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Ważne sprawy

Święta Wielkiej Nocy
to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary
w siłę Chrystusa
i siłę Człowieka.

Śmieciowy problem
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Miliony na
termomodernizację

Mieszkańcom
naszej
Spółdzielni
życzymy,
aby Święta
Wielkanocne
przyniosły
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WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Orłowiec” na podstawie art. 83 ust. 2 „Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych”
oraz § 77 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec” zawiadamia, że zwołuje Walne Zgromadzenie Członków.

Poszczególne części Walnego Zgromadzenia
odbędą się:
1. W Rydułtowach w Rydułtowskim Centrum Kultury przy ul.
Strzelców Bytomskich 9a w dniu 14.04.2014r. o godz. 16.00 dla członków zamieszkałych na terenie gmin Rydułtowy, Rybnik i Gaszowice.
2.W Pszowie w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Traugutta 1 w
dniu 15.04.2014r. o godz. 16.00 - dla członków zamieszkałych
na terenie gminy Pszów .
3. W Raciborzu w Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Ocickiej
52 w dniu 16.04.2014r. o godz. 16.00 - dla członków zamieszkałych na terenie gmin Racibórz i Gorzyce.
Porządek obrad poszczególnych części
Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od
czerwca 2013r. do kwietnia 2014r.

5. Podjęcie Uchwały Nr 1/2014 dot. zatwierdzenia sprawozdania
RN za okres od czerwca 2013r. do kwietnia 2014r.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2013r.
7. Przedstawienie efektów pracy firmy „Deptor – Windykacje” oraz kancelarii prawnej „Larysz-Zajączkowski i Partnerzy”
8. Podjęcie Uchwały Nr 2/2014 dot. zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu za rok 2013.
9. Podjęcie Uchwały Nr 3/2014 dot. zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za rok 2013.
10. Podjęcie Uchwały Nr 4/2014 dot. udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu Spółdzielni za rok 2013.
11. Podjęcie Uchwały Nr 5/2014 dot. oznaczenia najwyższej
sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć.
12. Podjęcie Uchwały Nr 6/2014 dot. podziału nadwyżki bilansowej za rok 2013.
13. Podjęcie Uchwały Nr 7/2014 dot. ustanowienia kierunków
działań na rok 2014.
14. Rozpatrzenie odwołania od Uchwały Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółdzielni informuje, że projekty Uchwał, sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od czerwca 2013r. do kwietnia 2014r. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za
2013r. wraz z bilansem oraz rachunkiem zysków i strat wyłożone
zostaną w Administracjach oraz w siedzibie Zarządu w Rydułtowach przy ul. A. Mickiewicza 21 od dnia 31.03.2014r.
W przypadku, gdy członek posiada tytuł prawny do kilku lokali, dla których jest różna właściwość części Walnego Zgromadzenia decyduje, położenie lokalu, do którego członek prawo uzyskał
najwcześniej. Członek może wskazać na piśmie, w której części
Walnego Zgromadzenia chce brać udział, począwszy od następnego roku kalendarzowego po dacie zawiadomienia.
Jednocześnie informujemy, że członek ma prawo zgłaszania
poprawek do projektów Uchwał nie później niż na 3 dni przed
posiedzeniem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.
Członkowie uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu winni
posiadać przy sobie dokument tożsamości.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec” zaprasza wszystkich członków spółdzielni do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków.
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POZYSKUJEMY ŚRODKI
NA TERMOMODERNIZACJĘ
Kontynuując program termomodernizacji zasobów mieszkaniowych naszej Spółdzielni dbamy o
pozyskiwanie maksymalnej ilości środków zewnętrznych na realizację tego zadania.

Z

końcem grudnia 2013
roku Bank Gospodarstwa Krajowego wypłącił
nam wcześniej przyznane
premie termomodernizacyjne na
budynki położone w Pszowie na
os. T. Kościuszki 133-115-117 oraz w
Rydułtowach na ul. Raciborskiej 387393 - w łącznej kwocie

178 798,82 zł.
9 stycznia 2014 roku nastąpiła
wypłata pożyczki pozyskanej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości

3 031 906,09 zł.
Pożyczka
refinansuje
wydatki poniesione na termomodernizację zasobów mieszkaniowych
Spółdzielni położonych w Pszowie na os. T. Kościuszki 36-38-4042, 44-46-48, 113-115-117 oraz
w Rydułtowach na os. Orłowiec 6567, 69-71-73, 75-77, 79-81-83.
31 stycznia 2014 roku zostały podpisane umowy dotyczace kredytów
inwestorskich NASZ REMONT z
PKO BP I/ oddział w Katowicach z
przeznaczeniem na sfinansowanie
inwestycji termomodernizacji budynków położonych w Raciborzu przy
ulicy Mysłowickiej 9 i 11 oraz Katowickiej 8 na łączną kwotę

2 772 142,95 zł.
Dodatkowo z Banku Gospodarstwa Krajowego przyznane zostały bezzwrotne premie termomodernizacyjne dotyczace inwestycji na w/w
nieruchomościach w łącznej kwocie

214 375,52 zł.,
których wypłata nastąpi po
uruchomieniu kredytów.
Z końcem marca 2014 roku na
stronie Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach opublikowana
została lista zadań przewidzianych
do dofinansowania w 2014 roku.
Spółdzielnia nasza pozyskała

