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Już niedługo rozpoczną się roboty
drogowe na ulicy Turkusowej. Szero−
ki na pięć metrów fragment jezdni
przy garażach otrzyma nowy podkład
z kruszywa, a następnie nową nawie−
rzchnię z kostki brukowej. 

Zadanie to, realizowane na drodze
należącej do miasta i będące inwesty−
cją miejską, jest kontynuacją prac
przeprowadzonych w 2012 roku.

Wtedy wyremontowany został par−
king oraz nawierzchnia drogi na od−
cinku do ul. Armii Krajowej. Teraz
przyszedł czas na drogę dojazdową
do garaży, z której będą mogli korzy−
stać także piesi.

Wartość inwestycji wyniesie ok.
115 tys. zł. Prace powinny zakończyć
się we wrześniu. Wykonawcą jest fir−
ma „Drokan−2”. 

Turkusowa w przebudowie

Rozpoczęła się kampania informa−
cyjno−promocyjna o budżecie party−
cypacyjnym Razem Tychy. Odbyły
się pierwsze spotkania, podczas któ−
rych przybliżone zostały mechanizmy
działania budżetu partycypacyjnego
w Tychach.

Spotkanie obejmujące osiedla Te−
resa i Weronika (Okręg Konsultacyj−
ny Zachód) zaplanowano na 9 sier−
pnia (sobota) o godz. 11.00 w Szkole
Podstawowej nr 7. 

Spotkanie obejmujące Paproca−
ny, os. P, O, T, W (wschód), Z, Z1,
Klachowiec zaplanowano na 29
sierpnia (piątek) o godz. 18.00
w Szkole Podstawowej nr 40
(osiedle Z).

Dokończenie na str. 3

Walne Zgromadzenie podjęło
9 uchwał.

Uchwałą Nr 01/05/2014 utrzymało
w mocy uchwałę Rady Nadzorczej
w sprawie wygaśnięcia spółdzielcze−
go lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego położonego w Tychach
przy ul. K. Przerwy−Tetmajera;

Uchwałą Nr 02/05/2014 zatwier−
dziło roczne sprawozdanie finansowe
za 2013 rok (44:0);

Uchwałą Nr 03/05/2014 zatwier−
dziło sprawozdanie Zarządu z działal−
ności spółdzielni za 2013 rok (47:0); 

Uchwałą Nr 04/05/2014 zatwier−
dziło sprawozdanie Rady Nadzorczej
za 2013 rok (47:0);

Uchwałą Nr 05/05/2014 udzieliło
absolutorium Prezesowi Zarządu
Zdzisławowi Juszkiewiczowi za
okres od 1.01 do 31.12.2013 roku
(48:0);

Uchwałą Nr 06/05/2014 udzieliło
absolutorium Zastępcy Prezesa ds. te−
chniczno−eksploatacyjnych Andrze−
jowi Pawłowskiemu za okres od 1.01
do 31.12.2013 roku (46:0);

Uchwałą Nr 07/05/2014 udzieliło
absolutorium Zastępcy Prezesa ds.
ekonomicznych Stanisławowi Kup−
cowi za okres od 1.01 do 31.12.2013
roku (47:0);

Uchwałą Nr 08/05/2014 przyjęło
wnioski z przeprowadzonej lustracji
pełnej z działalności spółdzielni w la−
tach 2011−2013 (48:0);

Uchwałą Nr 09/05/2014 dokonało
podziału wyniku finansowego (nad−
wyżki bilansowej) za 2013 rok uzys−
kanego z innych tytułów niż gospo−
darka zasobami mieszkaniowymi
w wysokości 928 317,25 zł i posta−
nowiło przeznaczyć:

a) 582 930,41 zł – na zwiększenie
funduszu remontowego z otrzymane−

go odszkodowania z przeznaczeniem
na likwidację szkód z tytułu gradobi−
cia (obligatoryjnie),

b) 53 788,94 zł – na obligatoryjne
rozliczenie pożytków z nieruchomo−
ści wspólnych na poszczególne nieru−
chomości,

c) 150 000,00 zł – na pokrycie czę−
ści wydatków związanych z eksploa−
tacją nieruchomości w zakresie ob−
ciążającym członków Spółdzielni,

d) 140 000,00 zł – na fundusz re−
montów zasobów mieszkaniowych
dla członków spółdzielni,

e) 1 597,90 zł – na działalność
społeczną, oświatową i kulturalną
(48:0).

