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Zaduma 

Część II

Czas Świąt Wielkanocnych zawsze był związany 
z odnową duchową, 
połączoną z szukaniem odpowiedzi na pytania związane 
z naszym życiem.
Jacy jesteśmy, czy potrafimy krytycznie ocenić swe postępowanie,
 dostrzec swoją duchową ułomność?
Czy należycie wykonujemy swoje obowiązki rodzinne i zawodowe? 
Czy sami jesteśmy w porządku wobec siebie?
Co zrobić, byśmy byli lepsi? Jaka duchowa kuracja jest nam 
potrzebna? 
W czasie tradycyjnych świątecznych spotkań rodzinnych 
i przyjacielskich,
przy zastawionych tradycyjnymi specjałami stołach, 
jakie będziemy prowadzić rozmowy? 
Czy będzie to licytacja złych wieści, konfrontacja 
sympatii politycznych,
eksponowanie dorobku lub biedy materialnej?
Czy nam, podobnie jak apostołom potrzebne są słowa
„Pokój Wam!”
byśmy zrozumieli, że świąteczne spotkania mają być radosne,
przepełnione wiarą, nadzieją i miłością?

Przecież wokół nas jest też wiele dobra. Są małe i duże radości. 
W naszym otoczeniu są ludzie, na których zawsze możemy liczyć.
Sami też jesteśmy potrzebni innym. 

W Wielkanocnym świętowaniu starajmy się dostrzec tych, 
którym jest ciężko, u których z racji kłopotów materialnych, 
samotności lub choroby, wielkanocny stół będzie bardzo skromny, 
a może nawet pusty. 
Tacy są wśród nas, mieszkających w naszych zasobach 
mieszkaniowych.
Może mieszkają za naszą ścianą?

Niech nasza ludzka szczodrobliwość i okazana troska 
ubogaci ich świąteczną radość,
a nam osobiście da satysfakcję dobrego uczynku i miłosierdzia. 

(SK)

Wielkanocny czas 
niech przyniesie nam 
szczęście, spokój, radość
i ciepło domowego ogniska.
Czego wszystkim 
Mieszkańcom życzą 
Rada Nadzorcza, 
Zarząd i Pracownicy
SM TERESA

Alleluja, Alleluja! 
Wesoły nam 

dziś dzień nastał!
Radujmy się wspólnie z nadejścia Pana,

nowego życia, wiosennej pogody,
dzieląc się dobrym słowem z najbliższymi...

Z PRAC RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza w 2016 roku zrea-
lizowała wszystkie założenia zawarte 
w planie na ten rok.

Zagadnienia, które były przedmio-
tem prac Rady oraz Komisji prob-
lemowych zostały przedstawione 
i omówione w sprawozdaniu Rady 
Nadzorczej za 2016 rok (do wglądu 
w siedzibie spółdzielni).

W pierwszym kwartale 2017 roku 
Rada Nadzorcza odbyła trzy posie-
dzenia plenarne. Prezydium Rady 
spotkało się cztery razy. W tym 
okresie Rada podjęła sześć uchwał 
w następujących sprawach:
1.  Oddania w dzierżawę wolnego 

terenu wzdłuż ul. Dolnej Turku-
sowej (Tołstoja) pod realizację 
projektu w ramach funduszu party-
cypacyjnego na 2018 rok – budowa 
chodnika.

2.  Zmiany zasad wynagradzania 
członków Zarządu Spółdzielni.

3.  Określenia przynależności człon-
ków Spółdzielni do poszczegól-
nych części Walnego Zgromadze-
nia.

4.  Korekty planu remontów na 2017 
rok.

5.  Zmiany stawki wynagrodzenia 
zasadniczego dla członków Zarzą-
du.

6.  Przyjęcia sprawozdania finansowe-
go za 2016 rok.
Od 12.12.2016 do 15.03.2017 roku 

została przeprowadzona lustracja, 
której przedmiotem była działal-
ność spółdzielni za lata 2014–2016. 
Lustrację przeprowadził  Spółdziel-
czy Regionalny Związek Rewizyjny 
w Rybniku.

