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Uporządkowany teren i plac zabaw pomiędzy budynkami 2T i 3T.

Kończy się kolejna kadencja Rady
Nadzorczej. Jakie w minionych
trzech latach były jej najważniejsze
cele i działania? Jakie odnotowała
sukcesy, a jakie niepowodzenia, po−
rażki?

IX kadencja Rady Nadzorczej do−
biega końca. Kadencja, w której Rada
Nadzorcza pracowała w zmniejszo−
nym składzie osobowym; kadencja,
w której dużo działo się pozytywne−
go, chociaż zawsze można postawić
pytania: czy nie można było zrobić
więcej, lepiej?

Rada realizowała funkcję nadzor−
czo−kontrolną, zarządzającą (głównie
uchwalanie planów rzeczowo−finan−
sowych, planów remontów oraz pro−
gramów działalności społecznej,
oświatowej i kulturalnej) jak również
funkcję normatywną, tj. stanowiła
prawo wewnętrzne poprzez podejmo−
wanie uchwał wprowadzających
zmiany do regulaminów oraz statutu,
które polegały głównie na dalszym
porządkowaniu zapisów w jego treści,
wprowadzeniu istotnych zmian w za−
kresie wysokości wpisowego i udzia−
łu, zmian statusu współmałżonka
w przypadku śmierci członka spół−
dzielni oraz ubiegania się o członko−

stwo. Wprowadzając nowe zapisy li−
czyliśmy na istotny wzrost liczby
członków naszej spółdzielni. Tak je−
dnak się nie stało, liczba członków
spada. Na dzień 31.12.2014 roku wy−
nosiła 1.655 (1.663 w roku 2013 oraz
1.794 w roku 2009). W samym tylko
2014 roku w związku ze sprzedażą,
darowizną, śmiercią przyjęto 50 re−
zygnacji z członkostwa w spółdzielni.

Do ważniejszych dokonań spół−
dzielni podczas tej kadencji zaliczam
między innymi:

– Zwiększenie o około 120 liczby
miejsc parkingowych (włącznie
z modernizacją parkingu przy al.
Marsz. Piłsudskiego oraz wzdłuż uli−
cy Turkusowej). Mimo tego nadal od−
czuwa się ich brak. Dodatkowe miej−
sca parkingowe można pozyskać po−
między budynkami 10 i 11 oraz
8 i 9 na osiedlu T.

– Urządzenie, ogrodzenie, wyposa−
żenie w podstawowe urządzenia pla−
ców zabaw (np. pomiędzy budynkami
3T i 4T przy al. Marsz. Piłsudskiego,
przy ul. Turkusowej 7−13, przy ul.
Tetmajera, przy ul. Na Grobli, przy
ul. Tołstoja 13−15).

Dokończenie na str. 2

Podsumowujemy IX kadencję. Wkrótce wybory nowej Rady 

ZROBILIŚMY DUŻO…
Rozmowa z WŁADYSŁAWEM KRASUSKIM

przewodniczącym Rady Nadzorczej 

Walne Zgromadzenie członków 
SM TERESA w Tychach

odbędzie się w dwóch częściach w dniach: 
22 czerwca 2015 roku 
(dla członków zamieszkałych 
w budynkach wysokich os. T),
23 czerwca 2015 roku 
(dla członków zamieszkałych 

w budynkach niskich os. T i T−1).

Obrady odbędą się w Szkole Podstawowej Nr 7
przy ul. Tołstoja 1 w Tychach.

Początek o godz. 17.00.

W celu potwierdzenia tożsamości członka spółdzielni prosi się 
o zabranie ze sobą dowodu tożsamości.

Jednym z punktów porządku obrad tegorocznego Walnego Zgroma−
dzenia są wybory członków Rady Nadzorczej X kadencji.

