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Nowe ustalenia wysokości opłat za używanie mieszkań
i garaży w zasobach SM „Jaroty”
Jak co roku z końcem marca mieszkańcy naszej Spółdzielni otrzymali zawiadomienia o zmianie wysokości opłat, które
będą obowiązywać od 1 lipca 2018 r. Jak już wielokrotnie informowaliśmy o zmianie opłat Spółdzielnia jest obowiązana powiadomić mieszkańców co najmniej na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego, co wynika z przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 wraz z późn. zmianami).
Każdy z mieszkańców otrzymał indywidualne zawiadomienie o wysokości opłat, tj. dotyczące tylko i wyłącznie jego
lokalu. Integralną częścią tego zawiadomienia była informacja
dla członków i osób niebędących członkami Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie w sprawie wysokości opłat za
używanie mieszkań i garaży od lipca 2018 r. Zmiana wysokości
opłat nastąpiła po uchwaleniu przez Radę Nadzorczą Spółdzielni
13 marca 2018 r. planu gospodarczo-finansowego na 2018 r.,
w którym jedną z części składowych jest wykaz stawek eksploatacyjnych dla wszystkich nieruchomości. Ponadto 15 marca
2018 r. Zarząd podjął uchwałę w sprawie opłat zaliczkowych

na pokrycie kosztów mediów, m.in zaliczek na pokrycie kosztów zużycia zimnej wody i odprowadzania ścieków, na pokrycie
kosztów zużycia energii cieplnej na potrzeby podgrzania wody,
zaliczek na pokrycie kosztów zużycia gazu, opłat za korzystanie
z dźwigów osobowych.
W naszych zasobach znajdują się 193 nieruchomości
mieszkaniowe. Dla każdej z nich stawka eksploatacyjna jest
ustalana indywidualnie, co również wynika z przepisów ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych. Natomiast wysokość opłat zaliczkowych jest ustalana odrębnie dla każdego lokalu.
ciąg dalszy na str. 3

Trwa inwestycja przy ul. Flisa
W końcu grudnia 2016 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty” w Olsztynie rozpoczęła budowę dwóch budynków
mieszkalnych na osiedlu Jaroty, przy ulicy Flisa 2 i 4.
Na działce przy ul. Flisa w grudniu 2016 r. rozpoczęto budowę dwóch budynków mieszkalnych trzyklatkowych z czterema kondygnacjami nadziemnymi, całkowicie podpiwniczonymi, przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych. W każdym z nich
przewidziano miejsca postojowe w wielostanowiskowym garażu
podziemnym.
W miarę krótka zima pozwoliła na realizowanie robót budowlanych zgodnie z przyjętym harmonogramem, a w niektórych elementach na pewne przyspieszenie w stosunku do założonych terminów.

W budynku przy ul. Flisa 4 zakończono montaż okien oraz wykonywanie tynków i posadzek cementowych w mieszkaniach. Trwają
roboty wykończeniowe na klatkach schodowych i w piwnicach – tyn-

ki, posadzki oraz wszelkiego rodzaju instalacje. Bardzo zaawansowane są prace przy wykonywaniu elewacji.

