e-mail do redakcji: msmws@poczta.fm

Nr 8/2020

Ukazuje się od 1997 r.

G A Z E TA M Y S ŁO W I C K I E J S P Ó Ł D Z I E L N I M I E S Z K A N I O W E J

Pstryk…
Regulacja opłat bieżących
Indywidualne rozliczenia...

Czytaj
w numerze:

e-BOK – ułatwienia w uzyskaniu dostępu

S

ystem e-BOK, czyli Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta działa w Mysłowicciąg dalszy na str. 12
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej już od ponad 4 lat.

FORMULARZ REJESTRACYJNY systemu eBOK Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Osobą uprawnioną do złożenia formularza jest:

Ilu

- osoba fizyczna, która zgodnie z danymi podanymi w formularzu rejestracyjnym ma zostać Użytkownikiem - w przypadku
Użytkownika będącego osobą fizyczną,
- osoba fizyczna reprezentująca osobę prawną, gdy to osoba prawna zgodnie z danymi podanymi w formularzu
rejestracyjnym ma zostać Użytkownikiem - w przypadku Użytkownika będącego osobą prawną.
Wszystkie pola w odpowiedniej części należy wypełnić czytelnie DRUKOWANYMI LITERAMI

ra

st

Część A – do wypełnienia w przypadku, gdy Użytkownikiem systemu e-BOK będzie osoba fizyczna
nieprowadząca działalności gospodarczej
Imię i nazwisko
PESEL
Adres lokalu1
Adres poczty elektronicznej (e-mail)2
Numer telefonu do kontaktu

Firma przedsiębiorcy
NIP
Adres lokalu1
Adres poczty elektronicznej (e-mail)2
Numer telefonu do kontaktu

a

cj

Część B – do wypełnienia w przypadku, gdy Użytkownikiem systemu e-BOK będzie osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą

po

ow

ąd
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Część C – do wypełnienia w przypadku, gdy Użytkownikiem systemu e-BOK będzie osoba prawna
Nazwa
NIP
Adres lokalu1
Adres poczty elektronicznej (e-mail)2
Numer telefonu do kontaktu
Imię i nazwisko oraz określenie funkcji osoby
reprezentującej i uprawnionej do złożenia
formularza
Oświadczam, że:
- Zapoznałem/am się z „Regulaminem korzystania z systemu eBOK Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej” i akceptuję
jego treść.
- Uzyskane przeze mnie dane nie będą udostępniane osobom nieuprawnionym.
- Jako osoba fizyczna uprawniona do złożenia formularza przyjmuję do wiadomości, iż Mysłowicka Spółdzielnia
Mieszkaniowa w Mysłowicach jest administratorem moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu
i przetwarzać je będzie wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów, jakimi są: przyjęcie i rozpatrzenie formularza
rejestracyjnego, weryfikacja i potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej do złożenia formularza oraz potwierdzenie tych
uprawnień, a także bieżący kontakt. Przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych
i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.

a

……………………………………………………
data i czytelny podpis osoby uprawnionej do złożenia formularza
1
2

w przypadku posiadania kilku lokali - wystarczy podać adres jednego lokalu
prosimy wypełnić bardzo czytelnie – na adres e-mail wysyłane są dane do logowania

Dyżur 7. i 14. października

Zadzwoń, napisz – czekamy!

Obradowała Rada Nadzorcza MSM
sierpnia i niecały miesiąc
później gdyż 21. września
br. odbyły się kolejne posiedzenia Rady Nadzorczej Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

24.

Dwa posiedzenia

Podczas pierwszego z nich, zgodnie
z porządkiem obrad Rada:
- podjęła uchwałę w sprawie zmiany
do „Regulaminu korzystania z systemu e-BOK Mysłowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej”,
- zapoznała się z informacją o wykonaniu zadań gospodarczych za I półrocze
2020 r. ze szczególnym omówieniem
zaległości czynszowych,
- dokonała analizy kosztów ogólnych
zarządzania nieruchomościami Spółdzielni za I półrocze br.,
- przeprowadziła analizę wykonania rzeczowego i finansowego planu remontów, środków trwałych w budowie
i konserwacji za I półrocze 2020 r.,
Ponadto, Rada zapoznała się z:
- informacją o dewastacjach w zasobach
MSM i ich skutkach finansowych za
I półrocze br.,
- sprawozdaniem z realizacji uchwał
Rady podjętych w I półroczu 2020 r.
Z kolei w trakcie drugiego posiedzenia przeprowadzonego 21. września
br. Rada Nadzorcza MSM:
- podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia
miesięcznych stawek opłat na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania
nieruchomości z uwzględnieniem odciąg dalszy na str. 3
Dyżur 7. i 14. października

Ze względu na ograniczenia w poruszaniu się najbliższe redakcyjne dyżury nie będą odbywały się w siedzibie Zarządu MSM.
Na telefoniczne spotkanie z redaktorem „WS” zapraszamy w dwie październikowe środy 7. i 14. od 15.00 do 16.15,
pod numer tel.: 605 256 775
Na Państwa sugestie czekamy również non stop pod adresem e-mail: msmws@poczta.fm Informujemy, że na przesyłane tą drogą,
jak i listownie, sprawy, odpowiedzi udzielamy wyłącznie w bieżącym wydaniu „WS”, chyba że w danym miesiącu informacja dotarła zbyt
późno. Czekamy także na tradycyjne listy adresowane do nas: Redakcja „WS” ul. Wielka Skotnica 6, 41-400 Mysłowice.
Przypominamy, że sprawy niecierpiące zwłoki należy natychmiast zgłaszać w osiedlowych administracjach.
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Uwaga mysłowiczanie

W przypadku stwierdzenia u siebie objawów, które mogą przypominać objawy koronawirusa (głównie: gorączka, suchy kaszel, duszności, bóle mięśni) należy w pierwszej kolejności skontaktować się z Powiatową Stacją
Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach.
Telefony alarmowe:
698 498 030; 660 686 917
504 559 608; 604 868 095

lub zgłoś się własnym transportem bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy
tryb postępowania medycznego. Nie korzystaj z komunikacji publicznej, żeby nie zakażać innych.
Za:.https://pacjent.gov.pl/podejrzewasz-ze-masz-koronawirusa

