WIADOMOŚCI
KARPACKIE
„KARPATEK” już otwarty!
26 września 2018 r. miało miejsce wydarzenie, które na stałe wpisze się w historię naszego osiedla
i naszej Spółdzielni. Tego dnia
mieliśmy przyjemność dokonać
uroczystego otwarcia Klubu Osiedlowego „Karpatek” w jego nowej
siedzibie, umiejscowionej na parterze budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Matusiaka 3. Lokal
o powierzchni całkowitej 361,66m2
przeszedł gruntowny remont oraz
został dostosowany dla potrzeb
osób niepełnosprawnych. Modernizacja, przeprowadzona znacznym nakładem kosztów, mogła
się odbyć dzięki podjęciu przez
Walne Zgromadzenie KSM decyzji
o utworzeniu Funduszu społecznego, oświatowego i kulturalnego (nazywanego w skrócie SOiK).
Efekty kilku miesięcy intensywnych prac modernizacyjnych są
widoczne już po przekroczeniu
progu nowego klubu. Pierwsza
zmiana to nowa aranżacja pomieszczeń – wydzielona została
sala zebrań o powierzchni 171,1m2
oraz mniejsze pomieszczenia przeznaczone m. in. na salę komputerową, czy salę ćwiczeń.
Oddanie lokalu do użytku odbyło się przy udziale znamienitych
gości, m. in. Przewodniczącego
Rady Miasta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego, Prezesa
Instytutu Gospodarki Nierucho-
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mościami Arkadiusza Borek,
Przewodniczącego Stowarzyszenia
Mieszkańców Osiedla Karpackiego Antoniego Kruczek, Przewodniczącej Koła Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Osiedla Karpackiego Teresy Opyrchał, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 Lucyny Żmijewskiej-Szemberg, Przewodniczącego
oraz członków Rady Nadzorczej,
Prezesów Spółdzielni z terenu
Bielska-Białej, a także firm współpracujących z naszą spółdzielnią.
W swoich przemowach goście
nie szczędzili ciepłych słów dla
osób, które przyczyniły się zarówno do utworzenia Funduszu
SOiK, jak i dzięki niemu do powstania Klubu Osiedlowego. Prze-

wodniczący Rady Miasta
Bielska-Białej Jarosław
Klimaszewski zauważył,
że najwięcej stulatków
w województwie śląskim
zamieszkuje w Bielsku-Białej, dlatego cenne są
wszystkie inicjatywy dla
seniorów. Podkreślił, że
nie spodziewał się inwestycji zrealizowanej
aż z takim rozmachem.
Prezes Instytutu Gospodarki Nieruchomościami
Arkadiusz Borek wspomniał, że wiele osiedli, a nawet miast, nie dysponuje
takimi pomieszczeniami, gdzie
odbywają się zajęcia dla dzieci,
młodzieży i seniorów, dlatego taka
inicjatywa jest warta szczególnego wyróżnienia. Pomimo utraty
statusu miasta wojewódzkiego,
Bielsko nie stanęło w miejscu,
lecz intensywnie wciąż się rozwija,
a takie koncepcje, jak otworzenie
naszego klubu osiedlowego doskonale wpisuje się w ten proces
rozwoju. Obiekt został tradycyjnie
posięcony przez proboszcza naszej
parafii, a symboliczną wstęgę przecięli Prezes Zarządu Jerzy Skwark,
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Bożek oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław
Klimaszewski.
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Z nowoczesnego obiektu bezpłatnie będą mogli korzystać
mieszkańcy, którzy są członkami naszej Spółdzielni. Osoby, nie będące członkami będą
ponosić opłaty za korzystanie
z zajęć w klubie na podstawie
zawartych umów. Urozmaicona

i bardzo atrakcyjna oferta zajęć
sportowych i edukacyjnych pozwoli każdej z grup wiekowych
rozwijać swoje zainteresowania.
Jest w czym wybierać, ponieważ
szeroki zakres zajęć obejmuje
zajęcia fitness, taneczne (salsa
bachata), nordic walking, zaję-

cia komputerowe, brydżowe, gier
planszowych, warsztaty modelarskie, czy kosmetyczne. Planowane
są również wieczorki taneczne czy
też zajęcia teatralne dla seniorów.
Wszystkich mieszkańców, którzy
są zainteresowani działalnością
nowego Klubu oraz jego zmodernizowanym wyglądem zapraszamy
na Dzień Otwarty, który odbędzie
się 15 grudnia br. ■

