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Na Boże Narodzenie życzymy,
by wraz z opłatkiem,
Świąteczna radość zagościła
nie tylko ukradkiem - lecz by trwała
Jeszcze długi czas,
jak zasypany śniegiem, stuletni czas.
W nadchodzącym Nowym Roku 2020
życzymy spełnienia marzeń
oraz odniesienia wielu sukcesów
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Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
„Nasza Spółdzielnia” w Stroniu Śląskim , zapraszają
mieszkańców Spółdzielni na spotkanie informacyjne
w dniu 17 grudnia 2019 r. o godz.16:00.
Porządek spotkania:
1. Informacja Zarządu o realizacji planu remontów i bieżącej
działalności Spółdzielni Mieszkaniowej.
2. Przedstawienie kierunków działania na 2020 r.
3. Spotkanie z Burmistrzem Stronia Śląskiego
4. Dyskusja.

biuro@naszaspoldzielnia.eu

Spotkanie odbędzie się 17 grudnia 2019 r. w Centrum Edukacji,
Turystyki i Kultury (CETiK) ul. Kościuszki 18 w Stroniu Śl.

Informujemy, że w miesiącu grudniu odbędzie się odczyt wodomierzy wody ciepłej i
zimnej od dnia 09.12.2019 r. do 20.12.2019 r. Osoby planujące dłuższą nieobecność w
swoim mieszkaniu winny przekazać aktualny stan wodomierzy do biura spółdzielni.
Zapobiegnie to naliczeniu ryczałtowemu w przypadku braku odczytu wodomierza.
Tel. kontaktowy do biura SM (74) 8 142 119

CZY MAMY OBOWIĄZEK POMAGAĆ MIEJSKIM KOTOM ?
W mieście koty są integralnym składnikiem miejskiego ekosystemu i mają
prawo do życia na wolności w wybranym przez siebie miejscu.
Nie powinny być przeganiane ani płoszone. Wymagają tylko wsparcia
człowieka , zwłaszcza w okresie zimowym.
Ustawa o ochronie zwierząt wymaga humanitarnego traktowania wszystkich
zwierzaków.
Osoba, która znęca się nad nimi, musi liczyć się nie tylko z karą grzywny, lecz także wyrokiem
pozbawienia wolności do lat dwóch.
W przypadkach szczególnego okrucieństwa sąd również może zażądać zapłaty nawiązki od 500
do 100 000 zł. Za znęcanie uznaje się nie tylko bicie zwierzęcia lub utrzymywanie
go w niewłaściwych warunkach, ale także niezapewnienie mu jedzenia, wody oraz leczenia.
Jest nim również złośliwe straszenie i drażnienie. Zatem wyłapywanie, płoszenie, przeszkadzanie
w karmieniu jest kwalifikowane jako znęcanie się. Natomiast za zniszczenie mienia, np. Kociej budki,
są konkretne konsekwencje, wynikające zarówno z kodeksu karnego, jak i cywilnego. Po zebraniu
materiału dowodowego takie sprawy powinny być kierowane na policję. Upoważniona do działania
jest również straż miejska i inspekcja weterynaryjna. Świadek znęcania się może także zawiadomić
najbliższy oddział lub koło terenowe Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami lub inną organizację
(fundację, stowarzyszenie) zajmujące się kotami.

UWAGA NA BUTLE GAZOWE NA GAZ PROPAN - BUTAN
W ostatnim czasie ponownie zanotowano w Polsce wybuchy butli gazowych
w budynkach mieszkalnych. W wyniku tych zdarzeń rannych zostało kilka osób,
konieczna była ewakuacja pozostałych mieszkańców budynków. Spółdzielnia
Mieszkaniowa przypomina, iż w budynkach wyposażonych w instalację gazową
zasilaną z sieci miejskiej zabrania się stosowania gazu płynnego z butli
gazowych. Korzystanie z butli gazowych w budynkach zasilanych w gaz z sieci
miejskiej jest niezgodne z obowiązującymi przepisami i stanowi naruszenie
§ 157 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców prosimy
o przestrzeganie powyższego przepisu. W sytuacji zaobserwowania przez Państwa
przypadków użytkowania przez mieszkańców butli gazowych na gaz propan – butan w budynkach
mieszkalnych zasilanych w gaz z sieci miejskiej, prosimy o zgłaszanie tego faktu w siedzibie
administracji, co pomoże zapobiec ewentualnym kolejnym tragediom.