Zaglądaj na stronę Spółdzielni
Przypominamy że, do dyspozycji mieszkańców jest strona internetowa Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zapraszamy do zaglądania i śledzenia pojawiających się tam komunikatów:

www.myslowicka-sm.pl

Podajemy również adres poczty elektronicznej, na który przesyłać
można niecierpiące zwłoki zagadnienia. Informujemy, że korespondencja musi być podpisana pełnymi danymi, tj. musi zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres.
Korespondencję kierować należy na: sekretariat@myslowicka-sm.pl
MYSŁOWICKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
godziny pracy:
poniedziałek 700 -1700
wtorek, środa, czwartek 700 -1500
piątek 700 -1300

32 222-56-13

ADM os. „CENTRUM” ul. 1000-LECIA
Państwa Polskiego 32
32 222-22-82; 32 222-61-87; 32 222-31-57;
32 222-30-22; 32 222-64-00
ADM os. „POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH”
ul. W. Korfantego 7
32 222-36-82; 32 222-36-88
POGOTOWIE TECHNICZNE „MONTAREM”
- Instalacje: c.o., c.c.w., elektryczna, wod.-kan.,
gaz., zestawy hydroforowe, kotłownie gazowe
godziny pracy:
poniedziałek 1700 -700
wtorek, środa, czwartek 1500 -700
piątek 1300 -700
32 222-55-69
dni wolne - całą dobę
604 795 376
POGOTOWIE DŹWIGOWE P.W. VIVA
516 091 449, 516 091 448
TAURON CIEPŁO S.A.
Katowice
od 700 do 1500

32 258-40-01 do 05

zaprasza Wspólnoty
Mieszkaniowe
do skorzystania z oferty:
prowadzenia pełnej,
profesjonalnej obsługi
zarządzania
i administrowania
nieruchomościami
przez wysoko wykwalifikowaną
i doświadczoną
kadrę ekonomiczną, prawną,
techniczną.
Szczegółowe informacje uzyskać
można w Zarządzie MSM.

ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA
MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
całodobowe
32 316-00-40, 32 316-00-41, 112;

BIURA MSM ZARZĄD, ul. Wielka Skotnica 6
32 222-27-36; 32 222-25-92
BIURO ROZLICZEŃ WODY

Zarząd
Mysłowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej
41-400 Mysłowice,
ul. Wielka Skotnica 6
tel. 32 222-25-92;
32 222-27-36

TAURON CIEPŁO S.A.
Obszar Cieplny III Mysłowice
od 700 do 1500
32 222-25-15; 32 222-62-63
całą dobę
32 258-47-73
TAURON POLSKA ENERGIA
Punkt Obsługi Klienta
od 800 do 1600
POGOTOWIE ENERGETYCZNE
całą dobę
MPWiK Mysłowice całą dobę

32 606-06-06
991
32 223-59-42

PGNiG Biuro Obsługi Klienta
od 700 do 1500
32 391-23-03
POGOTOWIE GAZOWE
całą dobę
32 227-41-14; 992
GMINNA SPÓŁKA KOMUNALNA Sp. z o.o.
Chełm Śl.
w dni robocze
od 730 do 1530
32 225-66-73; 32 225-66-74
całą dobę
513 149 011

Biuro Obsługi Klienta
32 222-22-18 ; 32 222-22-19
Biuro czynne:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00.
w czwartek od 8.00 do 18.00
w każdą drugą sobotę miesiąca
w godz. od 8.00 do 14.00.
URZĄD MIASTA MYSŁOWICE
godziny pracy:
poniedziałek 730 -1700
wtorek, środa, czwartek 730 -1530
piątek 730 -1400
32 317-11-00
STRAŻ MIEJSKA
od 800 do 2000

całą dobę w dni robocze
w dni wolne od pracy
32 222-21-64
POGOTOWIE RATUNKOWE całą dobę
999
STRAŻ POŻARNA
całą dobę:
32 316-00-30; 998; 112
POLICJA całą dobę

32 317-32-55; 112

Okręgowy Ośrodek Pomocy
Pokrzywdzonym Przestępstwem:
tel. 574-091-361 574-062-401
Lokalny punkt pomocy pokrzywdzonym
w Mysłowicach:
tel. 883-093-333.
TELEWIZJA „TOYA”

32 316-33-34 do 36

Adres redakcji: 41-400 MYSŁOWICE, ul. Wielka Skotnica 6. Tel. 32 222-27-36, 32 222-25-92.
Redaguje zespół. Redaktor prowadzący - Piotr Sowisło, tel. 605 256 775. Nakład 7500 egzemplarzy.
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Redakcja nie zawsze zgadza się z opiniami, poglądami Czytelników, zamieszczonymi na łamach. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega prawo do
dokonywania skrótów w listach i nadsyłanych tekstach. Ogłoszenia opracowane przez grafików redakcji są
własnością wydawcy. Ogłoszenia przyjmowane są we wszystkich administracjach.
Wydawca s.c. „PiR”. Prezes: Piotr Sowisło. Druk: „Sygnatura” - Katowice. Numer zamknięto 10. 08. 2020 r.
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ciąg dalszy ze str. 1
pisu na fundusz na remonty, z wyłączeniem podatku od nieruchomości

Dwa posiedzenia
dla lokali mieszkalnych zajmowanych
przez członków spółdzielni w poszczególnych nieruchomościach,
- przyjęła uchwałę w sprawie uchwalenia
miesięcznych stawek opłat na pokrycie
kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości z uwzględnieniem odpisu

na fundusz na remonty, z wyłączeniem
podatku od nieruchomości dla lokali
mieszkalnych zajmowanych:
- przez właścicieli lokali niebędących
Członkami Spółdzielni,
- przez najemców lokali mieszkalnych
(umowy zawarte do 16. 05. 2005 r.)
w poszczególnych nieruchomościach.
Rada podjęła także uchwałę w sprawie korekty planu nakładów na remonty oraz nakładów na realizację środków
trwałych w budowie w 2020 r.,

Ponadto, RN MSM:
- dokonała analizy realizacji „zadań
w zakresie poprawy gospodarką wody
w MSM” – szczególnie analizą zużycia wody w budynkach o dużym
wskaźniku strat,
- zapoznała się z informacją dotyczącą
rozliczenia c.o. i c.c.w. za sezon grzewczy od 1. 07. 2019 r. do 30. 06. 2020 r.
W trakcie obydwu posiedzeń RN
MSM rozpatrzyła korespondencję bieżącą kierowaną do Rady.
erd

MYSŁOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
41-400 Mysłowice, ul. Wielka Skotnica 6

informuje

o przetargu nieograniczonym w formie licytacji
na wysokość czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej dla lokalu użytkowego położonego
w Mysłowicach (pod działalność gospodarczą)
Lp.

