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Dokończenie str. 2

Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa zało-
żona została w 1959 roku. Dzięki tej inicjatywie 
niewielkiej grupy siedlczan wiele zmieniła się 
i nadal zmienia powojenna rzeczywistość naszego 
miasta. Pierwszym zbudowanym osiedlem było 
osiedle Kiepury, następne to Ogrody, Czerwonego 
Krzyża i Nowotki (Orlicz Dreszera). Największy 
rozwój Spółdzielni przypada na lata 1975 – 1990. 
Powstały wtedy największe osiedla: 1000-lecia, 
Warszawska, Młynarska, Żytnia oraz Roskosz 
i Zalew. Mieszka na niech prawie 30 tys. miesz-
kańców Siedlec. Bardzo ważny okres działalno-
ści Spółdzielni nastąpił po roku 2005. Wtedy to 
władze miasta sprzedały jej z bonifikatą prawie 
wszystkie tereny, na których pobudowano spół-
dzielcze osiedla. 

Przeprowadzona również wtedy restruktury-
zacja stanu zatrudnienia w spółdzielni pozwoliła 
na dokonanie wymiernych oszczędności funduszu 
płac, a tym samym zmniejszenie kosztów ogólnych. 

Obecnie wiele nakładów Spółdzielnia przeznaczyła 
i nadal przeznacza na termomodernizację budynków, 
wymianę wind, wymianę stolarki okiennej, montaż 

liczników wody z odczytem radiowym i dalszą 
poprawę infrastruktury osiedlowej. 

Mocną stroną Siedleckiej SM jest działalność 
społeczno-kulturalna. Mieszkający w jej zasobach 
mogą brać udział w wielu tematycznych sekcjach, 
kołach zainteresowań czy Klubach Seniora prowa-
dzonych przez trzy kluby kultury: „Trójka”, „Lech”, 
i „Mansarda”. Ten drugi oferuje także cykliczne 
spotkania z twórczością poetycką polskich autorów 
oraz warsztaty amatorskiej twórczości literackiej. 

O wydarzeniach w SSM informuje na bieżąco 
wychodząca od 2001 roku gazeta spółdzielcza 
„Między Nami Spółdzielcami”. Jej redakcja współ-
prowadzi także spółdzielczą stronę internetową 
www.ssm.net.pl

Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa jest spół-
dzielnią inwestującą. W ostatnich latach oddała do 
użytku 9 budynków z 260 mieszkaniami. W roku 
2013 rozpoczęła realizację budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z garażem podziemnym wielo-
stanowiskowym na osiedlu Warszawska II etap. 
Jest to budynek czterokondygnacyjny (87 lokali), 
7 klatek schodowych w technologii tradycyjnej. 
Lokale mieszkalne na parterze z dostępem dla osób 
niepełnosprawnych. Obok budynku plac zabaw 
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Działalność eksploatacyjna
Analiza dochodów i kosztów na działalności GZM 
za I półrocze 2014 roku wskazuje, że dochody 
wyniosły 23 933 720,83 zł. co stanowi 48,03% do-
chodów planowanych natomiast koszty wyniosły 
– 25 041  318,94 zł. co stanowi 50,93% kosztów 
planowanych. Koszty przewyższyły dochody o 
kwotę 1 107 598,11 zł. Analiza kosztów i dochodów 
na działalności gospodarczej za I półrocze 2014 
roku wskazuje, że dochody wyniosły 1 781 082,70 
zł. co stanowi 42,73 % dochodów planowanych 
natomiast koszty wyniosły – 1 459 267,36 zł. co 
stanowi 48,60% kosztów planowanych. Dochody 
przewyższyły koszty o kwotę 321 815,34 zł 

W zakresie energii cieplnej koszty przekroczy-
ły wpływy o 1 292 411,28 zł. W rozliczeniu energii 
cieplnej uwzględniono nadpłatę za rok 2013 w 
kwocie 3 060 340,68 zł. 

Koszty zimnej wody ogółem w zasobach 
spółdzielni (lokale mieszkalne, użytkowe oraz cele 
administracyjne) zamknęły się kwotą 2 712 372,05 
zł., dochody kwotą 2  885  813,58 zł. W kwocie 
dochodów wody uwzględniono niedopłatę za 
2013 rok w kwocie – 349 661,54. zł. Koszty w bu-
dynkach wielorodzinnych wyniosły 2 688 339,51 
zł. natomiast dochody wyniosły 2  534  598,81 
zł. Różnica pomiaru pomiędzy wodomierzami 
indywidualnymi a wodomierzami głównymi na 
budynkach wielorodzinnych za I półrocze 2014 rok 
wyniosła 153 740,70 zł. Wskaźnik niedoboru (róż-
nicy pomiędzy sumą liczników indywidualnych a 
licznikami głównymi na budynku) wyniósł - 6,2 %. 

W zakresie dostawy gazu w I półroczu 2014 
roku wystąpiła nadwyżka wpływów nad koszta-
mi w kwocie 335 632,98 zł. W rozliczeniu gazu 
uwzględniono niedopłatę za rok 2013 w kwocie 
181 341,89 zł. 

Fundusz remontowy
W analizowanym okresie wydatki z funduszu 
remontowego zamknęły się kwotą 2 268 259,27 
zł, natomiast wpływy zamknęły się kwotą 
6 747 861,88 zł.

Zaległości czynszowe
Zaległości czynszowe z tytułu użytkowania lokali 
mieszkalnych na dzień 30 czerwca 2014 roku 
osiągnęły poziom 3 040 853,44 zł i zwiększyły się 

o kwotę 287 578,59 zł, w porównaniu do stanu 
na 30.06.2013r. Wskaźnik zadłużenia czynszowego 
odnoszonego do wymiaru opłat dla lokali mieszkal-
nych wynosi 5,80 %. Zaległości w opłatach czynszu 
na lokalach użytkowych na dzień 30 czerwca 2014 
roku wynoszą 323.006,35 zł. W stosunku do dłuż-
ników podejmowane są działania prawne łącznie 
z postępowaniem sądowym i komorniczym po 
uprzednim przywołaniu dłużników na plenarne 
posiedzenie Rady Nadzorczej.

Zatrudnienie i wynagrodzenie
Średnioroczny poziom zatrudnienia wyniósł 
143,72 etatów, tj. o 11,03 etatów poniżej planu. 
Fundusz płac w okresie 6 miesięcy 2014 roku zo-
stał wykorzystany w kwocie 2.673.477,51 zł, tj. w 
wysokości 45,88 % planu rocznego. Przeciętna płaca 
brutto za 6 miesięcy 2014 roku wyniosła 3.100,33 zł.