WIERSZEM PISANE
Święta - święta
Cicha noc święta noc
Dziś w rodzinie pokój gości
Bo są święta, jest wigilia
Zaniechajmy wszelkiej złości
Bo wigilia to czas rodzinny
To jest taki piękny czas
Dziś przy stole zasiadamy
Tyle dobra jest wśród nas
I opłatek w rękach ojca
Uśmiech matki i jej łzy
Dziś rodzina się spotyka
Może spotkasz się i Ty
Dziś na stole barszcz z uszkami
Są pierogi i karp w galarecie
Biały obrus pod nim sianko
Dużo jadła ile chcecie
Jeszcze kolęda cicho płynie
I unosi się wśród gwiazd
u sąsiadów i w rodzinie
Bo to są święta - to święty czas
Helena Marszyńska

Zrazy po radziwiłłowsku
Składniki :

1,3 kg polędwicy wołowej

0,5 kg szynki wieprzowej

0,5 kg razowego chleba

4 cebule

150 dag masła z łyżką oliwy

20 dag masła

250 ml śmietany

sól, pieprz świeżo zmielony

okrągły chleb

Przygotowanie krok po kroku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Cebule pokroić w kostkę, zeszklić.
Zmielić wieprzowinę z chlebem razowym i cebulą, doprawić solą i pieprzem.
Wyrobić jednolity farsz.
Polędwicę pokroić w cienkie plastry, lekko zbić tłuczkiem, nałożyć farsz i zwinąć.
Spiąć wykałaczką i obtoczyć w mące.
Zrazy obsmażyć na maśle z oliwą na ostrym ogniu
Ułożyć w płytkim rondlu.
Na wierzchu położyć kostkę masła pokrojoną w kawałki.
Dusić pod przykryciem ok. pół godziny, aż mięso będzie miękkie.
Zalać śmietaną, chwilę gotować bez mieszania, aż śmietana zrobi się beżowa.
Z okrągłego chleba odkroić pokrywkę, wydrążyć środek. Zrazy włożyć do bochenka,
zalać sosem, przykryć. Podgrzać w piekarniku.

Niekiedy odpady wielkogabarytowe przechowujemy we własnych piwnicach, zamkniętych
komórkach, czasem są gdzieś poupychane w domu czy na działce, jeśli ją posiadamy. Zdarza się
jednak, że mamy czegoś nadmiar, a dana rzecz na „pewno się przyda” i co wtedy. Wówczas owe
rzeczy wystawiamy w korytarzach piwnicznych, zostawiamy na strychu, przerzucamy do suszarni
- słowem "zagracamy" części wspólne i przeznaczone do wspólnego użytkowania.
Niestety tutaj przypomnienie dla wystawiających. Czynności takie są niezgodne z obowiązującymi
przepisami ochrony przeciwpożarowej oraz regulaminami obowiązującymi w spółdzielni.
Pomieszczenia ogólnego użytku, korytarz, klatki schodowe i piwnice winny być utrzymane w stałej
czystości. Niedozwolone jest przechowywanie w nich makulatury, materiałów łatwopalnych,
wybuchowych, wydzielających opary i gazy. Niedozwolone jest pozostawienie na ciągach
komunikacyjnych, w korytarzach, klatkach schodowych i piwnicach jakichkolwiek przedmiotów
utrudniających poruszanie się. Pomieszczenia ogólnego użytku jak: suszarnie, pomieszczenia
na wózki i rowery należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem. Zabrania się przeznaczania
pomieszczeń na wózki i rowery, suszarni na inne cele jak warsztaty, składziki itp. Zabrania się
przechowywania w nich przedmiotów nie stanowiących ich wyposażenia, (meble, fotele, wersalki,
krzesła itp.). Przedmioty te mogą być usuwane na koszt użytkownika, który je zgromadził.
W piwnicach należy utrzymywać porządek.
Zabrania się składowania na korytarzach piwnicznych rzeczy zbędnych oraz gromadzenia
nieczystości. Na klatce schodowej i w korytarzu piwnicznym zabrania się ustawiania wszelkich
przedmiotów gospodarstwa domowego (szafki, krzesła, stoliki, fotele itp.).
Ze względów bezpieczeństwa zabrania się przechowywania na klatkach schodowych i w piwnicach
motocykli, skuterów i motorowerów.
Państwowa Straż Pożarna wielokrotnie przypomina:
stosując się do przepisów ,zapewniamy sobie bezpieczeństwo.