Obie części Walnego Zgromadze−
nia otworzył i uczestników powitał
przewodniczący Rady Nadzorczej
Władysław Krasuski, który przedsta−
wiał również sprawozdanie Rady Na−
dzorczej i wnioski polustracyjne
z kontroli przeprowadzonej przez
Spółdzielczy Regionalny Związek
Rewizyjny z siedzibą w Rybniku.

Dokończenie na str. 2

Walne Zgromadzenie

Spółdzielcy akceptują 
działania i plany
W dwóch częściach: osobno dla mieszkańców budynków wysokich oraz niskich, w dniach 19 i 20 maja, ob−
radowało doroczne Walne Zgromadzenie naszej spółdzielni. Cechą znamienną tych zgromadzeń była niezwyk−
le niska frekwencja. W pierwszej części Walnego Zgromadzenia uczestniczyło 27 na 845 spółdzielców (3,20%
ogółu członków zamieszkałych w tych budynkach), w drugiej – 22 na 827 spółdzielców (2,66% ogółu człon−
ków SM TERESA zamieszkałych w tych budynkach). Nie mniej porządek obrad został zrealizowany. Wszystkie
uchwały zostały przyjęte prawomocnie. 

Prezes
Notatka
stosunek głosów był 46:2, a nie jak podajesz 46:0.
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TAK BYŁO.. TAK JEST!

Dokończenie ze str. 1
Obrady I części WZ prowadził Je−

rzy Radomski, sekretarzem była Ur−
szula Gruszka, asesorami Władysław
Godlewski i Andrzej Konarzewski,
w Komisji Skrutacyjno−Mandatowej
pracowali Jan Różycki, Józef Urban
i Stanisław Boksa. 

Odpowiednio funkcje te podczas II
części WZ pełnili: Zygmunt Adam−

czak (przewodniczący), Danuta An−
tecka (sekretarz), Irena Kempa i Mał−
gorzata Stawicka (asesorzy), Czesław
Mentel, Roman Dobroś, Paweł To−
maśkiewicz (komisja). 

Podczas obu zebrań w dyskusji pad−
ły pytania związane z treścią przedsta−
wionych sprawozdań oraz z działalno−

ścią organów statutowych spółdzielni.
Między innymi Andrzej Konarzewski
pytał na jakiej podstawie dwa lokale
mieszkalne w nieruchomości pier−
wszej zostały przeznaczone na lokale
socjalne. Odpowiedzi udzielił prezes
Zdzisław Juszkiewicz, mówiąc że nie
są to lokale socjalne, lecz lokale prze−
znaczone na pomieszczenia tymczaso−
we i takie decyzje są zgodne z zapisa−

mi statutu. Jana Różyckiego zaintere−
sowało, czy po zmniejszeniu wysoko−
ści kwoty udziału i wpisowego dużo
osób przystąpiło do grona członków
spółdzielni. Prezes Zarządu poinfor−
mował, że do grona członków przystą−
piło około 50 osób i jest to liczba poni−
żej pierwotnych oczekiwań.

Na drugiej części Walnego Zgro−
madzenia spółdzielcy pytali o sprawy
podstawowe: przez kogo i na jakiej
podstawie ustalane są ceny za wodę
i ścieki w Tychach i czy są one takie
same dla SM TERESA oraz innych
spółdzielni, mówiono o parkowaniu
w osiedlu, poruszano wręcz jedno−
stkowe, interwencyjne przypadki
niezwiązane z istotą obrad tego gre−
mium. Wyczerpujących odpowiedzi

udzielali wszyscy członkowie Zarzą−
du Spółdzielni.

Wyrazem wysokiej oceny pracy
organów statutowych spółdzielni by−
ły wyniki głosowania nad sprawozda−
niem Rady Nadzorczej oraz absoluto−
rium dla członków Zarządu Spół−
dzielni – niemal jednogłośne. 