Walne Zgromadzenie
w trzech odsłonach

Istotnym punktem porządku
obrad okazał się temat sprzedaży
gruntów przy ul. Giewont.
Omawiane tereny są własnością
gminy, natomiast KSM otrzymała
je w wieczyste użytkowanie na 99
lat. Są one położone na obrzeżach
osiedla Karpackiego i mimo braku
możliwości zabudowy budynkami
wielorodzinnymi stanowią dużą
wartość jako działki inwestycyjne.
W związku z tym postanowiono
o ich sprzedaży w drodze przetargu
nieograniczonego, aby pozyskane
w ten sposób środki przeznaczyć
na nabycie od Urzędu Miasta innej działki, gdzie miałaby zostać
zrealizowana inwestycja w postaci parkingu wielopoziomego. Jak
wiadomo, na osiedlu przybywa
użytkowników pojazdów mechanicznych, czego wynikiem jest
rosnący problem niewystarczającej ilości miejsc parkingowych.
Początkowo planowano uzyskać
od gminy w drodze zamiany działkę z przeznaczeniem na parking,
jednak pomimo wcześniejszych
uzgodnień pomiędzy Urzędem
Miasta i KSM w tej sprawie, w marcu br. uzyskaliśmy od Urzędu Miasta informację, że gmina nie jest
zainteresowana propozycją KSM
w sprawie zamiany i rozważy kwestię przeznaczenia działki do zbycia w drodze przetargu nieogra-

niczonego. Zakup działki byłby
milowym krokiem w realizacji
projektu budowy parkingu.
Na posiedzeniu w dniu 16
czerwca 2018 r., po burzliwej dyskusji, Walne Zgromadzenie podjęło wiążącą dla Spółdzielni decyzję
o niesprzedawaniu działek przy ul.
Giewont i po prawie 10 godzinach
obrad członkowie Spółdzielni postanowili o zakończeniu obrad.
Druga częśc posiedzenia odbyła
się w dniu 1 września br. Dwugodzinna dyskusja nie przyniosła
jednak oczekiwanych rezultatów
i posiedzenie zostało zamknięte,
jeszcze przed rozpoczęciem właściwego porządku obrad, który obejmował m. in. podjęcie uchwały
w sprawie uchwalenia Statutu.
Należy tutaj przypomnieć, dlaczego Spółdzielnia musi podjąć
uchwałę w sprawie zmiany Statutu. Obliguje nas do tego Ustawa z
20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych.
Nowelizacja ustawy weszła
w życie 9 września 2017 roku
i od tego czasu Spółdzielnie miały
rok na dostosowanie swoich statutów do obowiązujących przepisów. Stąd też w porządku obrad
czerwcowego Walnego Zgromadzenia znalazł się punkt o zmianie Statutu. Po przerwaniu obrad
- punkt ten został przeniesiony na

Tegoroczne Walne Zgromadzenie rozpoczęło się 16 czerwca,
jednak po kilkugodzinnej debacie członkowie podjęli decyzję
o przerwaniu posiedzenia. Kolejne punkty porządku obrad miały
zostać poddane pod głosowanie
w dniu 1 września, jednak w tym
dniu po burzliwej dyskusji, członkowie Spółdzielni zdecydowali, że
chcą zakończyć obrady.
Dotychczas podjęte zostały
uchwały związane z zatwierdzeniem działalności Spółdzielni za
2017 rok: sprawozdanie finansowe, sprawozdania Zarządu i Rady
Nadzorczej, udzielone zostało absolutorium członkom Zarządu.
Podjęto także decyzję o podziale
nadwyżki bilansowej, która przeznaczona została na termomodernizację kolejnych budynków,
na fundusz na nabycie gruntów
według aktualnych podziałów
geodezyjnych, utrzymanie zasobów mieszkaniowych w roku
2019, w zakresie przypadającym
na lokale mieszkalne, zajmowane
przez członków spółdzielni oraz
na fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych planowane
w spółdzielni na kolejne lata obrotowe, tj. 2018-2019.

o ustanowienie prawa lokatorskiego, ekspektatywę własności lub też
prawo do miejsca postojowego
w garażu wielostanowiskowym
lub garażu wolnostojącego stał
się z mocy prawa członkiem spółdzielni. Członkostwo z mocy prawa wiąże się z brakiem obowiązku
składania deklaracji członkowskiej
i niewnoszeniem wpisowego.
Jedynie osoby, którym przysługuje prawo odrębnej własności
lokalu mogą dobrowolnie decydować, czy chcą być członkami spółdzielni, a jeżeli tak to muszą zgłosić
się do spółdzielni celem podpisania
deklaracji. Nie poniosą w związku
z tym żadnych dodatkowych kosztów.
Małżonkowie stają się obligatoryjnie członkami spółdzielni,
jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie. Dotychczas
w tym zakresie małżonkowie mieli
dowolność, tj. od ich decyzji zależało czy członkami spółdzielni
są obydwoje, czy też tylko jedno
z nich. Zmianie uległa również sytuacja współmałżonków członków
Spółdzielni - jeżeli prawo do lokalu
posiada tylko jeden z małżonków,
to tylko on pozostaje członkiem
spółdzielni, natomiast współmałżonek traci członkostwo z mocy
prawa.

