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Z PRAC RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza w drugim i trzecim kwartale 
tego roku obradowała sześć razy. Prezydium Rady 
spotkało się osiem razy. Przedmiotem jego spotkań 
było przede wszystkim przygotowywanie posie
dzeń Rady oraz bieżące wykonywanie zadań zleco
nych przez Radę.

Rada Nadzorcza podjęła osiem uchwał, w tym 
dotyczących spraw związanych z kontynuacją 
remontów elewacji i ocieplenia ścian budynków 
w poszczególnych nieruchomościach, wymiany 
legalizacyjnej wodomierzy w całych zasobach spół
dzielni, korekty Programu działalności społecznej, 
oświatowej i kulturalnej oraz planowanych kosz
tów z tytułu tej działalności na 2017 rok, dzierżawy 
gruntów pod sezonową działalność handlową.

Rada Nadzorcza przyjęła sprawozdania Zarządu 
Spółdzielni z działalności spółdzielni w I i II kwartale 

2017 roku. Zapoznała się z jego informacją na temat 
wykonania za I półrocze planów rzeczowo–finanso
wego i remontów oraz Programu działalności spo
łecznej, oświatowej i kulturalnej. Przyjęła informację 
wraz z ekspertyzą ornitologiczną na temat kosztów 
montażu budek lęgowych dla ptaków. Członkowie 
Rady zapoznali się i przyjęli analizę zużycia energii 
cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania w sezo
nie grzewczym 2016/2017 w porównaniu do ostatnich 
trzech sezonów grzewczych. Przyjęli informację na 
temat zużycia zimnej i ciepłej wody za pierwsze 
półrocze 2017 roku. Wysłuchali informacji prezesa 
ds. techniczno–eksploatacyjnych na temat utworzenia 
strony internetowej naszej spółdzielni.

Na wrześniowym posiedzeniu Rady Nad
zorczej Prezes Spółdzielni przedstawił zmiany 
Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 

ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 20 lipca 2017 
roku.

Komisje Rady Nadzorczej (Rewizyjna i Gospodarki 
Zasobami Mieszkaniowymi), wykonywały swoje zada
nia zgodnie z regulaminami i planami na 2017 rok.

W II i III kwartale Komisja Rewizyjna spotkała 
się siedem razy. Podstawowymi tematami jej spot
kań były:
–  przegląd planu pracy Zarządu w I kwartale 2017 

roku i jego realizacja;
–  analiza i kontrola pod kątem finansowym 

umów z firmą prowadzącą konserwację insta
lacji AZART oraz z firmą prowadzącą obsługę 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
ochrony przeciwpożarowej;

Dokończenie na str. 3

Bez zwolnienia tempa

Popularne dawno temu hasło głosiło: „Nic o nas bez nas”. 
Od wielu lat mamy szansę współdecydowania o sprawach 
naszej spółdzielni. Warto z tego prawa korzystać chociażby 
przy kształtowaniu planów remontowych na rok przyszły. 

W związku z przystąpieniem do budowy planu 
remontów na 2018 rok Zarząd Spółdzielni zwraca się 
z prośbą do mieszkańców o przekazanie swoich pro-

pozycji w zakresie wykonania remontów budynków. 
Propozycje można zgłaszać telefonicznie lub pisemnie 
do Zarządu Spółdzielni do 5 października.

Zgłoszone propozycje będą rozpatrzone przez Zarząd 
Spółdzielni. Jeżeli zostaną one uznane za zasadne i będą 
miały pokrycie w środkach finansowych, to zostaną wprowa
dzone do planu remontów na 2018 rok. =

SM Teresa kontynuuje remonty elewacji i ocieplanie ścian budynków. Na zdjęciach przykłady nowych elewacji na 
blokach mieszkalnych przy al. Marsz. Piłsudskiego 62-66 i ul. A Krajowej 41-45.

zgłoś swoją propozycję!

Plan remontów na 2018 rok
nowelizacja ustawy  
o spółdzielniach 
mieszkaniowych

Nadchodzą 
zmiany
9 września 2017 roku weszła 
w życie nowelizacja Usta
wy o spółdzielniach mieszka
niowych. Dokonała ona wiele 
zmian w przepisach. Za naj
ważniejsze należy uznać ure
gulowanie spraw związanych 
z członkostwem w spółdzielni. 
Od wymienionego dnia człon
kostwo w spółdzielni powstaje 
z mocy prawa i przysługuje oso
bie związanej węzłem prawnym 
ze spółdzielnią. Członkostwo 
nabyte z mocy prawa związane 
jest z brakiem obowiązku skła
dania deklaracji członkowskiej 
i brakiem obowiązku wniesienia 
wpisowego. Nie wnosi się rów
nież udziału.  