Z pełną treścią uchwał i protoko−
łów można zapoznać się w biurze
spółdzielni. /R/ 

Spółdzielcy akceptują działania i plany
Fragmenty oceny wydanej przez Spółdzielczy Regionalny Związek

Rewizyjny w Rybniku na podstawie protokołu z przeprowadzonej lu−
stracji pełnej z działalności Spółdzielni w latach 2011 – 2013:
– „Wewnętrzny system normatywny w postaci regulaminów, instrukcji i za−

sad, funkcjonujących w spółdzielni posiada niezbędny zakres unormowań
i jest poprawny merytorycznie”.

– „Nie stwierdzono niezgodności uregulowań wewnętrznych ze statutem i in−
nymi obowiązującymi przepisami”.

– Analiza dokumentacji obrad Walnego Zgromadzenia wykazała jej zgo−
dność z obowiązującym prawem w zakresie terminów zwoływania, organi−
zacji i sposobów podejmowania uchwał, a także sporządzania dokumenta−
cji w tym zakresie”.

– „Zbadana dokumentacja pracy Rady Nadzorczej wykazała pełną zgodność
z regulacjami statutowymi i wewnętrznymi aktami normatywnymi, zarówno
przez plenum Rady jak i funkcjonującymi w jej ramach komisjami.”

– „Działalność Zarządu w okresie badanym nie wykazała merytorycznych
uchybień”.

– „Gospodarka zasobami mieszkaniowymi, jak wynika ze zbadanej doku−
mentacji oraz przeprowadzonej przez lustrację kontroli stanu technicznego
i estetyczno−porządkowego zasobów prowadzona jest w sposób racjonalny,
gospodarny i wykazuje stałą poprawę”.

– „Lustracja nie wykazała nieprawidłowości w zakresie ustalania wysokości
opłat”.

– „Gospodarka lokalami użytkowymi prowadzona jest prawidłowo”.
– „Przeprowadzona przez lustrację analiza zawartych umów z dostawcami

mediów, wykazała pełne zabezpieczenie interesu Spółdzielni. Nadzór te−
chniczny nad zasobami Spółdzielni sprawowany jest przez służby techni−
czne w sposób prawidłowy, dokumentowany w poprawnie prowadzonych
książkach obiektów, a gospodarka remontowa realizowana jest na podsta−
wie planów rocznych przez ekipy wykonawców wyłanianych w drodze prze−
targów lub wyboru ofert”.

– „Gospodarka finansowa Spółdzielni posiada wystarczająco określone
podstawy normatywne. Księgi rachunkowe prowadzone były zgodnie z za−
sadami i wymogami ustawy o rachunkowości, natomiast ewidencja księgo−
wa na podstawie zakładowego planu kont”.

– „Wyprowadzone z bilansów wskaźniki charakteryzujące sytuację finanso−
wą spółdzielni wykazują, iż mimo utrzymujących się zaległości we wnosze−
niu opłat przez użytkowników lokali, spółdzielnia utrzymywała korzystne
parametry ekonomiczne”.

– Ustalenia lustracji pozwalają pozytywnie ocenić pracę wszystkich organów
Spółdzielni”.

Pawilon przy ul. Turkusowej przed remontem… ... i po
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Z PRAC RADY NADZORCZEJ

W II kwartale bieżącego roku Rada
Nadzorcza odbyła 3 posiedzenia plenar−
ne (22 kwietnia, 12 maja oraz 16 czer−
wca), na których podjęła trzy uchwały.

W tym okresie:
Prezydium Rady Nadzorczej odbyło

trzy posiedzenia (1 i 28 kwietnia oraz
2 czerwca). Czwarte spotkanie odbędzie
się 30 czerwca.

Komisja Rewizyjna odbyła 4 posie−
dzenia, natomiast Komisja Gospodarki
Zasobami Mieszkaniowymi 2 posiedze−
nia.

Członkowie Rady w okresie II kwar−
tale pełnili trzy dyżury w siedzibie Ra−
dy (ul. Tołstoja 60), w czasie których
byli do dyspozycji członków spółdziel−
ni.

