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DROGIE œmieci!
Od 01 lipca br. Gmina przejmuje obowi¹zki zwi¹zane z 

gospodark¹ odpadami komunalnymi. Obs³ugê wywozu œmieci 
przejmie w drugim pó³roczu br. firma wybrana przez Gminê i do 
Gminy trafi¹ Pañstwa op³aty z tego tytu³u - za poœrednictwem 
Spó³dzielni. 

Pomimo sprzeciwu Spó³dzielni wobec drastycznego 
wzrostu op³at (obecnie 7,33 z³/os.) Rada Miejska, na wniosek 
Burmistrza, uchwali³a stawkê op³aty za odbiór odpadów z 
nieruchomoœci w wysokoœci 16 z³ miesiêcznie/osobê, a w przypadku 
gdy odpady bêd¹ segregowane stawka bêdzie wynosiæ 9 z³ 
miesiêcznie/osobê. Zarz¹d Spó³dzielni, w Pañstwa imieniu i 
interesie, zadeklaruje segregacjê odpadów przez wszystkich 
mieszkañców Spó³dzielni. Szczegó³owe zasady w tym zakresie 
okreœla Regulamin utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy 
Czechowice-Dziedzice uchwalony przez Radê Miasta.

Wysokoœæ op³aty za œmieci od lipca br. ustalona zostanie w 
oparciu o stawkê 9 z³ miesiêcznie/osobê i liczbê zamieszkuj¹cych 
nieruchomoœæ osób. W zwi¹zku z koniecznoœci¹ dostarczenia do 
Urzêdu Miejskiego deklaracji o wysokoœci tej op³aty oraz iloœci 
zamieszka³ych w naszych zasobach osób, musimy zaktualizowaæ 
liczbê mieszkañców w lokalach.  Zg³oszenia zmiany liczby osób 
nale¿y dokonaæ do 8 maja br. w biurze Spó³dzielni pokój nr 104.  
Wszelkie zmiany w tym zakresie, które wyst¹pi¹ po tym dniu, nale¿y 
równie¿ zg³osiæ bezzw³ocznie w Spó³dzielni.

Ciep³o, woda, œcieki
Dostawcy podwy¿szali ceny!

Poni¿ej przedstawiamy krótki przegl¹d zmiany  taryf, które 
mia³y miejsce w 2012r. By³y to zmiany niezale¿ne od Czechowickiej 
Spó³dzielni Mieszkaniowej. Wprowadzone zosta³y decyzjami 
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki lub uchwa³¹ Rady Miejskiej 
Czechowic-Dziedzic. Dotyczy³y op³at za ciep³o oraz wodê i œcieki.

Obecnie najwy¿sz¹ op³atê sta³¹ stosuje Przedsiêbiorstwo 
In¿ynierii Miejskiej  dostawca ciep³a dla wiêkszoœci budynków 
bêd¹cych w zasobach CSM. W stosunku do roku 2011 op³ata sta³a za 
us³ugi przesy³owe u tego dostawcy wzros³a o 12,53%, op³ata zmienna 
przesy³owa o 7,20%.

Dostawca ciep³a dla budynku przy ul. Górniczej 36  
Nadwiœlañska Spó³ka Energetyczna Brzeszcze podniós³ op³atê sta³¹ 
w stosunku do roku 2011 o 4,47%, a op³atê zmienn¹ a¿ o 8,41%. 
Najtañszy z dostawców ciep³a na naszym terenie RCEkoenergia 
podniós³ op³atê sta³¹ o 5,43% i op³atê zmienn¹ o 6,64% (dostawca dla 
budynków Prusa 5, Barlickiego 17, £ukasiewicza 6,8,10 oraz 
Barlickiego 65-67).

Zmianie uleg³y równie¿ stawki op³at za wodê i œcieki. 
Aktualnie stawka u dostawcy wody dla Czechowic-Dziedzic - 

3RPWiK Tychy wynosi 7,65 z³/m   w stosunku do roku 2011 wzros³a o 
6,63%. Odbiór œcieków podro¿a³ najbardziej dla budynków 
Traugutta, Górnicza, £ukasiewicza oraz Krzanowskiego 12, 14, 16, 
gdzie odbiorc¹ œcieków jest PIM Czechowice  wzrost o 19,22% w 
stosunku do roku 2011.  Najni¿sz¹ stawkê stosuje NSE  wzrost 
jedynie o 0,15%.  

ZAWIADOMIENIE
Zarz¹d Czechowickiej Spó³dzielni Mieszkaniowej (CSM) dzia³aj¹c na  podstawie

 § 105 Statutu CSM zawiadamia, 
00 ¯e w dniu 24.05.2013 r. (pi¹tek) o godz. 17 w Klubie Chemika 

w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Barlickiego odbêdzie siê:

WALNE  ZGROMADZENIE
Porz¹dek obrad:
1. Otwarcie obrad  wybór prezydium Walnego Zgromadzenia.
2. Przyjêcie porz¹dku obrad.
3. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej,  statutowej oraz uchwa³ i wniosków.
4. Stwierdzenie prawomocnoœci Walnego Zgromadzenia.
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej CSM z dzia³alnoœci w roku 2012 oraz podjêcie 

uchwa³y w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
6. Sprawozdanie Zarz¹du CSM z dzia³alnoœci w roku 2012, w tym sprawozdanie 

finansowe oraz podjêcie uchwa³ w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdañ.
7. Informacja o realizacji wniosku polustracyjnego.
8. Uchwalenie G³ównych kierunków dzia³ania CSM w 2013 roku. 
9. Podjêcie uchwa³y w sprawie podzia³u nadwy¿ki bilansowej za rok 2012.
10. Podjêcie uchwa³ w sprawie udzielenia  absolutorium cz³onkom Zarz¹du CSM za rok 

2012.
11. Uchwalenie zmian w Statucie CSM.
12. Podjêcie uchwa³y w sprawie oznaczenie najwy¿szej sumy zobowi¹zañ jak¹ CSM 

mo¿e zaci¹gn¹æ w okresie do najbli¿szego Walnego Zgromadzenia w 2014 roku.
13. Podjêcie uchwa³y w sprawie wyra¿enia zgody na zbycie przez CSM na rzecz Powiatu 

Bielskiego prawa w³asnoœci w 8133/10000 czêœci, przys³uguj¹cego CSM do dzia³ki nr 
23197/55 o pow. 184 m  zajêtej pod pas drogowy ulicy Bestwiñskiej,  zapisanej w 

ksiêdze wieczystej KA1P/00049409/9.
14. Podjêcie uchwa³y w sprawie wyra¿enia zgody na zbycie prawa w³asnoœci 

wydzielonych dzia³ek na planowane przez Urz¹d Miejski poszerzenie drogi przy ul. 
2 2£ukasiewicza (ok.13m ) i W¹skiej (ok.140m ) oraz zbycie wydzielonej czêœci 

2(ok.145m ) na rzecz w³aœciciela dzia³ki s¹siedniej ozn. nr 3633/53  podzia³ dotyczy 
nieruchomoœci gruntowej przy ul. £ukasiewicza 22 ozn. jako dzia³ka nr 3633/52 o pow. 
0,1543 ha, zapisanej w ksiêdze wieczystej KA1P/00052620/8.

15. Podjêcie uchwa³y w sprawie wyra¿enia zgody na wydzielenie i zbycie prawa 
w³asnoœci czêœci dzia³ki nr 3531/36 przy ul. Legionów 111,113, 115 na rzecz 
w³aœciciela s¹siedniej nieruchomoœci przy ul. Legionów 109 celem udostêpnienia 
dojazdu do posesji.

16. Rozpatrzenie odwo³ania od uchwa³y Rady Nadzorczej CSM nr 76/2012 z dnia 
24.10.2012r. w sprawie wykluczenia z CSM.

17. Sprawozdanie Komisji  uchwa³ i wniosków.
18. Zamkniêcie obrad.

Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spó³dzielniach 
mieszkaniowych, ka¿dy cz³onek CSM ma prawo zapoznaæ siê ze sprawozdaniem Zarz¹du 
CSM, sprawozdaniem finansowym oraz projektami uchwa³ bêd¹cymi przedmiotem obrad 
Walnego Zgromadzenia. W tym celu powy¿sze materia³y udostêpnione zostan¹ do wgl¹du, 
na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. od dnia 10.05.2013r. w siedzibie CSM 
w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Narutowicza 79  pokój nr 112  I piêtro. 



Rada Nadzorcza CSM funkcjonuj¹ca w 2012 roku do Walnego Zgromadzenia 
w dniu 25.05.2012r w sk³adzie:
1.  Wies³aw Mnich       - Przewodnicz¹cy,
2.  Józef Bobiec           - Z-ca Przewodnicz¹cego,
3.  Ewa W³odarczyk    - Sekretarz,
4.  Ewa Œwierczewska - Przewodnicz¹ca Komisji Rewizyjnej,
5.  Wies³awa Krótka - Przewodnicz¹ca Komisji Spo³eczno-Mieszkaniowej,
6.  El¿bieta Bajorek     - Sekretarz Komisji Rewizyjnej,
7.  Kazimierz Kocur    - Cz³onek Komisji Przetargowej CSM i Z-ca 

Przewodnicz¹cej Komisji Spo³eczno  Mieszkaniowej,
8.  Ryszard Matuszek  - Cz³onek Komisji Rewizyjnej,
9. Miros³aw Ostyñski - Sekretarz Komisji Spo³eczno-Mieszkaniowej i 

Cz³onek Komisji Przetargowej CSM.
a po Walnym Zgromadzeniu wybrana na okres kadencji 2012-2015 w 
sk³adzie:
1.  Wies³aw Mnich        - Przewodnicz¹cy,
2.  Józef Bobiec             - Z-ca Przewodnicz¹cego,
3.  Ewa W³odarczyk     - Sekretarz,
4.  Ewa Œwierczewska  - Przewodnicz¹ca Komisji Rewizyjnej,
5.   Wies³awa Krótka    - Przewodnicz¹ca Komisji Spo³eczno-

Mieszkaniowej, Cz³onek Komisji Przetargowej CSM,
6.  El¿bieta Bajorek      - Sekretarz Komisji Rewizyjnej,
7.  Kazimierz Kocur     - Cz³onek Komisji Przetargowej CSM i Z-ca 

Przewodnicz¹cej Komisji Spo³eczno  Mieszkaniowej,
8.  Janusz £ukocz-£uniewski  - Z-ca Przewodnicz¹cej Komisji Rewizyjnej,
9.  Miros³aw Ostyñski   - Sekretarz Komisji Spo³eczno-Mieszkaniowej          

i Cz³onek Komisji Przetargowej CSM,
odby³a 12 protoko³owanych posiedzeñ na których podjê³a 87 uchwa³, w tym 16 
uchwa³ dotycz¹cych wykluczenia z CSM oraz 22 uchwa³y w sprawie 
wyst¹pienia do S¹du Rejonowego w Pszczynie o nakazanie sprzeda¿y 
w³asnoœciowych praw do lokali mieszkalnych  w drodze licytacji.
Swoje statutowe obowi¹zki Rada Nadzorcza realizowa³a równie¿ poprzez 
dzia³alnoœæ Komisji sta³ych RN CSM, tj.: Komisji Rewizyjnej, Spo³eczno-
Mieszkaniowej oraz poprzez dzia³alnoœæ sta³ych cz³onków RN w Komisji 
Przetargowej CSM.
W 2012 roku Rada Nadzorcza CSM zajmowa³a siê nastêpuj¹cymi 
zagadnieniami:
6 gospodark¹ finansow¹ Spó³dzielni poprzez kontrole okresowe (kwartalne) 

dzia³alnoœci finansowej,
6 rzeczow¹ realizacj¹ planu remontów w 2012 roku poprzez okresowe 