Na posiedzeniu plenarnym Rady 
w dniu 20.03.2017 roku lustrator 
Andrzej Machura przedstawił usta-
lenia i wnioski z przeprowadzonej 
lustracji– bardzo dobrze ocenił dzia-
łalność organów spółdzielni. 

Ponadto w omawianym okresie 
Rada Nadzorcza przyjęła sprawozda-
nie Zarządu z działalności spółdzielni 
za IV kwartał 2016 roku. Zapoznała 
się z harmonogramem planowanych 
przetargów na roboty remontowe 
w I kwartale bieżącego roku. 

Rada zapoznała się i przyjęła 
przedstawioną przez Zarząd analizę 
zużycia:
–  energii cieplnej na potrzeby central-

nego ogrzewania za 2016 w porów-
naniu do lat 2014 i 2015;

–  energii elektrycznej w latach 2015–
2016;

dokończenie na str. 4
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I tak należy stwierdzić, że:
1.  Największy procent strat na ciepłej wodzie za II półrocze 2016 roku wystę-

puje w budynkach:
 a) os. T-1 – 1,46 % (II/2015 – 3,82 %)
 b) al. Piłsudskiego 40-46 – 1,37 % (II/2015 – 2,14 %)
 c) al. Piłsudskiego 28-36 – 1,34 % (II/2015 – 0,93 %) 

2.  Najmniejszy procent „strat” na ciepłej wodzie za II półrocze 2016 roku 
występuje:

 a) ul. Tołstoja 40-48 – minus 5,13 % (II/2015 – 1,55 %)
 b) ul. Turkusowa 21-27 – minus 2,04 % (II/2015 – minus 5,40 %)
 c) al. Piłsudskiego 52-56 – minus 1,73 % (II/2015 – 0,20 %)

3.  Największy procent „strat” na zimnej wodzie za II półrocze 2016 roku 
występuje:

 a) ul. Armii Krajowej 57-59 – 6,60 % (II/2015 – 2,99 %)
 b) al. Piłsudskiego 52-56 – 4,78 % (II/2015 – 5,33 %) 
 c) ul. Tetmajera 2-4 – 4,16 % (II/2015 – 9,19 %) 
 
4.  Najmniejszy procent „strat” na zimnej wodzie za II półrocze 2016 roku 

występuje:
 a) ul. Turkusowa 21-27 – minus 3,06 % (II/2015 – minus 3,34 %)
 b) ul. Tołstoja 60-62 – minus 1,56 % (II/2015 – 12,32 %)
 c) ul. Tetmajera 24-26 – minus 1,18 % (II/2015 – 1,74 %)

5.  Według struktury procentowej „straty” ciepłej wody za II półrocze 2016 
roku kształtują się w następujących przedziałach:

 a) od minus 5,40 % do 0,00 % w 11 budynkach (II/2015 - w 2 bud.)
 b) od 0,01 % do 2,00 % w 19 budynkach (II/2015 w 7 bud.)
 c) od 2,01 % do 4,00 % nie występuje (II/2015 w 18 bud.)
 d) od 4,01 % do 6,00 % nie występuje (II/2015 w 1 bud.)
 e) od 6,01 % do 8,00 % nie występuje (II/2015 nie występuje)
 f) od 8,01 % do10,00 % nie występuje (II/2015 nie występuje)
 g) od10,01 % do 11,79 % nie występuje (II/2015 w 2 bud.)

6.  Według struktury procentowej „straty” zimnej wody za II półrocze 2016 
roku kształtują się w następujących przedziałach: 

 a) od minus 3,34 % do 0,00 % w 7 budynkach (II/2015 w 4 bud.) 
 b) od 0,01 % do 2,00 % w 14 budynkach (II/2015 w 9 bud). 
 c) od 2,01 % do 4,00 % w 5 budynkach (II/2015 w 8 bud.) 
 d) od 4,01 % do 6,00 % w 3 budynkach (II/2015 w 4 bud.)
 e) od 6,01 % do 8,00 % w 1 budynku (II/2015 w 1 bud.) 
 f) od 8,01 % do 10,00 % nie występuje (II/2015 w 1 bud.)
 g) od 10,01 % do 12,89 % nie występuje (II/2015 w 3 bud.) 