Lista kandydatów do Rady Nadzorczej:

Wymienieni kandydaci mają prawo zaprezentowania się członkom spół−
dzielni na obu częściach Walnego Zgromadzenia z podaniem informacji
o dotychczasowej działalności i zamierzeniach, a także odnośnie zalegania
z opłatami za używanie lokalu. Członkowie obecni na Walnym Zgromadze−
niu mogą zadawać również inne pytania.
Przypominamy również, że wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się za
pomocą kart wyborczych, na których są umieszczone nazwiska i imiona kan−
dydatów w układzie alfabetycznym. Karty wyborcze wydaje się na podstawie
mandatów. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie karty wyborczej do ur−
ny w obecności komisji skrutacyjno – mandatowej. 

WAŻNE! GŁOSUJĄCY SKREŚLA NAZWISKA KANDYDATÓW, 
NA KTÓRYCH NIE GŁOSUJE. 

Głos jest nieważny, jeżeli:
1. Zawiera większą liczbę nazwisk niż ustalona na liście kandydatów,
2. Karta wyborcza jest przekreślona bądź zniszczona,
3. Na karcie pozostaje więcej nazwisk nie skreślonych niż liczba miejsc

w Radzie Nadzorczej.
Zgodnie z obowiązującym statutem SM TERESA Rada Nadzorcza
składa się z 7. członków wybranych spośród członków spółdzielni.

1. CUGOWSKA Grażyna 
2. DRYJA Wiesław
3. GODLEWSKI Władysław 
4. KANIA Eugenia
5. KAZIOR Jan 
6. KONARZEWSKI Andrzej
7. LUBOWIECKA Gabriela 
8. MAZUREK Waldemar

9. MENTEL Jadwiga 
10. PALICZKA Dariusz
11. PIECH Sławomir 
12. RADOMSKI Jerzy
13. RÓŻYCKI Jan 
14. STAWICKA Małgorzata
15. WILK Alojzy 
16. WITKOWSKI Stanisław
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– Zakończenie remontu pawilonu
przy ul. Turkusowej 5 wraz ze zwięk−
szeniem liczby miejsc parkingowych.

– Budowa altanek śmietnikowych
na odpady selektywne, co wyeliminuje
rozrzucanie odpadów przez wiatr
(7 sztuk) oraz budowa śmietnika przy
ul. Armii Krajowej 51−55.

– Zakończenie wymiany wodomierzy
i zabudowy nakładek radiowych na wo−
domie−rzach, co pozwala na dokonywa−
nie odczytów stanu liczników bez potrze−
by wchodzenia do mieszkania oraz w je−
dnym czasie i według potrzeb. Inwesty−
cja ta pozwoliła na znaczne zmniejszenie
różnic we wskazaniach pomiędzy liczni−
kami w mieszkaniach a licznikiem zbior−
czym wodociągów w odniesieniu do
zimnej wody z 11,3% w roku 2011 do
3,11% w roku 2014, a odniesieniu do
wody ciepłej odpowiednio z 12,91% do
4,33% (średnio w spółdzielni).

– Modernizacja instalacji AZART
do przekazu cyfrowego i zwiększenie
liczby odbieranych programów.

– Remont klatek schodowych na par−
terach łącznie z wymianą stolarki, wyło−
żeniem ścian płytkami ceramicznymi,
ociepleniem stropów i malowaniem.

– Remont dźwigów w nieruchomo−
ściach I i IV przy al. Marsz. Piłsudskie−
go 30, 52, 44, 32, 54 i Tołstoja 9, 60,
15, 11, 13, 19.

– Wykonanie podjazdów dla osób
niepełnosprawnych przy ul. Tołstoja 50
oraz dla wózków przy ul. Tołstoja 60.

– Remont chodników.
– Remont oraz zagospodarowanie

placu pomiędzy blokiem 2 i 3 w nieru−
chomości I.

– Kapitalny remont drogi przeciw−
pożarowej przy al. Marsz. Piłsudskiego
28−36 oraz wystąpienie do Prezydenta
Miasta Tychy o zagospodarowanie te−
renu pomiędzy budynkiem przy al.
Marsz. Piłsudskiego 28−36 a Kauflan−
dem w postaci budowy parkingu na
około 45 miejsc.