Głównymi tematami obrad Prezy−
dium Rady były:
– tematyka posiedzeń plenarnych Rady,
– remonty elewacji budynków,
– ocena przebiegu lustracji spółdzielni

za lata 2011−2013,
– interwencje mieszkańców odnośnie

bieżącej działalności spółdzielni,
– przygotowanie i przebieg Walnego

Zgromadzenia spółdzielni za rok
2013,

– bieżące kontakty z Zarządem Spół−
dzielni.
Komisja Rewizyjna zajmowała się

m.in. 
– comiesięczną analizą windykacji na−

leżności opłat za lokale mieszkalne
oraz kierowaniem dłużników na roz−
mowę z całą Radą Nadzorczą,

– analizą umowy przetargowej na robo−
ty w budynku nr 7,

– oceną prowadzenia Książki Obiektu
Budowlanego nr 1.
Członkowie Komisji Gospodarki Za−

sobami Mieszkaniowymi uczestniczyli
w charakterze obserwatorów przy po−
stępowaniach przetargowych oraz od−
biorach wykonanych robót budowla−
nych. Przeprowadzili wiosenny prze−
gląd infrastruktury wewnętrznej i ze−
wnętrznej zasobów mieszkaniowych
oraz placów zabaw.

Ponadto zajmowali się bieżącymi
sprawami związanymi z utrzymaniem
infrastruktury spółdzielni.

Zasadniczymi tematami posiedzeń
plenarnych Rady Nadzorczej były m.in.
– comiesięczne oceny stanu windykacji

zadłużeń w opłatach za lokale mie−
szkalne oraz rozmowy z dłużnikami,

– przyjmowanie i zatwierdzanie proto−
kołów z posiedzeń komisji problemo−
wych,

– rozpatrywanie i załatwianie bieżącej
korespondencji wpływającej do Rady
Nadzorczej,

– rozpatrzenie sprawozdania z pracy
Zarządu za okres I kwartału 2014 ro−
ku,

– analiza informacji Zarządu o stanie
infrastruktury zewnętrznej i wewnę−
trznej po okresie pracy w warunkach
zimowych sezonu 2013/ 2014,

– ocena propozycji Zarządu w zakresie
podziału nadwyżki bilansowej za rok
2013,

– rozpatrzenie informacji Zarządu
odnośnie stanu odcinania ciepłej wo−
dy w mieszkaniach zadłużonych,

– rozpatrzenie informacji pionu techni−
cznego odnośnie miejsc parkingo−
wych w zasobach SM TERESA z uw−
zględnieniem struktury parkowanych
pojazdów samochodowych stosownie
do interwencji mieszkańców do Rady,

– przyjęcie wniosku Zarządu w zakresie
korekty planu remontów w nierucho−
mości I i IV,

– ocena wykonania planu rzeczowo−fi−
nansowego i planu remontów za okres
I kwartału 2014 roku w zasobach SM
TERESA,

– ocena przygotowania do Walnego
Zgromadzenia,

– ocena przeglądów gwarancyjnych
w okresie I kwartału 2014 roku,

– rozpatrzenie wniosku Zarządu i pod−
jęcie uchwały w zakresie wprowadze−
nia zmian do Regulaminu gospodarki
finansowej SM TERESA,

– rozpatrzenie analizy Zarządu odnoś−
nie rozliczenia sezonu grzewczego
2013/ 2014,

– ocena przebiegu prac remontowych
elewacji budynków,

– ocena przebiegu Walnego Zgroma−
dzenia. Uwaga generalna Rady Na−
dzorczej to małe zainteresowanie
członków spółdzielni Walnym Zgro−
madzeniem oraz materiałami przygo−
towanymi na jego posiedzenia.

– spotkanie z lustratorem oraz przyjęcie
sprawozdania z przebiegu lustracji za
okres lat 2011−2013.
Ponadto członkowie Rady zajmowali

się bieżącymi sprawami mieszkańców,
zgłaszanymi w codziennych kontak−
tach. 