7. Ponadto stwierdzamy, że „straty” wody zarówno zimnej jak i ciepłej:
 a)  we wszystkich budynkach mieszczą się w granicach błędów podanych 

w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 
roku w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, 
oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas 
prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych. § 
15 tego Rozporządzenia mówi, że „Błędy graniczne dopuszczalne 
wodomierzy w użytkowaniu są równe dwukrotnej wartości błę-
dów granicznych dopuszczalnych”.

 b)  prawie we wszystkich budynkach mieszczą się w granicach błędów granicz-
nych podanych w Karcie katalogowej i Certyfikacie badania typu WE.

Analizując zużycie ciepłej wody oraz zimnej wody (w m3) na podstawie 
wodomierzy zamontowanych w lokalach mieszkalnych za II półrocze 2015 i 
2016 roku stwierdza się, że:

1.  W II półroczu 2016 r. ogółem zużyto ciepłej wody więcej w porównaniu do 
II półrocza 2015 r. o 92 m3. Łącznie zużyto 30 309 m3 wody (w II półro-
czu 2015 zużyto 30  217 m3). W porównaniu z II półroczem 2015 roku w 
poszczególnych nieruchomościach zużyto ciepłej wody: 

 a) I nieruchomość - więcej o 39 m3

 b) II nieruchomość - więcej o 77 m3 
 c) III nieruchomość - więcej o 67 m3

 d) IV nieruchomość - mniej o 143 m3

 e) V nieruchomość - więcej o 57 m3

 f) VI nieruchomość - więcej o 21 m3

 g) VII nieruchomość - mniej o 26 m3

2.  W II półroczu 2016 r. zużycie zimnej wody w porównaniu do II półrocza 2015 
r. było mniejsze o 1  953 m3. Ogółem w II półroczu 2016 r. w spółdzielni zuży-
cie wody zimnej wyniosło 44 613 m3. W porównaniu z II półroczem 2015 roku  
w poszczególnych nieruchomościach zużyto zimnej wody: 

 a) I nieruchomość - mniej o 1 051 m3

 b) II nieruchomość - mniej o 184 m3 
 c) III nieruchomość - mniej o 584 m3

 d) IV nieruchomość - mniej o 273 m3

 e) V nieruchomość - więcej o 131 m3

 f) VI nieruchomość - więcej o 64 m3

 g) VII nieruchomość - mniej o 56 m3

Pragniemy przypomnieć, że na powstanie „strat” mają wpływ m. in. takie 
czynniki, jak:
1.  Charakterystyka metrologiczna wodomierza, z której wynikają między inny-

mi jego zakresy pomiarowe,
 •  wodomierz nie mierzy przepływającej wody – zjawisko to występuje 

wówczas, gdy wielkość wycieku wody nie przekracza progu rozru-
chowego wodomierza, np.: zdławienie zaworu przy spłuczce, czy też 
strumień wypływającej wody z  wylewki baterii o średnicy ok. 2 mm 
powodują brak jej pomiarów,

 •  błędy graniczne w przedziale dolnym zakresu obciążeń wodomierzy (z 
tolerancją do 5 % w górę lub w dół).

2.  Brak właściwego ciśnienia dyspozycyjnego w instalacjach spowodowanego 
między innymi przez:

 •  zdławienie zaworu przed wodomierzem
 •  zarośnięcie instalacji wewnętrznej w mieszkaniu („gałązek”),
 •  zabrudzenie sitek przy wodomierzach lub zamontowanych na wylew-

kach.

3.  Przecieki w instalacjach spowodowane czynnikami technicznymi, np. prze-
puszczanie uszczelek przy spłuczkach WC (bardzo często niezauważalne pod-
czas nocnego wzrostu ciśnienia w  instalacji), awarie, płukanie instalacji, itd.