Dokończenie na str. 3
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zaległości za korzystanie z lokali mieszkalnych na Dzień 31.07.2017 r.

Tabela obrazuje stan należności wynikający z nie
zapłaconych terminowo opłat, spraw wniesionych 
do sądu, kwot zasądzonych oraz zasądzonych po 
eksmisji na dzień 31.07.2017 roku, które wyniosły 
974.692,56 zł. Ogółem zadłużenie zmniejszyło się 
o 19.686,24 zł w porównaniu do stanu na dzień 
1.01.2017 roku.

Kwota 227.361,25 zł (kolumna 4 tabeli) dotyczy 
zadłużeń z tytułu bieżących opłat.

Kwota 7.925,63 zł (kolumna 5 tabeli) to kwota 
zadłużenia wniesionego do sądu.

Kwota 215.106,18 zł (kolumna 6 tabeli) to zadłu
żenia zasądzone.

Kkwota  524.299,50 zł (kolumna 7 tabeli) to 
zadłużenie, które „wisi” na mieszkaniu, a dłużnicy 
są już wyeksmitowani (zamieszkują już poza zaso
bami spółdzielni).

Spółdzielnia za wszelką cenę stara się zmini
malizować zadłużenia czynszowe mieszkańców. 
W tym celu między innymi:

W okresie od 1 stycznia do 31 lipca bieżącego 
roku wystawiła:
=  33 przypomnienia, 128 wezwań do zapłaty, 59 

wezwań ostatecznych przedsądowych (58 - kan-
celaria prawna; 1 – SM Teresa), 

=  Rada Nadzorcza zaprosiła na rozmowy 17 
dłużników mających duże zaległości w opła-
tach za korzystanie z lokalu (zgłosiło się 7 
osób),

=  na rozmowę do Zarządu zgłosiły się 3 osoby,
=  8 dłużników złożyło prośbę do Zarządu o rozło-

żenie zadłużenia na raty, 
=  sprawy 24 dłużników skierowano na drogę 

postępowania sądowego, 
=  17 wniosków skierowano do egzekucji komor-

niczej, 
=  przeprowadzano ostrzegawczo 68 rozmów tele-

fonicznych z dłużnikami
=  wysłano informacje o stanie salda do 119 dłuż-

ników (do 31.05.2017),

=  w kwietniu bieżącego roku we wszystkich 
klatkach schodowych zostały wywieszone infor-
macje zawierające dane o liczbie dłużników 
i wysokości zadłużenia,

=  w styczniu zostały skierowane 2 wnioski do 
komornika o wszczęcie egzekucji z nierucho-
mości,

=  w lipcu komornik przeprowadził eksmisję 
z lokalu mieszkalnego (osoba zajmowała lokal 
bez tytułu prawnego),

=  w drodze licytacji komorniczej zostały sprzeda-
ne 2 mieszkania.

Wspólnie z kancelarią prawną spółdzielnia pona-
gla do zapłaty dłużników, którzy uchylają się 
od spłacania zadłużenia. Wszelkie zobowiązania 
lokatorów – dłużników monitorowane są na bieżą-
co przez  pracownika działu księgowości, Zarząd 
Spółdzielni oraz Radę Nadzorczą (Komisję Rewi-
zyjną). =
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Dokończenie ze str. 1

Członkiem spółdzielni jest osoba 
fizyczna, choćby nie miała zdolności do 
czynności prawnych albo miała ograni
czoną zdolność do czynności prawnych: 
1)  której przysługuje spółdzielcze 

lokatorskie prawo do lokalu 
mieszkalnego; 

2)  której przysługuje spółdzielcze 
własnościowe prawo do lokalu; 

3)  której przysługuje roszczenie 
o ustanowienie spółdzielczego 
lokatorskiego prawa do lokalu 
mieszkalnego; 

4)  której przysługuje roszczenie 
o ustanowienie odrębnej własności 
lokalu, zwane dalej „ekspektatywą 
własności”; lub 

5)  będąca założycielem spółdzielni. 
Członkami spółdzielni są oboje 

małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu 
przysługuje im wspólnie, albo jeże
li wspólnie ubiegają się o zawarcie 
umowy o ustanowienie spółdzielcze
go lokatorskiego prawa do lokalu 
mieszkalnego albo prawa odrębnej 
własności lokalu. 