/WK/ 

Mieszkanie jest elementarną po−
trzebą człowieka. Zapewnia schronie−
nie, stwarza poczucie bezpieczeń−
stwa, umożliwia odpoczynek i reali−
zację potrzeb wyższego rzędu (nauka,
kultura, rozrywka) istotnych dla roz−
woju jego osobowości, dla rozwoju
społecznego i gospodarczego społe−
czeństwa. Posiadanie własnego lo−
kum jest dążeniem każdego z nas.
Znamiennym jest to, że potrzebę jego
posiadania odczuwamy szczególnie
wtedy, kiedy go jeszcze nie mamy.
Kiedy już je mamy i przyzwyczailiś−
my się do jego posiadania, „zapomi−
namy” że dobro to można stosunko−
wo łatwo utracić.

W naszej spółdzielni mamy około
380 dłużników zalegających z opłata−
mi mieszkaniowymi przez okres do
dwóch miesięcy. Od 3 do 12 miesięcy
zalega około 60 dłużników. Na co li−
czą, nie podejmując zdecydowanych
działań, by rozwiązać problem swoje−
go zadłużenia? Dlaczego zwlekają tak
długo, aż ich dług osiąga taki pułap,
że jego spłata może stać się nierealna?
Bo przecież nie podejmując działań na
etapie, kiedy zastosowanie prostych
rozwiązań i splata długu są jeszcze
możliwe, wchodzą w spiralę zadłuże−
nia, co wcześniej lub później kończy
się utratą mieszkania lub co najmniej
wysokimi kosztami dodatkowymi. 

Bezczynne czekanie jest działa−
niem na własną szkodę i pewnym
krokiem zmierzającym do utraty lo−
kum. Mając niskie dochody można
starać się o ustawowo należny doda−
tek mieszkaniowy, o pomoc z opieki
społecznej. Jeżeli mimo tego wspar−

cia, analizując dochody, dłużnik do−
chodzi do wniosku, że nie będzie go
stać na utrzymanie posiadanego mie−
szkania, niech szuka mieszkania tań−
szego w utrzymaniu i dokona zamia−
ny. W przeciwnym razie długi po−
większą się o wcale niemałe koszty
postępowania sądowego czy komor−
niczego.

Jeśli dłużnik posiada spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu, lub
prawo odrębnej własności, jego mie−
szkanie zostanie zlicytowane za dłu−
gi, a cena uzyskana z takiej licytacji
zwykle jest znacznie niższa niż
w przypadku normalnej sprzedaży.
Traci więc nie tylko mieszkanie lecz
także pieniądze, które mogłyby mu
pozostać, gdyby sam podjął decyzję
o sprzedaży – chociażby w celu kup−
na tańszego mieszkania. Jeśli posiada
spółdzielcze lokatorskie prawo, utraci
je wskutek wykreślenia z członko−
stwa i następującej potem eksmisji.

Pierwsze licytacje już się odbyły, ko−
lejne są planowane. Zostanie też prze−
prowadzonych kilka sądownie orzeczo−
nych eksmisji. Jeśli nie chcesz, dłużni−
ku, dołączyć do tego grona, przede
wszystkim współpracuj ze spółdziel−
nią! Nie czekaj, aż spółdzielnia uru−
chomi ścieżkę sądową czy komorni−
czą!

Spółdzielni nie zależy na tym, by
kogokolwiek pozbawiać tak cennego
dobra jakim jest mieszkanie. Spół−
dzielnia pomaga, wspólnie z dłużni−
kami szuka kompromisowego, pozy−
tywnego rozwiązania, jednak na tole−
rowanie dłużników nie może sobie
pozwolić. /SK/ 

DŁUŻNIKU,
ZASTANÓW SIĘ!

NASZE INWESTYCJE

Ulica Tołstoja 60−62. Elewacja bu−
dynku w trakcie docieplania.

Ulica Turkusowa 7. Elewacja połu−
dniowa budynku po remoncie.

