
W dniach od 16 do 29 czerw ca
br. w Ha li Spor to wej „Po goń”
w Za brzu oraz w Ha li Spor to wej
„Zgo da” w Ru dzie Ślą skiej -Biel -
szo wi cach od by ło się w dzie wię -
ciu czę ściach Wal ne Zgro ma dze -
nie Człon ków Gór ni czej Spół -
dziel ni Miesz ka nio wej „Lu iza”.
Wpo�rząd�ku�obrad�Wal�ne�go�Zgro�-
ma�dze�nia�Człon�ków�zna�la�zły�się�m.
in.:� za�twier�dze�nie� spra�woz�dań
z dzia�łal�no�ści� Ra�dy� Nad�zor�czej,
dzia�łal�no�ści� Za�rzą�du� oraz� spra�-
woz�da�nia� fi�nan�so�we�go� za 2009
rok.� Pod�ję�to� też� sze�reg� uchwał
(ich� peł�ną� treść� pu�bli�ku�je�my
na str. 5).� Każ�do�ra�zo�wo� WZCz
w czę�ściach� koń�czo�no� gło�so�wa�-
niem�nad zgło�szo�ny�mi�przez�człon�-
ków�na�szej�Spół�dziel�ni�wnio�ska�mi.
Ich�treść�pu�bli�ku�je�my�na str. 8-11.

Każ�de� Wal�ne� Zgro�ma�dze�nie
Człon�ków� w czę�ściach� otwie�rał
czło�nek� Ra�dy�Nad�zor�czej� na�szej
Spół�dziel�ni,�po czym�na�stę�po�wa�ła
część�or�ga�ni�za�cyj�na,�tzn.�wy�ła�nia�-
no�pre�zy�dium�WZCz�w czę�ściach,
przyj�mo�wa�no�po�rzą�dek�ob�rad�(je�-
go�treść�pu�bli�ku�je�my�na str. 2).
Po stwier�dze�niu�pra�wi�dło�wo�ści

zwo�ła�nia�WZCz�w czę�ściach�oraz

je�go� zdol�no�ści� do po�dej�mo�wa�nia
uchwał,�wy�ła�nia�no�Ko�mi�sje�Skru�-
ta�cyj�ną�i Wnio�sko�wą.�

W spo tka niach tych wzię ło
łącz nie udział 469 osób, tj. nie co
po nad 25% z ogól nej licz by 1732
upraw nio nych. Na le ży przy jąć,
że zde cy do wa na więk szość
(ok. 75% człon ków) uzna ła swo -
ją obec ność za zbęd ną, po nie waż
Spół dziel nia funk cjo nu je pra -
wi dło wo – za spa ka ja jąc ich po -
trze by w stop niu co naj mniej wy -
star cza ją cym. Dla�te�go� wśród
uczest�ni�ków� WZCz� prze�wa�ża�li

no�wo� przy�ję�ci� w po�czet� człon�-
ków�na�szej�Spół�dziel�ni�oraz�człon�-
ko�wie,� któ�rzy� na�le�żą� rów�nież
do Sto�wa�rzy�sze�nia�„Lu�iza”�–�w to�-
wa�rzy�stwie� swo�ich� tzw.� „do�rad�-
ców”.�By�li�oni na�sta�wie�ni�rosz�cze�-
nio�wo� i śle�po po�słusz�ni� swo�im
„do�rad�com”.�Do�wo�dem�na to�jest
fir�mo�wa�nie� przez� nich� pro�jek�tu
uchwa�ły�w któ�rej�za�pi�sa�no,�iż�Pre�-

ze�sem� na�szej� Spół�dziel�ni� mo�że
być� oso�ba� bez� ja�kich�kol�wiek
upraw�nień,�do�świad�cze�nia�i wie�dzy
fa�cho�wej.� To� tak� jak�by� wsiąść
do sa�mo�lo�tu�i wy�ra�zić�zgo�dę,�aby
za je�go� ste�ra�mi� za�sia�dła� po raz
pierw�szy�oso�ba�bez�ja�kich�kol�wiek
upraw�nień�i umie�jęt�no�ści.�Wynika
z� tego,�że� ten�że�pro�jekt�uchwa�ły
promować�miał�stanowisko�Prezesa
dla� „do�rad�ców”� Sto�wa�rzy�sze�nia,
w oso�bach� pp.� Ma�la�now�skie�go
i Szo�sta�ka,�nie�po�sia�da�ją�cych�ja�-
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Dokończenie ze str. 1

kich�kol�wiek�upraw�nień�do za�rzą�-
dza�nia�Spół�dziel�nią�miesz�ka�nio�wą.
Wśród 469� osób,� któ�re� wzię�ły

udział�wWZCz,�by�ło 184�człon�ków
przy�ję�tych�w 2010�r.�Ich�ro�la�po�le�ga�-
ła�głów�nie�na de�struk�tyw�nym�dzia�-
ła�niu,�po�przez�świa�do�me�wpro�wa�-
dza�nie�człon�ków�Spół�dziel�ni�w błąd
czy� też� si�ło�we� wpro�wa�dza�nie�
nie�upraw�nio�nych� osób,� jak� to�
mia�ło� miej�sce� na I czę�ści� WZCz
wdniu 16.06.�br.�Człon�ko�wie�Sto�wa�-
rzy�sze�nia�ma�ni�pu�lo�wa�ni�przez�swo�-
ich� tzw.� „do�rad�ców”� wie�lo�krot�nie
gło�so�wa�li�na szko�dę�Spół�dziel�ni�tzn.
prze�ciw�wła�snym�in�te�re�som.�Przy�kła�-
dem�te�go�są�ich�gło�so�wa�nia�prze�ciw
po�dzia�ło�wi�zy�sku�za 2009�r.�i prze�-
ciw�moż�li�wo�ści�prze�nie�sie�nia�lo�ka�li
w od�ręb�ną�wła�sność�w nie�ru�cho�mo�-
ściach�przy uli�cach�Lesz�czy�no�wej 4
i Kor�czo�ka 57.�Nie�kie�ro�wa�li�się�oni
do�brem� ogól�nym� Spół�dziel�ni� ani
na�wet�wła�snym,�tyl�ko�gło�su�jąc�we�-
dle�in�struk�cji�za�pi�sa�nej�na kart�kach
roz�da�nych�im�przez�Sto�wa�rzy�sze�nie.�

Z po wo du bar dzo du żej ob ję to -
ści Pro to ko łu z ob rad Wal ne go
Zgro ma dze nia Człon ków GSM
„Lu iza” w czę ściach, po ni żej pu -
bli ku je my je go ob szer ne frag -
men ty.

Po rzą dek ob rad Wal ne go Zgro ma dze nia
Człon ków GSM „Lu iza” w czę ściach,

w dniach 16-29.06.2010 r.:

1. Otwar�cie�Ze�bra�nia�przez�człon�ka�Ra�dy�Nad�zor�czej�GSM�„Lu�iza”.
2.�Wy�bór�Pre�zy�dium�Ze�bra�nia�w skła�dzie:�Prze�wod�ni�czą�cy,�Se�kre�tarz
i dwóch�Ase�so�rów.�

3.�Przy�ję�cie�po�rząd�ku�ob�rad�Wal�ne�go�Zgro�ma�dze�nia�Człon�ków�w czę�-
ściach.�

4.�Stwier�dze�nie� pra�wi�dło�wo�ści� zwo�ła�nia� Wal�ne�go� Zgro�ma�dze�nia
Człon�ków� w czę�ściach� oraz� je�go� zdol�no�ści� do po�dej�mo�wa�nia
uchwał.

5.�Wy�bór�Ko�mi�sji�Skru�ta�cyj�nej�i Wnio�sko�wej.
6.�Pod�ję�cie�uchwał�do�ty�czą�cych�nie�ru�cho�mo�ści�przy�ulicach:
●�Lesz�czy�no�wej 4,
●�Kor�czo�ka 57.

7.�Spra�woz�da�nie�Ra�dy�Nad�zor�czej�z dzia�łal�no�ści�za rok 2009.
8.�Spra�woz�da�nie�Za�rzą�du�z dzia�łal�no�ści�GSM�„Lu�iza”�za rok 2009.
9.�Spra�woz�da�nie�fi�nan�so�we�GSM�„Lu�iza”�za rok 2009,�wraz�z przed�-
sta�wie�niem�opi�nii�bie�głe�go�re�wi�den�ta�z prze�pro�wa�dzo�ne�go�ba�da�nia.

10.�Spra�woz�da�nie�z prze�pro�wa�dzo�nej�lu�stra�cji.
11.�Dys�ku�sja�nad spra�woz�da�nia�mi.
12.�Pod�ję�cie�uchwał:
●�w spra�wie�za�twier�dze�nia�spra�woz�da�nia�z dzia�łal�no�ści�Ra�dy�Nad�-
zor�czej�za rok 2009,
● w spra�wie� za�twier�dze�nia� spra�woz�da�nia� z dzia�łal�no�ści� Za�rzą�du
za rok 2009,
● w spra�wie�za�twier�dze�nia�spra�woz�da�nia�fi�nan�so�we�go�za rok 2009,
● w spra�wie�przy�ję�cia�wnio�sku�z prze�pro�wa�dzo�nej�lu�stra�cji,
● w spra�wie�po�dzia�łu�zy�sku�za rok 2009,
● w spra�wie�udzie�le�nia�ab�so�lu�to�rium�Za�rzą�do�wi,
● w spra�wie�za�twier�dze�nia�zmian�w sta�tu�cie,
●�w spra�wie�ozna�cze�nia�naj�wyż�szej�su�my�zo�bo�wią�zań,�ja�ką�Spół�-
dziel�nia�mo�że�za�cią�gnąć,
●�uchwa�ły�za�pro�po�no�wa�ne�przez�człon�ków�Spół�dziel�ni.

13.�Wol�ne�wnio�ski,�za�py�ta�nia�–�dys�ku�sja.
14.�Za�mknię�cie�ob�rad.

Wal ne 
Zgro ma dze nie

Pro to kół z ob rad Wal ne go Zgro ma dze nia
Człon ków GSM „Lu iza” w Za brzu w czę ściach,

któ re od by ło się w dniach 16-29.06.2010 r. 
(Frag men ty)

I. 
Zgod nie z art. 38 § 1, 2 oraz art. 39 § 1 usta wy
z dnia 16 wrze śnia 1982 r. Pra wo Spół dziel cze
w związ ku z art. 8³ pkt 1 usta wy z dnia 15.12.2000
r. o spół dziel niach miesz ka nio wych (Dz. U. 2003 r.
Nr 119 poz. 1116), w dniach 16-29.06.2010 r. od by -
ło się Wal ne Zgro ma dze nie Człon ków Gór ni czej
Spół dziel ni Miesz ka nio wej „Lu iza” w Za brzu
w czę ściach.

