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Nowa elewacja budynku przy al. Marsz. Piłsudskiego 28−36 i remont nawierzchni biegnącej wzdłuż tego bloku
drogi przeciwpożarowej.

REMONTY, REMONTY...

Ochrona osiedla
Od 22 sierpnia br. firma PROTEC−
TION SECURITY Sp. z o.o. prowa−
dzi ochronę zasobów spółdzielni.
Dwuosobowy patrol w każdy pią−
tek, sobotę i niedzielę w godzi−
nach wieczornych dokonuje ob−
chodu całych zasobów naszej
spółdzielni. 

Do obowiązków pracowników firmy
ochroniarskiej należy m. in.:

dokonywanie kontroli osiedla, ze zwróce−
niem szczególnej uwagi na zdarzenia nio−
sące zagrożenia dla osiedla i jego mie−
szkańców,
zapobieganie próbom kradzieży, włama−
niom, rozbojom, itd. oraz podejmowanie
wszelkich prawem dopuszczonych działań
mających na celu m. in. uniemożliwienie
próby dokonania ww. czynności,
przeciwdziałanie próbom naruszenia po−
rządku lub zakłócania spokoju,
reagowanie na wszelkie próby dewastacji,
przyjmowanie od mieszkańców zgłoszeń
faktów dewastacji, zakłóceń spokoju, ak−
tów chuligaństwa i innych zdarzeń naru−
szających porządek publiczny, celem pod−
jęcia stosownych działań,
w razie stwierdzenia zagrożenia dla mienia
w chronionych budynkach podjęcie czyn−
ności zmierzających do zapobieżeniu po−
wstania szkody,
podejmowanie akcji ratowniczych w przy−
padku wystąpienia awarii technicznych lub
innych wydarzeń o charakterze nadzwy−
czajnym,
W przypadku zauważenia wszelkich

przejawów chuligaństwa, wandalizmu, za−
kłócania spokoju w godzinach wieczorowo
– nocnych o ich zgłaszanie do Centrum
Monitorowania pod numer telefonu: 795−
439−830 lub 32/327−34−71, a także bezpo−
średnio osobom wchodzącym w skład pa−
trolu.

Jednocześnie prosimy o zgłaszanie człon−
kom Zarządu Spółdzielni swoich uwag i spo−
strzeżeń odnośnie pracy pracowników PRO−
TECTION SECURITY Sp. z o.o., w szcze−
gólności, gdy będą one dotyczyły przypad−
ków niewywiązywania lub niewłaściwego
wywiązywania się z powierzonych obowiąz−
ków.

Umowa została podpisana tylko na
okres próbny do 31.12.2014 roku. W przy−
padku, gdy będziecie Państwo zadowoleni
z usług tej firmy, umowa może ulec prze−
dłużeniu. /ZJ/

Zarząd Spółdzielni TERESA na podsta−
wie dokonanych na dzień 30.06.2014 ro−
ku odczytów wodomierzy mieszkanio−
wych informuje, że zużycie zimnej wody
w I półroczu 2014 roku w całych zaso−
bach wyniosło 45.344 m3 i było mniejsze
o 1.760 m3 w porównaniu do I półrocza
2013 roku. Natomiast zużycie ciepłej wo−
dy w I półroczu 2014 roku w całych zaso−
bach wyniosło 32.263 m3 i było większe
o 79 m3 w porównaniu do I półrocza 2013
roku.

Przedstawiamy skrótową informację na temat róż−
nic (zwanych dalej „stratami”) występujących między
wskazaniami wodomierza głównego a wodomierzami
zamontowanymi w lokalach mieszkalnych i użytko−
wych za I półrocze 2014 roku. 
1. Największy procent „strat” na zimnej wodzie wystą−
pił w 4 budynkach, znajdujących się przy:
a) ul. Armii Krajowej 73−75 – 10,32% 
a) ul. Tołstoja 60−62 – 8,76% 
b) ul. Tołstoja 9−11 – 8,65% 
c) ul. Tetmajera 24−26 – 8,44% 
2. Najmniejszy procent „strat” na zimnej wodzie wy−
stąpił w budynkach przy:
a) ul. Armii Krajowej 69−71 minus 6,44% 
a) ul. Tetmajera 28−30 minus 5,31% 
b) ul. Na Grobli 2−4 minus 2,78% 
3. Według struktury procentowej „straty” zimnej wody
kształtowały się w przedziałach:
a) od minus 6,44% do 0,00% w 4 budynkach
a) od 0,01% do 2,00% w 7 budynkach
b) od 2,01% do 4,00% w 6 budynkach
c) od 4,01% do 6,00% w 9 budynkach