Adres lokalu

Powierzchnia użytkowa
[m2]

Cena wywoławcza
zł/m2 bez podatku VAT

Wadium
[zł]

1

2

3

4

5

1.

Katowicka 15

36,00

10,00

700,00

2.

Fryderyka Szopena 47a

16,50

14,00

550,00

3.

Olbrychta Strumieńskiego 10

14,11

26,00

600,00

4.

O. Strumieńskiego 10

53,30

19,00

1.700,00

5.

O. Strumieńskiego 10

14,84

11,00

350,00

6.

Wielka Skotnica 18

44,60

20,00

1.400,00

7.

Franciszka Kawy 2

23,70

26,00

950,00

Przetarg odbędzie się w świetlicy Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
przy ul. Wielka Skotnica 6 w Mysłowicach

w dniu 05. 10. 2020 r. o godz. 1000
Przystępujący do przetargu zobowiązani są:
- zapoznać się ze stanem technicznym lokalu, regulaminem przetargu oraz treścią umowy najmu
- uiścić do 02. 10. 2020 r. wadium w określonej wyżej wysokości oraz opłatę manipulacyjną w wysokości 100,00 zł na
rachunek Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Banku PKO BP S.A. numer 94 1020 2528 0000 0802 0014 5706.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest w dniu zawarcia umowy najmu wpłacić Wynajmującemu
kaucję zabezpieczającą w wysokości dwumiesięcznego czynszu.
Wadium Wygrywającego zostanie zaliczone na poczet przyszłego czynszu natomiast wadium wpłacone
przez pozostałe osoby zwraca się tym osobom.
Spółdzielnia może zamknąć przetarg bez dokonania wyboru.
Szczegółowe informacje udzielane są w Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej – pokój nr 17
lub telefonicznie pod numerami: 032 222 27 36 lub 032 222 25 92 wew. 45
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Pstryk – gaś światło

szczędzanie wszelakich mediów domowych, acz nie tylko ich, to niejako
nakaz naszych czasów.
Oprócz finansowych – wymiernych czasie wyłączające dopływ prądu do od– efektów prowadzenie rozsądnego ko- biornika jakim jest żarówka – nawet jerzystania z prądu, wody, ciepła odgrywa żeli jest to energooszczędny led. Jeżeogromną rolę w ochronie naszego środo- li w naszej klatce schodowej oświetlewiska naturalnego, a więc de facto słu- nie nie jest wyposażone w czujniki ruży także nam osobiście jak i naszym bli- chu, to my użytkownicy pamiętać musiskim. Ta świadomość staje się coraz po- my o wyłączeniu światła, czyli wykonawszechniejsza.
niu popularnego pstryk.
Każda forma, jak i działanie ograniByć może uzna to ktoś za nazbyt infanczające nawet nikłe wydawałoby się zu- tylne, jednak istotę owego pstryk wspażycie mediów, to per saldo plus dla nas niale w wierszu dla dzieci oddał Julian
samych.
Tuwim. My dodajmy, że za tym pstryk
W zasobach MSM sporo energii elek- kryją się – o czym warto pamiętać – spotrycznej zużywa się do oświetlenia kla- re oszczędności.
pes
tek schodowych. Nie wszystkie jeszcze
Pstryk
są wyposażone w czujniki ruchu samoSterczy w ścianie taki pstryczek,
czynnie załączające światło i po jakimś
Mały pstryczek-elektryczek,
Od redakcji
Szanowni P.T. Czytelnicy
Informujemy, że anonimami, szczególnie z uwagami personalnymi kierowanymi do innych osób, zajmować się nie będziemy. Uważamy, że tak,
jak przedstawiamy się nieznajomym podczas
pierwszego spotkania, co należy do dobrego tonu, tak należy przedstawić się, pisząc czy też telefonując do nas.
Prosimy też o zwięzłe przedstawienie nurtującej sprawy
i przemyślane zdania, większą odpowiedzialność za słowo,
które nie będzie naruszało czyjegoś dobrego imienia i nie będzie odebrane jako pomówienie. Maksyma, jaką należy się
kierować, jest jedna: słowo wróblem wyleci, a wołem wraca,
słowo... zabija.
Od czasu do czasu zdarza się, że ktoś pisze do redakcji i domaga się indywidualnej odpowiedzi oraz szczegółowych wyjaśnień, mimo że poruszona sprawa ma szerszy wymiar. Zastrzegamy, że nie udzielamy indywidualnych odpowiedzi tym
bardziej, że często przedstawione życzenie, bardziej brzmiące
jak żądanie, wymaga szperania w dziesiątkach dokumentów.
Prosimy też o nienadsyłanie pytań z zastrzeżeniem, że mają
nie być publikowane, bo takich dopisków nie będziemy respektować, o ile sprawa dotyczyć będzie większej liczby osób, któ-

Jak tym pstryczkiem zrobić pstryk,
To się widno robi w mig.
Bardzo łatwo:
Pstryk - i światło!
Pstryknąć potem jeszcze raz,
Zaraz mrok otoczy nas.
A jak pstryknąć trzeci raz Znowu dawny świeci blask.
Taką siłę ma tajemną
Ten ukryty w ścianie smyk!
Ciemno - widno Widno – ciemno.
Któż to jest ten mały pstryk?
Może świetlik? Może ognik?
Jak tam dostał się i skąd?
To nie ognik. To przewodnik.
Taki drut, a w drucie PRĄD.
Robisz pstryk i włączasz PRĄD!
Elektryczny bystry PRRRRĄD!

re również nurtują podobne wątpliwości i które w sąsiedzkich
pogaduszkach o takich pa też może się zdarzyć, że na jakiś problem nie odpowiemy w danym miesiącu, bo np. Wasza wiadomość dotarła do nas zbyt późno, by ją dogłębnie,
zgodnie ze stanem faktycznym, wyjaśnić.
Przypominamy również, by w przypadkach,
gdy niezbędne jest przekazanie danych osobowych w celu wyjaśnienia indywidualnej sprawy, obowiązkowo podawać cały
adres i dopisać zdanie o wyrażeniu zgody na odtajnienie swych
danych i przekazanie ich odpowiednim komórkom organizacyjnym Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Szanowni Państwo,
coraz częściej przesyłacie nam zdjęcia z terenów osiedli.
To cieszy. Informujemy, że zdjęcia te nie zawsze nadają się
do publikacji ze względu na ich techniczną jakość. Wymagania druku są bezwzględne i zdjęcie musi być prawidłowo naświetlone, nieporuszone i ostre. Dodatkowo musi być wykonane w odpowiedniej rozdzielczości. Większość fotografujących
nie zwraca uwagi na rozdzielczość lub świadomie wybiera najmniejszą, bo takie zdjęcie zajmuje najmniej miejsca na karcie
pamięci. Tym samym taka fotografia, by była dobrej jakości
w druku, często miałaby wymiar znaczka pocztowego. Prosimy mieć te uwagi na względzie lub nie liczyć na publikację.