Nowelizacja ustawy wycofała
przepisy dotyczące wystąpienia ze
spółdzielni oraz wykreślenia z rejestru członków. Ustanie członkostwa
następuje dopiero w przypadku
utraty wszystkich tytułów prawnych
w danej spółdzielni.
Znowelizowane przepisy wprowadzają zmiany dotyczące wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Do tej pory
o wykluczeniu z rejestru spółdzielców decydowała Rada Nadzorcza.
Od 9 września 2017 r. spółdzielnie
muszą skierować sprawę do sądu
i wykazać przed nim, że istnieją
przesłanki w przedmiocie wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu (tj. zaleganie z zapłatą opłat
przez co najmniej 6 m-cy, uporczywe wykraczanie przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu
lub uciążliwe zachowanie lokatora).
Dookreślono także regulację dotyczącą udziału członka spółdzielni
na Walnym Zgromadzeniu, przewidując, iż może on w nim uczestniczyć osobiście lub przez pełnomocnika.
Zachęcamy do zapoznania się
z materiałami, które zostaną udostępnione przed listopadowym
Walnym Zgromadzeniem i będą
zawierać projekt nowego statutu
naszej Spółdzielni. ■

Wymiana podzielników ciepła

wiadomieni byli o terminach
planowanych prac serwisowych
poprzez umieszczenie harmonogramu prac serwisowych na
stronie internetowej KSM i na
stronie TVK, ogłoszenia umieszczone przy wejściu do klatek
schodowych nieruchomości oraz
na tablicy ogłoszeń. Dodatkowo
o planowanym II i III terminie
wymiany podzielników, mieszkańcy zostali powiadomieni poprzez załączenie harmonogramu
prac serwisowych do czynszu
wrześniowego.
Na terenie Osiedla Karpackiego jest 3679 lokali, które objęte
były obowiązkiem wymiany podzielników ciepła (w tym lokale
mieszkalne oraz lokale użytkowe). Na dzień 25.10.2018 r. wymiany dokonano w 3654 lokalach, co stanowi 99,32% ogółu.
Mieszkańcy, którzy nie udostępnili lokalu dla potrzeb wymiany
podzielników, zostaną obciążeni
kosztem usługi serwisowej wykonanej przez firmę ista Polska
sp. z o.o., zgodnie z cennikiem.
W Regulaminie rozliczania

kosztów ciepła (zgodnie z zapisami ustawowymi) przewidziano
dwie możliwości indywidualnego
rozliczania kosztów zużycia ciepła: na podstawie wskazań zamontowanych podzielników ciepła oraz na podstawie średniego
zużycia ciepła na m2 w danej nieruchomości, czyli tzw. ryczałt.
Niezależnie od wybranej metody
rozliczeniowej, konieczne jest
zamontowanie podzielników ciepła w każdym lokalu i na każdym
kaloryferze. Zgodnie z regulaminem, opomiarowanie warunkuje
ustalenie kosztu jednostki w danym budynku. Brak podzielników
ciepła w poszczególnych lokalach
skutkuje tym, iż średnia cena jednostki na budynku będzie wyższa. W rezultacie wpłynie to niekorzystnie na rozliczenie ciepła
wszystkich mieszkańców danej
nieruchomości.
Na koniec warto nadmienić,
iż dzięki zastosowaniu podzielników ciepła średni koszt zużycia
ciepła na Osiedlu Karpackim za
sezon 2017/2018 wyniósł tylko
2,05zł/m2/m-c. ■