d) od 6,01% do 8,00% nie występuje
e) od 8,01% do 10,00% w 3 budynkach
f) od10,01% do 10,32% w 1 budynku
4. Według struktury procentowej „straty” ciepłej wody
kształtowały się w przedziałach:
a) od minus 2,16% do 0,00% w 2 budynkach
a) od 0,01% do 2,00% w 5 budynkach 
b) od 2,01% do 4,00% w 2 budynkach
c) od 4,01% do 6,00% w 2 budynkach
d) od 6,01% do 8,00% w 4 budynkach
e) od 8,01% do 10,00% w 1 budynku
f) od 10,01% do 12,89%w 14 budynkach (os. T−1) 

Przypominamy, że:
a) Nie istnieje możliwość całkowitego zbilanso−

wania zużycia wykazywanego przez wodomierz
główny i sumy wskazań wodomierzy mieszkanio−
wych. O tym, że takie różnice występują i należy je
rozliczyć mówi Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od−
prowadzeniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. Nr 123
z 2006 roku, poz. 858 z późn. zm.), a w szczególności:

art. 26 rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzenie ścieków są prowadzone przez
przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne z odbior−
cami tych usług (tj. SM TERESA) na podstawie określo−
nych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarcza−
nej wody i odprowadzonych ścieków. Jeżeli odbiorcą
tych usług jest zarządca budynku wielolokalowego
(a takim jest SM TERESA), jest on obowiązany do
rozliczenia tych usług i to do niego należy dokonanie
wyboru metody rozliczania kosztów „…różnicy wska−
zań między wodomierzem głównym a sumą wskazań
wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpal−
nych wody” (art. 6 ust. 6 pkt 3 ww. ustawy). 

Dokończenie na str. 2

Na temat „strat” – różnic we wskazaniach wodomierzy

Bilans wodny
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Z PRAC RADY NADZORCZEJ

Dokończenie ze str. 1

Należnościami wynikającymi z przyjętej metody
rozliczania obciąża osobę korzystającą z lokalu
w tych budynkach. 

art. 27 ust. 1 – ilość wody dostarczanej do budyn−
ku ustala się na podstawie wskazania wodomie−
rza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu
o przeciętne normy zużycia wody,

b) Zgodnie z §15 Rozporządzenia Ministra Gospo−
darki z dnia 23 października 2007 roku (Dz. U. Nr 209,
poz. 1513) „błędy graniczne dopuszczalne wodomie−
rzy w użytkowaniu są równe dwukrotnej wartości
błędów granicznych dopuszczalnych”. Informujemy,
że błędy graniczne dopuszczalne wynoszą od ±2% do
± 5%, a więc podczas użytkowania wodomierza mogą
dochodzić od ± 4 % do ± 10%. W rzeczywistości zda−
rzają się również wartości wyższe lub niższe. 

Zużycie ciepłej i zimnej wody było mniejsze
w porównaniu do zużycia w I półroczu 2013 roku
w następujących budynkach:

a) ciepła woda:
budynek przy ul. Tołstoja 50−56
– zużycie mniejsze o 130 m3

budynek przy ul. Tetmajera 24−26
– zużycie mniejsze o 99 m3

budynek przy ul. Armii Krajowej 37−39
– zużycie mniejsze o 91 m3

budynek przy ul. Armii Krajowej 51−57
– zużycie mniejsze o 79 m3

budynek przy ul. Armii Krajowej 31−35
– zużycie mniejsze o 66 m3

budynek przy ul. Tetmajera 28−30
– zużycie mniejsze o 36 m3

b) zimna woda:
budynek przy al. Piłsudskiego 28−36
– zużycie mniejsze o 363 m3

budynek przy al. Piłsudskiego 40−46
– zużycie mniejsze o 348 m3

budynek przy al. Piłsudskiego 62−66
– zużycie mniejsze o 147 m3

budynek przy al. Piłsudskiego 52−56
– zużycie mniejsze o 137 m3

budynek przy ul. Tołstoja 40−48
– zużycie mniejsze o 155 m3

budynek przy ul. Tołstoja 14−26
– zużycie mniejsze o 207 m3

budynek przy ul. Tołstoja 9−11
– zużycie mniejsze o 57 m3

Na powstanie różnicy pomiędzy wskazaniami
wodomierzy głównych zamontowanych w
przyłączach wody w wymienionych budynkach
a sumą wodomierzy lokalowych miały wpływ róż−
norodne czynniki, m.in.:

1. Charakterystyka metrologiczna wodomierza,
z której wynikają między innymi jego zakresy po−
miarowe:

wodomierz nie mierzy przepływającej wody –
zjawisko to występuje wówczas, gdy wielkość wy−
cieku wody nie przekracza progu rozruchowego
wodomierza (na przykład zdławienie zaworu przy
spłuczce, czy też strumień wypływającej wody z
wylewki baterii o średnicy ok. 2 mm, powodują
brak jej pomiarów),

błędy pomiarowe wodomierzy (z tolerancją do
5% w górę lub w dół),

2. Brak właściwego ciśnienia dyspozycyjnego
w instalacjach spowodowany przez:

zadławienie zaworu przed wodomierzem,
zarośnięcie instalacji wewnętrznej w mieszkaniu

(„gałązek”),
zabrudzenie sitek przy wodomierzach lub za−

montowanych na wylewkach.
3. Przecieki w instalacjach spowodowane czyn−

nikami technicznymi, np. przepuszczanie uszczelek
przy spłuczkach WC (bardzo często niezauważalne
podczas nocnego wzrostu ciśnienia w instalacji),
awarie, płukanie instalacji, itd.

4. Zamontowanie wodomierza pionowo powo−
duje jego spadek do niższej klasy mierniczej.

5. Użycie spłuczek ciśnieniowych – powoduje
tzw. „zrywanie” sprzęgła magnetycznego wodo−
mierza, a tym samym brak rejestracji zużycia wody,

6. Niepoprawny montaż wodomierza – brak za−
chowanych odcinków prostych przed i za wodo−
mierzem, montowanie wodomierzy w najwyższym
punkcie instalacji (możliwość wystąpienia zapo−
wietrzenia instalacji),

7. Stosowanie baterii mieszalnikowych,
8. Kradzieże wody.
Podejmujemy szereg działań mających na celu

zmniejszenie różnicy pomiędzy wskazaniami wo−
domierza głównego i sumą wskazań wodomierzy
lokalowych.

Są to między innymi:
wymiana wodomierzy (przeprowadzana zgodnie

z obowiązującymi przepisami),
zgłaszanie do badań legalizacyjnych wodomie−

rzy głównych w budynkach, w których różnica su−
my wskazań wodomierzy mieszkaniowych w sto−
sunku do wodomierza głównego jest duża, 

zaślepienie zbędnych miejsc poboru wody w pi−
wnicach i pomieszczeniach wymiennikowi, 

opomiarowanie ujęć wody dla sprzątaczek i firm
wykonujących prace remontowe w naszych bu−
dynkach,

dokonywanie kontroli instalacji wodnej w piwni−
cach budynków pod kątem występowania nielegal−
nych źródeł poboru wody oraz wycieków,

w przypadku stwierdzenia rażących różnic w od−
czytach wodomierzy mieszkaniowych dokonuje się
ich ponownego odczytu i kontroli,

obciążanie wykonawców robót za zużytą wodę.
W I półroczu 2014 roku RPWiK Tychy wymie−