Słowo…

Śmietnik

My mieszkańcy bloku przy ul. Wiosny
Ludów 5 prosimy o zajęcie się sprawą
śmietnika przy tej ulicy, gdyż stał się on
wysypiskiem śmieci dla całej dzielnicy.
Z poważaniem B. Z.
Dane do wiadomości redakcji
Administracja os. Powstańców Śląskich: W odpowiedzi na otrzymanego e-maila informujemy, że śmietnik
przy ul. Wiosny Ludów 5 został upoDyżur 7. i 14. października

rządkowany a wszystkie odpady komunalne i poremontowe wywiezione.

Zdajemy sobie sprawę, że odpady te
nie są tylko „dziełem” naszych mieszkańców lecz także zostały „podrzucone” przez innych mieszkańców Osie-

Zadzwoń, napisz – czekamy!

dla Wesoła i w związku z tym zwróciliśmy się do innych Zarządców o wywieszenie w administrowanych przez
nich budynkach ogłoszeń informujących o zakazie wyrzucania odpadów
komunalnych i poremontowych do
ww. wiaty śmietnikowej.
Od redakcji: Pani e-mail „wpadł” do
spamu i dlatego jego treść jak i odpowiedź nie znalazła się w poprzednim
wydaniu. Teraz nadrabiamy zaległość.
Dyżur 7. i 14. października

Ze względu na ograniczenia w poruszaniu się najbliższe redakcyjne dyżury nie będą odbywały się w siedzibie Zarządu MSM.
Na telefoniczne spotkanie z redaktorem „WS” zapraszamy w dwie październikowe środy 7. i 14. od 15.00 do 16.15, pod numer tel.: 605 256 775
Na Państwa sugestie czekamy również non stop pod adresem e-mail: msmws@poczta.fm Informujemy, że na przesyłane tą drogą,
jak i listownie, sprawy, odpowiedzi udzielamy wyłącznie w bieżącym wydaniu „WS”, chyba że w danym miesiącu informacja dotarła zbyt
późno. Czekamy także na tradycyjne listy adresowane do nas: Redakcja „WS” ul. Wielka Skotnica 6, 41-400 Mysłowice.
Przypominamy, że sprawy niecierpiące zwłoki należy natychmiast zgłaszać w osiedlowych administracjach.
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Regulacja opłat bieżących
dla lokali mieszkalnych
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bałość o zasoby mieszkaniowe wymusza szereg działań wynikających z przepisów, które określają potrzebę bieżącego utrzymania spółdzielczych budynków w stanie ogólnym niepogorszonym. Przepisy te wynikają z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018r. poz. 845 i 1230 z późn. zmian.) oraz uchwał Rady Nadzorczej MSM.
Wykonując corocznie planowany za- te wymogi, które należy spełnić prowaRok 2020 jest rokiem szczególnym,
kres robót remontowych i konserwacyj- dząc działalność zarządzania. Wszystkie
nikt nie przewidział
nych uwzględnia się w zakresie tych środki, które w postaci programów oraz
szeregu wydatków związanych z ogłoprac nowe technologie tak, gdy cho- zmieniającego się nowoczesnego sprzę- szeniem pandemii COVID19. Wymodzi o zastosowane materiały,
gi narzucone przez Sanepid
jak i sposób wykonania. Praco do dezynfekcji, zabezpiece te nie tylko poprawiają stan
czenia w środki dezynfekutechniczny naszych zasobów,
jące, maseczki, rękawiczki
ale poprawiają estetykę bu– zwielokrotnione czynności
dynków i ich otoczenia. Ostatw utrzymaniu czystości. Zalenie lata to wiele prac wykonacenia dot. bhp dla pracowninych w zakresie poprawy bezków, ograniczenia bezpośredpieczeństwa i poprawy infranich kontaktów i przejście na
struktury. Osiągnięty w miakontakty za pomocą Internetu
rę poprawny poziom zadbania
z naszymi mieszkańcami i ino nasze zasoby wymaga biestytucjami, to również rosnążącego ich utrzymania w czyce koszty.
stości i porządku. Te bieżące,
W procesy
oszczędzania
powtarzające się prace z dnia
wpisuje się możliwość wygona dzień powodują, że otoczespodarowania nadwyżek na
nie, w którym zamieszkujemy jest przy- tu komputerowego pomagają wykonać działalności gospodarczej spółdzielni
jazne, posiada walory estetyczne co wy- niezbędne prace wiążą się z kosztami.
z przeznaczeniem na częściowe pokryOsobnym tematem jest utrzymanie
różnia je spośród innych na korzyść.
cie kosztów utrzymania nieruchomoporządku i czystości.
Każdy z mieszkańców może dostrzec te
ści wspólnych. Ostatnie lata, a szczególZagracone korytarze piwniczne wy- nie rok bieżący ogranicza te możliwości.
zmiany na lepsze, a oczekiwania są comagają uprzątnięcia, miejsca składowa- Wielu najemców rezygnuje z wynajmu
raz większe.
Mając na względzie te polokali użytkowych, wielu zatrzeby niezbędne są środki na
przestało działalności co skutich realizację, w tym procesie
kowało zmniejszeniem przyuwzględnia się tak oszczędnochodów spółdzielni. Ponadto,
ści jak i optymalizację wydatśrodki na rachunkach bankoków, bez których wszystkie te
wych nie przynoszą oczekiwaprace nie mogłyby być zrealinych przychodów finansowych
zowane. Rosnące koszty wyniz uwagi na wyjątkowo niskie
kające ze wzrostu cen materiaoprocentowanie. Jak z powyżłów, usług zewnętrznych, zaleszego wynika nie można liczyć
ceń określonych w zmieniająna dodatkowe przychody.
cych się przepisach w konseW informacji
przekazakwencji wymuszają urealnieno szereg przyczyn mająnie opłat bieżących.
cych wpływ na rosnące koszty
Czynności zarządzania w akutrzymania nieruchomości wyfoto: archiwum
tualnych realiach opierają się
nikających ze zmieniających
na wykorzystaniu programów informa- nia odpadów, szczególnie odpadów ga- się uwarunkowań. W tej sytuacji urealtycznych, które wprowadzają nowocze- barytowych - to prace wykraczające nienie opłat bieżących za lokale mieszsne rozwiązania tak w ewidencji księgo- poza możliwości fizycznych naszych kalne jest niezbędne dla dalszego zawej, jak i w obsłudze mieszkańców – co- pań sprzątających. Dodatkowo koszty pewnienia ich sprawnego funkcjonomiesięczne operacje finansowe, cyklicz- transportu przy likwidacji tych odpa- wania.
ne rozliczenia, korespondencja bieżąca, dów. Prac tych jest coraz więcej, a co
Zgodnie z wymogami przepisów inobsługa członkowska, prawna, obsługa za tym idzie nowe koszty. Odbiór od- formacja o zmianie opłat zostanie przeadministracyjna na osiedlowych admi- padów przez służby gminne ograniczają kazana mieszkańcom do końca miesiąca
nistracjach. Bieżące wymogi zmieniają- się tylko do minimum, tj. odbiór odpa- października. Wydruki czynszowe z nocych się przepisów podatkowych, ZUS- dów z pojemników. Coraz częściej i co- wą opłatą za lokal dostarczone zostaną
-u, przepisów administracji państwowej raz więcej tych prac pozostaje w obo- w miesiącu grudniu i obowiązywać bęi samorządowej. To tylko w skrócie uję- wiązkach spółdzielni.
dą od 1 stycznia 2021r.
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Uwagi dotyczące rozliczenia kosztów ciepła za 2019/2020

