
Z 25-leciem naszej spółdzielni 
zbiega się 75. wydanie „Naszych 
Spraw”.

O historii spółdzielni wspominali-
śmy całkiem niedawno. Teraz krótkie 
przypomnienie, że pierwszy numer 
„NS” ukazał się z datą styczeń – luty 
2000. Odtąd mniej lub bardziej regu-
larnie, lecz od paru lat już systema-
tycznie, jako kwartalnik, przekazuje-
my najistotniejsze informacje o SM 
TERESA, jej działaniach, planach, 

problemach mieszkańców - o naszych 
sprawach.

Z okazji tego podwójnego jubileu-
szu – spółdzielni i gazety -  życzymy 
Czytelnikom, Wydawcy  i sobie, aby 
na tych  stronach publikowane były 
wyłącznie pomyślne i ciekawe  wia-
domości.

Z Wami, Drodzy Czytelnicy, 
będzie nam łatwiej osiągnąć ten cel. 
Dlatego serdecznie zapraszamy do 
współpracy.  Redakcja

Dwa jubileusze

Obie części Walnego Zgromadzenia  
przebiegały według tego same-
go porządku obrad, poszerzonego 
o wprowadzenie dodatkowego punktu 
w związku ze złożonym przez człon-
ków spółdzielni wnioskiem w spra-
wie zagospodarowania placu pomię-
dzy budynkami 10T przy ul. Tołstoja 
28-36 i 11T przy ul. Tołstoja 40-48. 
Chodziło o postawienie elementów 
małej architektury (piaskownicy, huś-
tawki, urządzenia do ćwiczeń, stołu 
do tenisa stołowego, ławki). 

Na obu częściach prezes Zdzisław 
Juszkiewicz omówił szczegółowo 
ten temat. Dodatkowych wyjaśnień 
udzieliła także przewodnicząca Rady 
Nadzorczej informując, że rada nie 
wyraziła zgody na oddanie w dzier-
żawę terenu pod budowę placu 
zabaw w ramach budżetu partycy-
pacyjnego 2017 roku, gdyż uznała 
za konieczną dla bezpieczeństwa 
pieszych budowę chodnika wzdłuż 
ulicy Turkusowej. Ponadto koszty 
utrzymania tego placu zabaw obcią-
żałyby spółdzielnię.

W dyskusjach głos zabierali Jan 
Różycki (kto i z jakich funduszy 
utrzymywałby zagospodarowany plac 
między wspomnianymi budynkami?), 
Czesław Mentel (jak będzie usytuowa-
ny wspomniany chodnik, czy latarnie 
zostaną przesunięte oraz jaki będzie 
koszt tych robót?), Szymon Bryła 
(czy prowadząc działalność gospo-
darczą i będąc posiadaczem kilku 
samochodów można je parkować na 
przyblokowych parkingach?), Urszula 
Gruszka (dlaczego toleruje się parko-
wanie samochodu przez osobę nie-
pełnosprawną na drodze pożarowej?), 
Józef Włodarski (czy planowane jest 
zagospodarowanie terenu między 
Kauflandem a budynkiem 1T przy 
al. Marsz. Piłsudskiego?). Padły także 
pytania dotyczące spraw finansowych 
i gospodarczych spółdzielni, szcze-
gólnie podziału wyniku finansowego 
(nadwyżki bilansowej) uzyskanego 
z innych tytułów niż gospodarka zaso-
bami mieszkaniowymi za 2015 rok. 

Dokończenie na str. 3

WALNE 
ZGROMADZENIE '2016
Sprawnie, bez zbędnych dyskusji i wymiany zdań lecz przy 
wyjątkowo niskim zainteresowaniu przebiegło tegoroczne 
Walne Zgromadzenie naszej spółdzielni, zorganizowane 
w maju  w dwóch częściach (osobno dla mieszkańców 
budynków wysokich i niskich). Frekwencja (licząc wydane 
mandaty uprawniające do udziału w dyskusji i w głosowaniu) 
wyniosła ogółem 31 członków. 

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy Spółdzielni 
serdecznie dziękują Pani K. Zielińskiej za przesłane życzenia 

„urodzinowe” z okazji 25-lecia powstania SM TERESA.

