
grudzień 2020 r.

Niech te Święta 
przyniosą spokój 
i zdrowie, 
a czas spędzony 
w gronie Rodziny 
będzie szczęśliwy,
stanie się 
wytchnieniem 
od codziennego 
zabiegania, 
bez pośpiechu, trosk, 
zmartwień i mimo 
tegorocznych 
trudności,
pozwoli spojrzeć 
z nadzieją 
w przyszłość.

Życzą: 
Zarząd, Rada Nadzorcza, Rady Osiedla i pracownicy
Spółdzielni Mieszkaniowej„Orłowiec” w Rydułtowach



Firmy DGE i Axpo zajmu-
jące się dystrybucją prą-
du z różnych źródeł - tak-

że pochodzącego z Odnawialnych 
Źródeł Energii złożyły Spółdziel-
ni ofertę z deklaracją, że może-
my zaoszczędzić znaczne środki. 
Z ich oferty wynika, że są w stanie 
kwotę 125 786, 82 zł za dystrybu-

cję prądu do zasobów Spółdziel-
ni obniżyć do 77 177,45 zł, czy-
li o 48 609,36 zł. Jest to tym cen-
niejsza informacja dla mieszkań-
ców, gdyż Urząd Regulacji Ener-
gii zapowiada, że ceny prądu od 
nowego roku nieznacznie wzro-
sną. Skoro można zaoszczędzić 
na dystrybucji, to należy tak zro-

bić. I taką decyzję podjął Zarząd 
naszej Spółdzielni. 

Obniżenie kosztów dystrybucji 
pozwoli trochę mniej odczuć pla-
nowane przez URE podwyżki sa-
mej energii. Oczywiście, zanim 
została podjęta taka decyzja Za-
rząd posiłkował się opiniami zna-
nych, dużych, śląskich firm na te-
mat współpracy z firmami DGE  
i Axpo. Oto, co firma DGE pisze  
w swojej ofercie: 

„Tworzymy wspólnie z Axpo 
nowe standardy na rynku energii, 
oferując wyłącznie zieloną ener-
gię, ale nie pobierając za nią do-

datkowych opłat. Koszt certyfika-
tów z gwarancją pochodzenia po-
krywa Axpo, bo naszą misją jest 
tworzenie przyjaznych środowi-
sku rozwiązań. Gwarantujemy, że 
prąd zużyty przez klientów Axpo 
będzie miał całościowo pokrycie w 

energii wytworzonej ze źródeł od-
nawialnych, potwierdzonych cer-
tyfikatem. Dzięki temu dołącza-
cie Państwo do grona elitarnych 
Spółdzielni, wyznaczających no-
we standardy w sektorze energe-
tycznym”. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ORŁOWIEC”
44-280 Rydułtowy ul. A.Mickiewicza 21,

tel. 32 4173038, 32 4197206, fax:32 451 12 20 
www.smorlowiec.pl
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Od kilku lat organizo-
wane są akcję cha-
rytatywne zbie-

rania nakrętek plastikowych,  
a uzyskane, ze sprzedaży środki 
są przeznaczane na rzecz cho-
rych lub potrzebujących. Każdy 
z nas na pewno już uczestniczył 
w takiej akcji. Tym razem Spół-
dzielnia Mieszkaniowa „Orło-
wiec” postanowiła włączyć się  
w „Nakręceni na pomaganie”. 
Zbieranie nakrętek ma aspekt 
humanitarny, bo pomagamy 
potrzebującym oraz edukacyjny 

i służący ochronie środowiska, 
bowiem zbieramy plastikowe na-
krętki, które trafiają do recyklin-
gu, a nie na wysypiska śmieci. 

Sześć dużych serc stanęło na 
terenie Spółdzielni. Czerwone 
serca trudno przeoczyć, ustawio-
ne zostały, m.in. przed siedzibą 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Or-
łowiec” przy ul. A. Mickiewicza 
21, przy Paczkomacie na os. Or-
łowiec (na przeciw sklepu Żab-
ka i apteki) oraz przy budynku 
na os. Orłowiec 46. Serca stoją 
także w Pszowie, a konkretnie  

w 

sąsiedztwie placu zabaw na  
os. T. Kościuszki 6 i na skwerze 
przy ul. Wł. Jagiełły 8, natomiast 
w Raciborzu, na przeciwko sie-
dziby Administracji przy ul. My-
słowickiej 11. Pragniemy w ten 
sposób dołożyć swoją cegiełkę 
do ochrony środowiska i pomo-
cy potrzebującym. 

Akcja „Nakręceni na poma-
ganie” obejmuje już prawie całą 
Polskę, a z miesiąca na miesiąc 

zwiększa się grono uczestników 
i podmiotów biorących w niej 
udział. Zachęcamy do uczestnic-
twa w tej wspaniałej inicjatywie.

Całkowitą pieczę nad akcją 
będą mieli członkowie Rad Osie-
dla, którzy byli głównymi inicja-
torami przyłączenia się do niej. 
Zadecydują również o tym, która 
osoba potrzebująca zamieszkała 
na zasobach naszej Spółdzielni 
otrzyma niezbędną pomoc.

W Wigilię 24 grudnia 2020 roku Biura ZarZądu, 
oraZ administracje osiedla Będą niecZynne.UWAGA

Mniej zapłacimy za dystrybucję energii!
u Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec” podpisał nową umowę na dystrybucję energii elektrycznej. Choć cena prądu może pójść w górę od nowego 

roku to Spółdzielnia sporo zaoszczędzi na przesyle energii. Optymalizacja kosztów dystrybucji doprowadzi do oszczędności na poziomie 38,64%.

Zbieramy nakrętki
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orłowiec” wspiera akcję „Nakręceni na pomaganie”
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I. OrgaNIzacja I zarządzaNIe 
SpółdzIelNIą

Zakończyliśmy i podsumowaliśmy kolejny rok działa-
nia naszej Spółdzielni.

Sprawozdanie, które Państwu przedstawiam jest nie-
odzownym elementem sprawozdania finansowego, ja-
kie Spółdzielnia rokrocznie sporządza i poddaje badaniu 
biegłego rewidenta.

Kierowaniem Spółdzielnią i reprezentowaniem Spół-
dzielni na zewnątrz, zajmował się, tak jak w roku ubie-
głym, Zarząd w składzie jednoosobowym, w osobie Ma-
riusza Ganity Prezesa Zarządu Spółdzielni.

Zarząd w roku 2019 odbył 28 posiedzeń, których te-
matem było podejmowanie decyzji w sprawach bieżą-
cego funkcjonowania Spółdzielni zgodnie z upoważnie-
niami statutowymi Zarządu. Przebieg wszystkich posie-
dzeń oraz podjęte uchwały i decyzje Zarządu mają od-
zwierciedlenie w protokołach znajdujących się w siedzi-
bie Spółdzielni.

Prace Zarządu w okresie sprawozdawczym koncentro-
wały się w szczególności na:
• prowadzeniu adekwatnej do możliwości Spółdzielni  

i zgodnej z unormowaniami prawnymi polityki finan-
sowej,

• kwartalnych analizach działalności społeczno - gospo-
darczej Spółdzielni,

• windykacji opłat za lokale mieszkalne, użytkowe  
i dzierżawę terenów,

• zarządzaniu nieruchomościami stanowiącymi wła-
sność i współwłasność Spółdzielni,

• strategii remontowej zasobów Spółdzielni, opartej  
o wyniki przeglądów technicznych,

• kontynuowaniu procesu termomodernizacyjnego na 
naszych zasobach,

• realizacji wymogów ustawy o spółdzielniach mieszka-
niowych z dnia 15.12.2000 r. z późniejszymi zmianami 
dotyczącymi ustanawiania odrębnych własności lokali,

• sprawach członkowsko - mieszkaniowych,
• działalności społeczno - kulturalnej.

W Spółdzielni na dzień 31.12.2019 r. zatrudniano  
68 osób, z tego 66 osób na pełnych etatach, 2 w niepeł-
nym wymiarze czasu pracy, w tym osoby na stanowi-
skach nierobotniczych 30, na stanowiskach robotniczych 
38. Wykazany poziom zatrudnienia był zgodny z przyję-
tym przez Radę Nadzorczą planem zatrudnienia. Powyż-
szy plan stanowił stan niezbędny dla zapewnienia efek-
tywnego zarządzania i administrowania posiadaną sub-
stancją mieszkaniową.

Zarząd uczestniczył w posiedzeniach Rady Nadzor-
czej, przedstawiając sprawozdania, bieżące analizy kosz-
tów działalności oraz kwartalną ocenę wyników gospo-
darczo - finansowych Spółdzielni, zawierającą wielkość 
wnoszonych opłat z tytułu użytkowania mieszkań w sto-
sunku do ponoszonych kosztów oraz wynik finansowy 
pozostałej działalności Spółdzielni.

Ponadto każdorazowo na zaproszenie Rad Osiedli, Za-
rząd uczestniczył w ich posiedzeniach, omawiając bieżą-
cą działalność Spółdzielni i tematy uwzględnione w po-
rządku obrad.

SPRAWOZDANIE
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec” 

w Rydułtowach z działalności za 2019 r.
Zgodnie z postanowieniami § 96 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec” przedstawiam członkom 

naszej Spółdzielni sprawozdanie dotyczące działalności i sytuacji ekonomiczno-finansowej naszej Spółdzielni za rok 2019.

Nie tak miał wyglądać 
ten rok. Gdy w po-
przednie święta Bo-

żego Narodzenia składaliśmy 
sobie życzenia w najczarniej-
szych myślach nie przewidy-
waliśmy jakie trudne chwile 
nas czekają. Nie mamy jednak 
innego wyjścia, jak tylko przy-
stosować się do nowych cza-
sów i je przetrwać. Niestety,  
z powodu bezpieczeństwa 
zmieniliśmy formę pracy w na-
szej Spółdzielni przechodząc 
- na ile to możliwe - na pracę 
zdalną, a kontakty z Państwem 
musieliśmy ograniczyć do nie-
zbędnego minimum. 