Indywidualne rozliczenia kosztów ciepła
– ważne prawidłowe odczytania zawartych
informacji na druku rozliczenia

We

wrześniu do mieszkańców budynków Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej dotarły indywidualne rozliczenia kosztów zużycia ciepła. Na rozliczenia zamieszkali czekają z niecierpliwością
i niepokojem, dlatego nie dziwi, że
w pierwszym odruchu szukają pozycji „zwrot”.
Rozliczenie wymaga jednak dokładniejszej analizy, a w wielu przypadkach
porównania z rozliczeniami z okresów
poprzednich.
Na przykładzie jednego z lokali prześledzimy na jakie wielkości należy
zwrócić uwagę, aby uzasadnić swój „niski” zwrot.
1. Zaliczki indywidualnie obowiązują
dla każdego lokalu od momentu wprowadzenia podzielników elektronicznych. Wysokość tych zaliczek to suma
wpłat za 4 miesiące (VII, VIII, IX, X)
wg kwot z poprzedniego okresu rozliczeniowego i za 8 miesięcy (XI, XII, I,
II, III, IV, V, VI) wg kwot z ostatniego
rozliczenia. Zaliczka jest indywidualna dla każdego lokalu i uwzględnia
koszty z ostatniego okresu oraz niewielką rezerwę (20%) na nieprzewidziane warunki pogodowe i wzrosty
cen w taryfach dostawców ciepła –
zmiany taryf przedstawiono w „WS”
nr 7/2020. W przykładzie przedsta-

wionym w tabeli zaliczki dla lokalu
z roku na rok są niższe (1.766,16
– 1.350,80 – 1.145,48).
2. Koszty ciepła wykazane w rozliczeniu
uwzględniają koszty dotyczące całego budynku w części przypadające na
dany lokal – w przykładzie wyraźnie

Możliwości oszczędzania są ograniczone, wiele czynników mających
wpływ na koszty są poza naszym
zasięgiem. Nie mamy wpływu na długość okresów chłodu, czy mroźne
zimy, nie mamy wpływu na ceny
nośników ciepła, które ustalane są

foto: archiwum

widać, że z roku na rok koszty te są
wyższe (903,59 – 939,96 – 1.055,96).
3. Zwroty (dopłaty) – łatwo zauważyć,
że przy malejącej kwocie zaliczki i rosnących kosztach zwroty muszą być
niższe (862,57 – 410,84 – 89,52).

przez Urząd Regulacji Energetyki
(URE). Te prace, które mogą pomóc
w oszczędzaniu to remonty, docieplenie stropów czy piwnic, domofony
– dyscyplina mieszkańców i dobrosąsiedzkie stosunki (zamykanie drzwi
wejściowych, wietrzenie korytarzy,
klatek itp.).
Ważną sprawą, jest analiza danych dotyczących budynku. Przykład w tabeli
nr 2 zawiera wielkości dotyczące budynku, z którego pochodzi omówiony lokal.
Omawiany budynek charakteryzuje
się następującymi wielkościami:
1) koszty ogółem wzrastają z roku na
rok, choć nie jest to wzrost gwałtowny,
2) koszty stałe wzrastają w stopniu wyższym, co przekłada się na wzrost kosztu w przeliczeniu na 1m2 powierzchni,
3) koszty zmienne rosną nieco niżej
niż stałe, z tym że malejąca liczba
„jednostek” powoduje znaczny wzrost
kosztu „jednostki”,
4) suma zaliczek, przedpłat dla budynku
w znacznym stopniu została obniżona
(zgodnie z obowiązującym Regula-
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Tabela 1. Wybrane wielkości dla przykładowego lokalu za okresy 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020
Lp.

Wyszczególnienie

1

okresy rozliczeniowe
2017/2018

2018/2019

2019/2020

3

4

5

6x142,72= 856,32
6x151,64= 909,84
razem
1766,16

4x151,64= 606,56
8x93,03= 744,24
razem
1350,80

4x93,03= 372,12
8x96,67= 773,36
razem 1145,48

2

1.

Zaliczka – przedpłata – zł

2.

Ogółem koszt – zł
w tym koszty stałe,
koszty zmienne

903,59
873,51
30,08

939,96
913,75
26,21

1055,96
1015,58
40,38

3.

Saldo – wynik rozliczenia – zł

862,57
zwrot

410,84
zwrot

89,52
zwrot

4.

Liczba jednostek – szt.

96,184

75,548

102,52

minem), a przy rosnących kosztach
„zwroty” muszą być niższe.
Wzrost kosztów stałych w równym
stopniu dotyka wszystkie lokale, gdyż
odnosi się do ich powierzchni. Koszty
zmienne, poprzez zróżnicowaną liczbę
jednostek występujących w każdym lokalu w sposób indywidualny obciążają
każdy lokal. W lokalach gdzie z roku na
rok występuje zbliżona liczba jednostek,
ten wzrost kosztów jest niewielki, natomiast w lokalach gdzie przyrost jednostek jest znaczny wzrost kosztów zmiennych jest odczuwalny, co przekłada się
na niski „zwrot” albo „dopłatę”. Nawet
obniżona liczba jednostek w lokalu nie
rekompensuje wzrostu kosztów.
Tabela 2
Lp.