– Kapitalny remont ul. Turkusowej
oraz terenu na szerokości 5 m wzdłuż
garaży przy tej ulicy. W tym miejscu
należy skierować podziękowania dla
radnej Urszuli Paździorek−Pawlik oraz
byłego zastępcy prezydenta miasta
Mieczysława Podmokłego za pomoc
przy realizacji powyższego przedsięw−
zięcia. Pani Barbara Zadroga zasługuje
na nasze podziękowanie za doprowa−
dzenie do finału powołania wspólnoty
garaży przy ul. Turkusowej oraz prze−
kazanie pasa o szerokości 5 m na rzecz
miasta, co pozwoliło na dokonanie re−
montu tego terenu przez MZUiM. Du−
że zainteresowanie sprawami naszego
osiedla wykazywał radny Jakub. Cheł−
stowski, któremu też chciałbym po−
dziękować. Dobrze układała się współ−
praca z Ryszardem Polcynem, komen−
dantem Straży Miejskiej.

Dużo do życia kulturalnego dzieci,
młodzieży i osób starszych z naszej
spółdzielni wnosił klub Tuptuś pod
kierownictwem Eweliny Kocoń.

Bardzo ważne było doprowadzenie
(dzięki przychylności dyrektora MZK
Tychy Andrzeja Ochmana) do przy−
wrócenia z dniem 1 grudnia 2014 roku
przebiegu linii autobusowej nr 14 z al.
Niepodległości na al. Marsz. Piłsud−
skiego, co w sposób istotny poprawiło
dojazd w okolice Szpitala Wojewó−
dzkiego oraz do Katowic. 

Złożonym problemem spółdzielni
jest zadłużenie w opłatach za lokale
mieszkalne, które na dzień 31.12.2014
roku wyniosło 1.067.279,74 zł. Co
prawda było niższe o 41.634 zł od za−
dłużenia na dzień 31.12.2013 roku lecz
o 141.138 zł większe od zadłużenia na
dzień 31.12.2009 roku (tj. o 13,23%).
Biorąc jednak pod uwagę wzrost sta−
wek miesięcznych opłat mieszkanio−
wych pomiędzy 2009 a 2014 rokiem
o ponad 30% (przy znacznym wzroście
opłat niezależnych od spółdzielni)
działania spółdzielni w sferze windy−
kacji należności uznać należy za wyso−
ce efektywne. Nadmienić należy, że

w ogólnej kwocie zadłużenia na koniec
2014 roku mieści się kwota 407.529 zł,
która dotyczy 15 mieszkań z łącznym
zadłużeniem od 11.629 zł do 81.687 zł.

Spółdzielnia opracowała w roku
2013 zasady postępowania z dłużnika−
mi w opłatach za lokale mieszkalne,
które w pełni są stosowane w praktyce.

Rada Nadzorcza na każde posiedze−
nie plenarne zaprasza średnio sześciu
dłużników. Część z nich spłaca ułamek
lub całość zadłużenia, część zgłasza się
na rozmowę, natomiast większość nie
interesuje się problemem. Prowadzenie
postępowania windykacyjnego utrud−
niają długie postępowania sądowe, ko−
mornicze oraz brak wielu regulacji pra−
wnych (np. do wejścia do mieszkań za−
dłużonych celem odcięcia dopływu
wody).

Do minusów zaliczyć należy mię−
dzy innymi:

– dewastację naszych zasobów
(przez naszych mieszkańców oraz
przez osoby przychodzące na nasz te−
ren) czy też zakłócanie porządku i ci−
szy nocnej;

– małą liczbę osób korzystających
z kontaktów z Radą podczas comiesię−
cznych dyżurów w siedzibie Rady,

– zarysowującą się tendencję braku
chętnych na wynajem lokali użytko−
wych, co ma znaczny wpływ na
zmniejszanie się wpływów do spół−
dzielni,

– nieprzestrzeganie zasad segregacji
odpadów przez mieszkańców.

W jakiej kondycji po tych trzech
latach wspólnego działania Rady
Nadzorczej i Zarządu znajduje się
obecnie nasza spółdzielnia? Jakie
pan widzi zadania na przyszłość,
szanse i zagrożenia dla naszej spół−
dzielni, mające związek z sytuacją
całej spółdzielczości mieszkaniowej?