W marcu szykowaliśmy się 
do Walnego Zgromadzenia 
Członków. Jak co roku chcie-
liśmy Państwu przedstawić, co 

udało się zrobić i z jakimi bory-
kamy się problemami. Pierwszy 
zaplanowany termin Walne-
go przypadł akurat w dniach, 
kiedy w Polsce wprowadzono 
rygory pandemiczne i zasady 
dystansu społecznego. Byliśmy 
wtedy optymistami i liczyliśmy, 
że koronawirus odpuści, a nam 
uda się spotkać z Państwem  
w późniejszym terminie. Sta-
ło się inaczej. Po pierwszej fali 
koronawirusa nadeszła druga  
i w konsekwencji, w trosce o 
Państwa zdrowie i bezpieczeń-
stwo nie mogliśmy zwołać Wal-
nego. Nie oznacza to jednak, że 
mijający rok był stracony. Za-
chęcam do lektury sprawozdań 
Zarządu i Rady Nadzorczej, 
które miały być zaprezentowa-
ne podczas Walnego. 

Mariusz Ganita: W czasie pandemii 
musieliśmy dostosować funkcjonowanie 
naszej Spółdzielni do nowych wymogów.
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II. gOSpOdarka  
zaSObamI SpółdzIelNI

Zasoby Spółdzielni na dzień 31.12.2019 r. obejmowały:
• 157 budynków mieszkalnych, 3847 lokali mieszkal-

nych, zamieszkałych przez 7861 osób,
• 62 lokale użytkowe o charakterze handlowo - usługo-

wym oraz administracyjno-gospodarczym,
• 6 pomieszczeń do działalności społeczno - kulturalnej.

Zgodnie z księgą zasobów, Spółdzielnia na dzień 
31.12.2019r. zarządzała budynkami:
• budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej miesz-

kań 191.657,21 m2

• lokale użytkowe w budynkach mieszkalnych o po-
wierzchni 5.761,99 m2

• garaże o powierzchni 1.645,33 m2

III. rObOty OgólNObudOwlaNe

W 2019 r. wykonano m. in. wymienione poniżej robo-
ty remontowe:

1. administracja rydułtowy:

• Remont balkonów Rydułtowy, Os. Orłowiec 55 c, d - 
kwota: 129 531,69 zł brutto 

• Remont płyt balkonowych, Os. Orłowiec 58/7/12/17/22 
- kwota: 15 670,48 zł brutto

• Rozbiórka byłej kotłowni, ul. Raciborska 377 wraz z na-
prawą elewacji i niwelacją terenu - kwota: 46 948,15 zł 
brutto 

• Wymiana świetlików dachowych, Os. Orłowiec 32-33 - 
kwota: 13 608,00 zł brutto

• Przebudowa, zadaszenie boksów na śmieci, Os. Orło-
wiec 11-50, ul. Obywatelska 50 - kwota: 28 983,41 zł 
brutto

• Remonty kominów Os. Orłowiec 55 d, 70 - kwota:  
10 808,00 zł brutto

• Remonty kominów wraz z naprawą pokrycia dachowe-
go, ul. G. Morcinka 37 i 45 - kwota: 68 339,62 zł brutto

• Malowanie klatek schodowych, ul. Babiogórska 12 a, b, c  
- kwota: 17 172,00 zł brutto

• Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, ul. Ba-
biogórska 12 a - kwota: 6750,72 zł brutto 

• Wykonanie chodników, Os. Orłowiec 15, Os. Orłowiec 11  
(na łuku drogi) - kwota: 16 166,38 zł brutto

• Wykonanie miejsc postojowych, Os. Orłowiec 51-52-53 
- kwota: 20 971,50 zł brutto 

• Remont, przełożenie nawierzchni chodników po wy-
mianie sieci gazowej, Os. Orłowiec 16-17, 18-19, - kwo-
ta: 47 723,06 zł brutto

• Utwardzenie i wyznaczenie miejsc postojowych dla in-
walidy, Os. Orłowiec 44-45-46, 43 Os. Orłowiec 47 - 
kwota: 83 473,95 zł brutto 

• Naprawa nawierzchni dróg osiedlowych Os. Orłowiec 
67-69, ul. Raciborska - kwota: 5 064,61 zł brutto

• Naprawa pokrycia dachowego, ul. Sportowa 144 - kwo-
ta: 4 351,62 zł brutto

• Wykonanie izolacji ścian zewnętrznych piwnic, Os. Or-
łowiec 50 b - kwota: 2 181,60 zł brutto

• Wykonanie izolacji ścian zewnętrznych piwnic, ul. Mic-
kiewicza 27- kwota: 3 402,00 zł brutto.

2. administracja pszów

• Malowanie klatek schodowych, Os. Kościuszki 1B, 12, 
19, 28, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, Juranda 7B, 11B, Tyt-
ki 6 A C, Jagiełły 2 A B, 7B, Traugutta 31, Miarki 20/1B 
(mieszkanie), Konopnickiej 2A - kwota: 303.001,23 zł 
brutto

• Remont miejsc postojowych, Kościuszki 26-28 - kwota: 
61 297,05 zł brutto

• Remont dróg Os. Kościuszki, ul. Tytki 5, Witolda 9 - 
kwota: 111 071,80 zł brutto

• Remont chodników i dojść do budynków Os. Kościusz-
ki 22-24, 36-42, ul. Konopnickiej 6-12, 14-20, Jagiełły 7, 
Witolda 10 A, B, 9 - kwota: 132 463,88 zł brutto

• Montaż urządzeń zabawowych - plac zabaw, Os. Ko-
ściuszki, ul. Konopnickiej - kwota: 26 977,59 zł brutto 

• Remont instalacji odgromowych, Os. Kościuszki 6/8, 
10/12, 14/16, 18/20, 22/24 - kwota: 13 756,02 zł brutto

• Wymiana drzwi do klatek schodowych, ul. Traugutta 
33, Juranda 5A, B, 7A, B, 11A, B, Witolda 7A, 11A, Ja-
giełły 1B, 2A, 5A, Tytki 5A, B, C, D, Os. Kościuszki 17, 
29 - kwota: 72 471,24 zł brutto

• Montaż,wymiana kamer monitorujących, Os. Ko-
ściuszki, ul. Jagiełły 7 - kwota: 13 640,40 zł brutto

• Podłączenie do kanalizacji miejskiej, ul. Westerplatte 
12,21 - kwota: 32 972,96 zł brutto 

• Odwodnienie piwnic budynków (częściowy drenaż, 
izolacja) ul. Jagiełły 4 - kwota: 26 136,00 zł brutto

• Naprawa dachów ul. Witolda 8, 9, Jagiełły 4, Konopnic-
kiej 4 - kwota: 141 552,82 zł brutto

• Impregnacja ogniochronna więźby dachowej - kwota: 
14 258,37 zł brutto

• Naprawa, izolacja balkonów ul. Witolda 4 A, B, Juranda 
10 B - kwota: 46 773,91 zł brutto

• Docieplenie stropu, ul. Konopnickiej 6-12 - kwota:  
52 105,00 zł brutto

• Remont schodów zewnętrznych w budynku, ul. Konop-
nickiej 6-12 - kwota: 12 745,20 zł brutto

• Wykonanie ogrodzenia, ul. Konopnickiej 6, Witolda 
3,5,7,9 - kwota: 39 574,91 zł brutto

• Wykonanie altan śmietnikowych wraz z zamknięciem 
Os. Kościuszki 38-42, 1- kwota 14 760,00 zł brutto.

3. administracja racibórz

• Roboty remontowe wykonane przy termomodernizacji, 
ul. Katowicka 12 - kwota: 216 580,95 zł brutto

• Wykonanie boiska, ul. Katowicka 10/12 - kwota:  
36 408,00 zł brutto

• Montaż urządzeń do ćwiczeń, montaż bramek, wyko-
nanie bieżni z ułożeniem bruku ul. Katowicka 10/12 - 
kwota: 30 051,36 zł brutto

• Remont nawierzchni drogi, ul. Mysłowicka 11 - kwota: 
39 360,00 zł brutto

• Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, ul. My-
słowicka 11 - kwota: 36 900,00 zł brutto

• Wykonanie chodnika wzdłuż podjazdu dla niepeł-
nosprawnych, ul. Mysłowicka 11 - kwota: 3 271,80 zł 
brutto

• Wymiana posadzki w korytarzach windowych, ul. Ka-
towicka 6 - kwota: 10 998,26 zł brutto

• Malowanie korytarzy windowych, szybów windowych, 
maszynowni, drzwi windowych ul. Katowicka 6, My-
słowicka 5, 7 - kwota: 26 266,30 zł brutto

• Wymiana drzwi szybowych dźwigu, ul. Mysłowicka 11 
- kwota: 1 080,00 zł brutto

• Remont, naprawa wind, wymiana elementów napędu, 
ul. Mysłowicka 5, 7, 9, 11 ul. Katowicka 6, 8, 10, 12 - 
kwota: 12 247,21 zł brutto

• Montaż drzwi wejściowych do klatki schodowej, ul. Ka-
towicka 12 - kwota: 5 154,84 zł brutto

• Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego, 
Olza ul. Dworcowa 96 - kwota: 73 062,00 zł brutto

• Wymiana rynien, naprawa pokrycia dachowego,  
ul. Dworcowa 102, 90, 92 - kwota: 34 157,22 zł brutto

• Naprawa cokołu, ul. Dworcowa 94 - kwota: 5 974,73 zł 
brutto

• Demontaż urządzeń w nieczynnej hydroforni,  
ul. Dworcowa 102 - kwota: 2 400,00 zł brutto

• Montaż okien na klatkach schodowych, ul. Dworcowa 
90, 92, 94, 98, 102 - kwota: 1 080,00 zł brutto.
Dodatkowo na zasobach Spółdzielni wykonywano 

szereg robót związanych z drobnymi remontami, bieżą-
cą konserwacją, naprawami urządzeń, obsługą węzłów 
cieplnych i układów solarnych, wymianą i modernizacją 
instalacji domofonowej itp.

Całkowity koszt robót remontowych (z uwzględnie-
niem środków trwałych dotyczących robót budowla-
nych), zaksięgowanych w roku 2019 wynosi:
• Administracja Rydułtowy: 1.350.070,83 zł
• Administracja Pszów: 1.584.711,21 zł
• Administracja Racibórz: 720.970,87 zł
• Olza: 77.600,54 zł

Realizując przepisy art. 62 ustawy Prawo Budowla-
ne, Spółdzielnia przeprowadziła w 2019 r. przeglądy in-
stalacji gazowych, przewodów dymowych i wentylacyj-
nych, okresowe kontrole stanu sprawności technicznej 
elementów budynku i instalacji narażonych na szko-
dliwe wpływy atmosferyczne oraz niszczące działanie 
czynników.