4. Nieprawidłowe zamontowanie wodomierza.

5.  Użycie spłuczek ciśnieniowych – powoduje tzw. „zrywanie” sprzęgła mag-
netycznego wodomierza, a tym samym brak rejestracji zużycia wody.

6.  Niepoprawny montaż wodomierza - brak zachowanych odcinków prostych 
przed i za wodomierzem, montowanie wodomierzy w najwyższym punkcie 
instalacji ( możliwość wystąpienia zapowietrzenia instalacji).

7. Stosowanie baterii mieszalnikowych.

8.  Kradzieże wody, np. nieopomiarowany pobór itp.

Podejmujemy szereg działań mających na celu zmniejszenie różnicy pomiędzy 
wskazaniami wodomierza głównego i sumą wskazań wodomierzy mieszkanio-
wych. Są to między innymi:
 •  wymiana wodomierzy przeprowadzana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami,
 •  opomiarowanie ujęć wody firm wykonujących prace remontowe w  

naszych budynkach i  obciążanie wykonawców robót za zużytą wodę,
 •  dodatkowe odczyty kontrolne, w celu sprawdzenia m. in. prawidłowo-

ści działania wodomierzy (czy nie „stoją”),
 •  kontrola terminów legalizacji wodomierzy głównych zamontowanych 

w przyłączach wody, 
 •  dokonywanie kontroli instalacji wodnej w piwnicach budynków pod 

kątem występowania nielegalnych źródeł poboru wody oraz wycieków,
 •  w przypadku stwierdzenia rażących różnic w odczytach wodomierzy 

mieszkaniowych dokonywanie ich ponownego odczytu i kontroli.  (SK)

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej TERESA informuje, że dokonano analizy zużycia 
i „strat” zimnej wody oraz zimnej wody na cele podgrzania dla poszczególnych 

budynków znajdujących się w zasobach Spółdzielni za okres II półrocza 2016 roku. 
Uzyskane dane porównano do analogicznego okresu 2015 roku.
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 Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi za 2016 rok w porównaniu 
z rokiem 2014 i 2015 (w złotych)

Wynik na GZM w wysokości (–) 100  816,41 zł został z góry zaplanowany na 
2016 rok (za 2015 rok – (–)35  959,16 zł). Do pokrycie kosztów uwzględniono 
wynik GZM z  poprzednich lat oraz nadwyżkę bilansową za 2015 rok.
Wyniki z działalności spółdzielni objęto:
– przychody i koszty działalności operacyjnej (GZM),
–  pozostałe przychody (w tym zyski nadzwyczajne) i koszty operacyjne (w tym 

straty nadzwyczajne), 
– przychody i koszty finansowe.

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok objęło następujące obszary:
– bilans (aktywa i pasywa),
– rachunek zysków i strat (rachunek wyników),
– informację i objaśnienia do bilansu i rachunku wyników (szczegółowo),
– wprowadzenie do sprawozdania finansowego (informacja dodatkowa),
– sprawozdanie Zarządu z działalności spółdzielni.

inForMacJa
1.  Sprawozdanie finansowe za rok 2016 zostanie przedłożone Walnemu Zgro-

madzeniu w dniach 5 i 6 czerwca 2017 roku celem jego zatwierdzenia. 
2. Księgi rachunkowe zostały zamknięte pod datą 31.12.2016 roku.

aktYWa BiLansU 
1) Aktywa trwałe 9 858  852  38 zł – 53,58 % majątku 
2) Aktywa obrotowe 8  541  262,91  zł – 46,42 % majątku
razeM: 18  400  115,29 zł