6 czerwca odbyła się impreza z oka-
zji Dnia Dziecka. Wystąpili artyści 
Clown Circus Show „Ruphert & 
Rico”. Podczas 3,5-godzinnego pro-
gramu artystycznego dzieci uczest-
niczyły w konkursach z nagrodami, 
otrzymały gadżety w postaci czape-
czek, okularów i trąbek, miały malo-
wane włosy. Dodatkowymi atrakcja-
mi były wyrzutnie confetti oraz bańki 

mydlane. Dzieci mogły skorzystać 
z urządzeń do zabawy, takich jak: 
dmuchana zjeżdżalnia, zamek do ska-
kania oraz mały zamek do skakania 
ze zjeżdżalnią. 

Każdemu dziecku nasza spółdziel-
nia sprezentowała opaski odblasko-
we oraz słodycze. Impreza trwała od 
15.00 do 18.30. We wspólnej zabawie 
wzięło udział ok. 200 osób.  (EK)

Dzień Dziecka z Tuptusiem

Rada Nadzorcza, Zarząd 
oraz Pracownicy Spółdzielni

z okazji 25-lecia powstania SM TERESA
składają wszystkim Mieszkańcom

najserdeczniejsze życzenia jubileuszowe.
Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań,
aby Spółdzielnia przetrwała kolejnych 25 lat

w jak najlepszej kondycji, a Państwu mieszkało się 
jak najlepiej, najwygodniej, najbezpieczniej, 

najprzyjemniej i w miarę możliwości jak najtaniej.
Życzymy wszelkiej pomyślności i zadowolenia!
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Z PRAC RADY NADZORCZEJ

Zgłoś swoją propozycję!

BUDUJEMY PLAN REMONTÓW
W związku z przystąpieniem do budowy planu remontów na 2017 rok 

Zarząd Spółdzielni zwraca się z prośbą do mieszkańców o przekazanie 
nam swoich propozycji w zakresie wykonania remontów budynków.

Propozycje można zgłaszać telefonicznie lub pisemnie członkom Zarządu 
do 31 sierpnia 2016 roku.

Wszystkie propozycje będą rozpatrzone przez Zarząd Spółdzielni. Jeżeli 
zostaną one uznane za zasadne i będą miały pokrycie w środkach finanso-
wych, to zostaną wprowadzone do planu remontów na 2017 rok lub zrealizo-
wane w latach późniejszych.  (ZJ)

Od kwietnia do czerwca 2016 roku 
Rada Nadzorcza odbyła trzy posiedze-
nia plenarne. Prezydium Rady spotka-
ło się pięć razy. W tym okresie Rada 
Nadzorcza podjęła siedem uchwał 
w następujących sprawach:
=  odstąpienie od przeprowadzenia 

przetargu na zakup systemu infor-
matycznego i jego wdrożenie;

=  wykreślenie z rejestru członków 
spółdzielni jednego członka na 
podstawie §14 ust.1 i §13 ust.1 
i 2 pkt. d Statutu Spółdzielni 
Mieszkaniowej TERESA;

=  uchylenie uchwały Rady 
Nadzorczej Nr 11/07/2015 z 6 lipca 
2015 roku;

=  upoważnienie członków Rady 
Nadzorczej do reprezentowania 
spółdzielni przy czynnościach 
prawnych dokonywanych między 
spółdzielnią a członkami zarządu 
lub dokonywanych przez spółdziel-
nię w interesie członka zarządu;

=  przyjęcie sprawozdania finansowe-
go za 2015 rok;

=  wydzierżawienie terenu w zaso-
bach SM TERESA na realizację 
inwestycji z funduszu partycypa-
cyjnego na 2017 rok;

=  przyznanie premii okolicznościo-
wej członkom Zarządu z okazji 
25-lecia SM TERESA.

Ponadto rada rozpatrzyła wniosek 
pana Wiesława Dryji w sprawie dzier-
żawy terenu pomiędzy budynkiem 
T10 a T11 na nieruchomości III na 
realizację inwestycji z funduszu par-
tycypacyjnego na 2017 rok. Rada nie 
wyraziła zgody. Informacja na temat 
odmowy została szczegółowo przed-
stawiona na Walnym Zgromadzeniu 
członków SM TERESA w dniach 19 
i 20 maja.

