czy mo¿na równie¿ wp³aciæ
na fundusz remontowy pozosta³ych robót jak¹ wiêksz¹ kwotê, któr¹ te¿ mo¿na by by³o
póniej uwzglêdniæ w rozliczeniu rocznym dochodów osobistych za rok bie¿¹cy. Po
analizie informacji prasowych na ten temat, wydaje siê to mo¿liwe. Na dowodzie wp³aty
trzeba jednak wyranie napisaæ, ¿e dotyczy ona wp³aty na fundusz remontowy. W przysz³ych
latach bêdzie siê wtedy oczywicie nie p³aci³o na ten cel, a¿ do wyczerpania nadp³aty na
funduszu remontowym.
A. W.
(realizacja wniosku z ZGCz os. Liburnia)
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ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI
CZ£ONKÓW

Jak co roku 20 maja br. odby³o siê Zebranie Przedstawicieli Cz³onków 
najwy¿szego organu Spó³dzielni. Poprzedzone ono by³o Zebraniami Grup
Cz³onkowskich  w dniach od 18 kwietnia do 27 kwietnia br., na których
w g³osowaniach tajnych cz³onkowie wybierali Przedstawicieli na Zebranie
Przedstawicieli Cz³onków Rady Nadzorczej i cz³onków Rad Osiedli, gdy¿
w tym roku koñczy³a siê kadencja w/w organów Spó³dzielni.
W Zebraniu w dniu 20 maja uczestniczy³o 39 przedstawicieli z wybranych
41 przedstawicieli. Porz¹dek obrad by³ obszerny, bo liczy³ 22 punkty 
w tym 16 uchwa³ do podjêcia. Na pocz¹tku Zebrania odby³y siê wszystkie
sprawy proceduralne, wybrano Prezydium, Komisje, zatwierdzono proponowany porz¹dek obrad. Nastêpnie Prezes Zarz¹du przedstawi³ sprawozdanie
Zarz¹du z dzia³alnoci finansowo-gospodarczej za 2004 r. wraz z informacj¹
o realizacji wniosków z Zebrania Przedstawicieli Cz³onków z 2004 r.
Kolejno przedstawione zosta³y sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia³alnoci za 2004 r. i Komisji Rewizyjnej wraz z informacj¹ o przeprowadzonych
kontrolach, ocen¹ dzia³alnoci Zarz¹du i wnioskiem o udzielenie absolutorium cz³onkom Zarz¹du. Przewodnicz¹cy Zebrania og³osi³ sk³ad nowo wybranej 11-osobowej Rady Nadzorczej i poda³ termin jej pierwszego posiedzenia, w czasie którego Rada siê ukonstytuuje. Piêciu cz³onków naszej Spó³dzielni odwo³a³o siê do Zebrania Przedstawicieli Cz³onków od uchwa³ Rady
Nadzorczej, która ich wykluczy³a (za zaleg³oci w op³atach za mieszkanie).
Zebranie Przedstawicieli Cz³onków uchyli³o uchwa³ê Rady Nadzorczej
w stosunku tylko do jednej osoby, poniewa¿ sp³aci³a ona zaleg³oci i pozostawi³o j¹ w gronie cz³onków Spó³dzielni. Nastêpnie Prezes Zarz¹du omówi³
dzia³ania prowadzone w zakresie realizacji ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych z dnia 15.XII.2000 r., miêdzy innymi uregulowania spraw gruntowych, g³ównie pod ulicami. Nastêpnie Prezes przedstawi³ proponowane zmiany do Statutu, niektóre z nich to wnioski Zebrania Przedstawicieli Cz³onków
z roku 2004, za inne s¹ uregulowaniem nowych wymogów prawnych lub
stanowi¹ poprawki kosmetyczne wynikaj¹ce z pomy³ek drukarskich. Po krótkiej dyskusji Zebrani Przedstawiciele przyst¹pili do g³osowañ i poprzez podjêcie stosownych uchwa³:
 zatwierdzili sprawozdanie Rady Nadzorczej Spó³dzielni w 2004 r.,
 zatwierdzili sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoci w 2004 r.,
 zatwierdzili sprawozdanie finansowe Spó³dzielni za 2004 r.,
 udzielili absolutorium Cz³onkom Zarz¹du,
 przyjêli zmiany do Statutu Spó³dzielni,
 postanowili nie wprowadzaæ zmian do treci Regulaminu Rady Nadzorczej,
 postanowili realizowaæ Wieloletni Program Termomodernizacji (WPT)
w terminach okrelonych uchwa³¹ w³asn¹ nr 15/2001 z dnia 23 kwietnia
2001 r. z póniejszymi zmianami (to znaczy nie zwiêkszaj¹c op³at na ten
cel),
 wyrazili zgodê na zbycie prawa wieczystego u¿ytkowania niektórych nieruchomoci (jako dalsze porz¹dkowanie przez Spó³dzielniê spraw terenowych),
 przyjêli sprawozdanie Komisji d/s weryfikacji protoko³u z Zebrania Przedstawicieli Cz³onków z dnia 28 maja 2004 r.,
 ustalili najwy¿sz¹ sumê zobowi¹zañ Spó³dzielni w roku 2005/2006.
Po odczytaniu wniosków odnotowanych przez Komisjê Wnioskow¹ przeg³osowano ka¿dy z nich oddzielnie, a nastêpnie w drodze g³osowania przyjêto uchwa³¹ do realizacji nastêpuj¹ce wnioski:
1. Dokonaæ przegl¹du stanu technicznego placów zabaw wszystkich osiedli
przy udziale Rad Osiedla i pracowników Administracji.
2. Rozwa¿yæ techniczne warunki zainstalowania programu TV Kultura we
wszystkich zasobach Spó³dzielni.
3. Zobowi¹zaæ Radê Nadzorcz¹ do dokonania takiego podzia³u mandatów
od nastêpnej kadencji Rady Nadzorczej, aby Rada Nadzorcza liczy³a
9 cz³onków.
4. Przygotowaæ projekt zmiany Regulaminu Rady Osiedla dotycz¹cego wynagradzania cz³onków Rad Osiedli  na nastêpne Zebranie Przedstawicieli Cz³onków.
Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy Zebrania zakoñczy³ zebranie, podziêkowa³ wszystkim przyby³ym za udzia³ i zaanga¿owanie, ¿ycz¹c jednoczenie pomylnoci zarówno w ¿yciu spó³dzielczym jak i prywatnym.
J.C.

