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BIULETYN INFORMACYJNY 

         SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  

    W STRONIU ŚLĄSKIM 

 

ZARZĄD SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ   

" NASZA SPÓŁDZIELNIA" ul. Nadbrzeżna 2D/1 w Stroniu Śląskim 

tel./fax. 748142119 e-mail: biuro@naszaspoldzielnia.eu 
OGŁASZA NA DZIEŃ 5 marca 2019 r. GODZ. 10.15 

PRZETARGI  PISEMNE NIEOGRANICZONE- OFERTOWE 
 

1. Wymiana instalacji  wodociągowej wody zimnej, wody ciepłej, 

centralnego ogrzewania w budynku i pionów kanalizacyjnych 

w piwnicach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy 

ulicy Krótkiej 2.  Termin realizacji:  do  30 września 2019 r. 

2. Wymiany instalacji elektrycznej w piwnicach i klatkach scho-

dowych z uwzględnieniem wpięcia się do istniejącej instalacji w 

mieszkaniach przy ulicy Nadbrzeżnej 24. 

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia na poszczególne przetargi 

można odebrać osobiście w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej " Nasza 

Spółdzielnia w Stroniu Śląskim przy ulicy Nadbrzeżnej 2D/1 lub pocztą 

elektroniczną. 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawia-

jącego. 

Koperta z ofertą powinna być oznaczona napisem: 

 

"PRZETARG – Krótka 2- nie otwierać przed 5 marca 2019 r.  

godz. 10.15". 

 

„PRZETARG- Nadbrzeżna 24 – nie otwierać przed 5 marca 2019 r. 

godz. 10.15”. 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częścio-

wych. 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA 

5 marca 2019r. DO GODZ. 10.00 

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest pracownik SM 

"Nasza Spółdzielnia" w Stroniu Śląskim - Kwaśniewski Grzegorz  

tel. 748142119, 605909208. 

 

OTWARCIE OFERT NASTĄPI W SIEDZIBIE  

ZAMAWIAJĄCEGO 

dnia 5 marca 2019r. o godz. 10.15. 



 

 

  

 Twój e-PIT to nowa usługa, dzięki której (według zapowiedzi Ministerstwa Finansów) podatnicy będą mogli  

rozliczyć się z uzyskanych dochodów  bez wychodzenia z domu, a w niektórych przypadkach nawet bez jakiegokolwiek 

działania z ich strony. Administracja skarbowa, na podstawie danych gromadzonych w różnych systemach informatycz-

nych automatycznie przygotuje zeznania za podatników. Dane te pochodzić będą przede wszystkim z informacji rocznych 

PIT-11, PIT-40A, PIT-8C wysyłanych do urzędu skarbowego przez płatników (a więc m.in. pracodawców). Co istotne - 

podatnicy będą mieli dostęp do przygotowanych przez administrację  skarbową zeznań bez potrzeby składania jakichkol-

wiek wniosków ani bez konieczności wizyty w urzędzie.  Przygotowane przez administrację skarbową zeznania dostępne 

będą od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 roku wyłącznie elektronicznie, na portalu podatnika. Dostęp do przygotowanych 

zeznać możliwy będzie po uwierzytelnieniu swoich danych bezpłatnym Profilem Zaufanym, kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub danymi autoryzacyjnymi: PESEL (albo NIP i data urodzenia) oraz kwotą przychodu z deklaracji za rok 

2017 i kwotą przychodu z jednej informacji od pracodawcy (np. z PIT-11) za rok 2018.  

Po zalogowaniu i zapoznaniu się z zeznaniem podatnicy będą mogli: 

1.zaakceptować zeznanie w przygotowanej przez administrację skarbową formie, 

2. uzupełnić bądź zmienić (oraz po zmianach zaakceptować):  

- formę rozliczenia z indywidualnej na wspólną z małżonkiem (ewentualnie na rozliczenie osoby samotnie wychowującej 

dzieci), 

- dane dotyczące organizacji pożytku publicznego, której ma zostać przekazany 1% podatku, 

- dane dotyczące ulgi na dzieci, 

- informacje dotyczące wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, a także innych odliczeń: z tytułu daro-

wizny na cele kultu religijnego, na cele krwiodawstwa; ulgi internetowej czy rehabilitacyjnej. 

3. odrzucić przygotowane zeznanie i:  

- wypełnić samodzielnie dostępny formularz w usłudze Twój e-PIT, 

- rozliczyć się w innej formie (w tym papierowo). 

4.nie robić nic – w tej sytuacji jeżeli nie zostanie złożony PIT w innej formie (np. papierowo) rozliczenie przygotowane 

przez urząd zostanie zaakceptowane automatycznie 30 kwietnia 2019 r. 

Kto może z tej usługi skorzystać? 