II.
Każ da z czę ści wy bra ła Pre zy dium Zgro madze nia.

W skład� Pre�zy�dium� pierw�szej� czę�ści� Wal�ne�go
Zgro�ma�dze�nia�we�szli:
Prze�wod�ni�czą�cy: Zyg�munt�Ko�czor
Se�kre�tarz: Ar�ka�diusz�Mróz
Ase�sor: Grze�gorz�Sta�ni�szew�ski
Ase�sor: Sła�wo�mir�Det�mer�
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W skład�Pre�zy�dium�dru�giej�czę�ści�Wal�ne�go�Zgro�-
ma�dze�nia�we�szli:
Prze�wod�ni�czą�cy: Ja�nusz�Paw�lik
Se�kre�tarz: Piotr�Ja�nosz�ka
Ase�sor: Jó�zef�Ko�wal�ski
Ase�sor: Szcze�pan�Mer�mer

W skład�Pre�zy�dium�trze�ciej�czę�ści�Wal�ne�go�Zgro�-
ma�dze�nia�we�szli:
Prze�wod�ni�czą�cy: Krzysz�tof�Ma�la�now�ski/

Se�ba�stian�Bień�kow�ski*
Se�kre�tarz: Bar�ba�ra�Dą�brow�ska
Ase�sor: Bro�ni�sław�Lo�ta�wiec�
Ase�sor: Jó�zef�He�bliń�ski

W skład�Pre�zy�dium�czwar�tej�czę�ści�Wal�ne�go�Zgro�-
ma�dze�nia�we�szli:
Prze�wod�ni�czą�cy: Ze�non�No�wik�
Se�kre�tarz: Je�rzy�Woj�ty�ra
Ase�sor: Bo�gu�sław�Bą�czek
Ase�sor: Ka�ta�rzy�na Śmi�stek

W skład�Pre�zy�dium�pią�tej�czę�ści�Wal�ne�go�Zgro�ma�-
dze�nia�we�szli:
Prze�wod�ni�czą�cy: Ma�rek�Prze�gen�dza
Se�kre�tarz: Zbi�gniew�Za�jąc
Ase�sor: Woj�ciech�Ko�niecz�ny
Ase�sor: Ka�zi�mierz�Lek�sow�ski

W skład�Pre�zy�dium�szó�stej�czę�ści�Wal�ne�go�Zgro�ma�-
dze�nia�we�szli:
Prze�wod�ni�czą�cy: Bek�Ro�man/Mar�git�Cy�ra�zy*
Se�kre�tarz: Bar�ba�ra�So�dza�wicz�na
Ase�sor: Mar�git�Cy�ra�zy/Bek�Ro�man
Ase�sor: Re�in�hil�de�Ro�zu�mek

W skład�Pre�zy�dium�siód�mej�czę�ści�Wal�ne�go�Zgro�-
ma�dze�nia�we�szli:
Prze�wod�ni�czą�cy: Bo�gu�sław�Ser�niak
Se�kre�tarz: Te�re�sa�Ży�dek
Ase�sor: Kry�sty�na Klen�czar
Ase�sor: Krzysz�tof�Zi�moń�czyk

W skład�Pre�zy�dium�ósmej�czę�ści�Wal�ne�go�Zgro�ma�-
dze�nia�we�szli:
Prze�wod�ni�czą�cy: Krzysz�tof�Sku�bacz
Se�kre�tarz: Grze�gorz�Dra�he�im
Ase�sor: Mi�ro�sław�Kraw�czyk
Ase�sor: Mi�ro�sław�Zwry�tek

W skład� Pre�zy�dium� dzie�wią�tej� czę�ści� Wal�ne�go
Zgro�ma�dze�nia�we�szli:
Prze�wod�ni�czą�cy: Eu�ge�niusz�Jar�czyk
Se�kre�tarz: Ce�cy�lia�Ber�beś
Ase�sor: Zyg�fryd�Ha�du�la
Ase�sor: Piotr�Gans

* Z uwa gi na nie umie jęt ność pro wa dze nia ob rad, na wnio sek ze -
bra nych do ko na no zmia ny Prze wod ni czą ce go Pre zyd nium.

III.
Nad przyjęciem porządku obrad Walnego
Zgromadzenia  głosowało:

Ogółem� uprawnionych� –� 463,� za –� 244,� prze�-
ciw�–�139,�wstrzy�ma�ło�się�–�80.
Walne�Zgromadzenie�przyjęło�porządek�obrad.�(Od

red. – jego pełną treść publikujemy na str. 2).

IV. 
Na stę pu ją ce czę ści Wal ne go Zgro ma dze nia wy bra -
ły Ko mi sję Skru ta cyj ną, Wnio sko wą:

Wskład�Ko�mi�sji�Skru�ta�cyj�nej�pierw�szej�czę�ści�Wal�-
ne�go�Zgro�ma�dze�nia�we�szli:
Prze�wod�ni�czą�cy: Ka�zi�mierz�Gon�sior
Se�kre�tarz: Ry�szard�Ma�dej�
Czło�nek:� Lu�dwik�Top�ka
W skład�Ko�mi�sji�Wnio�sko�wej�pierw�szej�czę�ści�Wal�-
ne�go�Zgro�ma�dze�nia�we�szli:
Prze�wod�ni�czą�cy: Ire�ne�usz�Wisz�niew�ski
Se�kre�tarz: Sta�ni�sław�Su�li�ga
Czło�nek:� --------------------

W skład�Ko�mi�sji�Skru�ta�cyj�nej�dru�giej�czę�ści�Wal�-
ne�go�Zgro�ma�dze�nia�we�szli:
Prze�wod�ni�czą�cy: Wal�de�mar�Do�ma�ga�la
Se�kre�tarz: An�to�ni�Sa�wic�ki
Czło�nek:� Jó�zef�Ga�weł

W skład�Ko�mi�sji�Wnio�sko�wej�dru�giej�czę�ści�Wal�-
ne�go�Zgro�ma�dze�nia�we�szli:
Prze�wod�ni�czą�cy: Ka�zi�mierz�Ko�wa�lik
Se�kre�tarz: Se�ba�stian�Mróz
Czło�nek:� ---------------------
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W skład�Ko�mi�sji�Skru�ta�cyj�nej�trze�ciej�czę�ści�Wal�-
ne�go�Zgro�ma�dze�nia�we�szli:
Prze�wod�ni�czą�cy: Bo�gu�sła�wa�Kar�liń�ska
Se�kre�tarz: Sta�ni�sław�Ko�wal�ski
Czło�nek:� Da�riusz�Bor�kow�ski

W skład�Ko�mi�sji�Wnio�sko�wej�trze�ciej�czę�ści�Wal�-
ne�go�Zgro�ma�dze�nia�we�szli:
Prze�wod�ni�czą�cy: Jo�lan�ta�Mo�siń�ska
Se�kre�tarz: Syl�wia�Mo�la�ta
Czło�nek:� Ma�rek�Ba�naś

W skład�Ko�mi�sji�Skru�ta�cyj�nej�czwar�tej�czę�ści�Wal�-
ne�go�Zgro�ma�dze�nia�we�szli:
Prze�wod�ni�czą�cy: Bog�dan�Twers
Se�kre�tarz: Ta�de�usz�Plich�ta
Czło�nek:� ---------------------

W skład�Ko�mi�sji�Wnio�sko�wej�czwar�tej�czę�ści�Wal�-
ne�go�Zgro�ma�dze�nia�we�szli:
Prze�wod�ni�czą�cy: Ma�ria�Sza�fran
Se�kre�tarz: Da�riusz�Bar�to�szek
Czło�nek:� ---------------------

W skład�Ko�mi�sji�Skru�ta�cyj�nej�pią�tej�czę�ści�Wal�ne�-
go�Zgro�ma�dze�nia�we�szli:
Prze�wod�ni�czą�cy: Lud�mi�ła�Se�gie�da
Se�kre�tarz: Be�ata�Grze�gor�czyk
Czło�nek:� Zbi�gniew�Kuź�mik

W skład�Ko�mi�sji�Wnio�sko�wej�pią�tej�czę�ści�Wal�ne�-
go�Zgro�ma�dze�nia�we�szli:
Prze�wod�ni�czą�cy: Krzysz�tof�Adam�czyk
Se�kre�tarz: Do�ro�ta�Za�jąc
Czło�nek:� ---------------------

W skład�Ko�mi�sji�Skru�ta�cyj�nej�szó�stej�czę�ści�Wal�-
ne�go�Zgro�ma�dze�nia�we�szli:
Prze�wod�ni�czą�cy: Ane�ta�Wa�lach
Se�kre�tarz: Ja�nusz�Cyl�ny
Czło�nek:� An�drzej�Za�wadz�ki

W skład�Ko�mi�sji�Wnio�sko�wej�szó�stej�czę�ści�Wal�-
ne�go�Zgro�ma�dze�nia�we�szli:
Prze�wod�ni�czą�cy: Sta�ni�sław�Koń�ca
Se�kre�tarz: Ry�szard�Ad�ler
Czło�nek:� ---------------------

W skład�Ko�mi�sji�Skru�ta�cyj�nej�siód�mej�czę�ści�Wal�-
ne�go�Zgro�ma�dze�nia�we�szli:
Prze�wod�ni�czą�cy: An�na Gal�was
Se�kre�tarz: Iza�be�la�Bo�rec�ka
Czło�nek:� Iwo�na Me�re�dyk

W skład�Ko�mi�sji�Wnio�sko�wa�siód�mej�czę�ści�Wal�-
ne�go�Zgro�ma�dze�nia�we�szli:
Prze�wod�ni�czą�cy: Jan�Fe�de�ro�wicz
Se�kre�tarz: Mu�szyń�ski�Mi�ro�sław
Czło�nek:� ---------------------

W skład�Ko�mi�sji�Skru�ta�cyj�nej�ósmej�czę�ści�Wal�ne�-
go�Zgro�ma�dze�nia�we�szli:
Prze�wod�ni�czą�cy: Bar�ba�ra�Stec
Se�kre�tarz: Ma�ciej�Ber�ny
Czło�nek:� ---------------------

W skład�Ko�mi�sji�Wnio�sko�wej�ósmej�czę�ści�Wal�ne�-
go�Zgro�ma�dze�nia�we�szli:
Prze�wod�ni�czą�cy: Le�szek�Ka�spe�rek
Se�kre�tarz: Grze�gorz�Kuź�nic�ki
Czło�nek:� ---------------------

W skład�Ko�mi�sji�Skru�ta�cyj�nej�dzie�wią�tej�czę�ści�Wal�-
ne�go�Zgro�ma�dze�nia�we�szli:
Prze�wod�ni�czą�cy: Ber�nard�Ku�rze�ja
Se�kre�tarz: Ta�de�usz�Sznaj�der
Czło�nek:� ---------------------

W skład�Ko�mi�sji�Wnio�sko�wej�dzie�wią�tej�czę�ści�Wal�-
ne�go�Zgro�ma�dze�nia�we�szli:
Prze�wod�ni�czą�cy: Jan�La�so�ta
Se�kre�tarz: Roch�Zde�bel
Czło�nek:� ---------------------

V. 
W Wal nym Zgro ma dze niu w czę ściach wzię ło
udział 469 upraw nio nych do gło so wa nia na ogól -
ną licz bę 1732 upraw nio nych.