M.M.

Aktualności 
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Dokończenie ze str. 1
dla dzieci, w sąsiedztwie przedszkola, szkoły, przy-
chodnia zdrowia i siedlecki zalew. Największym 
przedsięwzięciem inwestycyjnym w historii Spół-
dzielni jest termomodernizacja, która wg. planów 
ma zostać zakończona w 2018 roku. Na dzień 
dzisiejszy z 215 budynków będących w zasobach 
Spółdzielni pozostało do ocieplenia 53 budynki.

Siedlecka SM przetrwała najtrudniejsze czasy 
swojej współczesnej historii, zwłaszcza trudny 
okres transformacji ustrojowej, związany z nie-
stabilnością prawną. Obecnie czyni wszystko, by 
przystosować swą działalność do norm obowią-
zujących w Unii Europejskiej. Stanowiąc blisko 
połowę lokalnej społeczności miasta Siedlce, czuje 
się współodpowiedzialna za jego rozwój i za po-
prawę warunków życia w nim. Jubileusz 55-lecia 
Spółdzielni jest okazją do złożenia podziękowań 
wszystkim osobom, które swym zaangażowaniem 
przyczyniły się i przyczyniają do rozwoju Spół-
dzielni oraz tworzenia jej wizerunku w mieście.

Z okazji Jubileuszu w dniu 24 września br. 
odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Nadzorczej 
SSM na które zaproszono żyjących założycieli 
naszej spółdzielni, którym wręczono okoliczno-
ściowe upominki wraz z wyrazami podziękowań 
za działalność na rzecz rozwoju spółdzielczości 
mieszkaniowej w naszym mieście.

Redakcja

To już 55 lat

Przygotowywana jest kolejna nowelizacja 
(dot. kredytów) programu Mieszkanie dla Mło-
dych. Jak czytamy w projekcie zmian „Pierwsze 
miesiące funkcjonowania programu wykazały, że 
brak możliwości wsparcia inwestycji realizowa-
nych przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz 
swoich członków jest odbierany jako poważna 
luka i dyskryminacja tej formy zaspakajania po-
trzeb mieszkaniowych”. Zaproponowana przez 
ministerstwo infrastruktury zmiana objęcia tym 
programem również budownictwa spółdzielczego 
to reakcja na postulaty jakie zgłaszały spółdzielnie 
mieszkaniowe. Nowy zapis pozwoli na większe 
zaangażowanie się spółdzielni mieszkaniowych 
w budowę nowych mieszkań dla swoich członków.

Nowelizacja zakłada również wprowadzenie 
nowych zachęt dla rodzin z dziećmi. Resort in-
frastruktury proponuje podwyższenie wysokości 
wsparcia dla małżeństw i osób posiadających co 
najmniej dwoje dzieci tj. przy dwójce dzieci do 
20%, a przy trójce dzieci i więcej do 25%. Miejmy 
nadzieję, że proces legislacji nie będzie trwał długo 
i już od przyszłego roku proponowane przez resort 
infrastruktury zaczną obowiązywać.

H.Ł.

Nowa spółdzielnia
W Siedlcach we wrześniu br. przy pomocy Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej po-
wstała nowa Spółdzielnia Socjalna „RELAKSOWNIA”. Relaksownia to niezwykły Salon 
Odnowy Biologicznej oferujący usługi w zakresie:

Fryzjerstwo   Rehabilitacja
Kosmetyka   Terapia Bowena
Masaż    Naturalny Makijaż Permanentny
Sauna    Kursy masażu
Pakiety Day Spa

NOWOŚĆ!! EVENTY PANIEŃSKIE
Swoją działalność Spółdzielnia prowadzi w Siedlcach ul. Sokołowska 34,  
Tel 793 129 139. Więcej informacji na stronie internetowej www.relaksowania.com

Od redakcji MNS. Gratulujemy pomysłu i życzymy powodzenia

Wykonanie zadań gospodarczo - finansowych za I półrocze 2014 roku

Śp. Wiesław SOROCZYŃSKI
W historii Siedleckiej Spółdzielni Mieszka-

niowej nigdy nie brakowało szczególnie anga-
żujących się, aktywnych, mądrych i pracowitych 
Spółdzielców. Nie brakowało tych, których bez 
obawy o popełnienie błędu obdarzaliśmy zaufaniem 
powierzając im reprezentowanie nas Spółdzielców 
w organach statutowych SSM. W Radzie Nadzor-
czej i jej Komisjach, w Radach Osiedli, ale i pod-
czas spotkań z władzami samorządowymi miasta 
Siedlce, w tym zwłaszcza Komisją Mieszkaniową 
Rady Miasta Siedlce.

Śp. Wiesław Soroczyński – takie można od-
nieść wrażenie, ale i tak było w istocie – był stale 
obecny w życiu naszej spółdzielczej społeczności. 
Znaliśmy Go z aktywnej działalności w Radzie 
Mieszkańców Osiedla Tysiąclecia III etap oraz 
Radzie Nadzorczej. Wsłuchiwaliśmy się w Jego 
wystąpienia podczas Walnych Zebrań Członków 
SSM, szczególnie, gdy podejmował i prezentował 
istotne problemy nurtujące nie tylko „Jego Osiedle”, 
ale SSM, jako całość.

Ciężka choroba okazała się być Jego „ostatnią 
walką” ... tym razem o własne zdrowie i życie. 
Tę walkę Wiesław Soroczyński przegrał, bo takie 
bywają dramatyczne losy ludzi, którzy nie szczę-
dzili sił służąc ludziom. Pożegnaliśmy życzliwego 
ludziom, zwykle uśmiechniętego, często zatroskane-
go i zapracowanego Członka Naszej Spółdzielczej 
Społeczności. 

Mówi się, że ludzie żyją tak długo, jak długo 
trwa pamięć o nich! Spółdzielcy zachowają we 
wdzięcznej pamięci Pana Wiesława.

Cześć Jego Pamięci!

Nowelizacja kredytów 

MdM
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Z sentymentem niektórzy wspominają te 
pierwsze wybory roku 1990. Po raz pierwszy 
„wolno nam było” wybrać człowieka, który budził 
autentyczne zaufanie, efekty jego pracy i dzia-
łalności na rzecz mieszkańców Siedlec budził 
szacunek, uznanie... wybrać kogoś z autorytetem, 
wiarygodnego i „wolnego w myśleniu oraz działa-
niu”! Partyjne szyldy znaczyły wówczas niewiele! 
Nazwy komitetów wyborczych, to też drugi plan 
wyborów, bo pierwszym byli ludzie... cenieni, 
wiarygodni, sprawdzeni i gotowi w każdej chwili 
poddać się społecznej weryfikacji.

