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Eksmisje - co po sobie zostawiamy...? 

 

Jak wiemy z codziennych obserwacji, windykacja należności za czynsz nie zawsze jest skuteczna. Innymi 

słowy, są ludzie, którzy nie płacą i pomimo wielu prób pomocy, w końcu zapada wyrok eksmisyjny. 

Takie przypadki zdarzają się ostatnio coraz częściej. Możemy także uświadomić sobie skalę problemów, 

z jakimi borykają się mieszkańcy, obserwując w jakim stanie opuszczane są niektóre mieszkania. To 

smutne, ale stwierdzenie, że niektórzy z nas nie dbają o przestrzeganie regulaminu porządku 

domowego, wydaje się zupełnie niewystarczające. Relacja fotograficzna znajdująca się poniżej 

obrazuje do jakiego stanu można doprowadzić mieszkanie, w którym jeszcze „przed chwilą” mieszkali 

lokatorzy. W świetle zdjęć z eksmisji, dalsze komentarze są niepotrzebne. 

 

Fotorelacja z wybranych eksmisji <------ kliknij tutaj   

 

 

 

Zmiana stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi ! 

  

Szanowni Mieszkańcy, informujemy o konieczności zmiany stawek za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Nowe stawki będą obowiązywać od 01.08.2016r. Decyzja w tej sprawie zapadła na 

posiedzeniu Rady Miasta Siemianowice Śląskie. Niestety, ani Zarząd SM „Michał”, ani Rada Nadzorcza, 

nie mają wpływu na zmianę stawek, dlatego pozostaje nam zaakceptować podwyżkę. Jak wynika z 

przesłanych nam dokumentów, zmiany podyktowane są koniecznością pokrycia niedoborów 

związanych ze znacznie większymi niż przewidywano kosztami odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych z terenu miasta Siemianowice Śląskie. Jeszcze raz pragniemy poinformować, że Zarząd 

Spółdzielni „Michał” nie ma wpływu na powyższe decyzje oraz politykę cenową spółki odpowiedzialnej 

za odbiór odpadów. Zmiany stawek zależą w dużej mierze od stale rosnących opłat wynikających z 

rozporządzeń i dyrektyw unijnych. Poniżej znajduje się link do oficjalnego pisma z Urzędu Miasta 

Siemianowice Śl. przedstawiającego nowe stawki w formie tabeli oraz treść Uchwały Rady Miasta.  

 

oficjalne pismo z Urzędu Miasta oraz treść Uchwały <----  kliknij tutaj 

 

 

 

Przed nami WAKACJE, czas urlopów i sielsko spędzonych dni. Warto zastanowić się jak 

zabezpieczyć swoje mieszkanie przed złodziejami. Obszerny materiał znajduje się w dziale 

"wydarzenia". 

 

 

 

http://smmichal.pl/aktualnosci/eksmisje.pdf
http://smmichal.pl/aktualnosci/zmianastawek
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Piknik Rodzinny - Bytomska 2016 za nami! Relacja oraz galeria zdjęć znajduje się w dziale 

"wydarzenia". 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 7 oraz 8 czerwca mieliśmy okazję spotkać się na Walnym Zgromadzeniu 

Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Michał" i wspólnie podejmować najważniejsze decyzje dla 

naszej Spółdzielni. Na wstępie pragniemy poinformować, iż Zarząd Spółdzielni "Michał" mocą 

Walnego Zgromadzenia Członków, otrzymał absolutorium. Zebrani dokonali także wyboru nowej 

Rady Nadzorczej. Na tegorocznych spotkaniach frekwencja przybyłych członków wyniosła:  

 

Część I – uprawnionych 966 członków, obecnych – 83 członków – ( 8,6 % ), 

Część II – uprawnionych 565 członków, obecnych – 50 członków – ( 8,8 % ), 

Na 1531 uprawnionych członków w zebraniach ogółem udział wzięło 133 członków, co stanowi 8,7 % 

ogółu uprawnionych. 

 

Podczas obrad, Członkowie Spółdzielni dokonali wyboru nowej Rady Nadzorczej Spółdzielni 

Mieszkaniowej "Michał". Zgodnie z protokołem, komisja stwierdziła, iż w wyniku głosowania, 

przedstawieni przez Komisję Skrutacyjno-Wyborczą poszczególni kandydaci do Rady Nadzorczej 

otrzymali następującą liczbę ważnych głosów łącznie na obu częściach WZCz: 

 

Michałkowice: 

1. GIZA MARCELI - 80 

2. KAŁMUK FRANCISZEK - 51 

3. SĘK JÓZEF - 48 

4. SPŁAWSKI BARTOSZ - 55 

5. STRNAD URSZULA - 44 

6. WOŹNIAK TADEUSZ - 71 

7. ZAGÓRSKI JAN -  83 

 