W budynkach wykonano wg harmonogramu pięciolet-
nią kontrolę instalacji odgromowej i elektrycznej z usu-
nięciem usterek wynikających z zaleceń pokontrolnych.

Wykaz usterek i robót do wykonania przekazano do 
właściwej administracji w celu ujęcia w planie robót.

wykonanie robót  
termomodernizacyjnych

W roku 2019 wykonano termomodernizację budyn-
ku mieszkalnego wielorodzinnego w Raciborzu przy  
ul. Katowickiej 12. W 2020 roku trwały prace termomoder-
nizacyjne w budynkach przy ul. Romualda Traugutta 35  
i Augustyna Wolczyka 1 w Pszowie, których zakończenie 
planuje się na czerwiec 2020 roku.

W roku 2019 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orłowiec” 
kontynuowała docieplenie poddaszy budynków miesz-
kalnych i remont urządzeń w węzłach cieplnych.

Docieplenie poddaszy w budynkach na osiedlu Or-
łowiec 34-35-36 wykonano przez pracowników Spół-
dzielni.

Wykonano roboty termomodernizacyjne za kwotę:
• 541.036,00 zł w Administracji Pszów
• 847.364,00 zł w Administracji w Raciborzu
• 31.631,00 zł w Administracji Rydułtowy

Spółdzielnia otrzymała umorzenie pożyczki w wyso-
kości 761.167,13 zł, które zostało przeznaczone na ter-
momodernizację budynku przy ul. Katowickiej 12 w Ra-
ciborzu oraz Romualda Traugutta 35 i Augustyna Wol-
czyka 1 w Pszowie.

pozostałe roboty  
wykonane w roku 2019:

Na konserwację i naprawę domofonów wydatkowano 
w 2019 r. kwotę 101.261,25 zł.

Na zasobach Spółdzielni znaczna część starych insta-
lacji domofonowych została wymieniona z analogowych 
na cyfrowe, na wniosek i przy wsparciu finansowym na-
szych lokatorów.

Zieleń osiedlowa w 2019 roku poddawana była syste-
matycznej pielęgnacji poprzez zabiegi przycinania, for-
mowania drzew i krzewów, koszenia trawników, pie-
lenia, nawożenia, oprysków, uzupełniania drzewosta-
nu oraz innych koniecznych prac. Wykonano koniecz-
ną wycinkę drzew i uzupełniono drzewostan dokonując 
nasady.
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W okresie zimowym prowadzone były prace związa-
ne z utrzymaniem zimowym naszych osiedli (odśnieża-
nie, likwidacja gołoledzi poprzez posypywanie piaskiem 
i solą, zabezpieczenie budynków i innych obiektów przed 
mrozem).

IV. FuNkcjONOwaNIe Służb 
kONSerwacyjNO-remONtOwych

 
Na dzień 31.12.2019 r. na zasobach Administracji Ry-

dułtowy zatrudnionych było 10 pracowników gospodar-
czych, 11 konserwatorów i 1 kierowca. Na Administracji 
Pszów 5 pracowników gospodarczych oraz 6 konserwa-
torów, natomiast na Administracji Racibórz 3 pracowni-
ków gospodarczych i 2 konserwatorów.

Grupy w zależności od potrzeb dzielone są na brygady 
i wzajemnie się uzupełniają.

V. Sprawy człONkOwSkO-
mIeSzkaNIOwe

 
 W roku 2019 zgodnie z ustawą o spółdzielniach miesz-

kaniowych wyodrębnione zostały przez członków, któ-
rzy dotychczas użytkowali mieszkania na zasadach spół-
dzielczego lokatorskiego prawa lub spółdzielczego wła-
snościowego prawa 22 lokale.

Na koniec roku sprawozdawczego pozostało jako nie-
wyodrębnione 189 lokale o statusie spółdzielczego loka-
torskiego prawa oraz 1606 o statusie spółdzielczego wła-
snościowego prawa.

Spółdzielnia w 2019 r. zorganizowała 4 przetargi na 
ustanowienie prawa odrębnej własności lokali mieszkal-
nych. Przedmiotem tych przetargów było 19 lokali, z cze-
go 1 lokal pozostał z roku 2018. Poza tym Spółdzielnia 
odzyskała 1 lokal po zgonie członków.

Na dzień 31.12.2019 r. Spółdzielnia zrzeszała 4177 
członków.

VI. dzIałalNOść 
SpOłeczNO-kulturalNa

Jednym z realizowanych zadań w Spółdzielni jest pro-
wadzenie działalności społeczno-kulturalnej. Sprawa 
ta umocowana jest w Statucie Spółdzielni. Działalność 
obejmuje program imprez kulturalnych (festyny), dydak-
tycznych i sportowo-rekreacyjnych.

VII. wyNIkI dzIałalNOścI 
ekONOmIczNO-FINaNSOwej 

SpółdzIelNI

Działalność gospodarcza Spółdzielni w 2019 r. pro-
wadzona była w oparciu o plan finansowo-gospodar-
czy, zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Nr 20/
VII/2018 w dniu 21.12.2018 r. Podstawowym źró-
dłem finansowania Spółdzielni są wpływy z opłat za 
eksploatację lokali mieszkalnych i z czynszów najmu 
lokali użytkowych. Wpływy przekazywane były na 
zewnątrz w formie zapłaty za dostawę energii ciepl-
nej, energii elektrycznej, zimnej wody i odprowadza-
nia ścieków, za wywóz nieczystości i ich składowa-
nie na wysypisku, opłatę podatków od gruntu i nie-
ruchomości.

Zestawienie opłat niezależnych i zależnych od dzia-
łalności Spółdzielni w 2019 r. przedstawia się nastę-
pująco:

1. Opłaty niezależne od Spółdzielni:

• Centralne ogrzewanie 5.107.943,05 zł
• Ciepła woda 1.289.949,13 zł

• Zimna woda 3.200.788,33 zł
• Energia elektryczna 244.683,43 zł
• Wywóz nieczystości 1.470.092,00 zł.

2. Opłaty zależne od Spółdzielni:

• Opłaty eksploatacji 5.446.154,08 zł
• Fundusz remontowy 3.171.714,18 zł
• Abonament sieci telewizji kabl. 10.675,93 zł
• Konserwacja domofonów 66.954,28 zł
• Fundusz termo-modernizacyjny 1.632.503,03 zł
• Podatek od nieruchomości 257.859,71 zł
• Ubezpieczenie 274.437,45 zł
• Dźwigi 28.036,80 zł
• Opłaty za lokale użytkowe, dzierżawy terenu 660.159,15 zł

Koszty działalności operacyjnej ogółem wyniosły 
23.654.736,26 zł, natomiast przychody ze sprzedaży to 
23.313.737,37 zł.

Wartość księgowa majątku trwałego Spółdzielni we-
dług stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosi 36.589.715,71 zł.

Kapitał własny w sumach bilansowych uległ zmniej-
szeniu w stosunku do stanu z dnia 31.12.2018 r.  
o 1.043.815,38 zł i na koniec roku wyniósł 37.552.112,47 zł.

Podstawowym powodem zmniejszenia wysokości 
kapitału własnego jest proces przekształcania spół-
dzielczego prawa do lokali mieszkalnych w odrębną 
własność.

Misją i najważniejszym zadaniem naszej Spółdziel-
ni jest wysoki poziom usług mieszkaniowych. Robi-
my wszystko, abyście Państwo mieszkali w dobrych 
warunkach i przyjaznym otoczeniu. Gwarantujemy 
utrzymanie tych standardów pod warunkiem stabil-
nej sytuacji finansowej. Niestety w ostatnim czasie 
poszły w górę ceny wielu usług. Spółdzielnia nie ma 
na to bezpośredniego wpływu. Zmuszeni byliśmy do 
podwyżki stawki eksploatacyjnej. Propozycja pod-
wyżki opłaty eksploatacyjnej została przygotowana 
przez Główną Księgową naszej Spółdzielni na pod-
stawie przeprowadzonej kalkulacji kosztów i ujęta  
w planie finansowo - gospodarczym na rok 2020, któ-
ry został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Orłowiec” w grudniu 2019 
roku. Zaznaczyć należy, że wynika ona z czynników 
niezależnych od Spółdzielni. W tym roku wchodzi 
w życie wiele zmian związanych z opłatą eksploata-
cyjną. Przede wszystkim wzrasta o 15 % płaca mini-
malna. Od stycznia 2020 r. wchodzą w życie Pracow-
nicze Plany Kapitałowe, które wymuszają na Spół-
dzielni udział w kosztach na minimalnym poziomie 
1,5 % od każdego pracownika jak i ponoszenie kosz-
tów prowadzenia PPK. Chciałem dodać, że zmiany te 
dotyczą także firm zewnętrznych współpracujących  
z naszą Spółdzielnią. Wyższe koszty zatrudnienia 
pracownika powodują, że nasi kontrahenci już sukce-
sywnie podnoszą ceny usług.

Analiza węzłowych wskaźników ekonomicznych 
oraz sytuacji finansowej i majątkowej Spółdzielni, 
która została przeprowadzona przez biegłego rewi-
denta, pozwoliła stwierdzić, że nie wystąpiły istotne 
zjawiska lub zdarzenia zagrażające kontynuacji dzia-
łalności.

Aktywa trwałe są finansowane kapitałem własnym  
w 100%.

W granicach norm mieszczą się wskaźniki płynności 
określające możliwości sfinansowania zobowiązań krót-
koterminowych majątkiem obrotowym.

Na wysokim poziomie utrzymuje się wskaźnik trwa-
łości struktury finansowania, który określa, że w 2019 r. 
majątek Spółdzielni jest finansowany kapitałem własnym 
i zobowiązaniami długoterminowymi.

Zestawienia tabelaryczne przychodów i kosztów za 
2019 r. są dostępne do wglądu w referacie księgowym 
Spółdzielni.

VIII. StaN zaległOścI w płatNOścIach 
za lOkale mIeSzkalNe 

Oraz dzIałaNIa wINdykacyjNe

Jak w każdej działalności, również i w Spółdziel-
ni występują zaległości w opłatach z tytułu użytkowa-
nia mieszkań i utrzymania nieruchomości. Wpływają 
one znacząco na realizację zadań gospodarczych i za-
kres remontów w danym roku, jak i na płynność finan-
sową Spółdzielni.