393 648 zł.
bezzwrotnej dotacji oraz

3 160 662 zł.
pożyczki na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budynków położonych w Pszowie na os. Kościuszki 36 –
42, 44 – 48, 113 – 117, w Rydułtowach
na os. Orłowiec 16 – 17, 18 – 19, 43,
46, 47 – 49, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60
oraz na ul. Obywatelskiej 50, 56, ul.
Ofiar Terroru 99, ul. Ligonia 10, ul.
Mickiewicza 24, 26, ul. Tetmajera 225
i ul. Raciborskiej 387 – 393, w Rybniku na ul. Morcinka 15 i w Racibórzu
na ul. Katowickiej 8, Mysłowickiej 9 i
Mysłowickiej 11.
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Przed postępem nie uciekniemy,
a odważne decyzję procentują!
Za nami trudny dla
wszystkich stron,
okres wytężonej
pracy, dzięki
której udało się
wykonać ogromną część zadań
przewidzianych
w planach na
lata 2012 – 2013.

Z

realizowaliśmy potężne zadania termomodernizacyjne
na naszych zasobach w Raciborzu, Pszowie, Rydułtowach
i Rybniku Niewiadom. Odważnie
zmieniliśmy koncepcję zaopatrywania w ciepło spółdzielczych nieruchomości, poprzez wykupienie od dostawcy nieefektywnych stacji wymienników, sukcesywnie budując nowoczesne stacje ciepła, będące spółdzielczą
własnością. Tym samym powiększyliśmy
majątek naszej Spółdzielni. Po wielu analizach wdrożyliśmy rozwiązania,
wykorzystujące alternatywne formy
pozyskania energii - kolektory słoneczne, z wykorzystaniem finansowania
programów pomocowych. Po konsultacjach, a także dzięki powyższym inwestycjom, odważyliśmy się na obniżenie
zamówionej mocy od dostawców ciepła,
którzy do tej pory zarabiali krocie na
maksymalnych dostawach, bez względu na indywidualne potrzeby naszych
nieruchomości.
Staramy się i będziemy wciąż usilnie dążyć do unowocześniania i wprowadzania innowacyjności na naszych
REKLAMA

Mariusz Ganita,
prezes SM „Orłowiec”

zasobach, co jest nieuniknione. Nowoczesność pomaga, daje ekonomiczne
rozwiązania, a w rezultacie wymierne
efekty finansowe, odczuwalne przy rozliczeniu np. sezonu grzewczego. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy potrafią to zrozumieć i dostosować do
innych, współczesnych realiów funkcjonowania spółdzielni. Już bez dofinansowania ze strony kopalni, w gąszczu
przepisów, wciąż nowych zmian
ustawowych, poszerzającym się bezrobociu wśród naszych mieszkańców,
starzeniu się naszych nieruchomości
oraz ogólnie panującego kryzysu ekonomicznego. Nasuwa się zaraz pytanie,
czy w takim razie mamy zrezygnować z
kolejnego kroku do przodu? Czy mamy

się wycofać, obawiając się trudnych
wyzwań, czy też ataków krytyki ze strony wiecznie niezadowolonych? Pomimo
wielu przeciwieństw losu my: Zarząd i
Rada Nadzorcza działamy i kontynuujemy to, do czego zostaliśmy powołani.
Powierzono nam zarządzanie wspólnym
majątkiem, dbamy o niego i staramy się,
aby na naszych zasobach mieszkało się
wygodnie, bezpiecznie i tanio. Natomiast ewentualne błędy, czy sugestie są
sygnałem do wprowadzania zmian, lub
ulepszeń naszej pracy.
Zasada solidaryzmu spółdzielczego
zobowiązuje nas do dbania o wszystkich
w jednakowych proporcjach. To główna
zasada działania spółdzielni. Owszem,
tu ważne są rachunki ekonomiczne, ale
ważniejszym jest człowiek, jego dom i
rodzina oraz zapewnienie mu bezpiecznego miejsca do życia. Stąd decyzje o
sukcesywnych poważnych inwestycjach
na nieruchomościach, „zapomnianych”
przez poprzednie władze, takich jak
Racibórz, czy Rybnik Niewiadom. Te
osiedla wypiękniały, a uśmiech i zadowolenie mieszkańców są nagrodą i
ogromną satysfakcją. Kolejne „zapomniane” osiedla są w trakcie remontów,
lub niebawem doczekają się swojej
kolejki. Bo nie zapominajmy, że musimy
też mierzyć siły na zamiary!
Mam świadomość, że na nieruchomościach, gdzie przeprowadzono modernizacje stacji wymienników, dla wielu mieszkańców, jesienne miesiące
wiązały się ze zgłaszaniem awarii. Byliśmy obciążeni dodatkowymi czynnościami, koniecznymi do wyeliminowania wad technologicznych, czy niedociągnięć, powstałych podczas montażu nowych stacji ciepła, z pełną
automatyką, czy też modernizacji
starych. Wszyscy musieliśmy się z tym
również zmierzyć; zarówno pracownicy, jak i mieszkańcy. Spędziliśmy wiele
godzin na wzajemnych spotkaniach i
konwersacjach. W ostatecznym rozrachunku z powagą i zrozumieniem
rozwiązywaliśmy powstające napięcia.
Dzięki wszystkim inwestycjom już
odczuwane są efekty energooszczędne,
a w następnych latach będzie tylko lepiej. Więc czasowy dyskomfort mieszkańców przynosi korzyści. Jest to powód
do satysfakcji, gdyż to Państwa zadowolenie jest niejako bodźcem do następnych zadań.
Zarząd wraz z Radą Nadzorczą przyjął długookresową strategię rozwoju Naszej Spółdzielni, bez której nie
sposób zarządzać tak dużym przedsiębiorstwem. Nakreśliliśmy realistyczny plan z wiarygodnym sposobem realizacji i to jest głównym wyznacznikiem pracy. Natomiast utrzymanie płynności finansowej na poziomie umożliwiającym wykorzystanie zewnętrznych
źródeł finansowania, to nasza dźwignia
finansowa.
Naszym priorytetem są takie działania i starania, aby koszty tych prowadzonych prac nie obciążały zbytnio
budżetu mieszkańców. Dlatego wciąż
włączamy się w projekty Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i pozyskujemy fundusze zewnętrzne, otrzymując bezzwrotne premie i dotacje, pozwalające na kolejne inwestycje.

