
Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Czechowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej (CSM) 
działając na  podstawie § 105 Statutu CSM zawiadamia, że w dniu 

00 25.05.2012r. (piątek) o godz. 17 w Klubie Chemika w 
Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Barlickiego odbędzie się

WALNE  ZGROMADZENIE  

Porządek obrad:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 
o spółdzielniach mieszkaniowych, każdy członek CSM ma prawo 
zapoznać się ze sprawozdaniem Zarządu CSM, sprawozdaniem 
finansowym oraz projektami uchwał będącymi przedmiotem obrad 
Walnego Zgromadzenia. W tym celu powyższe materiały udostępnione 
zostaną do wglądu, na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia 
tj. od dnia 04.05.2012r. w siedzibie CSM w Czechowicach-
Dziedzicach przy ul. Narutowicza 79  pokój nr 112  I piętro. 

1.Otwarcie obrad  wybór prezydium Walnego Zgromadzenia.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej, wyborczej, statutowej oraz 

uchwał i wniosków.
4.Stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia.
5.Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej na 

okres kolejnej kadencji.
6.Wybory do Rady Nadzorczej  zgłaszanie kandydatów na członków 

Rady Nadzorczej oraz prezentacja zgłoszonych kandydatów. 
7.Rozpatrzenie wniosków z badania lustracyjnego CSM za lata 2009-

2011 oraz podjęcie uchwały w sprawie ich  przyjęcia.
8.Sprawozdanie Rady Nadzorczej CSM z działalności w roku 2011 

oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego 
sprawozdania.

9.Sprawozdanie Zarządu CSM z działalności w roku 2011, w tym 
sprawozdanie finansowe oraz podjęcie uchwał w sprawie 
zatwierdzenia tych sprawozdań.

10.Uchwalenie Głównych kierunków działania CSM w 2012 roku. 
11.Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 

2011.
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia  absolutorium członkom 

Zarządu CSM za rok 2011.
13.Uchwalenie zmian w Statucie CSM.
14.Wybór 2 przedstawicieli, reprezentujących CSM w obradach 

zjazdu przedkongresowego Krajowej Rady Spółdzielczej.
15.Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenie najwyższej sumy 

zobowiązań jaką CSM może zaciągnąć w okresie do najbliższego 
Walnego Zgromadzenia w 2013 roku.

16.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokali mieszkalnych.
17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

przekazanie lub zbycie przez CSM prawa użytkowania 
wieczystego przysługującego CSM do działek                    nr 
3788/1082 o pow. 0,0073 ha  i nr 3788/1084 o pow. 0,0220 ha  
opisanych w księdze wieczystej KA1P/00052653/8.

18.Rozpatrzenie odwołań członków CSM od uchwał Rady Nadzorczej
18.1.nr 15/2012 z dnia 22.02.2012r. w sprawie wykluczenia z CSM,
18.2.nr 19/2012 z dnia 22.02.2012r. w sprawie wykluczenia z CSM.
19.Sprawozdanie Komisji mandatowo-skrutacyjnej  ogłoszenie 

wyników wyborów.
20.Sprawozdanie Komisji  uchwał i wniosków.
21.Zamknięcie obrad.

Zyczy Rada Nadzorcza i Zarzad CSM
Przed Walnym Zgromadzeniem Członków CSM Zarząd i Rada 
Nadzorcza przedstawiają Członkom Spółdzielni sprawozdanie z 
rocznej działalności.

Obowiązki użytkowników lokali

Już w tym roku będziemy odbierać telewizję w systemie cyfrowym

Na stronie 2 informujemy o Głównych kierunkach działania CSM w 2011 roku

Na stronach od 3 do 8 zamieszczamy Sprawozdanie Zarządu CSM za rok 2010. 

Mogą się w nim Państwo zapoznać między innymi z organizacją wewnętrzną 

Spółdzielni, gospodarką zasobami mieszkaniowymi, remontami i modernizacją 

zasobów, wynikiem finansowym Spółdzielni oraz zadłużeniem mieszkańców.

Głównym problemem w Naszej Spółdzielni są zaległości czynszowe. Na stronach 

7 i 8 zamieszczamy tabelę z wykazem zaległości czynszowych na budynkach na 

dzień 31.12.2010.

Użytkowanie mieszkania w budynku wielorodzinnym wiąże się z koniecznością 

stosowania się do ogólnych zasad zawartych w przepisach prawa. Zarządcy budynków 

zobowiązani są informować mieszkańców o aktualnym stanie prawnym i egzekwować 

jego stosowanie. Piszemy o tym na stronie 9 w artykule Jesteś użytkownikiem 

lokalu? Poznaj swoje obowiązki.

Nowy system nadawania telewizji w Polsce związany jest z dyrektywą Unii 

Europejskiej i Ustawą o cyfryzacji. O zmianach wynikających z przejścia na nowy 

system nadawania informujemy w artykule Telewizja Cyfrowa DVB-T na stronie 8.
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Główne kierunki działania CSM: 4.10.izolacja ścian fundamentowych budynku: 
Przedstawione poniżej kierunki działania CSM w Kopcia 2
2012 r. są zgodne z prawem spółdzielczym, ustawą 4.11.remonty wylewek piwnicznych w budynku 
o spółdzielniach mieszkaniowych, Statutem CSM, przy ul. Tetmajera 1
oraz uchwałami organów statutowych CSM. 4.12.powiększenie parkingu w sąsiedztwie 

budynku przy ul. Wyspiańskiego 19
Należą do nich: 4.13.remont parkingu w sąsiedztwie budynku 
1.Realizacja Planu Gospodarczego. Legionów 105
2.Współpraca ze spółdzielczymi strukturami 4.14.remont kapitalny dźwigu w budynku 

regionalnymi i krajowymi. Krzanowskiego 8/II
3.Współpraca z organami samorządu terenowego.
4.Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna. 5.etap I termomodernizacji budynków Tetmajera 
5.Roboty remontowo-inwestycyjne wynikające z 1,12,14,16,18, Krzanowskiego 5 i 9 - ocieplenie 

nieprzewidzianych potrzeb. stropodachów metodą wdmuchiwania 
6.wdrożenie 4-letniego programu wymiany lamp 

W ramach realizacji Planu Gospodarczego zewnętrznych na kompozytowe wraz z 
priorytetem jest: oprawami świetlnymi
1.racjonalizacja i obniżanie kosztów działania 7.wdrożenie 3-letniego programu wymiany 

Spółdzielni; instalacji wodnej w budynkach wysokich oś. 
2.maksymalizacja dochodów z majątku Północ II  Tetmajera 16 i Tetmajera 18

Spółdzielni; 8.wykonanie remontów w lokalach użytkowych: 
3.sprawne i zgodne z interesem członków 8.1.remont otoczenia  schody i chodniki - przy 

Spółdzielni zarządzanie nieruchomościami 4.5.wymiana stolarki okiennej na klatkach Pawilonie Traugutta 20
mieszkalnymi; schodowych w budynkach; Szkolna 47, Braci 8.2. częściowy remont dachu Pawilonu Dziedzic 

4.realizacja Planu Remontów, w tym: Sofków 7 Szkolna 40
4.6.remonty schodów w skarpach budynków: 8.3. wymiana drzwi wejściowych do budynku 

4.1.remont instalacji elektrycznej na budynkach: Wyspiańskiego 15,19,21 Traugutta 1
Jagiellońska 14, Niepodległości 14 i 16 4.7.remonty chodników w rejonie budynków; 

4.2.wymiana wodomierzy w cyklu 5-letnim na Krzanowskiego 12,14,16 i Legionów 115
wodomierze ze zdalnym odczytem na 4.8.remont chodnika i schodów w skarpie przy Wyżej wymienione strategiczne kierunki działań 
budynkach: Barlickiego 17 i 65-67, Prusa 5, budynku Michałowicza 5, naprawa chodnika zostały przygotowane w oparciu o aktualne 
Krzanowskiego 6 i 8, Tetmajera 12,14,16 i 18 Wyspiańskiego 21/VI, VII, Klasztorna  plac uregulowania prawne, gospodarcze i finansowe. 

4.3.częściowe konieczne remonty dachów na zabaw. Ewentualna zmiana tych przesłanek może 
budynkach: Kopcia 2, Niepodległości 14, Braci 4.9.remont podestów przed wejściami do wpłynąć na zakres, koszt i czas realizacji 
Sofków 4 i Żeromskiego 36-38 b u d y n k ó w :  Wy s p i a ń s k i e g o  1 7 ,  2 1 ,  zamierzonych celów.

4.4.remont naświetli na klatkach schodowych w Michałowicza 7, Żeromskiego 21-23 i 
budynkach: Jagiellońska 8 i 12 36-38

Główne kierunki 
działania

CSM w 2011 
roku.

Przedstawione poniżej kierunki działania 
CSM w 2011r. są zgodne z prawem 

spółdzielczym, ustawą o spółdzielniach 
mieszkaniowych, Statutem CSM, oraz 

uchwałami organów statutowych CSM.
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Sprawozdanie Zarządu Czechowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej z działalności 

w roku 2010
ROZDZIAŁ 1 WSTĘP Zarząd  3 etaty, dział organizacyjno-członkowski  3,5 etatu, dział administracji  

3,5 etatu, dział księgowości  5,5 etatów, dział remontów  5 etatów.