Stan robót na dzień 16 kwietnia br. na budynku przy ul. Flisa 2
niewiele odbiegał od prac na budynku przy ul. Flisa 4. Do otynkowania pozostały dwa mieszkania, a posadzki cementowe do wykonania w sześciu. Na blisko połowie elewacji wykonano docieplenie ze
styropianu.
Przybyło uzbrojenia terenu inwestycji w sieci i przyłącza. Ułożono kable energetyczne mające zasilać budynki w energię elektryczną. Właśnie kończone są prace przy realizacji przyłączy ciepłowniczych. Umowny termin przekazania mieszkań jest przewidziany na
wrzesień 2018 r. 
Krzysztof Gryciuk
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Przebudowa chodnika i budowa ścieżki rowerowej
na odcinku dróg Wilczyńskiego – Witosa
Już w 2015 r. w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy Jarot, Pieczewa i Nagórek wnioskowali
o budowę na osiedlach bezpiecznych i wygodnych dróg dla rowerzystów. Wniosek nie przeszedł, ale jednak doczekaliśmy się
realizacji tego zadania.
Na ulicy Krasickiego trwają prace związane z przebudową chodnika na ciąg pieszo-rowerowy, zgodnie z podpisaną w styczniu br.
umową między Gminą Olsztyn a wykonawcą Przedsiębiorstwem
Inżynieryjno-Budowlanym „SANBUD” Sp. z o.o. Inwestycja realizowana jest w ramach Rozwoju łańcuchów ekomobilności w Olsztynie,
dofinansowywana ze środków Unii Europejskiej. Jej pierwszy etap
odbywa się na osiedlach Pieczewo i Jaroty, gdzie realizowana jest
przebudowa ul. Witosa i ul. Krasickiego – od ostatniego przystanku
tramwajowego przy ul. Kanta do skrzyżowania z ul. Wilczyńskiego.
Pogoda sprzyja, prace postępują, zatem już wkrótce skończy
się uciążliwość związana z poruszaniem się po chodniku w fatalnym
stanie i jazda zygzakiem rowerem, w celu ominięcia wszelkich dziur
i nierówności, bowiem celem realizowanej inwestycji jest zapewnienie bezpiecznego ruchu rowerzystów, a także podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom drogi.
W ramach budowy ścieżki dla rowerów nie przewiduje się zmian
zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego, jedynie
przebudowany zostanie istniejący ciąg pieszy oraz regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury uzbrojenia terenu, zapeniająca samodzielne poruszanie się osobom z różnymi niepełnosprawnościami.
W wyniku prowadzonych prac powstanie droga dla rowerów,
której trasa utworzy spójność istniejących tras rowerowych w obszarze naszych osiedli i dalej prowadzących ruch do centrum miasta.
W ramach budowy ścieżki rowerowej powstanie infrastruktura rowerowa, taka jak podpórki i stojaki rowerowe, ławki, fotele i kosze.
W obrębie prac zinwentaryzowano drzewostan, w wyniku którego część drzew rosnących zbyt blisko krawężnika, z wyniesionymi korzeniami ponad poziom nawierzchni, zostanie usuniętych i zastąpionych nowymi nasadzeniami, natomiast wycinka drzew niekolidujących
z projektowanym przedsięwzięciem została ograniczona do koniecznego minimum. Warto podkreślić, że żadne ze wskazanych drzew nie
jest objęte ochroną gatunkową ani w formie pomnika przyrody.
Długość budowanej ścieżki wyniesie 870 m i na przełomie
maja i czerwca powinniśmy z niej już w pełni korzystać. Koszt inwestycji szacuje się na ok. 1,5 mln zł.
Kontynuacja budowanej ścieżki od skrzyżowania ul. Krasickiego z ul. Wilczyńskiego w kierunku Nagórek i dalej do centrum
ruszy wraz z zaplanowaną na początku 2019 r. budową linii tramwajowej, która ma połączyć Pieczewo z fabryką Michelin i Dworcem Głównym PKP. 
Małgorzata Gieczewska

Ogłoszenia mieszkaniowe
Kupię mieszkanie, może być do remontu. Tel. 661 962 216.
Sprzedam M-4 o pow. 60,4 m², IV piętro, Nagórki. Tel. 504 502 783.
Własnościowe M-3 o pow. 48 m², wysoki parter, balkon, łazienka z
oknem, na Jarotach – zamienię na mieszkanie o podobnym metrażu lub M-3 mniejsze. Tel. 89 616 65 08.
Sprzedam własnościowe mieszkanie o pow. 52,47 m², wyposażone i umeblowane – do zamieszkania, I piętro, Nagórki,
ul. Orłowicza – nowe budownictwo. Tel. 508 980 722.
Sprzedam lub zamienię – na Warszawę, dzielnica Wesoła –
osiedle Zielona – mieszkanie o pow. 48 m² na Jarotach, II piętro.
Tel. 500 373 708.
Osoby starające się o zamianę mieszkania mogą umieścić bezpłatne ogłoszenie w naszym miesięczniku. Zgłoszenia
pisemne przyjmuje sekretariat SM „Jaroty”, ul. Wańkowicza 9.
Ogłoszenia zamieszczamy również na naszej stronie internetowej: www.smjaroty.pl

DYŻURY

RADY NADZORCZEJ

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (oprócz świąt) dyżuruje
przewodnicząca Rady Nadzorczej – Bogumiła Gadziała.
Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują spółdzielców
w sprawach członkowskich w każdy trzeci poniedziałek miesiąca
(za wyjątkiem świąt) w biurze Spółdzielni, przy ul. Wańkowicza 9,
w godz. 15. 00–17. 00.
Najbliższy dyżur:

21 maja 2018 roku – pełni Jarosław Prawdzik
ZARZĄDU

Członkowie Zarządu Spółdzielni: prezes dr Roman Przedwojski,
wiceprezes ds. ekonomicznych mgr Jolanta Piechocka i wiceprezes
ds. technicznych inż. Piotr Wałecki przyjmują spółdzielców w sprawach
członkowskich w każdy poniedziałek (oprócz świąt) w godz. 14. 00–17. 00
w biurze Spółdzielni, przy ul. Wańkowicza 9.
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Nowe ustalenia wysokości opłat za używanie mieszkań
ciąg dalszy ze str. 1
i garaży w zasobach SM „Jaroty”
Eksploatacja i konserwacja nieruchomości
W przywołanej wcześniej ustawie w art. 4 mówi się m.in.,
że członkowie spółdzielni, jak i osoby niebędące członkami
spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali
są zobowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, a właściciele lokali są
obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych
z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych.
Pojęcie eksploatacji może być rozumiane różnie, ponieważ nie zostało ono zdefiniowane w żadnym akcie prawnym. W tym zakresie ustawodawca pozostawił dużą swobodę spółdzielniom mieszkaniowym (więcej informacji na
ten temat było zamieszczonych w miesięczniku „Jaroty”
nr 5 z 2017 r.). W naszej Spółdzielni, w związku z brakiem
tej definicji w stawce eksploatacyjnej, znajdował się bardzo
szeroki wachlarz kosztów, ale podjęliśmy działania, aby sukcesywnie eliminować z niej te, które w innych olsztyńskich
spółdzielniach zostały już wcześniej wyłączone.
Przykładowo w Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze”,
w Olsztyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, SM „Redykajny”, SM „Kormoran”, SM „Perkoz” z opłaty eksploatacyjnej
są wyłączone takie składniki, jak energia ogólnego użytku
w nieruchomościach, opłaty za domofony, koszty niezbilansowanej wody, a zdarzają się także wyłączenia innych
składników. Z tego powodu ciągle zakres stawki eksploatacyjnej jest nieporównywalny, ale zmierzamy do stopniowego
zmniejszania tych różnic.
I tak od 1 lipca 2018 r. w naszej Spółdzielni ze stawki
eksploatacyjnej zostały wyłączone dwie składowe:
1) energia elektryczna ogólnego użytku w nieruchomości, na którą składają się koszty energii przeznaczonej
do oświetlenia klatek schodowych, korytarzy piwnicznych,
wejść do budynków. W budynkach wysokich są to również
koszty energii zużywanej do obsługi wind. Każda z nieruchomości posiada własny licznik energii elektrycznej i na
podstawie odczytów tego licznika, zakład energetyczny
wystawia faktury obciążające Spółdzielnię. Wydzielenie tej
pozycji ze stawki eksploatacyjnej jest tym bardziej zasadne,
że koszty zużytej energii elektrycznej są opłatą niezależną
od spółdzielni.
2) konserwacja domofonu – w tej opłacie zawarte są
koszty konserwacji i usuwania usterek instalacji domofonowej. Ponadto raz do roku dokonywane są przeglądy tej instalacji, m.in. sprawdzany jest stan zabezpieczeń i połączeń
w kasetach domofonowych, regulacja parametrów słyszalności, konserwacja zamków, wkładek i zaczepów elektromagnetycznych w drzwiach wejściowych.
Koszty eksploatacji nieruchomości
Pozostałe elementy kosztowe są ujęte w stawce opłat
eksploatacyjnych, na którą składają się:
– koszty materiałów, które są niezbędne do drobnych napraw wykonywanych na częściach wspólnych nieruchomości przez konserwatorów;
– usługi pocztowe, bankowe - obejmujące przede wszystkim koszty korespondencji kierowanej do mieszkańców
Spółdzielni, a także podmiotów współpracujących, koszty
obsługi rachunków bankowych, przelewów dotyczących
opłat za używanie mieszkań;
– sprzątanie nieruchomości i utrzymanie zieleni;