Nasze działania
Eksploatacja zasobów spółdzielni i inwestycje
l Zmiana koncepcji zaopatrywania w ciepło spółdzielczych
nieruchomości przez wykupienie od dostawcy nieefektywnych
stacji wymienników i sukcesywne budowanie nowoczesnych
stacji ciepła będących spółdzielczą własnością.
l Analizowanie i wdrażanie rozwiązań wykorzystujących alternatywne formy pozyskania energii ,(kolektory słoneczne, uzdatnianie wód opadowych) z wykorzystaniem finansowania programów
pomocowych.
l Systematyczna polityka remontowo-modernizacyjna skorelowana ze zmniejszaniem deficytu na funduszu remontowym poszczególnych nieruchomości.
l Maksymalizowanie przychodów z działek gruntowych o małym
potencjale inwestycyjnym (reklama, dzierżawa),
l Wykorzystanie tzw. „ścian ślepych” budynków jako powierzchni reklamowych.
l Prowadzenie procesu inwestycyjnego na posiadanych gruntach,
pozyskiwanie nowych terenów z perspektywą szybkiego zagospodarowania, reagowanie na wielkość popytu mieszkaniowego.
l Skrócenie czasu usuwania usterek, zwiększenie częstotliwości
wizyt administratorów na nieruchomościach.
l Stopniowe zabezpieczenie usług serwisowych dla nieruchomości firmami zewnętrznymi– koncentracja zadań.
Struktura kosztów i przychodów
l Zmniejszanie udziału kosztów osobowych w kosztach ogólnych
l Usystematyzowanie pracy działów (zakładów celowych) jako
centrów zysku – realizowanie polityki wynikowej skutkującej
dbałością Kierowników komórek o generowanie przychodów i
minimalizowanie kosztów.
l Wprowadzenie finansowych i pozafinansowych mierników
efektywności,
l Utrzymywanie kosztów zarządzania w opłacie eksploatacyjnej
na poziomie konkurencyjnym, w stosunku do ofert rynkowych
innych podmiotów.
l Utrzymanie płynności finansowej na poziomie umożliwiającym
wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania (kredyty, pożyczki, subwencje, premie) jako dźwigni finansowej.
Zadłużenie
l Minimalizowanie poziomu zaległości czynszowych mieszkańców
(analiza dłużników pod kątem ich sytuacji materialnej, zamiana
mieszkania , dokwaterowanie, zatrudnienie firmy windykacyjnej),
l Eksponowanie informacji o zadłużeniach poszczególnych
nieruchomości,
l Poszukiwanie prawnych rozwiązań eksmisji dłużników
(pomieszczenia tymczasowe),
l Eliminacja wydatków inwestycyjnych nie mających pokrycia w
przychodach nieruchomości.
Kształtowanie pozytywnych relacji
z Członkami Spółdzielni i otoczeniem
l Poprawa wizerunku spółdzielni mieszkaniowej jako zarządcy
nieruchomości
l Bieżąca polityka informacyjna spółdzielni w zakresie podejmowanych
działań remontowych na poszczególnych nieruchomościach .
l Wzrost jakości oraz kultury obsługi.
l Zwiększenie jawności działań spółdzielni.
l Uruchamianie spółdzielczych klubów oraz świetlic na bazie posiadanych zasobów lokalowych, rozwój działalności społeczno-kulturalnej .
l Zacieśnianie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, policją i strażą miejską w zakresie poprawy bezpieczeństwa
na terenach spółdzielni,
l Rewitalizacja terenów zielonych.
l Promowanie postaw dobrosąsiedzkich.
Struktura organizacyjna
l Usprawnienie procesu realizacji zgłoszonych awarii, usterek, napraw
l Poprawa efektywności działania (zmniejszenie biurokracji, eliminacja powielania tych samych czynności, usprawnienie obiegu
dokumentów, ograniczenie kosztów materiałów biurowych,
l Uelastycznienie godzin pracy i form zatrudniania),
l Spłaszczenie struktury zarządzania (łatwiejszy dostęp do szczebla kierowniczego,
l Aktywizacja pracowników w proces podejmowania decyzji, szybkość podejmowania decyzji i ich realizacja)
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CZY GROZI NAM PODW
OPŁATY ZA WYWÓZ ŚM
Władze rydułtów upominają naszą Spółdzielnię
o konieczności prawidłowego segregowania
odpadów. nasze biuletyny
wielokrotnie publikowały
szczegółowe zasady
segregacji, zamontowano
kamery przy gniazdach
śmieciowych, nagminnie
interweniuje Straż Miejska,
lecz to nie przynosi
oczekiwanych efektów.
Mieszkańcy muszą zrozumieć i rzetelnie potraktować
segregację śmieci.