W omawianym okresie Rada 
Nadzorcza rozpatrzyła wniosek zarzą-
du o przyjęcie sprawozdania zarządu 
z działalności spółdzielni w I kwartale 
2016 roku. Sprawozdanie przyjęto jed-
nogłośnie. Rada zapoznała się z infor-
macją zarządu na temat realizacji planu 
remontów za cztery miesiące 2016 
roku. Zaplanowane remonty są reali-
zowane zgodnie z planem. Dodatkowo 
przyjęto informację zarządu na temat 

zużycia ciepła na potrzeby podgrzania 
wody w 2015 roku. Przeanalizowano 
również sprawy dotyczące organizacji 
Walnego Zgromadzenia członków SM 
TERESA.

Komisje problemowe rady (Komisja 
Rewizyjna, Komisja Gospodarki 
Zasobami Mieszkaniowymi) wykony-
wały swoje zadania zgodnie z zatwier-
dzonymi planami pracy oraz bieżący-
mi potrzebami rady.

Komisja Rewizyjna odbyła trzy 
posiedzenia. Zajęła się głównie nastę-
pującymi tematami:
=  analizą zadłużenia we wnoszeniu 

opłat za lokale mieszkalne;
=  oceną sprawozdania finansowego 

za 2015 rok;
=  analizą zapisów umowy na prace 

porządkowe w zasobach SM 
TERESA.

Komisja Gospodarki Zasobami 
Mieszkaniowymi również odbyła trzy 
posiedzenia. Główne tematy, którymi 
zajmowali się członkowie komisji to:
=  ocena realizacji wieloletniego planu 

remontów 2011-2016;
=  przegląd infrastruktury nierucho-

mości I, II, III;
=  analiza wykonania wniosków 

Komisji GZM z comiesięcznych 
posiedzeń od lipca 2015 do maja 
2016 roku;

=  udział w roli obserwatorów w prze-
glądach gwarancyjnych i pogwa-
rancyjnych oraz w organizowanych 
przetargach;

=  przygotowanie propozycji do wie-
loletniego planu remontów 2016-
2020.

Członkowie rady pełnili dyżury 
w każdy pierwszy poniedziałek mie-
siąca o godz. 17.00 w siedzibie rady 
(ul. Tołstoja 60). Dziękuję za coraz 
większe zainteresowanie sprawami 
spółdzielni ze strony mieszkańców. 
Bardzo liczymy na dalszą współ-
pracę.

W imieniu członków Rady Nadzorczej 
proszę o jeszcze większe zaangażowanie 
w sprawy dotyczące naszej spółdzielni. 
Przypominam, że dyżury członków rady 
będą kontynuowane zgodnie z harmono-
gramem.  (EK)

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej TERESA w Tychach przedstawia najważniejsze informacje, 
które znajdują się w sprawozdaniu finansowym, a dotyczą m.in. działalności i sytuacji ekonomicz-
no-finansowej naszej spółdzielni za 2015 rok. 

I. OCENA STANU FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI
1.  Aktywa i pasywa bilansu zamknęły się kwotą 18  456 782,11 zł.
2.   Wypracowano wynik dodatni (zysk netto) z tytułu działalności gospodarczej 380  601,31 zł.
3. Przychody ogółem wyniosły 12  820  464,53 zł.
4.  Wskaźnik płynności finansowej na koniec 2015 r. wyniósł 2,21 co jest bardzo dobrym wynikiem.
5. Zadłużenie bieżące lokatorów na 31.12.2015 roku wynosiło 323  910,23 zł.
6. Zadłużenie wniesione do sądu i zasądzone wynosiło 454  065,08 zł.
7. Zadłużenie zasądzone po eksmisji wynosiło 356  176,70 zł.

II. PODZIAŁ NADWYŻKI BILANSOWEJ
Walne Zgromadzenie w dniach 19 i 20.05.2016 roku dokonało podziału nadwyżki bilansowej za 2015 
rok w sposób następujący: 
1)  Kwotę (zysk) do podziału w wysokości 380  601,31 zł przeznaczyło na:
 a)   obligatoryjne rozliczenie pożytków z nieruchomości wspólnych na poszczególne nierucho-

mości na eksploatację (dla członków i nie członków) 99  260,95 zł;
 b)   na fundusz remontów zasobów mieszkaniowych dla członków Spółdzielni 135  000,00 zł;
 c)   na pokrycie części wydatków związanych z eksploatacją nieruchomości w zakresie obciąża-

jącym członków Spółdzielni 143 000,00 zł; 
 d)  na działalność społeczną, oświatową i kulturalną 3 340,36 zł.
2)  Niepodzielony zysk z lat ubiegłych (za 2014 rok) przeznaczyło na fundusz remontów zasobów 

mieszkaniowych dla członków spółdzielni 8  000,00 zł.
     Sprawozdanie finansowe wraz z objaśnieniami, które obejmuje dane liczbowe, objaśnienia tabela-

ryczne oraz słowne:
 a)  przedstawia rzetelnie i w sposób jasny wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji mająt-

kowe i finansowej spółdzielni na 31.12.2015 roku;
 b)  sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi zasadami 

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

  c)  jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i posta-
nowieniami Statutu Spółdzielni i polityką rachunkowości.