– sprzątanie klatek schodowych (dotyczy tych nieruchomości, dla których usługa ta jest świadczona), sprzątanie podestów w budynkach wysokich;
– koszty przeglądów technicznych budynków – obejmują zgodnie z przepisami Prawa budowlanego obowiązek
dokonywania okresowych kontroli obiektów budowlanych
co najmniej raz w roku, a także w okresach 5-letnich.
Przeglądy te dokonywane są przez specjalistyczne firmy
zewnętrzne wybierane w drodze przetargu. Dodatkowo
w kosztach tych występują również koszty związane np.
z corocznymi przeglądami dokonywanymi przez Urząd
Dozoru Technicznego węzłów kompaktowych centralnego
ogrzewania i innych urządzeń, które tym przeglądom podlegają;
– pozostałe usługi – obejmują m.in. dozór mienia, usługi pogotowia technicznego;
– własne usługi konserwacyjne – są to prace świadczone
przez konserwatorów Spółdzielni na rzecz poszczególnych nieruchomości;
– koszty administracji osiedlowych, koszty ogólnoadministracyjne – są to koszty wynikające z bieżącej działalności Spółdzielni (m.in. koszty materiałów biurowych, opłat
skarbowych, sądowych, notarialnych, szkoleń, podróży
służbowych, płac wraz z narzutami, usług prawniczych,
informatycznych, wydawania miesięcznika „Jaroty”, koszty działalności organów samorządowych) oraz koszty wynikające z przepisów prawa, obligujących Spółdzielnię do
przeprowadzania np. badania bilansu (ustawa o rachunkowości), badania lustracyjnego (Prawo spółdzielcze).
W 2017 r. w Spółdzielni zostało przeprowadzone jedno badania lustracyjne, a kolejne planowane na 2018 r. będzie
miało rozszerzony charakter na wniosek jednego członka
Spółdzielni. W związku z tym koszty lustracji będą wyższe
niż w roku poprzednim;
– koszty związane z ubezpieczeniem budynków i mienia
Spółdzielni od różnego rodzaju zdarzeń losowych oraz
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
Na poczet pokrycia powyższych kosztów co roku ustalana jest opłata eksploatacyjna, a ponadto po zakończeniu
każdego roku dokonuje się zestawienia dla każdej nieruchomości wysokości osiągniętych przychodów i rzeczywiście poniesionych kosztów. Różnica między przychodami
a kosztami jest to wynik na poszczególnych nieruchomościach. Jeśli koszty są wyższe od przychodów powstaje niedobór, w przeciwnym wypadku jest nadwyżka.
Zgodnie z art. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, różnica ta zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku
następnym. Z przepisu tego wynika, że ustalony wynik
na nieruchomości powinien być rozliczony w roku następnym w opłacie eksploatacyjnej. W praktyce oznacza to, że
w przypadku niedoboru stawka opłaty na pokrycie kosztów
eksploatacji powinna wzrosnąć, a w przypadku nadwyżki
ulec zmniejszeniu lub pozostać na niezmienionym poziomie
(w przypadku niewielkiej różnicy).
Po rozliczeniu przychodów i kosztów roku 2017 r.
w większości nieruchomości okazało się że wynik na nieruchomościach jest ujemny, co oznacza, że zaplanowane
przychody z tytułu wnoszonych przez mieszkańców stawek
eksploatacyjnych w 2017 r. były niższe od kosztów. Zgodnie z zapisami ustawy wyniki te muszą być ujęte w kosztach
dokończenie na str. 4–5
roku 2018 r.
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Nowe ustalenia wysokości opłat za używanie mieszkań
dokończenie ze str. 3
i garaży w zasobach SM „Jaroty”
W zaplanowanych stawkach na rok 2018 r. uwzględniono wszystkie koszty rodzajowe, a także pokrycie części
niedoborów z roku ubiegłego, co wpłynęło na wzrost stawek.
Na ich wzrost mają również wpływ podwyższone ceny
usług świadczonych przez zewnętrznych kontrahentów
w zakresie takich usług, jak: sprzątanie klatek schodowych,
sprzątanie terenów i pielęgnacja zieleni, konserwacja domofonów, dozór mienia, wynikające z podniesienia płacy
minimalnej o 5%. W niektórych nieruchomościach stawka
eksploatacyjna wzrosła z powodu wprowadzenia dodatkowej usługi sprzątania klatek schodowych. Wprowadzenie tej
usługi często nie jest jednoczesne z wprowadzeniem odpłatności za nią, a wynika to z faktu, że o zmianie wysokości
opłat zależnych od spółdzielni (koszt sprzątania klatek schodowych jest traktowany jako opłata zależna), należy mieszkańców powiadomić na co najmniej 3 miesiące naprzód i nie
częściej niż co 6 miesięcy. Takie reguły wprowadzania opłat
powodują, ze płatności są przesunięte w czasie, np. usługę sprzątania wprowadzono w sierpniu 2017 r., a do stawki
eksploatacyjnej odpłatność za tę usługę wprowadzono od
stycznia 2018 r., natomiast niepokryty koszt za 5 miesięcy
2017 r. przyczynił się do powstania niedoboru za 2017 r. i został uwzględniony w stawce eksploatacyjnej obowiązującej
od lipca 2018 r.
Nastąpił również wzrost cen polis ubezpieczeniowych.
Spółdzielnia ubezpiecza cały majątek, tj. wszystkie budynki mieszkalne, użytkowe, urządzenia, sprzęt komputerowy,
inne. Aby właściwie zabezpieczyć nasz wspólny majątek
i w razie nieszczęścia uzyskać odszkodowanie pozwalające na odtworzenie stanu majątkowego, zwiększona została
wartość ubezpieczeniowa budynków mieszkalnych do aktualnej wartości odtworzeniowej, która dla naszego regionu
wynosi 4. 690zł/m2 (wartość ta została ustalona na podstawie obwieszczenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z 27 września 2017 r. dot. wartości odtworzeniowej dla Olsztyna). Ubezpieczyciel przyjmując na siebie większą odpowiedzialność podwyższa również odpłatność za polisę.
Pożytki z działalności gospodarczej Spółdzielni
Ważnym elementem mającym wpływ na wysokość
stawki eksploatacyjnej, a dotyczącym wyłącznie członków
Spółdzielni jest możliwość obniżenia tej stawki o pożytki
i inne przychody z działalności gospodarczej Spółdzielni.
Jest to tzw. nadwyżka bilansowa, jaką Spółdzielnia wypracowuje z działalności gospodarczej, np. najmu lokali użytkowych i dzierżawy terenu.
Wysokość nadwyżki bilansowej za 2017 r. pozwalała, aby od 1 lipca 2017 r. członkowie Spółdzielni korzystali
z obniżenia stawki eksploatacyjnej o 0,45 zł/m2 powierzchni
użytkowej lokali. Takie założenia przyjęła Spółdzielnia, ale
przy współudziale Pani Senator w lipcu 2017 r. znowelizowano ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 2017,
poz. 1596) i od września 2017 r. w spółdzielniach pojawiła
się nowa grupa członków, tj. grupa osób, która nabyła członkostwo z mocy prawa. Jednym zapisem ustawodawcy w naszej Spółdzielni członkostwo otrzymało 2. 488 osób, które
dotychczas nie były członkami Spółdzielni, ale posiadały
spółdzielcze prawa do lokali. Członkowie ci również nabyli więc uprawnienia do korzystania z nadwyżki bilansowej,
czego konsekwencją jest fakt, że nadwyżkę trzeba rozliczyć
na dodatkowe ponad 100 tys. m2 przynależne tym nowym
członkom. Tym samym konieczne było zmniejszenie pożytków z 0,45 zł/m2 do 0,29zł/m2 od 1 stycznia 2018 r. Dodatko-