INFORMACJE
I OG£OSZENIA RÓ¯NE

W zwi¹zku z koñcz¹cymi siê mo¿liwociami odliczania kosztów remontów mieszkañ od dochodów trwa intensywna wymiana okien przez naszych mieszkañców. Mimo,
¿e wszystkich informujemy o koniecznoci zabierania zdemontowanych starych okien
przez firmy wymieniaj¹ce okna, nie wszyscy mieszkañcy dopilnowuj¹ firm, którym tê
wymian¹ zlecili, ¿eby stare okna wywioz³y. Stare okna znajdujemy wiêc czasem pod
mietnikami. Przed wywózk¹ na koszt wszystkich mieszkañców trzeba je wczeniej
wyszkliæ. Praca ta jest niebezpieczna, bo od³amki szk³a mog¹ poraniæ pracowników firmy Bafel odpowiedzialnej za utrzymanie porz¹dku na naszych zasobach.
Czêsto zarzuca siê te¿ im, ¿e szk³o wyrzucaj¹ do ogólnych kontenerów, a nie do worków segregacyjnych. Informujemy wiêc, ¿e dzia³aj¹ oni prawid³owo. Szk³a z okien nie
wolno bowiem wrzucaæ do worków. Przypominamy wiêc wszystkim, którzy jeszcze
wymianê okien maj¹ przed sob¹, ¿eby nakazali firmie montuj¹cej nowe okna nakazali wywóz starych okien!
Sezon urlopowy w pe³ni. Czêæ mieszkañców naszej Spó³dzielni wyjedzie zapewne na urlop. Ale czy w naszej klatce jest sprawny domofon? Zapewnia on przecie¿
znaczn¹ poprawê bezpieczeñstwa mieszkañ przed kradzie¿¹. Dbajmy o to, by drzwi
do klatek schodowych by³y zawsze zamkniête. Nie u³atwiajmy pracy z³odziejom
poprzez podpieranie drzwi nó¿k¹ lub kamieniem i pozostawianie ich otwartych
przez d³ugi czas. Sprawdzajmy przez domofon, kto dzwoni  czy czasem nie wpuszczamy kogo obcego na klatkê schodow¹ bez upewnienia siê, komu otwieramy bramê. Pamiêtajmy te¿ o s¹siedzkiej samopomocy  popromy s¹siadów o dopilnowanie naszego mieszkania w okresie urlopu, tym samym mo¿emy siê przecie¿ zrewan¿owaæ. Mo¿e w ten sposób uchronimy siê od w³amania do naszego mieszkania? Oczywicie, nie zapomnijmy o jego ubezpieczeniu. Najmniej obci¹¿y nasze domowe
bud¿ety ubezpieczenie przy op³acie za mieszkanie  mo¿na to zrobiæ w dziale
czynszów Spó³dzielni w pokoju nr 202 przy ul. Hajduka 17, ju¿ za 3,50 z³ miesiêcznie. Bezpieczeñstwo naszych mieszkañ zale¿y w du¿ej mierze od nas samych,
a kradzie¿e siê zdarzaj¹.
Szanujmy place zabaw i tereny rekreacyjne, za których wykonanie zap³acilimy
(w op³atach za mieszkanie) wszyscy. Zwracamy siê do wszystkich mam, tatusiów, 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 986) lub Policji (997). Przy okazji informujemy, ¿e na ka¿dym osiedlu zosta³y zamontowane kosze na psie odchody:
 os. Podgórze II  w okolicy podwórka gospodarczego przy Bro¿ka 19,
 os. Podgórze I  w w¹wozie ko³o piekarni, obok jednej z wierzb,
 os. Piastowskie  przy g³ównym chodniku od ul. Kamiennej do Polnej, w szczycie
budynku Kamienna 3A,
 os. Liburnia  na skwerze w rejonie skrzy¿owania ul. Chopina i Moniuszki, przy