Wyszczególnienie

2017/2018

2018/2019

2019/2020

1

2

3

4

5

1.

Zaliczka dla budynku/zł

75 735,00

69 095,20

65 731,64

2.

Koszty c.o./zł

53 235,90

55 235,90

60 351,09

Saldo (1-2) /zł
3.

zwroty kwota/lokale
dopłaty kwota/lokale

21 879,12 (z)
22 142,25/42 L
263,13/3 L

13 859,30
14 359,01/43 L
499,71/2 L

5 380,55
5 740,78/42 L
360,23/3 L

47 367,53

42 724,77

39 523,31

4.

Liczba jednostek – szt.

5.

Koszt jednostki – zł/j

0,313

0,347

0,394

6.

Koszt na 1m2 powierzchni – zł/m2

19,59

20,49

22,77

Podsumowując, na zwroty (dopłaty)
ma wpływ wiele czynników, te
mierzalne to:
- zaliczka,
- koszty,
- liczba jednostek,
- powierzchnia lokalu.
Otrzymane przez mieszkańców rozliczenia zawierają wszystkie te wielko-

ści tak dotyczące budynku, a w sposób
szczegółowy dotyczące lokalu. Przechowując rozliczenia z lat ubiegłych mamy
możliwość samodzielnie przeprowadzić
analizę wielkości z roku na rok, w ten
sposób znajdziemy uzasadnienie dla naszego „zwrotu czy „dopłaty”.
Zagadnienie kosztów ciepła jest złożone, wymaga znajomości reguł zawartych

w obowiązującym Regulaminie rozliczania kosztów i ustalania opłat za ciepło dostarczone do lokali mieszkalnych
i użytkowych. Podstawą są koszty wynikające z ewidencji faktur od dostawców ciepła, a te z roku na rok rosną, co
wynika z cen taryf ciepła zatwierdzonych przez Urząd Regulacji Energetyki (URE).
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Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 1. Skalna przepaść; 6. Tuzy firmy; 9. Płaci czynsz; 10. W niej kąpiel; 11. Ładunek z samolotu; 12. Pod
budynkiem; 13. Okres bezdeszczowy; 16. Ozdoba rośliny; 19. Mały
dom; 20. Kumpel koguta; 21. Skórzany z klamrą; 24. Dzierżawa; 27. Bierwiono; 30. Dom ślimaka; 31. Samotnik;
32. Sztuczna góra; 35. Przyganiał mu
kocioł; 38. Obraz z cerkwi; 39. Miejsce
dla Julii; 40. Dla jednego oka; 41. Brygada remontowa; 42. Wykorzystywanie
robotników w pracy; 43. Imitacja złota.
Pionowo: 1. Gagatek; 2. Niski człowiek; 3. Wieko skrzyni; 4. Kajdany; 5. Spokojny filozof; 6. Krzew;
7. We framudze; 8. Sąsiad radonu; 14. Kompromis; 15. Roślina lecznicza; 17. Dźwig w budynku; 18. Rafy koralowe; 21. Na środku brzucha;
22. Punkt sprzedaży; 23. Eskimoski kajak; 24. Edukacja; 25. Wódz wyprawy
Argonautów; 26. Głos kota; 28. Dowód
wpłaty; 29. Stan zachwytu; 30. Duża
jednostka mocy; 33. Wyziewy; 34. Lecą z ogniska; 36. Umysł; 37. Lewatywa.
Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 18 dadzą rozwiązanie krzyżówki, które prosimy przesyłać do 18
października br. na adres: Mysłowicka
Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Wielka Skotnica 6 z dopiskiem: Redakcja
„Wiadomości Spółdzielcze” – Krzyżówka nr 8/20 (decyduje data stempla
pocztowego) lub adres poczty elektronicznej redakcji „WS”: msmws@poczta.fm z obowiązkową informacją w temacie wiadomości: Krzyżówka nr 8/20
– decyduje data wysłania e-maila. Wśród
nadawców prawidłowych rozwiązań rozlosujemy dwa talony o wartości a’35 złotych na posiłek bez alkoholu ufundowane

J K L
Młoda dziewczyna załatwia wizę
w konsulacie. Urzędnik wypełniając formularz pyta
- Kolor włosów?
- Rudy
- Płeć?

przez właścicieli restauracji „NIE-BO” –
Mysłowice, ulica Mikołowska 40.
Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę nr
7/2020 z hasłem: Uciecha z lata wylosowali: Bronisława Mateja, ul. Mikołowska 42, Helena Kudryś, ul. ks. kard.
Augusta Hlonda 10a.
Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy
(z dowodem osobistym) do sekretariatu
MSM po odbiór talonu. Nagrody ufundowali właściciele restauracji „NIE-BO” –
Mysłowice, ulica Mikołowska 40.
Uwaga: Wysłanie rozwiązania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wyko-

Zarumieniona panienka nieśmiało:
- No… też ruda.
J K L
Nad stawem siedzą dwaj wędkarze. Jeden wyciąga rybę za rybą, drugi nic. I po
chwili jeden pyta drugiego:
- Jak ty to robisz? Ja tu już łowię tydzień i nic.
- Wiesz, wszystko zależy od dobrych
robaków, ja codziennie rano idę na pole i podłączam prąd do ziemi. Wyskakują piękniuśkie dżdżownice.

rzystanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail lub nr telefonu) przez
redakcję w celu przeprowadzenia konkursu/
krzyżówki, w tym publikacji w miesięczniku
„Wiadomości Spółdzielcze” imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania wskazanego w nadesłanym rozwiązaniu do jednorazowego losowania i ogłoszenia jego wyniku w kolejnym wydaniu „WS”. Dane podaję dobrowolnie i wiem, że mam prawo do ich uzupełnienia, sprostowania, wglądu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia oraz
wniesienia sprzeciwu. Dane będą przetwarzane do 6 miesięcy.