W naszej Spółdzielni wybrana
została metoda rozliczenia zużycia ciepła w oparciu o wskazania
urządzeń umożliwiających indywidualne rozliczenie kosztów.
Szczegółowo sposób podziału
kosztów ciepła na poszczególne
lokale opisany jest w Regulaminie indywidualnego rozliczania kosztów ciepła na potrzeby
centralnego ogrzewania lokali
w budynkach wielolokalowych
Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej, który jest udostępniony
na stronie internetowej www.
karpacka.eu.
W tym roku podzielniki ciepła, po 10-letnim okresie gwarancji, musiały zostać wymienione na nowe. Wybrana przez KSM
w drodze przetargu firma (tj. ista
Polska sp. z o.o.) przystąpiła do
prac serwisowych związanych
z wymianą podzielników ciepła
zamontowanych na kaloryferach, zgodnie z dostarczonym
harmonogramem prac serwisowych. Mieszkańcy osiedla po-
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posiedzenie wrześniowe. Z uwagi
na zamknięcie posiedzenia przez
członków, nasz statut wciąż nie
został dostosowany do znowelizowanej ustawy i częściowo stracił
moc. Spółdzielnia od tego czasu
działa bezpośrednio w oparciu
o zapisy Ustawy o Spółdzielniach
mieszkaniowych. Nie zmienia to
jednak faktu, że wciąż jesteśmy
zobligowani do zmiany statutu,
dlatego taki punkt porządku obrad
zostanie zaproponowany na kolejnym Walnym Zgromadzeniu, które zaplanowane zostało na dzień
24 listopada 2018 r. Od chwili
wejścia w życie nowych przepisów,
spółdzielnie są zobligowane do
przestrzegania zapisów znowelizowanej Ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych, niezależnie od
wprowadzenia zmian do swoich
statutów.
Przypomnijmy w tym miejscu,
czego dotyczą wprowadzone przez
ustawę zmiany.
Ustawodawca zdecydował, że
członkostwo w spółdzielni powinno powstawać z mocy prawa
i przysługiwać wyłącznie osobom
związanym węzłem prawnym ze
spółdzielnią. Każdy, kto posiada
spółdzielcze lokatorskie prawo
do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, roszczenie
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Miejski problem – gołębie?
Gołębie stały się nieodłącznym
elementem miejskiego krajobrazu,
także naszego osiedla, gdzie zamieszkują setki tych ptaków. Gołębie w przestrzeni miejskiej gnieżdżą się na gzymsach, poddaszach
i w szczelinach nieruchomości. Zabrudzone elewacje budynków oraz
przestrzeń publiczna, taka jak rynki, place zabaw, czy chodniki, to jeden z problemów, jaki niesie za sobą
rozwój populacji gołębi w mieście.
Gołębie potrafią być uciążliwe dla
mieszkańców, tym bardziej, że nie
boją się ani ludzi, ani hałasu.
Coraz bardziej powszechna jest
wiedza, że gołębie roznoszą niebezpieczne dla człowieka pasożyty.
Z badań wynika, że gołębie
przenoszą więcej bakterii i chorób niż szczury. Obecność gołębi
w sąsiedztwie mieszkań niesie ze
sobą wiele potencjalnych zagrożeń
dla naszego zdrowia. Na gołębiach
pasożytują żywiące się ich krwią
kleszcze – obrzeżki gołębie, które
mogą spowodować reakcje uczuleniowe, a poza tym są w stanie
bezpośrednio atakować ludzi. Stąd
też państwowe inspekcje sanitarne
ostrzegają, że dokarmianie ptaków
może stwarzać zagrożenie chorobowe dla ludzi. Przez dokarmianie
gołębi bezpośrednio przyczyniamy
się do wzrostu ich liczebności.

Przypominamy o nowych
zasadach segregacji odpadów
Od 1 lipca 2018 r. wprowdzone
zostały zmiany w zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z którymi mieszkańcy mają obowiązek rozdzielać
„u źródła” (czyli domach) odpady
na pięć frakcji: papier, szkło,
metale i tworzywa sztuczne, bio oraz pozostałości po
segregowaniu.
Do pojemników oznaczonych
napisem „Papier” lub „dzwonów”
koloru niebieskiego należy
wrzucać opakowania, gazety, czasopisma i ulotki, papier pakowy,
torebki i worki papierowe.
Szklane opakowania wrzucamy do pojemników oznaczonych
napisem „Szkło” lub „dzwonów”
koloru zielonego. Do tej frakcji
zaliczamy: butelki po napojach i
żywności, słoiki, szklane opakowania po chemii gospodarczej i kosmetykach. Do „dzwonów” koloru
żółtego, tak jak i do pojemników
oznaczonych napisem: „Metale
i tworzywa sztuczne”, wyrzucamy zgniecione i opróżnione