Mamy rok 2014. Naszym obywatelskim obo-
wiązkiem, ale i przywilejem, ma być dokonanie 
WYBORU (wolnego, mądrego, przekonanego) 
zarządcy, czyli Prezydenta Miasta oraz grono 
stanowiących prawo, ustalających reguły, metody, 
formy, wyznaczających priorytety, reagujących 
na autentyczne potrzeby, konieczności, postu-
laty mieszkańców przecież tego samego miasta! 
Bo Prezydent jest niczym Niechcic w „Nocach 

i dniach” – zarządcą majątku i powierzanych 
mu pieniędzy! Ma gospodarzyć nimi tak, by za-
spokoić uzasadnione potrzeby, zagwarantować 
bezpieczeństwo, pracę, edukację, rozwój kulturalny 
i fizyczny, w tym zdrowie współmieszkańców 
„jednego domu – jednej małej Ojczyzny”. Zły 
zarządca, albo leniwy, nieprzygotowany do wy-
pełniania tak ważnych powinności doprowadzi 
„właścicieli”, czyli nas wszystkich, mieszkańców 
miasta do poważnych kłopotów, strat, chaosu, 
długów... Strach się takiego bać! Dobry zarządca 
zadba o wszystko i wszystkich, a decyzje podejmuje 
w dialogu z tymi, którym zgodził się służyć (nie 
mylić z „rządzić”). I takiego Prezydenta mamy 
wybrać na kolejne cztery lata! Czy poradzi sobie 
z budzącym strach zadłużeniem miasta? Czy po 
unowocześnieniu i zapewnieniu spółkom miejskim 
dostatku powie „teraz czas, by mieszkańcy odczuli 
korzyści z wcześniejszych kosztów inwestowania? 
Czy „budżetom domowym” (płatników, czyli nas) 
zaproponuje rok, może dwa oddechu, odpoczynku 

od wysokich kosztów zamieszkiwania w mieście? 
Czy pochyli się nad realnymi, zgłaszanymi przez 
mieszkańców potrzebami? Na takie pytanie nie 
znajdziemy TERAZ odpowiedzi, ale możemy 
WYBRAĆ (a nie wskazać) człowieka, któremu 
gotowi jesteśmy zaufać!!!

A Rada Miasta Siedlce? Kogo WYBRAĆ (a nie 
wskazać)? Czy tego, kogo mi „podsuną” na kartce 
z instytucji, środowiska, związku, klubu, grupy 
interesu, czy też stać nas na spokojne spojrzenie na 
listy wyborcze i poszukaniu na nich (bez względu 
na miejsce na liście) człowieka, który spełni nasze 
oczekiwania, sprawdził się, potrafi, jest wiarygodny, 
pracowity, wart szacunku ... a więc godzien jest, 
by reprezentować mnie i moje sprawy w Radzie 
Miasta?! Czy stać nas na „własne zdanie”?! A może 
wolimy wsłuchiwać się w uliczne i podwórkowe 
plotki, dawać wiarę pomówieniom, celowemu 
„szarganiu opinii”, zakupionym artykułom i wy-
wiadom? To nie Prezydent Miasta ustala „reguły 
funkcjonowania miasta”! Rada zobowiązana jest 
to kreowania polityki mądrego rozwoju – bez 
gigantomanii, bez przeinwestowywania, bez wy-
rażania zgody na wątpliwe wydatki! Rada stanowi 
prawo lokalne! Stanowiąc zobowiązana jest do 
stałego dialogu z mieszkańcami, do słuchania 
opinii, do analizowania zgłaszanych wniosków 
i planów, do oceniania społecznej przydatności 
projektów i przede wszystkim do pilnowania, 
by poziom zadłużenia miasta mieścił się w bez-
piecznych granicach (ok. 30%, a nie 70% rocznego 
budżetu miasta).

Zatem, gdy staniemy przy wyborczej urnie, 
nim krzyżykiem dokonamy WYBORU, zapytajmy 
najpierw samych siebie: czy jest to MÓJ wybór, czy 
też dałem się omamić plakatom, socjotechnicznym 
sztuczkom, nierealnym obietnicom, zwyczajnej, 
wyborczej demagogii?! Gdy będę przekonany, że 
WIEM, komu powierzam swój los i los miasta, 
wtedy z czystym sumieniem wrzucę kartę do 
urny i w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku 
powrócę do swoich codziennych spraw!

I jeszcze jedno, proste i zasadne przypomnie-
nie! Nieobecni nigdy nie mogą mówić, że mają 
lub mieli rację! Trzeba wziąć udział w wyborach! 
Bez względu na wiek, pogodę, nastrój, poziom 
niepewności! Każdy głos ... oddany przez tych, 
którzy dopiero wkraczają w dorosłość, czy przez 
tych, którzy już swoje w życiu przeszli, już się 
napracowali lub teraz z trudem zapewniają swoim 
najbliższym środki do życia i bycia ... każdy głos 
jest niezwykle ważny! Spółdzielcy o tym doskonale 
wiedzą, bo już nie raz przekonali się, jaką moc 
ma „bycie obecnym” w sprawach wymagających 
„wspólności i wspólnotowości”! Jesteśmy przeko-
nani, że Spółdzielcy, w poczuciu odpowiedzialności 
za NASZE SIEDLCE wezmą udział w wyborach 
i WYBIORĄ mądrze... mądrych! 
 H. Ładno i K. Tomaszewski

WYBORY 2014

WYBIERZEMY, „czy wyznaczymy"...?

NASI KANDYDACI
Oto kandydaci, których powinniśmy poprzeć aby nasi mieszkańcy, mieli swoją re-
prezentację w samorządzie miasta Siedlec, którego mieszkańcy spółdzielni stanowią 
prawie połowę obywateli miasta.