Analizując za cały okres IX kadencji
Rady Nadzorczej sytuację ekonomi−
czno−finansową podkreślić należy je−
dnoznacznie, że jest ona dobra. Spół−

Elewacja budynku przy ul. Armii Krajowej 37−39 po remoncie. Nowa altanka śmietnikowa na odpady selektywne obok budynku przy ul. Tołstoja 62.

ZROBILIŚMY DUŻO…

Władysław Krasuski – przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej naszej
spółdzielni.
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dzielnia ma płynność finansową, na
bieżąco realizuje swoje zobowiązania.
Dobra kondycja finansowa jest pocho−
dną właściwego zarządzania mająt−
kiem oraz funduszami spółdzielni po−
mimo, że spółdzielnia nie posiada ża−
dnego wpływu na wysokość szeregu
opłat, na przykład na wzrost cen wody,
energii elektrycznej i cieplnej, odpro−
wadzenia ścieków, podgrzania wody
czy wywozu nieczystości. Stan rzeczo−
wy i finansowy spółdzielni pozwala jej
na kontynuowanie działalności.

W każdym roku spółdzielnia wypra−
cowywała nadwyżkę bilansową, cho−
ciaż podkreślić należy, że z roku na rok
obserwujemy zmniejszanie się wypra−
cowanej nadwyżki – głównie wskutek
obniżania oprocentowania lokat ban−
kowych, malejących możliwości
zwiększania wpływów za najem lokali
użytkowych. 

Zagrożenia dla istnienia spółdziel−
czości mieszkaniowej, w tym i naszej
spółdzielni, mogą wystąpić kiedy za
poprawę Ustawy o spółdzielniach mie−
szkaniowych będą się brały osoby, któ−
re nie czują spółdzielczości mieszka−
niowej, nie mieszkają w zasobach spół−
dzielczych, nie orientują się w jej zaga−
dnieniach i specyfice – tak, jak to mia−
ło miejsce w roku 2012, kiedy za spra−
wą posłanki Lidii Staroń pojawił się
kolejny projekt ustawy. Nasza spół−
dzielnia wówczas wystosowała kryty−
czne uwagi do projektu do Prezydenta
RP, Marszałka Senatu i Sejmu, Pre−
miera, Przewodniczącego Klubu Parla−
mentarnego PO oraz posłów z naszego
rejonu. Pod wpływem krytyki i prote−
stów pierwsze czytanie projektu Usta−
wy o spółdzielni mieszkaniowej zosta−
ło w lipcu 2012 roku zdjęte z porządku
obrad sejmu – suchej nitki na tym pro−
jekcie nie zostawili praktycy i część co
lepiej zorientowanych w temacie spół−
dzielców.

W tym roku z siedmioosobowego
składu Rady Nadzorczej do pono−
wnych wyborów będzie mogła przy−
stąpić tylko jedna osoba. Czy nie za−
kłóci to ciągłości prac Rady Nadzor−
czej?

Moim zdaniem nie. Przypomnieć
należy, że rada ósmej kadencji została
wybrana praktycznie z osób bez do−
świadczenia pracy w takim organie.

Uważam, że każdy, kto kandyduje
na członka Rady powinien zdawać so−
bie sprawę z obowiązków, które będą
na nim ciążyć, być po części społeczni−
kiem, posiadać przygotowanie w za−
kresie spraw technicznych, ekonomi−
cznych lub finansowo−księgowych czy
prawnych. Ponadto członkowie rady
powinni wsłuchiwać się w opinie mie−
szkańców, być wyczuleni na propozy−
cje i uwagi, również te krytyczne.

Jak pan ocenia zainteresowanie
spółdzielców swoją spółdzielnią,
miejscem zamieszkania? Frekwencja
jak i aktywność na corocznych Wal−

nych Zgromadzeniach – łagodnie
mówiąc – raczej nie są budujące.