nowym chodniku,
 os. Bobrek-wschód  w okolicy kiosku spo¿ywczego przy ul. Barteczka,
 os. Centrum  dla mieszkañców najwiêkszego zespo³u budynków przy ul. Górnej,
¯wirki i Wigury oraz Hallera  w pobli¿u podwórka gospodarczego u zbiegu ulic
Górnej oraz ¯wirki i Wigury.
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.
Wraca temat osób dokarmiaj¹cych ptaki, a tak naprawdê pozbywaj¹cych siê
odpadów przez okno. Dzia³ania takie nie doæ, ¿e ³ami¹ obowi¹zuj¹cy Regulamin,
to nios¹ za sob¹ szereg uci¹¿liwoci: plagê go³êbi na balkonach i szczury pod
budynkami. Pojawi³ siê taki problem nawet w moim budynku  na Polnej 3! Jednej z ostatnich niedziel widzia³am, jak wprost z talerza kto wyrzuca³ resztki po drugim daniu przez balkon! Tylko patrzeæ, jak zalêgn¹ siê szczury, tak jak na Popio³ka 11
czy Morcinka 9, gdzie rozplêg³y siê tak, ¿e chodz¹ ju¿ bez ¿adnego obciachu po balkonach! Wytêpiæ je jest znacznie trudniej ni¿ przyci¹gn¹æ nieodpowiedzialnym zachowaniem, a do tego to kosztuje. Ci¹g³e usuwanie odchodów po go³êbiach te¿ nie
nale¿y do przyjemnoci. Rok temu pisa³am: 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. Chyba
pomog³o to napiêtnowanie, bo zg³oszeñ ostatnio nie ma z tego budynku. Oby tak by³o
wszêdzie!
Wymiany grzejników tylko w sezonie grzewczym! Informujemy wszystkich
cz³onków Spó³dzielni, ¿e je¿eli chc¹ wymieniaæ grzejniki w swoich mieszkaniach,
na przyk³ad w ³azienkach, to powinni te prace zaplanowaæ na sezon grzewczy, czyli
od wrzenia do kwietnia nastêpnego 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 nape³niaæ po ewentualnym spuszczeniu
wody  ze wzglêdu na brak cinienia w sieci zewnêtrznej c.o. i nieczynne pompy.
Zawsze te¿ nale¿y siê liczyæ z dodatkowym kosztem  za uzupe³nienie wody
w sieci, który mo¿e naliczyæ Energetyka Cieszyñska, zgodnie ze swoj¹ Taryf¹ za
ciep³o. Oczywicie taki koszt w tym wypadku musi ponieæ ten, kto go spowodowa³,
czyli mieszkaniec wymieniaj¹cy grzejniki. Je¿eli jednak wymiany grzejnika dokonuje Spó³dzielnia z powodu jego awarii, to ona pokrywa ewentualny koszt uzupe³nienia wody w z³adzie. 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.

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 dopiero po kilku latach od zamontowania
malowaæ blaszane parapety zak³adane przez Spó³dzielniê przy dociepleniach.
Parapety te, wykonane z blachy ocynkowanej musz¹ same z czasem spatynieæ czyli
utleniæ siê. Jeli pomalujemy je od razu, nie tylko ta farba bêdzie siê z³uszczaæ
z parapetu, ale tak¿e wszystkie kolejne warstwy farby bêd¹ s³abo przyczepne. Nie
ma takiego problemu tam, gdzie Spó³dzielnia zak³ada parapety fabrycznie pomalowane, ale nie wszêdzie to jest mo¿liwe (np. na I i II etapie os. Liburnia czy przy
Górnej s¹ zbyt d³ugie parapety).

Sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej
Spó³dzielni Mieszkaniowej
Cieszynianka w Cieszynie
za rok sprawozdawczy 2004
Komisja Rewizyjna ukonstytuowa³a siê 10 czerwca 2002r. w nastêpuj¹cym sk³adzie
osobowym:
p. W³adys³aw Wac³awik  przewodnicz¹cy
p. Zbigniew Tomanek
 z-ca przewodnicz¹cego
p. Irena Salachna
 cz³onek
p. Kazimierz Solowski  cz³onek,
a w 2004 r. w sk³ad Komisji weszli równie¿: p. Marek Kochanowski i p. W³adys³aw
Blicharski.
W okresie sprawozdawczym Komisja obradowa³a 9 razy, w tym 1 raz wspólnie
z Komisj¹ Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.
Komisja w swej pracy kontrolnej zajmowa³a siê g³ównie finansow¹ stron¹ dzia³alnoci
Spó³dzielni, w zwi¹zku z czym najwiêcej uwagi powiêca³a analizie sprawozdañ
Spó³dzielni  kwartalnych i ca³orocznego za 2004 r. Ogólny wynik finansowy z dzia³alnoci
Spó³dzielni w 2004 r. wykazuje nadwy¿kê kosztów nad przychodami na ³¹czn¹ kwotê
124.258,95 z³. Równoczenie Spó³dzielnia posiada z lat 2002 i 2003 rodki pochodz¹ce
z nadwy¿ki dochodów nad kosztami w wysokoci 131.819,55 z³.
Zarz¹d Spó³dzielni wyst¹pi³ do Zebrania Przedstawicieli Cz³onków z projektem
uchwa³y w sprawie kompensaty rodków zgodnie z art. 6.1. Ustawy o spó³dzielniach
mieszkaniowych.
Bilans Spó³dzielni za 2004 r. zosta³ zbadany przez bieg³ego rewidenta mgr in¿. Korzusa i oceniony jako dobry, co potwierdza odrêbny protokó³.
Sporód wielu spraw, którymi tak¿e zajmowa³a siê Komisja Rewizyjna w okresie
sprawozdawczym nale¿y wymieniæ kilka najwa¿niejszych:
1) zu¿ycie i koszty c.o. i c.w.u. oraz planowanie zaliczek za te media (zaliczki te obni¿ono
do poziomu realnego, aby nie spowodowaæ masowych dop³at),
2) koszty remontów i ich planowanie,
3) niedobory z rozliczenia zu¿ycia i kosztów dostaw zimnej wody,
4) realizacja planu termomodernizacji i jego przypieszenie, ewentualnoæ zmiany kolejnoci wyboru bloków do termomodernizacji ustalonej 23 kwietnia 2001 r. uchwa³¹
pod nazw¹ Wieloletni Plan Termomodernizacji, plan kosztów zarz¹dzania nieruchomociami na 2005 r.
5) ocena przed³o¿onej przez Zarz¹d propozycji op³at za mieszkanie na 2005 r.
Dorobkiem Komisji jest wprowadzenie bardzo wa¿nych postanowieñ do opracowywanego projektu Regulaminu przetargów i wyboru wykonawców remontów i us³ug.
Wniesione postanowienia do tego Regulaminu reguluj¹cego najwiêksze w Spó³dzielni
wydatki finansowe wynosz¹ce kilka milionów z³ corocznie, umo¿liwiaj¹ wreszcie obu
Komisjom Rady Nadzorczej bezporedni nadzór nad ca³¹ procedur¹ przetargów.
Analizuj¹c ca³okszta³t pracy organów Spó³dzielni w 2004 r. Komisja Rewizyjna
wystêpuje do Zebrania Przedstawicieli Cz³onków z wnioskiem o podjêcie uchwa³
w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 r. sporz¹dzonego przez Zarz¹d,
2) zatwierdzenia sprawozdania Zarz¹du z dzia³alnoci w 2004 r.,
3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2004 r.,
4) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarz¹du Spó³dzielni p. in¿. Janowi Cichemu,
5) udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa Zarz¹du Spó³dzielni p. mgr in¿. Alicji Wlach,
6) udzielenia absolutorium nieetatowemu cz³onkowi Zarz¹du p. mgr Józefowi £ukoszowi.
Cieszyn, dnia 11 kwietnia 2005r.