Zarząd Czechowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej składa Walnemu ROZDZIAŁ 3 GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI
Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności w roku 2011. 
W roku sprawozdawczym nasza działalność koncentrowała się na wykonaniu W posiadaniu Spółdzielni w 2011 roku znajdowały się zasoby o łącznej 

2rocznego planu gospodarczego oraz realizacji kierunków działania, przyjętych powierzchni  154 tys. m , składające się z  84 budynków mieszkalnych (147 
2przez Walne Zgromadzenie  w 2011 r. tys. m ) oraz 4 pawilonów handlowo-usługowych, 2 hydroforowni, a także 

Działalność Spółdzielni i jej wyniki zależą w dużym stopniu od zaplecza administracyjno-gospodarczego przy ulicy Narutowicza. W dniu 
wpływu czynników niezależnych od Spółdzielni, do których zaliczyć należy 21.12.2011 r. sprzedano Gminie Czechowice-Dziedzice budynek mieszkalny 

2miedzy innymi wzrost cen materiałów i usług, zmiany wysokości podatków położony przy ul. Sienkiewicza 3 o powierzchni użytkowej 695,5 m . W 2011 
itp. roku zasoby Spółdzielni zamieszkiwało 7 676 osób (stan na dzień 
31 grudnia 2011 r. Spółdzielnia liczyła 2512 członków. Na koniec roku 31.12.2011r.).
struktura lokali przedstawiała się następująco: Utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym budynków i ich 
-spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu     54, wyposażenia oraz infrastruktury towarzyszącej stanowi jeden z podstawowych 
-spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 2355, obowiązków Zarządu Spółdzielni
-odrębna własność do lokalu   571, Biorąc pod uwagę pogarszającą się sytuację materialną mieszkańców, 
-umowy najmu   152, o czym świadczą kłopoty części naszych lokatorów z terminowym 
-lokale zajmowane bez tytułu prawnego     39. regulowaniem opłat za lokale, uchwalając plan gospodarczy na 2011 r., podjęto 

decyzję o utrzymaniu stawki opłat eksploatacyjnych na dotychczasowym 
poziomie (poza najmem) tj. w wysokości obowiązującej od lipca 2010 roku. 
Było to możliwe dzięki zasileniu gospodarki lokalami mieszkalnymi ROZDZIAŁ 2 ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA SPÓŁDZIELNI
dochodami z pozostałego mienia Spółdzielni i części nadwyżki bilansowej za 
2010 rok. 

Organami Spółdzielni, zgodnie z Ustawą „Prawo spółdzielcze” oraz Z opłat zależnych od Zarządu Spółdzielni zmianie od kwietnia 2011 
statutem Spółdzielni są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd. roku uległa o 9% jedynie opłata za windy, poprzednio jej zmiana miała miejsce 
Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni, a jego w styczniu 2009 roku. Ponadto, aby dostosować istniejąca  instalację AZART-
uprawnienia określa § 103 Statutu naszej Spółdzielni. u do odbioru sygnału cyfrowego wprowadzona została dodatkowa opłata w 

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. wysokości 3 zł na lokal (gniazdko), która będzie naliczana do czasu 
Skład i działalność Rady Nadzorczej przedstawione są w jej sprawozdaniu. sfinansowania kosztów tej modernizacji.

Zarząd reprezentuje Spółdzielnię na zewnątrz w oparciu o 
ustawę „Prawo Spółdzielcze”, „Ustawę o spółdzielniach 
mieszkaniowych” oraz Statut Spółdzielni i Regulamin Zarządu. 
Stosownie do postanowień § 130 statutu całością prac Spółdzielni 
kierował wykonawczo Zarząd Spółdzielni w składzie:
- Prezes Zarządu Andrzej Nocoń, wykształcenie wyższe 
administracyjne, zarządca nieruchomości z uprawnieniami;
- Zastępca Prezesa ds. technicznychJacek Gąsiorowski, 

wykształcenie wyższe techniczne, z uprawnieniami zarządcy 
nieruchomości;

- Zastępca Prezesa ds. ekonomicznych - Główna księgowa  
Urszula Maciejczyk, wykształcenie wyższe ekonomiczne, 
uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W 2011 roku Zarząd odbył 30 protokołowanych posiedzeń 
podejmując 46 uchwał. Do stałych zagadnień rozpatrywanych przez Zarząd Pozostałe opłaty (poza mediami dostarczanymi do lokali) tj. opłaty za 
należały sprawy członkowsko-mieszkaniowe, analiza i ocena wyników wywóz nieczystości, legalizację wodomierzy i energię elektryczną zużywaną 
gospodarczo-finansowych Spółdzielni oraz problemy związane z bieżącym na potrzeby nieruchomości wspólnej (oświetlenie pomieszczeń wspólnych i 
zarządzaniem  nieruchomościami Spółdzielni: otoczenia budynków),  w 2011 r. nie uległy zmianie. 

Stawki przedstawione w tabeli dotyczyły członków Spółdzielni, Zzapewnienie dostaw energii elektrycznej, wody, ciepła, gazu, natomiast osoby niebędące członkami Spółdzielni oraz najemcy wnoszą 
odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych; wyższe opłaty, ponieważ nie przysługują im tzw. pożytki z mienia Spółdzielni 

/np. dochody z lokali użytkowych będących własnością CSM/.   Zwindykacja należności od dłużników;
Zarząd, w celu umożliwienia stosowania dotychczasowych stawek 

Zopłacanie podatków i innych opłat publiczno-prawnych, ciążących na opłat eksploatacyjnych dla mieszkań również w 2012 roku, prowadził dalsze 
działania zmierzające do optymalizacji kosztów zarządzania oraz nieruchomościach;
maksymalizacji dochodów z pozostałego mienia.Zprowadzenie księgowości finansowej; Powierzchnia wydzierżawionych od Spółdzielni terenów wynosi 

2ponad 2,0 tys.m , a powierzchnia użytkowa wynajętych lokali handlowych i Zsporządzanie rocznego sprawozdania finansowego;
usługowych oraz pomieszczeń gospodarczych w piwnicach i na korytarzach - 

2Zopracowanie i realizacja planów remontowych; prawie 7,0 tys.m . Uzyskany w 2011 roku dochód  438 tys. zł  został 
przeznaczony na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją lokali Zubezpieczanie nieruchomości;
mieszkalnych.

Jednak pomimo decyzji o pozostawieniu większości spółdzielczych Zdokonywanie okresowych przeglądów nieruchomości zgodnie z 
stawek na niezmienionym poziomie, opłaty za mieszkania wzrosły za sprawą obowiązującymi przepisami.
podwyżki opłat za media.Zarząd uczestniczył w 12 posiedzeniach Rady Nadzorczej. Zgodnie z 

Na wysokość opłat wnoszonych w 2011r. do Spółdzielni, największy ustawowym obowiązkiem Zarząd zwołał Walne Zgromadzenie,  które odbyło 
wpływ miały koszty energii cieplnej na cele c.o. i c.c.w. oraz wody i się w dniu 20 maja 2011r. 
kanalizacji. Rok 2011 był kolejnym rokiem wzrostu cen zakupu energii i Średnie zatrudnienie Spółdzielni w  2011 r. wynosiło 20,5 etatu w tym : 

Szanowni Państwo!

.

Rodzaj opłaty Stawka obow. zmiana Stawka obow.
 31.12.2010 r 31.12.2011 r

2 2Fundusz Remontowy 1,90 zł/m  bez zmian 1,90 zł/m
2 2Eksploatacja 1,65 zł/m 1,65 zł/m

AZART 2,55 zł/gniazdko bez zmian 2,55 zł/gniazdko
AZART - dostosowanie +3,00 zł
Do odbioru cyfrowego /gniazdko
Energia elektryczna 2,65 zł/osobę bez zmian 2,65 zł/osobę
Wodomierze 1,50 zł/wodomierz bez zmian 1,50 zł/wodomierz
Dźwigi 5,50 zł/osobę +0,50 zł/os. 6,00 zł/osobę
Wywóz nieczystości 6,67 zł/osobę bez zmian 6,67 zł/osobę
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wzrostu zaliczek na ten cel. Opłaty na pokrycie kosztów mediów i usług 2.13.remonty przewodów, wykonanie i montaż nasad wentylacyjnych  zgodnie z 
komunalnych stanowią, w zależności od stopnia wyposażenia lokalu w zaleceniami kominiarza - w zakresie dotyczącym 40 mieszkań, montaż 
instalacje oraz indywidualnego zużycia, nadal ponad połowę ogółu opłat za wkładów kominowych i nasad w pionie mieszkania 18 w budynku Legionów 
mieszkanie, a w budynkach z centralną ciepłą wodą nawet 70%. 115,
ROZDZIAŁ 4  REMONTY I MODERNIZACJA ZASOBÓW 2.14.wykonanie otworów wentylacyjno-nawiewnych wraz z montażem kratek w 

całym budynku Łukasiewicza 22,
2.15.okresowy przegląd systemu oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego i Realizacja Planu Remontów za rok 2011.

instalacji hydrantowej na budynkach wysokich przy ul.Traugutta 22, 24, 26, 
28, Krzanowskiego 5, 6, 8, 9, Tetmajera 1, 12, 14, 16, 18, oraz niezbędne Wydatki funduszu remontowego w 2011 roku wyniosły 6705 tys. zł, z 
naprawy na budynkach Krzanowskiego 5, Traugutta 28czego:

na łączną kwotę: 1059 tys. złZ
Z 1713 tys. zł.  spłata zobowiązań z tytułu kredytów na ocieplenia z lat 3.Zrealizowane roboty ogólnobudowlane:

poprzednich, 3.1.częściowy remont dachów na budynkach przy ul. Michałowicza 7, 
Wyspiańskiego 17, 19, 21, Traugutta 22,24,26, Niepodległości 16, Z 2236 tys. zł.  koszty wykonania planowanych robót remontowych
Łukasiewicza 6, 22, Górnicza 36, Sienkiewicza 3, Barlickiego 17, 
Krzanowskiego 5,Sfinansowanie tych wydatków przedstawia się w następujący sposób:

3.2.likwidacja przecieków z dachu do maszynowni na budynku Tetmajera 16, 
Z 2494 tys. zł.  pożyczki z WFOŚiGW i kredyty z premią BGK (zaciągnięte wymiana rynien i obróbek blacharskich gzymsu nad kl.I od strony wejść 

na lata 2011-2021) budynku Jagiellońska 10 oraz usuwanie przecieków miejscowych  43 
zgłoszeń,Z 3827 tys. zł. - wpływy funduszu remontowego z 2011 r. wraz z 

3.3.czyszczenie rynien z liści przed sezonem zimowym na budynkach pozostałością z 2010 r.
Łukasiewicza 6,8,10,22, Żeromskiego 21-23, 36-38, Prusa 21, 23, Z 384 tys. zł. - wpływy funduszu remontowego z 2012 r. Sienkiewicza 3, Hutnicza 6, 10, Barlickiego 30,

3.4.uzupełnienie tynków zewnętrznych, zabudowa przestrzeni pomiędzy 
Na wpływy funduszu remontowego w 2011 r - 3827 tys. zł. złożyły się: gzymsem, a połacią dachową na budynku Sienkiewicza 3, 
środki z odpisów 3468 tys. zł (w tym 3295 tys. zł. - odpisy z lokali 3.5.uzupełnienie kratek w otworach stropodachu na budynku Wyspiańskiego 
mieszkalnych, 87 tys. zł. - odpisy na wodomierze, 86 tys. zł. - odpisy na Azart)  21,
i 359 tys. zł. - środki pozostałe z 2010 roku. 3.6.naprawa wykładzin podestów na klatkach schodowych w budynkach 

Tetmajera 12,14, 16, 18, Krzanowskiego 6, 9 oraz na korytarzu w budynku 
1.Koszty poniesione na ocieplenia budynków - łącznie  4469 tys. zł w tym: Traugutta 26, naprawa posadzki w piwnicach budynków Braci Sofków 7, 
1.1.koszty obsługi kredytu (spłata kapitału plus odsetki) - na łączną kwotę:        P.Skargi 7,

1713 tys. zł. 3.7.wymianę drzwi wejściowych w budynkach Niepodległości 90, Legionów 
1.2.ocieplenia budynków środki własne (audyt energetyczny, opracowanie 97, 99, 105, Żeromskiego 21-23, 36-38, P.Skargi 7, Barabasza 23, 

kompletu dokumentacji, złożenie wniosku do WFOŚiGW, prowadzenie Mickiewicza 12, Michałowicza 7, Kopcia 2, 4, Łukasiewicza 22, 
postępowania w celu pozyskania dofinansowania termomodernizacji dla Sienkiewicza 3, Słowackiego 27,
budynków Traugutta 24, 28, roboty dodatkowe, nadzór autorski oraz 3.8.kompleksowa wymiana okien na korytarzach i pomieszczeniach wspólnego 
charakterystyka energetyczna, udział własny) na kwotę: 262 tys. zł. użytku w budynkach przy ul. Sienkiewicza 3, Łukasiewicza 22,

1.3.ocieplenia budynków z pożyczek i kredytów na kwotę: 2494 tys. zł. 3.9.awaryjna wymiana okien na klatkach schodowych Tetmajera 12/II/7 piętro, 
Wyspiańskiego 15/V/ 5 piętro, Niepodległości 90 węzeł c.o. ,

Stan zadłużenia z tytułu kredytów na ocieplenia na koniec 2011 r. wyniósł:       3.10.roboty stolarsko ślusarskie: naprawy i szklenia stolarki wspólnej, naprawy 
8357 tys. zł  (bez kredytu przypadającego na lokal użytkowy w budynku skrzynek pocztowych - 83 zdarzeń,
Słowackiego 27  31 tys. Zł). 3.11.remont 8 mieszkań socjalnych w budynkach Sienkiewicza 3, 

Łukasiewicza 22, Żeromskiego 36-38,
W 2011r wykonano termomodernizację budynków Traugutta 24 i 28. 3.12.podział piwnic w celu dostosowania do ilości mieszkań w budynku 

Łukasiewicza 22,
2.Zrealizowane roboty instalacyjne: 3.13.remont ścianek piwnicznych w budynku przy ul. Jagiellońskiej 12/6, 
2.1.usuwanie awarii na instalacji gazowej i roboty dodatkowe przy likwidacja zagrzybienia w mieszkaniu Legionów 99/3, remont balkonu w 

przeglądach gazowych 70 zdarzeń, budynku Legionów 111/13, w pionie mieszkania 7 w budynku 
2.2.usuwanie awarii  wodno-kanalizacyjnych w mieszkaniach - 297 zdarzeń, Jagiellońska 14, oraz w budynku Jagiellońska 16 w mieszkaniach 
2.3.kompleksowa wymiana pionów ciepłej i zimnej wody wraz z wymiana 26,30,34,37,

legalizacyjną wodomierzy z głowicą zdalnego odczytu na budynku 3.14.naprawa schodów zewnętrznych w budynkach Sobieskiego 15/kl. II, 
Tetmajera 1, Krzanowskiego 5 i 9, Barlickiego 65-67, Klasztorna 24/II, Bestwińska 4, 6,  Łukasiewicza 22, 

2.4.wymiana części poziomej instalacji sanitarnej w budynkach Kopcia 4/III, Wyspiańskiego 15 kl. II,III,IV,VI,VII,
Wyspiańskiego 21/I, Niepodległości 16/I, Tetmajera 14, 3.15.naprawa tynków zewnętrznych na budynku Łukasiewicza 22, naprawa 

2.5.wymiana pionu kanalizacyjnego w budynkach B. Sofków 7, Barlickiego 17 cokołu na budynku Sobieskiego 27, 
i Barlickiego 65-67, 3.16.izolacja ścian fundamentowych w celu likwidacji przecieków do piwnic w 

2.6.wymiana wewnętrznych linii zasilania w budynku Traugutta 24, Legionów budynkach Mickiewicza 10, Niepodległości 90, Traugutta 22,
103, Kopcia 5,  remont administracyjnej rozdzielni elektrycznej w 3.17.likwidacja przecieków do mieszkań przez płyty i złącza w budynkach 
budynkach Traugutta 26, 24, Tetmajera  1,12,14,16,18, Krzanowskiego 5,9,

2.7.remonty częściowe instalacji elektrycznej po pożarze na budynku 3.18.częściowy remont dźwigu w budynku Tetmajera 1 kl.I,II, 12 kl.I i II, 16 
Tetmajera 18 i Traugutta 26, uzupełnienie uziemienia w budynku kl.I i II, 18 kl.I i II, Krzanowskiego 8/I i II,  Krzanowskiego 6/II, Traugutta 
Barabasza 23, wykonanie dodatkowych połączeń wyrównawczych w 24,26, 28, remont sterowników dźwigów po wyładowaniach 
budynkach Legionów 105, Mickiewicza 10, Jagiellońska 8,10,12,16, atmosferycznych w budynku Krzanowskiego 5/I i II,
Sobieskiego 36, Klasztorna 22, remont instalacji w mieszkaniu 3.19.kapitalny remont dźwigu w budynku Krzanowskiego 9/ kl. II, Tetmajera 
Łukasiewicza 22/ 11, bieżące utrzymanie, usuwanie awarii oraz nadzór 16/ kl.II,
inspektora elektroenergetycznego (tylko w I kwartale), 3.20.malowanie pomieszczeń wspólnego użytku w budynkach Jagiellońska 16, 

2.8.naprawy instalacji domofonowych  157 zgłoszeń, Legionów 93, 99 i węzła c.o. w budynku Sobieskiego 27,
2.9.usuwanie awarii na instalacji centralnego ogrzewania wraz z materiałami - na łączną kwotę: 954 tys. zł. 

w 94 punktach, 
2.10.przegląd sezonowy kotłowni gazowych w budynkach B. Sofków 2,4,7, 4.Zrealizowane roboty na elementach infrastruktury:

Hutnicza 6,10, Słowackiego 27, 4.1. remont i montaż dwóch zestawów  „Mini Karolina” i „Maciek” na placu 
2.11.remont instalacji odgromowej na budynkach Krzanowskiego 12, 14, zabaw oś. Traugutta,

Żeromskiego 21-23, 36-38, 4.2.wymiana uszkodzonych desek w ławkach osiedlowych przy budynkach 
2.12.modernizacja instalacji AZART w celu przystosowania jej do odbioru Michałowicza 7, Szkolna 47, Braci Sofków 7, Tetmajera 18, Hutnicza 6,10, 

telewizji cyfrowej, przebudowa masztów antenowych przy robotach Wyspiańskiego 19,21, Krzanowskiego 6,8,12,16, Mickiewicza 
termomodernizacyjnych na budynkach Traugutta 24, 28,

2756 tys. zł.  ocieplenie budynków
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10,12,Sobieskiego 15, 3/ przy ul. Mickiewicza 2 z powodu oczekujących na wyodrębnienie lokali 
4.3.wykonanie oświetlenia pomieszczeń gospodarczych dla budynku mieszkalnych na własność, a także braku możliwości uzyskania bonifikaty 

Sienkiewicza 3, od opłaty za przekształcenie po wejściu w życie 1.01.2008r nowelizacji 
4.4.wykonanie remontu podłoża i ogrodzenie śmietnika  dla budynków ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo 

Niepodległości 14 i 16, własności nieruchomości  teren przekazany przez Urząd Miejski w 
użytkowanie  wieczyste 4.12.2008r.