ARASZKIEWICZ Tomasz Lista PO Okręg 3 poz. 1

BOREK Leszek Lista STS Okręg 1 poz. 2

GOLIK Michał Lista SLD Okręg 3 poz. 3

JARZĄB Zbigniew Lista STS Okręg 2 poz. 8

JEZNACH Krzysztof Lista STS Okręg 4 poz. 6

KOBRYŃ Wiesław Lista PO Okręg 4 poz. 12

KOSIOREK Jerzy Lista PSL Okręg 4 poz. 5

ŁADAK Maria Lista STS Okręg 3 poz. 8

NIEDZIÓŁKA Henryk Lista STS Okręg 3 poz. 1

PODUCH Lech Lista PO Okręg 3 poz. 3

PULIKOWSKI Krystyn Lista STS Okręg 2 poz. 3

ROSA Janusz Lista SLD Okręg 4 poz. 11

SKOLIMOWSKA Barbara Lista STS Okręg 1 poz. 11

SOŁTAN Wiesław Lista STS Okręg 4 poz. 9

SZYMAŃSKI Sławomir Lista STS Okręg 2 poz. 10

TOMASZEWSKI Krzysztof Lista STS Okręg 1 poz 12

Mijają kolejne cztery lata, kolejna kadencja Rady Miasta Siedlce i Prezydenta Miasta. Nikt, tak na dobre, nie pamięta dzisiaj, z 
jakimi hasłami, z jakimi programami szli do wyborów w 2010 roku ci, których będziemy żegnali! Karuzela „cudownych recept”, 
szalonych wizji, obietnic i sloganów ruszy... a może nawet już ruszyła. Nasze umysły poddane zostaną kolejnej „kąpieli” w barwach 
plakatowych kolorów i liter. Czy „Wybory 2014” mogą być inne od poprzednich? Może warto przypomnieć sobie KOGO, dla jakich 
celów, dla jakiej pracy, dla jakich zadań mamy „wytypować”..?
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... do minionych już letnich wakacji 2014 
roku. Słonecznych, ciepłych, zielonych, po 
prostu wymarzonych. Spółdzielczy Klub 
Kultury „Lech”, jak w minionych latach się to 
wydarzało, był organizatorem wypoczynku. 
Przygotował ofertę dla dzieci w wieku od 6 
do 11 lat. W miesiącu sierpniu, codziennie, 
w godz. 10 – 14, realizowane były atrakcyjne, 
różnorodne, wakacyjne zabawy z dziećmi. Było 
w czym wybierać, było co wybierać. Liczna 
grupa dzieci, (aż 43 osoby) skorzystała z form 
aktywnego wypoczynku. Dzięki wakacyjnym 
zabawom dzieci odpoczywały od nauki, po-
prawiła się ich percepcja i sprawność psycho-
-fizyczna. Codzienna, wesoła zabawa, pokazała 
dzieciom, że istnieją różne, ciekawe sposoby na 
wypełnienie czasu wolnego. Uczyła, że można 
aktywnie i fajnie spędzać swój czas wakacji, 
a czas spędzany przed komputerem, przed 
telewizorem, nie wnosi do ich życia radości, 
którą niesie w sobie aktywny wypoczynek w 
gronie rówieśników i pod opieką przyjaznych 
opiekunek – instruktorek. Rozmowy z rówie-
śnikami, którzy uczestniczyli w zajęciach w 
„Lechu”, nawiązywane przyjaźnie, wyzwalały u 
dzieci wiele pozytywnych emocji. W tegoroczne 
wakacje ulubionymi przez dzieci zajęciami były: 
„rysuję i maluję”, spacery, wycieczki i zabawy 

na placu zabaw, gry rekreacyjne, ćwiczenia na 
matach, skakanki, hula-hop, badminton, czy-
tanie bajek, zabawy logopedyczne, spotkania 
z książką w bibliotece, zabawy taneczne przy 
muzyce, oglądanie filmów, w tym „Rio 3” i 
„Wakacje Mikołajka”. Prowadzący wakacyjne 
zajęcia w „Lechu” zadbali o aktywny wypo-
czynek dzieci. Zaplanowali i zrealizowali dużą 
liczbę zajęć sportowych. Dzieci skorzystały z 
boiska sportowego „Orlik”. Piękna, słoneczna 
pogoda sprzyjała grze w piłkę nożną. Liczna 
grupa chłopców, z pasją, codziennie, rozgry-
wała codzienne mecze. Drużyny chłopców 
rywalizowały ze sobą na boisku, ale i potrafiły 
współtworzyć klimat znakomitej zabawy. 

Kolejną, sportową dyscypliną, w której 
czynny udział brały dzieci była „Gimnastyka 
Juniora”. Wykorzystano specjalne maty do 
ćwiczeń oraz towarzyszącą gimnastyce mu-
zykę relaksacyjną. „Gimnastyka Juniora” była 
powiązana z konkurencjami sportowymi, 
którym zwykle towarzyszył śmiech, gwar i 
radosny doping. 

Niemniej ekscytującą formą zabawy był 
tenis stołowy. Pomieszczenia klubu są wyposa-
żone w profesjonalny stół do gry w popularnego 
ping-ponga. Uczestnicy zajęć wakacyjnych w 
„Lechu” poznali zasady gry oraz zdobywali 

nowe, sportowe umiejętności. Atrakcyjnym do-
pełnieniem wypoczynku były zajęcia na basenie 
przy ul. Jana Pawła II w Siedlcach. Kilkakrotnie 
cała nasza grupa uczestniczyła w zabawach na 
basenie. Dzieci z utęsknieniem oczekiwały dni 
wyjazdów na basen. Cała grupa bawiła się w 
wodzie, uczyła pływać - pod czujnym okiem 
ratowników.

Zaproponowane dzieciom, podczas te-
gorocznych, letnich wakacji zajęcia cieszyły 
się ogromnym zainteresowaniem dzieci i ich 
rodziców. Z letniego wypoczynku pozostaną, 
jako pamiątki, fotografie. Kończąc wakacyjne 
spotkania w „Lechu”, ich uczestnicy życzyli 
sobie: „do zobaczenia za rok – w Lechu”!

Dla dopełnienia informacji o wakacyjnej 
ofercie „Lecha” należy dodać, że przez lipiec i 
sierpień trwały „Otwarte Spotkania Literackie” 
dla wszystkich chętnych, uzdolnionych literac-
ko, piszących wiersze i opowiadania. Miejscem 
poniedziałkowych i czwartkowych spotkań był 
Klub „Mansarda”. 

Wakacje dofinansowane były przez Urząd 
Miasta. Siedlce, Pełnomocnika d/s Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych oraz Siedlec-
ką Spółdzielnię Mieszkaniową.