Siemianowice: 

1. DOMBROWA ANZELM - 64 

2. LITWIŃSKA ALEKSANDRA - 99 

3. MAŁACHOWSKI MARCIN - 68 

4. NOGA ADAM - 47 

5. TERMIN STEFAN - 33 

 

Na podstawie wyników głosowania Komisja stwierdziła, iż do Rady Nadzorczej Spółdzielni 

Mieszkaniowej "Michał" w Siemianowicach Śląskich wybrane zostały następujące osoby:  

 

LITWIŃSKA ALEKSANDRA  
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ZAGÓRSKI JAN 

GIZA MARCELI  

WOŹNIAK TADEUSZ 

MAŁACHOWSKI MARCIN 

DOMBROWA ANZELM 

SPŁAWSKI BARTOSZ 

 

*Szczegółowa relacje z obrad tegorocznego WZCz znajduje się w dziale "wydarzenia". 

 

 

 

 

 

 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "MICHAŁ"  

odbędzie się w dniach 7 - 8 czerwiec 2016r. 

 

 Jak co roku, członkowie naszej spółdzielni mają okazję uczestniczyć w obradach Walnego 

Zgromadzenia, które jest najwyższym organem spółdzielczym, do którego kompetencji 

należą wszystkie kluczowe dla mieszkańców sprawy. Mamy nadzieję spotkać się w atmosferze 

otwartości, dialogu, zrozumienia i współpracy. Liczymy na Państwa obecność. Poniżej publikujemy 

informacje organizacyjne, sprawozdania z działalności Zarządu oraz Rady Nadzorczej, opinię 

niezależnego biegłego Rewidenta, treść wniosków zgłaszanych przez członków SM "Michał" na WZCz 

w 2015r. oraz projekty uchwał tegorocznego WZCz.  

 

1. Porządek obrad WZcz 2016 <---- kliknij tutaj.  

2. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2015r. <---- kliknij tutaj. 

3. Struktura zasobów mieszkaniowych <---- kliknij tutaj. 

4. Sytuacja finansowa Spółdzielni za 2015r. <---- kliknij tutaj. 

5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2015r. <---- kliknij tutaj. 

6. Opinia niezależnego biegłego Rewidenta <---- kliknij tutaj. 

7. Treść wniosków zgłaszanych na WZCz w 2015r.  <---- kliknij tutaj. 

8. Projekty Uchwał 2016  <---- kliknij tutaj. 

 

 

  

 

Zapraszamy na Rodzinny Piknik już 4 czerwca 2016r. Poniżej link do plakatu opisującego szczegóły 

imprezy.  

 

Rodzinny piknik 2016 - os. Bytomska  <---- kliknij tutaj. 

 

http://smmichal.pl/aktualnosci/porzadekobrad
http://smmichal.pl/aktualnosci/sprawozdaniezarzadu
http://smmichal.pl/aktualnosci/struktura2015
http://smmichal.pl/aktualnosci/sytuacjafinansowa
http://smmichal.pl/aktualnosci/sprawozdaniern
http://smmichal.pl/aktualnosci/opiniarewidenta
http://smmichal.pl/aktualnosci/wnioskiok.pdf
http://smmichal.pl/aktualnosci/uchwaly
http://smmichal.pl/aktualnosci/piknik
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 O G Ł O S Z E N I E  

 

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MICHAŁ” INFORMUJE, ŻE W DNIU 27.05.2016r. / PIĄTEK / : 

SIEDZIBA SPÓŁDZIELNI PRZY UL. WIECZORKA 7A BĘDZIE NIECZYNNA ADMINISTRACJE przy ul. J. Pawła 

II 5 i ul. Orzeszkowej 22 BĘDĄ CZYNNE od 7:00 do 13:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” pragnie przekazywać lokatorom istotne 

informacje o zmianach taryfy dla ciepła. Poniżej dostępne są skany dokumentów obrazujące aktualną 

cenę ciepła od TAURON Ciepło oraz analizę Spółdzielni, jak zmieniają się stawki na poszczególnych 

nieruchomościach. Zmiany stawek wchodzą w życie z dniem 21 kwietnia 2016r. 

zmiana stawek za ciepło <------ kliknij tutaj!  

 

 

zmiana stawek za ciepło <------ kliknij tutaj!  