Wydaje się, że w ostatnim czasie
możemy zaobserwować wzrost zainte−
resowania mieszkańców sprawami
spółdzielni. Mieszkańcy pozytywnie
oceniają działania remontowe, pytają
o plany, wykazują troskę w zakresie
poszanowania mienia społecznego,
zwracają uwagę na zagrożenia, przed−
stawiają propozycje w zakresie np. za−
instalowania kamer, domofonów itp.
Mam zatem nadzieję, że na tegoroczne
Walne Zgromadzenie przyjdzie zna−
cznie więcej członków niż w minio−
nych okresach. Liczba członków biorą−
cych udział w Walnych Zgromadze−
niach systematycznie malała – z 10%
w 2008 roku do 3,5% w 2011 roku
oraz 2,82% w 2014 roku. Serdecznie
zapraszam Państwa do udziału w Wal−
nym Zgromadzeniu w dniach 22 i 23
czerwca br.

Przez dwie kadencje, przez sześć
lat, pełnił pan funkcję przewodni−
czącego Rady Nadzorczej. Jaka jest
pańska ocena tego okresu pracy?
Jak układały się relacje Rady z Za−
rządem, ze spółdzielcami? 

Moja ocena minionych sześciu lat
jest bardzo pozytywna – chociaż może
to zabrzmieć nieskromnie. Uważam,
że zrobiliśmy dużo. Zrobilibyśmy zna−
cznie więcej, gdyby nie gradobicie, ja−
kie przeszło nad Tychami 10.06.2013
roku, i dokonało wielu zniszczeń, głó−
wnie uszkodziło szereg elewacji bu−
dynków. To zmusiło spółdzielnię do
zmiany polityki remontowej w drugim
półroczu 2013 roku oraz w okresach
następnych. Plany remontowe zostały
przeorientowane głównie na remonty
elewacji budynków, które ucierpiały
najbardziej podczas nawałnicy.

Ważne było uporządkowanie spraw
kadrowych w pionie technicznym,
między innymi dzięki czemu przetargi
przeprowadzane są obecnie w okresie
pierwszego kwartału, kiedy jest więk−
sza gama wykonawców, można wyne−
gocjować niższe ceny itp. Mamy świa−
domość, że ograniczają nas środki na
działalność remontową, gdyż w przeci−
wnym razie należałoby znacznie pod−
wyższyć stawkę opłat na remonty, a te−
go nie chcieliśmy robić z uwagi na to,
że ogólny miesięczny koszt opłaty za
mieszkanie nie jest niski.

Mogę z całą stanowczością powie−
dzieć, że relacje Rady z Zarządem oraz
spółdzielcami przez cały okres układa−
ły się w sposób właściwy. Prowadziliś−
my zawsze we wszystkich kwestiach
dialog, dyskusję, a w przypadku wąt−
pliwości prosiliśmy Zarząd o pogłębio−
ne analizy. Nie wyobrażam sobie sy−
tuacji negatywnych w relacji Rada –
Zarząd, o jakich nie raz słyszy się
w środkach masowego przekazu.

Czy myśli pan o społecznikow−
skiej, spółdzielczej emeryturze, czy
nadal będzie się pan czuł współodpo−

wiedzialny za naszą TERESĘ? A je−
śli tak, to jakie widzi pan dla siebie
formy aktywności?

O takiej emeryturze raczej nie myś−
lę. Chcę nadal czynnie uczestniczyć
w życiu naszej spółdzielni poprzez
udział w posiedzeniach Walnych Zgro−
madzeń, utrzymywać bieżące kontakty
z pracownikami spółdzielni, dbać o po−
szanowanie naszych zasobów itp.

Trwają działania związane z II
edycją budżetu partycypacyjnego
w mieście. Do 30 maja można było
składać propozycje wniosków
w sprawie przeznaczenia środków
dla naszego okręgu konsultacyjnego
na konkretne cele. Czy Rada Na−
dzorcza włączyła się w te prace? Czy
wypracowała jakieś propozycje?