niło 2 szt. wodomierzy głównych, dla których skoń−
czył się okres legalizacji (w budynkach przy al. Pił−
sudskiego 52 i Turkusowej 9). Natomiast w budyn−
ku przy ul. Armii Krajowej 77 – z uwagi na duże
rozbieżności pomiędzy jego wskazaniami a sumą
wodomierzy mieszkaniowych – spółdzielnia zleciła
sprawdzenie poprawności działania wodomierza.
Po wymianie wodomierza w tym budynku „straty”
wody spadły do 3,14%. W sierpniu i wrześniu
RPWiK wymieniło 7 szt. wodomierzy głównych,
którym kończył się okres legalizacji, m.in. w bu−
dynku przy ul. Armii Krajowej 73−75, w którym
występowały największe „straty wody” w I półro−
czu 2014 roku (tj. 10,32%).

Od stycznia 2013 roku uruchomiony jest radio−
wy odczyt wodomierzy. W chwili obecnej za−
montowanych jest 6.392 szt. wodomierzy z na−
kładkami radiowymi. Montaż nakładek radio−
wych pozwala na bieżącą kontrolę zgodności
wskazań wodomierzy głównych z sumą wskazań
wodomierzy mieszkaniowych. Dzięki odczytowi
radiowemu wyeliminowano błędy wynikające
z niejednoczesności odczytów wodomierzy
w mieszkaniach. 

/ZJ,AP,SK/ 

Bilans wodny

W trzecim kwartale bieżącego roku Ra−
da Nadzorcza odbyła 3 posiedzenia ple−
narne (21 lipca, 18 sierpnia i 15 wrześ−
nia), na których podjęto sześć uchwał.

W tym okresie:
Prezydium Rady odbyło trzy posiedzenia,
Komisja Rewizyjna odbyła trzy posiedzenia na−

tomiast Komisja Gospodarki Zasobami Mieszka−
niowymi również odbyła trzy posiedzenia,

Członkowie Rady odbyli trzy dyżury w siedzibie
Rady (ul. Tołstoja 60), w czasie których byli do dy−
spozycji członków spółdzielni.

Głównymi tematami obrad Prezydium Rady były:
– Przygotowanie tematyki posiedzeń plenarnych

Rady,
– Sprawy związane z przebiegiem prac remontowych,
– Bieżące kontakty z Zarządem Spółdzielni,
– Ocena windykacji należności opłat za mieszkania.

Komisja Rewizyjna i Komisja Gospodarki Za−
sobami Mieszkaniowymi w tym okresie realizo−

wały tematy z rocznego planu pracy. Ponadto
członkowie Komisji GZM uczestniczyli w charak−
terze obserwatorów przy organizowanych przetar−
gach oraz odbiorach wykonanych robót budowla−
nych 

Zasadniczymi tematami plenarnych posiedzeń
Rady Nadzorczej były między innymi:
– comiesięczne oceny stanu windykacji zadłużeń

w opłatach za lokale mieszkalne oraz rozmowy
z dłużnikami,

– przyjmowanie i zatwierdzanie protokołów z po−
siedzeń komisji problemowych oraz posiedzeń
plenarnych Rady,

– rozpatrywanie i załatwianie bieżącej korespon−
dencji wpływającej do Rady,

– rozpatrzenie sprawozdania z pracy Zarządu
z działalności za okres drugiego kwartału br.

– rozpatrywanie wniosków Zarządu o wykreślenie
z grona członków SM TERESA dwóch osób,

– spotkanie z przedstawicielami firmy Protection
Security w zakresie możliwości świadczenia

usług ochrony osób i mienia w zasobach SM
TERESA,

– rozpatrzenie informacji pionu technicznego o od−
biorach pogwarancyjnych dokonanych w drugim
kwartale br.,

– przyjęcie informacji pionu technicznego o stanie
realizacji planu remontów za drugi kwartał br.,