PasYWa BiLansU 
1) Fundusze własne (podstawowy + zasobowy 
+/– zysk za 2016) 12  251  638,82 zł
2) Fundusze obce (zobowiązania) 6  148  476,47 zł
w tym rozliczenia międzyokresowe 1  425  735,09 zł
razeM: 18  400  115,29 zł

anaLiza ekonoMiczna
– rentowność sprzedaży za 2016 wynosi 3,36 (za 2015 wynosił – 2,98 )
–  rentowność majątku (aktywów) – inaczej rentowność ekonomiczna – za 2016 

rok wynosi 2,39 (za 2015 – 2,06)
(wskaźnik – 2,39 obrazuje zadawalającą efektywność gospodarowania w spółdzielni)
–  rentowność kapitałów własnych za 2016 rok wynosi 3,73 (za 2015 – 3,03)
(wskaźnik ten nazywany jest także stopą zwrotu z kapitału własnego). 
– wskaźnik płynności bieżącej II stopnia wynosi 2,11 ( za 2015 – 2,21 ) 
–  wskaźnik obrotowości należności w dniach za 2016 r. 8,49 (za 2015 – 10,60) 

(rotacja należności)

ocena stanU FinansoWeGo sPÓŁdzieLni
a/ Aktywa i pasywa bilansu zamknęły się kwotą – 18  400 115,29 zł. 
b/  W spółdzielni rok 2016 zamknął się wynikiem dodatnim (zysk netto)  

– 440  177,41 zł.
c/ Przychody ze sprzedaży za 2016 rok wyniosły 13 187 725,40 zł.
c/  Wskaźnik płynności finansowej wyniósł 2,11, tj. większy niż 1 (co jest 

bardzo dobrym zjawiskiem).
d/ Zadłużenie bieżące lokatorów na 31.12.2016 roku – 240  159,31 zł.
 
naLeŻY stWierdziĆ, Że:
a)  Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone prawidłowo i zgodne 

z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości oraz zgodne 
z Polityką Rachunkowości.

b)  Założenia do Planu Rzeczowo–Finansowego, Planu Remontów oraz 
Społeczno–Wychowawczego były prawidłowe, realne, a ich wykonanie 
nie odbiegało od pierwotnych założeń.

c)  Wszystkie przedsięwzięcia spółdzielni, decyzje i uchwały Zarządu podej-
mowane w oparciu o przepisy spółdzielcze (Prawo spółdzielcze, Statut, 
regulaminy).

d)  Nadwyżki (niedobory) na nieruchomościach związane z GZM oraz na 
funduszu remontowym na 31.12.2016 r. zostały przeniesione na rok 
2017.

e)  Stan rzeczowy i finansowy spółdzielni pozwala na kontynuowanie dzia-
łalności spółdzielni.

f)  Nadwyżka bilansowa (zysk netto) wykazana w Rachunku Strat i Zysków 
za 2016 rok zostanie podzielona przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z § 
99 pkt. 3 Statutu Spółdzielni i art. 5 ust.1 i 2 uosm.

g)  Osiągnięte przez spółdzielnię w 2016 roku wyniki w zakresie sprzedaży, 
kosztów i sytuacji finansowej należy uznać za bardzo dobre.

h)  Stwierdzono pozytywne zjawiska w spółdzielni, jak:
 •  utrzymanie na bardzo dobrym poziomie płynności finansowej spół-

dzielni,
 •  utrzymanie prawidłowego poziomu kosztów działalności spółdzielni,
 •  prawidłową realizację założeń do Planu Rzeczowo–Finansowego 

(wykonanie kosztów i przychodów za 2016 rok nie odbiegało od 
zaplanowanych założeń). 

ProPozYcJa PodziaŁU nadWYŻki BiLansoWeJ
Propozycja podziału nadwyżki bilansowej przez Walne Zgromadzenie 
przedstawia się następująco:
kwotę (zysk) do podziału: 440  177,41 zł 
przeznaczyć na:
a)  Obligatoryjne rozliczenie pożytków z nieruchomości wspólnych na 

poszczególne nieruchomości: 99  084,06 zł.
b)  Na fundusz remontów zasobów mieszkaniowych dla członków spółdziel-

ni: 162  000,00 zł.
c)  Przeznaczyć na pokrycie części wydatków związanych z eksploatacją 

nieruchomości w zakresie obciążającym członków spółdzielni: 174 
000,00 zł.

d)  Na działalność społeczną, oświatową i kulturalną: 5 093,35 zł.