Spotykają się po tygodniu, jeden ze śliwą pod okiem.
- Co ci się stało?
- Wiesz, zrobiłem jak kazałeś i wyskoczyły wielkie i piękne dżdżownice. Ale
pomyślałem, jak dodam jeszcze 500 Volt
to wyjdą jeszcze większe i piękniejsze.
No i dodałem 500, 1000 i 1500 i wtedy
wyszli górnicy... i mi narąbali.
J K L
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OGŁOSZENIA DROBNE
A-PRANIE dywanów, tapicerki meblowej, samochodowej, tel. 736 824 458

EKSPRESOWA naprawa protez zębowych, wykonywanie nowych protez,
tel. 605 271 210
HYDRAULIK, elektryk, tel. 799 066 346

KOREPETYCJE z matematyki i statystyki,
tel. 793 964 854
KUPIĘ każdy samochód. Gotówka,
tel. 660 476 276
KUPIE mieszkanie do remontu lub
spłacę zadłużenie. Bez pośredników,
tel. 733 319 435
OKNA-DRZWI PCV, drewno, aluminium, Mysłowice, ul. Katowicka 15,
tel. 667 088 998
ROLETY DZIEŃ-NOC, Żaluzje, Plisy, Moskitiery, Mysłowice, ul. Katowicka 15,
tel. 667 088 998

ZAMIANA MIESZKAŃ
M-4 na dwa mniejsze, tel. 502 738 746

AUTO SKUP
512 499 550

- Dojeżdżam
- Gotówka
- kupujemy wszystkie
samochody
(całe, rozbite, skorodowane)
Własny Transport

mu-545/7-20

OGŁASZAJ SIĘ W „WS”
- TO SIĘ OPŁACA
tel. 32 222-25-92, 32 222-27-36, 661 229 858
W MYSŁOWICACH DOCIERAMY bezpośrednio do 7 500 mieszkań
1 moduł /5,7 x 5,0 cm/ 61,50 zł;
Ostatnia strona 1 moduł /5,7 x 5,0/ 123,00 zł słowo w drobnych 1,23 zł; WSZYSTKIE CENY BRUTTO
Członkowie MSM mogą składać w swojej ADM ofertę o zamianie mieszkania w zasobach MSM,
którą publikować będziemy
bezpłatnie w rubryce ZAMIANA MIESZKANIA. Oferta musi zawierać minimum liter.
Przykładowa treść winna brzmieć: M-4 na M-3, tel. xxxxxxxxxx
Ogłoszenia bardziej precyzujące w walory lokalu pozostają nadal płatne.
Termin przyjmowania ogłoszeń do 17. każdego miesiąca
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mu-546/08-20

mu-orange/08-20

Segregując śmieci – oszczędzasz
Swoje pieniądzei chronisz Swoje
środowisko naturalne!!!
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BARAN (21 III – 20 IV)
Pan Baran, jak nikt z ludzi urodzonych
pod różnymi znakami, jest nieczuły na
wpływy pogody. Większość Baranów
odnosi się do tego problemu bardzo krytycznie, uważa go za „wydumany”. Może wynika to stąd, że cieszy się bardzo
dobrym zdrowiem.
BYK (21 IV – 21 V)
Jeśli urodziłeś się pod znakiem Byka
nie jesteś przesadnie uczulony na pogodę. Zdarza się jednak, że gdy jest plucha, czujesz się trochę gorzej. Jeśli jednak Twoje sprawy układają się pomyślnie, nawet gdy jest zła pogoda, masz dobry humor.
BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Wśród Bliźniaków rodzi się wielu meteopatów, którzy gdy tylko zacznie padać deszcz, a już, gdy zła pogoda się
przedłuża, mają fatalny nastrój psychiczny. Próbują sobie z tym radzić na różne
sposoby, czasem nawet sięgając po kieliszek alkoholu. Efekt bywa różny.
RAK (22 VI – 22 VII)
Rak należy do tych znaków Zodiaku,
gdzie ludzie często bywają meteopatami. Pogoda ma na ich nastrój, a nawet
stan psychiczny, duży wpływ. Co gor-

sze, bardzo łatwo ulegają sugestii, gdy
więc tylko przeczytają niekorzystną prognozę, od razu czują się gorzej.

Czy jesteś
meteopatą?
LEW (23 VII – 22 VIII)
Pan Lew nie ulega wpływom pogody,
a prognozy na ten temat traktuje z przymrużeniem oka. Gdy znajduje się wśród
lubianych ludzi, którzy chętnie słuchają
tego, co ma (a zawsze ma wiele) do powiedzenia jest w dobrym nastroju, choćby padało.
PANNA (23 VIII – 22 IX)
Ludzie urodzeni pod Panną są zbyt
zajęci codziennymi obowiązkami, które jak sądzą od razu muszą załatwić,
aby przejmować się prognozami pogody. Zdarza się jednak i tak, że ulegają
złym nastrojom, tłumacząc to przepracowaniem.
WAGA (23 IX – 23 X)
Wagi bywają przewrotne. Wtedy, kiedy inni z powodu brzydkiej pogody czują się źle, one przeciwnie, mają bardzo
dobry nastrój. I odwrotnie, gnębi ich złe
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ając finansowe problemy pamiętajmy o możliwości ubiegania się o pomoc państwa.
Ustawa z 21 czerwca 2001 r. (Dz.U.
nr 71 poz. 734 z póź. zm.) w art. 31 ust.
1 określa dochód, dający podstawę
do przyznania dodatku mieszkaniowego. Za podstawę przyjmuje się kwotę najniższej emerytury, która od 1. 03.
br. wynosi 1200,00 zł. Dodatek przysługuje osobom, których średni miesięczny DOCHÓD BRUTTO (z podatkiem)
na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie świadczenia nie przekracza:
- 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym tj. 2.100,00 zł,
- 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 1.500,00 zł.
Kwota brutto to kwota bez składki:
- emerytalnej, - rentowej, - chorobowej.
Do dochodu nie wlicza się m.in.
świadczeń pomocy materialnej dla

uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, dodatku z tytułu
urodzenia dziecka, pomocy w zakresie
dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych
oraz dodatków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
jednorazowych świadczeń pieniężnych
i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego.
Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie
zamyka to możliwości otrzymania dodatku – jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek
mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.
Dodatek przyznawany jest na normatywną powierzchnię mieszkaniową,
o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi
i kuchni w powierzchni użytkowej tego
lokalu nie przekracza 60%.
Normatywna powierzchnia użytkowa
lokalu nie może przekraczać dla:

samopoczucie, gdy świeci słońce i jest
ładna pogoda.
SKORPION (24 X – 22 XI)
Skorpiony rzadko ulegają wpływom
klimatycznym – szczerze mówiąc nie
mają na to czasu. Wiecznie zajęci, rozwiązujący różne problemy, są dalecy od
ulegania zmianom pogody. Złe samopoczucie zazwyczaj szybko im mija.
STRZELEC (23 XI – 21 XII)
Jeśli urodziłeś się pod tym znakiem cechuje Cię optymizm, radość życia, zadowolenie z wszystkiego, co przynosi
dzień dzisiejszy. Przy takim charakterze
nie ma miejsca na uleganie wpływom atmosferycznym.
KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Koziorożce są zazwyczaj podatne na
wpływy pogody, a już na pewno będą
się źle czuć, jeśli usłyszą niekorzystną
prognozę w radio, czy telewizji. Ponieważ łatwo ulegają wpływom innych ludzi i w tym przypadku jest podobnie.
WODNIK (21 I – 20 II)
Jeśli masz słońce w znaku Wodnika jesteś
umiarkowanie podatny na złe prognozy.
Nie przejmujesz się nimi zbytnio i wychodzi Ci to na dobre. Czasem tylko, gdy pada deszcz, a jest sam, popada w zły nastrój.
RYBY (21 II – 20 III)
Ryby interesują się prognozami pogody, słuchają ich w telewizji, czytają w gazetach. Lubią, to co im podano,
skonfrontować z własnym nastrojem. Jeśli się zgadza mówią, że „coś w tym
jest”, jeśli nie, przyznają, że to „lipa”.
1 osoby – 35 m2 (+30% tj. 45,50 m2)
2 osób – 40 m2 (+30% tj. 52 m2)
3 osób – 45 m2 (+30% tj. 58,50 m2)
4 osób – 55 m2 (+30% tj. 71,50 m2)
5 osób – 65 m2 (+30% tj. 84,50 m2)
6 osób – 70 m2 (+30% tj. 91 m2)
a na każdą następną osobę zwiększa
się o 5 m2.
Do dochodu gospodarstwa domowego
wlicza się, dochody brutto wszystkich
zamieszkałych w danym gospodarstwie.
Kryteriów określających szczegółowe
warunki uzyskania dodatku jest więcej
i każdą sprawę rozpatruje się indywidualnie. Świadczenie przyznawane jest na
wniosek zainteresowanego przez Prezydenta Miasta Mysłowice i Wójta Chełma Śląskiego w drodze decyzji administracyjnej, a wypłacane wyłącznie Spółdzielni.
Dodatek może nie być przyznany,
w przypadku, gdy w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego
zostanie ustalone, że występuje rażąca
dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w deklaracji a fakciąg dalszy na str. 12

ciąg dalszy ze str. 1
Zasada działanie jest podobna do innych tego typu systemów a mianowicie

kumentu tożsamości w administracji osiedlowej lub punkcie informacyjnym – pokój nr 11 w siedzibie Spółdzielni przy ul.

Powyższe wymogi wynikają z obowiązujących przepisów prawa i są niezbędne do nadania indywidualnego lo-

e-BOK – ułatwienia w uzyskaniu dostępu
za pomocą komputera bądź smartfona
z dostępem do internetu można uzyskać
podstawowe informacje dotyczące danego lokalu. Po zalogowaniu się do aplikacji mamy wgląd w naliczenia i płatności, saldo na określony dzień, rozliczenia
mediów a także wgląd w dane stanowiące podstawę naliczenia opłaty za lokal
takie jak powierzchnia użytkowa, liczba
osób, norma wody.
Dostęp do systemu e-BOK aktywowany
będzie po złożeniu Formularza Rejestracyjnego. Dostęp otrzyma osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu po okazaniu do-

Wielka Skotnica 6, lub (i to jest nowość
– wyjście naprzeciw osobom,
które z różnych powodów nie mogą przyjść do Spółdzielni osobiście) po
przesłaniu wypełnionego formularza
listem tradycyjnym lub elektronicznym (e-mail).
Po otrzymaniu wypełnionego formularza drogą listową MSM skontaktuje się
w formie mailowej z osobą uprawnioną do złożenia formularza rejestracyjnego w celu uzyskania dodatkowych informacji uwierzytelniających rejestrowanego Użytkownika.

ginu i hasła do pierwszego logowania.
Nadany login i hasło zostaną przesłane
na wskazany w formularzu adres e-mail w ciągu 7 dni roboczych.
Formularz rejestracyjny
dostępny jest na stronie internetowej MSM w zakładce systemu e-BOK,
w punkcie informacyjnym pokój 11 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wielka Skotnica 6, a także w administracjach osiedlowych.Regulamin korzystania z systemu
e-BOK dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce systemu
e-BOK.
mm

ciąg dalszy ze str. 11
tycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on
w stanie uiszczać wydatki związane

sek złożymy np. do końca października, to po jego pozytywnym rozpatrzeniu przyznany dodatek otrzymamy od
1 listopada.

z zajmowaniem lokalu mieszkalnego
(domu jednorodzinnego), wykorzystując własne środki i posiadane zasoby
majątkowe lub, gdy faktyczna liczba
wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest
mniejsza niż wykazana w deklaracji.
W przypadku, gdy nie zgadzamy się
z decyzją, przysługuje nam odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego.
Odwołanie składamy za pośrednictwem urzędu wydającego decyzję.
PAMIĘTAJMY, ŻE dodatek przyznawany jest od 1. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
złożyliśmy wniosek, tj. jeżeli wnio-

Dodatek energetyczny
Kolejną formą pomocy państwa dla
osób posiadających problemy finansowe jest dodatek energetyczny. Świadczenie zostało wprowadzone nowelizacją Prawa energetycznego uchwaloną
26 lipca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz.
984). Jest ono zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek energetyczny wypłacają gminy, które otrzymują na ten cel dotacje z budżetu państwa na finansowanie wypłat w granicach kwot określonych na ten cel
w ustawie budżetowej.
Dodatek energetyczny przysługuje tzw.
wrażliwemu odbiorcy energii elektrycznej i jest przyznawany w formie ryczałtu.

Wrażliwy Odbiorca
Jest nim osoba:
- której przyznano dodatek mieszkaniowy,
- jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
- mieszka w miejscu dostarczania energii.
Aby otrzymać wsparcie na pokrycie
rachunków za prąd, Wrażliwy Odbiorca musi zł ożyć w gminie wniosek i dołączyć do niego kopię umowy sprzedaży energii elektrycznej.
Szczegółowe informacje o wszelkich
kryteriach przyznawania dodatków,
związane z indywidualnymi sytuacjami życiowymi, zainteresowani uzyskają w:
- Mysłowiczanie w UM przy ul. Powstańców 1,
a zamieszkali przy ul. Techników
- w Urzędzie Gminy Chełm Śląski.
Tam także składamy wypełnione
wnioski.
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Oszczędzaj światło w klatkach schodowych