N

ależy uzmysłowić sobie pojawiające się zagrożenie ze strony mieszkańców, którzy lekceważą
zasady segregacji, wyrzucając wszystko do jednego worka i którym do tej pory obojętna była
stawka opłaty za śmieci. Czy to skutek lenistwa, czy braku
umiejętności segregowania odpadów, trudno powiedzieć.
Za niesolidność pojedynczych mieszkańców mogą zapłacić
wszyscy, bo logika podpowiada, że w przypadku powtarzających się nieprawidłowości miasto może naliczyć wyższą stawkę za wywóz odpadów.
Taką sytuacją oburzeni są ci, którzy segregują solidnie:
- To jest krzywdzące dla nas, bo tu mieszka większość emerytów, a 10 czy 20 złotych od osoby to różnica – wyznaje
mieszkanka ul. Ligonia w Rydułtowach.
Przypominamy, że obecnie obowiązująca w Rydułtowach
stawka opłaty za wywóz odpadów segregowanych to 8,50
zł od osoby, natomiast za odpady niesegregowane to kwota 15,50 zł od osoby.

Papier – niebieski
Tutaj WrZuCAJ

Tutaj NIE WrZuCAJ

- gazety,
- czasopisma (w tym kolorowe),
- papier szkolny, biurowy,
- katalogi, broszury, ulotki, reklamy,
- stare zeszyty i książki,
- koperty,
- karton i tekturę,
- tekturę falistą,
- papier pakowy,
- torebki papierowe (czyste),
- faktury drukowane na zwykłym
papierze do drukowania.

- tapet,
- brudnego i tłustego papieru
(np. zabrudzonego resztkami
żywności),
- papieru woskowanego,
- papieru z folią,
- kartonów po mleku i napojach,
- papieru termicznego,
- pieluch jednorazowych,
- artykułów higienicznych,
- segregatorów z metalowymi
okuciami,
- kalki technicznej,
Pamiętaj! usuń zszywki,
- mokrego papieru lub tektury,
metalowe oraz plastikowe części! - paragonów.

Szkło - zielony
Tutaj WrZuCAJ
- szklane butelki,
- słoiki bez pokrywek,
- szklane opakowania po
kosmetykach,
- szklane kufle,
- szklane pojemniki po napojach i
żywności.
Pamiętaj: nie tłucz szkła przed
jego wyrzuceniem, nie wrzucaj
opakowań z zawartością!

Tutaj NIE WrZuCAJ
- szkła kryształowego,
- porcelany, fajansu,
- szkła zbrojeniowego,
- luster, żarówek, świetlówek,
kineskopów,
- ekranów telewizyjnych,
- zniczy z woskiem,
- szkła okiennego,
- ozdób choinkowych.

TAK SEGREGU
Odpady
biodegradowalne
– brązowy
Tutaj WrZuCAJ
- resztki owoców i warzyw,
- stare pieczywo,
- fusy po kawie i herbacie także z
filtrem papierowym,
- skorupki po jajkach i orzechach,
- zużyte ręczniki papierowe i
chusteczki higieniczne,
- mokry zabrudzony papier,
- trawa, liście,
- małe kawałki drewna,
- rozdrobnienie wytłaczanki po
jajkach,
- skórki po owocach, obierki po
ziemniakach,
- kwiaty cięte i doniczkowe,
- ziemię po kwiatach,
- opakowania z folii
biodegradowalnej,
- resztki z żywności – odpady
kuchenne stałe,
- muł i glony z oczka wodnego,
- popiół z kominka i grilla.

Metal/tworzywa sztuczne/
opakowania wielomateriałowe
- żółte

Tutaj NIE WrZuCAJ

Tutaj WrZuCAJ

Tutaj NIE WrZuCAJ

- resztek ryb,
- resztek wędlin, mięs,
- kości,
- popiołów innych niż z kominka/
grilla (np. z pieca węglowego)
- folii i reklamówek,
- pampersów, tekstyliów,
- papieru lakierowanego lub
foliowanego,
- papieru zatłuszczonego i brudnego,
- płynnych odpadów kuchennych,
- odpadów higienicznych,
- leków,
- odpadów niebiodegradowalnych,
- roślin trujących,
- chorych części roślin,
- kłączy i rozłogów perzu,
- roślin potraktowanych chemicznymi
środkami ochronnymi,
- odchodów zwierzęcych.

- butelki typy PET (pamiętaj
o zgniataniu)
- plastikowe zakrętki,
- butelki po płynach do mycia ,
- worki, reklamówki,
- plastikowe koszyczki po owocach,
- opakowania typu Tetra – pak, (po
sokach, mlekach),
- opakowania po szamponach,
jogurtach,
- wszelkie inne produkty –
opakowania z tworzyw sztucznych,
które oznakowane są symbolem
przydatności do recyklingu,
- puszki po produktach spożywczych
(np. po konserwach),
- puszki po napojach,
- drobne części metalu
- kapsle,
- metalowe pokrywki ze słoików,
- metalowe urządzenia,
- folia aluminiowa.
Pamiętaj: umyj i zgnieć opakowanie,
zgnieć puszki!

- butelek i pojemników
z zawartością,
- opakowań po aerozolach,
- baterii,
- puszek po farbach,
- butelek i pojemników po olejach,
- butelek po płynie chłodniczym,
- zabawek ,
- zużytego sprzętu AGD,
- zużytego sprzętu elektronicznego,
- styropianu,
- tworzyw sztucznych pochodzenia
medycznego,
- opakowań i butelek po olejach
i smarach,
- puszek i pojemników po farbach
i lakierach,
- opakowań po środkach chwastoi owadobójczych,
- opakowań zanieczyszczonych
substancjami niebezpiecznymi.