Z uwagi na fakt, że w naszych zaso−
bach nie funkcjonuje Rada Osiedlowa –
jednostka pomocnicza miasta, to Rada
Nadzorcza (przy udziale Zarządu) na
kwietniowym posiedzeniu omówiła
uchwałę Rady Miasta Tychy z dnia
26.03.2015 roku w sprawie zasad i try−
bu przeprowadzenia budżetu partycypa−
cyjnego na rok 2016. I ustaliła, że z na−
szego terenu zgłaszamy trzy projekty:

– ponownie (projekt zgłaszany był
już w 2014 roku) – budowę miejsc par−
kingowych pomiędzy budynkiem nr
1 a Kauflandem,

– remont chodnika przy ul. Armii
Krajowej od piekarni Miszteli do ronda
Sybiraków,

– ułożenie zwalniaczy ruchu drogo−
wego na ul. Turkusowej dolnej oraz
budowa miejsc parkingowych wzdłuż
ul. Turkusowej dolnej na wysokości
bloku spółdzielni LOKUM. Ustalono
z ramienia Rady Nadzorczej osoby od−
powiedzialne za przygotowanie stoso−
wnych wniosków z mieszkańcami
z danego rejonu. Liczymy na szeroki
udział mieszkańców w głosowaniu nad
tymi projektami. Głosowania odbędą

się w okresie od 9 – 15 listopada br.
Tylko masowy udział naszych mie−
szkańców pozwoli na praktyczną reali−
zację zgłoszonych projektów.

Jakie wskazówki, przestrogi, za−
dania do wykonania pozostawia pan
swoim następcom w Radzie Nadzor−
czej, swojemu następcy na funkcji
przewodniczącego?

Każdy zespół ludzki ma swój styl
pracy, określone przygotowanie do za−
kresu zadań, z którymi te osoby się
zderzą itp. Obecna Rada uchwaliła na
cały rok 2015 plany społeczno−gospo−
darcze działalności spółdzielni, które
są na bieżąco realizowane. Należy kon−
tynuować remonty elewacji po grado−
biciu, bieżąco analizować zadłużenie
w zakresie opłat za mieszkania. Dobrze
byłoby kontynuować wydawanie ga−
zetki „Nasze Sprawy”, w której mie−
szkańcy mogą znaleźć dużo informacji
z życia spółdzielni, kontynuować ob−
chody kolejnych jubileuszy działalno−
ści TERESY, utrzymywać pozytywne
relacje z radnymi z naszego okręgu
oraz władzami miasta oraz wsłuchiwać
się w głos mieszkańców.

Na koniec niech mi będzie wolno
w imieniu całej Rady Nadzorczej oraz
własnym bardzo serdecznie podzięko−
wać Zarządowi Spółdzielni oraz wszy−
stkim pracownikom SM TERESA za
sześcioletnią owocną współpracę,
a członkom spółdzielni oraz wszystkim
mieszkańcom naszych zasobów za
cenne uwagi zgłaszane listownie i oso−
biście.

Również Koleżankom i Kolegom
z obecnej Rady Nadzorczej dziękuję za
minione lata wspólnej pracy dla naszej
spółdzielni.

Nowej Radzie Nadzorczej życzę du−
żo satysfakcji i zadowolenia z pracy na
rzecz dalszej poprawy funkcjonowania
SM TERESA. 

Dziękuję za rozmowę. (MR)

OKAZJA!
Spółdzielnia Mieszkaniowa TERESA w Tychach

posiada do wynajęcia wolny lokal użytkowy 
z przeznaczeniem na działalność gospodarczą,

który znajduje się w Tychach przy ulicy Turkusowej 5.
Lokal jest funkcjonalny, położony w dobrym i skomunikowanym
miejscu. Atrakcyjne położenie, sąsiedztwo (przychodnia, apteka,
szkoła, agencja bankowo−ubezpieczeniowa). Dodatkową zaletą jest
parking przy budynku.
Stawka czynszu zostanie ustalona w drodze indywidualnych negoc−
jacji na etapie zawierania umowy.
Lokal można obejrzeć po wcześniejszym ustaleniu terminu.
Ponadto posiadamy do wynajęcia inne lokale użytkowe przy:
– al. Marsz. Piłsudskiego 44 – parter – o pow. 20,53 m2