Zaległości w płatnościach za lokale mieszkalne i użyt-
kowe na dzień 31.12.2019 r. przedstawiały się następu-
jąco:

Stan na 31.12.2019 r. ogółem: 3.510.618,03 zł w tym:
• lokale mieszkalne: 3.423.756,14 zł
• lokale użytkowe: 86.861,89 zł

Porównanie danych w stosunku rocznym do lat ubie-
głych: 
• ogółem stan zadłużenia na 31.12.2017 r. - 3.728.833,17 zł
• ogółem stan zadłużenia na 31.12.2018r. - 3.523.760,12 zł
• ogółem stan zadłużenia na 31.12.2019r. - 3.510.618,03 zł

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orłowiec” w 2019 roku 
podejmowała różnorodne działania windykacyjne. Pro-
wadzone były one zgodnie z obowiązującym prawem  
w trybie postępowań:
• wewnątrz-spółdzielczych,
• sądowych,
• egzekucyjnych.

w 2019 roku podjęto następujące 
działania windykacyjne:

1. Skierowano do Sądu 95 pozwów o zapłatę, na łącz-
ną kwotę 592.020.14 zł w tym: należność główna 
569.012.02 zł oraz odsetki 23.008,12 zł.

2. Przekazano do organów egzekucyjnych 28 naka-
zów zapłaty o egzekucję należności z wynagrodze-
nia na kwotę: 190.494,87 zł w tym należność głów-
na 178.841,21 zł oraz 11.653,66 zł odsetki egzeku-
cyjne. W tym miejscu należy zaznaczyć, że więk-
szość nakazów wydanych przez sąd w roku 2019, 
uzyskało klauzulę wykonalności na przełomie roku 
2019/2020.

3. Komornik Sądowy na wniosek Spółdzielni prowa-
dził egzekucję należności z ograniczonego prawa 
rzeczowego w stosunku do 12 dłużników /licytacje/. 
W drodze licytacji zbyto 1 lokal mieszkalny, 4 dłuż-
ników na etapie postępowania uregulowało zadłuże-
nie wobec spółdzielni, pozostałe 7 postępowań po-
zostaje w toku.

4. W roku 2019 przed sądami toczyło się 12 postępowań 
eksmisyjnych. Na dzień 31.12.2019 r. uzyskano 5 wy-
roków eksmisyjnych, w tym 1 z orzeczeniem o prawie 
do lokalu socjalnego, pozostałe postępowania sądowe 
są w toku.

5. Do Komornika skierowano 5 wniosków o przepro-
wadzenie eksmisji z zajmowanego lokalu. Przepro-
wadzono 2 eksmisje w tym 1 z udziałem Gminy Go-
rzyce, którą sąd zobowiązał do wskazania lokalu so-
cjalnego.

6. Umożliwiono zainteresowanym osobom uzyskanie 
w drodze decyzji administracyjnych dodatku miesz-
kaniowego. W ramach przekazanych środków przez 
Urzędy Miejskie, Spółdzielnia otrzymała z tego ty-
tułu w okresie od stycznia do grudnia 2019 r. kwotę 
300.048,75 zł.
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Podejmowanie powyższych działań poprzedzano 
wysyłaniem wezwań do zapłaty, wzywaniem osób za-
legających z opłatami na posiedzenia Zarządu i na 
rozmowy z pracownikami, zajmującymi się obsłu-
gą wierzytelności. Każdego przybywającego na roz-
mowy informowano również o warunkach uzyska-
nia dodatków mieszkaniowych. Dodatkowym efek-
tem finansowym windykacji należności są wpływy  
z tytułu zapłaconych odsetek za nieterminowe uisz-
czanie opłat. W wyniku prowadzonych działań win-
dykacyjnych w 2019 roku Spółdzielnia uzyskała z tego 
tytułu dodatkowe przychody w kwocie 63.118,70 zł.  
Czynnikiem utrudniającym odzyskiwanie należno-
ści Spółdzielni są między innymi niskie dochody du-
żej części mieszkańców, uniemożliwiające w szcze-
gólności efektywną egzekucję zasądzonych należno-
ści. Prowadzone działania windykacyjne są kontynu-
owane, a ich celem jest obniżka poziomu zaległości. 
Powstałe zaległości to tak zwana „pięta achillesowa” 
nie tylko w naszej Spółdzielni. Cały czas szukamy no-
wych rozwiązań, aby zwiększyć efekty ściągania za-
dłużenia, przekazując trudne sprawy profesjonalnym 
firmom windykacyjnym. Na dzień 31 grudnia 2019 r.  
na liście do windykacji dla firmy „Kałuża i Wspól-
nicy” znajdowało się 121 osób zalegających z opłata-
mi na kwotę 471.830,20 zł. Firma Kancelaria Prawna 
Krzysztof Bąk prowadziła czynności windykacyjne  
w stosunku do 124 osób, zalegających z opłata-
mi czynszowymi za okres powyżej 2 m-cy na łącz-
ną kwotę 600.651,23 zł. W wyniku czynności prze-
prowadzonych w terenie przez firmy windykacyjne, 
na konto Spółdzielni wpłynęło ogółem w okresie od 
stycznia do grudnia 2019 r. 609.943,59 zł.

Chciałem przypomnieć, że Rada Nadzorcza 26.10.2012 r.  
podjęła uchwałę Nr 49N/2012 wyrażając zgodę na obcią-
żanie dłużników kosztami powstałymi w wyniku windy-
kacji należności czynszowych, czyli Spółdzielnia nie po-
nosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z pracą 
tych firm.

IX. zaległOścI Na lOkalach 
użytkOwych

Spółdzielnia dysponowała na dzień 31.12.2019r. 62 lo-
kalami użytkowymi zlokalizowanymi w Administracjach 
Rydułtowy, Pszów, Racibórz w budynkach mieszkalnych 
o łącznej powierzchni użytkowej 5.761,99 m2, garaża-
mi o powierzchni 1.266,42 m2. Według stanu na dzień  
31 grudnia 2019 r. zaległości lokali użytkowych wyniosły 
ogółem 86.861,89 zł.

Nadmienić jednak należy, że największe zaległości na 
lokalach użytkowych obejmują okres 1-2 miesięcy, co 
wynika z faktu, iż generalnie najemcy regulują swoje na-
leżności z takim opóźnieniem. Na wysokość zadłużenia 
mają wpływ faktury za media, które są wystawiane na ko-
niec każdego miesiąca z terminem płatności 30 dni od 
daty wystawienia faktury.

X. główNe zamIerzeNIa  
w zakreSIe gOSpOdarkI 

zaSObamI mIeSzkaNIOwymI

Spółdzielnia rozlicza koszty energii cieplnej zgodnie  
z przepisami art. 45a Prawa Energetycznego i kosztów 
dostawy wody i odprowadzania ścieków zgodnie z art.26 
i 27 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbio-
rowym odprowadzeniu ścieków na poszczególne nieru-
chomości.

W 2019 roku dokonaliśmy rozliczenia zużycia energii 
cieplnej za rok 2018.

Do końca 2019 roku lokatorom mieszkań niewypo-
sażonych w indywidualne podzielniki ciepła lub ciepło-
mierze została zwrócona kwota:
• 1.127.163,30 zł w Administracji Rydułtowy,
• 160.158,87 zł w Administracji Pszów 
• 102.153,27 zł w Administracji Racibórz,

co w sumie daje wartość 1.389.457,51 zł.
Budynki wyposażone w indywidualne podzielniki cie-

pła lub ciepłomierze rozliczane są co roku, w okresach 
rozliczeniowych wynikających z odrębnych umów.

W roku 2019 dla całych zasobów Spółdzielni zużycie 
ciepła dla podgrzania wody i centralnego ogrzewania  
w porównaniu do roku 2018 zwiększyło się o 592 GJ, co 
daje 0,5 %.

Należy jednak podkreślić, że w roku 2018 zanotowa-
no najmniejsze zużycie ciepła dla zasobów Spółdzielni  
w ciągu ostatnich 10 lat.

Ze względu na znaczne różnice w odczytach pomiędzy 
licznikiem głównym a sumą liczników mieszkaniowych, 
Spółdzielnia kontynuuje rozpoczęty w latach poprzed-
nich program wymiany wodomierzy ze zdalnym odczy-
tem radiowym oraz koncentratorów danych do stałego 
monitoringu.

zamierzenia Spółdzielni 
na najbliższe lata:

• doprowadzenie do zmniejszenia strat w zużyciu wody,
• kontynuacja termomodernizacji budynków (począw-

szy od budynku w Raciborzu przy ul. Mysłowickiej 7),
• wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynkach  

w Rydułtowach przy ul. Mickiewicza 29, 21-23-23a oraz 
w Raciborzu przy ul. Mysłowickiej 5, 7, 9, 11 i ul. Kato-
wickiej 6, 8, 10, 12,

• wykonanie pompy ciepła w Rydułtowach przy ul. Mic-
kiewicza 29,

• kontynuacja wymiany urządzeń i montaż automatyki  
w węzłach cieplnych,

• dokonanie ocieplenia poddaszy i cokołów budynków,
• rozłożenie na kolejne lata remontu loggii i ścian balko-

nowych w budynkach wielkopłytowych,
• remont wsporników balkonowych,
• rewitalizacja terenów i budynków,
• zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Adama 

Mickiewicza 21,
• wyposażenie budynków w indywidualne podzielniki 

ciepła w zależności od wniosków mieszkańców,
• rozmowy i współpraca z dostawcami mediów, mające 

na celu zoptymalizowanie cen.
W roku 2019 nastąpiła rozbiórka budynku w Olzie 

przy ul. Dworcowej 96 na podstawie nakazu PINB.
Z uwagi na duże koszty związane z odbudową bu-

dynku w Olzie oraz konieczność zachowania rozbiór-
ki uszkodzonego w wyniku pożaru ww. budynku Spół-
dzielnia planuje część środków z odszkodowania prze-
znaczyć na budowę budynku mieszkalnego w innej lo-
kalizacji.

Przewidywanym rejonem inwestycji jest należąca 
do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec” 
działka nr 587/45 położona w Pszowie przy ul. Trau-
gutta.