Sprawozdanie z działalności spółdzielni zostało ocenione jako kompletne w rozumieniu art. 49  
ust. 2 Ustawy o rachunkowości, a zawarte informacje, pochodzące ze sprawozdania finansowego 
oraz wynikające z ksiąg rachunkowych i danych finansowych, są z nim zgodne. 

III.  EFEKTYWNOŚĆ GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI 

Lp. FUNDUSZE SPÓŁDZIELNI
Stan (w złotych) na dzień:  

31.12.2014 r. 31.12.2015 r.
1. Fundusz udziałowy 180  144,70 178  867,95
2. Fundusz zasobowy 584  093,11 2 525  345,44

4. Fundusz wkładów 
mieszkaniowych 682  603,37 604  332,98

5. Fundusz wkładów 
budowlanych 11  374  695,91 9  020  469,72

8. Fundusz remontowy 2  021  072,64 1  825  371,47

9. Fundusz świadczeń
socjalnych 9,90 208,86

IV. PODSUMOWANIE
a)  na podstawie danych sprawozdawczych ocena wyników działalności jest pozytywna i zadawalająca,
b)  sprawozdanie finansowe zostało sporządzone prawidłowo i zgodne z obowiązującymi przepisami 

ustawy o rachunkowości oraz zgodne z polityką rachunkowości,
c)  założenia do planu rzeczowo-finansowego, planu remontów oraz programu działalności społeczno-

wychowawczej były prawidłowe, realne, a ich wykonanie nie odbiegało od pierwotnych założeń,
d)  wszystkie przedsięwzięcia spółdzielni, decyzje i uchwały Zarządu podejmowane w oparciu o przepi-

sy spółdzielcze (Prawo spółdzielcze, statut, regulaminy),
e)  nadwyżki (niedobory) na nieruchomościach związane z GZM oraz na funduszu remontowym na 

31.12.2015 r. zostały przeniesione na rok 2016,
f) stan rzeczowy i finansowy spółdzielni pozwala na kontynuowanie działalności spółdzielni,
g)  nadwyżka bilansowa (zysk netto) wykazana w Rachunku Strat i Zysków za 2015 rok została podzie-

lona przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z § 99 pkt. 3 Statutu Spółdzielni i art. 5 ust.1, 2 Ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych,

h)  osiągnięte przez spółdzielnię w 2015 roku wyniki w zakresie sprzedaży, kosztów i sytuacji finansowej 
należy uznać za bardzo dobre,

i) do zjawisk pozytywnych zaliczyć należy:
 –  utrzymanie na bardzo dobrym poziomie płynności finansowej spółdzielni,
 –  utrzymanie prawidłowego poziomu kosztów działalności spółdzielni,
 –  prawidłową realizację założeń do Planu Rzeczowo-Finansowego (wykonanie kosztów i przy-

chodów za 2015 rok nie odbiegało od zaplanowanych założeń).  (SK)

DANE ZE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
ZA 2015 ROK
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1.  Uchwałą Nr 01/05/2016 przyjęło sprawozdanie 
Rady Nadzorczej za II półrocze 2015 roku;

2.  Uchwałą Nr 02/05/2016 zatwierdziło roczne 
sprawozdanie finansowe za 2015 rok; 

3.  Uchwałą Nr 03/05/2016 zatwierdziło sprawo-
zdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 
2015 rok;

4.  Uchwałą Nr 04/05/2016 udzieliło absoluto-
rium Prezesowi Zarządu Panu Zdzisławowi 
Juszkiewiczowi za okres od 1.01 do 31.12.2015 
roku;

5.  Uchwałą Nr 05/05/2016 udzieliło absolutorium 
Zastępcy Prezesa ds. techniczno-eksploatacyj-
nych Panu Andrzejowi Pawłowskiemu za okres 
od 1.01 do 31.12.2015 roku;