Na pod�sta�wie�po�sta�no�wień�wy�ni�ka�ją�cych�z art. 8³
pkt 6�usta�wy�z dnia 15.12.2000�r.�o spół�dziel�niach
miesz�ka�nio�wych�(Dz.�U. 2003�r.�Nr 119�poz. 1116)
oraz�§�85�i §�86�Sta�tu�tu�stwier�dzo�no�pra�wi�dło�wość
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zwo�ła�nia�Wal�ne�go�Zgro�ma�dze�nia�w czę�ściach�oraz�je�-
go�zdol�ność�do po�dej�mo�wa�nia�uchwał.�

VI. 
Na po szcze gól nych czę ściach Wal ne go Zgro ma dze -
nia zo sta ły przed sta wio ne  spra woz da nia z dzia -
łal no ści Ra dy Nad zor czej i Za rzą du za rok 2009,
spra woz da nie  fi nan so we za rok 2009 wraz z opi -
nią bie głe go re wi den ta z prze pro wa dzo ne go ba -
da nia oraz spra woz da nie z prze pro wa dzo nej lu -
stra cji. 

Na�stęp�nie�od�by�ły�się�dys�ku�sje�do�ty�czą�ce�spra�-
woz�dań.�

VII. 
W ko lej nym punk cie po szcze gól nych czę ści Wal -
ne go Zgro ma dze nia Prze wod ni czą cy  Pre zy dium
wy stą pi li z wnio skiem o pod ję cie uchwał w na stę -
pu ją cych spra wach:
–�w spra�wie�wy�ra�że�nia�zgo�dy�na zby�cie�nie�ru�cho�-
mo�ści�(po�łą�cze�nie�nie�ru�cho�mo�ści)�przy ul.�Lesz�-
czy�no�wej 4,
–�w spra�wie�wy�ra�że�nia�zgo�dy�na zby�cie�nie�ru�cho�mo�-
ści�(po�łą�cze�nie�nie�ru�cho�mo�ści)�przy ul.�Kor�czo�ka 57,�
–�w spra�wie�za�twier�dze�nia�spra�woz�da�nia�z dzia�łal�no�-
ści�Ra�dy�Nad�zor�czej�za rok 2009,
–�w spra�wie�za�twier�dze�nia�spra�woz�da�nia�z dzia�łal�no�-
ści�Za�rzą�du�za rok 2009,
–�w spra�wie�za�twier�dze�nia�spra�woz�da�nia�fi�nan�so�we�-
go�za rok 2009,
–�wspra�wie�przy�ję�cia�wnio�sku�zprze�pro�wa�dzo�nej�lu�stra�cji.
–�w spra�wie�po�dzia�łu�zy�sku�brut�to�za rok 2009,
–�w spra�wie�udzie�le�nia�ab�so�lu�to�rium�Za�rzą�do�wi,
–�w spra�wie�za�twier�dze�nia�zmian�w Sta�tu�cie,�
–�w spra�wie�okre�śle�nia�naj�wyż�szej�su�my�zo�bo�wią�zań,
ja�ką�spół�dziel�nia�mo�że�za�cią�gnąć.
Uchwa�ły� za�pro�po�no�wa�ne� przez� człon�ków� spół�-
dziel�ni:
–�w spra�wie�zo�bo�wią�za�nia�za�rzą�du�do uru�cho�mie�nia
stro�ny�in�ter�ne�to�wej�spół�dziel�ni,
–�w spra�wie�zmia�ny�po�sta�no�wień�sta�tu�tu�Gór�ni�czej
Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej�„Lu�iza”.

Na po szcze gól ne uchwa ły człon ko wie gło so wa li
w gło so wa niu jaw nym w na stę pu ją cy spo sób:

Uchwa ła nr 1/2010 w spra�wie�wy�ra�że�nia�zgo�dy
na zby�cie�nie�ru�cho�mo�ści�(po�łą�cze�nie�nie�ru�cho�mo�ści)
przy ul.�Lesz�czy�no�wej 4.
Ogó�łem:� upraw�nio�nych� –� 456,� za –� 399,� prze�-
ciw�–�17,�wstrzy�ma�ło�się�–�40.�

Uchwa ła nr 2/2010 w spra�wie�wy�ra�że�nia�zgo�dy
na zby�cie�nie�ru�cho�mo�ści�(po�łą�cze�nie�nie�ru�cho�mo�ści)
przy ul.�Kor�czo�ka 57.
Ogó�łem:� upraw�nio�nych� –� 456,� za –� 425,� prze�-
ciw�–�18,�wstrzy�ma�ło�się�–�13.�

Spra�woz�da�nie� Ra�dy� Nad�zor�czej� z dzia�łal�no�ści
za rok 2009�nie�zo�sta�ło�przy�ję�te�Uchwa łą nr 3/2010.
Ogó�łem:� upraw�nio�nych� –� 450,� za –� 212,� prze�-
ciw�–�213,�wstrzy�ma�ło�się�–�25.�

Spra�woz�da�nie�Za�rzą�du�z dzia�łal�no�ści�za rok 2009
nie�zo�sta�ło�przy�ję�te�Uchwa łą nr 4/2010.
Ogó�łem:� upraw�nio�nych� –� 448,� za –� 203,� prze�-
ciw�–�210,�wstrzy�ma�ło�się�–�35.�

Spra�woz�da�nie�fi�nan�so�we�za rok 2009�zo�sta�ło�przy�-
ję�te�Uchwa łą nr 5/2010.
Ogó�łem:� upraw�nio�nych� –� 448,� za –� 242,� prze�-
ciw�–�183,�wstrzy�ma�ło�się�–�23.�

Uchwa ła nr 6/2010 w spra�wie�przy�ję�cia�wnio�sku
z prze�pro�wa�dzo�nej�lu�stra�cji.
Ogó�łem:� upraw�nio�nych� –� 448,� za –� 232,� prze�-
ciw�–�188,�wstrzy�ma�ło�się�–�28.

Uchwa ła nr 7/2010w spra�wie�po�dzia�łu�zy�sku�brut�-
to�w kwo�cie 1 183 010,19 zł
Ogó�łem:� upraw�nio�nych� –� 446,� za –� 239,� prze�-
ciw�–�167,�wstrzy�ma�ło�się�–�40.
Wal�ne�Zgro�ma�dze�nie�w czę�ściach�nie�udzie�li�ło�ab�-
so�lu�to�rium�człon�ko�wi�Za�rzą�du�Uchwa łą nr 8/2010,
Pre�ze�so�wi�Za�rzą�du�mgr�inż.�Wal�de�ma�ro�wi�Chwi�sto�-
wi,�za dzia�łal�ność�w ro�ku 2009.�
Ogó�łem:� upraw�nio�nych� –� 448,� za –� 179,� prze�-
ciw�–�228,�wstrzy�ma�ło�się�–�41.

Wal�ne�Zgro�ma�dze�nie�w czę�ściach�udzie�li�ło�ab�so�-
lu�to�rium�człon�ko�wi�Za�rzą�du�Uchwa łą nr 9/2010,
Wi�ce�Pre�zes�Za�rzą�du�mgr�Sa�bi�nie�Mick,�za dzia�łal�-
ność�w ro�ku 2009.�
Ogó�łem:� upraw�nio�nych� –� 448,� za –� 209,� prze�-
ciw�–�207,�wstrzy�ma�ło�się�–�32.�

Uchwa ła nr 10/2010 w spra�wie�zmian�Sta�tu�tu.
Ogó�łem:� upraw�nio�nych� –� 439,� za –� 186,� prze�-
ciw�–�214,�wstrzy�ma�ło�się�–�39.�

Uchwa ła nr 11/2010 w spra�wie�okre�śle�nia�naj�wyż�-
szej�su�my�zo�bo�wią�zań,�ja�ką�spół�dziel�nia�mo�że�za�cią�-
gnąć.
Ogó�łem:� upraw�nio�nych� –� 439,� za –� 241,� prze�-
ciw�–�150,�wstrzy�ma�ło�się�–�48.

Uchwa ła nr 12/2010 w spra�wie�zo�bo�wią�za�nia�za�-
rzą�du� do uru�cho�mie�nia� stro�ny� in�ter�ne�to�wej� spół�-
dziel�ni.
Ogó�łem:� upraw�nio�nych� –� 430,� za –� 333,� prze�-
ciw�–�28,�wstrzy�ma�ło�się�–�69.

Uchwa ła nr 13/2010w spra�wie�zmia�ny�po�sta�no�wień
sta�tu�tu.
Ogó�łem:� upraw�nio�nych� –� 423,� za –� 216,� prze�-
ciw�–�162,�wstrzy�ma�ło�się�–�45.
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Kłam stwa, po mó wie nia, pół -
praw dy. In try gi, in sy nu acje…
Tak moż na w skró cie sko men to -
wać treść ar ty ku łu (spon so ro -
wa ne go) pt. „Lo ka to rzy kon tra
spół dziel czy bon zo wie”, któ ry
uka zał się w lo kal nym ty go dni ku
„Głos Za brza i Ru dy Ślą skiej”
w dniu 24.06. br. ja ko pu bli ka cja
nie któ rych człon ków i na jem -
ców GSM „Lu iza” sku pio nych
w Sto wa rzy sze niu Ruch Spo łecz -
ny Lu iza.
Ar�ty�kuł�zio�nie�nie�na�wi�ścią�do le�-
gal�nie� wy�bra�nych� i kie�ru�ją�cych
Spół�dziel�nią,� ze� zna�ko�mi�ty�mi
do tej�po�ry�re�zul�ta�ta�mi,�Ra�dy�Nad�-
zor�czej�i Za�rzą�du.�„Spół�dziel�czy
bon�zo�wie”,�„spół�dziel�cza�kli�ka”,
„cwa�ny� pre�zes”� i wie�le� in�nych
po�dob�nych�sfor�mu�ło�wań�za�miesz�-
czo�nych�w tej�pu�bli�ka�cji�oraz�epi�-
te�tów�pod ad�re�sem�Za�rzą�du�Spół�-
dziel�ni�bu�dzi�ło�by�je�dy�nie�nie�smak
i nie�wy�ma�ga�ło�by�w ogó�le�usto�-
sun�ko�wa�nia� się� do nich� gdy by
nie cho dzi ło o… spół dziel cze
do bro.
Nie�jest�ta�jem�ni�cą,�że�spraw�ca�mi
te�go�nie�uza�sad�nio�ne�go�fer�men�tu�jest