W zależności od możliwości pozyskania zewnętrz-
nych środków finansowania, Spółdzielnia planuje złożyć 
wnioski na termomodernizację oraz podłączenie do sieci 
zewnętrznych w celu likwidacji niskiej emisji:
• Rydułtowy os. Orłowiec 64, 66, 68, 70,
• Pszów os. Kościuszki 33-41, 43-51, 53-61, 63-71, 73-

81, 83-91, 93-101, 103-111,
• Pszów ul. Karola Miarki 18, 22-24,
• Pszów, ul. Bohaterów Westerplatte 12

oraz na termomodernizację budynków podłączonych 
już do sieci ciepłowniczej:
• Racibórz, ul. Katowicka 10.
Dla budynku w Raciborzu przy ul. Mysłowicka 7 jeste-

śmy w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej  
i przygotowania wniosków.

W późniejszym terminie konieczne staje się doprowa-
dzenie pozostałych budynków częściowo docieplonych 
do stanu zgodnego z obowiązującymi normami cieplny-
mi oraz termomodernizacja i remont budynków będą-
cych w strefie ochrony konserwatorskiej.

XI. zagrOżeNIa w kONtyNuOwaNIu 
dzIałalNOścI.

 
Podsumowując dane zawarte w sprawozdaniu, Za-

rząd Spółdzielni nie przewiduje zagrożeń dla prowadzo-
nej działalności statutowej. Uzyskane w 2019 roku wy-
niki finansowe oceniane są pozytywnie pomimo wzro-
stu rynkowych cen. Płynność finansowa w 2019 roku zo-
stała zachowana, o czym świadczy stan środków pienięż-
nych. Zachowanie płynności finansowej Spółdzielni po-
mimo zaległości czynszowych umożliwia terminowe re-
alizowanie zobowiązań. W saldach zobowiązań i należ-
ności na dzień 31.12.2019 r. nie występują salda przeter-
minowane. Sytuacja finansowa Spółdzielni jest stabilna  
i stanowi bardzo dobrą podstawę dalszego prawidłowego 
funkcjonowania i zrównoważonego rozwoju.

XII. zakOńczeNIe

Spółdzielnia stara się zarządzać nowocześnie, wdra-
żać nowe technologie ukierunkowane na ochronę śro-
dowiska naturalnego, ale także być aktywnym uczestni-
kiem i inicjatorem działań skierowanych na integrację 
środowiska spółdzielczego w lokalnym i krajowym for-
macie, oraz odpowiedzialnego pracodawcy i kontrahen-
ta. Wsparliśmy nasze działania o nowoczesny system za-
rządzania jakością, który rozwija się wymuszając dzia-
łania doskonalące, ocenę zadowolenia odbiorcy naszych 
usług oraz ocenę ryzyka co staje się istotnym elementem 
planowania działalności i prawidłowej oceny perspek-
tyw rozwoju. Podstawę systemu stanowi kompetentna 
i zaangażowana kadra. Zasoby utrzymywane są w od-
powiednim stanie technicznym zapewniając mieszkań-
com bezpieczne użytkowanie budynków i ich otoczenia. 
Mieszkańcy pozytywnie oceniają ambitny plan remon-
tów, harmonogram ociepleń i działania podejmowane  
w celu pozyskania dodatkowych środków na ich reali-
zację - kredyty termomodernizacyjne i ich umorzenie, 
przychody z lokat bankowych - służy to realizacji polity-
ki taniego zamieszkiwania. Istotny wpływ na realizację 
obowiązków statutowych i szeroko zakrojonych planów 
mają akceptacja i zaangażowanie mieszkańców co stano-
wi przedmiot podejmowanych działań oraz planów i rę-
kojmię ich realizacji.

Zarząd składa podziękowania wszystkim mieszkań-
com, szczególnie tym, którzy dzielili się z nami cennymi 
uwagami, opiniami i wspomagali nas swoja wiedzą i do-
świadczeniem w naszej codziennej pracy. Podziękowa-
nia kieruję do wszystkich osób biorących czynny udział 
w pracach organów samorządowych mieszkańców, któ-
rzy swoją postawą dają świadectwo dbałości o nasz spół-
dzielczy wspólny majątek, dziękuję pracownikom za wy-
siłek jaki włożyli w realizację tych zadań.

Przedkładając powyższe Sprawozdanie Zarządu zwra-
cam się z prośbą o Jego przyjęcie.

Prezes Zarządu 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec” 

Mariusz Ganita
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SPRAWOZDANIE
z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Orłowiec” w Rydułtowach 

okres od 1 marca 2019 r. do 19 lutego 2020 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Orłowiec” zgodnie z wymogami prawa Spół-
dzielczego i Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Orłowiec”, pełniła w roku sprawozdawczym funkcje 
kontroli oraz nadzoru nad całokształtem działalności 
Spółdzielni, współpracując w tym zakresie z Zarządem 
i innymi organami statutowymi Spółdzielni. Zgodnie 
z postanowieniami statutu pracami Rady Nadzorczej 
kierowało Prezydium Rady, które zajmowało się przy-
gotowaniem organizacyjnym i tematycznym posiedzeń, 
ustalając porządek posiedzeń Rady Nadzorczej, zgła-
szając wnioski do Zarządu dotyczące zapotrzebowania 
na szczegółowe opracowania i inne materiały potrzeb-
ne na posiedzenia Rady Nadzorczej. Prace Prezydium 
wspierały powołane w ramach struktury organizacyjnej 
Rady Nadzorczej dwie Komisje, do których Prezydium 
Rady kierowało otrzymane z Zarządu materiały do roz-
patrzenia i zaopiniowania. Komisje te w ramach funkcji 
nadzorczo-kontrolnej Rady dokonywały analizy i oceny 
merytorycznej i formalnej zawartości otrzymanych ma-
teriałów oraz przygotowywały propozycje dla potrzeb 
całej Rady Nadzorczej stosownych wniosków i opinii. 
Były one następnie przedstawiane podczas plenarnych 
posiedzeń ogółowi członków Rady Nadzorczej, przy roz-
patrywaniu tematów których dotyczyły, stanowiąc pod-
stawę dyskusji na poszczególne tematy i kończących się 
podjęciem stosownych uchwał, wniosków, opinii, zale-
ceń, bądź zajęciem stanowiska Rady wobec określonych 
rozpatrywanych spraw. 

Rok 2019 dla Rady Nadzorczej był drugim rokiem pra-
cy Rady w ramach 3-letniej kadencji 2018-2021 działającej  
w następującym 9 osobowym składzie:
• Artur Michałowski - przewodniczący RN,
• Zbigniew Andryszczak - z-ca przewodniczącego RN,
• Wanda Horczyk-Kuraś - sekretarz RN,
• Czesław Kaczmarski - przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
• Antoni Seidel - przewodniczący Komisji Gospodarczej
• Ilona Pluta - członek Komisji Rewizyjnej,
• Tadeusz Brachman - członek Komisji Gospodarczej,
• Jacek Kołek - członek Komisji Gospodarczej,
• Jan Przybyła - członek Komisji Gospodarczej.

Rozmiar i zakres prac Rady Nadzorczej w okresie sprawoz-
dawczym najlepiej charakteryzują dane liczbowe ilustrujące 
ilość i różnorodność tematów, a także kumulację ilościową 
koniecznych do rozpatrzenia spraw. I tak, Prezydium Rady 
Nadzorczej odbyło 11 posiedzeń, a Plenum Rady Nadzor-
czej 12 posiedzeń. Natomiast stałe Komisje Rady Nadzorczej 
w okresie sprawozdawczym odbyły łącznie 24 posiedzenia. 
Efekt rocznej pracy Rady Nadzorczej zamknął się m.in. pod-
jęciem 40 uchwał. Uchwały te dotyczyły spraw ekonomicz-
no-finansowych, gospodarki zasobami Spółdzielni jak też 
organizacyjno-samorządowych. I tak między innymi:
• przyjęto sprawozdanie z wyników ekonomiczno-finanso-

wych Spółdzielni za rok 2019 tj. rozliczenie eksploatacji, 
zużycia wody, wywozu śmieci, centralnego ogrzewania, 
ciepłej wody.

• przyjęto sprawozdanie Zarządu z wykonania planu fundu-
szu remontowego za ubiegły rok,

• zatwierdzono plan finansowy Spółdzielni na rok 2020  
w zakresie eksploatacji zasobów mieszkaniowych,

• zatwierdzono plan wydatków pokrywanych z funduszu 
remontowego na rok 2020 i rozdziału środków poszczegól-
nych osiedli,

• przyjęto zmiany w Regulaminach: działania Rady Osiedla, 
porządku domowego, udzielania zamówień na roboty bu-
dowlane, przyjmowania w poczet członków Spółdzielni, 
budowy, finansowania i używania garaży, ustalania wyso-
kości wkładów mieszkaniowych, pracy Zarządu i sprzeda-
ży nieruchomości,

• zatwierdzono podwyżkę za usługi konserwatorskie,
• dokonano wyboru biegłego rewidenta w celu zbadania 

sprawozdania finansowego za lata 2019-2020,
• wyrażono zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej po-

łożonej w Pszowie przy ul. Pszowskiej,
• wyrażono zgodę na zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW  

w Katowicach na termomodernizację budynków w Pszo-
wie przy ul. Traugutta 35, Wolczyka 1 oraz w Raciborzu 
przy ul. Katowickiej 12,

• wyrażono zgodę na obciążenie lokalu użytkowego poło-
żonego w Pszowie przy ul. Juranda hipoteką zwykłą tytu-
łem zabezpieczenia pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW  
w Katowicach,

• zatwierdzono zmiany w opłatach czynszowych dotyczą-
cych podwyżki stawki eksploatacyjnej oraz centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, co budzi na pewno 
najwięcej kontrowersji. Ceny wielu usług poszły ostatnio do 
góry, a kolejnych podwyżek należy się spodziewać w tym 
roku. Rada Nadzorcza zmuszona została do korekty stawki 
eksploatacyjnej, która wynika z czynników niezależnych od 
Spółdzielni. W tym roku wchodzi w życie wiele zmian legi-
slacyjnych związanych bezpośrednio z opłatą eksploatacyj-
ną. Nie mamy wpływu na wzrost kosztów pracowniczych, 
ale trzeba uwzględnić te wydatki w planach finansowych. 
Co do podwyżki co i cwu to po prostu dostawcy ciepła do 
naszych zasobów podnieśli taryfy uzasadniając to tym, że  
w ostatnim czasie stale rosną ceny prądu i węgla, a są to 
czynniki wpędzające w straty ciepłownictwo systemowe.
I jeszcze jedna sprawa podwyżek za śmieci. Od stycznia 

2020 roku opłaty za śmieci wzrosły w niektórych gminach 
nawet o 100 procent. Podstawową przyczyną wzrostu stawek 

jest zwiększenie kosztów za odbiór i zagospodarowanie od-
padami komunalnymi - jak tłumaczą Gminy, ale członkowie 
Rady Nadzorczej są zniesmaczeni tymi podwyżkami, pod-
wyżki te są za bardzo drastyczne.