Komisja Rewizyjna:
6 podpisów nieczytelnych

Internet w Spó³dzielni

Informujemy wszystkich mieszkañców zasobów naszej Spó³dzielni, ¿e
staraniem naszego pracownika, pana Mariusza Gawlasa od czerwca br dzia³a
nowa strona internetowa Spó³dzielni, pod adresem:
www.smcieszynianka.org.pl
Na stronie tej znajd¹ Pañstwo najistotniejsze sprawy dla mieszkañców naszej
Spó³dzielni  tekst Statutu zatwierdzonego przez ZPCz, zatwierdzonego przez
S¹d Rejestrowy, aktualnie obowi¹zuj¹ce regulaminy, które stale uaktualniamy o teksty Biuletynów Informacyjnych, zdjêcia naszych budynków itp.
Strona bêdzie sukcesywnie uzupe³niana i poprawiana.
Zapraszamy do korzystania z tego nowoczesnego rodka komunikacji.
Zarz¹d

Sprawozdanie z dzia³alnoci
Rady Nadzorczej
Spó³dzielni Mieszkaniowej
Cieszynianka w Cieszynie
za okres maj 2004  maj 2005
Szanowni Pañstwo!
Rok sprawozdawczy jest trzecim, a zarazem ostatnim rokiem dzia³alnoci
obecnej Rady Nadzorczej, która pracowa³a w nastêpuj¹cym sk³adzie:
Przewonicz¹cy
 Marek Kochanowski (do 31.03.2005 r.)
Z-ca Przewodnicz¹cego
 Stanis³aw Duda (Przewodnicz¹cy od
1.04.2005 r.)
Sekretarz
 W³adys³aw Blicharski
Przew. Komisji Rewizyjnej  W³adys³aw Wac³awik
Przew. Komisji GZM
 Dariusz Kareta
Cz³onkowie
 Aleksandra Gaw³owska-M¹czka
 Gra¿yna Ko³der
 Alina Matysiak
 Bogus³aw Rusnok
 Irena Salachna
 Kazimierz Solowski
 Zbigniew Tomanek
W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odby³a 10 posiedzeñ protoko³owanych, na których podjêto 55 uchwa³.
W celu usprawnienia dzia³alnoci Rady przeanalizowano i uchwalono
zmiany w regulaminach Komisji problemowych dzia³aj¹cych przy Radzie
Nadzorczej. Nastêpnie uchwalono Regulaminy:
 w sprawie rozliczania kosztów i ustalania op³at z tytu³u dostawy energii
cieplnej na potrzeby c.o. i c.w.u.,
 pracy Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na prace projektowe
oraz roboty inwestycyjne i remontowe,
 przyjmowania cz³onków, ustanawiania prawa do lokalu, zamiany mieszkañ i najmu lokali mieszkalnych,
 wnoszenia wk³adów oraz ich rozliczania w razie wyganiêcia prawa do
lokalu.
Rada Nadzorcza od lipca ubieg³ego roku po konsultacjach z Zarz¹dem
i Zwi¹zkiem Zawodowym obni¿y³a osobowy fundusz p³ac oraz wprowadzi³a
nowy system premiowania.
W padzierniku 2004r. Rada Nadzorcza wezwa³a na swoje posiedzenie na
wniosek Zarz¹du 19 cz³onków zalegaj¹cych z op³acaniem czynszu. Niestety
bylimy zmuszeni podj¹æ 12 uchwa³ o wykluczeniu z grona cz³onków Spó³dzielni wobec tych, którzy nie dotrzymali ustalonych terminów na naszych
spotkaniach i nie rokuj¹ ¿adnych nadziei na sp³atê zad³u¿enia. Liczymy, ¿e
w najbli¿szym czasie zostan¹ przeprowadzone eksmisje, co pozwoli nam na
odzyskanie kilku mieszkañ i przekazanie ich cz³onkom oczekuj¹cym.
Du¿o miejsca na posiedzeniach Rady Nadzorczej powiêcano sprawie przyspieszenia procesów termomodernizacji naszych budynków oraz poprawie
infrastruktury na poszczególnych osiedlach.
Rada Nadzorcza zatwierdzi³a opracowany przez Zarz¹d 5-letni plan remontów.
Cz³onkowie Rady Nadzorczej w pierwszy poniedzia³ek miesi¹ca przyjmowali strony w ramach skarg i za¿aleñ wed³ug zatwierdzonego harmonogramu.
W miesi¹cu marcu br. Rada Nadzorcza przyjê³a opiniê bieg³ego rewidenta
z badania finansowego dzia³alnoci Spó³dzielni za 2004 rok.
Rada Nadzorcza zabezpieczy³a rodki finansowe na dzia³alnoæ kulturalno-sportow¹ w roku 2005 na poszczególnych osiedlach.
Pan Marek Kochanowski z³o¿y³ pisemn¹ rezygnacjê z dotychczas pe³nionej funkcji Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej z dat¹ 01.04.2005 r.
Koñcz¹c swoje wyst¹pienie pragnê podziêkowaæ wszystkim, którzy
w omawianym okresie sprawozdawczym powiêcili swój wolny czas na rzecz
wszystkich spó³dzielców. S³u¿yli rad¹ i zaanga¿owaniem. W imieniu Rady
Nadzorczej dziêkujê Zarz¹dowi i pracownikom Sp-ni za dobr¹ wspó³pracê,
okazan¹ pomoc i zrozumienie szczególnie w trudnych sytuacjach.