Szczegółowego sprawdzenia ksiąg rachunkowych w formie badania spra-
wozdania finansowego, w tym konta syntetyczne i analityczne, rozlicze-
nia inwentaryzacji oraz danych ujętych w Bilansie (wraz z załącznikami 
i wyjaśnieniami), Rachunku Zysków i Strat za 2016 rok dokonała weryfika-
cji i oceny Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej oraz lustrator ze Związku 
Rewizyjnego z Rybnika.
Sprawozdanie finansowe wraz z objaśnieniami, obejmujące dane liczbowe 
i objaśnienia tabelaryczne oraz słowne:
a)  przedstawia rzetelnie i w sposób jasny wszystkie informacje istotne dla 

oceny sytuacji majątkowe i finansowej spółdzielni na 31.12.2016 roku,
b)  sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z okre-

ślonymi zasadami polityki rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo 
prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości

c)  jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego prze-
pisami prawa i postanowieniami Statutu Spółdzielni i Polityką Rachun-
kowości. 

(SK)

DANE O GOSPODARCE ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI 
I FINANSACH SPÓŁDZIELNI ZA 2016 ROK

LP. WYsZCZEgóLNiENiE 2014 R. 2015 R. 2016 R.

i Koszty GZM, w tym: 11 858 306,29 12 288 901,29 12 610 170,20

- eksploatacja i remonty 4 250 355,67 4 340 331,57 4 511 879,85

- centralne ogrzewanie i c.c.w. 4 529 555,95 4 842 765,26 4 995 676,09

- dźwigi 177  236,15 193  754,21 207  944,73

- woda i kanalizacja 1 950 713,32 1 969 685,53 1 917 395,91

- opłata za użytkowanie terenu 54  694,76 54  524,92 107  082,97

- podatek od nieruchomości 71  943,70 71  472,09 70  571,17

- energia elektryczna 82 510,92 97 280,39 93 736,42

- AZART 69 492,84 72 447,70 69 492,84

- opłata abonamentowa 14 148,05 14 401,96 14 416,53

- odpady komunalne 574  134,19 560  608,19 552  042,26

- pozostałe koszty 83  520,74 71  629,47 69  881,43

ii Przychody z GZM, w tym: 11  800 331,81 12  252 942,13 12  509 353,79

  - opłaty od lokali mieszkalnych 11  800 331,81 12  252 942,13 12  509 353,79

iii Wynik GZM ( poz. II - poz. I) -57  974,48 -35  959,16 -100  816,41
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ROZLICZENIA 
z tytułu opłat lokalowych, wkładów, 

dodatków mieszkaniowych
poniedziałek  − 9.00−17.00
wtorek, środa, czwartek  − 11.00−15.00

DYŻURY ZARZĄ-
DU

w poniedziałki, w godz. 15.00−17.00

POLICJA 997
32−325−62−00

STRAŻ MIEJSKA 986
32−780−09−75

STRAŻ POŻARNA 
998

32−227−20−11
POGOTOWIA:

RATUNKOWE 999
32−327−49−99

ENERGETYCZNE 991
32−226−21−31

GAZOWE 992
32−227−41−14

WOD−KAN. 994
32−227−40−31

PEC
32−219−56−81

 DYŻUR AWARYJNY
całodobowy 32−217−45−91

668−740−483
TELEFON AWARYJNY

w przypadku awarii windy
601−465−540

SM TERESA
al. Marsz. Piłsudskiego 32

dokończenie ze str. 1

–  energii cieplnej na potrzeby pod-
grzania wody za 2016 rok w porów-
naniu do 2015 roku;