– podjęcie uchwał o korekcie planu:
a/ planu rzeczowo−finansowego
b/ planu remontów
c/ planu działalności społecznej, oświatowej

i kulturalnej
– analiza informacji Zarządu w zakresie realizacji

usterek wynikających z przeglądu wiosennego
dokonanego przez członków Komisji GZM,

– podjęcie uchwał o wydzierżawieniu gruntu,
– rozpatrzono informację Zarządu w zakresie oceny

funkcjonowania gospodarki odpadami w zaso−
bach SM TERESA oraz miasta Tychy po zmia−
nach wprowadzonych z dniem 1 lipca br.,

Dokończenie na str. 4
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KTO PYTA – NIE BŁĄDZI (2)

Proszę o wyjaśnienie:
1. Jakie spółdzielnia tworzy

fundusze?
2. W jaki sposób tworzy i do−

konuje wydatków środ−
ków z funduszu udziało−
wego, zasobowego i re−
montowego?

Ad. 1. Spółdzielnia tworzy nastę−
pujące fundusze: 

a) fundusz udziałowy, 
b) fundusz zasobowy, 
c) fundusz wkładów mieszkanio−

wych, 
d) fundusz wkładów budowlanych, 
e) fundusz na remonty zasobów

mieszkaniowych,
f) zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych.
Spółdzielnia może tworzyć także

inne fundusze przewidziane w odręb−
nych przepisach.

Ad. 2
I. Fundusz udziałowy jest prze−

znaczony na finansowanie działalno−
ści statutowej i tworzony jest z:

a) wpłat udziałów przez członków
w wysokości i terminie określonym
przez Statut Spółdzielni. 

b) uzupełnienia udziałów człon−
kowskich po pokryciu strat,

Wysokość udziału określa §8 pkt
1 Statutu Spółdzielni.

Fundusz udziałowy może ulec
zmniejszeniu z tytułu:

a) zwrotu udziałów członkowskich
po ustaniu członkowstwa w wysoko−
ści udziału obowiązującego w dacie
zwrotu,

b) pokrycia strat bilansowych spół−
dzielni (jeżeli nie została w całości
pokryta z funduszu zasobowego),

c) umorzenia (amortyzacji) środ−
ków trwałych, sfinansowanych fun−
duszem udziałowym.

Udziały nie podlegają waloryzacji
i zwracane są w wysokości nominal−
nej w przypadku ustania członkostwa
i nie zalegania z płatnościami należ−
ności spółdzielni.

Wartość nie pobranych i przeda−
wnionych udziałów zwiększa przy−
chody spółdzielni.

II. Fundusz zasobowy jest prze−
znaczony na finansowanie działalno−
ści statutowej, a w szczególności
gospodarczej i kulturalno−oświato−
wej.

Fundusz zasobowy może być two−
rzony z:

a) wpisowego wpłaconego przez
członków w wysokości określonej
przez Statut Spółdzielni i niepodlega−
jącego zwrotowi w razie rezygnacji
z członkostwa,

b) nadwyżki bilansowej na podsta−
wie uchwały Wolnego Zgromadze−
nia, 

c) środków z tytułu przekształceń
i wyodrębnień lokali, 

d) innych źródeł określonych od−
rębnymi przepisami i postanowienia−
mi regulaminów.

e) pozostałych zwiększeń dotyczą−
cych majątku spółdzielni, 

f) aktualizacji majątku trwałego
wykazanego w bilansie w odrębnej
pozycji. 

Fundusz zasobowy może ulec
zmniejszeniu w razie: 

a) umorzonych i amortyzowanych
środków trwałych finansowanych
z funduszu zasobowego spółdzielni,

b) pokrycia straty bilansowej spół−
dzielni na podstawie uchwały Walne−
go Zgromadzenia, 

c) nieodpłatnego przekazania środ−
ków trwałych finansowanych fundu−
szem,

d) innych zmniejszeń zgodnie z de−
cyzją Rady Nadzorczej. 

III. Fundusz na remonty zaso−
bów mieszkaniowych jest tworzony
z przeznaczeniem na remonty zaso−
bów mieszkaniowych.

Obowiązek tworzenia odpisu na
fundusz na remonty zasobów mie−
szkaniowych wynika z art. 6 ust.
3 Ustawy o spółdzielniach mieszka−
niowych.