(kwartalne) kontrole stanu realizacji planu remontowego,
6wykorzystaniem funduszu remontowego,
6 realizacj¹ planu gospodarczego CSM w 2012 roku i planem gospodarczym na 

2013 rok,
6 dzia³alnoœci¹ spo³eczno - kulturaln¹,
6 bie¿¹c¹ analiz¹ wykorzystania funduszu p³ac,
6 opiniowaniem wysokoœci op³at czynszowych,
6 okresow¹ ocen¹ pracy Zarz¹du CSM,
6 aktualizacj¹ regulaminów niezbêdnych do prawid³owej dzia³alnoœci RN            

i Zarz¹du CSM,
6 aktualizacj¹ Planów Pracy Komisji sta³ych RN i statutu CSM w niezbêdnym 

zakresie,
6 przetargami i konkursami ofert dotycz¹cymi robót remontowych i us³ug 

komunalnych,
6 ocen¹ realizacji wniosku z lustracji ustawowej za lata 2009-2011, która zosta³a 

przeprowadzona w 2012 r, zakresem i sposobem kontroli dzia³alnoœci CSM w 
2012 r., w tym sposobem badania sprawozdania finansowego CSM za 2012 r.,
6 analiz¹ zaleg³oœci czynszowych, ocen¹ windykacji tych zaleg³oœci oraz 

dzia³aniami zmierzaj¹cymi do zmniejszania zaleg³oœci czynszowych, Plan gospodarczy CSM w 2012 r. zosta³ zrealizowany, p³ynnoœæ finansowa 
6wykluczeniami i wykreœleniami cz³onków z rejestru cz³onków CSM, CSM jest zachowana, co gwarantuje terminow¹ realizacjê zobowi¹zañ i obs³ugê 
6 analiz¹ skarg i wniosków cz³onków CSM, kredytów.
6 przygotowaniem zasobów CSM do zimy 2012/2013 i ocen¹ stanu Oceniaj¹c pozytywnie pracê cz³onków Zarz¹du CSM w 2012r.  ich 

estetycznego zasobów CSM. doœwiadczenie i kompetencje w realizacji powierzonych obowi¹zków - Rada 
Dzia³ania windykacyjne prowadzone przez kompetentne s³u¿by CSM Nadzorcza CSM wnosi do cz³onków Walnego Zgromadzenia o udzielenie 

zmierza³y do odzyskania zaleg³ych op³at oraz zobligowania lokatorów do absolutorium Zarz¹dowi Spó³dzielni w sk³adzie:
terminowego ich wnoszenia. 1. mgr Andrzej Nocoñ - Prezes Zarz¹du,

Na posiedzeniu plenarnym w dniu 24 kwietnia 2013 r Rada Nadzorcza 2. mgr in¿. Jacek G¹siorowski - Z-ca Prezesa d/s technicznych,
zapozna³a siê z wynikami badania  sprawozdania finansowego CSM za 2012 r. 3. mgr Urszula Maciejczyk  -  Z-ca Prezesa d/s ekonomicznych, G³ówna 
przeprowadzonego przez Komisjê Rewizyjn¹ RN i przyjê³a zawarte w nim Ksiêgowa.
oceny.

G³ówne kierunki dzia³ania
Czechowickiej Spó³dzielni 

Mieszkaniowej w 2013 roku
Przedstawione poni¿ej kierunki dzia³ania Czechowickiej 

Spó³dzielni Mieszkaniowej w 2013 r. s¹ zgodne z prawem 
spó³dzielczym, ustaw¹ o spó³dzielniach mieszkaniowych, 
Statutem CSM oraz uchwa³ami organów statutowych CSM.

Nale¿¹ do nich:
1. Realizacja Planu Gospodarczego.
2. Wspó³praca ze spó³dzielczymi strukturami regionalnymi i 

krajowymi.
3. Wspó³praca z organami samorz¹du terenowego.
4. Dzia³alnoœæ spo³eczna, oœwiatowa i kulturalna.
5. Roboty remontowo-inwestycyjne  wynikaj¹ce  z  

nieprzewidzianych potrzeb.

W ramach realizacji Planu Gospodarczego priorytetem jest:
1. racjonalizacja i obni¿anie kosztów dzia³ania Spó³dzielni;
2. maksymalizacja dochodów z maj¹tku Spó³dzielni;
3. sprawne i zgodne z interesem cz³onków Spó³dzielni zarz¹dzanie 

nieruchomoœciami mieszkalnymi;
4. realizacja Planu Remontów, w tym:
4.1.   remont instalacji elektrycznej (wlz) na budynkach: Kopcia 2 i 4,
4.2 kontynuacja wymiany wodomierzy w cyklu 5-letnim na wodomierze ze 

zdalnym odczytem na 16 budynkach, 535 sztuk,
4.3. konieczne czêœciowe remonty dachów na budynkach: II-etap 

¯eromskiego 36-38 oraz ¯eromskiego 21-23, Jagielloñska 12, 
Krzanowskiego 5, 6, 9, Micha³owicza 7, Mickiewicza 14,         
Sobieskiego 23a,

4.4. przeróbka zadaszenia wejœæ do budynków Szkolna 47, Wyspiañskiego 19,
4.5. wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej w budynku; 

Wyspiañskiego 15, Kopcia 2, 4, Jagielloñska 14,
4.6. izolacja czêœciowa œcian fundamentowych budynku: Hutnicza 6 i 10,
4.7. remonty balkonów (po jednym pionie na budynku) na budynkach 

Legionów 111, 113, 115,    Wyspiañskiego 21, Jagielloñska 16,
4.8. remonty chodnika w rejonie budynku S³owackiego 27,
4.9. remont kapitalny dŸwigu w budynku Tetmajera 14/II,
4.10.malowanie klatek schodowych Traugutta 24, 28, Kopcia 2, 4,   

Jagielloñska 14,
5. docieplenie œcian budynku Krzanowskiego 9;
6. ocieplenie stropodachów metod¹ wdmuchiwania; budynki Legionów 111, 

113, 115, czêœciowo £ukasiewicza 10;
7. kontynuacja 4-letniego programu wymiany lamp zewnêtrznych na 

kompozytowe wraz z oprawami œwietlnymi (planowane 55 szt.);
8. kontynuacja 3-letniego programu wymiany instalacji wodnej w 

budynkach wysokich oœ. Pó³noc II  do wykonania wymiana w budynku 
Krzanowskiego 8;

9. roboty w obiektach i lokalach u¿ytkowych: 
9.1.  termomodernizacja Pawilonu Traugutta 20,
9.2. termomodernizacja budynku Warsztatu Samochodowego Baza CSM,
9.3. czêœciowe remonty pokryæ dachowych Pawilonu Dziedzic Szkolna 40 i 

budynku Traugutta 1,
9.4. remont klatki schodowej w budynku Narutowicza 79.

Wy¿ej wymienione strategiczne kierunki dzia³añ zosta³y 
przygotowane w oparciu o aktualne uregulowania prawne, gospodarcze             
i finansowe. Ewentualna zmiana tych przes³anek mo¿e wp³yn¹æ na zakres, koszt 
i czas realizacji zamierzonych celów.
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Sprawozdanie Rady Nadzorczej 
Czechowickiej Spó³dzielni 

Mieszkaniowej z dzia³alnoœci
 w 2012 roku



Rozdzia³ 1   Wstêp

Szanowni Pañstwo!

Rozdzia³ 3    Gospodarka zasobami mieszkaniowymi

W 2012 roku Spó³dzielnia dysponowa³a terenami o pow. 23,46 ha, w 
tym: 15,06 ha na zasadzie prawa w³asnoœci i 8,35 ha w u¿ytkowaniu 

Zarz¹d Czechowickiej Spó³dzielni Mieszkaniowej sk³ada Walnemu wieczystym. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce gruntów Spó³dzielni zawarte 
Zgromadzeniu sprawozdanie z dzia³alnoœci w roku 2012. s¹ w rozdziale 4 “Sprawy terenowo-prawne”

Rok 2012 obchodzony jako Miêdzynarodowy Rok  Spó³dzielczoœci Na terenach Spó³dzielni znajdowa³y siê obiekty o ³¹cznej powierzchni 
2 2pod has³em „Spó³dzielnie buduj¹ lepszy œwiat” nie by³ dla spó³dzielczoœci 153 tys.m , sk³adaj¹ce siê z 83 budynków mieszkalnych (pow. 146 tys.m , 3 181 

rokiem ³atwym. Podejmowane s¹ dalsze próby zmian przepisów spó³dzielczych mieszkañ) oraz 4 pawilonów handlowo-us³ugowych, 2 hydroforowni, a tak¿e 
(niekorzystne dla spó³dzielców), których wprowadzenie utrudni zaplecza administracyjno-gospodarczego przy ulicy Narutowicza. W 2012 roku 
funkcjonowanie Spó³dzielni w dotychczasowej formie i podwy¿szy koszty. budynki Spó³dzielni zamieszkiwa³o 7 506 osób (stan na dzieñ 31.12.2012r.)  
Wp³yw na warunki prowadzenia dzia³alnoœci przez Spó³dzielniê mia³a sytuacja Struktura lokali mieszkalnych przedstawia³a siê nastêpuj¹co:
gospodarcza kraju - spadek koniunktury gospodarczej, 
zmniejszenie dochodów z wynajmu lokali u¿ytkowych, 
zwiêkszaj¹ce siê bezrobocie oraz rosn¹ce koszty zakupu wielu 
towarów i us³ug (mediów). Op³aty za gaz, pr¹d, ciep³o i wodê  
dyktowane przez krajowych i lokalnych monopolistów  
stanowi¹ ju¿ nawet 70% kosztów op³at za mieszkania! Te 
zjawiska jak i czekaj¹ce nas zmiany w gospodarce œmieciowej, 
utrudni¹ równie¿ dzia³anie Spó³dzielni w  roku 2013. 

W roku sprawozdawczym nasza dzia³alnoœæ 
koncentrowa³a siê na wykonaniu rocznego planu 
gospodarczego oraz realizacji kierunków dzia³ania, przyjêtych 
przez Walne Zgromadzenie na 2012r.