4.5.Naprawa pomp w hydroforni dla budynków wysokich Północ II i KOMISJA PRZETARGOWA
Traugutta,

4.6.usunięcie awarii na wodociągu zewnętrznym dla budynków Traugutta 22, W 2011 roku Komisja Przetargowa odbyła 15 protokołowanych 
24, 26, 28, posiedzeń. Wśród rozpatrywanych spraw znalazły się takie tematy jak:

4.7.wykonanie projektu przebudowy zewnętrznej instalacji wodnej dla 1)przetargi w trybie: przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji), zapytania 
budynków Traugutta 22, 24, 26, 28, o cenę,  

4.8.remont schodów w skarpie pomiędzy budynkami Krzanowskiego 9 a 2)wnioski firm wykonujących usługi na rzecz Spółdzielni dotyczące zmian 
Wyspiańskiego 21, stawek godzinowych, ryczałtowych,

4.9.montaż słupków zabezpieczających tereny zielone przy budynku 3)rozpatrywanie nowych ofert na usługi, ofert na najem lokali użytkowych.
Wyspiańskiego 15, 17, W trybie przetargu nieograniczonego ogłoszono przetarg na zbycie 

4.10.projekt i wykonanie pobocza utwardzonego przy budynku prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej pod budowę 
Wyspiańskiego 19, przedszkola, który nie doszedł do skutku z uwagi na brak oferentów. Przetarg 

4.11.remont parkingu z płyt ażurowych i montaż stojaków na rowery przy ten powtórzony został w trybie licytacji  również nie doszedł do skutku.
budynku Tetmajera 14,

4.12.remont chodników Tetmajera 12-14, Prusa 5, Jagiellońska 8,10,12, W trybie zapytania o cenę odbyło się 5 posiedzeń komisji  
Sobieskiego 36, dotyczących niżej wymienionych tematów:

4.13.uzupełnienie ubytków nawierzchni asfaltowych w zasobach CSM, 1)serwisowanie urządzeń z zakresu ochrony przeciwpożarowej w budynkach 
4.14.wykonanie odwodnienia nawierzchni przy wejściu do budynku Braci mieszkalnych (wysokich)

Sofków 2, 2)wykonanie remontu instalacji AZART w 80 budynkach CSM w celu 
4.15.wymiana przykanalików sanitarnych na budynkach Łukasiewicza 10, dostosowania do odbierania cyfrowego sygnału TV,

Żeromskiego 36-38, 3)na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w zasobach CSM, 
4.16.remont  elementów kanalizacji deszczowych i odwodnienia do 4)ubezpieczenie mienia CSM,

budynków Niepodległości 90, Krzanowskiego 5, Michałowicza 5,7, 5)modernizacja dźwigu towarowo-osobowego w budynku przy ul. Tetmajera 
Górnicza 36, Sobieskiego 23a, Niepodległości 14, Mickiewicza 2, 10, 16/II klatka,
Żeromskiego 36-38, Traugutta 26, 6)remont placu zabaw na osiedlu Traugutta,

4.17.wymiana 4 sztuk lamp parkowych na kompozytowe przy budynkach 7)deratyzację, dezynsekcję i dezynfekcję budynków mieszkalnych,
Mickiewicza 12, Sobieskiego 15 8)odśnieżanie dachów płaskich, usuwanie nawisów śnieżnych, itp.

na łączną kwotę: 223 tys. zł.
Przetarg-licytację o pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie 

KOMISJA PRZETARGOWA, SPRAWY TERENOWO-PRAWNE spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego z odzysku 
ogłaszano 13 razy (dla 9 lokali). Przetargi ogłaszane były kilkakrotnie z 

Terenowo-prawne przyczyn niezależnych od Spółdzielni (brak oferentów w pierwszym, a nawet 
w drugim przetargu na dany lokal).

Na dzień 31.12.2011 r Spółdzielnia posiada ogółem 23,54 ha terenów,  
z tego: 15,06 ha posiada prawo własności a 8,48 ha pozostaje w użytkowaniu Na wynajem lokalu mieszkalnego przeprowadzono jedno 
wieczystym. postępowanie w trybie przetargu ustnego (licytacji).

W Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach oczekuje na ROZDZIAŁ 5 WYNIKI FINANSOWE
realizację wniosek Spółdzielni, z dnia 28.03.1996r, dotyczący przekazania w 
użytkowanie wieczyste terenów zabudowanych garażami przy ul. Dobry wynik finansowy za 2011 rok oraz poziom posiadanych środków 
Jagiellońskiej o powierzchni około 0,05 ha. pieniężnych wskazują na stabilną kondycję ekonomiczną Spółdzielni, 

umożliwiając kontynuowanie działalności w 2012 r. zgodnie z przyjętymi 
W 2011 r teren o pow. 0,0162 ha będący własnością Spółdzielni, założeniami w planie gospodarczym oraz utrzymanie statusu wiarygodnego 

znajdujący się w pasie drogowym ul. Niepodległości (w pobliżu CHU), został partnera w rozliczeniach z kontrahentami, urzędami i bankami. 
przejęty przez Powiat Bielski Decyzją Wojewody Śląskiego Nr Działalność CSM w 2011 roku prowadzona byłą w oparciu o plan 
NW/V/77234/506/2011 z dnia 31.08.2011r  stwierdzającą nabycie z mocy gospodarczy zatwierdzony Uchwałami Rady Nadzorczej CSM  nr 175/2010 (z 
prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości zajętej pod drogę .15.12.2010r.) i nr 45/2011 (z 27.07.2011r.). W wykonaniu planu 
publiczną ul. Niepodległości, na podstawie przepisów reformujących uwzględniono kwotę 496 tys. zł tj. nadwyżkę przychodów nad kosztami 
administrację publiczną i o drogach publicznych. nieruchomości z roku ubiegłego (290 tys. zł) powiększoną o środki nadwyżki 

bilansowej za 2010 rok przeznaczone na pokrycie kosztów nieruchomości w 
Postępowanie w sprawie przekształcenia prawa użytkowania roku bieżącym zgodnie z uchwałą ostatniego Walnego Zgromadzenia (206 

wieczystego w prawo własności nieruchomości przy ul. Żeromskiego 21-23 tys.zł)/. Osiągnięte wyniki finansowe są lepsze od planowanych. 
zostało zakończone w sierpniu 2011 r. Powierzchnia gruntu przekształconego Przychody Spółdzielni w 2011 roku wyniosły 16880 tys. zł. /100,3% planu/ 
na własność powiększyła się o 0,1563 ha. (rok temu 16375 tys. zł wzrost o 3,1%ł), natomiast koszty 16473 tys. zł. /97,7% 

W grudniu 2011 r został zawarty akt notarialny sprzedaży budynku planu/ (rok temu 16066 tys. zł  wzrost o 2,5%). Różnica między przychodami a 
przy ul. Sienkiewicza 3 i pomieszczeń gospodarczych wraz z nieruchomością kosztami, czyli wynik Spółdzielni za rok 2011 wynosi  /plus/  407 tys. zł, a po 
gruntową pod tymi budowlami. Z tego tytułu powierzchnia dzierżawionego obciążeniu podatkiem dochodowym w wysokości 100 tys. zł wynik wynosi 
terenu zmniejszyła się o 0,1707 ha. 307 tys. zł. Uwzględniając nadwyżkę przychodów z 2010 roku wynik netto 

Spółdzielni wynosi +803 tys. zł: z czego:
W wyniku wyodrębniania lokali mieszkalnych na odrębną własność, Z 387 tys.zł stanowi nadwyżkę przychodów nad kosztami gzm (w bilansie - 

w 2011 r na rzecz właścicieli lokali przeszło 0,1168 ha terenów, z tego 0,0934 rozliczenie międzyokresowe);
ha w prawie własności a 0,0234 ha w prawie użytkowania wieczystego.

Z 416 tys.zł stanowi nadwyżkę bilansową (w rachunku zysków i strat i 
bilansie  zysk netto).Niżej wymienione nieruchomości nie zostały przekształcone w prawo 

Na wynik składa się: niedobór przychodów nad kosztami gospodarki własności
lokalami (działalność operacyjna) w 2011 r. - 109 tys. zł (narastająco 
uwzględniając nadwyżkę przychodów z roku 2010 na tej działalności mamy 1/ przy ul. Tetmajera 12,14,16,18 z powodu braku zgody wszystkich 
nadwyżkę przychodów nad kosztami w wys. 387 tys. zł); oraz nadwyżka współużytkowników,
przychodów nad kosztami z pozostałej działalności  poza operacyjną - 2/ przy ul. Wyspiańskiego 15,17,19,21, Krzanowskiego 5,9 z powodu braku 
stanowiąca nadwyżkę bilansową Spółdzielni tj. 516 tys. zł, która po potrąceniu zgody wszystkich współużytkowników,
podatku dochodowego wynosi  416 tys. zł. Nadwyżka bilansowa może zostać 

:
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przeznaczona uchwałą Walnego Zgromadzenia - zgodnie z art. 5 Ustawy o niezależnych (mediów). Koszty lokali mieszkalnych w 2011 roku były tylko o 
spółdzielniach mieszkaniowych i Statutem CSM - na fundusz zasobowy, 1,23% wyższe niż rok wcześniej  (tj. o 184 tys. zł), inflacja w tym okresie 
pokrycie wydatków związanych z eksploatacją  i utrzymaniem wyniosła 4,3%. 
nieruchomości, działalność społeczno-kulturalną, a także na fundusz 
remontowy. Koszty niezależne od Spółdzielni stanowią koszty, do których zaliczają się 

koszty zakupu energii cieplnej na cele c.o. i c.c.w., dostawy wody i odbioru 
ścieków, zakupu energii elektrycznej i wywozu nieczystości , a także koszty 
związane z podatkami i opłatami. Stanowiły one w 2011 r.  55% ogółu kosztów Wynik Spółdzielni za 2011 rok (przed opodatkowaniem) jest lepszy od 
gospodarki lokalami mieszkalnymi (rok temu 56%). Ta zmiana w strukturze (o planowanego o 434 tys. zł, z czego:
1%)  pomiędzy kosztami niezależnymi i zależnymi, na niekorzyść tych drugich - 

A Niedobór na nieruchomościach mieszkalnych w kwocie /-/ 547 tys.zł (0,31 wiąże się głównie z niższymi o 490 tys. zł kosztami niezależnymi (zakupu 
2zł/m  miesięcznie) jest niższy (lepszy) o 227 tys. zł od zakładanego;, mediów ) wykonanie ponad 94% planu. Koszty te ogółem były niższe niż w 2010 

składa się na niego: roku o 57 tys. Zł.