Odpisy na fundusz na remonty za−
sobów mieszkaniowych obciążają ko−
szty gospodarki zasobami mieszka−
niowymi. 

Celem tworzenia tego funduszu
jest zabezpieczenie środków finanso−
wych na utrzymanie zasobów w nale−
żytym stanie techniczny.

Fundusz remontowy zasobów mie−
szkaniowych tworzy się z:

a) z odpisów dokonywanych w cię−
żar kosztów gospodarki zasobami
mieszkaniowymi – wysokość tych
odpisów ustala Rada Nadzorcza,

b) wpłat na dofinansowanie re−
montów,

c) uznanie saldem rozliczeń mię−
dzyokresowych,

d) zwiększenia z tytułu nadwyżki
bilansowej (dofinansowanie) –
uchwalą Walnego Zgromadzenia,

e) kredytów bankowych.
Odpisy kosztowe nalicza się od po−

wierzchni użytkowej lokali mieszkal−
nych (wg stawek za 1 m2 powie−
rzchni użytkowej lokalu).

Wysokość odpisów na fundusz na
remonty zasobów mieszkaniowych
uwzględnia:

a) faktyczne potrzeby remontowe,
które są określane w corocznych pla−
nach gospodarczo−finansowych
uchwalanych przez Radę Nadzorczą,
a wynikające z bieżących oraz wielo−
letnich przeglądów budynków,

b) stan niewykorzystanych środ−
ków funduszu z roku poprzedniego.

Zmiana wysokości odpisów w cią−
gu roku jest ustalana przez Zarząd
w szczególnie uzasadnionych przy−
padkach.

Nie dokonuje się odpisów od loka−
li użytkowych i lokali służących dzia−
łalności społecznej, oświatowej i kul−
turalnej. 

Remonty są kosztem działalności
spółdzielni.

Stawki odpisów na fundusz nali−
czane dla lokali są zróżnicowane
w zależności od potrzeb danej nieru−
chomości.

Środki funduszu na remonty zaso−
bów mieszkaniowych agregowane są
w podziale na:

a) zdecentralizowane, tj. pocho−
dzące z odpisów naliczanych w ra−
mach opłat za użytkowanie lokali we−
dług poszczególnych nieruchomości,

b) scentralizowane w skali spół−
dzielni, a pochodzące przede wszy−
stkim:

wolnych środków finansowych
uzyskanych z przekształcenia do
23.04.2001 r. prawa lokatorskiego na
prawo własnościowe do lokalu mie−
szkalnego po uregulowaniu zobowią−
zań wobec skarbu państwa i innych
wierzycieli,

zwrotu udzielonych bonifikat przy
przekształceniu prawa do lokalu,

innych przychodów określonych
wg decyzji organów spółdzielni.

Środki zdecentralizowane pocho−
dzące z odpisów przeznaczone są na
finansowanie robót przewidzianych
w planie remontów w rozbiciu na po−
szczególne nieruchomości corocznie
uchwalanym przez Radę Nadzorczą. 

Środkami dysponuje Zarząd Spół−
dzielni.

Środki scentralizowane przezna−
czone są m.in. na:

a) finansowanie remontów nieru−
chomości stanowiących mienie Spół−
dzielni określone w art. 40 pkt
1 i 2 Ustawy o spółdzielniach mie−

szkaniowych z dnia 15 grudnia 2000
roku,

b) finansowanie wydatków innych
niż przewidziane w planie remontów
na poszczególne nieruchomości, do−
tyczących w szczególności przed−
sięwzięć remontowych obejmujących
całość zasobów mieszkaniowych lub
wynikających ze zdarzeń losowych.

O przeznaczeniu środków z tzw.
funduszu na remonty „centralnego”
decyduje Rada Nadzorcza, podejmu−
jąc stosowną uchwałę.

Środki „centralnego” funduszu na
remonty pozostają w dyspozycji Za−
rządu Spółdzielni.