 W 2019 roku z usługi Twój e-PIT skorzystają wyłącznie podatnicy nieprowadzący działalności gospodarczej 

(składający PIT-37), a także podatnicy rozliczający przychody z kapitałów pieniężnych (wypełniający PIT-38). Usługa 

będzie dostępna dla podatników rozliczających się zarówno indywidualnie jak i wspólnie z małżonkiem, a ponadto dla 

osób samotnie wychowujących dzieci. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów w kolejnych latach z nowej usługi 

będą mogli skorzystać również podatnicy prowadzący działalność gospodarczą – rozliczający się na formularzu PIT-36 i 

PIT-36L. 

 

UWAGA! Należy pamiętać, że za rozliczenie z urzędem skarbowym odpowiadają podatnicy, dlatego warto zapoznać  

się z przygotowanym automatycznie zeznaniem i zweryfikować swoje dane sprawdzając szczególnie czy nie wystąpi 

podatek do zapłaty. 

 

Aby złożyć e-PIT należy wejść na stronę www.podatki.gov.pl 

 
 

Rozlicz PIT 2019 i przekaż 1% na strońskie organizacje 
 

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim uzyskał dostęp do przygotowanego w ramach realizacji  projektu „Wspieraj lokalnie” 

programu do rozliczeń PIT. Program jest w pełni funkcjonalny i gotowy do użycia.  

(https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-miejski-w-stroniu-slaskim/) 

Korzystając z ww. programu, możecie Państwo przekazać 1% podatku na jedną z poniższych organizacji pozarządowych 

działających w gminie Stronie Śląskie. Są to: 

 Stowarzyszenie Muzeum - Wapiennik KRS: 0000137314 

 Stowarzyszenie Chorych na Schizofrenię Ich Rodzin i Przyjaciół, KRS: 0000147688 

 Stowarzyszenie Pożytku Publicznego"Kryształ Stronie",  

        KRS: 0000219412 

Zachęcamy do skorzystania!  



Hutnicza 2 2 478,54 2 222,28 6 215,78 7 505,99 10 147,85 10 317,41 167,14 39 054,99 58 036,14 18 981,15

Hutnicza 4 1 611,04 989,84 2 464,36 3 508,82 4 614,71 4 842,96 64,26 18 095,99 29 271,16 11 175,17

Hutnicza 6 2 106,76 1 544,88 3 449,48 4 432,49 5 538,39 6 037,71 89,90 23 199,61 34 330,28 11 130,67

Nadbrzeżna 2 4 981,84 4 322,05 9 863,54 13 979,92 17 850,55 19 514,23 271,29 70 783,42 106 654,96 35 871,54

Nadbrzeżna 24 3 469,94 2 840,86 6 560,11 9 230,47 12 425,27 13 273,48 209,24 48 009,37 66 682,64 18 673,27

Nadbrzeżna 26 3 469,94 2 779,43 6 588,61 8 493,21 11 442,25 12 266,26 209,24 45 248,94 63 176,60 17 927,66

Nadbrzeżna 28 3 469,94 2 628,05 6 482,21 8 738,96 11 073,62 12 077,41 209,24 44 679,43 60 229,40 15 549,97

Nadbrzeżna 36 A-D 3 469,94 2 550,14 6 113,58 8 861,84 11 810,89 12 266,26 211,78 45 284,43 62 016,91 16 732,48

Nadbrzeżna 36 E-H 3 469,94 2 734,46 6 711,49 9 414,78 12 671,02 12 958,73 207,66 48 168,08 70 144,09 21 976,01

Krótka 1 2 106,76 1 885,02 5 616,29 6 828,59 9 101,82 10 129,55 147,83 35 815,86 55 560,58 19 744,72

Krótka 2 1 734,98 1 885,02 4 860,99 6 642,70 8 915,93 9 626,93 124,72 33 791,27 48 427,07 14 635,80

Krótka 5 2 726,38 2 977,06 7 261,29 9 780,27 13 220,82 14 551,35 227,92 50 745,09 74 258,40 23 513,31

Żeromskiego 1 3 222,10 2 610,53 6 788,35 9 720,93 12 547,10 14 092,51 185,82 49 167,34 72 416,69 23 249,35

Żeromskiego 3 4 957,06 3 985,98 10 526,97 14 766,23 20 480,01 22 145,66 300,73 77 162,64 122 700,43 45 537,79

Żeromskiego 5 4 436,58 3 324,18 6 636,08 8 724,99 11 465,67 11 939,97 188,03 46 715,50 75 564,71 28 849,21

Żeromskiego 6 7 559,52 5 688,79 12 268,97 15 955,28 21 222,53 22 851,67 350,74 85 897,50 134 835,57 48 938,07

ZŁ XI ZŁ RAZEM

Zestawienie rozliczenia CO. Stronie Śląskie za okres grzewczy                         

01.07.2018 - 30.06.2019

ZALICZKA 

RAZEM 

VII .2018 - 

XII .2018

RÓŻNICA
ZŁ VII+ 

Zł VII I
ZŁ IZŁ XII

Biuro + 

Warsztat
Budynek ZŁ IX ZŁ X

Budynek RAZEM  VII  - XII  2017 RAZEM  VII-XII  2018
Różnica kosztów II półrocza 2018 r. 

do II półrocza 2017 r.