gro�no�osób�kry�ją�cych�się�pod ład�nie
brzmią�cą�na�zwą�Ruch�Spo�łecz�ny�Lu�-
iza.�W je�go�skład�wcho�dzą�rze�czy�-
wi�ście�na�jem�cy�i człon�ko�wie�Spół�-
dziel�ni,�ty�le�że�są�oni�ma�ni�pu�lo�wa�-
ni�i wpro�wa�dza�ni�w błąd�przez�lu�dzi
wy�stę�pu�ją�cych�w ro�li�tzw.�„do�rad�-
ców”�i „eks�per�tów”,�któ�rzy�w po�wo�-
dze�niu� tej� ru�chaw�ki� wi�dzą� swo�ją
„szan�sę� na suk�ces”.� Bo jak do -
tych czas oso by te (część z nich zna -
na jest od daw na lo kal nej spo łecz -
no ści) nie mo gą się po chwa lić ja -
ki mi kol wiek osią gnię cia mi w ży ciu
spo łecz nym i za wo do wym. A nuż
te raz się uda…�Skup�my�się�jed�nak
na fak�tach.
Spół�dziel�nia� „Lu�iza”� ob�cho�dzi
w tym�ro�ku 15-le�cie�swe�go�ist�nie�-
nia.�Przed la�ty�prze�ję�ła�za�rzą�dza�nie
ko�pal�nia�ny�mi�za�so�ba�mi�miesz�ka�-
nio�wy�mi�od KWK�„Za�brze�-Biel�-
szo�wi�ce”.�Znacz na część ko pal -
nia nych bu dyn ków i lo ka li znaj -
do wa ła się w złym sta nie tech nicz -
nym. W cią gu mi nio nych kil ku -
na stu lat Spół dziel nia ro bi ła
wszyst ko aby ten stan rze czy
zmie nić. Opra�co�wa�no� i kon�se�-
kwent�nie�re�ali�zo�wa�no�pro�gram�in�-

we�sty�cyj�ny� i mo�der�ni�za�cyj�no�-re�-
mon�to�wy�(wraz�z in�fra�struk�tu�rą),
w re zul ta cie cze go uzy ska no zna -
czą cą po pra wę wa run ków za -
miesz ka nia na na szych osie dlach.
Tak więc dzi siaj nie ma się cze go
wsty dzić. Wręcz�od�wrot�nie.�Wie�-
lo�let�ni�miesz�kań�cy�po�rów�nu�jąc�to
co�by�ło�kie�dyś,�a co�jest�te�raz,�z du�-
mą�pre�zen�tu�ją� swo�je�miej�sce� za�-
miesz�ka�nia.� Przez� ca�ły� ten� czas
spół�dziel�cze�usta�wo�daw�stwo�by�ło
cią�gle�no�we�li�zo�wa�ne.�No�we�ak�ty
praw�ne�nie�jed�no�krot�nie�za�kłó�ca�ły
ryt�micz�ny� roz�wój� spół�dziel�ni
miesz�ka�nio�wych�w ca�łym�kra�ju,�ale
Za�rząd�i RN�GSM�„Lu�iza”�po�tra�-
fi�ły�tym�we�zwa�niom�spro�stać.�Bo
przecież cho dzi ło o to, aby nie
zaprzepaścić la t wy sił ku, tru du,
po nie sio nych kosz tów, ocze ki -
wań i na dziei spółdzielców. Naj -
wię cej za mie sza nia na ryn ku
wpro wa dzi ła no we li za cja usta wy
o spół dziel niach miesz ka nio wych
z czerw ca 2007 ro ku ze zwa la ją -
ca na sprze daż miesz kań człon -
kom i na jem com spół dziel ni
za tzw. „zło tów kę”.Krót�kie�ter�mi�-
ny� i ma�sa� spraw� for�mal�no�-praw�-
nych� do za�ła�twie�nia� wy�wo�ła�ła
w spół�dziel�niach�praw�dzi�we�„trzę�-
sie�nie� zie�mi”.� Wbrew� wszel�kim
prze�ciw�no�ściom� Za�rząd� „Lu�izy”
przy�stą�pił� do re�ali�za�cji� usta�wo�-
wych�na�ka�zów.�Pro�ces�prze�kształ�-
ca�nia�wła�sno�ści�miesz�kań�wy�ma�gał
jed�nak�cza�su.�Naj�waż�niej�sza�by�ła
bo�wiem�za�sa�da,�że�wszyst�kie�dzia�-
ła�nia� mu�sia�ły� być� re�ali�zo�wa�ne
zgod�nie� z pra�wem.� Cho�ciaż�by
po to,�aby�po la�tach�nikt�nie�za�rzu�-
cił�no�we�mu�wła�ści�cie�lo�wi,�że�z wi�-
ny�Spół�dziel�ni�coś�ma�nie�ure�gu�lo�-
wa�ne.�Obec�nie�pro�ces�prze�kształ�-
ca�nia�miesz�kań�jest�już�bar�dzo�za�-
awan�so�wa�ny� –� cho�ciaż� cią�gle� to
tro�chę�trwa,�zy�sku�je�my�pew�ność,�że
pro�ces�ten�prze�bie�ga�pra�wi�dło�wo
i bez�nie�do�ró�bek.

Naj waż niej sze jest spół dziel cze do bro

PRZECIW MANIPULACJI I PIENIACTWU
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Za�cy�tuj�my� chwy�tli�wy� pro�pa�-
gan�do�wo�frag�ment�tek�stu�z ga�ze�-
ty�„…W GSM „Lu iza” na po rząd -
ku dzien nym są ta kie prak ty ki,
jak za kaz wglą du do do ku men tów,
blo ko wa nie uchwał, brak moż li wo -
ści wy ku pu miesz kań, sprze daż
grun tów i ka mie nic wraz z lo ka to -
ra mi oraz in we sto wa nie pie nię dzy
spół dziel ców bez kon sul ta cji z ni -
mi.” –� wszyst�ko� to� stek� bzdur
i wy�ssa�nych�z pal�ca�za�rzu�tów,�nie
ma�ją�cych�po�kry�cia�w rze�czy�wi�sto�-
ści.�Przy�kła�dem�te�go�jest�do�mnie�-
ma�na� sprze�daż� nie�ru�cho�mo�ści
wraz� z lo�ka�to�ra�mi.� Dla�te�go na�-
praw�dę�nie�ma�po�trze�by�do tych
wy�my�słów�się�usto�sun�ko�wy�wać.
War�to� jed�nak�pod�kre�ślić,�że�Za -
rząd Spół dziel ni dzia ła zgod nie
z prze pi sa mi pra wa, co po twier -
dza ją co rocz ne ba da nia bi lan su
i okre so we lu stra cje. In�ną�spra�wą
są�pro�ble�my�z prze�bie�giem�ob�rad
po�szcze�gól�nych� czę�ści�Wal�ne�go
Zgro�ma�dze�nia�Człon�ków.�Każ�dy

czło�nek�Spół�dziel�ni�mo�że�je�dy�nie
uczest�ni�czyć�w prze�bie�gu�ob�rad�tej
czę�ści� Zgro�ma�dze�nia� do któ�rej
zo�stał�przy�dzie�lo�ny.�Tak�więc,�je�-
że�li�ktoś�wie�dząc�o tym�przy�cho�-
dzi�na po�szcze�gól�ne�czę�ści�Wal�ne�-
go�tyl�ko�po to,�aby�siać�za�mie�sza�-
nie�i za�kłó�cać�ob�ra�dy�in�nym�człon�-
kom�to…�trud�no�się�dzi�wić,�że�ma
za�kaz�wstę�pu.�
Iry�tu�ją�cym� jest� przed�sta�wie�nie
w ww.�ar�ty�ku�le�wy�ni�ku�pro�ce�su�są�-
do�we�go�ja�ki�to�czył�się�po�mię�dzy
Spół�dziel�nią,�a jed�nym�z człon�ków
o uchy�le�nie�czte�rech�uchwał�Wal�-
ne�go� Zgro�ma�dze�nia� Człon�ków
z 2009� ro�ku.� Sąd Okrę go wy
utrzy mał w mo cy ja ko zgod ne
z pra wem trzy z pod ję tych wów -
czas uchwał, a je dy nie jed ną i to
ze wzglę dów tech nicz no -pro ce du -
ral nych uchy lił. Już sam ten fakt
pod wa ża wiarygodność te go ar -
ty ku łu. Dla�cze�go�ani�sło�wem�nie
wspo�mi�na się� o bar�dzo� do�brych
wy�ni�kach�fi�nan�so�wych�Spół�dziel�-

ni:�wy�pra�co�wa�niu�zy�sku�i płyn�no�-
ści� fi�nan�so�wej?�Prze�cież� to�by�ły
głów�ne� za�gad�nie�nia� po�ru�sza-
ne� na Wal�nym� Zgro�ma�dze�niu
Człon�ków.�
Wresz�cie�ab�sur�dal�ny�za�rzut,�że�ci
sa�mi� człon�ko�wie� Za�rzą�du� Spół�-
dziel�ni�„za dłu go sie dzą na stoł -
kach”.Czy�je�że�li�ktoś�spi�su�je�się�do�-
brze�to�wy�ma�ga�uka�ra�nia�bo�się…
znu�dził?�A mo�że�ko�muś�prze�szka�-
dza?�Praw�da�pa�no�wie,,�do�rad�cy”�ze
Sto�wa�rzy�sze�nia?�
Na ko�niec� jesz�cze� jed�no.� Tam
gdzie�bra�ku�je�ar�gu�men�tów�praw�-
nych� i ra�cjo�nal�nych� opar�tych
na fak�tach�po�zo�sta�ją…�emo�cje,�in�-
sy�nu�acje,� po�mó�wie�nia.� Daw�no
już�prze�ko�na�li�śmy�się,�że�z tych
po�wo�dów� ła�two� jest� znisz�czyć
rze�czy� do�bre,� a o wie�le� trud�niej
zbu�do�wać� coś� war�to�ścio�we�go.
Dla�te�go� na�le�ży� chro�nić� do�bro
wszyst�kich�spół�dziel�ców�aby�nie
do�pu�ścić� do roz�trwo�nie�nia� spół�-
dziel�cze�go�ma�jąt�ku.