Dokończenie ze str. 1 
Budżet partycypacyjny (zwany

także obywatelskim) to publiczne
pieniądze do podziału wedle uzna−
nia określonej wspólnoty mieszkań−
ców dzielnicy lub osiedla na zaspokojenie potrzeb tej wspólnoty (np. plac
zabaw, chodnik, inne inwestycje). Mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań
(projektów), które następnie zostają poddane pod głosowanie.

Tyski projekt przewiduje kwotę 5 mln zł do podziału pomiędzy 24 okręgi
konsultacyjne. 
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Dopisać: "dotyczącej budynku". Myślę, że tak będzie lepiej i bardziej zrozumiale. My nie mamy Książki Obiektu Budowlanego nr 1.
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Bezpłatne Pismo Członków 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Teresa”. 

Wydawca: SM „Teresa”, 43−100 Tychy, 
al. Marszałka Piłsudskiego 32. Tel. 32−217−45−91, 32−217−12−07.

Redaguje kolegium. Marian Ryglewicz.
Korespondencję, teksty, zdjęcia, reklamy i ogło−
szenia przyjmuje Kancelaria Spółdzielni. Mate−
riałów nie zamówionych nie zwracamy. Za−
strzegamy sobie prawo ich redagowania i skra−
cania. Za treść ogłoszeń i reklam nie odpowia−
damy.

Realizacja wydawnicza: PETIT MEDIA. 
Tychy. Tel.  509−180−120

e−mail: petit_media@gazeta.pl

Druk: Emez Poligrafia.

SM TERESA
al. Marsz. Piłsudskiego 32

32−217−45−91 
32−217−12−07

ROZLICZENIA 
z tytułu opłat lokalowych, wkładów,

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

DYŻURY
ZARZĄDU

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
TELEFONAWARYJNY

w przypadku awarii windy
601−465−540

Począwszy od tego wydania „Na−
szych Spraw” będziemy odpowiadać
na konkretne Państwa zapytania i wy−
jaśniać istotę zagadnień związanych
z funkcjonowaniem spółdzielni. Pyta−
nia proszę kierować do sekretariatu
spółdzielni w tradycyjnej formie pi−
semnej lub jako e−mail na adres:
sm_teresa@onet.pl 

W tym wydaniu odpowiemy na na−
stępujące zagadnienie:

Dlaczego spółdzielnia wyznaczyła
datę 26 każdego miesiąca do wnosze−
nia opłat za użytkowanie lokali mie−
szkalnych za dany miesiąc? Czy nie
mógłby to być inny termin płatności,
np. do końca każdego miesiąca, 5.
następnego miesiąca itp.? 

Zgodnie z Ustawą o spółdzielniach
mieszkaniowych z dnia 15 grudnia
2000 roku (tekst jednolity – Dziennik
Ustaw z 2013 r., poz. 1222) – użytko−
wnicy lokali mieszkalnych są obo−
wiązani uczestniczyć w pokrywaniu
kosztów związanych z eksploatacją
i utrzymaniem nieruchomości w czę−
ściach przypadających na ich lokale,
z eksploatacją i utrzymaniem nieru−
chomości stanowiącej mienie spół−
dzielni przez uiszczanie opłat zgodnie
z postanowieniami statutu.

Opłaty powinny być wnoszone co
miesiąc, z góry, do 10. dnia każdego
miesiąca (art. 4, ust 62 Ustawy). Na

prośby lokatorów, aby wydłużyć
ów termin, dokonano zapisu w Sta−
tucie Spółdzielni, że w SM TERE−
SA końcowym dniem wnoszenia
opłat za dany miesiąc będzie 26.
dzień każdego miesiąca.

Pomimo wydłużonego terminu
dokonywania opłat za użytkowanie
lokalu nie wszyscy lokatorzy wnoszą
opłaty w przewidzianym terminie!

Trzeba wiedzieć i pamiętać, że
spółdzielnia najpierw reguluje wszel−
kie przyjęte zobowiązania, a następ−
nie oczekuje, że do dnia 26. każdego
miesiąca każdy użytkownik lokalu
wniesie do spółdzielni należną opłatę.
Innymi słowy, do 26. dnia każdego
miesiąca spółdzielnia kredytuje każ−
dego lokatora, a później oczekuje na
wniesienie opłaty do spółdzielni.