wo lipcowa nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zniosła konieczność wnoszenia wpisowego i udziału,
wobec czego część dotychczasowych właścicieli lokali zdecydowała się na bezkosztowe przystąpienie do Spółdzielni,
a więc członków ciągle przybywa. Skutkiem wprowadzenia
takich zmian w prawie będzie to, że w najbliższym czasie
prawie 100% osób posiadających lokale w Spółdzielni będzie jej członkami, toteż planowana wysokość pożytków
z działalności gospodarczej Spółdzielni od 1 lipca 2018 r.
wynosić będzie 0,25 zł/m2.
Wobec tego bezzasadne staje się wykazywanie w zawiadomieniach o wysokości opłat odrębnej pozycji – „pożytki z działalności gospodarczej”, ponieważ wszyscy będą
z tych pożytków korzystać w tej samej wysokości, co zostało
uwzględnione od razu w opłacie eksploatacyjnej.
Koszty eksploatacji mienia Spółdzielni
Kolejną pozycją w zawiadomieniach o wysokości opłat
jest opłata eksploatacyjna na pokrycie kosztów utrzymania mienia Spółdzielni. Mienie Spółdzielni definiuje art. 40
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, który mówi, że są
to nieruchomości niebędące przedmiotem wyodrębnienia
własności na rzecz mieszkańców. W szczególności są to:
– nieruchomości służące prowadzeniu przez Spółdzielnię działalności handlowej, usługowej, administracyjnej i innej, zabudowane budynkami i innymi urządzeniami;
– nieruchomości zabudowane urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym urządzeniami i sieciami technicznego uzbrojenia terenu, związanymi z funkcjonowaniem budynków lub osiedli;
– nieruchomości niezabudowane.
W naszej Spółdzielni na wysokość tej opłaty wpływają
m.in. koszty energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia
ulic osiedlowych, parkingów, placów zabaw, podatek od
nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, koszty utrzymania budynków administracyjnych, koszty sprzątania, zimowego utrzymania terenów stanowiących
mienie Spółdzielni i inne.
Ustalona opłata na pokrycie tych kosztów w 2018 r. wynosić będzie 0,57 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu. Jest to
wzrost o 0,02 zł/m2 spowodowany głównie wzrostem podatku od nieruchomości o 2,5%, kosztów sprzątania terenów
i pielęgnacji zieleni ok. 5%, a także wzrostem kosztów energii elektrycznej.
Działalność kulturalno-oświatowa
Opłaty na pokrycie kosztów związanych z działalnością
kulturalno-oświatową w 2018 r. wzrosną o 0,01 zł/m2 i będą
wynosić 0,13 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu.
Obowiązek ponoszenia tej opłaty obciąża wyłącznie
członków Spółdzielni i wynika on z zapisów art. 4 ust. 5
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Osoby niebędące
członkami Spółdzielni mogą odpłatnie korzystać z tej działalności na podstawie odrębnych umów zawieranych ze Spółdzielnią.
Od 2010 r. stawka odpłatności na działalność kulturalno-oświatową nie ulegała zmianie, a powstały niedobór
na tej działalności był pokrywany z nadwyżki bilansowej.
W związku z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z lipca 2017 r. i znacznym przyrostem liczby członków zobowiązanych do ponoszenia tej opłaty, wzrost opłat
o 0,01 zł/m2, tj. do poziomu 0,13 zł/m2 powinien pokryć planowane koszty bez konieczności korzystania z części nad-
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wyżki bilansowej. Tym samym w roku następnym nadwyżka
bilansowa nie powinna być pomniejszana o niedobór z tej
działalności, a więc większa część nadwyżki bilansowej będzie mogła być przeznaczona na pokrycie kosztów eksploatacji lokali należących do członków Spółdzielni, o ile Walne
Zgromadzenie podejmie taką decyzję.
Fundusz remontowy
Pomimo wzrastających kosztów prac remontowych
stawki odpisu na fundusz remontowy nieruchomości pozostały bez zmian. W bieżącym roku jednorazowo dokonano
przesunięcia części odpisu z funduszu remontowego mienia
Spółdzielni, w wysokości 0,20 zł/m2, na zwiększenie środków na remonty nieruchomości. Należy w tym miejscu pod-
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kreślić, że oferty cenowe firm zewnętrznych na wykonanie
prac remontowych już od dwóch lat gwałtownie wzrastają.
Powodem ich wzrostu jest m.in. potrzeba pokrycia wzrostu
kosztów pracy. W wyniku tego coraz częściej nasze przetargi kończą się brakiem rozstrzygnięcia właśnie ze względu
na powiększającą się różnicę pomiędzy dysponowanymi
przez nas środkami a oczekiwaniami wykonawców. Wobec
powyższego w latach następnych należy liczyć się z koniecznością wyraźnego podwyższenia wysokości odpisu na
fundusz remontowy z uwagi na rosnący gwałtownie wzrost
cen usług remontowych.
mgr Jolanta Piechocka
Wiceprezes ds. ekonomicznych SM „Jaroty”