Nie�usta�je,�wspo�ma�ga�na�przez�nie�-
któ�re�me�dia�i pro�wa�dzo�na�w sty�lu�„po�-
lo�wa�nia� na cza�row�ni�ce”,� na�gon�ka
na wła�dze�GSM�„Lu�iza”.�Na ce�low�ni�-
ku�jest�zwłasz�cza�Za�rząd�Spół�dziel�ni
na cze�le�z jej�wie�lo�let�nim�pre�ze�sem.
Wia�do�mo� też,� że� in�spi�ra�to�ra�mi� tych
dzia�łań�są�nie�któ�rzy�człon�ko�wie�i do�-
rad�cy� zrze�sze�ni� w Sto�wa�rzy�sze�niu
Ruch� Spo�łecz�ny� Lu�iza.� Za�rzu�ty� są
wciąż�ta�kie�sa�me:�pre�zes�ha�mu�je�pro�-
ces�prze�kształ�ca�nia�miesz�kań�i w ogó�-
le�jest�nie�do�bry,�do ki�tu,�be�ee….�Opo�-
nen�ci�nie�przyj�mu�ją�do wia�do�mo�ści
fak�tu,�ze�Spół�dziel�nia�ma�bar�dzo�do�-
bre� wy�ni�ki� fi�nan�so�we,� sub�stan�cja
miesz�ka�nio�wa� jest� na bie�żą�co� mo�-
der�ni�zo�wa�na�i re�mon�to�wa�na,�a miesz�-
kań�com� ży�je� się� na spół�dziel�czych
osie�dlach�co�raz�le�piej.�Nie�do�ce�nia�się
rów�nież�te�go,�że�ta�ki�stan�rze�czy�jest
nie�wąt�pli�wie� za�słu�gą� lu�dzi,� któ�rzy
od lat�kie�ru�ją�Spół�dziel�nią�spraw�nie
i z go�spo�dar�ską�tro�ską.
W wy�da�niu� ga�ze�ty� POL�SKA

DZIEN�NIK�ZA�CHOD�NI�z dnia 9.07

br.� uka�zał� się� ar�ty�kuł� pod ty�tu�łem
„Bunt�lo�ka�to�rów�GSM�„Lu�iza”�do�ty�-
czą�cy� kil�ku� spraw� spół�dziel�czych.
Do�daj�my�od ra�zu,�że�pu�bli�ka�cja�na�pi�-
sa�na�zo�sta�ła�w spo�sób�bar�dzo�jed�no�-
stron�ny.�Do�ko�na�no�w niej�kla�sycz�ne�-
go� po�dzia�łu� „bo�ha�te�rów”� na czar�ne
i bia�łe�cha�rak�te�ry.�Ci�źli�to�do�tych�cza�-
so�wy�Za�rząd�Spół�dziel�ni�z pre�ze�sem
na cze�le,�a ci�do�brzy�to�oczy�wi�ście�rze�-
ko�mo�po�krzyw�dze�ni�nie�któ�rzy�człon�-
ko�wie�Sto�wa�rzy�sze�nia.�Nie�ste�ty�po�mi�-
mo�naj�lep�szych�„chę�ci”�au�tor�ki�te�go�ar�-
ty�ku�łu�zna�la�zło�się�w nim�wie�le�nie�ści�-
sło�ści�i prze�ina�czeń.�Po�wścią�gnij�my
jed�nak�emo�cje�i przejdź�my�do fak�tów.
Za�rząd�Spół�dziel�ni�nie�ha�mu�je�pro�-

ce�su�prze�kształ�ceń�(ale�nie�wy�ku�pu�–�to
chy�ba�nie�wła�ści�wy�ter�min?),�a tyl�ko�ści�-
śle�prze�strze�ga�by�pro�ces�ten�prze�bie�gał
zgod�nie� z obo�wią�zu�ją�cym� pra�wem.
Nie�jest�praw�dzi�wy�za�rzut,�że�w tej�spół�-
dziel�ni,�miesz�ka�nia�prze�kształ�ci�li�tyl�ko
nie�licz�ni.�Tyl�ko�do po�ło�wy�ro�ku 2007
(przed uka�za�niem�się�usta�wy�z czerw�-
ca�te�goż�ro�ku)�zo�sta�ło�prze�kształ�co�nych

pra�wie�dwa�ty�sią�ce�miesz�kań,�a na no�-
wych�za�sa�dach,�od po�ło�wy 2007�ro�ku,
licz�ba� prze�kształ�ceń� prze�kro�czy�ła
już 1000.�Pro�ces�ten�nie�ustan�nie�trwa.
Je�że�li�ktoś�ma�na�wet�„gro�szo�we�za�-

le�gło�ści”�nie�mo�że�prze�kształ�cić�miesz�-
ka�nia� bo…ta�kie� są� prze�pi�sy� pra�wa.
Człon�kiem� Spół�dziel�ni� mo�że� zo�stać
każ�dy�kto�nie�ma�wo�bec�niej�żad�nych
za�le�gło�ści,�wpła�cił�wpi�so�we�oraz�wy�-
ku�pił�udzia�ły�w Spół�dziel�ni.�O ich�wy�-
so�ko�ści�nie�de�cy�du�je�Za�rząd�lecz�naj�-
wyż�sze� spół�dziel�cze� gre�mium� czy�li
Wal�ne�Zgro�ma�dze�nie�Człon�ków.�Bo
Spół�dziel�nia�to�ta�ka�wła�śnie�fir�ma,�któ�-
ra�jest�wła�sno�ścią�wszyst�kich�jej�człon�-
ków.�Dba�łość�o swo�je�in�te�re�sy�człon�-
ko�wie� po�wie�rza�ją� Za�rzą�do�wi� i Ra�-
dzie�Nad�zor�czej,�or�ga�nom�wy�bie�ra�nym
le�gal�nie�i zgod�nie�z pra�wem.�Dla te go
raz jesz cze war to za ape lo wać
do wszyst kich, któ rym le ży na ser cu
spół dziel cze do bro – uspo kój my
emo cje, nie daj my się w dal szym cią -
gu ma ni pu lo wać gru pie za cie trze wio -
nych osób.

Bunt lo ka to rów 
czy za cie trze wie nie gru py osób?
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Wykaz wniosków zgło szo nych w cza sie 
Wal ne go Zgro ma dze nia Człon ków GSM „Lu iza”

w czę ściach w dniach 16-29.06.2010 r.

W pierw szej czę ści Wal ne go Zgro ma dze nia, któ -
re od by ło się 16.06.2010 r. w Za brzu człon ko wie zgło -
si li na stę pu ją ce wnio ski:
1.�Od�wo�ła�nie�człon�ka�Ra�dy�Nad�zor�czej.
Gło so wa ło: 18 za – 16, prze ciw – 1,wstrzy ma ło

się – 1
2.� Od�wo�ła�nie� Pre�ze�sa� Za�rzą�du� GSM� „Lu�iza”.
Zmia�na�po�rząd�ku�ob�rad.

Gło so wa ło: 18 za – 18, prze ciw – 0,wstrzy ma ło
się – 0
3.�Od�wo�ła�nie V�-ce�Pre�zes�Za�rzą�du�GSM�„Lu�iza”.
Do gło so wa nia nie do szło.

W dru giej czę ści Wal ne go Zgro ma dze nia, któ re od -
by ło się 17.06.2010 r. w Za brzu człon ko wie zgło si li na -
stę pu ją ce wnio ski:
1.�Lo�ka�to�rzy� bu�dyn�ku� ul.�Ka�li�no�wa 13e wno�szą
wnio�sek�o uję�cie�bu�dyn�ku�do ocie�ple�nia�w naj�bliż�szym
pla�nie.

Gło so wa ło: 41 za – 41, prze ciw – 0,wstrzy ma ło
się – 0
2.�Skie�ro�wa�nie�sto�sow�ne�go�pi�sma�do UM�w Za�brzu
-wła�ści�we�go�or�ga�nu�o do�ko�na�nie�pa�sów�przej�ścia
przez�ul.�Kor�czo�ka�na wy�so�ko�ści�scho�dów�do�pro�wa�-
dza�ją�cych�do chod�ni�ka�w kie�run�ku�ko�ścio�ła�św.�Ja�-
dwi�gi.

Gło so wa ło: 41 za – 41, prze ciw – 0,wstrzy ma ło
się – 0
3.�Wy�ko�nać�śmiet�nik�dla�blo�ku�ul.�Ka�li�no�wa 15.
Gło so wa ło: 41 za – 41, prze ciw – 0,wstrzy ma ło

się – 0

4.�O do�pusz�cze�nie�do gło�so�wa�nia�nad uchwa�ła�mi
o od�wo�ła�niu�Człon�ków�Za�rzą�du,�któ�re�nie�wy�ma�ga�-
ją�zgło�sze�nia�uprzed�nio�do po�rząd�ku�ob�rad�a by�ły�gło�-
so�wa�ne�na I Czę�ści�Wal�ne�go�Zgro�ma�dze�nia�GSM
„Lu�iza”.

Do gło so wa nia nie do szło
5.�Udzie�le�nie�od�po�wie�dzi�przez�Za�rząd,�czy�zło�żo�-
ne� zo�sta�ły� w ter�mi�nie� wnio�ski� –� pro�jek�ty� uchwał
w przed�mio�cie�od�wo�ła�nia�Ra�dy�Nad�zor�czej,�a je�śli�tak
to�dla�cze�go�nie�zo�sta�ły�uję�te�w po�rząd�ku�ob�rad.�Pro�-
szę�o po�da�nie�pod�sta�wy�praw�nej�ta�kie�go�roz�strzy�gnię�-
cia�oraz�te�go�kto�pod�jął�i w ja�kiej�for�mie�de�cy�zję�w tym
za�kre�sie.

Do gło so wa nia nie do szło
6.�Do Za�rzą�du�Spół�dziel�ni�Lu�iza,�aby�każ�de�go�ro�-
ku�był�po�da�ny�stan�kon�ta�fi�nan�so�we�go�każ�de�go�blo�-
ku�miesz�kal�ne�go,�przy�cho�dy�i roz�cho�dy�by�ły�po�da�wa�-
ne�każ�de�mu�człon�ko�wi�spół�dziel�ni�miesz�ka�ją�cych�w da�-
nym�blo�ku.

Do gło so wa nia nie do szło
7.�Do�ko�nać�wy�mia�nę�zam�ka�cią�gle�za�ci�na�ją�ce�go�się
przy drzwiach�wej�ścio�wych�w bu�dyn�ku�przy ul.�Ol�-
cho�wej 11�wraz�z wy�mia�ną�klu�czy�wszyst�kim�lo�ka�-
to�rom.

Gło so wa ło: 41 za – 41, prze ciw – 0, wstrzy ma ło
się – 0
8.� Pro�szę� o re�mont� bal�ko�nów� przy ul.� Orze�cho�-
wej 10, 8, 6.�Szcze�gól�nie�o bal�kon�w try�bie�pil�nym
przy ul.�Orze�cho�wej 10/16�i 10/21�(za�gro�żo�ne�ży�cie).