Hutnicza 2 25 729,71 28 570,44 2 840,730

Hutnicza 4 12 897,91 13 188,77 290,860

Hutnicza 6 15 464,42 17 072,00 1 607,580

Nadbrzeżna 2 47 817,01 50 997,90 3 180,890

Biuro SM 819,25 850,37 31,120

Nadbrzeżna 24 29 062,84 34 526,65 5 463,810

Nadbrzeżna 26 28 316,93 32 773,44 4 456,510

Nadbrzeżna 28 27 262,88 32 392,78 5 129,900

Nadbrzeżna 36 A-D 27 711,48 32 806,39 5 094,910

Nadbrzezna 36 E-H 30 489,82 35 001,69 4 511,870

Krótka 1 23 756,18 25 538,47 1 782,290

Krótka 2 21 204,25 23 759,35 2 555,100

Krótka 5 31 791,27 35 965,82 4 174,550

Żeromskiego 1 31 589,52 34 889,01 3 299,490

Żeromskiego 3 53 140,47 54 716,26 1 575,790

Żeromskiego 5 38 222,13 34 587,50 -3 634,630

Żer 5 warsztat 1 318,06 1 183,40 -134,660

Żeromskiego 6 63 139,24 62 695,08 -444,160

KOSZT CO RAZEM 509 733,37 551 515,32 41 781,95

Zestawienie kosztów CO Stronie Śląskie za okres grzewczy                            

01.07.-31.12.2017 / 01.07.-31.12.2018

      Zarząd Spółdzielni przedstawia koszty centralnego ogrzewania za okres lipiec 2018 -  grudzień 2018, które będą brane do rozlicze-

nia w obecnym okresie rozliczeniowym. Powyższe zestawienia pokazują że zmiana zasad rozliczania kosztów centralnego ogrzewania 

[ bez podzielników ] spowodowała tendencję zwyżkową w kosztach na poszczególnych budynkach. Widać to głównie w porównaniu 

kosztów drugiego półrocza 2017 roku z drugim półroczem 2018 roku. Analizując warunki pogodowe za w/w okresy można uznać że 

były one porównywalne. Można więc przypuszczać, że jednak część z nas przyjęła zasadę  ‘ nareszcie brak podzielnika więc grzejniki 

otwieram maksymalnie, a jak za ciepło w mieszkaniu to uchylam okno ”.  Zarząd spółdzielni przypomina, że rozliczanie kosztów od m2 

czyli w ogólnym nazewnictwie „ryczałtowe” nie oznacza, iż pobierana zaliczka na potrzeby kosztów centralnego ogrzewania nie spo-

woduje dopłat lub zwrotów. Wielkość zaliczki jest ustalona na podstawie kosztów rzeczywistych okresu rozliczeniowego 2017/2018 co 

oznacza, iż większe ogólne koszty na budynek spowodują dopłatę do m2 zajmowanego lokalu mieszkalnego, natomiast mniejsze koszty 

analogicznie spowodują zwrot nadpłaconej zaliczki. Zarząd spółdzielni chcąc wzbudzić poczucie odpowiedzialności nas wszystkich 

umieścił na klatkach schodowych informację mającą na celu przypomnienie o obowiązku zamykania drzwi wejściowych. Zarząd Spół-

dzielni jest przekonany, że wspólne działania oraz wzajemne oddziaływanie mieszkańców na swoich sąsiadów nie spowoduje dalszej 

eskalacji kosztów centralnego ogrzewania, a co za tym idzie nie doprowadzi do znacznych dopłat na poszczególnych budynkach.  

  Przed nami jeszcze miesiące w których ogrzewanie musi być włączone więc zadbajmy wspólnie oto by kosztowało nas jak najmniej.  
 



 

Zatrzymajmy ciepło w pomieszczeniach wspólnych 

Chcąc zaoszczędzić na rachunkach upewnijmy się, że ciepło w częściach wspól-

nych nie marnuje się. Nie ignorujmy otwartych okien na klatkach schodowych,            

   korytarzach, w piwnicach i suszarniach. Zamykajmy drzwi wejściowe do klatki schodo-

wej. Nie dopuszczajmy do sytuacji, kiedy te drzwi są non stop otwarte w celu ułatwienia wejścia zwierzętom. Jeśli w         

częściach wspólnych budynku często zostawiamy uchylone okna, to lepiej mieć świadomość, że ucieka ciepło, za które płacą 

wszyscy mieszkańcy budynku. 

Regulujmy temperaturę w mieszkaniu. 

Wiele osób nadal nie korzysta w sposób prawidłowy z termostatycznych głowic grzejnikowych, a temperaturę w lokalu    

reguluje w  najgorszy i najdroższy możliwy sposób – czyli za pomocą otwartego okna. 

Nie zasłaniajmy grzejników. 

Wietrzenie lokali mieszkalnych w sezonie grzewczym powinno być krótkie i intensywne - uchylenie okna na dłużej spowoduje 

wyziębienie pomieszczenia i otwarcie zaworu. Należy prawidłowo uszczelnić okna i drzwi, zapewniając jednak mikrowentyla-

cję niezbędną do prawidłowej wymiany powietrza w mieszkaniu. 

APELE DO 

MIESZKAŃCÓW 

Mieszkaniec musi udostępnić swój lokal  

 Mieszkańcy zobowiązani są zezwolić na wejście do własnego mieszkania uprawnionym pracownikom Spółdzielni 

lub innym upoważnionym przez nią osobom w celu przeprowadzenia okresowych przeglądów technicznych, doraźnego  

sprawdzenia i usunięcia awarii instalacji wspólnych przebiegających przez mieszkania, dokonania odczytów urządzeń     

pomiarowych. Mieszkańcy zobowiązani są do wykonania zaleceń wynikłych z przeprowadzonych przeglądów i kontroli, 

jeżeli zalecenia te obejmują obowiązki mieszkańców w zakresie napraw i konserwacji lokali. Kanał instalacyjny (szachta) 

znajdujący się w mieszkaniu, przez który przebiega instalacja wodno -kanalizacyjna musi być dostępny z jednej strony.   

Zamurowywanie, pokrywanie go inną trwałą okładziną (glazura, boazeria itp.) lub zabudowanie meblami związane jest z 

ryzykiem mieszkańca. W przypadku konieczności demontażu obudowy kanału w celu wykonania remontu lub przeglądu 

instalacji, udostępnienie szacht (demontaż i montaż mebli oraz usuniecie okładzin) należy do obowiązków mieszkańców. 

Mieszkańcy zobowiązani są zapewnić  pełną drożność przewodów wentylacyjnych łącznie z utrzymaniem pełnego, wyma-

ganego przekroju kratek wentylacyjnych. 

Zalegasz - przeczytaj 
Przypominamy, zalegającym w opłatach za lokal mieszkalny o nielekceważeniu sprawy. W przypadku braku możliwości 

spłaty jednorazowej istnieje możliwość pisemnego zwrócenia się do Zarządu o ewentualne rozłożenie zaległości na raty. 

Brak reakcji na pierwsze wezwanie do zapłaty, skutkuje przedsądowym wezwaniem do zapłaty. Nieuregulowanie zaległości 

w określonym terminie, powoduje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Następnie po otrzymaniu nakazu 

zapłaty opatrzonego klauzulą wykonalności i brakiem spłaty długu, sprawa kierowana jest do egzekucji komorniczej z    

wynagrodzenia i licytacji lokalu mieszkalnego.  

Poprawa stosunków międzysąsiedzkich 
Zwracamy się z prośbą do naszych mieszkańców, aby nie utrudniać sobie wzajemnie życia i aby starać się poprawić stosun-

ki międzysąsiedzkie, gdyż otrzymujemy wiele skarg i zażaleń związanych z: 

• zastawianiem klatek schodowych i korytarzy rowerami oraz innymi sprzętami; 

• paleniem tytoniu i zaśmiecaniu niedopałkami oraz innymi odpadami zarówno klatek schodowych, jak i okolicznych 

trawników; 

• zanieczyszczaniem wejść do budynków i korytarzy przez czworonogi; 

• wyrzucaniem przez okna niedopałków i śmieci. 

Szanowni mieszkańcy, jeśli chcemy, aby żyło nam się spokojniej oraz byśmy żyli w czystym, przyjaznym otoczeniu 

ZADBAJMY O TO WSPÓLNIE. 

Aktualna liczba osób w mieszkaniu - bardzo ważna! 

Informujemy wszystkich użytkowników mieszkań, że o każdej zmianie ilości osób zamieszkałych w danym lokalu miesz-

kalnym należy niezwłocznie poinformować administrację oraz wypełnić stosowne oświadczenie potwierdzające aktualną 

liczbę osób. Jest to bardzo istotne, gdyż wpływa na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami. 