W naszej spółdzielni tak zwane
opłaty zewnętrzne stanowią ponad
80% comiesięcznej sumy opłat mie−
szkaniowych. Z opłat mieszkanio−
wych pokrywane są koszty dostawy
energii cieplnej, wody, różnych usług
komunalnych. Te zobowiązania mu−
szą być przez spółdzielnię regulowa−
ne terminowo, do określonego dnia
miesiąca, ujętego w umowie z danym
dostawcą. Ponadto w pomiędzy 1.
a 26. dniem każdego miesiąca spół−
dzielnia musi uregulować należności
za wykonane remonty, konserwację,

sprzątanie, utrzymanie nieruchomo−
ści, opłacić składki ZUS, podatki itp.
Dlatego zakłócenia w terminowym
wnoszeniu comiesięcznych opłat
mieszkaniowych mogą podwójnie ne−
gatywnie wpływać na funkcjonowa−
nie naszej spółdzielni.

Przesunięcie terminu wnoszenia
opłat mieszkaniowych w obecnej sy−
tuacji nie jest możliwe.

Po pierwsze: spółdzielnia nie bę−
dzie mogła terminowo regulować zo−
bowiązań – co grozi jej naliczaniem
karnych odsetek.

Po drugie: przy dużej kwocie za−
ległości w opłatach mieszkaniowych
spółdzielnia nie byłaby w stanie wy−
konywać konserwacji i remontów bu−
dynków mieszkalnych.

Uspokajamy Czytelników: obec−
nie wszystkie zobowiązania na rzecz
dostawców mediów, usług i instytu−
cji publiczno−prawnych SM TERE−
SA reguluje w określonym termi−
nie! Jednak w przypadku zwiększania
się zaległości w opłatach mieszkanio−
wych mieszkańcom spółdzielni real−
nie grożą wspomniane wcześniej ne−
gatywne konsekwencje: karne odsetki
(wpływające na wzrost kosztów fun−
kcjonowania), przesuwanie terminów
wykonania remontów, robót konser−
wacyjnych i napraw. A tego przecież
nie chcemy, prawda? /SK/ 

KTO PYTA – NIE BŁĄDZI (1)

WIEŚCI Z TUPTUSIA

Występ teatrzyku ART−RE (Studia
Małych Form Teatralnych, Sceno−
grafii i Reżyserii z Krakowa) oraz
wspólne zabawy aktorów i młodych
widzów złożyły się na program po−
południowej imprezy zorganizowa−
nej 5 czerwca z okazji Dnia Dziec−
ka. Na początek dzieci obejrzały
przedstawienie „Pchła Krętaczka”,
a następnie uczestniczyły w zaba−
wach i konkursach z nagrodami. 
W maju została zorganizowana
wycieczka dla członków spółdziel−
ni do Wrocławia. Jej uczestnicy

zwiedzili Panoramę Racławicką,
a potem – podczas spaceru z prze−
wodnikiem – najciekawsze zabytki
i miejsca w mieście.
Na 16−17 czerwca zaplanowany zo−
stał turniej osiedlowy w piłce nożnej,
który ma zostać rozegrany na bois−
kach przy parafii Bł. Karoliny. Do
udziału w turnieju zaproszono mło−
dzież szkolną, gimnazjalną i starszą. 
Wkrótce wakacje! W okresie od
1 lipca do 29 sierpnia (z przerwą od
1 do 18 sierpnia, kiedy będzie nie−
czynny) klub Tuptuś będzie otwarty

w godzinach od 10.00 do 17.00.
W tym czasie poza „zwykłymi” zaję−
ciami planuje się wyjścia na basen,
do kina oraz wycieczkę do Aquapar−
ku w Tarnowskich Górach.
Około 20 sierpnia będą przyjmo−
wane zapisy na nowy sezon zajęć
z aqua aerobiku dla pań.
Na wrzesień planowana jest wycie−
czka do Wisły, z programem obe−
jmującym zajęcia rekreacyjno−zdro−
wotne na basenie w hotelu Gołę−
biewski oraz zwiedzanie okolicy
z przewodnikiem. 
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