WAżNE SPrAWY 5
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WYŻKA
MIECI?

informujemy, iż Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orłowiec”
posiada wolne lokale użytkowe na działalność gospodarczą,
które można pozyskać w formie licytacji ustnej na przetargu.
Bliższych szczegółów udziela referat Czynszowy Spółdzielni
Adres lokalu

Powierzchnia
użytkowa

Wyposażenie

Stawka
eksploatacyjna netto

Rydułtowy, ul. A. Mickiewicza 21

124,10 m2

z.w., c.w., c.o. energia

7,56 zł

Rydułtowy, ul. A. Mickiewicza 21

325,55 m2

z.w., c.w., c.o. energia

7,56 zł

Rydułtowy, ul. A. Mickiewicza 21

415,84 m

z.w., c.w., c.o. energia

7,56 zł

Rydułtowy, ul. A. Mickiewicza 21

480,30 m

z.w., c.w., c.o. energia

7,56 zł

2
2

Rydułtowy, ul. Obywatelska 50

76,28 m2

z.w., c.w., c.o. energia

7,56 zł

Rydułtowy, os. Orłowiec 65 A

38,47 m2

z.w., c.w., c.o., energia

8,64 zł

Rydułtowy, os. Orłowiec 65 B

26,77 m

2

z.w., c.w., c.o., energia

10,80 zł

Rydułtowy, os. Orłowiec 79 A

23,31 m

2

z.w., c.w., c.o., energia

10,80 zł

Pszów, ul. K. Miarki 2 D – garaż
Pszów, ul. K. Miarki 3 D – garaż
Pszów, ul. K. Miarki 7 F – garaż

16,70 m2
16,70 m2
16,70 m2

Umowa najmu -czynsz m-c 81,30 zł netto
100,00 zł brutto ustanowienie odrębnej
własności dla członków Spółdzielni- koszt
całkowity 9.500,00 zł brutto

NIERUCHOMOŚĆ O POW. 205m W PSZOWIE
2

DO GENERALNEGO REMONTU NA DZIAŁCE 3059m2 za 100 000 zł

UJEMY
Odpady zmieszane
– pojemnik
Tutaj WrZuCAJ między innymi:
- popiół,
- wszystkie odpady biologiczne,
- zużyte, zniszczone buty,
- tubki po paście do zębów,
- tubki po paście do butów,
- zabrudzone reklamówki foliowe,
- tacki i folie po mięsie,
- odpady mięsne i rybne,
- folie po pieczeniu ciast, mięs,
- ceramiczne doniczki po kwiatach,
- potłuczoną ceramikę,
- niedopałki papierosów,
- worki z odkurzacza,
- parasole,
- mopy, szczotki,
- modelina, plastelina, flamastry, kredki, pastele,
pieczątki, długopisy,
- ozdoby np. choinkowe,
- świece,
- odchody zwierzęce, żwirek z kuwet,
- zmiotki z czyszczenia – zamiatania terenu wokół posesji,
- inne odpady, które nie podlegają segregacji.

Spółdzielnia mieszkaniowa „Orłowiec” oferuje do sprzedaży dom o powierzchni całkowitej 205,20m2, użytkowej około
180m2 do generalnego remontu znajdujący się na działce 3059m2 w Pszowie na granicy Pszowskich Dołów oraz Kalwarii. Dom wybudowany w okresie powojennym, składający się z trzech kondygnacji, murowany. W chwili obecnej zabezpieczony przed „intruzami”, parterowe okna i drzwi zamurowane, dach kryty papą, w budynku była energia elektryczna i
woda, szambo na działce, bezpośredni dojazd z drogi asfaltowej (gminnej) własnym odcinkiem polnym (około 40m), brak
obciążeń, brak służebności. Działka o nieregularnym kształcie o łącznej powierzchni 3059m2, budowlano - rolna. budynek
od kilku lat niezamieszkały, wymaga remontu, aktualnie media zamknięte (prąd i woda), brak centralnego ogrzewania.
Wcześniej zamieszkały przez dwie rodziny, grunt w użytkowaniu wieczystym do 2089 roku. Cena podlega negocjacji.
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Inwestujemy w ciepło
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Na naszych zasobach
na rok 2014 zaplanowano m.in.:

TAK JEST

P

riorytetem prac zaplanowanych
na
najbliższy okres jest
przejęcie
wszystkich stacji ciepła, ich zmodernizowanie, lub zabudowa
nowych urządzeń. Chcemy
w ten sposób ograniczyć pod-

wyżki fundowane nam przez
dostawców ciepła i minimalizować wydatki mieszkańców
na centralne ogrzewanie i
ciepłą wodę.
Jednak są to bardzo poważne koszty, które w jakimś
stopniu ograniczają inne,

również potrzebne remonty. Dla wspólnego dobra musimy się tymczasem z tą rzeczywistością pogodzić.
Kierujemy się zasadą, że
dobry gospodarz musi wiedzieć, jakie wydatki w danej
chwili są najważniejsze.