 

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E 

 ZARZĄD SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  „MICHAŁ” INFORMUJE, ŻE W DNIU   02.05.2016r. / 

PONIEDZIAŁEK / : SIEDZIBA  SPÓŁDZIELNI  PRZY UL. WIECZORKA 7A          BĘDZIE 

NIECZYNNA. ADMINISTRACJE przy ul. J. Pawła II 5 i ul. Orzeszkowej 22 

                                        BĘDĄ CZYNNE od 7:00 do 15:00 

 

 

 Pierwszy Piknik Rodzinny – 4 czerwca 2016 - Zarząd, Rada Nadzorcza oraz członkowie komisji 

ds. Kultury i Sportu zwracają się z prośbą o wsparcie finansowe lub rzeczowe (w postaci nagród), na 

rzecz organizowanego przez Spółdzielnię „Michał” pierwszego Pikniku Rodzinnego przy os. Bytomska. 

http://smmichal.pl/aktualnosci/tauron1.pdf
http://smmichal.pl/aktualnosci/tauron3ok
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Impreza będzie obfitowała z konkursy oraz pokazy dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka. Nie 

zabraknie także wrażeń artystycznych o które zadbają zespoły z kraju i zagranicy (USA). Przewidziano 

także stoiska cateringowe, a dla sponsorów / przedsiębiorców mamy możliwość wystawienia 

firmowego stoiska promocyjnego (wpłata 200 zł). Kolejną propozycją jest umieszczenie banera 

reklamowego na stronie internetowej Spółdzielni „Michał” (2 miesiące – wpłata 500 zł) lub (do końca 

roku 2016 – wpłata 1000 zł). Sponsorzy mogą także liczyć na artykuł w gazetce spółdzielczej. Podczas 

trwania imprezy 4 czerwca, osoba prowadząca będzie także wymieniała listę wszystkich sponsorów. 

Celem Pikniku Rodzinnego jest integracja mieszkańców, promocja naszego regionu, szerzenie kultury 

oraz dobra zabawa. Żywimy głęboką nadzieję, że nasza propozycja znajdzie uznanie wśród 

mieszkańców naszego miasta. Z góry dziękujemy za okazane wsparcie. Osoby zainteresowane 

współpracą prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 500 170 744 lub redakcyjnalinia@interia.pl  

 

 

 Niepokojące sygnały z naszych osiedli – częste akty wandalizmu oraz rażące zaniedbania ze 

strony mieszkańców. 

W ostatnim czasie dotarły do nas sygnały o kilku zniszczeniach, do których nie musiało dojść, gdyby 

mieszkańcy użytkowali wspólne dobra zgodnie z przeznaczeniem i obchodzili się z nimi należycie. 

Niestety szacunek do mienia Spółdzielczego, z którego korzystają mieszkańcy jest ostatnio rzadkością.  

Pl. Boh. Września 5 – po raz kolejny zniszczona klamka.  

Plac zabaw dla dzieci przy ul. Stawowej – uszkodzona klamka.  

Pl. Boh. Września 8 – częste pozostawianie gabarytów (przeznaczonych do wywozu śmieci) na klatkach 

schodowych lub przed budynkiem. Apelujemy – należy śledzić harmonogram wywozów tego typu 

odpadów (przycisk po prawej stronie ekranu) i tylko wówczas wystawiać zużyty sprzęt. Ponadto 

wystawianie takiego sprzętu elektronicznego typu AGD/RTV na klatce stanowi zagrożenie pożarowe i 

może doprowadzić do tragedii.  

Pl. Boh. Września 6 – winda zanieczyszczona odchodami – to przerażające zgłoszenie dotarło do 

michałkowickiej administracji w miesiącu marcu.  

Michałkowicka 32  - klatka schodowa zanieczyszczona odchodami.  

Michałkowicka 46 - notoryczne wyrywanie żywopłotów przy nieruchomości.  

 

 

 WAŻNA INFORMACJA - uwaga mieszkańcy, już w najbliższym czasie będzie można korzystać z 

systemu e-BOK - czyli z elektronicznego systemu obsługi Klienta. Na panelu obok można już zauważyć 

nowy przycisk wyróżniony pomarańczowym tłem "Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta". Obecnie 

system E-bok jest testowany przez informatyków. Trwają prace nad zastosowaniem bezpiecznego 

certyfikatu dla połączeń internetowych SSL. Dzięki temu rozwiązaniu chcemy zapewnić naszym 

Klientom bezpieczeństwo i komfort korzystania z usług Spółdzielni Mieszkaniowej "Michał". O 

konkretnym terminie uruchomienia systemu, będziemy informować na bieżąco. 

 

 

 W tym roku Zarząd oraz Rada Nadzorcza postanowiły zorganizować serię spotkań z 

mieszkańcami będącymi członkami Spółdzielni. Zgodnie z nowoczesnymi trendami, wychodzimy 
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naprzeciw Klientom – mieszkańcom i zachęcamy do wspólnych rozmów. Istotą spotkań jest 

umożliwienie Członkom Spółdzielni „Michał”, aby przyszli i otwarcie powiedzieli o swoich bolączkach, 

pytaniach i wątpliwościach. Zachęcamy do poruszania spraw codziennych. Poniżej znajduje się rozpiska 

rejonów (ulic) wraz z wyznaczonymi na spotkania terminami.  