Patroni naszych ulic

Bolesław Jeziołowicz
Bolesław Jeziołowicz – nauczyciel polskich szkół w Bydgoszczy i na Warmii. Urodził się 13 stycznia 1900 r. w Mikołajkach Pomorskich na Powiślu w rodzinie Franciszka i Marianny z domu Szydzik, gospodarzy w Miranach.

Zdjęcie ze zbiorów Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

W tradycji rodzinnej zachowała się pamięć o pradziadku
Ludwiku Jeziołowiczu, powstańcu listopadowym, uczestniku
bitwy pod Ostrołęką w dniu 26 maja 1831 r.
Po ukończeniu niemieckiej szkoły w Miranach rozpoczął
naukę w gimnazjum ojców salezjanów w Wadowicach. Po
ukończeniu dziewięciomiesięcznego kursu pedagogicznego
w Bydgoszczy pracował jako nauczyciel w szkołach w tym
mieście, studiując jednocześnie w Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, który ukończył w 1925 roku.
W 1929 roku otrzymał propozycję objęcia nowo otwieranej
szkoły polskiej w Unieszewie na Warmii. Unieszewo nazywało
się wówczas Sząfałdem, a uroczyste otwarcie szkoły nastąpiło
10 kwietnia 1929 r.
Wizytujący szkołę inspektorzy wystawiali mu niezwykle
pochlebne opinie, chwaląc jego przygotowanie metodyczne
i wysokie kwalifikacje zawodowe.
Bolesław Jeziołowicz zwracał uwagę także na młodzież
pozaszkolną, z którą spotykał się po południu, przygotowując