Jeżeli spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu, prawo odrębnej 
własności lokalu albo ekspektaty
wa własności należy do kilku osób, 
członkiem spółdzielni może być tylko 
jedna z nich, chyba że przysługuje ono 
wspólnie małżonkom. W przypadku 
zgłoszenia się kilku uprawnionych 
rozstrzyga sąd w postępowaniu nie
procesowym. Po bezskutecznym upły
wie wyznaczonego przez spółdzielnię 
terminu wystąpienia do sądu, nie dłuż
szego niż 12 miesięcy, wyboru doko
nuje spółdzielnia. W przypadkach, 
o których mowa wyżej, osoby którym 
przysługuje spółdzielcze własnościo
we prawo do lokalu, prawo odrębnej 
własności lokalu albo ekspektatywa 
własności mogą wyznaczyć spośród 
siebie pełnomocnika w celu wyko
nywania uprawnień wynikających 
z członkostwa w spółdzielni. 

Członkiem spółdzielni może być 
również osoba, która nabyła prawo 
odrębnej własności lokalu. Właścicie
lowi lokalu, który nie jest członkiem 
spółdzielni, przysługuje roszczenie 
o przyjęcie w poczet członków spół
dzielni i złożenie deklaracji. Tak więc 
właściciel lokalu wyodrębnionego 
będzie sam decydował, czy chce być 
członkiem, czy też nie.

Członkostwo w spółdzielni ustaje 
z chwilą:
1)  wygaśnięcia spółdzielczego loka

torskiego prawa do lokalu miesz
kalnego;  

2)  zbycia spółdzielczego własnościo
wego prawa do lokalu lub udziału 
w tym prawie;  

3)  zbycia prawa odrębnej własności 
lokalu lub udziału w tym prawie; 

4)  zbycia ekspektatywy własności lub 
udziału w tym prawie;  

5)  wygaśnięcia roszczenia o ustano
wienie spółdzielczego lokatorskie
go prawa do lokalu mieszkalnego; 

6)  rozwiązania umowy o budowę 
lokalu, o której mowa w art. 18. 
Członkostwo w spółdzielni ustaje 

także w przypadkach podjęcia przez 
większość właścicieli lokali uchwały, 
że w zakresie ich praw i obowiązków 
oraz zarządu nieruchomością wspól
ną będą miały zastosowanie przepisy 
Ustawy o własności lokali oraz gdy 
w obrębie danej nieruchomości zosta
ła wyodrębniona własność wszyst
kich lokali.

Jeżeli członkowi przysługuje 
w spółdzielni więcej niż jeden tytuł 
prawny do lokalu będący podstawą 
uzyskania członkostwa, utrata człon
kostwa następuje dopiero w przy
padku utraty wszystkich tytułów 
prawnych do lokali w ramach tej 
spółdzielni. 

W przypadku zaległości z zapłatą 
opłat za używanie lokalu za okres 
co najmniej 6 miesięcy, rażącego 
lub uporczywego wykraczania osoby 
korzystającej z lokalu przeciwko 
obowiązującemu porządkowi domo
wemu albo niewłaściwego zachowa
nia tej osoby czyniącego korzystanie 
z innych lokali lub nieruchomości 
wspólnej uciążliwym, spółdziel
nia może w trybie procesu żądać 
orzeczenia przez sąd o wygaśnięciu 
spółdzielczego lokatorskiego prawa 
do lokalu mieszkalnego. Jeżeli pod
stawą żądania orzeczenia o wygaś
nięciu spółdzielczego lokatorskiego 
prawa do lokalu mieszkalnego jest 
zaleganie z zapłatą opłat, o któ
rych mowa w art. 4 ust. 1 ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych, 
nie można orzec o wygaśnięciu spół
dzielczego lokatorskiego prawa do 
tego lokalu, jeżeli najpóźniej przed 
zamknięciem rozprawy przed sądem 
pierwszej instancji, a jeżeli wniesio
no apelację – przed sądem drugiej 
instancji członek spółdzielni uiści 
wszystkie zaległe opłaty. W przy
padku gdy spółdzielcze lokator
skie prawo do lokalu mieszkalnego 
przysługuje małżonkom wspólnie, 
sąd może orzec o wygaśnięciu spół
dzielczego lokatorskiego prawa do 
lokalu mieszkalnego wobec jednego 
z małżonków albo wobec obojga 
małżonków.

Osobie, której przysługiwało spół
dzielcze lokatorskie prawo do lokalu 
mieszkalnego, a której prawo wygasło 
z powodu nieuiszczania opłat związa
nych z eksploatacją i utrzymaniem jej 

lokalu lub eksploatacją i utrzymaniem 
nieruchomości stanowiących mienie 
spółdzielni, przysługuje roszczenie do 
spółdzielni o ponowne ustanowienie 
spółdzielczego lokatorskiego prawa 
do lokalu mieszkalnego, jeżeli spłaci 
spółdzielni całe zadłużenie wynika
jące z nieuiszczania tych opłat wraz 
z odsetkami. Roszczenie to przysłu
guje tylko wtedy, jeżeli wcześniej nie 
został ustanowiony tytuł prawny do 
lokalu na rzecz innej osoby. Warun
kiem ustanowienia przez spółdzielnię 
tytułu prawnego do lokalu na rzecz 
innej osoby jest opróżnienie lokalu 
przez osobę, której spółdzielcze loka
torskie prawo do lokalu mieszkalnego 
wygasło.

W ramach nowelizacji wprowa
dzono nowy przepis mówiący, że 
członek spółdzielni może uczestni
czyć w walnym zgromadzeniu oso
biście albo przez pełnomocnika. 
Pełnomocnik nie może zastępować 
więcej niż jednego członka. Pełno
mocnictwo powinno być udzielone 
na piśmie pod rygorem nieważności 
i dołączone do protokołu walnego 
zgromadzenia. Lista pełnomocnictw 
podlega odczytaniu po rozpoczęciu 
walnego zgromadzenia.

W ustawie z dnia 16 września 1982 
roku – Prawo spółdzielcze dodano m. 
in. nowe przepisy, które mówią, że:
=  w przypadku badania lustracyj

nego spółdzielni mieszkaniowych 
lustratorem nie może być osoba 
będąca członkiem zarządu jakiej
kolwiek spółdzielni mieszkanio
wej, prokurentem, likwidatorem, 
a także zatrudniony lub świadczą
cy usługi na rzecz jakiejkolwiek 
spółdzielni mieszkaniowej główny 
księgowy, radca prawny lub adwo
kat. Zakaz ten stosuje się także 
do innych osób, o ile podlegają 
członkowi zarządu, likwidatorowi 
lub głównemu księgowemu;

=  w przypadku podejrzenia naru
szenia prawa przez spółdzielnię 
mieszkaniową minister właś
ciwy do spraw budownictwa, 
planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalni
ctwa występuje do właściwego 
związku rewizyjnego, w którym 
spółdzielnia jest zrzeszona, lub 
do Krajowej Rady Spółdzielczej 
z wnioskiem o przeprowadzenie 
lustracji. Lustrację przeprowadza 
się na koszt spółdzielni.

=  minister właściwy do spraw 
budownictwa, planowania i zago
spodarowania przestrzennego oraz 
mieszkalnictwa może wystąpić 
z wnioskiem o lustrację danej 
spółdzielni nie częściej niż raz 
w roku. (ZJ)

Nadchodzą zmiany Z PRAC  
RADY NADZORCZEJ
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–  przegląd umowy z firmą ubezpie
czającą majątek SM Teresa;

–  analiza kształtowania się zaległości 
w opłatach za korzystanie z lokali 
mieszkalnych w I kwartale 2017 
roku oraz podjętych działań windy
kacyjnych;

–  ocena realizacji funduszu wynagro
dzeń SM Teresa;

–  kontrola realizacji planu urlopów 
wypoczynkowych pracowników za 
2017 rok;

–  ocena stanu wynajęcia lokali użyt
kowych w zasobach spółdzielni;

–  analiza zadłużenia we wnoszeniu 
opłat za lokale mieszkalne, wyty
powanie dłużników na spotkanie 
z Radą Nadzorczą;

–  analiza wykonania planu rzeczowo–
finansowego oraz analiza kosztów 
eksploatacji na dzień 30.06.2017 
roku;

–  sprawdzenie stanu środków pie
niężnych na funduszu remontowym 
spółdzielni;

–  kontrola rozliczenia finansowego 
robót związanych z dociepleniem 
ścian budynku przy ul. Armii Kra
jowej 41–45. 
Komisja Gospodarki Zasobami 

Mieszkaniowymi w przedstawianym 
okresie spotkała się pięć razy. Zajmo
wała się głównie:
–  udziałem członków komisji 

w roli obserwatorów w przeglą
dach gwarancyjnych i pogwaran
cyjnych oraz w organizowanych 
przez Zarząd przetargach i nego
cjacjach;