6.  Uchwałą Nr 06/05/2016 udzieliło absoluto-
rium Zastępcy Prezesa ds. ekonomicznych Panu 

Stanisławowi Kupcowi za okres od 1.01 do 
31.12.2015 roku;

7.  Uchwałą Nr 07/05/2016 dokonało podziału 
wyniku finansowego (nadwyżki bilansowej) 
za 2015 rok uzyskanego z innych tytułów 
niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi w 
wysokości 380  601,31 zł i postanowiło prze-
znaczyć:

 a)  kwotę 99  260,95 zł na obligatoryjne roz-
liczenie pożytków z nieruchomości wspól-
nych dla wszystkich mieszkańców na 
pokrycie wydatków związanych z  eksplo-
atacją nieruchomości,

 b)  kwotę 143  000,00 zł na pokrycie czę-
ści wydatków związanych z eksploatacją 
nieruchomości w zakresie obciążającym 
członków spółdzielni,

 c)  kwotę 135  000,00 zł na fundusz remontów 
zasobów mieszkaniowych dla członków 
spółdzielni,

 d)  kwotę 3  340,36 zł na działalność społeczną, 
oświatową i kulturalną,

 e)  niepodzielony zysk z lat ubiegłych (za 2014 
rok) w wysokości 8 000,00 zł przeznaczyć 
na fundusz remontów zasobów mieszkanio-
wych dla członków spółdzielni;

8.  Rozpatrzyło zgłoszony przez członków spółdzielni 
wniosek w sprawie zagospodarowania placu pomię-
dzy blokami 10 (ul. Tołstoja 28-36) i 11 (ul. Tołstoja 
40-48) przez postawienie elementów małej architek-
tury. Projekt uchwały Nr 08/05/2016 nie uzyskał 
w głosowaniu akceptacji Walnego Zgromadzenia 
i w związku z tym uchwała nie została podjęta. 

Tychy, dnia 2016-05-30

Z A W I A D O M I E N I E
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej TERESA w Tychach realizując postanowienia § 76 ust. 3 Statutu Spółdzielni 
zawiadamia członków, że Walne Zgromadzenie (w  dwóch częściach), które odbyło się 19 i 20 maja 2016 roku:

WALNE ZGROMADZENIE '2016
Dokończenie ze str. 1

Czesław Mentel dociekał skąd 
powstała nadwyżka i jak została 
podzielona, a Paweł Tomaśkiewicz 
był zainteresowany tym, ile śred-
nio na jednego członka spółdzielni 
wynosi dofinansowanie z pożytków 
i nadwyżki bilansowej w przeliczeniu 
zł/m2 razy powierzchnia mieszkania 
w skali miesiąca i roku?

Odpowiedzi i wyjaśnień udziela-
li członkowie zarządu, Władysław 
Krasuski i Elżbieta Kania - były prze-
wodniczący i obecna przewodnicząca 
Rady Nadzorczej.

Prezes Zdzisław Juszkiewicz poin-
formował zebranych także o tym, że 
spółdzielcy złożyli dodatkowo jesz-
cze trzy wnioski, niestety – już po 
upływie ustawowego terminu, zatem 
nie mogły być one rozpatrywane 
przez Walne Zgromadzenie. Wnioski 
te ponadto zawierały błędy formalne 
i merytoryczne. 19 maja wpłynę-
ło pismo od Ireny Czechowskiej, 
członka spółdzielni, dotyczące spra-

wozdania Rady Nadzorczej za II 
półrocze 2015 roku. Ze względu 
na to, że nie było ani poprawką do 
projektów uchwał, ani też projek-
tem uchwały, a jedynie wyrażało 
sprzeciw co do treści sprawozdania, 
w związku z tym nie było pod-
staw do jego odczytania na II części 
Walnego Zgromadzenia.

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia 
przyjęli  uchwały (wykaz obok), 
w tym o absolutorium dla członków 
Zarządu. Członkowie z budynków 
wysokich wyrazili swoje uznanie dla 
pracy Zarządu głosując za absoluto-
rium jednogłośnie. (R)

Obrady Walnego Zgromadzenia odbywały się w dwóch 
częściach.
Część I obradowała 19 maja (członkowie spółdzielni 
zamieszkali w budynkach wysokich.
Przewodniczącym tej części WZ został wybrany Włady-
sław Krasuski, sekretarzem Urszula Gruszka, asesorami 
zostali Władysław Godlewski i Jan Różycki. W skład 
Komisji Skrutacyjno-Mandatowej weszli: Gabriela 
Lubowiecka, Józef Urban i Andrzej Konarzewski. 