Gło so wa ło: 41 za – 41, prze ciw – 0,wstrzy ma ło
się – 0

W Uwa�gach�za�miesz�czo�nych�na str. 33�Pro�to�ko�łu
WZCz�w czę�ściach�GSM�„Lu�iza”,�któ�re�od�by�ło�się
w dniach 16-29.06.2010�r.,�stwier�dzo�no�co�na�stę�pu�-
je:�„Na ob ra dach czwar tej czę ści Wal ne go Zgro ma -
dze nia człon ko wie Spół dziel ni zmie ni li po rzą dek ob -
rad wpro wa dza jąc do dat ko we uchwa ły pod da jąc je
pod gło so wa nie je dy nie człon kom da nej czę ści Wal -
ne go Zgro ma dze nia”. Ta�ka�sa�ma�sy�tu�acja�za�ist�nia�-
ła�na ob�ra�dach�pią�tej�oraz�siód�mej�czę�ści�WZCz.
Dzia�ła�nia�ta�kie�zo�sta�ły�pod�ję�te�nie�zgod�nie�z pra�-
wem,�po�nie�waż�na�ru�sza�ją�art. 83. 7.�usta�wy�o spół�-
dziel�niach�miesz�ka�nio�wych,�któ�ry�stwier�dza:�„Wal -
ne zgro ma dze nie mo że po dej mo wać uchwa ły je dy -
nie w spra wach ob ję tych po rząd kiem ob rad po da -

nym do wia do mo ści człon ków w ter mi nach i w spo -
sób okre ślo ny w usta wie” oraz�art. 83. 9.�któ�ry�stwier�-
dza:�„Uchwa łę uwa ża się za pod ję tą, je że li by ła pod -
da na pod gło so wa nie wszyst kich czę ści wal ne go
zgro ma dze nia, a za uchwa łą opo wie dzia ła się wy -
ma ga na w usta wie lub sta tu cie więk szość ogól nej
licz by człon ków uczest ni czą cych w wal nym zgro ma -
dze niu”.
Wsu�mie�w ten�spo�sób�gło�so�wa�no�(przy czę�ścio�wo
już�opu�sto�sza�łej�sa�li) 28�uchwa�ł�o�róż�nej�tre�ści.�Do�-
ty�czy�ły�one�od�wo�ła�nia�człon�ków�Ra�dy�Nad�zor�czej
oraz�człon�ków�Za�rzą�du�Spół�dziel�ni�i usta�le�nia�try�bu
usta�na�wia�nia�od�ręb�nej�wła�sno�ści�lo�ka�li�miesz�kal�nych
na rzecz�na�jem�ców�i in�nych�osób�upraw�nio�nych,

Ob ra dy z na ru sze niem usta wy o spół dziel niach miesz ka nio wych
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9.�Wy�re�mon�to�wać�spę�ka�ne�bal�ko�ny�Orze�cho�wa 6.
Gło so wa ło: 41 za – 41, prze ciw – 0,wstrzy ma ło

się – 0
10.� Zmniej�szyć� –� czę�ścio�wo� za�mu�ro�wać� okna
na klat�ce�scho�do�wej�dol�na�cześć�Orze�cho�wa 6.

Gło so wa ło: 41 za – 41, prze ciw – 0,wstrzy ma ło
się – 0
11.�Wy�ko�na�nie�chod�ni�ka�z blo�ków�Agre�sto�wa 1-3
do śmiet�ni�ka.

Gło so wa ło: 41 za – 41, prze ciw – 0,wstrzy ma ło
się – 0
12.�Wy�ko�na�nie�par�kin�gu�dla�blo�ków�z ul.�Agre�sto�-
wej�(od stro�ny�pa�wi�lo�nu�han�dlo�we�go).�Brak�par�kin�-
gu�po�wo�du�je�usta�wia�nie�sa�mo�cho�dów�bez�po�śred�nio
pod okna�mi�miesz�kań,�nie�jed�no�krot�nie 5 m�od okien.

Gło so wa ło: 41 za – 41, prze ciw – 0,wstrzy ma ło
się – 0
13.�Ka�li�no�wa 11-�do�pil�no�wać�re�ali�za�cji�ocie�ple�nia
bu�dyn�ku.

Gło so wa ło: 41 za – 41, prze ciw – 0,wstrzy ma ło
się – 0
14.�Proś�ba�o wy�ko�na�nie�za�suw�zwrot�nych,�ze�wnętrz�-
nych� lub� we�wnętrz�nych� przy ul.� Ol�cho�-
wej 13÷a, 11÷b, 9÷a za�la�ne�są�fe�ka�lia�mi�i wo�dą�desz�-
czo�wą,�któ�ra�wy�cho�dzi�z nit�ki�cie�płow�ni�czej.�Fe�tor�wy�-
do�by�wa�ją�cy�się�z piw�ni�cy�jest�brzyd�ki�i nie�do znie�-
sie�nia.

Gło so wa ło: 41 za – 41, prze ciw – 0,wstrzy ma ło
się – 0
15.�Usu�nię�cie�cią�gle�za�le�wa�nej�w cią�gu�desz�czu
klat�ki�i piw�ni�cy�i na�cią�ga�nie�wil�go�cią,�przy tym�mu�-
rów�miesz�ka�nia�przy ul.�Ka�li�no�wej 13.�Prze�sią�ka
przez�mu�ry.

Gło so wa ło: 41 za – 41, prze -
ciw – 0,wstrzy ma ło się – 0
16.�Za�ło�że�nie�wy�łącz�ni�ka�świa�tła
na klat�ce� scho�do�wej� (no�cą)� po�-
nie�waż�świe�ci�się�przez�dłu�gi�czas
w dzień�przy ul.�Ka�li�no�wej 13.

Gło so wa ło: 41 za – 41, prze -
ciw – 0,wstrzy ma ło się – 0

W trze ciej czę ści Wal ne go Zgro -
ma dze nia, któ re od by ło
się 18.06.2010 r. w Za brzu człon -
ko wie zgło si li na stę pu ją ce wnio ski:
1.�Spro�sto�wa�nie�ak�tu�no�ta�rial�ne�-
go� dla� od�ręb�nej� wła�sno�ści� lo�ka�li
przy ul.�Go�ethe�go 14�Aw spra�wie
piw�nic.

Do gło so wa nia nie do szło
2.� An�to�ni�na� Grzyb� wnio�sku�je
w spra�wie�prze�sła�nia�pi�sem�nej�od�-
po�wie�dzi� na te�mat� pow.� lo�ka�lu
miesz�kal�ne�go.

Do gło so wa nia nie do szło
3.�Prze�pro�wa�dze�nie�gło�so�wa�nia
nad uchwa�ła�mi�w przed�mio�cie�od�-

wo�ła�nia�człon�ków�Za�rzą�du�GSM�„Lu�iza”�z I czę�ści
Wal�ne�go�Zgro�ma�dze�nia.

Do gło so wa nia nie do szło
4.�Udzie�le�nie�od�po�wie�dzi�w kwe�stii�nie�przy�ję�cia�Pa�-
ni�Agniesz�ki�Grzyb�na człon�ka�Spół�dziel�ni.

Do gło so wa nia nie do szło
5.�Za�ło�że�nie�mo�ni�to�rin�gu�w bu�dyn�ku�ul.�Go�ethe�go
14�A.

Gło so wa ło: 36 za – 22, prze ciw – 14, wstrzy ma ło
się – 0
6.�Wy�ko�na�nie�ele�wa�cji�ze�wnętrz�nej�i we�wnętrz�nej
przy ul.�Go�ethe�go 14�A.

Gło so wa ło: 33 za – 15, prze ciw – 18, wstrzy ma ło
się – 0
7.�Wy�sto�so�wa�nie�pi�sma�do UM�w Za�brzu�ce�lem
przy�spie�sze�nia�wy�ko�na�nia�dro�gi�do�jaz�do�wej�do blo�-
ku�przy ul.�Mi�kul�czyc�kiej 4/4a

Do gło so wa nia nie do szło
8.�Wy�ko�na�nie�cen�tral�ne�go�ogrze�wa�nia�blo�ku�przy ul.
Mi�kul�czyc�kiej 4/4a.� Na�le�ży� wy�sto�so�wać� pi�smo
do PE�CU�ce�lem�usta�le�nia�ter�mi�nu�przy�łą�cza�nit�ki�cie�-
płow�ni�czej�do blo�ku.

Gło so wa ło: 31 za – 5, prze ciw – 26, wstrzy ma ło
się – 0
9.� Wy�eg�ze�kwo�wa�nie� od wy�ko�naw�ców� da�chów
w 2004�r.�przy ul. 3-go�Ma�ja 35-37�a (do�ty�czy�gwa�-
ran�cji).

Do gło so wa nia nie do szło
10.�Drzwi�wej�ścio�we�przy ul.�Szy�ma�now�skie�go 4A
do wy�mia�ny�al�bo�wy�re�mon�to�wać.

Do gło so wa nia nie do szło
11.�O prze�pro�wa�dze�nie�lu�stra�cji�co�rok.
Do gło so wa nia nie do szło
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W czwar tej czę ści Wal ne go Zgro ma dze nia, któ re
od by ło się 21.06.2010 r. w Za brzu człon ko wie zgło -
si li na stę pu ją ce wnio ski:
1.�Wy�ko�na�nie�ozna�ko�wa�ne�go�przej�ścia�dla�pie�szych
na ul.�Mo�drze�wio�wej�po�mię�dzy�nr 1�i 2�oraz�wy�ko�-
na�nie�zjaz�du�na wóz�ki�dzie�cię�ce�na scho�dach�w tym
re�jo�nie.

Gło so wa ło: 22 za – 22, prze ciw – 0, wstrzy ma ło
się – 0
2.�Po�da�nie�ter�mi�nu�do�cie�ple�nia�bu�dyn�ku�przy ul.�Po�-
rdzi�ka 9�i 11�od stro�ny�po�łu�dnio�wej.

Gło so wa ło: 20 za – 20, prze ciw – 0, wstrzy ma ło
się – 0
3.�Suk�ce�syw�ne�prze�ka�zy�wa�nie�środ�ków�fi�nan�so�wych
na po�pra�wie�nie�dróg,�pod�jaz�dów�uspraw�nia�ją�cych�po�-
ru�sza�nie�się�oso�bom�ko�rzy�sta�ją�cym�z wóz�ków�in�wa�-
lidz�kich.

Do gło so wa nia nie do szło

W pią tej czę ści Wal ne go Zgro ma dze nia, któ re od -
by ło się 22.06.2010 r. w Za brzu człon ko wie zgło si li
na stę pu ją ce wnio ski:
1.�Usta�le�nie�w przy�szło�ści�Wal�ne�go�Zgro�ma�dze�nia
w 4�gru�pach�a nie�jak�obec�nie�w 9�gru�pach.

Gło so wa ło: 29 za – 23, prze ciw – 6, wstrzy ma ło
się – 0
2.�Re�mont�uszko�dzo�nych�na�wierzch�ni�as�fal�to�wych
par�kin�gu�przy ul.�Ka�wi�ka 24, 26, 28.

Gło so wa ło: 31 za – 25, prze ciw – 6, wstrzy ma ło
się – 0
3.�Wy�ko�na�nie�par�kin�gu�na 90�sa�mo�cho�dów�przy ul.
Ka�wi�ka,�Po�rdzi�ka

Gło so wa ło: 24 za – 4, prze ciw – 20, wstrzy ma ło
się – 0
4.�Do�koń�cze�nie�oraz�mo�der�ni�za�cja�klat�ki�scho�do�wej
oraz�ele�wa�cji�przy ul.�Ka�wi�ka 11.