Z lepszy od planowanego wynik na energii elektrycznej o 16 tys.zł 
Koszty energii cieplnej, pomimo wzrostu taryf stosowanych w rozliczeniach 

Z lepszy wynik na wodzie i kanalizacji  (niższy niedobór) o 79 tys.zł. z dostawcami, były niższe w stosunku do 2010 roku o 163 tys. zł (3,8%), co jest 
efektem niższego zużycia. Wynikiem tego jest spadek ich udziału w strukturze Z lepszy wynik na wywozie nieczystości o 13 tys.zł.
ogółu kosztów  stanowią one 27% ogółu kosztów (w 2010 r. 28%, w 2009 r. 26%, Z wyższe wpływy z eksploatacji  od planowanych o 3 tys. zł a w 2008 r. stanowiły 25%).

Z niższe od planowanych koszty eksploatacji  o 113 tys. zł. Wyższe o 3% w stosunku do 2010 r. były koszty dostawy wody i kanalizacji. 
Ich udział w kosztach ogółem wyniósł niespełna 21%. Niedobór, wynikający z A Dochód na gospodarce mieniem ogólnym Spółdzielni - lokalami różnicy wskazań pomiędzy licznikami głównymi a licznikami indywidualnymi, 

użytkowymi i dzierżawami terenu /+/ 438 tys. zł  wyższy o 69 tys. zł od wyniósł 91 tys. zł (rok temu 155, a jeszcze wcześniej wynosił nawet powyżej 300 
planowanego (wpływy wyższe o 14 tys. zł, a koszty niższe o 55 tys. zł); tys. zł), stanowił on w 2011 roku 3% wpływów z tego tytułu średnio w skali 

Spółdzielni (rok temu 5,2%, dwa lata temu 9%, a jeszcze wcześniej nawet ponad ADochód z pozostałej  poza operacyjną - działalności Spółdzielni w kwocie 
13%). Niedobór ten obciąża koszty nieruchomości wspólnej i pokrywany jest z 516 tys. zł, jest wyższy o 138 tys. zł od planowanego. Składa się na niego:
wpływów z eksploatacji.

Z dochód na działalności finansowej (tj. odsetki od lokat i z tytułu Dość znaczny wzrost nastąpił w pozycji koszty energii elektrycznej. W 2011 
nieterminowego regulowania należności) /+ / 254 tys. zł (wyższy o 86 roku koszty te w stosunku do 2010 roku wzrosły o prawie 5%  i ich udział w 

kosztach ogółem wyniósł niespełna 2%.

Koszty zależne od Spółdzielni /decyzji jej 
organów/ to koszty związane z odpisem na fundusz 
remontowy, koszty konserwacji, koszty ogólne, 
koszty utrzymania czystości i inne. W 2011 roku 
były one niższe niż zakładano, wykonanie 98,4%. 
Udział kosztów zależnych w strukturze kosztów 
lokali mieszkalnych wyniósł w 2011 roku około 45 
% (rok temu 44%).

Niższe o prawie 10% w stosunku do 
planowanych zanotowano w pozycji inne koszty 
(w tym akcja zima), wyniosły one 434 tys. zł (rok 
temu 454 tys. zł), a plan zakładał 480 tys. zł.
Koszty ogólne w 2011 r. wyniosły 1.765 tys. zł 
(97,8% planu) i były niższe od zakładanych o 40 
tys. zł, niespełna 92% tych kosztów obciążyło 
koszty lokali mieszkalnych.

Na sytuację finansową, poza przychodami i 
kosztami, wpływa wysokość posiadanych 
środków pieniężnych oraz kształtowanie się 
należności i zobowiązań.

W 2011 roku należności ogółem, bez 
uwzględniania odpisu aktualizacyjnego, wzrosły o 
65 tys. zł. Ich główną pozycję stanowią zaległości 

tys.zł od planowanego);  dzięki wyższej kwocie odzyskanych odsetek od w opłatach za lokale mieszkalne - szczegółowa ich analiza zamieszczona została 
zaległości w opłatach za lokale ( głównie z lokali po eksmisjach); w rozdziale 6.

Zobowiązania (bez funduszy specjalnych) Spółdzielni w 2011 r. Z dochód na pozostałej działalności operacyjnej /+/ 262 tys. zł - wynik 
wzrosły o 944 tys. zł - jest to wynik głównie zaciągnięcia -za zgodą członków lepszy o 52 tys. zł od planowanego. Wpływ na to miały wyższe wpływy z 
Spółdzielni  kolejnych kredytów i pożyczek na termomodernizację. Pożyczki z przeniesienia lokali dotychczas będących w najmie lub wolnych w sensie 
WFOŚiGW i kredyty z premią termomodernizacyjną zaciągnięte na prawnym na odrębną własność (45 tys. zł) oraz zysku ze zbycia 
sfinansowanie robót dociepleniowych w 2011 roku wyniosły 2.494 tys.zł, nieruchomości ( 39 tys. zł  dot. zbycia Sienkiewicza 3 obejmujące zbycie 
natomiast spłata wcześniej zaciągniętych kredytów wyniosła 1.352 tys. zł. budynku mieszkalnego, boksów gospodarczych oraz prawa wieczystego 
Łącznie zadłużenie z tytułu kredytów na remonty (ocieplenia) wyniosło na użytkowania gruntu), a także uzyskanie wyższych odszkodowań (26 tys. 
31.12.2011r. 8.388 tys. zł, czyli wzrosło o 1.142 tys. zł. Pozostałe, poza zł.). Z działalnością tą w  roku 2011 wiązały się również wyższe od 
kredytami,  zobowiązania  zmalały łącznie o 198 tys.zł. Są to zobowiązania  planowanych koszty egzekucji i aktualizacji należności od dłużników  o 
Spółdzielni związane są z jej bieżącą działalnością i wynikają z normalnych 33 tys. zł oraz koszty likwidacji środków trwałych (25 tys. zł).
różnic czasowych pomiędzy datą powstania zobowiązania a jego realizacją Analiza powyższych wyników wskazuje, że niedobór na gospodarce 

2 wynikającą z faktur lub innych dokumentów. Ich spadek to głównie wynik spłaty samymi lokalami mieszkalnymi 547 tys. zł (0,31 zł/m  miesięcznie), pokryty 
zobowiązań za roboty i usługi.  Wśród zobowiązań wzrosły natomiast nadpłaty został z nadwyżki przychodów nad kosztami nieruchomości z 2010 roku oraz 
lokatorów z tytułu opłat za lokale tzn. kwoty do rozliczenia w 2012 roku z tytułu z innych dochodów operacyjnych /czyli z dochodów z mienia ogólnego 
wody i energii cieplnej.Spółdzielni/. 
Stan gotówki na 31.12.2011r. wynosił 3.401 tys. zł. i był niższy - o 994 tys. zł. niż Koszty gospodarki lokalami CSM w 2011 r. zostały wykonane w 
rok temu.96% w stosunku do planu / 15.754 tys. zł/, i były niższe od zakładanych o 663 
Pomimo wzrostu należności i zobowiązań oraz spadku ilości środków tys. Zł, z tego koszty samych lokali mieszkalnych były niższe o 599 tys. zł w 
pieniężnych, płynność finansowa Spółdzielni w 2011 roku była dobra tzn. stosunku do planu,  głównie z powodu niższych niż planowano kosztów 

LP Koszty lokali mieszkalnych Koszty 2011 [tys. zł] Struktura kosztów 2011

Ogółem, w tym: 15141   100,00%

1 c.o. i c.c.w. 4110   27%

2 woda i kanalizacja 3208  21%

3 wywóz nieczystości 643  4%

4 energia elektryczna 256  2%

5 podatki i opłaty 131  1%

6 odpisy na f. remontowy 3 468  23%

7 koszty ogólne 1 623  11%

8 utrzymanie czystości 777 5%

9 konserwacje, przeglądy  491 3%

10 inne   434 3%K
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8348 55%

6793 45%

Tabela przedstawia kształtowanie się kosztów lokali mieszkalnych

C.d. Sprawozdania Zarządu CSM
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pozwalała na terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań. kolejnych dwóch częściowo uregulowało zaległości (1 tys. zł). Jednak u siedmiu 
z nich zaległość wzrosła od dnia wykluczenia (w sumie o 23 tys. zł). W stosunku 