Część II obradowała 20 maja (członkowie spółdzielni 
zamieszkali w budynkach niskich).  
Przewodniczącym tej części WZ został  Roman Dobroś, 
sekretarzem Danuta Antecka, asesorami Anna Antecka 
i Czesław Mentel. Komisja Skrutacyjno-Mandatowa 
została wybrana w składzie: Małgorzata Stawicka, 
Sławomir Piech i Paweł Tomaśkiewicz.
Obie części Walnego Zgromadzenia otworzyła przewod-
nicząca Rady Nadzorczej Eugenia Kania. 

Zdjęcia z pierwszej części obrad Walnego Zgromadzenia. 
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WIEŚCI Z TUPTUSIA

=  46 osób pojechało 18 maja na 
wycieczkę do Szaflar (baseny termal-
ne Gorący Potok) i Zakopanego.

=  W okresie wakacji (od 1 lipca do 
31 sierpnia, z przerwą od 1 do 15 
sierpnia - z powodu urlopu pracow-
nika) klub będzie czynny od 10.00 
do 17.00.

=  W lipcu dyżur dzielnicowego policji 
odbędzie się w godzinach od 16.00 
do 17.00. Natomiast w sierpniu nie 
będzie dyżuru dzielnicowego w klu-
bie.

=  Podczas wakacji w klubie organi-
zowane będą konkursy dla dzie-
ci, wyjścia na basen, do kina oraz 
do kręgielni. Pod koniec sierpnia 
odbędzie się wycieczka do Parku 
Wodnego Aquadrom w Rudzie 
Śląskiej. Szczegółowe informacje 
dotyczące wyjazdu będą zamiesz-
czone na plakatach.

=  26 sierpnia w Tuptusiu odbędzie 
się przedstawienie pt. „Pinokio”. 
Serdecznie zapraszamy dzieci na 
spektakl.

=  W ostatnim tygodniu sierpnia w klu-
bie odbędą się kolejne warsztaty 
plastyczne dla dzieci. Zachęcamy 
dzieci do udziału w zajęciach.

=  22 sierpnia rozpoczną się zapisy na 
zajęcia z aerobiku oraz aqua-aerobi-
ku. Szczegóły na plakatach.

=  Wszystkie bieżące informacje doty-
czące działalności klubu Tuptuś 
znajdują się na plakatach rozwie-
szanych w klatkach schodowych 
i biurach SM Teresa.  (EK)

Nowa taryfa za ścieki 
Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej 

S.A. w Tychach poinformowało spółdzielnię, że na pod-
stawie art. 24 ust. 8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odpro-
wadzeniu ścieków (Dz.U. 20015 poz.139 z późn. zm.) od 
dnia 1.07.2016 roku do 30.06.2017 roku na terenie Gminy 
Tychy obowiązywać będzie nowa, następująca taryfa za 
zbiorowe odprowadzenie ścieków. 

Opłata za odprowadzenie ścieków wzrasta z 6,66 zł/m3 
do 6,84 zł/m3. Ponadto wprowadzona została nowa stawka 
opłaty abonamentowej za rozliczenie faktury:
=  papierowej w wysokości brutto 5,62 zł/odbiorcę usług 

za okres rozliczeniowy,
=  elektronicznej w wysokości brutto 4,32 zł/odbiorcę 

usług za okres rozliczeniowy.
W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni uchwa-

łą nr 20/06/2016 z dnia 8.06.2016 roku wprowadził 
zmianę w opłacie jako koszt niezależny od spółdzielni 
począwszy od dnia 1.07.2016 roku. Wszyscy użytkow-
nicy lokali mieszkalnych i użytkowych zostali powia-
domieni o tym fakcie oraz otrzymali nowe wyliczenia 
do wnoszenia opłat, które przekazano do skrzynek 
pocztowych.  (SK)

Szanowni Mieszkańcy os. T,
członkowie SM TERESA

Nazywam się Małgorzata 
Stawicka. Mieszkam od 37. lat przy 
ul. Turkusowej. Jestem członkiem 
Rady Nadzorczej SM TERESA. Jako 
mieszkanka osiedla T przy wspar-
ciu wymaganej liczby mieszkańców 
zgłosiłam do Urzędu Miasta Tychy 
wniosek do III edycji budżetu party-
cypacyjnego na 2017 rok dotyczący 
budowy chodnika z wymianą oświet-
lenia wzdłuż ul. Turkusowej na odcin-
ku ok. 177 metrów bieżących, tj. od 
pawilonu (apteka) do ul. Tischnera 
(do krzyża). Podyktowane to było 
względami bezpieczeństwa naszych 
mieszkańców, gdyż ul. Turkusowa jest 

zajęta przez parkujące i przejeżdżają-
ce samochody.