ZBYT MA£O RODKÓW
NA REMONTY CENTRUM?

Ju¿ od kilku lat wród mieszkañców osiedla Centrum rozpowszechniane
s¹ pog³oski, ¿e to osiedle jest traktowane przez Zarz¹d po macoszemu, przez
co jest ono opónione w stosunku do innych osiedli w realizacji remontów.
Ostatnio dyskusja w tym duchu trwa³a te¿ na Zebraniu Grupy Cz³onkowskiej
tego osiedla. Zobowi¹za³am siê wówczas opublikowaæ w Biuletynie dane liczbowe dotycz¹ce wp³ywów z os. Centrum na remonty i poniesionych nak³adów na ich wykonanie. W tabeli podajê te liczby siêgaj¹c wstecz a¿ do roku
1995, tj. za ostatnich 10 lat. W nawiasach podajê odpis z budynków nie posiadaj¹cych instalacji c.o.
Po analizie mo¿na ³atwo wywnioskowaæ, ¿e nak³ady wielokrotnie przewy¿szaj¹ op³aty na remonty wnoszone przez mieszkañców. Stan techniczny
najstarszych zasobów Spó³dzielni, jak widaæ, le¿y na sercu Zarz¹du od wielu
lat. Ju¿ w 1999 roku zakoñczylimy wymiany instalacji wodno-kanalizacyj-

PRZEDSTAWICIELE NA ZEBRANIE
PRZEDSTAWICIELI CZ£ONKÓW
KADENCJI 20052008
Osiedle Centrum
Bogacz Zygmunt
Folwarczny Zbigniew
Holisz Zygmunt
Pilch Jerzy
Sitarz-Fujak Gabriela
Tomanek Zbigniew
Os. Bobrek-Wschód
Kareta Dariusz
Pota¿ W³adys³aw

Osiedle Liburnia
Broda Karol
Cichy Krystyna
Dêbiñska Krystyna
Duda Stanis³aw
Franek Leszek

Golda Arkadiusz
Itner Dariusz
Janczyk Alojzy
Ko³odziej Michalina
£ydziñski W³odzimierz
Pasterny Helena
Przeczek Bronis³awa
Rusnok Bogus³aw
Salachna Irena
Soboszek Bogdan

Szpak Teresa
Zawada Jaros³aw

Osiedle Piastowskie
Bia³ek Alicja
Solowski Kazimierz

Osiedle Podgórze I
Borkowska Halina
Holeksa Jan
Macura Ryszard
Madecki Stanis³aw
Miklar Maria
Mleczko Andrzej
Mróga³a Jan
Pod¿orska-Heczko Jadwiga
Raabe Eugeniusz

Sznapka Maria
Tubacki Marian
¯abiñski Jerzy
Osiedle Podgórze II
Blicharski W³adys³aw
Skudrzyk Leszek

CZ£ONKOWIE RADY NADZORCZEJ
KADENCJI 20052008
Osiedle Centrum
Sitarz-Fujak Gabriela
Tomanek Zbigniew
Os. Bobrek-Wschód
Pota¿ W³adys³aw

Osiedle Liburnia
Itner Dariusz
Kokoszyñski Jan
S³owiok Henryk
Osiedle Piastowskie
Solowski Kazimierz

Osiedle Podgórze I
Kochanowski Marek
Matysiak Alina
Nowakowska Bo¿ena
Osiedle Podgórze II
Skudrzyk Leszek

CZ£ONKOWIE RAD OSIEDLI
KADENCJI 20052008
Osiedle Centrum
Bogacz Zygmunt
Halama Stanis³aw
Kurz Mieczys³aw
Policht Alicja
Rzepecka Bogumi³a
Skudrzyk Jan
Stekla Roman
Tomanek Zbigniew