Kierownik Spółdzielczego 
Klubu Kultury „Lech” 

mgr Anna Magryta

Spółdzielczy Klub Kultury „Trójka” oraz Sto-
warzyszenie Kultura-Oświata-Samorządność w lip-
cu 2014r. dla dzieci pozostających w Siedlcach 
przeprowadziły akcję lato pod hasłami: „Sportowe 
wakacje” oraz „Lato w mieście –Trójka dzieciom”. 
Dzieci miały mnóstwo atrakcji, z których mogły 
korzystać podczas codziennych zajęć.

„Sportowe wakacje” zachęcały dzieci do ak-
tywnego spędzania czasu wolnego, uczestnictwa 
w aktywnym wypoczynku, gdzie mogły spraw-
dzić swoje możliwości w różnych konkurencjach 
sportowych, grach zespołowych. Odbyły się licz-
ne zawody, turnieje sportowe, podczas których 
dzieci zbierały punkty, a tym samym nagrody, 
co motywowało do wspólnej zabawy i nauki. 
Niezwykłym przeżyciem dla dzieci były zajęcia 
z łuku, gdzie obcowały z bardzo starą i niezwykłą 
dziedziną sportu. Podczas zajęć uczyły się strze-
lać a na koniec brały udział w zawodach. Park 
Wodny był następną atrakcją sportową podczas 
upalnego lata, gdzie dzieci mogły do woli korzystać 
z wodnych kąpieli. Gry i zabawy to po sportowych 
zajęciach najlepsza forma wypoczynku czynnego 
i najbardziej uwielbiana przez dzieci w czasie 
wypoczynku letniego w klubie „Trójka”. Hitem 
od roku była gra X-BOX, która angażowała ciało 
i umysł dziecka. Po aktywności ruchowej dzieci 
chętnie grały w gry planszowe, edukacyjne, a także 
piłkarzyki i cymbergaj.

Podczas trwania zajęć wakacyjnych w Spół-
dzielczym Klubie Kultury „Trójka” dużym zain-
teresowaniem cieszyły sie warsztaty artystyczne. 
Powszechnie wiadomo, że plastyka odgrywa ważna 

rolę usprawniającą rozwój dziecka. Dzieci co-
dziennie wykonywały inną pracę, obejmując różne 
formy aktywności takie jak malowanie, rysowanie, 
lepienie, modelowanie a także poznawały nowe 
techniki rozwijając swoją kreatywność. Uczest-
nicy zajęć mogli wykazać się swoją wyobraźnia 
i pomysłowością. Zdecydowanie najwięcej radości 
pociechy miały w pracach plastyczno-technicznych 
wykorzystując np. dary natury takie jak kamie-
nie, liście czy gałęzie. Starsze dzieci wykonywały 
różne ciekawe akcesoria jak np. pokrowce na 
telefon lub notesy co przy starannym wykonaniu 
i poświeconej pracy stawało sie dla nich dużo 
bardziej wartościowe oraz satysfakcjonujące. Mie-
siąc przygody z plastyką szybko minął ale mamy 
nadzieję, że zajęcia te zapoczątkowały nowe pasje 
u uczestników, które będą miały swój ciąg dalszy..

W pierwszym tygodniu lipca w odbyła się 
również Wakacyjna Akademia Talentów z CKiS 
Scena Teatralna Miasta Siedlce o charakterze arty-
stycznym. Były to zajęcia plastyczne z Siedleckim 
plastykiem- grafikiem Ireneuszem Parzyszkiem, 
podczas których dzieci miały możliwość sprawdzić 
swoje umiejętności plastyczne. 

Wakacyjny odpoczynek to również rozrywka 
na dużym ekranie i sztuką aktorską w tle, dlatego 
uwielbiane przez dzieci i dorosłych dobre kino 
było także w ofercie klubu. Dzieci były w kinie 
na zabawnym i pouczającym filmie „Pan Peabo-
dy Sherman”.

Już po raz koleiny w ramach akcji letniej Sek-
cja Oświaty Zdrowotnej Sanepidu w Siedlcach 
wraz z klubem „Trójka” zorganizowała konkurs 

plastyczny z edukacją pt. „Bezpieczne wakacje”. 
Uczestnicy konkursu otrzymali ulotki edukacyjne 
o zagrożeniach podczas wakacji oraz nagrody. 

Wielkim wydarzeniem i przygodą była dla 
dzieci wycieczka do Warszawy do Ogrodu Zoolo-
gicznego i Parku Rozrywki- Sali Zabaw Eldorado. 
Będąc blisko natury w ZOO a potem w Cen-
trum Rozrywki dzieci miały moc wspaniałych 
doświadczeń, które zaangażowały ich ciało i umysł, 
napełniając pozytywna energią. Czas spędzony 
w Klubie „Trójka” podczas wakacji z mnóstwem 
atrakcji był dla dzieci czasem, który na długo 
pozostanie w pamięci.

To wszystko było możliwe dzięki wspaniało-
myślności osób dorosłych, którym na sercu leży 
dobro przyszłych pokoleń a byli to rodzice oraz 
jednostki miejskie, które dofinansowały akcję 
tj. Urząd Miasta Siedlce, Pełnomocnik UM do 
Spraw Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, 
Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Siedlcach, 
Stowarzyszenie KOS, CKiS Scena Teatralna, oraz 
Sekcja Oświaty Zdrowotnej Sanepidu w Siedlcach. 
W imieniu wszystkich dzieci biorących udział 
w akcji lato SERDECZNIE DZIĘKUJĘ.

Małgorzata Maciejewska

Od października zapraszamy wszystkich chętnych 
do udziału w zajęciach stałych. Zapisy telefonicznie 
25 64 369 36 lub w siedzibie klubu przy ul. Kur-
piowskiej 3. W ofercie klubu są zajęcia: Świetlicowe, 
Artystyczne, Plastyczne, Taneczne, Teatralne, 
Sportowe, Judo, Szachy, Wokalne, Gimnastyka dla 
pań, Koło seniora, Jęz. angielski dla najmłodszych

WAKACJE 2014 w KLUBIE TRÓJKA

Wróćmy wspomnieniami...
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Ponad 150 balkonów i ogródków przyblokowych w zasobach Siedleckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej zostało nagrodzonych i wyróżnionych w dorocz-
nym konkursie na najpiękniejszy ogródek i balkon Na spotkaniach podsu-
mowujących konkurs, mieszkańcy, którzy - wg komisji - włożyli najwięcej 
pracy w utrzymanie i pielęgnację swoich ogródków i balkonów otrzymali 
drobne upominki. Trzeba przyznać, że konkurs z roku na rok cieszy się co raz 
większa popularnością, gdyż co roku na spółdzielczych osiedlach przybywa 
ukwieconych miejsc, które upiększają nasze osiedla. Wszystkim nagrodzonym 
i wyróżnionym serdecznie gratulujemy i zachęcamy do dalszych prac, które 
powodują, że nasze osiedla są coraz bardziej ukwiecone.