Zarząd informował Radę Nadzorczą o podejmowanych 
działaniach w celu zapewnienia realizacji podjętych zadań 
inwestycyjnych i remontowych. Przedstawiał kierunki dal-
szych prac w celu ograniczania kosztów działalności Spół-
dzielni oraz pozyskania dodatkowych środków finanso-
wych. Informował o stanie realizacji inwestycji i remontów.

Należy również zaznaczyć, że od dnia 20 lipca 2017 ro-
ku tj. od uchwalenia zmian do ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych, Rada Nadzorcza na swych comiesięcz-
nych posiedzeniach nie rozpatruje już wniosków Zarządu 
o wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni „dłużników”, 
czy też ich wykluczenie z grona członków. Dotyczy to tak-
że osób naruszających zasady współżycia społecznego. Po 
wskazanym wyżej terminie przedmiotowe sprawy, zgodnie  
z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, przejęły sądy. 
Natomiast zgodnie z naszymi uregulowaniami wewnętrzny-
mi Rady Osiedli nadal prowadzą indywidualne postępowa-
nia w formie rozmów z osobami zadłużonymi w stosunku 
do Spółdzielni, w wyniku których szereg spraw dotyczących 
zadłużeń zostało załatwionych pozytywnie. Każda Spół-
dzielnia mieszkaniowa ma problemy z lokatorami, którzy 
nie regulują opłat czynszowych w terminie albo w wyma-
ganej wysokości. Spółdzielnia nasza robi wszystko, aby 
odzyskać należne nam pieniądze. Na przestrzeni czterech 
ostatnich lat zadłużenie w naszej Spółdzielni spadło prawie 
o czterysta trzydzieści tysięcy złotych.

Przedmiotem pracy Rady Nadzorczej były też - we 
współpracy z Zarządem Spółdzielni - takie zagadnienia  
i sprawy jak wyrażenie w imieniu członków SM „Orło-
wiec” stanowiska Rady Nadzorczej w sprawie projektów 
regulacji prawnych, kierowanie petycji do władz i admi-
nistracji państwowej oraz samorządu lokalnego, rozpa-
trywanie kierowanych do Rady Nadzorczej pism, skarg, 
wniosków oraz innych spraw, wobec których niezbędnym 
było ustosunkowanie się Rady Nadzorczej jako organu sa-
morządowego Spółdzielni, sprawującego w ramach jego 
statutowych kompetencji kontrolę i nadzór nad działalno-
ścią Spółdzielni i jej Zarządu.
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Jednym z przyjętych założeń w pracy Rady Nadzorczej by-
ło zapewnienie sprawnego przepływu do Rad Osiedli infor-
macji oraz podjętych lub rozważanych przez Radę Nadzor-
czą decyzji. Odbywało się to tradycyjnie na posiedzeniach 
Rad Osiedli poprzez przekazywanie stosownych cyklicznych 
informacji przez wywodzących się z poszczególnych osie-
dli członków Rady Nadzorczej. W miarę potrzeb odbywa-
ły się też spotkania przedstawicieli poszczególnych osiedli  
z członkami Rady Nadzorczej, Prezydium Rady i Zarządu. 
Na łamach naszej spółdzielczej gazety ,,Nasza Spółdzielnia” 
dostarczanej wszystkim mieszkańcom, dużo miejsca zaj-
mowały informacje o życiu Spółdzielni, pracach organów 
samorządowych oraz o aktualnej sytuacji spółdzielczości 
mieszkaniowej w Polsce.

Na uwagę zasługuje w 2019 roku duże zainteresowanie 
mieszkańców stroną internetową SM „Orłowiec”, przede 
wszystkim indywidualną e-kartoteką, o czym świadczy fakt 
dużej ilości wejść na tę stronę.

Szanowni państwo

Chciałem poinformować, że w związku z postępowa-
niem Prokuratury Regionalnej w Warszawie dotyczącym 
Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołomi-
nie Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orłowiec” w Rydułtowach 
będzie działać w sprawie w charakterze oskarżyciela posił-
kowego.

Dla oceny przez Radę stanu sytuacji gospodarczo-finan-
sowej, w jakiej znajduje się Spółdzielnia, najbardziej istotna 
jest ocena badania sprawozdania finansowego i raport bie-
głego rewidenta. Raport poprzez prezentację odpowiednich 
standaryzowanych wskaźników ekonomicznych, pozytyw-
nie ocenia kondycję finansową Spółdzielni, wskazuje na 
bieżące realizowanie wszelkich należności. Przedstawione 
Radzie dokumenty uprawniają do stwierdzenia, że gospo-
darowanie przez Zarząd powierzonym przez członków mie-
niem jest prawidłowe, prowadzone zgodnie z przepisami 
prawa, a osiągnięte wyniki świadczą o dobrej sytuacji gospo-
darczo-finansowej Spółdzielni. Kondycja finansowa w jakiej 
znajduje się nasza Spółdzielnia zależna jest od wielu czyn-
ników. Jednym z nich jest nadzór i kontrola nad działalno-
ścią Zarządu sprawowana przez Radę Nadzorczą w imieniu 
Waszym drodzy członkowie Spółdzielni. Swoje obowiązki 
staraliśmy się wykonywać rzetelnie, z pełną świadomością 
odpowiedzialności za wspólne mienie. Możemy stwierdzić, 
że jesteśmy zadowoleni ze stanu, w jakim znajduje się nasza 
Spółdzielnia.

Dobrze układa się współpraca z Zarządem Spółdziel-
ni we wszystkich sprawach wymagających porozumie-
nia i bieżących kontaktów. Rada Nadzorcza opierając się 
na opinii biegłego rewidenta oraz oceniając obecny stan 
i przebieg procesów gospodarczych oraz całokształt 
spraw członkowsko-mieszkaniowych, regulamino-
wych i organizacyjnych w minionym okresie sprawoz-

dawczym wnosi do Walnego Zgromadzenia Członków  
o udzielenie absolutorium Zarządowi SM „Orłowiec” za 
rok 2019.

Proszę Państwa!

Chcę podziękować w imieniu Rady Nadzorczej, Zarządo-
wi oraz pracownikom Spółdzielni za dobrą pracę, za dobre 
wyniki finansowe i gospodarność w naszych zasobach. Dzię-
kujemy również za styl pracy: otwartość na rozwiązywanie 
problemów oraz przystępność dla każdego z członków Spół-
dzielni. Dziękujemy także członkom Spółdzielni za wspiera-
nie nas w pracach, poszukiwanie nowych rozwiązań trud-
nych problemów oraz życzliwość.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz przedstawione przez Za-
rząd kierunki przyszłych działań, Rada Nadzorcza wnosi do 
najwyższego organu Spółdzielni - jakim jest Walne Zgroma-
dzenie Członków SM „Orłowiec” o zatwierdzenie sprawoz-
dań przedstawionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd.

Ocena działania oraz ocena przedstawionego sprawozda-
nia należy do państwa.

Sprawozdania Komisji stanowią załączniki do sprawozda-
nia Rady Nadzorczej.

Za Radę Nadzorczą
SM „Orłowiec”

Przewodniczący
Artur Michałowski

W marcowym biule-
tynie informowali-
śmy mieszkańców 

Raciborza o przygotowywa-
niu dokumentacji projektowej 
oraz wniosku do Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach o dotacje do 
inwestycji na kompleksową 
termomodernizację budynku 
mieszkalnego wielorodzin-
nego przy ul. Mysłowickiej 7 
wraz z montażem instalacji 
fotowoltaicznej. Niezmiernie 
nam miło poinformować, że 
z początkiem grudnia rozpo-
częły się pracę przygotowaw-
cze do wykonania tej inwe-
stycji. Znany jest już również 
zakres prac.

Budowlańcy w ramach prac 
termomodernizacyjnych zaj-
mą się dociepleniem: ścian ze-
wnętrznych, osłonowych, bal-
konowych i szczytowych kondy-
gnacji naziemnych, a także ścian 
zewnętrznych klatki schodowej, 

piwnic i stropodachu pełnego 
nad klatką schodową. 

W ramach prac zostanie tak-
że wymieniona stolarka okienna 
klatki schodowej i piwnic. Ponad-
to nastąpi wypełnienie otworów 
po zlikwidowanej stolarce okien-
nej klatki schodowej oraz kotwie-
nie warstwy fakturowej ścian ze-
wnętrznych.

Poza pracami dociepleniowymi 
i modernizacyjnymi zamontowa-
ne zostaną również podzielniki 
ciepła w mieszkaniach, zawory 
termostatyczne na klatce scho-
dowej oraz nastąpi regulacja in-
stalacji centralnego ogrzewania. 
Dodatkowo wymienione zostaną 
stopnice schodowe do klatki scho-
dowej wraz z wykonaniem ich za-
daszenia. 

Termomodernizacji budynku 
wielorodzinnego przy ul. My-
słowickiej 7 będzie także towa-
rzyszyć montaż instalacji foto-
woltaicznej. Będzie to pierwsza 
taka instalacja w zasobach naszej 
Spółdzielni. Zamontowane zo-
staną urządzenia wyposażone  
w panele słoneczne o łącznej 
mocy powyżej 9 kW. Prąd wy-
generowany z paneli będzie wy-
korzystany do oświetlenia klatki 
schodowej oraz do funkcjono-
wania windy w budynku. 

co to jest  
fotowoltaika?