wspólnie przedstawienia teatralne i wieczornice z okazji świąt
narodowych. Gromadził wokół szkoły miejscowych Polaków,
starając się być ich przewodnikiem, doradcą i powiernikiem.
W 1931 roku siłami miejscowej społeczności wzniesiono
w Unieszewie nowy budynek szkolny, w którym – poza polską
szkołą – mieściło się też polskie przedszkole, świetlica oraz
biblioteka. Unieszewska szkoła w całym tego słowa znaczeniu
stała się centrum życia polskiego.
Nie spodobało się to miejscowym Niemcom, którzy zażądali wysiedlenia Jeziołowicza z Niemiec. 20 kwietnia 1935
roku niemieckie władze oświatowe cofnęły mu zezwolenie na
nauczanie. Powrócił wówczas do Bydgoszczy i podjął pracę
w szkole dla głuchoniemych, do której – jako absolwent PIPS-u
– był również świetnie przygotowany.
Ale Niemcy nie zapomnieli jego zaangażowania w sprawy
polskie. Po wkroczeniu Niemców do Bydgoszczy we wrześniu
1939 r. Bolesław Jeziołowicz został aresztowany i wraz z innymi bydgoskimi nauczycielami 31 października rozstrzelany
w Dolinie Śmierci w Fordonie. Miał zaledwie 39 lat.
Danuta Jamiołkowska
Opracowując biogram Bolesława Jeziołowicza korzystałam z notatek dra Jana Chłosty, przygotowanych na wieczornicę w stulecie urodzin tego wspaniałego nauczyciela.

Budynek przy ul. Bolesława Jeziołowicza
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Wiosna w klubach kultury
„Na Górce” i „Akant” SM „Jaroty”
Panią Wiosnę przywitały dzieci z pracowni plastycznej klubu w kolorowym korowodzie. W wiosenne szaty przystroiły się również kluby.

…Pisanki, pisanki
z tęczy malowanki,
przedziwne kolory,
napisy i wzory.
Poczekam cierpliwie
i może zobaczę
w jakim kolorze
wyjrzy kurczaczek...
Autor: Maria Konopnicka

Radosna pora
…Idzie do nas pani wiosna,
pora roku tak radosna.
Łąki obsypie kwiatami,
drzewa młodymi listkami.
Ptaki zaśpiewają wszędzie
i zielono wreszcie będzie…
Autor: Regina Gruchalska

Panie na zajęciach rękodzieła przygotowały przepiękne pisanki, palmy, kurczaki i zające.