l kontynuację robót towarzyszących termomodernizacji, tj.:
- modernizację i wymianę urządzeń w pozostałych stacjach
- kontynuację prac w budynku przy ul. G. Morcinka 15
- kontynuacja remontu węzłów cieplnych: osiedle Grunwaldzkie, Tadeusza Kościuszki
- docieplenie stropu nad zsypem w piwnicy przy ul. Mysłowickiej 9,11; Katowickiej 6,8,10,12
l malowanie 22 szt. klatek schodowych
l wykonanie szamba wraz z kanalizacją w budynku przy ul.
Babiogórskiej 12
l podłączenie do sieci kanalizacyjnej budynku przy ul. Racławickiej 55
l bieżące prace związane z utwardzaniem, przebudowaniem, budową
miejsc postojowych na poszczególnych osiedlach
l bieżące prace związane z remontem i wymianą nawierzchni
chodników i dróg osiedlowych
l wymianę pokrycia dachu z likwidacją azbestu na oś. Tadeusza Kościuszki 93-101
l remont pokrycia dachowego
na os. Tadeusza Kościuszki 1
l przebudowę śmietników z uwagi
na dostosowanie do obecnych warunków związanych z wywozem i segregacją śmieci.

TAK BYŁO

Pierwsze prognozy są optymistyczne: po zakończonym sezonie grzewczym większość
mieszkańców naszej Spółdzielni otrzyma zwrot nadpłaty za centralne ogrzewanie.

Ponad milion złotych dla mieszkańców

W

naszej
Spółdzielni
ostatni rok obfitował
w inwestycje i modernizacje. Cała sytuacja
związana z niefortunnym traktowaniem naszych mieszkańców przez dostawców ciepła, niejako sprowokowała Zarząd i Radę Nadzorczą do diametralnych przemian, a co za tym
idzie bardzo odważnych decyzji. Na
takie decyzje nie odważyły się poprzednie władze Spółdzielni, a powinny już dawno uporządkować spra-

wy, które jednoznacznie miały wpływ
na wysokie koszty c.o. i c.w.u. Ze
względu na zużyte, niedrożne i niewydolne urządzenia oraz ubytki ciepła na węzłach cieplnych, Spółdzielnia wiele lat ponosiła tylko straty, a
mieszkańcy konsekwencje finansowe.

Podjęte działania przyniosły już pozytywne
efekty. Konsekwentnie
wszyscy uczymy się gospodarności.

REKLAMA

Pracownia florystyczna

„Bukietomania”
Anna Baron

zaprasza
od poniedziałku do piątku 8.00-17.00
sobota 8.00-14.30
44-280 Rydułtowy, Raciborska 246,
telefon 600 533 827, bukietomania@wp.pl

W budynkach poddanych termomodernizacji i w tych, gdzie zabudowano nowoczesne węzły cieplne
oraz podzielniki ciepła, zmniejszyło
się zużycie energii cieplnej na cele
centralnego ogrzewania w stosunku do porównywalnych budynków.
Przykładem jest budynek przy ul.
Katowickiej 6, gdzie zużycie ciepła
jest 50% mniejsze, niż w budynku
o tej samej powierzchni np. przy
ul. Katowickiej 12.
Przykładem małego zużycia
energii cieplnej są również budynki na osiedlu Grunwaldzkim
oraz Mickiewicza i Ligonia, gdzie
zabudowana została w poprzednich latach instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody
oraz przeprowadzono termomodernizację.
Zużycie energii cieplnej na m2
powierzchni w tym samym okresie, różni się znacznie w zależności od tego, jaka jest temperatura w mieszkaniach i pomieszczeniach wspólnych, od stanu urządzeń oraz od tego, czy budynek
był poddany termomodernizacji.
Ilość zużytego ciepła jest w niektórych budynkach czterokrotnie
większa w porównaniu do budynków zużywających najmniej ener-

gii cieplnej. Sama termomodernizacja nie wystarczy, jeżeli nie będzie świadomości mieszkańców
o możliwości ograniczaniu temperatury w przypadku zbyt wysokich temperatur w budynku (klatki schodowe, suszarnie, otwarte
okna podczas odkręconych kaloryferów itp.)
To dobry moment, aby mieszkańcy pochylili się nad alternatywą: oszczędzamy i zarabiamy my, a
nie dostawcy ciepła. Czy też wracamy do starych czasów: mieszkamy
w cieplarnianych warunkach, płacimy więcej i godzimy się na systematyczny wzrost cen?
Rozsądna gospodarka ciepłem,
docieplenie budynków, budowa
zupełnie nowych węzłów ciepła,
modernizacje starych, w których
wprowadzono pełną automatykę, dostosowującą pobór ciepła
do panującej temperatury na zewnątrz budynku (tzw. automatyka pogodowa), zabudowa indywidualnych podzielników ciepła, większa świadomość mieszkańców o gospodarowaniu ciepłem oraz przyzwolenie lokatorów na chwilowe niedogodności
z tym wszystkim związane – to
wszystko spowodowało, że kosz-

ty ogrzewania w tym roku spadły,
a oszczędności sięgają ponad milion złotych!

Na najwyższe zwroty
mogą liczyć mieszkańcy, którzy zabudowali
indywidualne podzielniki ciepła i zaczęli mądrze gospodarować
ciepłem. Natomiast od 1
kwietnia 2014r. zostały obniżone opłaty za
ciepłą wodę na większości nieruchomości,
gdzie przeprowadzone
zostały modernizacje
węzłów.
Nadpłatę odliczę sobie od czynszu, to duża ulga dla portfela mówi członek Spółdzielni Mirosław
Długołęcki.
Nadwyżka motywuje do zabudowy nowoczesnych, indywidualnych podzielników ciepła na grzejnikach.
Zarząd i Rada Nadzorcza nie
składają broni, deklarują dalszą
pracę nad modernizacją przejętych
stacji ciepła i całej instalacji c.w.u
i c.o. w celu dalszego ograniczenia
kosztów ciepłej wody.
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Spółdzielnie mieszkaniowe muszą przetrwać

Pod hasłem „Spółdzielnie mieszkaniowe muszą przetrwać i chcemy dla nich ułatwień” w Katowicach odbyło
się spotkanie przedstawicieli śląskich spółdzielni mieszkaniowych, Prezesa Krajowej Rady Spółdzielców
Alfreda Domagalskiego, Zbigniewa Durczoka z Regionalnego Związku Spółdzielni Mieszkaniowych z Posłami
na Sejm RP. W obradach wziął również udział Mariusz Ganita, Prezes SM „Orłowiec”.