MD

Ukwiecone balkony

Zdumienie..? Dla wielu Spółdzielców nawet 
wielkie! Z trudem podjęta decyzja o termomo-
dernizacji bloku, strach o wysokość kredytu, 
który przyjdzie spłacać, targi o szczegóły i kiedy 
już blok zostaje pięknie ocieplony, pomalowany 
... szok! Na fasadach pojawiają się .... zbite z desek 
i maźnięte odrobinę lakierem, tzw. budki lęgowe 
dla ptaków! Żeby jedna... no może dwie i to 
w miejscach nie psujących estetyki! Wisi ich po 
kilka, a nawet kilkanaście!

Zdumionym i mocno „wkurzonym” Spół-
dzielcom tłumaczy się ów fenomen to „nakaz” 
(zgodnie z ustawą) ornitologów, którzy nie szczę-
dząc sił i czasu, przez wiele tygodni, a może i mie-
sięcy obserwowali KAŻDY blok i stwierdzili, że 
NASZE SIEDLISKA, to znakomite miejsca lęgo-
we dla kilku gatunków ptaków! Wyliczają jeżyki, 
wróble, jaskółki, sikorki... ale i „uwielbiane” przez 
Spółdzielców kawki! Dobrze, że nie kruki, wrony 
i dzikie gołębie, które słyną z „dekorowania blo-
ków” odchodami i roznoszenia wielu groźnych 
chorób. Tenże ornitolog narzucił Spółdzielni ... 
pod rygorem zablokowania odbioru bloku po 
ociepleniu ... umieszczanie wielu, bardzo wieku, 
za wielu budek lęgowych dla ptactwa! Wskazał 
palcem, gdzie i ile! Bez znaczenia, że w miejscach, 
które wskazał, nikt nigdy gniazd, ani ptaków nie 
obserwował przez wiele lat.

Owszem ... ptaki „pokochały” gniazdowanie 
w blokach, ale wykorzystywały otwory wentyla-
cyjne poddaszy. Administracje, które wiedziały 
ile to szkód wyrządzają ptaszyska, otwory za-
bezpieczały siatkami (nawet stalowymi)! Ptaki 
i z takimi przeszkodami radziły sobie całkiem 
umiejętnie. Po kilku tygodniach spokoju wracały, 
brudziły, znowu niszczyły! O tym ornitolog 
nigdy – w minionych dziesięcioleciach – nie 
wspomniał, nigdy się o ptasie „brojenie” nie 
upominał, szkód nie naprawiał! A Spółdzielcy? 
Cierpliwie czyścili balkony, okiennice, parape-
ty ... klęli, ale sprzątali! Wielu ucieszyło się, że 
dzięki pracom termomodernizacyjnym problem 
„dzikich, ptasich lokatorów” zniknie! Co prawda 
Pan Prezydent Miasta w zezwoleniu na ocieplenie 
bloków wpisał, by zapewnić ptakom miejsca lęgo-
we, ale nie domagał się instalowania dziesiątków 
budek! A jeżeli nawet, to prędzej na drzewach ... 
nigdy na fasadach odnawianych bloków! 

Ustawa, która „troszczy się” o miejsca lę-
gowe dla ptaków gniazdujących w miastach 
została uchwalona przez Sejm RP dziesięć lat 
temu! Budki na blokach spółdzielczych i tylko 
na nich zaczęły się pojawiać dopiero teraz! Skąd 
tak nagła aktywność ornitologów? Biznes się 
kręci ... ktoś stawia wymóg ... pokazuje palu-
chem, że tu i tu i jeszcze tutaj trzeba ... a biedni 

inwestorzy spółdzielczy i biedni płatnicy (czyt. 
Spółdzielcy) MUSZĄ ulegać cynicznej zabawie! 
Jeszcze trochę a znajdą się fachowcy od ko-
tów osiedlowych, psów osiedlowych, szczurów 
i mrówek! Wszelkiemu stworzeniu Spółdzielcy 
będą musieli „fundować” warunki do mnożenia 
się, odpoczynku, zwierzęcej toalety i innych 
„przywilejów”! 

Zatem, może zacznijmy od razu budować 
budy dla psów, domki dla kotów, ścieżki dla mró-
wek, korytarze dla szczurów! Jak iść na całość, to 
iść! Powstaną firmy produkujące odpowiednie 
urządzenia, powstaną nowe miejsca pracy, roz-
mnożą się nam na osiedlach zwierzęce populacje 
... będzie fajnie ... i tylko Spółdzielcy, jak zawsze 
będą za cyniczne nadużywanie „przepisów pra-
wa” płacili, jak za zboże! O Boże, widzisz i nie 
grzmisz! Może wystarczy tego szaleństwa i głupo-
ty...?! Na koniec dodam, ja kocham ptaki i wiem 
jakie znaczenie mają one w naszym codziennym 
życiu,. ale mam wątpliwości co do montażu 
w takich miejscach (bloki) aż tylu ptasich budek. 
I jeszcze jedno pytanie. Czy wspomniana ustawa 
dotyczy tylko spółdzielczych bloków, bo chodząc 
po osiedlach widzę ocieplone bloki wspólnot, 
na których nie widzę ani jednej ptasiej budki? 
Może ktoś odpowie – dlaczego?

H.Ł.

TROSKA O PTAKI, czy …?
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Podzielniki kosztów ogrzewania są urządze-
niami wskaźnikowymi służącymi do określenia 
udziału poszczególnych lokali w całkowitych kosz-
tach ciepła dostarczonego do budynku. Wszystkie 
podzielniki zapamiętują wartości zużycia. Za-
pamiętane dane są dostępne do odczytu przez 
kolejny okres rozliczeniowy. Dzięki systemowi roz-
liczeniowemu, zgodnemu z ustawą Prawo Ener-
getyczne w zakresie zachowania prawidłowych 
warunków eksploatacji budynku i zapewnienia 
opłat w sposób odpowiadający zużyciu ciepła na 
ogrzewanie, opłaca się racjonalne i jednocześnie 
energooszczędne użytkowanie mieszkań.