Koszt wykonania w wysokości 
około 180 tys. zł w całości pokry-
je miasto. SM TERESA zabezpieczy 
odśnieżanie zimą. Wniosek po wszyst-
kich uzgodnieniach został przyję-
ty do realizacji. Jest tylko jeszcze 
jeden warunek do spełnienia: trzeba 
w dniach 16 – 23 września br. zagło-
sować  na ten projekt!

Kilka uwag i prośba abyście 
Państwo dali szansę projektowi.

Głosować można osobiście, kore-
spondencyjnie lub elektronicznie. 
Każdy mieszkaniec dysponuje 10. 
punktami do rozdzielenia pomiędzy 
poszczególne projekty. W głosowa-
niu udział biorą mieszkańcy danego 
okręgu konsultacyjnego, którzy ukoń-
czyli 16 lat. Podajemy numer PESEL 
i nazwisko rodowe matki. Na projekty 

z listy danego okręgu konsultacyjnego 
mogą głosować wyłącznie mieszkań-
cy danego okręgu.

Karty do głosowania za zgodą 
Zarządu SM TERESA, który chętnie 
pomoże w przeprowadzeniu głosowa-
nia, będą udostępnione w siedzibie 
Rady Nadzorczej przy ul. Tołstoja 60. 
Do osób w podeszłym wieku jestem 
skłonna przyjść osobiście.

Informacje szczegółowe można 
uzyskać w dniu 4.07.2016 roku (od 
godz.16.00 do 18.00) w siedzibie 
Rady Nadzorczej.

Jeszcze jedna prośba: jeśli macie 
Państwo jakieś pomysły na zagospo-
darowanie terenów miejskich w obrę-
bie naszej spółdzielni (w okręgu nr 
23 wchodzi również osiedle W), to 
proszę o propozycje na kolejną edycję 
budżetu partycypacyjnego.

Dziękuję.

AKTYWNOŚĆ PRZELICZANA NA ZŁOTE (2)

Okręg konsultacyjny nr 23

LEGENDA:         Nowy chodnik o szerokości 1,5 metra (czarny pas nad opisem: ul. Turkusowa).
Lampy oświetleniowe do likwidacji.         Nowe lampy parkowe LED.

Spółdzielnia Mieszkaniowa TERESA z siedzibą w Tychach
przy al. Marsz. Piłsudskiego 32

O G Ł A S Z A
Przetarg ustny na ustanowienie odrębnej własności lokalu

znajdującego się przy:
1.  al. Marsz. Piłsudskiego 56/135 w Tychach, kategorii M-2 o powierzchni 

użytkowej 36,64 m2 położonego na parterze od szczytu budynku, 
składającego się z: 1 pokoju wraz z aneksem kuchennym, przedpokoju, 
łazienki z wc.

 - kwota wywoławcza 95.466,00 zł
 - wadium w wysokości 9.000,00 zł
 - koszty organizacji przetargu 250 zł
 - minimalna kwota postąpienia wynosi 500 zł

Wadium i opłaty tytułem kosztów organizacji przetargu należy wpłacić na konto 
Spółdzielni ING BSK nr 33 1050 1399 1000 0007 0071 3522 do dnia 09.09.2016 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 13.09.2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Rady 
Nadzorczej Spółdzielni przy ul. Tołstoja 60 w Tychach.

Mieszkanie można oglądać w poniedziałek od 7.30 do 16.00 oraz od wtorku do 
czwartku od 7.30 do 14.00.

Osoby chętne do przystąpienia do przetargu zobowiązane są zapoznać z warunkami 
przetargu znajdującymi się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym Spółdzielni 
(pokój nr 5) w terminie do 7.09.2016 r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu lub jego unieważ-
nienia bez podania przyczyny.

Numer telefonu do Spółdzielni (32) 217-12-07.