Gło so wa ło: 27 za – 27, prze ciw – 0, wstrzy ma ło
się – 0
5.�Wy�ja�śnie�nie�udzia�łów�jednego�z�członków Ra�dy
Nad�zor�czej.�Wmiesz�ka�niu�pro�wa�dzi�dzia�łal�ność�go�-
spo�dar�czą.�Po�wi�nien�mieć�wy�ku�pio�ne 5,�a praw�do�po�-
dob�nie�po�sia�da 2.

Do gło so wa nia nie do szło.
6.�Na ja�kich�wa�run�kach�lub�za�sa�dach�po�sia�da�man�-
dat�naWal�ne�Zgro�ma�dze�nie�Pan�Ja�ro�sław�Kry�stek�sko�-
ro�nie�jest�w za�so�bach�GSM�„Lu�iza”.

Do gło so wa nia nie do szło.
7.�Częst�sze�ma�lo�wa�nie�kla�tek�scho�do�wych�w bu�dyn�-
ku�ze�wzglę�du�na zwięk�szo�ną�de�wa�sta�cję�zwią�za�ną
z użyt�ko�wa�niem�piw�nic�przez�fir�mę�hy�drau�licz�ną.

Do gło so wa nia nie do szło.
8.�Ob�ni�że�nie�czyn�szu�dla�od�ręb�nej�wła�sno�ści�tak�by
każ�dy�kto�chce�mógł�opła�cić�ubez�pie�cze�nie�ścian.

Do gło so wa nia nie do szło.

W szó stej czę ści Wal ne go Zgro ma dze nia, któ re
od by ło się 24.06.2010 r. w Za brzu człon ko wie
zgło si li na stę pu ją ce wnio ski:

1.�Wy�mia�na�okien�klat�ki�scho�do�wej�oraz�piw�ni�cy
przy ul.�Po�rzecz�ko�wej 1.�Wy�mia�na�drzwi�wej�ścio�wych
przy ul.�Po�rzecz�ko�wej 1.

Gło so wa ło: 22 za – 22, prze ciw – 0, wstrzy ma ło
się – 0
2.�Za�mon�to�wa�nie�oka�pów�nad okna�mi�bal�ko�no�wy�-
mi�na IV p.�ca�łe�go�bu�dyn�ku�(dot.�Kor�czo�ka 57�i 59).

Gło so wa ło: 26 za – 26, prze ciw – 0, wstrzy ma ło
się – 0
3.�Ul.�Kor�czo�ka 57�b�–�do�ty�czy�za�mon�to�wa�nia�sy�-
gna�li�za�cji�świetl�nej�na skrzy�żo�wa�niu�ulic�Kor�czo�ka,
Wy�ci�ska,�Ka�wi�ka.

Gło so wa ło: 28 za – 28, prze ciw – 0, wstrzy ma ło
się – 0
4.� Wy�sy�pa�nie� i utwar�dze�nie� pla�cu� za blo�kiem
przy ul.�Kor�czo�ka 59�i 57.

Gło so wa ło: 28 za – 28, prze ciw – 0, wstrzy ma ło
się – 0
5.�Okre�so�we�prze�glą�dy�prze�wo�dów�ga�zo�wo�-ko�mi�-
no�wych�w go�dzi�nach�do�stęp�nych�dla�osób�pra�cu�ją�-
cych�we�wszyst�kich�za�so�bach�GSM�Lu�iza.

Gło so wa ło: 29 za – 29, prze ciw – 0, wstrzy ma ło
się – 0
6.�Kom�plek�so�wa�mo�der�ni�za�cja�bu�dyn�ku�przy ul.
Cze�re�śnio�wej 6�wraz�ze�zmia�ną�sys�te�mu�ogrze�wa�nia.

Gło so wa ło: 22 za – 22, prze ciw – 0, wstrzy ma ło
się – 0

W siód mej czę ści Wal ne go Zgro ma dze nia, któ re
od by ło się 25.06.2010 r. w Za brzu człon ko wie zgło -
si li na stę pu ją ce wnio ski:
1.�Re�mont�schod�ków�nie�na�da�ją�cych�się�do użyt�ku
oraz�ocie�ple�nie�bu�dyn�ku�w związ�ku�z ni�ską�temp.�wnę�-
trza�w okre�sie�zi�mo�wym.�Dziel�ni�ca�Wi�rek.�Blok 17-
17a.

Gło so wa ło: 59 za – 50, prze ciw – 0, wstrzy ma ło
się – 9
2.�Wy�ja�śnie�nie�spra�wy�ocie�ple�nia�blo�ku�na ul.�Mo�-
drze�wio�wej�–�dla�cze�go�spół�dziel�nia�Skar�bek�wy�ko�-
na�ła�usłu�gę�za 90�tyś.�zł,�GSM�Lu�iza�za 350�tyś.�zł.
Proś�ba�o wy�ja�śnie�nie�dla�wszyst�kich�człon�ków.

Gło so wa ło: 59 za – 53, prze ciw – 0, wstrzy ma ło
się – 6
3.�Wy�mia�nę�okien�w klat�ce�scho�do�wej�przy ul.�Jan�-
kow�skie�go 12�i 12�B.�O wy�mia�nę�da�chów�nad wej�-
ściem�do kla�tek�scho�do�wych�ul.�Jan�kow�skie�go 12�i 12
B.

Gło so wa ło: 59 za – 51, prze ciw – 0, wstrzy ma ło
się – 8
4.�Ul.�Biel�szo�wic�ka�i Pier�ni�kar�czy�ka.
-�za�mon�to�wać� na przy�blo�ko�wych� pla�cach� za�baw
ław�ki� dla� osób� opie�ku�ją�cych� się� ba�wią�cy�mi�
dzieć�mi,
-�za�mon�to�wać�ław�ki�i ko�sze�na śmieci�przy klat�kach
scho�do�wych�blo�ków�przy ul.�Biel�szo�wic�kiej�i Pier�-
ni�kar�czy�ka,
-�wy�re�mon�to�wać�la�tar�nie�i uru�cho�mić�oświe�tle�nie�mię�-
dzy�blo�ka�mi 98-96�przy ul.�Biel�szo�wic�kiej�oświe�-
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tla�ją�ce�tak�że�plac�za�baw.�Ogro�dzić�i za�da�szyć�miej�-
sca�usta�wia�nia�po�jem�ni�ków�na śmie�ci�przy blo�kach
ul.�Pier�ni�kar�czy�ka�i Biel�szo�wic�kiej,
-�zmie�nić�usy�tu�owa�nie�po�jem�ni�ków�na od�pa�dy�wtór�-
ne�(dzwo�nów)�sto�ją�cych�na traw�ni�ku�mię�dzy�blo�ka�-
mi 93-95,� prze�sta�wić�w miej�sce� obok�po�jem�ni�ka
na odzież�uży�wa�ną�(Czer�wo�ny�Krzyż),
-�wy�re�mon�to�wać�chod�ni�ki�doj�ścio�we�do kla�tek�scho�-
do�wych.
-�Po prze�pro�wa�dzo�nych� pra�cach� ka�na�li�za�cyj�nych
i ener�ge�tycz�nych�- uzu�peł�nić�rów�nież�znisz�czo�ne�ży�-
wo�pło�ty�do�ty�czy�blo�ku�nr 93�przy ul.�Biel�szo�wic�kiej.
Gło so wa ło: 59 za – 51, prze ciw – 0, wstrzy ma ło

się – 8
5.� Je�że�li� od�rzu�co�no�wnio�sek� o wy�ra�że�nie� zgo�dy
na za�cią�ga�nie�kre�dy�tu�na pro�wa�dze�nie�prac�ocie�ple�-
nio�wych�bu�dyn�ków,�to�jak�bę�dzie�wy�no�si�ła�kwo�ta�ocie�-
ple�nia�po tym�od�rzu�ce�niu�–�wy�pi�sać�tą�kwo�tę�w ga�-
blot�ce�spół�dziel�ni.

Gło so wa ło: 58 za – 52, prze ciw – 0, wstrzy ma ło
się – 6

W ósmej czę ści Wal ne go Zgro ma dze nia, któ re od -
by ło się 28.06.2010 r. w Za brzu człon ko wie zgło si li
na stę pu ją ce wnio ski:
1.�Lo�ka�to�rzy�zam.�przy ul.�Chro�bo�ka 1�i 3�pro�szą
o wy�mia�nę�drzwi�wej�ścio�wych�oraz�wy�mia�nę�okien
na klat�ce�scho�do�wej,�któ�re�ma�ją 53�la�ta,�drzwi�i okna
są�spróch�nia�łe�i nie�do�my�ka�ją�się.

Gło so wa ło: 49 za – 35, prze ciw – 0, wstrzy ma ło
się – 14
2.�Lo�ka�to�rzy�przy ul.�Chro�bo�ka 8, 41-711�Ru�da�Ślą�-
ska.
-�wy�ma�lo�wa�nie�klat�ki�scho�do�wej,
-�wy�mia�nę�okien�na klat�ce�scho�do�wej,
-�na�pra�wę�chod�ni�ka,�któ�ry�za�pa�da�się�w cza�sie�desz�-
czu,
-�prze�wie�sze�nie�skrzyn�ki�na re�kla�my�na ze�wnątrz�bu�-
dyn�ku,
-�na�pra�wę�za�da�sze�nia�przed drzwia�mi�wej�ścio�wy�mi
przy ul.�Chro�bo�ka 8.
Gło so wa ło: 49 za – 33, prze ciw – 0, wstrzy ma ło

się – 16
3.�Miesz�kań�cy�ul.�Ks.�Nie�dzie�li 37�a,�b,�c,�d�do�ma�-
ga�ją�się�od Pre�ze�sa�i ad�mi�ni�stra�cji�prze�zna�cze�nia�środ�-
ków�z pła�co�ne�go�przez�nich�fun�du�szu�re�mon�to�we�go
na wy�ko�na�nie�na�stę�pu�ją�cych�prac:
-�ocie�ple�nie�bu�dyn�ku�przy ul.�Ks.�Nie�dzie�li,
-�wy�mia�nę� drzwi� wej�ścio�wych� i sto�lar�ki� okien�nej
na klat�kach�scho�do�wych,
-�pod�łą�cze�nie�bu�dyn�ku�do sie�ci�cen�tral�ne�go�ogrze�wa�-
nia,
-�utwo�rze�nie�par�kin�gu�i ge�ne�ral�ny�re�mont�osie�dlo�wej
dro�gi.
Gło so wa ło: 49 za – 30, prze ciw – 1, wstrzy ma ło

się – 18
4.�Wy�ko�nać�izo�la�cję�ze�wnętrz�ną�blo�ku�ul.�Rów�no�-
le�gła 7.