 Podzielniki montowane są na wszystkich, 
wyposażonych w zawory termostatyczne, grzejni-
kach w mieszkaniu. Miejsce montażu podzielnika 
określają: norma PN-EN 834 oraz wytyczne produ-
centa. Dzięki temu osiągana jest wystarczająca z 
metrologicznego punktu widzenia, zależność 
pomiędzy wartością wskazywaną, a oddawaniem 
ciepła przez grzejnik (zgodnie z zaleceniem normy 
PN EN 834). Wszystkie zamontowane u Państwa 
podzielniki posiadają najnowszej generacji mikro-
procesor. Pomiar wielkości zużycia dokonywany 
jest w oparciu o dwa czujniki temperatur: jeden 
mierzy temperaturę grzejnika, drugi temperaturę 
zależną od temperatury pomieszczenia. Wszystkie 
podzielniki w obrębie jednego węzła mają zapro-
gramowaną jednolitą datę odczytu. Oznacza to, że 
wszystkie jednocześnie zapamiętają wskazania za 
dany okres obrachunkowy. Dane z podzielników 
odczytywane są następująco:

Elektroniczne, dwuczujnikowe podzielniki 
- wskazania odczytywane są bezpośrednio z po-
dzielnika zamontowanego na grzejniku

Elektroniczne, radiowe, dwuczujnikowe po-
dzielniki - wskazania odczytywane są drogą radio-
wą bez konieczności wchodzenia do mieszkania

W trakcie montażu podzielniki są plombowa-
ne jednorazową, specjalną plombą plastikową. 
Naruszenie plomby powoduje wyłączenie 
danego podzielnika z odczytów. Taki sam 
skutek będzie w przypadku otwarcia podziel-
nika przez osobę nieuprawnioną. Podzielniki 
posiadają także wbudowany czujnik otwarcia, 
który ujawnia próbę demontażu urządzenia. 
W tym przypadku rozliczenie końcowe grzejnika 
będzie szacunkowe, co może narazić mieszkańca 
na zwiększone opłaty. Podzielnik ten będzie po-
nownie uwzględniony w rozliczeniu dopiero w 
następnym okresie obrachunkowym.

Rozliczenie kosztów ogrzewania następuje je-
den raz w roku, w terminie wynikającym z umowy 
pomiędzy Spółdzielnią a ENERGOSYSTEM Sp. z o.o. 
Rozliczenie kosztów ogrzewania w objaśnieniach:
W części nagłówkowej zamieszczamy:
- okres rozliczanej nieruchomości,
- okres rozliczeniowy (jakiego przedziału dotyczy 

rozliczenie),
- nr mieszkania oraz nazwisko i imię użytkownika 

lokalu.
W części zatytułowanej „Dane wyjściowe” wpi-

sujemy:
- koszt całkowity za c.o. zarejestrowany w okre-

sie rozliczeniowym dla tego konkretnego 
budynku (przekazywany przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową),

- z kosztu całkowitego wydzielona jest opłata stała 
(opłaty dla dostawcy ciepła związane z produk-
cją i dystrybucją ciepła), rozliczana w proporcji 
do powierzchni lokali oraz koszt zmienny (zuży-
cie ciepła przez budynek), rozdzielony na dwie 
części: jako tzw. koszt zmienny liczony do po-
wierzchni rozliczanej wg podzielników (jest to 
koszt ciepła emitowanego w pomieszczeniach 
wspólnego użytkowania w budynku) i koszt 
wg mierników, czyli w oparciu o wskazania 
podzielników kosztów,

- podział całkowitego kosztu zmiennego zgodnie 
z „Regulaminem rozliczania kosztów ciepła”, 
obowiązującym w Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej wynosi jn.:

30% to koszt zmienny rozliczany wg powierzchni 
lokali

70% to koszt zmienny rozliczany w proporcji do 
wskazań podzielników ciepła,

- koszt wg szacowań występuje w przypadku, 
kiedy lokal nie został odczytany, jest nieopo-
miarowany lub celowemu uszkodzeniu uległy 
podzielniki (tok postępowania w tym przypad-
ku określony jest w „Regulaminie …”,

- jednostkowy koszt rozliczenia odniesiony do 
podzielnika – wynika z zawartej umowy z firmą 
rozliczeniową.

W części zatytułowanej „Koszty jednostkowe” 
wyliczamy dla danej nieruchomości:

- jednostkową wartość opłat stałej (opłatę stałą z 
danych wyjściowych dzielimy przez powierzch-
nię użytkową budynku),

- jednostkową wartość kosztu zmiennego, od-
niesionego do powierzchni (koszt zmienny wg 
powierzchni z danych wyjściowych dzielimy 
przez powierzchnię budynku rozliczaną wg 
podzielników),

- jednostkową wartość jednostki rozliczeniowej 
w budynku – koszt wg mierników wpisany 
w danych wyjściowych dzielimy przez sumę 
jednostek rozliczeniowych w budynku – wy-
jaśnienie, co to jest jednostka rozliczeniowa, 
zawarte jest na druku rozliczenia.

W części zatytułowanej „Rozliczenie kosztów 
ogrzewania lokalu” wyliczamy:

- opłatę stałą odniesioną do powierzchni rozlicza-
nego lokalu,

- koszt zmienny wg pow. – określone wyżej koszty 
jednostkowe odnosimy do powierzchni opo-
miarowanej lokalu,

- koszt wg mierników (podzielników) – zsumowa-
ną dla danego lokalu ilość jednostek rozlicze-
niowych mnożymy przez jednostkową wartość 
jednostki rozliczeniowej.

Wyliczone w ten sposób wartości sumujemy, a 
następnie przyrównujemy do zgromadzonej 
przedpłaty.

Jeżeli koszt ogólny przekracza kwotę przedpłaty, 
to występuje dopłata; natomiast w przypadku, 
kiedy koszt jest niższy od przedpłaty – wy-
stępuje nadpłata. Postępowanie w obu tych 
przypadkach określa „Regulamin”.

W dolnej części rozliczenia zatytułowanej „Wykaz 
odczytów” zamieszczamy wartości odczy-
tanych podzielników (z kart odczytowych) i 
współczynników korekcyjnych: grzejnikowych 
i lokalowego, oraz wartości wyliczonych jedno-
stek rozliczeniowych.

Dla budynków, w których montaż podzielni-
ków został wykonany w trakcie okresu rozlicze-
niowego (tzn. pomiędzy 01 stycznia a 31.grudnia) 
część kosztów ogrzewania- za pierwsze półrocze 
okresu rozliczeniowego - rozliczone jest do 
powierzchni mieszkania. Ta część kosztów jest 
pokazana w pozycji „opłata dodatkowa” .