Sprawozdanie finansowe: do wykluczonych członków oraz osób niebędących członkami, którym 
Bilans Spółdzielni na 31.12.2011r. zamknął się po stronie aktywów i pasywów przysługują własnościowe prawa do lokali bądź prawa odrębnej własności 
kwotą 50.362.tys.zł; lokali, w przypadku dalszego zalegania z opłatami,  podejmujemy dalsze 
Wartość majątku trwałego netto Spółdzielni na koniec roku. wyniosła 37.020 działania egzekucyjne  pozaspółdzielcze, które niestety wiążą się z 
tys. zł, z czego przypada: koniecznością ponoszenia dodatkowych, często wysokich, kosztów. Są to:

Z na budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  92,2% (budynki Z wystąpienie do sądu o nakaz zapłaty długu - w 2011 r. do sądu oddano 327 
mieszkalne  86,6%), osoby, których zaległości wyniosły łącznie około 615 tys. zł;wystąpienie do 

komornika o egzekucję prawomocnych sądowych nakazów zapłaty bądź Z grunty własne i prawa wieczystego użytkowania  7,2%,
wyroków, w przypadku nie uregulowania ich we wskazanym terminie  w 

Z urządzenia techniczne i maszyny  0,6%. 2011 r. do komornika oddano 127 osób winnych Spółdzielni kwotę 238 tys. 
Obniżenie wartość majątku trwałego Spółdzielni, a co za tym idzie Zł;

sumy bilansowej, spowodował, poza naturalnym procesem zużycia majątku, Z wystąpienie do sądu o eksmisję (dotyczy lokali do których wygasło prawo, 
proces dalszego wyodrębniania lokali mieszkalnych. Przewagę w strukturze 

lokatorskie po wykluczeniu bądź po rozwiązaniu umowy najmu)  w 2011 r. majątku trwałego nadal jednak stanowiły budynki i budowle, z których 
orzeczono 6 eksmisji, a cztery  są w trakcie orzekania. Udało się wykonać 9 większość to budynki mieszkalne wielorodzinne oraz garaże, pawilony 
eksmisji wieloletnich dłużników, których zadłużenie wobec Spółdzielni wolnostojące i inne obiekty infrastrukturalne.
wynosiło 253 tys. zł, z czego 156 tys. zł odzyskano do końca roku, 18 tys. zł W/w przyczyny obniżenia wartości majątku CSM, spowodowały 
zostanie odzyskane w I kwartale 2012 roku (ze sprzedaży lokalu), a 79 tys. zł również zmniejszenie o niespełna 3% wartości finansujących go funduszy 

będzie dochodzone poprzez komornika, o ile ten nie 
umorzy postępowań;

Z wystąpienie do sądu o licytację - W 2011 r. Rada 
Nadzorcza akceptowała wnioski Zarządu o wystąpienie do 
sądu w sprawie licytacji 19 zadłużonych własnościowych 
lokali  (ich zadłużenie wynosiło na dzień podjęcia uchwały 
prawie 144 tys. zł, a na 31.12.2011r.  129 tys. zł  dwóch 
dłużników spłaciło dług w całości, 5 spłaciło część, u 12 
zaległość wzrosła);

Z wystąpienie do komornika z wnioskami o egzekucję długu 
z nieruchomości czyli sprzedaż lokalu  w 2011r. w 
stosunku do 6 osób złożono takie wnioski u komornika;

Z wystąpienie do sądu o wpis hipotek przymusowych do 
ksiąg wieczystych lokali zadłużonych powyżej 5 tys. zł (do 
końca roku sąd dokonał już 4 takich wpisów, kolejne 
oczekują na rozpatrzenie).

W 2011 roku uzyskano 131 tys. zł z tyt. kar statutowych  
odsetek za nieterminowe regulowanie opłat.  Odzyskano 
również kwotę 70 tys. zł z tyt. zwrotu opłat sądowych i 

własnych. komorniczych. Koszty egzekucji sądowo-komorniczej wyniosły w tym okresie 
Rachunek zysków i strat za 2011 r. zamknął się zyskiem netto 416 tys. 85 tys. zł.

zł stanowiącym nadwyżkę bilansową Spółdzielni. O jej przeznaczeniu Występowaliśmy do Gminy o odszkodowanie za lokale zajmowane przez osoby 
zadecyduje Walne Zgromadzenie. z wyrokami eksmisyjnymi, którym nie dostarczyła lokali socjalnych (w grudniu 

za 28 lokali), w 2011 roku wpłynęło z tego tytułu 176 tys. zł (129 tys. zł 
odszkodowanie dla Spółdzielni + 58 tys. zł z tyt. opłat za dłużników). Ponadto 
Gmina wnosiła opłaty za lokale przeznaczone na lokale socjalne dla naszych 

Zadłużenie z tytułu opłat za mieszkania na koniec 2011 roku byłych członków i najemców (zasiedlonych przez osoby eksmitowane).
(uwzględniając wpłaty dokonywane przez Gminę za osoby z wyrokami W roku 2011 Urząd Miasta z tytułu dodatków mieszkaniowych przekazał kwotę 
eksmisyjnymi) wyniosło 1.118 tys. zł i stanowiło nadal 7 % rocznego 429 tys. zł, co stanowiło 97% kwoty uzyskanej z tego tytułu w 2010 r. (442 tys. 
naliczenia (wymiaru) opłat. W 2011 roku zaległości, pomimo zł) i 2,7% rocznego wymiaru opłat.
podejmowanych działań windykacyjnych,  wzrosły o 70 tys. zł. Ich poziom w 
stosunku do lat poprzednich obrazuje poniższa tabela.

W grudniu sprzedaliśmy Gminie najbardziej zadłużony budynek - 
Sienkiewicza 3, zaległości 16 dłużników z tego budynku wynosiły 

Działalność społeczno-kulturalną prowadziliśmy we współpracy z (uwzględniając wpłaty dokonywane przez Gminę za osoby z wyrokami 
placówkami kulturalno-oświatowymi i szkołami działającymi na terenie eksmisyjnymi) 78 tys. zł. Spośród tych dłużników 13 miało orzeczone wyroki 
naszego miasta. W ramach tej działalności:eksmisyjne.

W 2011 r. kontynuowaliśmy, zgodnie z przepisami państwowymi i Z dofinansowano działalność Klubu Seniora, 
wewnątrzspółdzielczymi, działania zmierzające do odzyskania zaległych Z udzielano pomocy szkołom,opłat oraz zobligowania lokatorów do terminowego ich wnoszenia. Stan 
zadłużeń z tytułu opłat za mieszkania był na bieżąco monitorowany. W Z udzielano pomocy instytucjom i stowarzyszeniom, działającym na rzecz 
ramach postępowania wewnątrzspółdzielczego wysyłaliśmy do dłużników naszych członków.
3.662 pisma informujące o brakujących wpłatach, z wezwaniem do ich Łącznie wydano 7.500,50 zł.
uregulowania w określonym terminie, względnie o kontakt ze Spółdzielnią w 
celu ich wyjaśnienia. W pismach tych informowaliśmy również o skutkach 

ROZDZIAŁ 8 KONTROLEdalszego zalegania z płatnościami oraz możliwości ubiegania się w Urzędzie 
Miejskim o dodatek mieszkaniowy. Przeprowadzono 42 wywiadów Bieżący nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni sprawuje Rada 
środowiskowych na temat zadłużonych lokatorów. Nadzorcza poprzez Komisję Rewizyjną. 

W toku dalszego postępowania windykacyjnego, w przypadku Ponadto w Spółdzielni przeprowadzano kontrole zewnętrzne:
nieuregulowania zadłużeń wynoszących co najmniej 3 m-ce, a w przypadku 

Z przez Urząd Dozoru Technicznego w Bielsku-Białej - w zakresie kontroli mieszkań o statusie lokatorskim 6 m-cy, Rada Nadzorcza, na wniosek 
sprawności technicznej dźwigów  28 kontroli, Zarządu,  wykluczyła ze Spółdzielni 11 członków zadłużonych łącznie na 

kwotę 39 tys. zł. Zaległość tych wykluczonych na koniec roku wzrosła do 55 Z przez WFOŚiGW w Katowicach  w zakresie wykorzystania  środków 
tys.zł, pomimo, że dwóch z nich spłaciło w całości zadłużenie (6 tys. zł), a przyznanych przez WFOŚiGW na termomodernizację budynków przy ul. 