Harmonogram spotkań: Michałkowice - Zameczek godz. 17:00 

12.04.2016-Pl. Boh. Września, Budryka, Oświęcimska. 

13.04.2016- Bytomska, Żeromskiego 

14.04.2016-Stawowa, Brandysa, Wojciecha, Krakowska, Kościelna, Przyjaźni, Łukasińskiego, Marii 

Dąbrowskiej, Maciejkowicka, Pocztowa. 

Harmonogram spotkań: Siemianowice - Al. Sportowców 3, Miejska Biblioteka Publiczna godz. 17:00. 

  

20.04.2016-Jana Pawła II, Górnicza, Kapicy, Michałkowicka 44 i 46, Sobieskiego, Katowicka, Lipowa, 

Rutkowskiego, 

21.04.2016-Czeladzka, Mysłowicka, Staszica, Świerczewskiego, Śmiłowskiego, Św. Barbary, Krótka, 

Wyspiańskiego, Kościuszki, Wieczorka, Krupanka, Michałkowicka 3, 5, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 35. 

 

 

 UWAGA MIESZKAŃCY! Już wkrótce będzie można zapoznać się z nowymi harmonogramami 

wywozu odpadów (MPGKiM) za pomogą specjalnego przycisku umieszczonego w kolumnie po prawej 

stronie. Do tego czasu mogą Państwo zapoznać się z aktualnymi informacjami pod poniższymi 

adresami: 

MPGKiM - harmonogram 1  <------ kliknij tutaj!  

MPGKiM - harmonogram 2  <------ kliknij tutaj!  

MPGKiM - harmonogram 3  <------ kliknij tutaj!  

MPGKiM - harmonogram 4  <------ kliknij tutaj!  

MPGKiM - harmonogram 5  <------ kliknij tutaj!  

Powyżej umieszczono nowe harmonogramy dotyczące: wywozu surowców wtórnych, odpadów 

wielkogabarytowych, odpadów ulegających biodegradacji oraz informacje na temat mobilnych 

punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na rok 2016.  

 

 

 UWAGA MIESZKAŃCY! Zmiana wybranych numerów telefonów do Spółdzielni 

Mieszkaniowej "Michał". Z dniem 17.02.2016r. przestaną działać stare numery telefonu do ADM 

Michałkowice, ADM Siemianowice, dział Marketingu oraz dział GZM (Gospodarki Zasobami 

Mieszkaniowymi). 

 

Poniżej NOWE, już działające numery telefonów:  

 ADM MICHAŁKOWICE -----> 32 766 80 10 

 ADM SIEMIANOWICE -----> 32 766 80 13 

 dział Marketingu ------> 32 766 80 18 

 dział GZM ------> 32 766 80 19 

*Pozostałe numery telefonów pozostają bez zmian.  

http://smmichal.pl/aktualnosci/1.pdf
http://smmichal.pl/aktualnosci/2.pdf
http://smmichal.pl/aktualnosci/3.pdf
http://smmichal.pl/aktualnosci/4.pdf
http://smmichal.pl/aktualnosci/5.pdf
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 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” pragnie przekazywać lokatorom istotne informacje 

o zmianach taryfy dla ciepła. Dbamy o to, aby dane z zakresu regulacji energetyki były rzetelne i 

aktualne. Poniżej dostępne są skany dokumentów obrazujące aktualną cenę ciepła od TAURON Ciepło 

oraz analizę Spółdzielni, jak zmieniają się stawki na poszczególnych nieruchomościach. Zmiany stawek 

wchodzą w życie z dniem 2 lutego 2016r. 

 

zmiana stawek za ciepło <------ kliknij tutaj!  

 

Uwaga mieszkańcy! Ważny komunikat!  

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w Siemianowicach Śl. informuje, że od 

01.01.2016r. należy dokonywać płatności za czynsz przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni lub 

w wyznaczonych przez Spółdzielnię punktach.  

 W związku z wdrożeniem zmian programowych oraz zmniejszeniem kosztów obsługi, zostały 

zlikwidowane kasy w siedzibie spółdzielni oraz administracji przy ul. Orzeszkowej 22. Wpłat będzie 

można dokonać w dwóch nowych punktach:  

1. Michałkowice ul. Kościelna 3 (INPOST), 

2. Siemianowice ul. Westerplatte 20 (Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa KASA na parterze). 

W powyższych punktach dokonamy opłaty bez dodatkowych kosztów (bez naliczania prowizji), jeśli 

wpłata nie przekroczy 1000 zł jednorazowo. W innych niż wymienione punktach będzie pobierana 

opłata wg aktualnej taryfy.  

 

 

http://smmichal.pl/aktualnosci/tauroncieplo.pdf