Pomimo uciążliwości i zagrożeń związanych z gołębiami, nie
należy w żaden sposób ingerować
w wielkość populacji tych ptaków.
Co najważniejsze, należy pamiętać,
że gołąb miejski jest gatunkiem
objętym częściową ochroną, zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 6 października
2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. W związku z tym,
nie można ich eksterminować tak,
jak gryzoni. Nie należy też tępić gołębi na własną rękę, ranić ich, ani
tym bardziej zabijać – za znęcanie
się nad zwierzętami grozi kara pozbawienia wolności.
Należy o nie dbać, ale w sposób
przemyślany i zgodny ze wskazówkami specjalistów, dotyczącymi
metod ograniczania ich populacji.
Po pierwsze: nie należy wpływać
na dostępność pokarmu dla ptaków, czyli mówiąc krótko: nie dokarmiać. Niedopuszczalne jest pozostawianie resztek jedzenia obok
pojemników na odpady czy specjalnie wykładanie ich na zieleńcach czy chodnikach (i to nie tylko
ze względu na gołębie, ale też inne
ptaki, czy gryzonie). Dokarmianie
jest jedną z przyczyn szybkiego
rozmnażania się gołębi w pobliżu
miejsc żerowania. Ponadto jest zupełnie bezzasadne i nierozsądne,
szczególnie poza okresem zimowym. Co więcej – związku z tym,
plastikowe butelki, nakrętki, kapsle
i zakrętki od słoików i butelek,
plastikowe worki i reklamówki, kartony po mleku i sokach,
puszki, folię aluminiową, opakowania plastikowe po środkach
czystości, kosmetykach, chemii
gospodarczej, żywności. Pojemniki
z napisem „BIO”, przeznaczone zostały na odpadki warzywne
i owocowe, rośliny doniczkowe,
kwiaty cięte, zużyte ręczniki papierowe i serwetki, zanieczyszczone
opakowania papierowe. Do ostatniego z pojemników, tj. oznaczonego napisem „Pozostałości po
segregowaniu”, wyrzucamy to,
co nie nadaje się do recyklingu
oraz czego nie można wyrzucić do
pozostałych pojemników (a co nie
jest odpadem niebezpiecznym),
w tym: papier lakierowany i powleczony folią, zatłuszczone, jednorazowe opakowania z tworzyw
sztucznych oraz zużyte naczynia
jednorazowe, zużyte artykuły higieniczne (pieluchy jednorazowe,
podpaski itp.), doniczki, znicze
z niedającą się usunąć zawartością
wosku, odchody zwierzęce oraz
materiały nimi zanieczyszczone. ■

że pieczywo nie jest odpowiednim
pożywieniem dla ptaków, mogą
być one bardziej podatne na pasożyty i choroby. Stałe żywienie
gołębi w jednym miejscu, w którym gromadzą się też ich odchody,
powoduje rozpowszechnienie się
przenoszonych przez nie chorób.
Drugą ważną zasadą jest unikanie sąsiedztwa gołębi, poprzez płoszenie ich z parapetów i balkonów
oraz niedopuszczanie do zakładania przez nie gniazd w sąsiedztwie
naszych mieszkań. Konieczne jest
utrzymywanie porządku na balkonach, aby gołębie nie gniazdowały w starych skrzynkach kwiatowych, kartonach czy doniczkach.
Zachowywanie czystości, nieudostępnianie zakamarków, niedokarmianie oraz co najważniejsze - szerzenie wiedzy na temat
gołębi spowoduje zmniejszenie
ilości tych ptaków na osiedlu.
Warto podjąć ten wysiłek, aby
populacja gołębi była zdrowa,
nieuciążliwa i nie stanowiła zagrożenia dla mieszkańców. Naturalne zredukowanie liczebności
ptaków oraz przyzwyczajenie ich
do nowych miejsc lęgów i żerowania
(z pożywieniem naturalnym, a nie
udostępnionym przez ludzi) może
potrwać parę lat, dlatego należy
uzbroić się w cierpliwość. ■

Przypominamy o możliwości
skorzystania z ubezpieczenia
mieszkania w czynszu, które
chroni od szkód powstałych na
skutek takich zdarzeń, jak np.:
pożar, zalanie, czy też kradzież
z włamaniem. Szczegółowe informacje można uzyskać w Spółdzielni (pokój nr 5) lub pod numerami telefonu: 33 499 50 95,
33 499 50 94.■
Twoja reklama u nas:
tel. 33 499 50 95

WYDAWCA:
Karpacka Spółdzielnia
Mieszkaniowa
w Bielsku-Białej
ul. Morskie Oko 23
tel. 33 816 22 36,
33 499 50 99
GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek: 7.00-17.00
wtorek-czwartek: 7.00-15.00

piątek: 7.00-13.00
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