Środki funduszu na remonty zaso−
bów mieszkaniowych mogą być wy−
korzystywane tylko na finansowanie
zaliczonych do obowiązków spół−
dzielni remontów zasobów mieszka−
niowych.

Funduszem nie finansuje się:
a) remontów i napraw obciążają−

cych użytkowników i właścicieli lo−
kali określonych w statucie,

b) remontów środków trwałych nie
zaliczanych do zasobów mieszkanio−
wych.

Z funduszu na remonty zasobów
mieszkaniowych finansuje się:

a) koszty remontów i modernizacji
zasobów mieszkaniowych z wyjąt−
kiem modernizacji pokrytej fundu−
szem zasobowym lub wkładów,

b) wymianę i zakup nowych środ−
ków trwałych zaliczanych do zaso−
bów mieszkaniowych,

c) pokrycie straty bilansowej po
wyczerpaniu funduszu zasobowego
i udziałowego.

Ewidencję rzeczową wykonanych
remontów szczegółowo prowadzi
Dział Techniczny wpisując do Ksią−
żek Obiektów Budowlanych.  /SK/ 

Taki niezwykły „do−
mek” wybudowano
w połowie września
na trawniku obok bu−
dynku przy al. Marsz.
Piłsudskiego 34. Po−
wstał z kostek bruko−
wych, które firma wy−
konująca remont dro−
gi przeciwpożarowej
złożyła na trawniku.
Z treści umieszczonej
na płycie „drzwiowej”
można przypuszczać,
że wybudowano go
dla pracowników wy−
konujących remont:
„Witam! W domu
Wielkiego Władka. Mamy nadzieję, że się cieszycie z pięknego, ceglanego
Domku. Pozdrawiamy Zośka, Jolka! Miło się budowało z Waszych cegiełek!
:) Kochamy budownictwo! Dla was piękny bukiet!”  Dziękujemy Czytelniko−
wi, który przekazał nam tę fotografię, wykonaną dokładnie 17 września
o 13.51. 
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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

WIEŚCI Z TUPTUSIA

Z PRAC RADY NADZORCZEJ
Dokończenie ze str. 2

– ocena wykonania budżetu SM
TERESA za okres I półrocza 2013
w zakresie planu:
a/ rzeczowo−finansowego,
b/ remontów,
c/ działalności społecznej, oświato−

wej i kulturalnej,
– rozpatrzono informację w zakresie

zużycia energii cieplnej w sezonie
grzewczym 2012/2013 oraz zużycia
zimnej i ciepłej wody za I półrocze
2013 roku,

– omówiono wstępne założenia pionu
ekonomiczno−finansowego do pla−
nu rzeczowo−finansowego na rok
2014,

– zapoznanie się z przygotowaniem
zasobów SM TERESA do pracy
w warunkach zimowych,

– rozpatrzenie informacji w zakresie
stanu technicznego balkonów
w nieruchomości I i IV,

– rozpatrzenie wniosków Komisji Go−
spodarki Zasobami Mieszkaniowy−
mi do planu remontów na rok 2014,

– rozpatrzenie wniosków Zarządu
oraz podjęcie uchwał w sprawie:

a/ odstąpienia od przetargu na wyko−
nanie remontu schodów i wykona−
nia podjazdu dla osób niepełno−
sprawnych w budynku przy ul.
Tołstoja 50,

b/ zmiany przeznaczenia lokalu mie−
szkalnego nr 135 przy al. Marsz.
Piłsudskiego 56.
Ponadto członkowie Komisji GZM

brali czynny udział – w charakterze ob−
serwatora – w postępowaniach przetar−
gowych i odbiorach technicznych wy−
konanych robót remontowych. /WK/

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 lokali
znajdujących się przy:

1. ul. Tołstoja 62/62 w Tychach, kategorii M−4, o powierzchni użytkowej

64,97 m2, położonego na VIII piętrze, składającego się z: 4 pokoi, ku−

chni, przedpokoju, łazienki z WC.