Na końcu karty rozliczeniowej podane jest 
imię i nazwisko pracownika firmy Energosystem, 
który wykonał przedmiotowe rozliczenie.

W karcie rozliczeniowej zawarte jest wynagro-
dzenie dla firmy rozliczeniowej, w którym zawarte 
są koszty związane z utworzeniem baz danych, 
wyliczeniem współczynników korekcyjnych grzej-
nikowych i lokalowych, rozwieszenie ogłoszeń o 
terminach odczytu, odczyt w dwóch terminach 
wynikających z umowy, wprowadzenie danych z 
odczytów, zaliczek wpłacanych przez mieszkań-
ców i kosztów budynków, wykonanie rozliczenia, 
wydruk indywidualnych kart rozliczeniowych dla 
lokatorów, wydruk skróconych rozliczeń dla Spół-
dzielni Mieszkaniowej oraz dostarczenie wydru-
kowanych rozliczeń oraz w wersji elektronicznej.

ZMIANY W SPOSOBIE 
ROZLICZANIA RÓŻNIC 

W BILANSIE WODY 
W dniu 24.09.2014 roku Rada Nadzorcza pod-
jęła dwie uchwały dotyczące rozliczania róż-
nic w bilansie wody występujących pomiędzy 
sumą wskazań wodomierzy indywidualnych 
a licznikiem głównym na budynku. 

Pierwsza uchwała dotyczy sposobu rozli-
czenia za 2014 roku. Podstawowa zmiana to 
rozliczenie różnic proporcjonalnie do ilości 
lokali w budynku. Oznacza to, że wszystkie 
mieszkania obciążone zostaną taką samą 
kwotą. Wcześniej różnica rozliczana była pro-
porcjonalnie do zużycia wody wg wskazań 
liczników indywidualnych przez co mieszkania 
z największym zużyciem ponosiły znaczną 
część kosztów niedoboru. 

Dodatkowo rozliczenie za 2014 rok doko-
nane zostanie w 3 ratach. /30 czerwca, 30 wrze-
śnia oraz 31 grudnia/. Mieszkańcy, wyliczone 
kwoty rozliczeń, będą mieli ujęte w wydrukach 
czynszu za IV kwartał 2014, I kwartał 2015 oraz 
II kwartał 2015 roku. 

Druga uchwała dotyczy wprowadzania 
miesięcznej opłaty zaliczkowej na każdy lokal 
mieszkalny i użytkowy wchodzący w skład bu-
dynku (grupy budynków) w wysokości 2,50 zł. 

Zaliczka ta powinna zdecydowanie upro-
ścić rozliczenie i pokryć występujące różnice 
w zużyciu wody na budynku. Po dokona-
nym bilansie wody w budynku za dany rok 
kalendarzowy, powstały niedobór pokryty 
zostanie z wpłaconych zaliczek a różnica która 
nadal może wystąpić (nadwyżka lub niedobór) 
uwzględniona zostanie w wysokości zaliczki 
ustalonej od dnia 01 kwietnia na następny rok. 

Rozliczanie CIEPŁA wg podzielników
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Na wysokość opłat z tytułu gazu składają się następujące elementy: cena gazu 
x średnia norma zużycia gazu na budynku ustalona na osobę x ilość osób zgło-
szonych do zamieszkania. Obecnie na wszystkich budynkach przyjęta jest jedna 
średnia cena w wysokości 1,66 zł Ostatnią zmianę cen wprowadzaliśmy od I. 
2011 roku. (na podstawie stawek PGNiG z 2010 roku). Normy na budynkach 
(średnie zużycie na osobę) przyjęte są w wysokości od 3,7 m3 do 6,9 m3. .Ostatnią 
zmianę norm wprowadziliśmy od I 2006 roku.

Na cenę m3 gazu ustalonego przez PGNiG składają się opłaty: opłata abona-
mentowa, opłata za paliwo gazowe, opłata dystrybucyjna stała i dystrybucyjna 
zmienna. W okresie od 2010 roku do 2014 roku ulegały zmianie taryfy PGNiG 
dot. cen gazu. Zmiany te były zarówno zwiększające poszczególne elementy 
opłat jak i zmniejszające. Ze względu na występujące nadwyżki w rozliczeniach 
rocznych kosztów i dochodów gazu Spółdzielnia nie zmieniała żadnego elementu 
składającego się na wysokość opłaty za gaz. Od 2012 roku obserwujemy zwięk-
szone niedobory z rozliczenia kosztów i dochodów gazu, które zmuszają nas do 
urealnienia opłat za gaz. W 2014 roku, od stycznia zmianie uległy stawki opłat 
w poszczególnych grupach taryfowych. W zasobach Spółdzielni w ponad 90% 
budynków obowiązują dwie grupy taryfowe: W-3.9 i W-4. Ceny w powyższych 
grupach taryfowych w porównaniu z 2010 roku zmieniły się:

Największy wpływ na ostateczny koszt 1m3 gazu ma opłata za m3 zużycia (paliwo 
gazowe, dystrybucyjna zmienna), która wzrosła dla taryfy W-3.9 z 1,5671 (2010 r.) 
do 1,9272 (2014 r.) – wzrost o 22,98% i W-4 z 1,5463 (2010 r.) do 1,9722 (2014 r.) – 
wzrost o 27,54%. Średnie miesięczne zużycie gazu kształtuje się obecnie na poziomie 
3-5m3 na os., czyli nie odbiega w sposób znaczący od średnich norm ustalonych dla 
budynków. W związku ze zmianą na przestrzeni ostatnich 3 lat cen opłat za paliwo 
gazowe, które nie były uwzględniane w opłatach czynszu oraz zwiększającymi się nie-
doborami z rocznych rozliczeń kosztów i dochodów, zwiększenie opłaty w zakresie ceny 
gazu z 1,66 do 2,1 zł. Powyższa zmiana spowoduje zwiększenie opłaty czynszu np. o:
1,66 zł x 4,5 (norma) x 1 os = 7,47 zł → 2,10 zł x 4,5 (norma) x 1 os = 9,45 zł 
zwiększenie 1,98 zł.
1,66 zł. x 4,5 (norma) x 3 os = 22,41 zł → 2,10 zł. x 4,5 (norma) x 3 os = 28,35 zł 
zwiększenie 5,94 zł. 
1,66 zł. x 4,5 (norma) x 5 os = 37,35 zł → 2,10 zł. x 4,5 (norma) x 5 os = 47,25 zł 
zwiększenie 9,90 zł.

Monika Michalak

OPŁATY ZA GAZ
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