Osiedle Liburnia
Broda Karol
Dêbiñska Krystyna
Kalinik Micha³
Kokoszyñski Jan
Ko³odziej Michalina
Pasterny Helena
Salachna Irena
S³owiok Henryk

Os. Bobrek-Wschód
Bu³ka Zofia
Ciepla Wies³aw
Liwarowski Jerzy
Maciejczyk Krystyna
Morawa Dorota
Pota¿ W³adys³aw

Osiedle Piastowskie
Bia³ek Alicja
Cholewa Jan
Mazur Tadeusz
Solowski Kazimierz
Stasik Jan
Kowalczyk Maria

Osiedle Podgórze I
Madecki Stanis³aw
Sznapka Maria
Borkowska Halina
Macura Ryszard
Mleczko Andrzej
¯abiñski Jerzy
Raabe Eugeniusz
Tubacki Marian
Wac³awik W³adys³aw
Osiedle Podgórze II
Jaworska Bogumi³a
Ro¿kowicz Czes³aw
Siwek Wies³aw
Blicharski W³adys³aw
Sordyl Jerzy

Wp³aty od
Wp³aty od
mieszkañców mieszkañców
 odpisy na
 odpisy
1 m2 (z³/m2)
(z³/m2)

Rok

Koszty
remontów
(z³)

Koszty
na 1 m2
(z³)

11

1995

156 975

0,52

136 694

0,40 (0,20)

12

1996

586 607

1,96

196 639

0,55 (0,35)

13

1997

257 246

0,86

196 639

0,60 (0,40)

14

1998

272 759

0,91

212 107

0,70 (0,50)

15

1999

503 801

1,70

268 240

1,00 (0,80)

16

2000

915 338

3,09

351 613

1,20 (1,00)

17

2001

547 531

1,83

406 637

1,40 (1,20)

18

2002

342 681

1,15

424 810

1,45 (1,25)

19

2003

466 736

1,56

444 210

1,49 (1,29)

10

2004

833 052

2,79

467 304

1,50 (1,30)

nych (kanalizacja by³a wymieniana tylko na tym osiedlu i w trzech pierwszych budynkach os. Liburnia), póniej w wiêkszoci budynków Centrum
(i tylko tu) wymienilimy instalacje elektryczne, a w tym roku wykonalimy
wymianê pokrycia na ostatnim dachu tego osiedla. Dba³oæ o stan techniczny
zasobów Centrum jest coraz bardziej zauwa¿alna tak¿e na zewn¹trz, bowiem
przewa¿aj¹ca wiêkszoæ rodków jest wydatkowana na roboty zewnêtrzne 
docieplenia, remonty loggii i balkonów, nawierzchnie chodników, miejsca
postojowe i drogi wewnêtrzne. Do stanu pe³nego zadowolenia, tak jak i gdzie
indziej jeszcze trochê brakuje, ci¹gle te¿ pojawiaæ siê bêd¹ nowe potrzeby.
Ocenê sytuacji pozostawiamy naszym czytelnikom, maj¹c nadziejê na obiektywizm wiêkszoci z nich.
A. W.

Realizacja wniosków
z Zebrañ Grup Cz³onkowskich
Realizuj¹c czêæ wniosków z Zebrañ Grupy Cz³onkowskich informujemy,
¿e:
v Rzeczywiste koszty wywozu mieci z os. Bobrek-wschód oraz op³aty
(w nawiasach) wynosi³y: 2001 r.  4,51 z³/os. (4,70 z³/os), 2002 r.: 4,70
(4,67), 2003 r.: 7,16 (5,10), 2004 r.  po wdro¿eniu segregacji  4,12
(5,10).
(realizacja wniosku z ZGCz os. Bobrek-wschód)
v Wymiana wodomierzy mieszkaniowych w budynkach osiedla Bobrekwschód odby³a siê nieco inaczej ni¿ w pozosta³ych zasobach Spó³dzielni,
a mianowicie wszystkie wodomierze na tym osiedlu, jako zamontowane
w procesie inwestycyjnym s¹ od pocz¹tku elementem instalacji wodoci¹gowej sfinansowanym przez Spó³dzielniê, czyli s¹ jej w³asnoci¹, a zatem w trakcie wymiany zosta³y przez firmê wykonuj¹c¹ wymianê zabrane i przekazane po zalegalizowaniu Spó³dzielni, za wyj¹tkiem Barteczka
27 i 29, w których to budynkach zosta³y zamontowane te same co poprzednio wodomierze, ale po legalizacji  wynika to z faktu, ¿e istnieje
ci¹gle mo¿liwoæ ich zdalnego odczytu, choæ przed³u¿a siê w czasie naprawa urz¹dzenia sczytuj¹cego. Oczywicie, koszt ca³ej operacji by³ tu
odpowiednio ni¿szy, bowiem wynosi³ 24,76 z³ za wodomierz, a nie
51,00 z³. Op³ata powinna wiêc byæ wnoszona przez 16 miesiêcy. Odpowiednia korekta i nowe wydruki op³at za mieszkanie zosta³y rozniesione
w trakcie czerwcowych odczytów wodomierzy.
(realizacja wniosku z ZGCz os. Bobrek-wschód)
v Do Spó³dzielni wp³ynê³o pismo mieszkañców Korfantego 8, aby odst¹piæ od wykonania posadzki na tarasie tego budynku, bowiem wa¿niejsza
jest szczelnoæ dachu i spokój mieszkañców górnych kondygnacji, za
taras by³ czêsto wykorzystywany do g³onych spotkañ osób nie tylko