ROZDZIAŁ 6 ZADŁUŻENIE MIESZKAŃCÓW
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C.d. Sprawozdania Zarządu CSM

na dzień liczba lokali Zaległości Zaległości/
31 grudnia zadłużonych (tys. zł) naliczeń rocznych
2006 1082 1 068 8,41%
2007   956    980 7,50%
2008 1200    796 5,98%
2009 1183    818 5,85 %
2010 1462 1 048 7,02%
2011 1359/* 1 118 7,06 %
2011
/bez Sienkiewicza 3/ 1343 1 040 6,58 %

Zaległości z tytułu opłat za lokale mieszkalne 
po uwzględnieniu opłat (odszkodowań) wnoszonych przez Gminę

/* - w tym zaległości krótsze niż 1 m-c - 1079 lokali na kwotę 207  tys. zł



Lp   adres budynku      liczba    ogółem  w tym>1    poz.4/poz.3
                                       lokali                       m-c               %

Naliczenie
miesięczne

(tys. zł)

Zaległ.
(tys. zł)

AZK
opłata za
lokatorów

Zaległości/
naliczenie
p7/p6 %

Liczba lokali zadłużonych

1                  2                   3            4                4a                 5              6                7               8                   9

Wykaz zaległości na budynkach CSM stan na 31.12.2011

1 Barabasza 23 40 12 3 7,50% 9,8 1,6 0,0 16,33%
2 Barabasza 35 25 12 3 12,00% 5,3 2,0 0,0 37,74%
3 Barlickiego 17 30 8 3 10,00% 11,4 1,4 0,0 12,28%
4 Barlickiego 30 8 7 5 62,50% 2,4 82,2 45,7 1520,83%
5 Barlickiego 65-67 18 8 4 22,22% 8,8 2,3 0,0 26,14%
6 Bestwińska 2 40 17 6 15,00% 21,7 8,5 0,0 39,17%
7 Bestwińska 4 20 12 8 40,00% 11,5 12,2 0,0 106,09%
8 Bestwińska 6 40 18 5 12,50% 23,2 10,1 0,0 43,53%
9 Braci Sofków 2 12 6 3 25,00% 4,4 1,9 0,0 43,18%
10 Braci Sofków 4 12 8 4 33,33% 4,4 7,1 0,0 161,36%
11 Braci Sofków 7 12 5 0 0,00% 4,6 0,3 0,0 6,52%
12 Górnicza 36 27 7 2 7,41% 10,6 6,5 0,0 61,32%
13 Hutnicza 10 18 0 0 0,00% 7,5 0,0 0,0 0,00%
14 Hutnicza 6 18 8 2 11,11% 7,5 1,1 0,0 14,67%
15 Jagiellońska 10 45 18 10 22,22% 19,6 13,0 0,0 66,33%
16 Jagiellońska 12 25 8 2 8,00% 8,6 2,1 0,0 24,42%
17 Jagiellońska 14 60 24 6 10,00% 23,4 5,0 0,0 21,37%
18 Jagiellońska 16 60 29 6 10,00% 25,2 8,7 0,0 34,52%
19 Jagiellońska 8 24 14 3 12,50% 9,2 9,1 0,0 98,91%
20 Klasztorna 22 60 26 5 8,33% 23,8 5,3 0,0 22,27%
21 Klasztorna 24 45 18 10 22,22% 19,0 7,3 0,0 38,42%
22 Konopnickiej 16 24 10 2 8,33% 8,4 1,3 0,0 15,48%
23 Kopcia 2 45 16 3 6,67% 17,3 2,9 0,0 16,76%
24 Kopcia 4 45 24 8 17,78% 17,7 9,4 0,5 50,28%
25 Kopcia 5 24 9 4 16,67% 9,1 5,5 0,0 60,44%
26 Krzanowskiego 12 12 7 3 25,00% 6,7 2,5 0,0 37,31%
27 Krzanowskiego 14 12 6 3 25,00% 6,8 33,4 0,0 491,18%
28 Krzanowskiego 16 12 5 1 8,33% 6,3 1,7 0,0 26,98%
29 Krzanowskiego 5 66 29 15 22,73% 30,8 30,4 0,0 98,70%
30 Krzanowskiego 6 66 35 11 16,67% 31,0 32,4 0,0 104,52%
31 Krzanowskiego 8 66 29 9 13,64% 24,7 12,7 0,0 51,42%
32 Krzanowskiego 9 62 28 10 16,13% 29,5 13,0 0,0 44,07%
33 Ks. P Skargi 7 32 8 4 12,50% 7,1 9,4 0,0 132,39%
34 Legionów 103 25 13 5 20,00% 9,1 18,9 0,0 207,69%
35 Legionów 105 25 12 5 20,00% 8,9 6,4 0,0 71,91%
36 Legionów 111 20 7 3 15,00% 9,6 1,9 0,0 19,79%
37 Legionów 113 20 10 2 10,00% 9,1 1,8 0,0 19,78%
38 Legionów 115 20 11 4 20,00% 8,8 3,3 0,0 37,50%
39 Legionów 93 25 10 2 8,00% 8,8 11,3 0,0 128,41%
40 Legionów 97 25 13 4 16,00% 8,3 4,9 0,0 59,04%
41 Legionów 99 25 10 4 16,00% 9,1 4,6 0,0 50,55%
42 Łukasiewicza 10 10 4 1 10,00% 4,4 1,7 0,0 38,64%
43 Łukasiewicza 6 9 7 4 44,44% 6,6 37,4 0,0 566,67%
44 Łukasiewicza 8 10 3 2 20,00% 3,8 3,6 0,0 94,74%
45 Michałowicza 5 70 22 12 17,14% 35,5 13,3 0,0 37,46%
46 Michałowicza 7 50 18 9 18,00% 28,0 28,8 0,0 102,86%
47 Mickiewicza 10 45 21 5 11,11% 18,3 5,6 0,0 30,60%
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Woda, ścieki, ciepło ...

Bieżący rok przyniósł nam - 
Spółdzielcom, jak i innym mieszkańcom 
naszej Gminy, kolejne znaczne podwyżki 
cen mediów.
I tak:

Z od 1 stycznia br. Przedsiębiorstwo 
Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. (PIM) 
w Czechowicach-Dziedzicach, 
będące spółką gminną, podniosło cenę 
za odprowadzanie ścieków o 19,22% 
(z 5,62zł /m3 na 6,70 zł/m3) oraz  ceny 
za przesył energii cieplnej  (średnio o 
6,5%);

Z od 12 marca br. wzrosła o 7,5% (z 
12,13 zł/m3 na 13,04 zł/m3) cena za 
dostawę wody i odbiór ścieków przez 
Rejonowe  Przeds ięb iors two  
Wodociągów i Kanalizacji (RPWiK) 
z siedzibą w  Tychach, w którym nasza 
Gmina jest również udziałowcem.

W/w przedsiębiorstwa są w 
zakresie dostaw wody zimnej, odbioru 
ścieków i dostaw energii cieplnej dla 
celów centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody głównymi kontrahentami na terenie 
naszego miasta  również naszej 
Spółdzielni. 

W latach 2001  2011 ceny usług 
tych przedsiębiorstw kształtowały się 
następująco:
woda zimna i ścieki:

3 3- w 2001r. cena 1m 4,47 zł/m
3 3- w 2011r. Cena 1m   =  12,03 zł/m

wzrost cen o 169%
Centralne ogrzewanie i ciepła woda: 
- w 2001r. 1GJ = 27,25 zł
- w 2011r. 1GJ = 55,59 zł.

wzrost cen o 104%
Inflacja w latach 2001-2011 

wyniosła  29,7%.
Ceny wody i ogrzewania 

stanowią średnio połowę kosztów 
utrzymania mieszkania. Skutki podwyżek 
tych cen byłyby bardziej dotkliwe, gdyby 
nie zmniejszenie zużycia tych mediów w 
naszych zasobach, o czym świadczy 
porównanie danych z lat 2001 i 2011:

! zużycie wody w tym okresie spadło o prawie 
3 31/3 (z 342 tys.m  na 245 tys.m ),

! zużycie energii cieplnej o prawie połowę (z 
136 tys.GJ na 71 tys.GJ).

Bardzo duży spadek zużycia jest 
skutkiem oszczędnego korzystania z nich przez 
naszych lokatorów oraz podjętych przez Zarząd 
Spółdzielni działań oszczędnościowych (m.in. 
opomiarowanie, regulacja i modernizacja 
instalacji, docieplenia budynków). Efekty tych 
oszczędności niweczą ponadinflacyjne zmiany 
cen.

Głównymi dostawcami mediów dla 
naszej Spółdzielni są :
1)Wody (wraz z odbiorem ścieków) RPWiKi w 
Tychach, ul. Sadowa 4, tel. 32 7829000  oddział w 
Czechowicach  Dziedzicach, ul. Legionów 85, 
tel. 32 2153717.
2)Ciepła i ciepłej wody PIM w Czechowicach  
Dziedzicach, ul. Szarych Szeregów 2,               
tel. 32 2153171, 32 2152151.
3)Energii Elektrycznej TAURON - Kraków,      
ul. Łagiewnicka 60, Posterunek w Czechowicach  
Dziedzicach, ul. Narutowicza 61  tel. 32 2152822
4)Gazu  PGNiG S.A. Warszawa, Biuro Obsługi 
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Lp   adres budynku      liczba    ogółem  w tym>1    poz.4/poz.3
                                       lokali                       m-c               %

Naliczenie
miesięczne

(tys. zł)

Zaległ.
(tys. zł)

AZK
opłata za
lokatorów

Zaległości/
naliczenie
p7/p6 %

Liczba lokali zadłużonych

1                  2                   3            4                4a                 5              6                7               8                   9

Wykaz zaległości na budynkach CSM stan na 31.12.2011 c.d.