–  zimnej i ciepłej wody za II półrocze 
2016 roku w porównaniu do II pół-
rocza 2015 roku.
Rada jednogłośnie przyjęła wyko-

nanie przez Zarząd za 2016 rok:
–  planu rzeczowo–finansowego,
– planu remontów,
–  programu działalności  społecznej, 

oświatowej i kulturalnej.
Rada na bieżąco analizowała stan 

zadłużenia we wnoszeniu opłat. 
Zarząd wraz z Komisją Rewizyjną 
typowali zadłużonych użytkowni-
ków lokali na spotkania z Radą 
Nadzorczą. W omawianym okresie 
zostało zaproszonych 13 dłużni-
ków. Pięciu z zaproszonych podpi-
sało zobowiązania dotyczące spła-
ty zadłużenia. Wobec pozostałych 
osób są prowadzone postępowania 
według obowiązujących w spół-
dzielni procedur, zmierzające do 
wyegzekwowania zobowiązań.

Komisje problemowe Rady (Komi-
sja Rewizyjna, Komisja Gospodar-
ki Zasobami Mieszkaniowymi) 
wykonywały swoje zadania zgodnie 
z zatwierdzonymi planami pracy oraz 
bieżącymi potrzebami Rady.

Komisja Rewizyjna odbyła trzy 
posiedzenia. Przedmiotem obrad były 
następujące tematy:
– ocena sprawozdania finansowego 
za 2016 rok;
–  analiza zadłużenia we wnoszeniu 

opłat za lokale mieszkalne;
–  analiza i kontrola pod kątem finan-

sowym umowy na konserwację 
i remonty zasobów spółdzielni 
z firmą GRA–DOM;

–  analiza stanu środków pieniężnych 
na rachunkach bankowych SM 
TERESA.
Komisja Gospodarki Zasobami 

Mieszkaniowymi spotkała się trzy 
razy. Główne tematy, którymi zajmo-
wali się członkowie komisji to:
–  przygotowanie sprawozdania 

z udziału członków Komisji GZM 
w roli obserwatorów w przeglądach 
gwarancyjnych w 2016 roku; 

–  przegląd infrastruktury osiedli T 
i T–1 pod kątem estetyki i czy-
stości;

–  ocena przeprowadzonych w stycz-
niu przetargów na roboty remonto-
we w zasobach spółdzielni;

–  analiza wykonania wniosków 
Komisji GZM.
Członkowie Rady pełnili dyżury 

w każdy pierwszy poniedziałek mie-
siąca o godz. 17.00 w siedzibie Rady 
(ul. Tołstoja 60) – nie było zaintere-
sowanych! Dyżury członków rady 
będą kontynuowane. Zapraszamy do 
współpracy! =

Z PRAC RADY NADZORCZEJ WiEŚCi Z TUPTUsiA

•  W okresie ferii zimowych klub zorganizował wyjścia do kręgielni, do kina i na 
basen, zwiedzanie Teatru Małego, zajęcia literacko-plastyczne w Mediatece, 
warsztaty plastyczne w Pasażu Kultury Andromeda, warsztaty muzyczne w 
Muzeum Miejskim, wycieczkę do Muzeum Chleba w Radzionkowie oraz 
przedstawienie teatralne „Czerwony Kapturek”.

•  Od lutego w klubie odbywają się warsztaty plastyczne. Zajęcia prowadzi 
Bożena Kuczaik, która na co dzień pracuje w SDK Tęcza. Najbliższe warszta-
ty odbędą się 12 kwietnia o godzinie 16.00 Zapraszamy dzieci do udziału!

•  26 kwietnia o godzinie 16.00 w klubie odbędzie się przedstawienie teatralne 
„Piękna i Bestia”.

•  W maju klub zorganizuje wycieczkę. Szczegółowe informacje dotyczące 
wyjazdu będą zamieszczone na plakatach.

•  Na co dzień w klubie organizowane są turnieje i konkursy dla dzieci. Plan 
zajęć organizowanych w klubie zamieszczany jest na plakatach. (EK)

Zdjęcia z ferii, z ostatniego przedstawienia oraz z warsztatów plastycznych.
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