K

onferencję zorganizowano
w związku z trwającymi w
Sejmie pracami nad nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która zakłada
m.in. likwidację spółdzielni i powołanie w ich miejsce wspólnot mieszkaniowych. Jeśli pomysł zostanie zaakceptowany, spółdzielnie zostaną rozwiązane w ciągu pięciu lat. Ich majątek mają przejmować wspólnoty, które będą musiały utworzyć własną administrację.
Uczestnicy spotkania przekonywali, że nie ma w tej chwili lepszej
formy, która mogłaby zastąpić spółdzielnie mieszkaniowe. Od kilku lat
Sejm nie jest w stanie przygotować
i wprowadzić należytej, dobrej dla
mieszkańców, ustawy o spółdzielczości. Dokonanie poprawek mających wpływ na lepszą pracę spółdzielni jest konieczne, lecz po co
psuć dobrze funkcjonujący mechanizm zarządzania substancjami mieszkaniowymi? Zdaniem Posła Marka Gosa z PSL, przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej ds.
prawa spółdzielczego, zmiany proponowane przez Platformę Obywatelską nie uzyskają większości parlamentarnej. Grupa posłów PO próbuje przeforsować w Sejmie, m.in.,
zapis, jakoby wspólnoty mogły powstawać automatycznie, gdyby w
spółdzielczym budynku przynajmniej jedno mieszkanie miało status prawa odrębnej własności. Poseł Gos twierdzi, że nie do zaakceptowania jest zapis dotyczący występowania ze spółdzielni i formy tworzenia wspólnot. Jego zdaniem,
wspólnoty mieszkaniowe mogą się
sprawdzić w przypadku zarządzania jednym budynkiem i tylko wtedy, gdy budownictwo jest nowe i nie
wymaga wykonania kosztownych
remontów.

Kto zyska,
a kto straci?
Mimo radykalności rozwiązań,
projekt PO nie kreuje nowej formuREKLAMA

ły funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych. Przyspiesza rozpoczęty
wcześniej proces ograniczania spółdzielczości mieszkaniowej i wprowadza nowe rozwiązania mogące prowadzić do likwidacji spółdzielni.
Proces likwidacji spółdzielni grozi
poważnymi następstwami. Przestaną istnieć świetlice, place zabaw oraz
inne elementy infrastruktury, utrzymywane przez spółdzielnie. Trzeba będzie sprzedać wszelkie nieruchomości i tereny, których wspólnoty nie będą chciały przejąć. Nieruchomości, których nie uda się sprzedać, będą musiały przejąć gminy. Należy brać pod uwagę konieczność wyodrębnienia każdej powstałej wspólnocie proporcjonalnej części wspólnej infrastruktury t.j. placu zabaw,
zieleńców, boisk, chodników, parkingów itp. Te miejsca będą dla nich
wspólne.
Podczas spotkania pytano, komu
zależy na likwidacji dobrze prosperujących i właściwie zarządzanych
podmiotów gospodarczych? Budżet państwa nie dopłaca do spółdzielni, a podatek dochodowy i podatek VAT wzmacniają budżety samorządowe? Terenami budowlanymi zainteresowany jest polski i zagraniczny kapitał prywatny, bowiem
nowa ustawa pozwoli im bez większych przeszkód korzystać z zasobów spółdzielczych.

W spółdzielni
bezpieczniej...
Należy pamiętać, że już obecna ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych pozwala założyć wspólnotę mieszkaniową. Możliwe jest to w
dwóch sytuacjach: na wniosek większości właścicieli lokali (obliczanej
według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej) oraz gdy w danej
nieruchomości została wyodrębniona własność wszystkich lokali. Innymi
słowy, gdy wszyscy posiadacze lokatorskiego, bądź własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu przekształcili je w prawo odrębnej własności.
Jednak z danych GUS wynika, że
właściciele najwyraźniej nie palą się
do tego. Pod koniec 2011 r. status
spółdzielczych własnościowych miało bowiem wciąż ok. 2,3 mln mieszkań. Może to świadczyć o tym, że
spółdzielcom ani w głowie zakładanie
wspólnot mieszkaniowych.

I co dalej?
Zbywanie mieszkań przez stare spółdzielnie może doprowadzić
do tego, że ich własnością pozostaną
głównie mieszkania zajmowane przez
osoby uboższe (które z braku środków
finansowych lub z innych powodów
nie nabędą ich własności). Spowoduje to starzenie się zasobów spółdziel-

czych i wzrost kosztów eksploatacji,
a ich stan pogorszy się dodatkowo na
skutek braku środków funduszy remontowych. Członkowie spółdzielni będą musieli wnosić coraz większe opłaty, więc wzrośnie zadłużenie
członków o niższych dochodach.
Przy tworzeniu wspólnoty na nieruchomości, na której ciąży zadłużenie np. z tytułu termomodernizacji,
ważny jest również fakt, że wymagalna jest natychmiastowa spłata zadłużenia przez powstającą wspólnotę.
Procesy te i projektowane zmiany przepisów osłabią pozycję istniejących spółdzielni mieszkaniowych na
rynku w porównaniu z innymi podmiotami gospodarczymi. Zmniejszą
możliwości zaspokajania przez spółdzielnie potrzeb mieszkaniowych
członków (zwłaszcza uboższych) i zapewne spowodują kolejne konflikty,
związane z niejasnymi, lub po prostu
złymi przepisami.