Odszkodowania od Gminy /opłaty wnoszone za dłużników/ 
narastająco - wskaźnik zadłużeń z uwzględnieniem odszkodowań

267,2                 81,91%

48 Mickiewicza 12 45 18 7 15,56% 18,8 9,5 0,0 50,53%
49 Mickiewicza 14 24 5 1 4,17% 8,9 0,6 0,0 6,74%
50 Mickiewicza 2 24 13 6 25,00% 9,1 13,5 0,0 148,35%
51 Mickiewicza 6 24 5 1 4,17% 9,3 0,8 0,0 8,60%
52 Niepodległości 102 25 11 8 32,00% 9,7 22,6 4,5 186,60%
53 Niepodległości 14 45 18 7 15,56% 17,1 7,7 0,0 45,03%
54 Niepodległości 16 45 19 3 6,67% 17,9 5,3 0,0 29,61%
55 Niepodległości 49 40 13 6 15,00% 10,1 3,0 0,1 28,71%
56 Niepodległości 90 25 12 5 20,00% 9,7 13,7 5,3 86,60%
57 Prusa 21 8 6 4 50,00% 2,2 26,9 17,9 409,09%
58 Prusa 23 8 2 2 25,00% 2,2 7,6 0,0 345,45%
59 Prusa 5 40 12 1 2,50% 13,4 0,9 0,0 6,72%
60 Słowackiego 27 30 10 3 10,00% 10,3 2,2 0,0 21,36%
61 Sobieskiego 15 45 19 7 15,56% 18,2 9,5 0,0 52,20%
62 Sobieskiego 23A 20 10 3 15,00% 10,0 5,4 0,0 54,00%
63 Sobieskiego 25 30 8 3 10,00% 11,6 2,3 0,0 19,83%
64 Sobieskiego 27 30 14 5 16,67% 11,8 11,0 0,0 93,22%
65 Sobieskiego 36 45 16 1 2,22% 19,3 2,8 0,0 14,51%
66 Szkolna 47 70 34 13 18,57% 36,3 21,1 0,0 58,13%
67 Tetmajera 1 55 25 6 10,91% 30,5 9,0 0,0 29,51%
68 Tetmajera 12 55 26 13 23,64% 31,1 15,9 0,0 51,13%
69 Tetmajera 14 55 25 11 20,00% 31,0 13,0 0,0 41,94%
70 Tetmajera 16 66 28 11 16,67% 32,4 23,6 0,0 72,84%
71 Tetmajera 18 62 32 10 16,13% 30,2 27,5 0,0 91,06%
72 Traugutta 22 111 34 17 15,32% 42,8 32,3 0,0 75,47%
73 Traugutta 24 111 44 20 18,02% 44,2 24,4 0,0 55,20%
74 Traugutta 26 111 34 17 15,32% 41,6 25,4 0,0 61,06%
75 Traugutta 28 111 47 27 24,32% 45,1 58,5 0,0 129,71%
76 Wyspiańskiego 15 70 31 9 12,86% 36,9 39,1 0,0 105,96%
77 Wyspiańskiego 17 70 39 12 17,14% 37,8 31,5 0,0 83,33%
78 Wyspiańskiego 19 70 38 13 18,57% 33,8 31,3 0,0 92,60%
79 Wyspiańskiego 21 70 31 7 10,00% 36,6 16,9 0,0 46,17%
80 Żeromskiego 21-23 10 5 3 30,00% 3,2 14,8 6,6 256,25%
81 Żeromskiego 6 4 0 0 0,00% 0,8 0,0 0,0 0,00%

Razem /p.1-p.81/ 3138 1316 487 15,52% 1349,5 1015,4 80,6 69,27%

82 Łukasiewicza 22 28 15 13 46,43% 5,1 47,8 24,3 460,78%
83 Sienkiewicza 3 25 16 15 60,00% 4,3 166,3 87,9 1823,26%
84 Żeromskiego 36-38 15 12 10 66,67% 6,2 155,8 74,4 1312,90%

Razem /p.82-p.84/ 68 43 38 55,88% 15,6 369,9 186,6 1175,00%

Ogółem budynki 3206 1359 525 16,38% 1365,1 1385,3 267,2 81,91%

Projekt zmian do statutu 
Czechowickiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej

Pogrubioną czcionką zaznaczono treść 
skreślaną lub zmienianą.
Zarząd Czechowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej proponuje dokonać 
nas tępu jących  zmian  w s t a tuc ie  
Spółdzielni:
1.W § 105  ust. 1, który obecnie brzmi:
„1O czasie, miejscu i porządku obrad 
Walnego Zgromadzenia zawiadamia się 
w s z y s t k i c h  c z ł o n k ó w,  

co najmniej 21 dni 
przed terminem posiedzenia Walnego 
Zgromadzenia.  Zawiadomienie powinno 
zawierać czas, miejsce, porządek obrad 
oraz informację o miejscu wyłożenia 
wszystkich sprawozdań i projektów 
uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz 
informację o prawie członka do zapoznania 
się z tymi dokumentami.” otrzymuje  
brzmienie:
„1O czasie, miejscu i porządku obrad 
Walnego Zgromadzenia zawiadamia się 
wszystkich członków na piśmie, poprzez 
wywieszenie zawiadomienia na tablicach 
ogłoszeń umieszczonych na klatkach 
schodowych budynków Spółdzielni oraz w 
jej siedzibie, co najmniej 21 dni przed 
t e r m i n e m  p o s i e d z e n i a  Wa l n e g o  
Zgromadzenia.  Zawiadomienie powinno 
zawierać czas, miejsce, porządek obrad 
oraz informacje o miejscu wyłożenia 
wszystkich sprawozdań i projektów 
uchwal, które będą przedmiotem obrad oraz 
informacje o prawie członka do zapoznania 
się z tymi dokumentami.” ( z m i a n a  
fakultatywna wprowadzona na podstawie 
wyroku Sadu Najwyższego z 15.06.2011r. 
sygn. akt: V CSK 405/10)
2.W§ 120  ust. 1,  który obecnie brzmi: 
„1Rada Nadzorcza składa się z  do 
członków, wybranych przez Walne 
Zgromadzenie  spośród  cz łonków 
Spółdzielni.” otrzymuje  brzmienie:
„1Rada Nadzorcza składa się z 8 do 10
członków, wybranych przez Walne 
Zgromadzenie  spośród  cz łonków 

Spółdzielni.”  (zmiana fakultatywna)
3.  W § 123  w ust. 1,  który obecnie brzmi:
„1.Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej następuje 

tylko w przypadkach, gdy liczba członków Rady 
Nadzorczej ulegnie zmniejszeniu poniżej  osób.
Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który 
utracił mandat, wchodzi do końca  kadencji 
osoba, która w wyniku wyborów do Rady 
Nadzorczej, przeprowadzonych na Walnym 
Zgromadzeniu, otrzymała  kolejno największą 
ilość głosów. W przypadku braku takiej osoby, 
wyboru uzupełniającego do końca kadencji Rady 
Nadzorczej dokonuje najbliższe Walne 
Zgromadzenie.”

- w zdaniu pierwszym liczbę „9” zastępuje się liczbą 
„8”,

- po zdaniu drugim dodaje się treść:
„Jeżeli kolejne osoby (2 lub więcej) otrzymały taką 

samą ilość głosów, na miejsce członka Rady 
Nadzorczej, który utracił mandat wchodzi, 
spośród tych osób, osoba pierwsza wg kolejności 
alfabetycznej.” (zmiana fakultatywna)

Uchwalone przez Walne Zgromadzenie zmiany 
statutu wchodzą w życie z dniem ich rejestracji w 
Krajowym Rejestrze Sadowym.

Z w i ą z e k  
Rewizyjny, w którym  Spółdzielnia jest 
z r z e s z o n a  o r a z  K r a j o w ą  R a d ę  
Spółdzielczą na piśmie,
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W dniu 17.06.2011r. Zmarł

Ś.P.

Stanisław Pieniążek
były członek Zarządu 

Czechowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

W dniu 14.07.2011r. Zmarł

Ś.P.

Edward Uniwersał
Przewodniczący Zarządu 

Czechowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w latach 1958-1960

W dniu 22.10.2011r. Zmarł

Ś.P.

Zbigniew Drezner
były członek Rady Nadzorczej Czechowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Cześć Jego pamięci.



Awarie instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych

Tomasz Wituła

Awarie instalacji centralnego ogrzewania i gazowych

Pal S.C. 

Awarie AZART        Teleradiosat 

Awarie dźwigów 
Traugutta 24,26,28, Krzanowskiego 6/II kl., Krzanowskiego 8

Dźwig-Serwis Bielsko-Biała     

Tetmajera 1,12,14,16,18, Krzanowskiego 5/II kl., Krzanowskiego 9

Dźwig-Serwis Szczyrk  

Traugutta 22 Krzanowskiego 5/I kl. Krzanowskiego 6/I kl. 

P.W. Dźwigi Anteny 1 Jastrzębie
 

Awarie TV kablowej

Stream Communications  
 

Awarie domofonów

Bolesław Kula   

Informacje na temat braku dostaw mediów można 
uzyskać w Administracji Spółdzielni oraz pod 

numerami telefonów:

Brak wody  RPWIK      

  

Brak energii elektrycznej   Energetyka       

  

Brak gazu i awarie zewnętrzne -  Gazownia 

   

Brak c.o. i c.c.w. 

 - PIM                

- Sieci miejskie             

Z uwagi na konieczność wyeliminowania nieuzasadnionych 

zgłoszeń, osoby informujące o awariach prosimy o przedstawienie 

się, podanie adresu oraz numeru telefonu. 

Zgłoszenia anonimowe nie będą przyjmowane

601 497 051

691 955 299

(32) 215 71 54
602 236 952

 (33) 814 26 57
 698 923 307

(33) 818 84 39
608 488 439

503 648 709

                       801 301 594

 608 076 101

                           (32) 215 37 17

     (32) 215 31 71

   (32) 215 21 51

 (33) 818 84 38

 (32) 475 31 29

 (12) 395 53 33     

 (32) 215 21 85

 (32) 215 28 22  lub  991

(32) 215 33 76  lub  992

WYKAZ FIRM 
OBSŁUGUJĄCYCH CSM

Wydawca: Czechowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa 43-502 Czechowice Dziedzice ul..Narutowicza 79
sekretariat:                32 215 29 48   administracja:      32 215 46 10   remonty:                     32 215 81 86
księgowość:                32 215 06 93   czynsze:                32 215 25 46   dział członkowski:    32 215 25 47 

Przyjęcia stron przez członków Zarządu: Poniedziałek 15.00 - 16.00, piątek: 9.00 - 11.00
2 

Ogłoszenia i reklamy przyjmuje dział organizacyjno - członkowski tel. wewnętrzny 111, cena 1 zł/cm