Wielkanoc w malarstwie dzieci
Krystyna Licznerska – kierownik ODK SM „Jaroty”
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ALARMOWANIE I OSTRZEGANIE
W obliczu wszelkich zagrożeń czasu pokoju: katastrof, kataklizmów i innych nieprzewidzianych zdarzeń, działań terrorystycznych czy
wojennych ważną sprawą jest znajomość sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych oraz zasad działania po ich usłyszeniu.
System alarmowania na obszarze osiedli Nagórki, Jaroty i Pieczewo - oparty jest na:
1/ Syrenach Miejskiego Systemu Alarmowania (MSA): syreny te włączane są automatycznie przez służby alarmowania miasta,
a rozmieszczone są na budynkach: Murzynowskiego nr 7 i Orłowicza nr 10 – dla osiedla Nagórki; Malewskiego nr 4 i Kutrzeby nr 11
– dla osiedla Jaroty; Żurawskiego nr 21 i Wiecherta nr 2 – dla osiedla Pieczewo, podobnie syreny rozmieszczone są we wszystkich
osiedlach i dzielnicach Olsztyna.
2/ Lokalnych środkach masowego przekazu – RTV.
3/ Systemach telewizji kablowych – w ramach zawartego porozumienia Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego.
4/ Systemie powiadamiania służb OC, instytucji i zakładów pracy Olsztyna.
ROZRÓŻNIAMY NASTĘPUJĄCE SYGNAŁY I KOMUNIKATY:
SYGNAŁY ALARMOWE: sygnał akustyczny – modulowany dźwięk (syren, dzwonów czy gongów itp.) przez 3 minuty.
OGŁOSZENIE ALRMU – Sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut, to ostrzeżenie ludności przed grożącym
niebezpieczeństwem (zagrożeniem);
ODWOŁANIE ALARMU – Sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut, to informowanie ludności o ustaniu
bezpośredniego niebezpieczeństwa (zagrożenia);
KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE:
UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI (ZAKAŻENIAMI) – podaje się, gdy do momentu skażenia, zakażenia /dojścia obłoku
skażeń lub opadu promieniotwórczego/ pozostaje co najmniej pół godziny;
UPRZEDZENIE O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH I ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA – ostrzeżenie ludności przed grożącym
niebezpieczeństwem czasu pokoju, tj. przed klęskami żywiołowymi, kataklizmami lub też innymi wypadkami i awariami powstałymi
w środowisku czy też przemyśle: powodziami, suszami, pożarami, epidemiami, skażeniami promieniotwórczymi (awarie reaktorów
atomowych), skażeniami środkami toksycznymi po awariach w zakładach produkcyjnych, awariami gazociągów itp.;
ODWOŁANIE ALARMU: sygnał akustyczny – ciągły dźwięk (syren, dzwonów lub gongów itp.) przez 3 minuty odwołujący poprzednio
ogłoszony alarm.
Alarmy i komunikaty ostrzegawcze ogłaszane będą wszelkimi dostępnymi środkami: syreny, dzwony kościelne, gongi oraz środki
masowego przekazu: RTV, telefony i głosem w zakładach pracy, sklepach, obiektach publicznych itp.
JEŚLI NIE PAMIĘTASZ, CO OZNACZA DANY SYGNAŁ ALARMU CZY OSTRZEŻENIA
Z A P A M I Ę T A J:
JEŻELI WYJE SYRENA lub BIJE DZWON czy GONG przez 3 MINUTY
TO JEST TO SYGNAŁ DLA CIEBIE – WŁĄCZ RADIO lub TV – pasmo lokalne –
SŁUCHAJ I PYTAJ, RÓB CO KAŻĄ
PO USŁYSZENIU ALARMU LUB OSTRZEŻENIA NASZYM OBOWIĄZKIEM JEST:
1. Nie wpadać w panikę i nie wywoływać paniki!
2. Podporządkować się poleceniom władz administracyjnych oraz służb OC przekazywanych w publikatorach i komunikatach,
postępować zgodnie z poleceniami ww. oraz posiadaną wiedzą w tym zakresie, organizowanie samoobrony i włączenie się
w organizowane akcje pomocy.
3. Nie jesteśmy sami: sprawdźmy, czy nasi bliscy lub sąsiedzi są zorientowani w sytuacji, czy nie potrzebują pomocy, prośmy o pomoc
innych, gdy jej p o t r z e b u j e m y!!!
TELEFONY INFORMACYJNE i ALARMOWE
Policja – 997, Pogotowie Ratunkowe – 999, Straż Pożarna – 998, Telefon alarmowy – 112, Straż Miejska – 986, Pogotowie gazowe –
992, Pogotowie energetyczne – 991, Pogotowie wod.-kan. – 994, Pogotowie dźwigowe – 19282, Pogotowie ciepłownicze – 993,
REMONDIS – 89 527 37 71, Sanepid – 89 527 43 10, zawsze: DYŻURNY MIASTA – 89 522 81 12, 89 522 24 11/12.
SYGNAŁY WZYWANIA POMOCY
1. Międzynarodowym sygnałem w z y w a n i a pomocy jest: sygnał dźwiękowy lub sygnał świetlny nadawany 6 razy na minutę po
każdej serii sygnałów 1 minuta przerwy.
2. O d p o w i e d z i ą, że sygnał został zauważony jest potwierdzenie dźwiękowe lub świetlne 3 razy na minutę.
3. Sygnały do porozumiewania się z helikopterami (ratownikami z ziemi, wody i powietrza):
biały kolor

 otrzebujemy żywności i wody, to również znak dla ratowników, że potrzebna jest pomoc, że jesteśmy
p
zasypani lub inaczej unieruchomieni

czerwony kolor

potrzebujemy pomocy medycznej (również skrzyżowane ramiona nad głową)

niebieski kolor

prosimy o jak najszybszą ewakuację.
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email: sm.jaroty@wp.pl. Skład, przygotowalnia offsetowa i druk: Studio Poligrafii Komputerowej „SQL” s.c., 10 - 684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 24,
tel./fax 89 542 87 66, 542 03 39.Redakcja nie publikuje i nie zwraca niezamówionych tekstów oraz zastrzega sobie dokonywanie skrótów w publikowanych listach i nadesłanych materiałach. Nakład 8000 egz.

To – obowiązujące sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze!

Na odwrocie zasady działania, ważne informacje, telefony i sygnały wzywania pomocy. WYTNIJ tę kartkę, zachowaj – to ważne!!! kwiecień 2018 r. St. Inspektor OC Marek KRYSIEWICZ
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