Zmiany
na lepsze?
Ważnym pomysłem projektu jest
odejście od wnoszenia udziałów
członkowskich i uiszczania wpisowego, co oznacza faktyczną likwidację funduszy udziałowych spółdzielni mieszkaniowych. Tylko, że udziały członkowskie określają zakres odpowiedzialności finansowej członków

w pokrywaniu strat spółdzielni, a fundusz udziałowy stanowi majątek spółdzielni, który według projektu byłby
jej przymusowo odebrany. Osłabia to
pozycję spółdzielni mieszkaniowych
względem innych podmiotów gospodarczych oraz różnicuje sytuację spółdzielni mieszkaniowych względem innego rodzaju spółdzielni np. Spółdzielni Pracy, czy Inwalidów. Brak
obowiązku wpłacania wpisowego spowoduje niemożność pokrycia nawet
kosztów organizacyjnych przez nowo
tworzone spółdzielnie mieszkaniowe.
Inne godne odnotowania modyfikacje to np. zmiany opłat wnoszonych do spółdzielni przez osoby korzystające z lokali i likwidacja obowiązku wpłacania na fundusz remontowy.
Zdaniem spółdzielców to zamach
na dobrze pracujące administracje budynków mieszkalnych, dlatego
wystosowali protest do parlamentu i
rządu, w którym sprzeciwiają się projektowi koalicji rządowej, która zamierza dokonać likwidacji spółdzielni mieszkaniowych. Domagają się,
by prawo nie narzucało tworzenia
wspólnot, które można powoływać,
lecz na zasadach dobrowolności.
Świadomi spółdzielcy są przekonani, że we wspólnocie nie będzie
taniej i lepiej. Zwracają uwagę, że
większość kamienic w miastach to
właśnie budynki wspólnot, w których
często łamane są prawa ich mieszkańców i przeprowadzane są bezlitosne eksmisje.
Spółdzielnie wciąż inwestują, modernizują, dbają nie tylko o mieszkańców i ich nieruchomości, ale
również o otoczenie, infrastrukturę i bezpieczeństwo. Ponadto w spółdzielczości obowiązuje zasada solidaryzmu, którą podważają proponowane zapisy w ustawie, próbując po regulacjach ustawowych wdrożyć zasady prawa handlowego.
Obecni na debacie prawnicy wskazują, że wiele rozwiązań przygotowywanej ustawy jest sprzeczne z Konstytucją RP oraz międzynarodowymi zasadami funkcjonowania spółdzielczości.

Ważne telefony
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orłowiec”
ul. Mickiewicza 21
44-280 Rydułtowy
www.smorlowiec.pl
32 4173038, 32 4197206,
32 4194295, 32 4188056
Fax: 32 451 12 20
ADM RYDUŁTOWY 32 4103251
ADM Pszów 32 4513280
ADM Racibórz 32 4158796
tel. alarmowy 509216279
pogotowie techniczne 32 4193094
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KRZYŻÓWKA
z hasłem
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Za prawidłowe rozwiązanie poprzednich
krzyżówek nagrody w postaci interesujących
książek wylosowali: Lidia Musioł, Mirosław
Jakubczyk oraz aniela Granieczny. Gratulujemy!

REKLAMA

Wśród osób, które do końca kwietnia nadeślą na adres naszej Spółdzielni prawidłowe rozwiązania
krzyżówki, rozlosujemy cenne nagrody.

Prawdziwy mężczyzna musi pamiętać

D

zień Kobiet kojarzy nam się
ze szczególnym traktowaniem kobiet ze strony mężczyzn: mężów, ojców, braci,
przyjaciół, czy szefów. W tym dniu pano-

wie okazują kobietom, jak bardzo są dla
nich ważne. Myśląc o Dniu Kobiet od
razu przypominają się uśmiechnięte twarze panów, pędzących do swoich kobiet z
bukietem tulipanów, goździków, czy z pu-

dełkiem czekoladek. Mężczyźni pamiętali również o kobietach pracujących w naszej Spółdzielni. Przewodniczący Rady
Nadzorczej Antoni Seidel i Prezes Zarządu Mariusz Ganita uprzyjemnili ten dzień

Spółdzielnia mieszkaniowa „OrŁOWIEC”
44-280 Rydułtowy ul. A.Mickiewicza 21,
tel. 32 4173038, 32 4197206, fax:32 451 12 20
www.smorlowiec.pl

kwiatami. Mężczyźni potrafią zadbać o
szczegóły i umieją sprawić, że szczególnie
w ten dzień kobiety czują swoją wartość i
wyjątkowość. To tak niewiele kosztuje, a
tak wiele znaczy!

Biuletyn jest redagowany przez pracowników i członków SM „ORŁOWIEC”
Skład rady programowej :Prezes mgr Mariusz Ganita,
Jolanta Kwiatoń, Łukasz Strzelecki, Jacek Krakos
Za treść pozycji reklamowych Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności