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

z tego budynku. Po analizie problemu, bior¹c pod uwagê fakt, ¿e tak¿e
z pozosta³ych budynków nie ma g³osów narzekania na brak tych tarasów,
Zarz¹d postanowi³ zrezygnowaæ w ogóle z wykonywania utwardzenia
czêci dachów na wszystkich trzech budynkach przy ul. Korfantego. rodki zaplanowane na ten cel w bie¿¹cym roku Zarz¹d postanowi³ przeznaczyæ na wykonanie miejsc postojowych dla osób niepe³nosprawnych
na czêci trawnika pomiêdzy Korfantego 4 a 6. Do ich wykonania
przyst¹pimy po uzyskaniu uzgodnieñ i zg³oszeniu tego zamiaru
w Starostwie Powiatowym.
(realizacja wniosku z ZGCz os. Centrum)
v Apelujemy kolejny raz w imieniu wielu skar¿¹cych siê na dym na
klatkach schodowych cz³onków naszej Spó³dzielni, aby nie palili papierosów na klatce. Efektem jest przedostawanie siê dymu do mieszkañ
osób niepal¹cych lub chorych na alergiê, a tak¿e zapach nikotyny unosz¹cy siê na klatce. Równie uci¹¿liwe i zamiecaj¹ce jest palenie papierosów w otwartym oknie czy na balkonie. Niedopa³ki zalegaj¹ potem pod
oknami, szpec¹c otoczenie naszych coraz ³adniejszych domów. Przypominamy, ¿e tego typu zachowania stanowi¹ naruszenie zasad Regulaminu
u¿ywania lokali i porz¹dku domowego, a ponadto wiadcz¹ o niezbyt wysokiej kulturze osobistej. Chyba nikt nie chce mieszkaæ jak na mietniku.
(realizacja wniosku z ZGCz os. Centrum)
v Coraz wiêcej budynków naszej Spó³dzielni uzyskuje, w wyniku docieplania, nowe i estetyczne elewacje. Niestety, czêsto od razu zostaj¹ upstrzone graffitti i po efekcie. Co gorsza, zdarza siê ¿e dzieci lub m³odzie¿
odbija o nie pi³kê. Przypominamy, ¿e jest to dzia³anie niezgodne z Regulaminem u¿ywania lokali i porz¹dku domowego, podlegaj¹ce jako dewastacja mienia Spó³dzielni  karze. Apelujemy do Rodziców, bo przecie¿
to Rodzice odpowiadaj¹ za szkody wyrz¹dzone przez dzieci, ¿eby dopilnowali swoich pociech. Jest wa¿ne szczególnie teraz w okresie wakacyjnym, gdy maj¹ wiêcej wolnego czasu, aby nie niszczy³y maj¹tku, na którego utrzymanie wszyscy co miesi¹c p³acimy.
(realizacja wniosku z ZGCz os. Centrum)
v Na zlecenie administracji os. Podgórze II zosta³ zamontowany kosz na
psie odchody. Jego lokalizacjê wyznaczy³a Rada Osiedlowa tego osiedla
w pobli¿u mietnika ko³o budynku nr 19 przy ul. Bro¿ka. Tym samym
zosta³ wyznaczony teren wybiegu dla psów mieszkañców tego osiedla.
Równie¿ na pozosta³ych osiedlach zamontowano po jednym koszu na
psie odchody. Zakupiono je z podatku za psy wp³acanego w naszych
administracjach.
(realizacja wniosku z ZGCz os. Podgórze II)