Gło so wa ło: 49 za – 30, prze ciw – 1, wstrzy ma ło
się – 10
5.�Wy�ja�śnie�nie�róż�nic�po�mia�ro�wych�wy�ko�ny�wa�nych
przez�fir�mę�in�wen�ta�ry�za�cyj�ną.�Od�po�wie�dzi�udzie�lił
Pre�zes�GSM�„Lu�iza”

Do gło so wa nia nie do szło

W dzie wią tej czę ści Wal ne go Zgro ma dze nia, któ -
re od by ło się 29.06.2010 r. w Za brzu człon ko wie zgło -
si li na stę pu ją ce wnio ski:
1.�Upo�rząd�ko�wa�nie�ka�na�li�za�cji�desz�czo�wej.�Wy�ko�-
na�nie�par�kin�gu�przy ul.�So�li�dar�no�ści 28-30.

Gło so wa ło: 21 za – 21, prze ciw – 0, wstrzy ma ło
się – 0
2.�Po�now�ne�wy�ko�na�nie�re�mon�tu�da�chu�przy ul.�Za�-
men�ho�fa 2-2c�i po�pra�wie�nie�do�cie�ple�nia�–�prze�cie�ka.
Na�kryć�przy�kry�wą�że�liw�ną�ga�iger�prze�ciw�desz�czo�wy
ul.�Za�men�ho�fa 2�c.

Gło so wa ło: 21 za – 21, prze ciw – 0, wstrzy ma ło
się – 0
3.�Po�pra�wie�nie�i pra�wi�dło�we�osa�dze�nie�drzwi�wej�-
ścio�wych�i li�kwi�da�cja�lub�po�pra�wa�luks�fe�rów�- ul.�Mio�-
do�wa 15.

Gło so wa ło: 22 za – 11, prze ciw – 4, wstrzy ma ło
się – 7
4.�Wy�ło�żyć�plac�przed blo�kiem 28�–�30�kost�ką�bru�-
ko�wą.�W bu�dyn�ku�nr 30�wy�mie�nić�za�wór�prze�wo�du
wod�ne�go.

Gło so wa ło: 21 za – 10, prze ciw – 4, wstrzy ma ło
się – 7
5.�Kon�tro�la�blo�ku�przy ul�Za�men�ho�fa 4.
-�prze�cie�ka�ją�cy�dach,
-�pio�ny�od�pro�wa�dza�ją�ce�wo�dę�z da�chu,
-�spraw�dzić�ko�mi�ny�wen�ty�la�cyj�ne,
-�nie�ocie�pla�ne�piw�ni�ce,
-�od�cho�dzą�cy�sty�ro�pian�ze�ścia�ny,
-�za�go�spo�da�ro�wa�nie�te�re�nu�Za�men�ho�fa 4�a –�b.

Gło so wa ło: 21 za – 21, prze ciw – 0, wstrzy ma ło
się – 0
6.�Ul.�Mię�dzy�blo�ko�wa 1.�Wnio�sek:
-�o przy�spie�sze�nie�ocie�ple�nia�bu�dyn�ku,
-�re�mont�ko�mi�nów�i da�chu,
-�oświe�tle�nie�kla�tek�scho�do�wych�na wy�łącz�ni�ki�cza�-
so�we,
-�po�pra�wie�nie�dojść�do kla�tek�scho�do�wych,�któ�re�są
za�le�wa�ne,
-�wy�zna�cze�nie� osób,� któ�re� bę�dą� zbie�ra�ły� pod�pi�sy
na do�cie�ple�nie�bu�dyn�ku.
Gło so wa ło: 21 za – 20, prze ciw – 1, wstrzy ma ło

się – 0
7.�Za�men�ho�fa 4-4�c.�Za�bu�do�wać�wy�łącz�ni�ki�cza�so�-
we�na klat�kach�scho�do�wych.

Gło so wa ło: 21 za – 20, prze ciw – 1, wstrzy ma ło
się – 0.

In for ma cje na te mat re ali za cji wy żej wy mie nio nych
wnio sków zo sta ną opu bli ko wa ne w na stęp nym wy -
da niu Biu le ty nu In for ma cyj ne go GSM „Lu iza”.
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Po zio mo: 1.�wol�fra�mo�wy�w ża�rów�-
ce. 6.� etat� do wzię�cia. 9.� za�le�can�ki
do wy�bran�ki. 10.�był�zor�ga�ni�zo�wa�ny
na te�re�nie�MKS� Za�bo�rze� w Za�brzu
z oka�zji�Dnia�Dziec�ka�i 15-le�cia�GSM
„LU�IZA”. 11.�Ha�la�Spor�to�wa�wZa�brzu
w któ�rej�od�by�wa�ła�się�część�Wal�ne�go
Zgro�ma�dze�nia�Człon�ków�GSM�„LU�-
IZA”. 12.�ma�leń�kie�w igle. 15.�naj�licz�-
niej�szy�lud�Afry�ki. 18.�ka�bu�ra�przy sio�-
dle. 21.�eg�zo�tycz�ny�owoc. 22.�po Ślą�-
sku:�ha�łas,�krzyk. 23.�awan�tu�ra,�dra�-
ka. 24.�bez�myśl�ni�wi�dzo�wie. 25.�ostra
przy�pra�wa�ku�chen�na. 28.�każ�dy�ją�so�-
bie�skro�bie. 32.�styl�mu�zycz�ny�wUSA
na�wią�zu�ją�cy� do jaz�dy� na de�sko�rol�-
ce. 34.� cho�dzi� po niej� że�brak. 35.
skrzy�dla�ty�li�sto�nosz. 36.�ki�wi�w tub�-
ce. 37.� za�ba�wa� z no�wo�żeń�ca�mi. 40.
słusz�ność. 43.�San�tor�lub�Ja�roc�ka. 46.
Ha�la�Spor�to�wa�wBiel�szo�wi�cach�wktó�-
rej�od�by�wa�ła�się�część�Wal�ne�go�Zgro�-
ma�dze�nia� Człon�ków� GSM� „LU�-
IZA”. 47.�uzdol�nie�nie. 48.�po�win�ność
ucznia. 49.�w oknie�ce�li. 50.�jed�na�ze
stron�mo�ne�ty.

Pio no wo: 2.�By�tom�ka�w Za�brzu. 3.
tekst�w cu�dzy�sło�wie. 4.�ka�jak�in�diań�-
ski. 5.�ple�cio�ny�z wi�kli�ny. 6.�czło�wiek
gwał�tow�ny�w gwa�rze�ślą�skiej. 7.�pie�-
je�o świ�cie. 8.�przy�ja�ciel�Szczep�ka. 13.
ma�skot�ka�po�li�cyj�na�na Fe�sty�nie�GSM
„LU�IZA”. 14.�wwy�ko�na�niu�Or�kie�stry
Dę�tej�KWK�„Ha�lem�ba”�i Or�kie�stry
Dę�tej�KWK�„Biel�szo�wi�ce”�na na�szym
fe�sty�nie. 15.�swo�rzeń. 16.�cy�na�der�-
ki. 17.�bie�dak. 19.�bi�ją�cy�or�gan. 20.
pysz�czek� kre�ta. 26.� psot�na� za�ba�-
wa. 27.� ką�pie�li�sko� w Ma�cie�jo�wie
przy uli�cy�Srebr�nej. 29.�cho�dzi,�ty�ka
i bi�je. 30.�bo�ga�ty�w kom�na�ty. 31.�za�-
pa�cho�wy�utrwa�lacz. 32.�ko�le�ga�mi�ne�-
ra. 33.�tru�ją�cy�azo�to�wiec. 37.�wi�dło�-
wy�wma�ga�zy�nie. 38.�plu�cha. 39.�pod�-
zwrot�ni�ko�we� pną�cza. 41.� zbiór
map. 42.�ką�pie�li�sko�przy uli�cy�Ja�skół�-
czej. 44.�w nim�oku�la�ry. 45.�ole�jek�ró�-
ża�ny.

Li te ry z pól do dat ko wo po nu me ro wa -
nych od 1 do 8 da dzą roz wią za nie
krzy żów ki.

INFORMATOR GSM „LUIZA”

➣ Adres Spółdzielni:
41-800 Zabrze, Wolności 412,
telefony: 032-278-67-13;
032-278-23-65;  508 091-553

➣ Administracja Spółdzielni
Mieszkaniowej czynna jest:
7.00-15.00, pn. 7.00-17.00

➣ Kasa: 7.30-15.15, w pn. 7.30-16.45
➣ Dział Księgowości: wew. 42
➣ Dział Czynszów: wew. 31 i 32
➣ Dział Wodny: wew. 38, 
➣ Dział Windykacji: wew. 46
➣ Dział Remontowo-Budowlany:

wew. 34 i 75
Technicy Rejonu R-I:
tel. bezp.: 032 271 18 94,
tel. kom. 666 078 621
Technicy Rejonu R-II:
tel. bezp.: 032 240 11 97,
tel. kom. 666 078 622

➣ Dział Członkowski: wew. 47 i 48
➣ Radca Prawny: wew. 46

(środa, piątek 13.00-14.00) 
➣ Telefon awaryjny: 508 091-556
➣ W dni wolne od pracy dodatkowy

telefon awaryjny: 508 091-563

ISTOTNE TELEFONY:

➣ Biuro numerów: 118 913;
➣ Międzymiastowa: 9050

● ZABRZE
➣ Pogotowie Ratunkowe: 999;

032-271-19-13
➣ Policja: 997; 032-277-92-55
➣ Straż Pożarna: 998; 032-271-20-20
➣ Straż Miejska: 986; 032-271-80-52
➣ Pogotowie Energetyczne: 991;

032-303-09-91
➣ Pogotowie Gazowe: 992;

032-244-22-96
➣ Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne:

032-271-31-15
➣ Pogotowie Ciepłownicze:

032-788-03-61
➣ Pogotowie Dźwigowe:

tel. 032-271-62-62
➣ Pomoc Drogowa: 032-271-39-15

● RUDA ŚLĄSKA
➣ Pogotowie Ratunkowe: 999;

032-248-60-57
➣ Policja: 997; 032-244-92-55
➣ Straż Pożarna: 998; 032-244-70-60
➣ Straż Miejska: 986; 032-248-62-81

wew. 001
➣ Pogotowie Energetyczne:

991; 032-303-09-91
➣ Pogotowie Gazowe: 992;

032-244-22-96
➣ Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne:

032-244-34-51
➣ Pogotowie Ciepłownicze:

032-248-27-51
➣ Carbo-Energia: 032-248-12-35
➣ Pogotowie Dźwigowe:

tel. 032 271-62-62
➣ Pomoc Drogowa: 032-242-26-74

Zgod nie z ogło sze niem o na gro dach za pra wi dło we roz wią za nie krzy żów ki
z czerw co we go wy da nia Biu le ty nu In for ma cyj ne go in for mu je my, iż z oso ba -
mi któ re na de sła ły pra wi dło we od po wie dzi, wkrót ce skon tak tu je my się te le fo -
nicz nie. Na gro dy bę dą do ode bra nia w dniach 2 – 6.08 br. w godz. 8.00 – 14.00,
w se kre ta ria cie (II p.) GSM „Lu iza”, Za brze, ul. Wol no ści 412.