–  przeglądem infrastruktury osiedla 
T i T–1 pod względem estetyki 
i czystości po zakończeniu prac 
dociepleniowych;

–  przeglądem placów zabaw pod 
względem bezpieczeństwa i estety
ki urządzeń;

–  przeglądami pomieszczeń i urzą
dzeń wymiennikowni przed sezo
nem grzewczym;

–  analizą umowy na wykonanie kon
serwacji instalacji AZART w związ
ku z modernizacją;

–  przeglądem książek obiektów nieru
chomości II.
Członkowie Rady Nadzorczej 

w każdy pierwszy poniedziałek 
miesiąca w godzinach od 17.00 
do 18.00 pełnili dyżur w siedzibie 
Rady. Dyżury są kontynuowane. 
Zapraszamy wszystkich mieszkań-
ców do współpracy. =

Bez zwolnienia 
tempa
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Bezpłatne Pismo Członków 
Spółdzielni Mieszkaniowej TeReSa. 
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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
teleFon aWaryJny

w przypadku awarii windy
601−465−540

SM TERESA
al. Marsz. Piłsudskiego 32

WIEŚCI Z TUPTUSIA

Spółdzielnia Mieszkaniowa TERESA
LOKALE DO WYNAJĘCIA!

1) ul. Tołstoja 9 – parter – o pow. 20,64 m²  4) Piłsudskiego 52 – parter – o pow. 19,44 m²
2) ul. Tołstoja 15 – parter – o pow. 20,40 m² 5) Tołstoja 13 – parter – o pow. 20,20 m².
3) Piłsudskiego 66 – parter – o pow. 20,74 m² 
Stawka czynszu zostanie ustalona w drodze indywidualnej negocjacji na etapie zawierania umowy.
Lokal można obejrzeć po wcześniejszym ustaleniu terminu.
Informację można uzyskać w biurze spółdzielni przy al. Marsz. Piłsudskiego 32 w Tychach (pokój nr 3) lub 
telefonicznie: 32/ 217–12–07 wew. 22

- kwota wywoławcza:    118.648,00 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 na-
leży wpłacić na konto spółdzielni ING BSK nr 33 1050 1399 
1000 0007 0071 3522 do dnia 6.10.2017 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 10.10.2017 r. o godz. 
10.00 w siedzibie Rady Nadzorczej Spółdzielni przy ul. 
Tołstoja 60 w Tychach.

Mieszkanie można oglądać w poniedziałek od 7.30 do16.00 
oraz od wtorku do czwartku od 7.30 do 14.00.

Osoby chętne do przystąpienia do przetargu zobowiązane 
są zapoznać się z warunkami przetargu znajdującymi się w 
Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym spółdzielni (pokój nr 
5) w terminie do 4.10.2017 r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od prze-
targu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Numer telefonu do spółdzielni: 32-217-12-07.

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: ul. Tołstoja 48/71 
w Tychach, kategorii M-2, o powierzchni użytkowej 37,40 m2, położonego na I piętrze, składającego się 
z: 1 pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc.

=  W czasie wakacji organizowa
ne były wyjścia do kina, kręgiel
ni oraz na basen. Dzieci brały 
udział w zajęciach literackopla
stycznych w Mediatece. W klubie 
odbyły się warsztaty plastyczne 
dla dzieci oraz przedstawienie tea
tralne. 30 sierpnia klub zorganizo
wał wycieczkę do Parku Miniatur 
i Warowni w Inwałdzie. 

=  Od września rozpoczęły się zajęcia 
z aquaaerobiku. Zajęcia z aerobi
ku rozpoczną się w październiku. 

=  14 września klub zorganizował 
wycieczkę do Afrykarium i zoo 
we Wrocławiu. Była to ostatnia 
wycieczka w tym roku. 

=  27 września odbędą się kolejne 
warsztaty plastyczne dla dzieci. 
Serdecznie zapraszamy!

=  W grudniu zapraszamy dzieci na 
imprezę mikołajkową. Szczegóły 
ogłosimy na plakatach.

=  Wszystkie informacje dotyczące 
bieżących zajęć i imprez organi
zowanych w klubie zamieszczane 
są na plakatach. (EK) Na wycieczce w Inwałdzie.

Przedstawienie teatralne w Tuptusiu. Wakacyjne zajęcia w Mediatece.