My również apelujemy: DBAJMY O NASZE WSPÓLNE DOBRO I BEZPIECZEŃSTWO!

SEGREGACJA
Mieszkaniec Spółdzielni Mieszkaniowej w pomysłowy sposób
przygotował się do segregacją odpadów.
Zakupił w tym celu pojemniki podzielone na frakcje, które
zajmują mało miejsca i wyglądają estetycznie.

TERENY ZIELONE
Wielu lokatorów , jeśli ma taką możliwość, decyduje się na zagospodarowanie
niewielkiego kawałka wolnej przestrzeni, jaka przylega do ich balkonów lub okien.
Nieduży pas zieleni jest dla nich namiastką prawdziwego ogrodu .
Przy ul. Żeromskiego jedna z mieszkanek stworzyła kolorowy skalniak .

KOMFORTOWO I BEZPIECZNIE
– ZALETY CIEPŁA SIECIOWEGO
Po pierwsze komfort i bezpieczeństwo
Istotnym atutem jest bezobsługowość systemu – znika konieczność gromadzenia
zapasów opału, dbania o konserwację urządzeń czy o regularne przeglądy techniczne
przeprowadzane przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia.
W trosce o zdrowie i środowisko
Dzięki podłączeniu budynków do sieci ciepłowniczej odbiorcy nie przyczyniają się do emisji szkodliwych
substancji do atmosfery .
Stabilne ceny
Dużą zaletę ciepła sieciowego stanowi relatywnie niski oraz stabilny koszt jego użytkowania. Cena ciepła
z miejskiej sieci zatwierdzana jest przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, co chroni odbiorców przed
nieuzasadnionymi i nieprzewidywalnymi podwyżkami.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
W związku z licznymi pytaniami , wyjaśniamy Państwu kwestię podatku przy sprzedaży
mieszkania w okresie krótszym niż pięć lat od daty jego zakupu.
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznym w art. 10 określa katalog
źródeł przychodów wskazując, iż jest nim co do zasady odpłatne zbycie:

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub
Użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

prawa wieczystego użytkowania gruntów,
Jeżeli nie następuje ono w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego
zbycia nieruchomości i praw majątkowych przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego,
w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.
Tak powstały przychód po sprzedaży prawa majątkowego obliguje podatnika do zapłaty podatku dochodowego
w wysokości 19%. Sprzedający musi złożyć PIT do Urzędu Skarbowego do 30 kwietnia roku następującego
po roku, w którym nastąpiła sprzedaż. Dochody z tego źródła nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych
źródeł.
Zwolnione od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy
od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego (dwóch lat w stanie
prawnym obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2019 r.) , w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód
uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele
mieszkaniowe. Udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu
z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Przykładowo aby uzyskać zwolnienie po sprzedaży
nieruchomości w dniu 1.04.2019r. otrzymane środki powinniśmy wydatkować na cele mieszkaniowe nie później
niż do dnia 31.12.2022r.
Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie dochodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw
majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, zostały podzielone na 3 grupy.
Pierwsza grupa obejmuje wydatki związane z nabyciem i szeroko rozumianym remontem nieruchomości
o charakterze mieszkalnym oraz koszty dostosowania pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne, druga
grupa obejmuje wydatki na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych na cele mieszkaniowe, a trzecia wartość
nieruchomości otrzymanych w ramach umowy zamiany.
Wydatki poniesione na cele uzasadniające skorzystanie ze zwolnienia uważa się wydatki
poniesione na:
1.
nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego
stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a tak-że na nabycie gruntu lub udziału
w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym
budynkiem lub lokalem;
2.
nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,
prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie. Za wydatki
na budowę własnego lokalu mieszkalnego należy rozumieć wydatki ponoszone przez podatnika jako
nabywcę z umowy deweloperskiej;
3.
nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie;
4.
budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części
lub własnego mieszkalnego;
5.
rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku
niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia
niemieszkalnego;
6.
spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed
dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia. Ocena, czy kredyt został zaciągnięty w celu
mieszkaniowym musi być jednoznacznie powiązana z faktycznym sposobem rozdysponowania środków
pochodzących z tego kredytu.
Do skorzystania z ulgi, niezbędnym jest zaciągnięcie tej pożyczki przed dniem uzyskania przychodu
i wydatkowanie go nie później niż w okresie trzech lat od dnia sprzedaży zgodnie ze złożonym oświadczeniem.
Skoro ustawodawca przyjął wiodącą rolę przeznaczenia środków pozyskanych z kredytu, to sama nazwa
produktu bankowego np. kredyt konsumpcyjny nie uniemożliwia skorzystania z ulgi.
Za wydatki poniesione na cele mieszkaniowe nie uważa się natomiast wydatków poniesionych na cele
rekreacyjne. Warto pamiętać, iż to na podatniku ciąży obowiązek przechowywania dokumentów
potwierdzających właściwe z ustawą wydatkowanie środków z odpłatnego zbycia nieruchomości i złożenie
deklaracji PIT.

JAK OSZCZĘDZAĆ CIEPŁO – 7 SPOSOBÓW NA NIŻSZE RACHUNKI ZA
OGRZEWANIE

1. Uszczelnij okna i drzwi
Przez wyeksploatowane uszczelnienia wokół
drzwi i okien do pomieszczeń dostaje się
zimne powietrze. Odpowiedzią na pytanie jak
oszczędzać ciepło będzie ograniczenie dopływu zimnego powietrza do domu. Aby sprawdzić, gdzie
występuje nieszczelność, wystarczy przejechać dłonią wzdłuż futryny okiennej, a następnie dokupić
uszczelkę i nakleić ją na brzeg futryny, w miejscach powstawania przeciągów.
2. Dostosuj temperaturę do swoich potrzeb
Przegrzewanie pomieszczeń nie jest w praktyce korzystne dla naszego zdrowia, a dodatkowo
generuje wyższe koszty, które musimy ponieść za ogrzewanie. Aby oszczędzanie na ogrzewaniu
było skuteczne, warto dowiedzieć się jak wyregulować grzejniki oraz zainwestować w sterowniki
źródła ciepła. Dzięki nim zyskamy pełną kontrolę nad poziomem temperatury w poszczególnych
pomieszczeniach.
3. Zamontuj ekrany zagrzejnikowe
Zazwyczaj część emitowanej przez grzejnik energii jest absorbowana przez powierzchnię, na której
jest on zamontowany. Aby ten efekt ograniczyć, warto wykorzystać specjalną, magnetyczną folię
izolacyjną odbijającą ciepło. Ekrany zagrzejnikowe działają na zasadzie lustra odbijając energię
cieplną do środka domu i ograniczając straty ciepła uciekającego przez ściany. Dzięki temu ciepło,
które jest wytwarzane przez grzejnik, trafi do obiegu i ogrzeje pomieszczenie, a nie ścianę. Przy tej
okazji warto także dobrze wyczyścić grzejniki, ponieważ te, które pokrywa gruba warstwa kurzu grzeją
gorzej, a co za tym idzie wpływają na wzrost zużycia energii.
4. Jeśli wietrzysz pomieszczenia – rób to prawidłowo
Jeśli nie posiadasz rekuperatora, który sam rozprowadzi powietrze w Twoim domu nabierz
prawidłowych nawyków dotyczących otwierania okien, które pozwolą Ci na oszczędzanie energii
cieplnej.
Zawsze wietrz pomieszczenia:
* krótko (w zależności od temperatury na zewnątrz wystarczy kilka-kilkanaście minut),
* przy oknie otwartym na oścież,
* wcześniej zakręć zawory na grzejnikach.
Po zamknięciu okna temperatura szybko wróci do normy, dzięki ciepłu zakamuflowanemu w ścianach
i stropie.
5. Zadbaj o właściwe ustawienie mebli
Pomyśl o zmianie aranżacji przestrzeni. Zastawianie grzejników ciężkimi meblami czy zasłanianie ich
zasłonami lub firankami ogranicza ilość energii, która jest dostarczana do pomieszczeń. Warto
pamiętać o tym, że odległość stołów, kanap oraz innych mebli od grzejników powinna wynosić
minimum 10 cm. Żeby dodatkowo wspomóc dobry odbiór ciepła z grzejników, warto zamontować nad
nimi szerszy parapet lub dodatkową półkę. W ten sposób ciepłe powietrze powędruje
do pomieszczenia, a nie w stronę okna, gdzie się schłodzi.
6. Korzystaj z naturalnego źródła ciepła
W ciągu dnia, padające na szyby okienne światło słoneczne w sposób naturalny podnosi temperaturę
w pomieszczeniach. Warto więc wykorzystać to darmowe źródło ciepła. W słoneczne dni odsłoń
firanki i zasłony. Dzięki temu promienie słoneczne będą mieć ułatwiony dostęp do pomieszczeń.
W nocy postępuj odwrotnie. Zasłaniaj szyby okienne firankami, zasłonami lub roletami – straty ciepła
będą mniejsze.
7. Sprawdź działanie wentylacji
Upewnij się, że wszystkie uszczelki wokół przewodów wentylacyjnych, komina i innych elementów
dachowych są sprawne i poprawnie zamontowane. Prawidłowa wentylacja pomaga w skutecznym
odprowadzaniu wilgoci z pomieszczeń, co ma znaczący wpływ na panującą w nich temperaturę.

ANALIZA ZALEGŁOŚCI MIESZKAŃCÓW
wg. stanu na dzień 30.11. 2019r.
Terminowość wnoszonych opłat jest najistotniejszym warunkiem
utrzymania płynności finansowej Naszej Spółdzielni. Zaległości w opłatach z tytułu funduszu
Remontowego wpływają znacząco na realizację zadań gospodarczych, jak i na zakres remontów
w danym roku.
Na poszczególnych nieruchomościach skala zadłużenia w opłatach za zajmowane lokale
Mieszkaniowe (powyżej 500 zł) wraz z liczbą dłużników na dzień 30.11.2019r. przedstawia się
następująco :
Kwota zaległości czynszowych

Budynek

Liczba mieszkań
zadłużonych/ liczba
mieszkań ogółem

Hutnicza 2

1/40

521,03 zł

Hutnicza 4

0/18

0,00 zł

Hutnicza 6

0/24

0,00 zł

Nadbrzeżna 2

3/64

2 563,77 zł

Nadbrzeżna 24

3/55

3 887,90 zł

Nadbrzeżna 26

3/55

0,00 zł

Nadbrzeżna 28

1/55

841,22 zł

Nadbrzeżna 36

2/115

19 263,74 zł

Krótka 1

1/34

2 392,45 zł

Krótka 2

2/30

1 778,70 zł

Krótka 5

2/54

3 976,39 zł

Żeromskiego 1

3/44

1 842,00 zł

Żeromskiego 3

2/95

22 307,95 zł

Żeromskiego 5

2/44

6 150,99 zł

Żeromskiego 6

1/80

606,36 zł

Dłużnicy nie mieszkający
po eksmisjach

na dzień 30.11.2019r
powyżej 500 zł

RAZEM:

66 132,50 zł

11

420 525,26 zł

OGÓŁEM:

486 657,76 zł

Apelujemy do osób posiadających zaległości w opłatach, o pilny kontakt z Naszą
Spółdzielnią w celu polubownej negocjacji, mającej na celu ustalenie dogodnych
warunków spłaty zadłużenia zanim osiągną one sumy, z którymi trudno będzie
sobie poradzić.
Przypominamy bowiem, że bierność wobec powstającego zadłużenia powoduje
jego kumulację, naliczenie odsetek a w konsekwencji koszty postępowania
sądowego oraz komorniczego, które niejednokrotnie przewyższają kwotę bazową.
Jednocześnie dziękujemy wszystkim mieszkańcom Naszej Spółdzielni, którzy
dokonują wpłat zgodnie ze statutowym terminem do 15-go dnia każdego
miesiąca za dany miesiąc.