– ul. Tołstoja 9 – parter – o pow. 20,53 m2

– ul. Tołstoja 15 – parter – o pow. 20,20 m2

W celu uzyskania bliższych informacji należy skontaktować się z biu−
rem spółdzielni przy al. Marsz. Piłsudskiego 32 w Tychach (pokój 
nr 3) lub telefonicznie: 32 217 12 07 w. 22.
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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
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

KTO PYTA – NIE BŁĄDZI

Proszę o wyjaśnienie: 
Co to jest tzw. nadwyżka bilansowa? Jak wygląda

podział tej nadwyżki np. za 2014 rok, kto dokonuje po−
działu i komu przysługuje?

Odpowiedź:
Podział nadwyżki bilansowej następuje w formie

uchwały Walnego Zgromadzenia −decyzji, co zrobić z wy−
pracowanym przez spółdzielnię zyskiem netto (po odlicze−
niu podatku dochodowego). Przypominamy, że nie jest to
zysk z działalności podstawowej, czyli gospodarki zasoba−
mi mieszkaniowymi (bo ustawowo działalność ta jest bez−
wynikowa) lecz z działalności gospodarczej (dodatkowa
działalność spółdzielni, np. wynajem lokali, powierzchni
reklamowych na budynkach). Z wypracowanej nadwyżki
bilansowej mogą korzystać tylko członkowie spółdzielni!

Tylko członkowie spółdzielni, tworzący Walne Zgroma−
dzenie, mogą podjąć decyzję w tej sprawie.

Propozycja podziału nadwyżki bilansowej (zysku netto)
za 2014 rok w wysokości 283.251,30 zł jest następująca:
1/ 14.572,78 zł – zwiększenie funduszu remontowego
z otrzymanego odszkodowania z przeznaczeniem na likwi−
dację szkód z tytułu gradobicia (obligatoryjnie); 
2/ 78.402,40 zł – obligatoryjne rozliczenie pożytków z nie−
ruchomości wspólnych na poszczególne nieruchomości;
3/ 100.000 zł – pokrycie części wydatków związanych
z eksploatacją nieruchomości w zakresie obciążającym
członków spółdzielni; 
4/ 80.000 zł – fundusz remontów zasobów mieszkanio−
wych dla członków spółdzielni
5/ 2.276,12 zł – działalność społeczna, oświatowa i kultu−
ralna. (SK)

WIEŚCI Z TUPTUSIA

W kwietniu, w kręgielni „U Przewoźnika”, odbył się turniej
drużynowy w kręgle dla młodzieży w wieku 15−20 lat.
Zwycięzcami zostali Kamil Ziemba (na zdjęciu od lewej)
i Patryk Kapica (zdobył także tytuł najlepszego zawodnika). 
W maju klub zorganizował wycieczkę do Krakowa dla
57. Członków naszej spółdzielni. 
Z okazji Dnia Dziecka w klubie odbyło się przedstawie−
nie „Legenda o Kniaziu Popielu i Piaście Kołodzieju”.
Po spektaklu dzieci wzięły udział w zabawach i konkur−
sach z nagrodami.
Od 29 czerwca do 31 sierpnia klub będzie czynny w go−
dzinach od 10.00 do 17.00. Informacje dotyczące zajęć

będą umieszczone na plakatach. Od 3 do 14 sierpnia
klub będzie nieczynny.
W każdy pierwszy wtorek miesiąca o 17.00 w klubie
dyżuruje policjant dzielnicowy. W lipcu (ze względu na
zmianę godzin pracy klubu) dzielnicowy będzie pełnić
dyżur od 16.00. Natomiast w sierpniu dyżur nie odbę−
dzie się, 
Około 20 sierpnia rozpoczną się zapisy na aerobik oraz
aqua−aerobik. Szczegóły na plakatach.
Około 26 sierpnia klub organizuje wycieczkę do Parku
Wodnego w Krakowie. Szczegóły dotyczące wyjazdu
będą zamieszczone na plakatach. (EK)