– kwota wywoławcza 164.049,00 zł

– wadium w wysokości 16.000,00 zł

– koszty organizacji przetargu 250 zł

– minimalna kwota postąpienia wynosi 500 zł

2. ul. Tołstoja 6/60 w Tychach, kategorii M−2, o powierzchni użytkowej

37,30 m2, położonego na III piętrze, składającego się z: 1 pokoju, ku−

chni, przedpokoju, łazienki z WC.

– kwota wywoławcza 112.758,00 zł

– wadium w wysokości 11.000,00 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 10.10.2014 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.10.2014 r. w siedzibie Rady Nadzorczej

Spółdzielni przy ul. Tołstoja 60 w Tychach

– dla mieszkania M−4 przy ul. Tołstoja 62/62 w Tychach – o godz. 10.00

– dla mieszkania M−2 przy ul. Tołstoja 6/60 w Tychach – o godz. 10.30

Mieszkania 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−Mie−
szkaniowym Spółdzielni (pokój nr 5) w terminie do 8.10.2014 r.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu lub je−

go unieważnienia bez podania przyczyny.

Numer telefonu do spółdzielni: 32/217−12−07.

W związku z opracowywaniem
planu remontów na 2015 rok 

prosimy mieszkańców 
o przekazanie nam swoich 

propozycji w zakresie 
wykonania remontów 

budynków.
W szczególności zwracamy się 
do mieszkańców budynków przy
al. Marsz. Piłsudskiego 40−46
i 52−56 o zastanowienie się
i przedstawienie propozycji 
zagospodarowania terenu 
między tymi budynkami.

Informacje na ten temat można
zgłaszać członkom 

Zarządu Spółdzielni telefonicznie 
lub pisemnie.

Zarząd SM TERESA

Cały wakacyjny plan pracy naszego
klubu osiedlowego został zrealizowa−
ny. Podczas wakacji dzieciom organi−
zowano wyjścia do kina, na basen, do
kręgielni… W sierpniu odbyła się wy−
cieczka mieszkańców do aqua parku
w Tarnowskich Górach, połączona ze
zwiedzaniem pobliskiej Sztolni Czar−
nego Pstrąga – przepięknej podziem−
nej trasy turystycznej w zabytkowej
kopalni srebra.

Po wakacjach klub wrócił do zwyk−
łego trybu zajęć i godzin otwarcia pla−
cówki. W miejsce zużytego zakupiono
nowy drobny sprzęt sportowy, Tuptuś
wzbogacił się o nowe wersje gier kom−
puterowych i planszowych itp. 

Wobec bardzo dużego zaintereso−
wania mieszkańców, 17 września Tup−
tuś zorganizował chyba najliczniejszy
w swej historii wyjazd (aż dla 56 osób)
na baseny do Hotelu Gołębiewski
w Wiśle. Wycieczka połączona została
ze zwiedzaniem Cieszyna w towarzy−
stwie przewodnika, który pokazał cie−
kawe miejsca i zabytki tego miasta.
Była to ostatnia z wycieczek zaplano−
wanych w roku kalendarzowym 2014.

Ogromnym zainteresowaniem cie−
szą się także inne klubowe propozycje.
Szybko wypełniła się lista chętnych do
uczestnictwa w stałych zajęciach aqua
aerobiku na basenie miejskim oraz za−
jęć gimnastycznych dla pań (wolnych
miejsc brak do końca roku, kolejne za−
pisy będą w styczniu!).

Na 20 października (poniedziałek)
na godz. 16.00 przewidziano w Tuptu−
siu spektakl teatrzyku dla dzieci pt.
„Śpiąca królewna” w wykonaniu tea−
trzyku ART−RE (Studia Małych Form
Teatralnych, Scenografii i Reżyserii
z Krakowa). 

W drugiej połowie listopada odbę−
dzie się kolejny klubowy turniej halo−
wej piłki nożnej, a pomiędzy 8−10 gru−
dnia – zorganizowana zostanie trady−
cyjna impreza mikołajkowa. Dokładne
terminy i informacje o zapisach zosta−
ną podane na plakatach w klatkach
schodowych naszych budynków. 