Czym jest i do czego służy foto-
woltaika? Fotowoltaika to proces, 
podczas którego pozyskujemy, 
mówiąc wprost, prąd ze słońca. 
Najbardziej podstawową formą 
energii jaką można pozyskać jest 
energia słoneczna. Jej wykorzy-
stanie jest możliwe dzięki zastoso-
waniu różnych technologii, przede 
wszystkim fotowoltaiki.

Fotowoltaika  
- do czego służy?

Najprościej mówiąc fotowolta-
ika służy do pozyskiwania energii. 
Jest to najprostsza forma wytwa-
rzania energii elektrycznej pole-
gająca na zjawisku konwersji pro-
mieniowania słonecznego w prąd  
elektryczny (stały) za pomocą 
paneli fotowoltaicznych. Następ-
nie wygenerowany prąd trafia 
do inwertera (falownika), gdzie 
następuje jego przekształcenie w 
prąd zmienny, który może zasilać 
dom, czy blok. Nadwyżki wypro-
dukowanej energii trafiają do sieci  
i mogą później zostać wykorzy-
stane przez użytkownika. Taki 
sposób pozyskania energii ma 
przewagę nad energią uzyskiwaną 

z innych źródeł alternatywnych - 
wiatrowej, pływów morskich czy 
z biomasy. Można z niej korzystać 
niemal wszędzie, a ilość pozyska-
nej energii zależy od intensywno-
ści promieniowania słonecznego 
na powierzchnię Ziemi, które jest 
zmienne w zależności od pory 
dnia, pory roku, stanu atmosfery 

(ilości pyłów) oraz od szerokości 
geograficznej.

Moc instalacji fotowoltaicznej 
jest zależna od kilku czynników: 
wielkości dachu, ekspozycji po-
wierzchni względem słońca, kąta 
nachylenia czy zacienienia. Im 
mocniejsze nasłonecznienie, tym, 
więcej prądu produkują panele. 

Prace termomodernizacyjne i inwestycyjne ruszyły na początku grudnia

Będzie taniej, cieplej i ładniej
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Dział finansowy Spół-
dzielni zrobił kalkulację,  
z której jasno wynika, że 

aby uzbierać na wymianę zamon-
towanych obecnie wodomierzy 
miesięczna opłata musi trochę 
wzrosnąć. Mając powyższe na 
uwadze oraz fakt, że od 1 stycz-
nia 2021 r. ceny usług związanych  
z wymianą oraz programowaniem 
wodomierzy oraz ceny samych 
wodomierzy wraz z modułami 
radiowymi mają pójść w górę, 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Or-
łowiec” była zmuszona podjąć de-
cyzję o nieznacznym podwyższe-
niu abonamentu za wodomierz. 
W perspektywie roku mieszkańcy 
zapłacą łącznie o 2,88 zł więcej niż 
dotychczas.

Rada Nadzorcza podjęła uchwa-
łę podwyższającą abonament wo-
domierza z kwoty 1,61 zł/szt/mc 
na 1,85 zł/szt/mc. Uchwała zosta-
ła podjęta w dniu 10.12.2020 r.,  
a wchodzi w życie 01.04.2021r.

Wyposażone w mo-
duł radiowy wodo-
mierze umożliwia-

ją zdalne przesyłanie danych.  
Z uwagi na to, iż jest to urządze-
nie elektroniczne istnieje praw-
dopodobieństwo zakłócenia za-
liczanych wartości odczytowych 
przekazywanych przez moduł 
poprzez zewnętrzne pole ma-
gnetyczne, elektromagnetyczne 
itp. Zatem po każdym odczycie 
wodomierzy, który odbywa się 
zdalnie na ostatni dzień danego 
miesiąca (wg harmonogramu) 
każdy lokator powinien zwery-
fikować poprawność odczytu  
i w przypadku rozbieżności zgło-

sić ten fakt do Spółdzielni Miesz-
kaniowej w celu usunięcia uster-
ki. Informujemy, iż zdalne odczy-

ty wodomierzy z modułami ra-
diowymi dokonywane są zawsze 
na ostatni dzień danego miesiąca.

Procedury związane z korzystaniem z butli 
gazowych zostały zaostrzone. Od nowe-
go roku, podczas kontroli kominiarskich, 

kominiarz będzie sprawdzał czy w mieszkaniu 
nie znajdują się butle z gazem, a jeśli tak, to czy 
właściciel posiada na nie stosowną zgodę. W przy-
padku jej braku, poinformuje o tym Spółdzielnie, 
a ta przekaże sprawę policji. Głównym celem ta-
kich czynności ma być poprawa jakości bezpie-
czeństwa mieszkańców i użytkowników. 

Pamiętajmy, że korzystanie z gazu zawsze wyma-
ga uwagi i przestrzegania zasad. Chwila nieuwagi 
i może dojść do nieszczęścia. Rozszczelnienie in-
stalacji gazowej lub uszkodzenie butli może dopro-
wadzić do wybuchu. Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Orłowiec” apeluje do mieszkańców, by przestrze-
gali Regulaminu Porządku Domowego, który w §9 
pkt 3 dokładnie reguluje zasady korzystania z pieca 
gazowego (kuchenki gazowej) zasilanej gazem pro-
pan-butan.

Jednocześnie przypominamy, że korzystanie z ku- 
chenek gazowych może mieć miejsce TYLKO I WY-
ŁĄCZNIE za pisemną zgodą Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Orłowiec”. Jest to spowodowane faktem, 

że nie we wszystkich budynkach można korzystać  
z gazu z powodu braku odpowiedniej wentylacji.

Ponadto pamiętajmy, że z butli gazowych może-
my korzystać tylko w budynkach niskich (czyli do 
4 kondygnacji lub 12 metrów). 

Jeżeli chcemy zamontować w mieszkaniu ku-
chenkę gazową zasilaną z butli na propan-butan 
należy wykonać następujące czynności admini-
stracyjne:
n dostarczyć do Administracji Osiedla pisemną 

zgodę i opinię kominiarza, która będzie ze-
zwalać na korzystanie z butli,

n zainstalować butlę gazową posiadającą atest  
i zabudować ją zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami p.poż. i zgodnie z zaleceniami producenta,
n zamontować czujnik - detektor z dwoma senso-

rami do wykrywania stężenia tlenku węgla w po-
mieszczeniu, gdzie znajduje się butla z gazem.
Całość przepisów ujęta jest w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
Rozdział 7 § 157 pkt 5 i 6. I to co najważniejsze 
w codziennym użytkowaniu kuchenki i instalacji - 
wymiany zużytej butli powinna dokonywać osoba 
uprawniona z zachowaniem należytej ostrożności.

Uwaga na gaz

Ceny urządzeń rosną

kwIecIeń, paźdzIerNIk
rydułtowy: Os. Orłowiec - budynki od nu-
meru 46 do 83, ul. Raciborska.
rybnik-Niewiadom: ul. G. Morcinka, Za-
menhofa , Racławicka, Sportowa

maj, lIStOpad
rydułtowy: ul. St. Ligonia, K.P. Tetmajera, 
A. Mickiewicza, Of. Terroru, Obywatelska, 
Babiogórska,

pszów: ul. M. Konopnickiej, Traugutta, 
Pszowska, Wolczyka, Westerplatte, K. Miar-
ki, os. T. Kościuszki.

czerwIec, grudzIeń
rydułtowy: os. Orłowiec - budynki od nu-
meru 11 do 45.
pszów: os. Grunwaldzkie, os. J. Tytki.
racibórz: ul. Katowicka, Mysłowicka
Olza: ul. Dworcowa.

Harmonogram 
odczytu wodomierzy

u Rosną ceny usług i urządzeń pomiarowych 
zamontowanych w naszych mieszkaniach, 
m.in. za zużycie wody. To dzięki nim rachunki 
za wodę odpowiadają faktycznemu jej zużyciu. 
Ale trzeba je wymieniać raz na 5 lat, a moduł 
radiowy raz na 10 lat. 
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Plan remontów Administracji Pszów na rok 2021

rodzaj robót Adres

Malowanie klatek schodowych 

os. T. Kościuszki 20, 24, 29

ul. Ks. Witolda 2A

Odwodnienie piwnic budynków (drenaż, izolacja)

ul. W. Jagiełły 6 (elewacja balkonowa)

ul. Ks. Witolda 10

ul. K. Miarki 18 (elewacja wejściowa) 

ul. K. Miarki 22-24

os. T. Kościuszki 91 (szczyt)

ul. Ks. Witolda 7

Naprawa elewacji budynków

naprawa tynków ul. K. Miarki 22-24

Roboty brukarskie-remont dróg osiedlowych

remonty parkingów i miejsc postojowych
ul. W. Jagiełły 1A-3B 
(remont drogi osiedlowej)

remonty parkingów i miejsc postojowych ul. Ks. Witolda 5-7 garaże 

remonty parkingów i miejsc postojowych ul. J. Tytki 6 (od strony balkonowej)

remonty parkingów i miejsc postojowych ul. W. Jagiełły 7 (PSS droga i chodnik)

montaż kostki betonowej os. T. Kościuszki 117-119

montaż kostki betonowej os. T. Kościuszki 17-19

Remont chodników

os. T. Kościuszki 10-12 (przełożenie)