Rozdzia³ 2      Organizacja wewnêtrzna 
Spó³dzielni

Utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym budynków i ich 
31 grudnia 2012 r. Spó³dzielnia zrzesza³a 2 401 cz³onków. Organami wyposa¿enia oraz infrastruktury towarzysz¹cej stanowi jeden z podstawowych 

Spó³dzielni, zgodnie z Ustaw¹ „Prawo spó³dzielcze” oraz statutem Spó³dzielni obowi¹zków Zarz¹du Spó³dzielni.
s¹: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarz¹d. Walne Zgromadzenie jest Uchwalaj¹c plan gospodarczy na 2012 rok, utrzymaliœmy stawki op³at 
najwy¿szym organem Spó³dzielni, a jego uprawnienia okreœla § 103 Statutu eksploatacyjnych (poza najmem) w wysokoœci obowi¹zuj¹cej od lipca 2010 
naszej Spó³dzielni. roku. By³o to mo¿liwe dziêki zasileniu gospodarki lokalami mieszkalnymi 

Zarz¹d reprezentuje Spó³dzielniê na zewn¹trz w oparciu o ustawê dochodami z pozosta³ego mienia Spó³dzielni i czêœci¹ nadwy¿ki bilansowej za 
„Prawo Spó³dzielcze”, „Ustawê o spó³dzielniach mieszkaniowych” oraz Statut 2011 rok.
Spó³dzielni i Regulamin Zarz¹du. ¯adna z op³at zale¿nych od Zarz¹du Spó³dzielni, nie uleg³a zmianie w 

Stosownie do postanowieñ § 130 Statutu ca³oœci¹ prac Spó³dzielni kierowa³ 2012 roku. 
wykonawczo Zarz¹d Spó³dzielni w sk³adzie: Stawki op³at (poza mediami dostarczanymi do lokali) kszta³towa³y siê 
- Prezes Zarz¹du  Andrzej Nocoñ, wykszta³cenie wy¿sze administracyjne, nastêpuj¹co:

zarz¹dca nieruchomoœci z uprawnieniami;
- Zastêpca Prezesa ds. technicznych  Jacek G¹siorowski, 

wykszta³cenie wy¿sze techniczne, z uprawnieniami zarz¹dcy 
nieruchomoœci;

- Zastêpca Prezesa ds. ekonomicznych - G³ówna ksiêgowa  
Urszula Maciejczyk, wykszta³cenie wy¿sze ekonomiczne, z 
uprawnieniami do prowadzenia ksi¹g rachunkowych.

W 2012 roku Zarz¹d odby³ 24 protoko³owane posiedzenia, 
podejmuj¹c 38 uchwa³. Rozpatrywano sprawy cz³onkowsko-
mieszkaniowe, analizowano wyniki gospodarczo-finansowe 
Spó³dzielni oraz problemy zwi¹zane z bie¿¹cym zarz¹dzaniem  
nieruchomoœciami Spó³dzielni:
; zapewnienie dostaw energii elektrycznej, wody, ciep³a, gazu, 

Przedstawione stawki dotycz¹ cz³onków Spó³dzielni, natomiast osoby odprowadzenie œcieków i wywóz nieczystoœci sta³ych;
niebêd¹ce cz³onkami Spó³dzielni oraz najemcy wnosz¹ wy¿sze op³aty, 

; odzyskiwanie nale¿noœci od d³u¿ników;
poniewa¿ nie przys³uguj¹ im po¿ytki z mienia Spó³dzielni /np. dochody z lokali 

; op³acanie podatków i innych op³at publiczno-prawnych, ci¹¿¹cych na 
u¿ytkowych bêd¹cych w³asnoœci¹ CSM/.  Jednak, pomimo decyzji o nieruchomoœciach;
pozostawieniu wiêkszoœci spó³dzielczych stawek na niezmienionym poziomie, 

; prowadzenie ksiêgowoœci finansowej;
op³aty za mieszkania wzros³y w 2012 roku za spraw¹ ponadinflacyjnych 

; sporz¹dzanie rocznego sprawozdania finansowego;
podwy¿ek op³at za media.

; opracowanie i realizacja planów remontowych;
Powierzchnia wydzier¿awionych od Spó³dzielni terenów wynosi 

; ubezpieczanie nieruchomoœci; 2ponad 2,0 tys.m , a powierzchnia u¿ytkowa wynajêtych lokali handlowych i 
; dokonywanie okresowych przegl¹dów nieruchomoœci zgodnie z 

us³ugowych oraz pomieszczeñ gospodarczych w piwnicach i na korytarzach - obowi¹zuj¹cymi przepisami.
2ponad 7,0 tys.m . Uzyskany w 2012 roku dochód zosta³ przeznaczony na 

pokrycie wydatków zwi¹zanych z eksploatacj¹ lokali mieszkalnych.Zarz¹d uczestniczy³ w 12 posiedzeniach Rady Nadzorczej. Zgodnie z 
Na wysokoœæ op³at wnoszonych w 2012r. do Spó³dzielni najwiêkszy ustawowym obowi¹zkiem Zarz¹d zwo³a³ Walne Zgromadzenie,  które odby³o 

wp³yw mia³y koszty energii cieplnej na cele c.o. i c.c.w. oraz wody i kanalizacji. siê w dniu 25 maja 2012r.
Op³aty na pokrycie kosztów mediów i us³ug komunalnych stanowi¹, w 

zale¿noœci od stopnia wyposa¿enia lokalu w instalacje oraz indywidualnego Œrednie zatrudnienie Spó³dzielni w  2012 r. wynosi³o 20,5 etatu, w tym: 
zu¿ycia, nadal ponad po³owê ogó³u op³at za mieszkanie, a w budynkach z Zarz¹d  3 etaty, dzia³ organizacyjno-cz³onkowski  3,5 etatu, dzia³ administracji  
centraln¹ ciep³¹ wod¹ nawet 70%.3,5 etatu, dzia³ ksiêgowoœci  5,5 etatu, dzia³ remontów  5 etatów.

2Na jeden etat przypada 155 lokali mieszkalnych (7 122 m  pow.)

.

Rodzaj op³aty Stawka obow. zmiana Stawka obow.
 31.12.2011 r 31.12.2012 r

2 2Fundusz Remontowy 1,90 z³/m  bez zmian 1,90 z³/m
2 2Eksploatacja 1,65 z³/m 1,65 z³/m

AZART 2,55 z³/gniazdko bez zmian 2,55 z³/gniazdko
Energia elektryczna 2,65 z³/osobê bez zmian 2,65 z³/osobê
Wodomierze 1,50 z³/wodomierz bez zmian 1,50 z³/wodomierz
DŸwigi 6,00 z³/osobê bez zmian 6,00 z³/osobê
Wywóz nieczystoœci 6,67 z³/osobê 0,66 z³/os. 7,33 z³/osobê

Stan na 31.12.2011 Stan na 31.12.2012

spó³dzielcze lokatorskie prawo do lokalu 54 46

spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu 2 355 2 349

odrêbna w³asnoœæ do lokalu 571 591

umowy najmu 152 140

lokale bez tytu³u prawnego 49 44

lokale wolne przeznaczone do zbycia lub wynajmu - 11

Sprawozdanie Zarz¹du CSM
z dzia³alnoœci w roku 2012
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2.15.wykonanie wentylacji nawiewnej z zewn¹trz budynku przez Rozdzia³ 4       Remonty i modernizacja zasobów
pomieszczenie piwnicy do klatki schodowej w budynku Jagielloñska 8,

Gospodarka remontowa 2.16.zabezpieczenie wlotów kominów przed ptakami na budynku 
Krzanowskiego 9,

Wp³ywy funduszu remontowego w 2012 r. wynosz¹ce 3 824 tys. z³. na ³¹czn¹ kwotê: 737 tys. z³.
sk³ada³y siê z:
; 3 309 tys. z³. - odpisów z lokali mieszkalnych, 3. Zrealizowane roboty ogólnobudowlane:
; 87 tys. z³. - odpisów na wodomierze, 3.1. czêœciowy remont dachów Kopcia 2, 5, B. Sofków 4, Szkolna 47, 
; 67 tys. z³. - odpisów na Azart Mickiewicza 12, Wyspiañskiego 15,17, Legionów 97, Niepodleg³oœci 14, 
; oraz dodatkowych wp³ywów w wysokoœci 361 tys. z³ w tym: Piotra Skargi 7, ¯eromskiego 36-38, zabudowa gzymsów dachowych od 
; 100 tys. z³. -  premia modernizacyjna z BGK, strony zachodniej  likwidacja przecieków do mieszkañ na budynkach Braci 
; 100 tys. z³.  podzia³ nadwy¿ki bilansowej 2011 r. - wg uchwa³y, Sofków 7, Mickiewicza 14, czyszczenie rynien na budynkach £ukasiewicza 
; 161 tys. z³. umorzenie po¿yczki z WFOŒiGW  dotyczy Traugutta 22,26. 6,8,10,22, ¯eromskiego 21-23, 36-38, Prusa 21,23, Barlickiego 30, 
Wp³ywy te przeznaczono na: ocieplenie kominów, zabezpieczenie otworów w stropodachu w zakresie 9 
; pokrycie wydatków z 2011 r. w wysokoœci:    384 tys. z³. pionów mieszkaniowych, likwidacja przecieków do mieszkañ i na klatki 
; pokrycie wydatków z 2012 r. w wysokoœci: 3 440 tys. z³. schodowe na budynkach Jagielloñska 16,12, ̄ eromskiego 21-23, Traugutta 
Wydatki funduszu remontowego wynios³y w 2012 r. 3 752 tys. z³. z czego: 22,26,28, Bestwiñska 2,
-  1 938 tys. z³.  sp³ata zobowi¹zañ z tytu³u kredytów na ocieplenia z lat 3.2. remont naœwietli w budynkach Jagielloñska 8,12, remont p³yt 
poprzednich, balkonowych na budynkach Wyspiañskiego 21 kl.VI,VII, Legionów 
-   104 tys. z³.  docieplenie œrodki w³asne, 113,115, uszczelnienie z³¹cz miêdzy p³ytowych na budynkach 
-   1 710 tys. z³.  koszty wykonania planowanych robót remontowych. Krzanowskiego 5,9, Tetmajera 14,16, uzupe³nienie tynków zewnêtrznych na 
Czêœæ wydatków z 2012 r. (312 tys. z³) zostanie sfinansowana z wp³ywów budynku £ukasiewicza 6, izolacja œcian fundamentowych przy wejœciach do 
funduszu remontowego w 2013 r. budynku Kopcia 2, remont coko³u budynku Wyspiañskiego 21,
Wydatki funduszu remontowego za 2012 r obejmuj¹: 3.3. wymiana okien na klatkach schodowych w budynkach Szkolna 47, Braci 
1.Koszty zwi¹zane z ociepleniem budynków - ³¹cznie 2 042 tys. z³. w tym: Sofków 7,4,2 wymiana drzwi wejœciowych i do wiatro³apu na budynku 
1.1. koszty obs³ugi kredytu (odsetki, prowizje, op³aty) - na kwotê: 367 tys. z³. Traugutta 26 oraz wejœciowych do budynku Traugutta 22, wymiana okienek 
1.2. rozliczenie miêdzyokresowe kosztów remontów sfinansowanych kredytem  piwnicznych Niepodleg³oœci 14/II, Mickiewicza 12/III, Jagielloñska 10/II,

na kwotê: 1 310 tys. z³. 3.4. remont podestów przed wejœciami do budynku ̄ eromskiego 6, 21-23, 36-
1.3. rozliczenie kosztów dodatkowo pozyskanych z BGK (100 tys. z³.) i 38, Wyspiañskiego 17,19, 21, Micha³owicza 5,7, Szkolna 47,

WFOŒiGW (161 tys. z³.) -  261 tys. z³. 3.5. poprawki malarskie na klatkach schodowych po remoncie instalacji 
1.4. docieplenie stropów budynków Tetmajera 1,12,14,16,18, Krzanowskiego elektrycznej na budynkach Jagielloñska 14, Niepodleg³oœci 14,16, naprawa 

5,9  i audyt energetyczny dla budynku Krzanowskiego 9  na kwotê: 104 tys. tynku i poprawki malarskie na klatce schodowej budynku Traugutta 28,
z³. 3.6. remont kapitalny dŸwigu na budynku Krzanowskiego 8/II, czêœciowy 

Stan zad³u¿enia z tytu³u kredytów na ocieplenia na koniec 2012 r. wyniós³: remont dŸwigów na budynkach Traugutta 24,26,28, Krzanowskiego 5,9, 
6 786 tys. z³. (bez kredytu przypadaj¹cego na lokal u¿ytkowy w budynku 6/II, Tetmajera 1,12,14,16,18,
S³owackiego 27  tj. 26 tys. z³.). 3.7. wykonanie ³¹cznoœci pomiêdzy kabinami dŸwigów a serwisem na 
2. Zrealizowane roboty instalacyjne: budynkach Tetmajera 12/I, 16/I,II, Krzanowskiego 9/II,
2.1. usuwanie awarii na instalacji gazowej i roboty dodatkowe przy przegl¹dach na ³¹czn¹ kwotê: 628 tys. z³. 

gazowych - 52 zdarzenia,
2.2. usuwanie awarii  wodno-kanalizacyjnych w mieszkaniach -  224 zdarzenia, 4. Zrealizowane roboty na elementach infrastruktury:
2.3. kompleksowa wymiana pionów ciep³ej i zimnej wody na budynkach 4.1. remont parkingu osiedlowego przy budynkach Klasztorna 24, Legionów 

Tetmajera 16 i 18, 103, 105,
2.4. wymiana legalizacyjna wodomierzy z g³owic¹ zdalnego odczytu na 4.2. remont chodnika przy budynkach Krzanowskiego 12,14,16, Legionów 

budynkach przy ulicy Tetmajera 12, 14, 16, 18, Krzanowskiego 6, 8, 115,105, Wyspiañskiego 19,
Barlickiego 17, 65-67, Prusa 5, 4.3. remont schodów w chodniku Wyspiañskiego 19, remont schodów 

2.5. wymiana zasobnika c.w.u. na budynku Barlickiego 65-67, terenowych w skarpie Micha³owicza 5 (od kl.I), Wyspiañskiego 21 (od 
2.6. remont czêœciowy kanalizacji sanitarnej  w budynku Sobieskiego 36, kl.VII), Wyspiañskiego 19, Traugutta 24, 28,

Jagielloñska 10/III, Traugutta 22, Legionów 93, S³owackiego 27, 4.4. przegl¹d i naprawa uszkodzeñ kanalizacji zewnêtrznej przy budynku 
2.7. roczny przegl¹d oraz niezbêdne naprawy systemu oddymiania, oœwietlenia Barlickiego 30, Prusa 5, Legionów 105, Konopnickiej 16, Mickiewicza14, 

ewakuacyjnego i instalacji hydrantowej na budynkach wysokich przy Wyspiañskiego 21, Tetmajera 14, Hutnicza 6, Prusa 23,
ul.Traugutta 22, 24, 26, 28, Krzanowskiego 5, 6, 8, 9, Tetmajera 1, 12, 14, 4.5. usuniêcie awarii na wodoci¹gu zewnêtrznym oœ. Pó³noc II, wymiana 
16, 18, wadliwych odcinków ruroci¹gu zewnêtrznego wody i wymiana zaworów 

2.8. naprawa systemu oddymiania  po dewastacji na budynkach Tetmajera 18 kl. odcinaj¹cych, naprawa pompy na hydroforowni oœ. Pó³noc II,
II, Krzanowskiego 5 kl. II, Traugutta 24,26,28, dostawa i monta¿ os³on na 4.6. wymiana uszkodzonych elementów urz¹dzeñ zabawowych na placach 
przyciski przewietrzania i oddymiania  budynki wysokie oœ. Traugutta i zabaw Klasztorna i Jagielloñska, malowanie sprzêtu zabawowego  zasoby 
Pó³noc, CSM, remont piaskownicy dla budynków Krzanowskiego 12,14,16, zakup i 

2.9. remont wewnêtrznych linii zasilania instalacji elektrycznej na budynku monta¿ nowych ³awek dla mieszkañców budynku £ukasiewicza 8,10, 
Jagielloñska 14, Niepodleg³oœci 14 i 16, wymiana desek w ³awkach wg potrzeb,

2.10.czêœciowe remonty inst. elektrycznej - wykonanie po³¹czeñ 4.7. remont nawierzchni asfaltowych w rejonie budynków Braci Sofków 2, 4, 
wyrównawczych na budynku Klasztorna 24, Wyspiañskiego 15,17,19,21, Wyspiañskiego 17, 21, Krzanowskiego 6, Micha³owicza 5, 7, Szkolna 47, 
¯eromskiego 38-38, uzupe³nienie instalacji uziemiaj¹cej w budynkach Jagielloñska 10, 14, Legionów 103, Klasztorna 24, Bestwiñska 6, Barabasza 
S³owackiego 27, Krzanowskiego 5,8,6,9, wymiana bezpieczników przed 23,
licznikowych w budynkach Klasztorna 24, Niepodleg³oœci 102 i 90, 4.8. monta¿ stojaków na rowery przy budynkach Jagielloñska 14/III, 16/II, 

2.11.monta¿ lamp i czujników ruchu w wejœciach do budynków Tetmajera Wyspiañskiego 15/V, Mickiewicza 12/II, Niepodleg³oœci 14/III, 
1,12,14,16,18, Krzanowskiego 5,6,8,9, monta¿ czujników ruchu przed Micha³owicza 7/III, Krzanowskiego 6, Tetmajera 12,
wejœciami do 31 budynków w zasobach CSM, monta¿ opraw z czujnikami 4.9. ogrodzenie œmietników dla budynków przy ul. Legionów 93,97,99, 
ruchu na parterach budynków oœ. Traugutta, Barabasza 23,35, Piotra Skargi 7,

2.12.naprawy instalacji domofonowych - 241 zg³oszenia, 4.10.wymiana lamp osiedlowych na kompozytowe  szt. 25  przy budynkach 
2.13.usuwanie awarii na instalacji centralnego ogrzewania wraz z materia³ami  Kopcia 5, Mickiewicza 6,10,12,14, Wyspiañskiego 15,21, Krzanowskiego 

w 132 punktach, przegl¹d przedsezonowy kot³ów gazowych w budynkach 5,9, Micha³owicza 5,
przy ul. Hutniczej 6,10, Braci Sofków 2,4,7, S³owackiego 27, 4.11.wymiana opraw lamp na wysiêgnikach na oprawy SOX - B.Sofków 4, 

2.14.remont kominów w budynkach Legionów 113, Szkolna 47, ocieplenie Krzanowskiego 14,16, Prusa 5, S³owackiego 27, Legionów 111, 
komina i monta¿ nasad w budynku Kopcia 5 w pionie m. 20, 21, wykonanie i Mickiewicza 14,
monta¿ nasad kominowych w zakresie 15 mieszkañ  zgodnie z zaleceniami na ³¹czn¹ kwotê: 345 tys. z³.
kominiarza, 
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Ponadto w 2012 r  w ramach konserwacji - zrealizowano okresowe W trybie zapytania o cenê odby³o siê 5 posiedzeñ komisji dotycz¹cych ni¿ej 
przegl¹dy wynikaj¹ce z przepisów prawa budowlanego i dozoru technicznego: wymienionych tematów:
Przegl¹dy wewnêtrznej instalacji gazowej - na 74 budynkach - koszt  56 tys. z³. 1) remont dŸwigu towarowo-osobowego w II klatce budynku przy ul. 
Przegl¹d dro¿noœci przewodów kominowych - na budynkach CSM - koszt       Krzanowskiego 8,
21 tys. z³. 2) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zasobach CSM, 
Sprawowanie dozoru technicznego nad urz¹dzeniami dŸwigowymi przez Urz¹d 3) ubezpieczenie mienia CSM,
Dozoru Technicznego  koszt  16 tys. z³. 4) uzupe³nienie nawierzchni asfaltowych dróg i chodników wewn¹trz-

osiedlowych, 
5) dostawê sadzonek drzew i krzewów do nasady na terenach osiedli CSM,Sprawy terenowo-prawne
6) wymianê domofonowych kaset przywo³ania w budynkach mieszkalnych.Zmiany w 2012 r. w gruntach bêd¹cych w dyspozycji Spó³dzielni obrazuje 

poni¿sza tabela:
Przetarg-licytacjê na ustanowienie i przeniesienie odrêbnej 

w³asnoœci lokalu mieszkalnego og³aszano 7 razy (³¹cznie na         
9 lokali, z tego 5 zosta³o sprzedanych). Przetargi og³aszane by³y 
kilkakrotnie z przyczyn niezale¿nych od Spó³dzielni (brak 
oferentów w pierwszym, a nawet w kolejnych przetargach na 
pozosta³e lokale).

Rozdzia³ 5   Wyniki finansowe
Dzia³alnoœæ CSM w 2012 roku prowadzona by³¹ w oparciu o 

zatwierdzony przez Radê Nadzorcz¹ plan gospodarczy. W 
wykonaniu planu uwzglêdniono kwotê 604 tys. z³ tj. nadwy¿kê 
przychodów nad kosztami nieruchomoœci z roku ubieg³ego (387 
tys. z³) powiêkszon¹ o œrodki nadwy¿ki bilansowej za 2011 rok 
przeznaczone na pokrycie kosztów nieruchomoœci w roku 
bie¿¹cym zgodnie z uchwa³¹ ostatniego Walnego Zgromadzenia 
(217 tys. z³). Osi¹gniête wyniki finansowe s¹ lepsze od 
planowanych. 

Przychody Spó³dzielni w 2012 r wynios³y 17.119 tys. z³. 
/101,3% planu/ (rok temu 16.880 tys. z³  wzrost o 1,4%), natomiast 
koszty 17.020 tys. z³. /100,2% planu/  (rok temu 16.473 tys. z³  
wzrost o 3,3%). Ró¿nica miêdzy przychodami a kosztami wynosi 
/+/ 99 tys. z³, a uwzglêdniaj¹c w/w nadwy¿kê z roku 2011              
i obci¹¿enie podatkiem dochodowym w wysokoœci 102 tys. z³,  
wynosi /+/601 tys. z³: z czego:
; 222 tys. z³ stanowi nadwy¿kê przychodów nad kosztami gzm 

(w bilansie - rozliczenie miêdzyokresowe);
; 379 tys. z³ stanowi nadwy¿kê bilansow¹ (w rachunku zysków 

i strat i bilansie  zysk netto).
Nadwy¿ka bilansowa mo¿e zostaæ przeznaczona uchwa³¹ 

W Urzêdzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach oczekuje na Walnego Zgromadzenia na fundusz zasobowy, pokrycie wydatków zwi¹zanych 
realizacjê wniosek Spó³dzielni, z dnia 28.03.1996r, dotycz¹cy przekazania w z eksploatacj¹ i utrzymaniem nieruchomoœci, dzia³alnoœæ spo³eczno-kulturaln¹, 
u¿ytkowanie wieczyste terenów zabudowanych gara¿ami przy ul. a tak¿e na fundusz remontowy.
Jagielloñskiej o powierzchni oko³o 0,05 ha. W bie¿¹cym roku dwa razy odby³o Wynik Spó³dzielni za 2012 rok (przed opodatkowaniem) jest lepszy od 
siê spotkanie w tej sprawie  Urz¹d Miejski czyni starania w kierunku planowanego o 187 tys. z³ (1% planowanych wp³ywów), z czego:
geodezyjnego wydzielenia dzia³ki pod w/w gara¿e. ; Niedobór  na nieruchomoœciach mieszkalnych w kwocie /-/ 460 tys. z³ (0,26 

2W 2012 r nieruchomoœæ gruntowa przy ul. Bestwiñskiej, o pow. 0,8475 z³/m  miesiêcznie) jest ni¿szy (lepszy) o 92 tys. z³ od zak³adanego, sk³ada 
ha, bêd¹ca w czêœci w³asnoœci¹ Spó³dzielni i w czêœci w³aœcicieli siê na niego:
wyodrêbnionych na w³asnoœæ lokali mieszkalnych, zosta³a podzielona , gorszy  wynik na wodzie i kanalizacji  (wy¿szy niedobór) o 30 tys. z³,
geodezyjnie na wniosek Zarz¹du Dróg Powiatowych w Bielsku-Bia³ej, celem , lepszy wynik na wywozie nieczystoœci o 2 tys. z³,
wydzielenia i od³¹czenia czêœci terenu znajduj¹cego siê w pasie drogowym ul. , lepszy wynik na dŸwigach o 3 tys. z³,
Bestwiñskiej (budowa ronda). Starostwo Powiatowe wyst¹pi³o do CSM o , wy¿sze od planowanych wp³ywy z eksploatacji o 15 tys .z³,

2wykupienie wydzielonej czêœci o pow. 184 m . Zbycie tej czêœci mo¿liwe bêdzie , ni¿sze od planowanych koszty eksploatacji o 102 tys.  z³.
po 24.10.2013r (5 lat po przekszta³ceniu gruntu na w³asnoœæ z uwagi na ; Dochód na gospodarce mieniem ogólnym Spó³dzielni - lokalami 
udzielon¹ bonifikatê w op³atach za przekszta³cenie) za zgod¹ wspó³w³aœcicieli i u¿ytkowymi i dzier¿awami terenu /+/ 78 tys. z³ ni¿szy o 52 tys.z³ od 
Walnego Zgromadzenia. planowanego (wp³ywy ni¿sze o 26 tys.z³, a koszty wy¿sze te¿ o 26 tys. z³);

W grudniu 2012 r zosta³ zawarty akt notarialny sprzeda¿y prawa ; Dochód z pozosta³ej  poza operacyjn¹ - dzia³alnoœci Spó³dzielni w kwocie 
u¿ytkowania wieczystego dzia³ki niezabudowanej przy ul. £ukasiewicza, 481 tys. z³, jest wy¿szy o 147 tys.z³ od planowanego. Sk³ada siê na niego:
przeznaczonej do zbycia zgodnie z postanowieniami Uchwa³y ZPCz Nr 4 z 1) dochód na dzia³alnoœci finansowej (tj. odsetki od lokat i z tytu³u 
23.11.2007r. Z tego tytu³u powierzchnia terenu bêd¹ca w u¿ytkowaniu nieterminowego regulowania nale¿noœci) /+ / 273 tys. z³ (wy¿szy o 94 tys. z³ 
wieczystym Spó³dzielni zmniejszy³a siê o 0,1347 ha. od planowanego) dziêki wy¿szej kwocie odzyskanych odsetek od 

W wyniku wyodrêbniania lokali mieszkalnych na odrêbn¹ w³asnoœæ, w zaleg³oœci w op³atach za lokale ( g³ównie z lokali po eksmisjach);
2012r na rzecz w³aœcicieli lokali przesz³o 0,1003 ha terenów, z tego 0,0753 ha w 2) dochód na pozosta³ej dzia³alnoœci operacyjnej /+/ 208 tys. z³ - wynik lepszy 
prawie w³asnoœci a 0,0250 ha w prawie u¿ytkowania wieczystego. o 53 tys. z³ od planowanego. Wp³yw na to mia³y wp³ywy ze sprzeda¿y lokali 

wolnych w sensie prawnym oraz zysku ze zbycia nieruchomoœci (prawa 
KOMISJA PRZETARGOWA

wieczystego u¿ytkowania gruntu)  ³¹cznie wp³ywy z tego tytu³u wynios³y 
netto tj. po potraceniu kosztów z tym zwi¹zanych 333 tys. z³. Z dzia³alnoœci¹ W 2012 roku Komisja Przetargowa odby³a 8 protoko³owanych 
t¹ w roku 2012 wi¹za³y siê równie¿ wy¿sze od planowanych koszty posiedzeñ. Wœród rozpatrywanych spraw znalaz³y siê takie tematy jak:
egzekucji i aktualizacji nale¿noœci od d³u¿ników  ³¹cznie wynios³y one 376 1) przetargi w trybie: przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji), 
tys. z³, a wp³ywy z tego tytu³u czyli odzyskane op³aty s¹dowo-komornicze zapytania o cenê,  
oraz odzyskane nale¿noœci wynios³y 251 tys. z³ 2) wnioski firm wykonuj¹cych us³ugi na rzecz Spó³dzielni dotycz¹ce zmian 

Analiza powy¿szych wyników wskazuje, ¿e niedobór na gospodarce stawek godzinowych, rycza³towych - zgodnie z zawartymi umowami,
2samymi lokalami mieszkalnymi 460 tys. z³ (0,26 z³/m  miesiêcznie), pokryty 3) rozpatrywanie nowych ofert na us³ugi, najem lokali u¿ytkowych.

zosta³ z nadwy¿ki przychodów nad kosztami nieruchomoœci z 2011 r. 
powiêkszonej o czêœæ nadwy¿ki bilansowej za 2011 r. 

Lp Wyszczególnienie stan na stan na ró¿nica
01.01.2012 31.12.2012

[ha] [ha] [ha]

Powierzchnia gruntów pozostaj¹ca 23,5937 23,4590 0,1347
we w³adaniu Spó³dzielni

w tym powierzchnia gruntów, 23,5437 23,4090 0,1347
do których ustanowiony jest 
tytu³ prawny, z tego:

A.  prawo u¿ytkowania 8,4846 8,3499 -0,1347
wieczystego CSM

 tym przypadaj¹ce w³aœcicielom 0,9619 0,9869 0,0250
wyodrêbnionych lokali 
(wg udzia³ów) 

B.  prawo w³asnoœci 15,0591 15,0591 0,0000
nieruchomoœci CSM

w tym przypadaj¹ce w³aœcicielom 2,5397 2,6150 0,0753
wyodrêbnionych lokali
(wg udzia³ów)

w

1

2
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Koszty gospodarki lokalami CSM w 2012 r. zosta³y wykonane w P³ynnoœæ finansowa Spó³dzielni w 2012 roku by³a dobra - pozwala³a na 
98,6% w stosunku do planu /16.573 tys. z³/ i by³y ni¿sze od zak³adanych o 236 terminowe regulowanie wszelkich zobowi¹zañ.
tys. z³, z tego koszty samych lokali mieszkalnych by³y ni¿sze o 262 tys.z³ w 

Sprawozdanie finansowe:stosunku do planu,  g³ównie z powodu ni¿szych ni¿ planowano o 167 tys.z³ 
kosztów niezale¿nych (mediów). Koszty lokali mieszkalnych w 2012 roku by³y 

Bilans Spó³dzielni na 31.12.2012. zamkn¹³ siê po stronie aktywów i tylko o 1,4% wy¿sze ni¿ rok wczeœniej  (tj. o 212 tys.z³), inflacja w tym okresie 
pasywów kwot¹ 47.702.tys.z³.wynios³a 3,7%. 

Wartoœæ maj¹tku trwa³ego netto Spó³dzielni 
na koniec roku wynios³a 35.797 tys. z³. Obni¿enie 
wartoœæ maj¹tku trwa³ego Spó³dzielni, a co za tym 
idzie sumy bilansowej, spowodowa³, poza 
naturalnym procesem zu¿ycia maj¹tku, proces 
wyodrêbniania lokali mieszkalnych. Przewagê w 
strukturze maj¹tku trwa³ego nadal stanowi¹ 
budynki i budowle - budynki mieszkalne 
wielorodzinne, gara¿e, pawilony wolnostoj¹ce i 
inne obiekty infrastrukturalne.
W/w przyczyny obni¿enia wartoœci maj¹tku CSM, 
spowodowa³y równie¿ zmniejszenie o niespe³na 
2,7% wartoœci finansuj¹cych go funduszy 
w³asnych.

Rachunek zysków i strat za 2012r . zamkn¹³ 
siê zyskiem netto 379 tys.z³ stanowi¹cym 
nadwy¿kê bilansow¹ Spó³dzielni, o której 
przeznaczeniu zdecyduje Walne Zgromadzenie.  

Rozdzia³ 6
Zad³u¿enie mieszkañców

Zad³u¿enie z tytu³u op³at za mieszkania na 
koniec 2012 roku (uwzglêdniaj¹c wp³aty 
dokonywane przez Gminê za osoby z wyrokami Koszty niezale¿ne od Spó³dzielni stanowi¹: koszty zakupu energii cieplnej na 

eksmisyjnymi) wynios³o 1.029 tys. z³ i stanowi³o 6,4% rocznego naliczenia cele c.o. i c.c.w., dostawy wody i odbioru œcieków, zakupu energii elektrycznej i 
(wymiaru) op³at.  W 2012 roku zaleg³oœci zmniejszy³y siê o 11 tys. z³. Ich wywozu nieczystoœci, podatki i op³aty. Stanowi³y one w 2012 r. 57% ogó³u 
poziom w stosunku do lat poprzednich obrazuje poni¿sza tabela.kosztów gospodarki lokalami mieszkalnymi ( rok temu 55%). Koszty te wzros³y 

o 406 tys. z³ tj. o 4,9% w porównaniu do 2011 r. 
Koszty energii cieplnej, pomimo wzrostu taryf stosowanych w 
rozliczeniach z dostawcami, by³y wy¿sze w stosunku do 2011 
roku tylko o 68 tys. z³ (1,7%), co jest efektem ni¿szego zu¿ycia. 
Stanowi¹ one nadal 27% ogó³u kosztów. 
Wy¿sze a¿ o ponad 9% w stosunku do 2011 r. by³y koszty 
dostawy wody i kanalizacji. Ich udzia³ w kosztach ogó³em 
wyniós³ prawie 23%. Niedobór, wynikaj¹cy z ró¿nicy wskazañ 
pomiêdzy licznikami g³ównymi a licznikami indywidualnymi, 
wyniós³ 210 tys. z³ - 6% wp³ywów z tego tytu³u w skali 
Spó³dzielni. Niedobór ten pokrywany jest z wp³ywów z 
eksploatacji.  
Nast¹pi³ wzrost kosztów wywozu nieczystoœci o ponad  5%       
i ich udzia³ w kosztach ogó³em wyniós³ 4%. 
Koszty zale¿ne od Spó³dzielni /decyzji jej organów/ to koszty 
zwi¹zane z odpisem na fundusz remontowy, koszty 
konserwacji, koszty ogólne, koszty utrzymania czystoœci i inne. 
W 2012 roku uda³o siê nam je obni¿yæ o 90 tys.z³. Udzia³ tych 
kosztów w strukturze ca³oœci kosztów lokali mieszkalnych 
wyniós³ w 2012 roku 43 % (rok temu 45%). 

Na sytuacjê finansow¹ Spó³dzielni, poza przychodami Na koniec roku zad³u¿onych by³o 1 178 lokali spoœród 3 181 tj.         
i kosztami, wp³ywa wysokoœæ posiadanych œrodków pieniê¿nych oraz ok. 37 % ogó³u lokali. Œrednie zad³u¿enie wynios³o 873 z³, a w przeliczeniu na 
kszta³towanie siê nale¿noœci i zobowi¹zañ.  wszystkie lokale 323 z³.

W  2012 roku nale¿noœci ogó³em, bez uwzglêdniania odpisu W 2012 roku kontynuowaliœmy dzia³ania zmierzaj¹ce do odzyskania 
aktualizacyjnego, wzros³y o 32 tys. z³. Ich g³ówn¹ pozycjê stanowi¹ zaleg³oœci zaleg³ych op³at oraz zobowi¹zania d³u¿ników do terminowego ich wnoszenia. 
w op³atach za lokale mieszkalne - szczegó³owa ich analiza zamieszczona Stan zad³u¿eñ z tytu³u op³at za mieszkania by³ na bie¿¹co kontrolowany.
zosta³a w rozdziale 6. W ramach postêpowania wewn¹trzspó³dzielczego wys³aliœmy do d³u¿ników    

Zobowi¹zania (bez funduszy specjalnych) Spó³dzielni w 2012 r. 2 771 wezwañ do zap³aty lub próœb o kontakt ze Spó³dzielni¹. Koszt 
zmala³y o 1.458 tys. z³ - jest to wynik g³ównie sp³aty kolejnych rat kredytów i dostarczenia tych pism wyniós³ 2,2 tys. z³. Informowaliœmy d³u¿ników o 
po¿yczek na termomodernizacjê. Sp³ata kredytów wynios³a 1.576 tys. z³ skutkach dalszego zalegania z p³atnoœciami oraz o mo¿liwoœci ubiegania siê w 
(uwzglêdniaj¹c 261 tys. z³ umorzenia po¿yczek przez WFOŒiGW oraz premii Urzêdzie Miejskim o dodatek mieszkaniowy. Przeprowadziliœmy 29wywiadów 
termomodernizacyjnej). £¹cznie zad³u¿enie z tytu³u kredytów na remonty œrodowiskowych na temat zad³u¿onych lokatorów.
(ocieplenia) wynios³o na 31.12.2012r. 6.812 tys. z³. Pozosta³e  zobowi¹zania  W toku postêpowania windykacyjnego, w przypadku nieuregulowania 
wzros³y ³¹cznie o 118 tys. z³. S¹ to zobowi¹zania  Spó³dzielni zwi¹zane z jej zad³u¿eñ wynosz¹cych co najmniej 3 m-ce, a w przypadku mieszkañ o statusie 
bie¿¹c¹ dzia³alnoœci¹ i wynikaj¹ z normalnych ró¿nic czasowych pomiêdzy dat¹ lokatorskim 6 m-cy, Rada Nadzorcza, na wniosek Zarz¹du,  wykluczy³a ze 
powstania zobowi¹zania a jego realizacj¹ wynikaj¹c¹ z faktur lub innych Spó³dzielni 17 cz³onków zad³u¿onych ³¹cznie na kwotê 47 tys. z³. Zaleg³oœæ 
dokumentów. Wœród zobowi¹zañ wzros³y o 174 tys. z³ nadp³aty lokatorów tzn. tych wykluczonych na koniec roku zmala³a o 1 tys. z³. Czterech z tych 
kwoty do rozliczenia w 2013 roku z tytu³u zu¿ycia wody i energii cieplnej. d³u¿ników sp³aci³o w ca³oœci zad³u¿enie i decyzj¹ Walnego Zgromadzenia 
Stan gotówki na 31.12.2012r. wynosi³ 3.613 tys .z³. i by³ wy¿szy - o 212 tys. z³. uchylono ich wykluczenie, ale ponownie siê zad³u¿yli (³¹cznie ich d³ugi w 
ni¿ rok temu.
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LP Koszty lokali mieszkalnych Koszty 2012 [tys. z³] Struktura kosztów 2012

Ogó³em, w tym: 15353   100,00%

1 c.o. i c.c.w. 4178    27%

2 woda i kanalizacja 3505  23%

3 wywóz nieczystoœci 677  4%

4 energia elektryczna 266  2%

5 podatki i op³aty 128  1%

6 odpisy na f. remontowy 3 463  23%

7 koszty ogólne 1 346    9%

8 utrzymanie czystoœci 792 5%

9 konserwacje, przegl¹dy  515 3%

10 inne   483 3%K
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8754 57%

6599 43%

Tabela przedstawia kszta³towanie siê kosztów lokali mieszkalnych

na dzieñ liczba lokali Zaleg³oœci Zaleg³oœci/
31 grudnia zad³u¿onych (tys. z³) naliczeñ 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 %
2012
/Bez Sienkiewicza3/   1178                       1029                     6,40%       

Zaleg³oœci z tytu³u op³at za lokale mieszkalne 
po uwzglêdnieniu op³at (odszkodowañ) wnoszonych przez Gminê

/* - w tym zaleg³oœci < 1 m-c - 922 osoby na kwotê 173 tys. z³

Cd. Sprawozdania Zarz¹du CSM z dzia³alnoœci w roku 2012 



stosunku do dnia wykluczenia zmala³y o 3 tys. z³) i w stosunku do dwóch z nich ; wyst¹pienia do s¹du o wpis hipotek przymusowych do ksi¹g wieczystych lokali 
ponownie bêdzie kierowany do Rady Nadzorczej wniosek o wykluczenie. zad³u¿onych powy¿ej 5 tys. z³  - uzyskano wpisy hipotek dla 12 lokali (18 
Kolejnych oœmiu z wykluczonych czêœciowo uregulowa³o zaleg³oœci (8 tys. z³). wpisów) na kwotê 79 tys. z³., wykreœlono 2 wpisy w zwi¹zku ze sp³at¹ d³ugu (1 
Jednak u piêciu wykluczonych w 2012 zaleg³oœæ wzros³a od dnia wykluczenia z 2011 r.). Koszt wpisów (³¹cznie z za³o¿eniem KW) wyniós³ 6 tys. z³,               
(w sumie o 10 tys. z³). a odzyskano 5 tys. z³.

W stosunku do wykluczonych cz³onków oraz osób niebêd¹cych £¹czne koszty egzekucji s¹dowo-komorniczej wynios³y w 2012 roku 66 tys. z³, a 
cz³onkami, którym przys³uguj¹ w³asnoœciowe prawa do lokali b¹dŸ prawa odzyskano z tego tytu³u (równie¿ ze spraw z poprzednich lat) 65 tys. z³.
odrêbnej w³asnoœci lokali, w przypadku dalszego zalegania z op³atami,  W 2012 roku uzyskaliœmy 145 tys. z³ z tytu³u kar statutowych  odsetek za 
podejmujemy dalsze dzia³ania egzekucyjne  pozaspó³dzielcze, które niestety nieterminowe regulowanie op³at.
wi¹¿¹ siê z koniecznoœci¹ ponoszenia dodatkowych, czêsto wysokich, kosztów. Wystêpowaliœmy do Gminy o odszkodowanie za lokale zajmowane 
S¹ to: przez osoby z wyrokami eksmisyjnymi, którym nie dostarczy³a lokali socjalnych 
; wyst¹pienia do s¹du o nakaz zap³aty d³ugu - w 2012 r. do s¹du oddano 240 (w grudniu 22 lokale), do koñca 2012 roku wp³ynê³o z tego tytu³u 95 tys. z³         

osoby, których zaleg³oœci wynios³y ³¹cznie oko³o 542 tys. z³. Nakaz zap³aty (39 tys. z³ odszkodowanie dla Spó³dzielni + 56 tys. z³ z tytu³u op³at za d³u¿ników). 
wydano w stosunku do 191 d³u¿ników, a 49 spraw jest w toku orzekania, Ponadto Gmina wnosi³a op³aty za 9 lokali przeznaczonych na lokale socjalne dla 
koszty op³at s¹dowych wynios³y 23 tys. z³, a odzyskaliœmy z tego tytu³u naszych by³ych cz³onków i najemców (zasiedlonych przez osoby eksmitowane  - 
(czêœæ ze spraw z lat poprzednich) 8 tys. z³; 6 lokali w budynku £ukasiewicza 22 i 3 lokale w budynku ̄ eromskiego 36-38).
; wyst¹pienia do komornika o egzekucjê prawomocnych s¹dowych nakazów W 2012 r. Urz¹d Miasta z tytu³u dodatków mieszkaniowych przekaza³ 213 

zap³aty b¹dŸ wyroków, w przypadku nie uregulowania ich we wskazanym osobom kwotê 438 tys. z³. /2,7% rocznego wymiaru op³at/.
terminie  w 2012 r. do komornika oddano 69osób winnych Spó³dzielni kwotê Rozdzia³ 7      Dzia³alnoœæ spo³eczno-kulturalna
153 tys. z³. Koszt op³at komorniczych wyniós³ 5 tys. z³, a odzyskaliœmy z tego 

Dzia³alnoœæ spo³eczno-kulturaln¹ prowadziliœmy we wspó³pracy z tytu³u (czêœæ ze spraw z lat poprzednich) 4 tys. z³;
placówkami kulturalno-oœwiatowymi i szko³ami dzia³aj¹cymi na terenie naszego 

; wyst¹pienia do s¹du o eksmisjê (dotyczy lokali, do których wygas³o prawo 
miasta. W ramach tej dzia³alnoœci:lokatorskie po wykluczeniu b¹dŸ po rozwi¹zaniu umowy najmu)  w 2012 r. 
; dofinansowaliœmy dzia³alnoœæ Klubu Seniora, wyst¹piliœmy o 9 eksmisji, a orzeczonych zosta³o: 4 z lat poprzednich  i 6 z 
; udzieliliœmy pomocy szko³om oraz instytucjom i stowarzyszeniom, 2012 r., 1 sprawê z 2012 r. zawieszono w zwi¹zku ze sp³at¹ zad³u¿enia, a 2 s¹ 

dzia³aj¹cym na rzecz naszych cz³onków.w trakcie  orzekania. Koszt op³at z tym zwi¹zanych 3 tys. z³., a odzyskano z 
£¹cznie wydatki na ten cel - 5.732,40 z³.tego tytu³u (czêœæ ze spraw z lat poprzednich) niespe³na 3 tys. z³;

; w wyniku eksmisji odzyskaliœmy 8 lokali zajmowanych bez tytu³u prawnego.  Rozdzia³ 8      Kontrole
W najmie wczeœniej by³o 5 z tych lokali - Niepodleg³oœci 90/16,  Bie¿¹cy nadzór i kontrolê nad dzia³alnoœci¹ Spó³dzielni sprawuje Rada 
¯eromskiego 36-38/13, Niepodleg³oœci 102/23, Jagielloñska 10/3 i Nadzorcza poprzez Komisjê Rewizyjn¹. 
£ukasiewicza 22/10  ³¹cznie zad³u¿enie tych lokali z tytu³u op³at, odsetek i Ponadto w Spó³dzielni przeprowadzano kontrole zewnêtrzne:
kosztów s¹dowych wynosi³o 108 tys. z³, z czego 56 tys. z³ jest nie do ; przez Urz¹d Dozoru Technicznego w Bielsku-Bia³ej - w zakresie kontroli 
odzyskania i obci¹¿y³o wynik CSM w 2012 roku i w latach poprzednich, a 32 sprawnoœci technicznej dŸwigów  27 kontroli, 
tys.z³ podlega sp³acie w ratach i egzekucji komorniczej. Œrodki ze sprzeda¿y ; przez Spó³dzielczy Regionalny Zwi¹zek Rewizyjny w Rybniku  lustracja 
tych lokali przez CSM poprawi¹ wynik Spó³dzielni w nastêpnych okresach ustawowa pe³na za lata 2009-2011.
sprawozdawczych. Pozosta³e odzyskane lokale, wczeœniej o statusie Kontrole nie wykaza³y w dzia³aniu Spó³dzielni uchybieñ i nieprawid³owoœci.
spó³dzielczym (Krzanowskiego 8/63, Legionów 103/5 i Wyspiañskiego 

Rozdzia³ 9      Podsumowanie17/42), zad³u¿one by³y ³¹cznie na 67 tys. z³. Zad³u¿enie to zostanie pokryte z 
Plan gospodarczy zosta³ wykonany. Dzia³ania windykacyjne rozliczenia posiadanych przez by³ych lokatorów wk³adów. Koszty 

spowodowa³y zmniejszenie zad³u¿enia mieszkañców. Dostawy wody, ciep³a, komornicze z tym zwi¹zane wynios³y 16 tys. z³, a odzyskano z tego tytu³u 
energii elektrycznej, gazu realizowane by³y bez zak³óceñ, a op³aty za nie (czêœæ z lat poprzednich) 40 tys. z³;
regulowane w terminie. Kredyty, zaci¹gniête na ocieplenia budynków, s¹ ; wyst¹pienia do s¹du o licytacjê - w 2012 r. Rada Nadzorcza akceptowa³a 
sp³acane zgodnie z zawartymi umowami. Wszystkie ww. efekty dzia³añ Zarz¹du wnioski Zarz¹du o wyst¹pienie do s¹du w sprawie licytacji 22 zad³u¿onych 
s¹ wynikiem dobrej kondycji ekonomicznej Spó³dzielni, zapewniaj¹ w³asnoœciowych lokali  (ich zad³u¿enie na dzieñ podjêcia uchwa³y wynosi³o 
wiarygodnoœæ w rozliczeniach z kontrahentami oraz zabezpieczaj¹ w pe³ni 159 tys. z³, a na koniec roku  149 tys. z³  4 d³u¿ników sp³aci³o ca³oœæ 
interesy cz³onków Spó³dzielni, bezpieczeñstwo ich  maj¹tku i zgodne z prawem zaleg³oœci (24 tys. z³), 8-miu czêœæ d³ugu (16 tys. z³), u 9-ciu zaleg³oœæ 
funkcjonowanie Spó³dzielni.wzros³a (30 tys. z³), a u 1 pozosta³a bez zmian; 

Podsumowuj¹c Zarz¹d zapewnia, ¿e kondycja ekonomiczno-finansowa ; wyst¹pienia do komornika z wnioskami o egzekucjê d³ugu z nieruchomoœci - 
CSM jest dobra i w obecnym stanie prawnym nie widzimy zagro¿eñ dla czyli sprzeda¿ lokalu  w 2012 r. w stosunku do 7 d³u¿ników z³o¿ono takie 
kontynuowania dzia³alnoœci CSM w 2013 r. i realizacji zaplanowanych, w oparciu wnioski u komornika, ³¹cznie ze sprawami z lat wczeœniejszych 
o uchwalony na ten rok plan gospodarczy, zamierzeñ. prowadzonych by³o 14 takich egzekucji, z czego 4  sprawy umorzono w 

Sk³adamy podziêkowanie wszystkim, którzy przyczynili siê do zwi¹zku ze sp³at¹ d³ugu, 3 umorzono w zwi¹zku z bezskuteczn¹ licytacj¹, 2 
realizacji postawionych przed Zarz¹dem w okresie sprawozdawczym zadañ, sprawy zawieszono w zwi¹zku z czêœciow¹ sp³at¹ i prób¹ sprzeda¿y lokalu 
zw³aszcza Radzie Nadzorczej oraz pracownikom i cz³onkom Spó³dzielni, którzy przez w³aœciciela, 5 spraw jest w toku. Koszty komornicze zwi¹zane z 
na bie¿¹co uczestniczyli w pracach organów samorz¹dowych i administracyjnych egzekucj¹ z nieruchomoœci wynios³y 13 tys. z³, a odzyskano 5 tys. z³;
Spó³dzielni, skutecznie sprawuj¹c funkcje nadzorczo-kontrolne i wykonawcze.
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Wzrost stawek op³at za wodê i œcieki (z VAT)

Dostawca wody/ odbiorcy œcieków œrednia stawka 2011 œrednia stawka 2012 wzrost aktualna stawka
3 3 3[z³/m ] [z³/m ] 2012/2011 [z³/m ]

RPWiK Tychy - wszystkie budynki woda 6,68 7,12 6,63% 7,65

RPWiK Tychy œcieki 5,35 5,74 7,26% 6,18
wszystkie budynki poza podanymi ni¿ej

PIM Czechowice-Dziedzice œcieki 5,62 6,70 19,22% 7,13
Traugutta, Górnicza, £ukasiewicza, 
Krzanowskiego 12,14,16

NSE œcieki 5,62 5,63 0,15% 5,68
Braci Sofków

RCEkoenergia œcieki 8,28 8,87 7,13% 9,1
¯eromskiego 36-38

Cd. Sprawozdania Zarz¹du CSM z dzia³alnoœci w roku 2012 



Lp   adres budynku      liczba  ogó³em  w tym>1 poz.4a/poz.3
                                       lokali                     m-c               %

Naliczenie
miesiêczne

(tys. z³)

Zaleg³.
(tys. z³)

AZK
op³ata za
lokatorów

Zaleg³oœci/
naliczenie
p7-8/p6 %

Liczba lokali zad³u¿onych

     1                    2                   3            4                4a                 5              6                7               8                   9

Wykaz zaleg³oœci na budynkach CSM stan na 31.12.2012 r

1 Barabasza 23 40 12 0 0,00% 9,5 1,1 0,0 11,58%
2 Barabasza 35 25 12 3 12,00% 5,4 2,1 0,0 38,89%
3 Barlickiego 17 30 9 1 3,33% 12,2 1,2 0,0 9,84%
4 Barlickiego 30 8 6 4 50,00% 2,8 97,7 63,0 1239,29%
5 Barlickiego 65-67 18 8 1 5,56% 9,2 5,4 0,0 58,70%
6 Bestwiñska 2 40 14 4 10,00% 22,3 8,4 0,4 35,87%
7 Bestwiñska 4 20 10 2 10,00% 11,8 4,1 0,0 34,75%
8 Bestwiñska 6 40 15 6 15,00% 23,7 9,8 0,0 41,35%
9 Braci Sofków 2 12 6 2 16,67% 4,4 1,6 0,0 36,36%
10 Braci Sofków 4 12 7 2 16,67% 4,5 6,1 0,0 135,56%
11 Braci Sofków 7 12 2 0 0,00% 4,7 0,2 0,0 4,26%
12 Górnicza 36 27 9 3 11,11% 10,9 4,1 0,0 37,61%
13 Hutnicza 10 18 0 0 0,00% 7,7 0,0 0,0 0,00%
14 Hutnicza 6 18 0 0 0,00% 7,7 0,0 0,0 0,00%
15 Jagielloñska 10 45 13 6 13,33% 19,5 13,4 0,0 68,72%
16 Jagielloñska 12 25 12 3 12,00% 9,0 2,1 0,0 23,33%
17 Jagielloñska 14 60 25 4 6,67% 24,0 6,9 0,0 28,75%
18 Jagielloñska 16 60 16 2 3,33% 25,8 4,4 0,0 17,05%
19 Jagielloñska 8 24 10 1 4,17% 9,3 2,2 0,0 23,66%
20 Klasztorna 22 60 19 5 8,33% 24,2 5,1 0,0 21,07%
21 Klasztorna 24 45 9 4 8,89% 19,4 5,6 0,0 28,87%
22 Konopnickiej 16 24 9 0 0,00% 8,5 0,8 0,0 9,41%
23 Kopcia 2 45 17 2 4,44% 17,8 4,1 0,0 23,03%
24 Kopcia 4 45 18 3 6,67% 17,9 5,9 0,5 30,17%
25 Kopcia 5 24 9 2 8,33% 9,5 2,9 0,0 30,53%
26 Krzanowskiego 12 12 7 1 8,33% 7,0 1,7 0,0 24,29%
27 Krzanowskiego 14 12 6 3 25,00% 7,4 48,7 0,0 658,11%
28 Krzanowskiego 16 12 4 1 8,33% 6,5 1,0 0,0 15,38%
29 Krzanowskiego 5 66 27 15 22,73% 31,5 37,9 0,0 120,32%
30 Krzanowskiego 6 66 24 7 10,61% 31,7 22,2 0,0 70,03%
31 Krzanowskiego 8 66 23 10 15,15% 25,2 9,3 0,0 36,90%
32 Krzanowskiego 9 62 20 3 4,84% 30,2 17,1 0,0 56,62%
33 Ks. P Skargi 7 32 11 4 12,50% 7,3 9,1 0,9 112,33%
34 Legionów 103 25 10 4 16,00% 8,9 4,3 0,0 48,31%
35 Legionów 105 25 13 7 28,00% 9,1 10,1 0,0 110,99%
36 Legionów 111 20 8 3 15,00% 9,7 3,2 0,0 32,99%
37 Legionów 113 20 9 1 5,00% 9,5 3,4 0,0 35,79%
38 Legionów 115 20 8 2 10,00% 9,1 1,2 0,0 13,19%
39 Legionów 93 25 13 2 8,00% 9,2 3,5 0,0 38,04%
40 Legionów 97 25 11 1 4,00% 8,7 3,5 0,0 40,23%
41 Legionów 99 25 12 4 16,00% 9,3 3,0 0,0 32,26%
42 £ukasiewicza 10 10 5 2 20,00% 4,6 1,1 0,0 23,91%
43 £ukasiewicza 6 9 4 3 33,33% 7,1 54,1 0,0 761,97%
44 £ukasiewicza 8 10 3 2 20,00% 3,9 1,5 0,0 38,46%
45 Micha³owicza 5 70 17 4 5,71% 36,8 9,2 0,0 25,00%
46 Micha³owicza 7 50 21 5 10,00% 28,4 21,0 0,0 73,94%
47 Mickiewicza 10 45 12 3 6,67% 18,4 6,5 0,0 35,33%
48 Mickiewicza 12 45 12 3 6,67% 19,1 3,6 0,0 18,85%
49 Mickiewicza 14 24 6 2 8,33% 9,2 2,5 0,0 27,17%
50 Mickiewicza 2 24 9 4 16,67% 9,4 13,3 0,0 141,49%
51 Mickiewicza 6 24 7 1 4,17% 9,2 0,8 0,0 8,70%
52 Niepodleg³oœci 102 25 10 4 16,00% 9,2 10,6 2,1 92,39%
53 Niepodleg³oœci 14 45 12 3 6,67% 17,5 8,1 0,0 46,29%
54 Niepodleg³oœci 16 45 13 5 11,11% 18,7 5,2 0,0 27,81%
55 Niepodleg³oœci 49 40 13 4 10,00% 10,3 3,6 0,1 33,98%
56 Niepodleg³oœci 90 25 13 3 12,00% 9,9 15,6 0,0 157,58%
57 Prusa 21 8 5 2 25,00% 2,4 29,1 20,6 354,17%
58 Prusa 23 8 4 1 12,50% 2,3 12,5 0,0 543,48%
59 Prusa 5 40 8 2 5,00% 13,7 4,5 0,0 32,85%
60 S³owackiego 27 30 7 2 6,67% 10,6 2,0 0,0 18,87%
61 Sobieskiego 15 45 16 4 8,89% 18,4 4,7 0,0 25,54%
62 Sobieskiego 23A 20 7 1 5,00% 10,1 9,3 0,0 92,08%
63 Sobieskiego 25 30 10 1 3,33% 11,6 2,0 0,0 17,24%
64 Sobieskiego 27 30 17 6 20,00% 12,2 15,9 0,0 130,33%
65 Sobieskiego 36 45 15 2 4,44% 19,9 3,1 0,0 15,58%
66 Szkolna 47 70 27 11 15,71% 37,4 27,4 0,0 73,26%
67 Tetmajera 1 55 17 3 5,45% 31,1 5,9 0,0 18,97%
68 Tetmajera 12 55 18 6 10,91% 32,0 23,1 0,0 72,19%
69 Tetmajera 14 55 20 6 10,91% 31,7 13,6 0,0 42,90%

strona 8



70 Tetmajera 16 66 21 10 15,15% 33,1 26,5 0,0 80,06%
71 Tetmajera 18 62 23 9 14,52% 31,4 37,7 0,0 120,06%
72 Traugutta 22 111 42 11 9,91% 43,7 46,5 0,0 106,41%
73 Traugutta 24 111 46 16 14,41% 45,7 28,7 4,1 53,83%
74 Traugutta 26 111 37 11 9,91% 42,7 26,4 1,3 58,78%
75 Traugutta 28 111 55 15 13,51% 46,0 45,7 0,0 99,35%
76 Wyspiañskiego 15 70 32 4 5,71% 37,7 55,7 0,0 147,75%
77 Wyspiañskiego 17 70 29 7 10,00% 37,5 19,3 0,0 51,47%
78 Wyspiañskiego 19 70 30 7 10,00% 35,9 27,0 0,0 75,21%
79 Wyspiañskiego 21 70 32 8 11,43% 37,6 18,5 0,0 49,20%
80 ¯eromskiego 21-23 10 5 4 40,00% 3,5 17,2 7,2 285,71%
81 ¯eromskiego 6 4 0 0 0,00% 0,9 0,0 0,0 0,00%

Lp   adres budynku      liczba    ogó³em  w tym>1 poz.4a/poz.3
                                       lokali                       m-c               %

Naliczenie
miesiêczne

(tys. z³)

Zaleg³.
(tys. z³)

AZK
op³ata za
lokatorów

Zaleg³oœci/
naliczenie
p7-8/p6 %

Liczba lokali zad³u¿onych

1                  2                       3            4             4a                 5              6                7               8                   9

Wykaz zaleg³oœci na budynkach CSM stan na 31.12.2012 c.d.

Odszkodowania od Gminy /op³aty wnoszone za d³u¿ników/ 
narastaj¹co - wskaŸnik zad³u¿eñ z uwzglêdnieniem odszkodowañ

216,3                 73,71%

Œrednie zad³. z uwzgl. odszkodowañ Gminy
œrednie zad³u¿enie
na wszystkie lokale CSM 323,39
[(kol.7- kol.8)/kol.3]
œrednie zad³u¿enie
na lokale zad³u¿one 873,26
[(kol.7-kol.8)/kol.4]
œrednie zad³u¿enie
na lokale zad³u¿one ? 1m-c 2 964,55
[(Kol.7-kol.8)/kol.4a]

Struktura zaleg³oœci na budynkach CSM
wg typów lokali na 31.12.2012r

typ lokalu zad³u¿enie iloœc lokali œr.zd³u¿enie
w tyœ. z³ zad³u¿onych /lokal

lokatorskie 18,9 23 821,74
w³asnoœciowe 664,3 870 763,56
odrêbna w³asnoœæ 123,7 196 631,12
najem, bez tytu³u/* 221,8 89 2 492,13
ogó³em 1028,7 1178 873,26

/* - z uwzgl. odszkodowañ AZK

Razem /p.1-p.81/ 3138 1153 325 10,36% 1382,8 1033,4 100,2 67,49%

£ukasiewicza 22 28 16 14 50,00% 6,2 52,1 31,2 337,10%
¯eromskiego 36-38 15 9 8 53,33% 6,6 159,5 84,9 1130,30%

Razem /p.82-p.84/ 43 25 22 51,16% 12,8 211,6 116,1 746,09%

Ogó³em budynki 3181 1178 347 10,91% 1395,6 1245,0 216,3

82
83
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Projekt zmian do 
Statutu Czechowickiej 

Spó³dzielni 
Mieszkaniowej

Z a r z ¹ d  C z e c h o w i c k i e j  
Spó³dzielni Mieszkaniowej proponuje 
dokonaæ nastêpuj¹cych zmian w Statucie 
Spó³dzielni:

W § 75 dodaje siê ust. 8 i 9 w 
brzmieniu:

„8. Osoby zalegaj¹ce z p³atnoœci¹ 
wymagalnych zobowi¹zañ wobec 
Spó³dzie lni  wynikaj¹cych z  
postanowieñ Statutu Spó³dzielni lub 
zawartych ze Spó³dzielni¹ umów 
najmu lokali mieszkalnych czy te¿ 
lokali u¿ytkowych, zobowi¹zane s¹ 
do zap³aty na rzecz Spó³dzielni 
kosztów upomnieñ oraz kosztów 
czynnoœci podejmowanych w toku 
dzia³añ przeds¹dowych przez 
dzia³aj¹c¹ na zlecenie Spó³dzielni 
firmê windykacyjn¹.

9. Spó³dzielnia dochodz¹c zap³aty 
kosztów upomnieñ oraz kosztów 
czynnoœci podejmowanych przez 
firmê windykacyjn¹ zobowi¹zana 
j e s t  p r z e d s t a w i æ  o s o b i e  
z o b o w i ¹ z a n e j  s z c z e g ó ³ o w e  
wyliczenie tych nale¿noœci”.    

 (zmiana fakultatywna)

Uchwalone przez Walne Zgromadzenie 

zmiany statutu wchodz¹ w ¿ycie z dniem 

ich rejestracji w Krajowym Rejestrze 

S¹dowym. 

LOKAL MIESZKALNY 
DO SPRZEDA¯Y

2w cenie 45.500 z³ (925 z³/m )

Czechowicka Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Czechowicach-

Dziedzicach, ul. Narutowicza 79 oferuje do sprzeda¿y lokal 

mieszkalny przy ul. ¯eromskiego 36-38/13 w Czechowicach-

Dziedzicach posiadaj¹cy pokój, kuchniê, WC o ³¹cznej pow. 
249,2 m , wyposa¿ony w instalacjê elektryczn¹ i wodno-

kanalizacyjn¹ (ogrzewanie piecowe). Lokal znajduje siê na 1 

piêtrze w budynku III-kondygnacyjnym, posiadaj¹cym 15 lokali 

mieszkalnych. Udzia³ w nieruchomoœci wspólnej wynosi 6,25%.

Lokal mo¿na ogl¹daæ od poniedzia³ku do pi¹tku,
00 00w godzinach od 7  - 15  po uprzednim telefonicznym 

uzgodnieniu w Dziale Administracji Spó³dzielni

pod nr tel. 32 215 46 10

Dodatkowe informacje udzielane s¹ w Dziale 

Organizacyjno-Cz³onkowskim  pok. nr 112  I piêtro

 tel.  32 215 25 47 

Na poczet ceny sprzeda¿y mog¹ zostaæ zaliczone œrodki 
zgromadzone na ksi¹¿eczkach mieszkaniowych.

LOKALE DO WYNAJÊCIA
Czechowicka Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Czechowicach-

Dziedzicach, ul. Narutowicza 79 oferuje do wynajêcia  lokale na dzia³alnoœæ 
gospodarcz¹ w budynku przy ul. Traugutta 1 w Czechowicach-Dziedzicach:

I piêtro:
2pow. u¿ytkowa  41,4 m  
2pow. u¿ytkowa  52,9 m  

Parter:
2pow. u¿ytkowa  79,1 m  

Lokale znajduj¹ siê w budynku biurowo-us³ugowym, wyposa¿onym w 
instalacjê centralnego ogrzewania, elektryczn¹, wodno-kanalizacyjn¹, z 
mo¿liwoœci¹ pod³¹czenia telefonu i Internetu. 

Zainteresowanych prosimy o sk³adanie ofert w sekretariacie siedziby 
CSM przy ul. Narutowicza 79 w Czechowicach-Dziedzicach (pokój nr 106) w 

00 00godzinach pracy Spó³dzielni:  od godz. 7   do  godz. 15  
lub drog¹ elektroniczn¹:
adres e-mail:    rd@czechowicka.com

Oferta pisemna powinna zawieraæ poni¿sze dane:
2· cenê za 1 m  netto lub op³atê miesiêczn¹ netto

·   szczegó³owy opis zamierzonej dzia³alnoœci

Dodatkowe informacje udzielane s¹ w Dziale Remontów na parterze w 
budynku przy ul. Narutowicza 79 (pokój nr 7) lub pod nr tel. 

32 215 81 86 wew. 114



Wydawca: Czechowicka Spó³dzielnia Mieszkaniowa 43-502 Czechowice - Dziedzice ul. Narutowicza 79
sekretariat:                32 215 29 48   administracja:      32 215 46 10   remonty:                     32 215 81 86
ksiêgowoœæ:                32 215 06 93   czynsze:                 32 215 25 46   dzia³ cz³onkowski:     32 215 25 47 

Przyjêcia stron przez cz³onków Zarz¹du: poniedzia³ek 15.00 - 16.00, pi¹tek: 9.00 - 11.00
2 

Og³oszenia i reklamy przyjmuje dzia³ organizacyjno - cz³onkowski tel. wewnêtrzny 111, cena 1 z³/cm

Bezp³atny informator do u¿ytku wewnêtrznego cz³onków Czechowickiej Spó³dzielni Mieszkaniowej

Awarie instalacji elektrycznych,
wylewy z kanalizacji Kerimbud

Awarie instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i gazowych Tomasz Witu³a

Awarie instalacji centralnego 
ogrzewania i gazowych Pal S.C.

Awarie instalacji AZART Teleradiosat

Awarie dŸwigów DŸwigi Anteny 1
Dot. Traugutta 22 Jastrzêbie
Krzanowskiego 5/I i 6/I

Traugutta 24, 26 i 28 DŸwig Serwis
Tetmajera 1-18 Zbigniew Wysoki
Krzanowskiego 8, 9, 6/II i 5/II Bielsko -Bia³a

Awarie TV kablowej Multi Media
Polska

Awarie domofonów Boles³aw Kula

604 976 454

601 497 051

691 955 299

(32) 215 71 54, 602 236 952

(32) 471 09 06, 602 719 529
503 648 709

(33) 814 26 57
(33) 818 84 38

698 923 307,

(58) 666 03 00, (58) 666 03 09

608 076 101

Wykaz firm obs³uguj¹cych awarie w CSM

Brak wody RPWIK

Brak energii elektrycznej Tauron

Brak energii elektrycznej RCEkoenergia
(£ukasiewicza 6,8,10)

Brak gazu i awarie zewnêtrzne Gazownia

Brak c.o. i c.c.w. PIM
Sieci miejskie

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

Informacje na temat braku dostaw mediów mo¿na uzyskaæ
w Administracji Spó³dzielni oraz pod numerami telefonów:

(32) 325 70 00
991

(32) 323 72 31693 279 934,

992

(32) 215 31 71(32) 215 21 51,

693 279 934, (32) 323 72 31

Czechowicka Spó³dzielnia Mieszkaniowa przyjmuje zg³oszenia telefoniczne od pon.-pt.
w godz. 7 - 15 pod numerem: (32) 215 46 10 lub (32) 215 81 86 
oraz po godz. 15 - tej i w dni wolne pod numerem: 602 192 662.

Z uwagi na koniecznoœæ wyeliminowania nieuzasadnionych zg³oszeñ, osoby informuj¹ce o 
awariach prosimy o przedstawienie siê, podanie adresu oraz numeru telefonu.
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