Dachy

ul. Ks. Witolda 8 (dach częściowo)

ul. M. Konopnickiej 2

ul. M. Konopnickiej 4

Różne

skarpa ul. Ks. Witolda 6 (od str. balkonów)

impregnacja konstrukcji drewnianych ul. Traugutta 14

impregnacja konstrukcji drewnianych ul. Traugutta 31-33-35

balkony ul. Juranda 1

balkon ul. Juranda 10B/1

balkony ul. Juranda 13A/9, 13B/8

remont cokołów ceglanych budynki os. T. Kościuszki (Kopalniana)

likwidacja wiatrołapów ul. M. Konopnickiej 2AB

TERMOMODERNIZACJA 

Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji

docieplenia poddasza ul. M. Konopnickiej 4

docieplenie poddasza ul. M. Konopnickiej 2

docieplenia poddasza ul. Pszowska 557-559

Naprawa dociepleń ścian zewnętrznych

ul. Traugutta 2

os. Grunwaldzkie

Plan inwestycyjny

budowa budynków mieszkalnych w zabudowie 
szeregowej

ul. Traugutta

Plan remontów Administracji Rydułtowy na rok 2021

rodzaj robót Adres

wymiana okien na klatce schodowej 2 szt ul. A. Mickiewicza 27

wymiana okien na klatce schodowej ul. A. Mickiewicza 23 i 23 a

Roboty malarskie

malowanie klatek os. Orłowiec 11

malowanie klatek os. Orłowiec 12-14

malowanie klatek ul. Obywatelska 56

malowanie klatek ul. A. Mickiewicza 20

malowanie klatek ul. Ofiar Terroru 99 

malowanie klatek ul. G. Morcinka 25, 45

konserwacja, malowanie dachu po naprawie 
kominów

ul. A. Mickiewicza 27

Roboty elewacyjne

remont ścian balkonowych wraz z wymianą 
balustrad

os. Orłowiec 29 -30

Roboty murarskie i balkony

balkony naprawa warstwy docieplenia wraz z 
robotami towarzyszącymi

wg zgłoszeń

usunięcie usterek na wspornikach balkonowych 
wg zgłoszeń

os. Orłowiec 57

usunięcie usterek na wspornikach balkonowych 
wg zgłoszeń

os. Orłowiec 58

usunięcie usterek na wspornikach balkonowych 
wg zgłoszeń

os. Orłowiec 59

usunięcie usterek na wspornikach balkonowych 
wg zgłoszeń

os. Orłowiec 60

wymiana balustrad stalowych (za dopłatą - 
materiał) 

budynki wielopłytowe

Roboty instalacyjne i odwodnienia

drenaż os. Orłowiec 47-49

Roboty parkingów i miejsc postojowych

przełożenie chodnika os. Orłowiec 71

remont nawierzchni drogi os. Orłowiec 59-60

częściowe utwardzenie terenu ul. A. Mickiewicza 20

utwardzenie dojazdu do budynku os. Orłowiec 53

utwardzenie dojazdu do budynku os. Orłowiec 63

utwardzenie dojazdu do budynku ul. Sportowa 144 

Dachy

wymiana naświetli dachowych os. Orłowiec - 12 szt

wymiana obróbek blacharskich na dylatacjach os. Orłowiec 18-19

kominy os. Orłowiec 57

kominy os. Orłowiec 54

dach i kominy os. Orłowiec 21-22-23

75% dachu do krycia os. Orłowiec 59

dach - konserwacja i kominy ul. Obywatelska 56

kominy ul. G. Morcinka 39

kominy ul. A. Mickiewicza 27

remont pozostałych dachów i kominów ul. St. Ligonia - ul. A. Mickiewicza

Różne

wymiana stopnic wraz z podestami schody 
wejściowe do klatek

budynki wielopłytowe

zadaszenie śmietnika os. Orłowiec 56

przedłużenie zadaszenia os. Orłowiec 65

budowa nowego śmietnika (we współpracy ze 
szkodami górniczymi)

ul. Sportowa 144 

przebudowa boksu na śmieci wraz z 
zadaszeniem

ul. G. Morcinka 37

przebudowa śmietnika powiększenie wraz z 
zadaszeniem i zamknięciem

ul. G. Morcinka 45

remont zadaszeń do klatek - stalowe os. Orłowiec 29-30, 32-33

remont zadaszeń do klatek - betonowe os. Orłowiec 44-45, 47-49, 50-52

TERMOMODERNIZACJA 

Docieplenie stropodachów os. Orłowiec 40-42

Docieplenie stropodachów os. Orłowiec 44-45 (kontynuacja)

Rada Nadzorcza Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Orłowiec” 18 listopada 
2020 roku przyjęła plan remonto-

wy, który został przygotowany przez Refe-
rat Techniczny w porozumieniu z poszcze-
gólnymi Administracjami Osiedla.

Pod koniec każdego roku zarówno Zarząd 
jak i członkowie Rady Nadzorczej dyskutują 
na temat remontów, które trzeba wykonać 
w blokach i na osiedlach. Zastanawiają się, 
rozmawiają i liczą zgromadzone na ten cel 
środki. Niestety, często jest tak, że pieniędzy 
nie wystarcza na wszystko. Pewnie można 
by było zrobić więcej, gdyby wszyscy loka-

torzy w terminie opłacali należności wobec 
Spółdzielni, czyli czynsz. Ale, tak nie jest. 

Trzeba także pamiętać, że ostatnio aura 
nam nie sprzyja i poprzez gwałtowne bu-
rze, wiatry i podtopienia wymusza wyko-
nywanie niezaplanowanych napraw, m.in. 
uszkodzonej elewacji czy rozszczelnionego 
dachu. Do tego dochodzą pęknięcia skoro-
dowanych pionów w budynkach, awarie 
węzłów cieplnych, podtopienia piwnic na 
skutek mocnych opadów atmosferycz-
nych, a to tylko niektóre z sytuacji, których 
nie można przewidzieć ustalając plan re-
montowy.

Plany remontowe na 2021 rok
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Plan remontów Administracji Racibórz na rok 2021
rodzaj robót Adres

Windy
naprawa kabin windowych 
wymiana windy ul. Katowicka 10

Roboty elewacyjne
uszczelnienie złączy elementów prefabrykowanych wg potrzeb ul. Katowicka 10

Roboty elektryczne
naprawa oświetlenia klatek schodowych wg potrzeb
wymiana rozdzielni elektrycznej ul. Mysłowcka 7
roboty elektryczne pozostałe

Roboty malarskie
częściowe malowanie klatek schodowych + położenie 
glazury na posadzce

ul. Katowicka 8

malowanie klatek schodowych ul. Dworcowa 94a
malowanie klatek schodowych ul. Dworcowa 102b

Roboty drogowe
remont alei Chorzowska I etap teren osiedla
naprawa i wymiana ciągów pieszych wg potrzeb

Roboty instalacyjne
wymiana zaworów podpionowych wodnych
wymiana zaworów podpionowych co

Pozostałe roboty
remont altany smietnikowej
naprawa dachu i nasad kominowych wg potrzeb

TERMOMODERNIZACJA 
kompleksowe ocieplenie budynku z instalacja 
fotowoltaiczną

ul. Mysłowicka 7

roboty towarzyszące termomodernizacji ul. Mysłowicka 7

wśród osób, które nadeślą 
rozwiązane krzyżówki wylosujemy 

karNet dO SIłOwNI beStFIt 
O wartOścI 130 zł!

karnet jest ważny przez 30 dni i obejmuje: 
SIłOwNIa+cardIO+crOSS treNINg+FItNeSS+SpINNINg

KApUśniAK z GrzybAmi 
i Grochem (10 osób)

SKŁADniKi
� słoik kapusty kiszonej (najlepiej do-
mowej) � 2 garści grzybów suszonych 
� 1 szklanka grochu w połówkach � 
ok. 1,5 l wywaru z warzyw � 1 cebula 
posiekana w piórka i zrumieniona na 
oleju lnianym � 3 liście laurowe �  
5 ziarenek ziela angielskiego � 8 zia-
renek pieprzu � sól, pieprz mielony �

Przed gotowaniem kapuśniaku 
groch wypłukać i namoczyć na noc, 
następnego dnia grzyby zalać gorącą 
wodą na ok. pół godziny, lekko pod-
gotować i pokroić w paski. Ugotować 
groch. Kapustę pokroić włożyć do 
garnka średniej wielkości, zalać wy-

warem z warzyw, dodać liście laurowe, 
ziele i pieprz - gotować do miękkości. 
Następnie połączyć kapustę, groch, 
grzyby z wodą, w której gotowały się, 
usmażoną cebulkę. Chwilę pogotować, 
przyprawić solą, pieprzem i olejem  
z lnu, uzupełnić wodą.

SchAb po proWAnSAlSKU

Składniki:
� 70 dkg schabu bez kości � ½ szklan-
ki kwaśniej śmietany � 1-2 łyżki mą-
ki pszennej � 10 dag twardego żół-
tego sera � 2-3 jajka � bułka tarta 
� tłuszcz do smażenia � sól, pieprz �

Mięso pokroić w paski jak na ko-
tlety, doprawić i rozbić. Ser zetrzeć na 
tarce na drobnych oczkach i wymie-

szać z bułką tartą. Kotlety panierować 
w kwaśnej śmietanie, potem w mące 
pszennej, jajku i bułce tartej wymie-
szanej ze startym serem. Smażyć na 
tłuszczu z obu stron na złoty kolor.

pierniK śWiąteczny
SKŁADniKi

� słoik miodu � 80 dkg. mąki � dwie 
szklanki cukru � przyprawa do pier-
ników � trzy jajka � jedna kostka 
masła � jedna szklanka kefiru � duża 
kopczasta łyżka sody �

Postawić na gaz w garnku miód  
z cukrem roztopić dodać przyprawy, do-
łożyć masło. Ostudzić, wbić jajka, kefir 
oraz dowolne bakalie. Piec około jednej 
godziny w temperaturze 160 stopni.

Na świątecznym stole

W marcowym biuletynie in-
formowaliśmy mieszkań-
ców, że Spółdzielnia planu-

je budowę 12. jednostanowiskowych ga-
raży, które mają powstać za budynkiem 
przy ul. A. Mickiewicza 20. 

Z uwagi na pandemię, a co za tym idzie 
utrudniony kontakt z mieszkańcami, Za-
rząd Spółdzielni postanowił wznowić 
przyjmowanie wniosków na planowane ga-
raże. Wnioski można składać w Zarządzie 
Spółdzielni, w punkcie obsługi lokatorów, 
jak również w Administracji Rydułtowy. 

Przypominamy warunki, na jakich ma-
ją powstać garaże. Wstępny koszt budo-
wy szacowany jest na około 20 tys. zł,  

a realizacja uzależniona jest od liczby zło-
żonych wniosków. Projekt przewiduje bu-
dowę garaży o konstrukcji stalowej, po-
sadowionych na płycie fundamentowej, 
ocieplonych, z tynkiem zewnętrznym.

Wymiary zewnętrzne jednego garażu 
wynoszą 5,87 x 3,00 m.

Koszt budowy garaży pokrywany jest 
w całości ze środków przyszłych użyt-
kowników, a określony zostanie na pod-
stawie najkorzystniejszej oferty złożo-
nej w przetargu i rozliczony powykonaw-
czo. Zatwierdzony projekt oraz regulamin 
budowy, finansowania i używania garaży 
jest do wglądu w Referacie Technicznym 
Spółdzielni.

Wznowiono 
zapisy na garaże




