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W

dniach od 15 czerwca do 29 czerwca br. odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków GSM „Luiza” w częściach. To ważne wydarzenie w życiu naszej Spółdzielni jest okazją do spokojnej,
rzeczowej wymiany poglądów i opinii
na temat naszych, wspólnych spółdzielczych spraw.
Jak pokazuje porządek obrad, który
zamieszczamy na str. 2 tematów do omówienia jest sporo. Nie ma w nim tematów
mniej lub bardziej ważnych. Wszystkie
one decydują bowiem o naszym wspólnym
dobru jakim jest GSM „Luiza” – jej dniu
dzisiejszym i przyszłości. Dlatego kluczową kwestią podczas Walnego Zgromadzenia Członków GSM „Luiza” w częściach
jest frekwencja – obecność na poszczególnych spotkaniach jak największej
liczby osób do tego uprawnionych.
Jak uczy doświadczenie z poprzednich

lat, wielu członków naszej Spółdzielni nie
docenia jeszcze znaczenia tych zebrań.
Często tłumaczą to stwierdzeniami: co ten
mój jeden głos znaczy?
W ten sposób porzucają swój spółdzielczy majątek, wspólny dorobek
minionych 15 lat. Oddają go na pastwę
losu. Bo demokracja jest właściwie
ślepa. Wygrywa większość. Jaka ona
będzie zależy jednak od sumy tych
wszyst kich po je dyn czych po zor nie
„nieznaczących” głosów członków naszej Spółdzielni.
W tym miejscu trzeba odnieść się
do ubiegłorocznego Walnego Zgromadzenia Członków GSM „Luiza” w częściach. Ich przebieg był niejednokrotnie
burzliwy. Sztucznie zorganizowana grupa
osób ze Stowarzyszenia Ruch Społeczny
Dokończenie na str. 2

Zadbajmywspólnie
onasząSpołdzielnię
Dokończenie ze str. 1

„Luiza”, ślepo podporządkowana swoim wodzom, głosowała nawet wbrew swym elementarnym interesom.
Jednak wbrew planom ww. Stowarzyszenia, nie udało się mu
obałamucić chwytliwymi hasłami członków naszej Spółdzielni. Jak będzie w tym roku?
Stowarzyszenie „Luiza” już wiele tygodni temu przeszła
do działań zaczepnych. W wydanym w marcu/kwietniu br. swoim Biuletynie aż roi się od inwektyw, fałszywych oskarżeń i pomówień pod adresem Spółdzielni i jej Zarządu. A jak jest naprawdę?
O tym możemy się przekonać na stronach naszej gazety,
na których obszernie przedstawiamy realizację wniosków z ubiegłorocznego WZCz w częściach a także wykaz robót remontowo – budowlanych wykonanych w 2010 roku. Zamieszczamy także rozmowę ze Zbigniewem Wesołowskim i Adamem
Boguszem na temat pozyskiwania, w maksymalnie korzystny dla naszej Spółdzielni, środków finansowych na kontynuowanie termomodernizacji budynków.
Z przytoczonych wyżej publikacji jasno wynika, że spokojna, nacechowana gospodarskim podejściem do naszych wspólnych spraw, codzienna praca przynosi znacznie większe efekty niż polityka konfrontacji, wojny i negowania wszystkiego – do której Stowarzyszenie „Luiza” tak usilnie stara się od kilku lat namawiać członków i najemców.
Dlatego obecność na swoim Walnym Zgromadzeniu każdego członka GSM „Luiza” jest tak ważna.
Tylko obecność każdego z nas – członków Spółdzielni, rozważne, odpowiedzialne głosowanie pozwoli nam wspólnie zadbać o naszą Spółdzielnię – o jej dzisiejszy i przyszły
kształt.
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Porządekobrad
WalnegoZgromadzenia
CzłonkówGSM,,Luiza”
wczęściach,
w dniach 15-29.06.2011r.:
1. Otwarcie Zebrania przez członka Rady Nadzorczej
GSM „Luiza”.
2. Wybór Prezydium Zebrania w składzie Przewodniczący,
Sekretarz i dwóch Asesorów.
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków w częściach.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków w częściach oraz jego zdolności
do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Wnioskowej.
6. Spra woz da nie Ra dy Nad zor czej z dzia łal no ści
za rok 2010.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności GSM „Luiza”
za rok 2010.
8. Sprawozdanie finansowe GSM „Luiza” za rok 2010, wraz
z przedstawieniem opinii biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Podjęcie uchwał:
● w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej za rok 2010,
● w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Zarządu za rok 2010,
● w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok 2010,
● w sprawie podziału zysku za rok 2010,
● w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
● w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie,
● w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych.
11. Wolne wnioski, zapytania – dyskusja.
12. Zamknięcie obrad.
Jednocześnie informujemy, że od dnia 27.05.2011 r. w godzinach pracy GSM „Luiza” – poniedziałek od godz. 7: 00
do godz. 17:00, wtorek – piątek od godz. 7:00 do godz. 15: 00,
w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Wolności 412 w Zabrzu, w Sekretariacie Spółdzielni zostaną wyłożone sprawozdania i projekty uchwał będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków w częściach. Każdy członek
GSM „Luiza” ma prawo do zapoznania się z tymi dokumentami. W celu potwierdzenia członkostwa w Spółdzielni prosimy o zabranie ze sobą na WZCz zaproszenia oraz dowodu osobistego.
Uprzejmie wyjaśniamy, że w obradach Walnego Zgromadzenia Członków mogą uczestniczyć Członkowie GSM „Luiza” osobiście, za okazaniem aktualnego dowodu tożsamości. Uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu Członkowie proszeni są o podpisanie przed wejściem na salę obrad listy obecności.
Wydanie mandatu nastąpi po jej podpisaniu. W celu
sprawnego przeprowadzenia zebrania prosimy Członków, którzy wyrażą chęć wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu
Członków o zapoznanie się z przygotowanymi projektami
uchwał.
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Jakobniżyćkosztymodernizacji
Rozmowa z Adamem Boguszem i Zbigniewem Wesołowskim
– specjalistami w zakresie pozyskiwania wsparcia finansowego z WFOŚiGW i Banku Gospodarstwa Krajowego
na przedsięwzięcia termomodernizacyjne w GSM „Luiza”.
J. H.: – W przedsięwzięciach termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych
bardzo ważną kwestią jest pozyskanie korzystnych dla inwestora źródeł finansowania. Ponieważ nasze Państwo jest zainteresowane obniżeniem energochłonności
gospodarki w każdej formie, stworzyło
różne ulgi i preferencje dla przedsiębiorstw i inwestorów – w tym i dla spółdzielni mieszkaniowych. Trzeba tylko umieć
do nich dotrzeć – a to, jak się okazuje, nie
zawsze jest takie proste…
Z. W.: – Rzeczywiście nasze Państwo
wspiera przedsięwzięcia termomodernizacyjne między innymi w spółdzielczości mieszkaniowej. Jako specjalista – audytor energetyczny, wiem dobrze ile można zaoszczędzić
pieniędzy na ogrzewaniu budynków. Te
oszczędności przekładają się w prosty sposób na wysokość rachunków za ciepło, które płacą mieszkańcy. A przecież ok. 40-50%
kosztów zamieszkiwania pochłania ciepło,
za które musi zapłacić lokator. W ramach termomodernizacji budynku (docieplenia) może być wymieniona także przestarzała sieć
centralnego ogrzewania.
Termomodernizację budynków nie robi
Spółdzielnia dla samej siebie lecz dla
swoich mieszkańców – jednocześnie współwłaścicieli danej Spółdzielni. Dzięki temu
podnosi się wartość rynkowa mieszkania,
przeciętnie jest to 500-700 zł. na jednym
metrze kwadratowym. Niezależnie zatem
jaki jest status mieszkania, zawsze rośnie
majątek członka Spółdzielni. Ponadto
przy kompleksowej termomodernizacji
na ok. 20-30 lat jest wyremontowany budynek, poprawia się jego estetyka.
A. B.: – Te oszczędności, które pozostają w kieszeni mieszkańców to już właściwie finał całej sprawy. Wszystko zaczyna
się dużo wcześniej – od starannego przygotowania inwestycji termomodernizacyjnej w GSM „Luiza” oraz sporządzania
(zgodnie z wymogami formalno-prawnymi) wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Od tych
ww. czyn no ści przy go to waw czych
w znacznym stopniu zależy uzyskanie
wsparcia finansowego.
J. H.: Termomodernizacja budynków
mieszkalnych w GSM „Luiza” trwa od wielu lat. Źródła finansowania tych kosztownych
przedsięwzięć zmieniały się w minionych latach. Jak to wygląda obecnie?
A. B.: – Pierwsze budynki poddane termomodernizacji to rok 2001. Korzystaliśmy
wtedy z programu wsparcia finansowego

opartego na umowie trójstronnej pomiędzy
WFOŚiGW, Bankiem Ochrony Środowiska i GSM „Luiza”. W następnych latach,
korzystaliśmy ze wsparcia WFOŚiGW,

wania. Obecnie wysokość premii wyznaczają trzy warunki: 20% wartości kredytu, 16 %
wartości kosztów całkowitych, dwukrotność rocznej oszczędności kosztów energii.

NFOŚiGW i Banku Gospodarstwa Krajowego. Obecnie, aby w pełni wykorzystać
możliwości jakie daje wsparcie finansowe
inwestycji termomodernizacyjnych, w odpowiedni sposób połączyliśmy korzyści
oferowane przez ww. instytucje. Dzięki temu efekt końcowy wsparcia finansowego
jest bardzo korzystny.
Z. W.: – Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, warunki wsparcia finansowego przedsięwzięć o których tu mówimy zmieniały się
w czasie. Raz były lepsze, raz gorsze ale
w każdym roku wykorzystywaliśmy w pełni to co było do wykorzystania. Od pewnego czasu udało się nam tak skojarzyć dwie
różne drogi pozyskiwania z zewnątrz środków finansowych, że na dzień dzisiejszy osiągnęliśmy stan, który nazwałbym całkowicie
zoptymalizowany. Jesteśmy jednymi z pierwszych, którzy posiedli firmowy patent w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na cele termomodernizacyjne w spółdzielniach mieszkaniowych.
J. H.: Czy możemy powiedzieć coś więcej o tych skojarzonych dwóch drogach?
A. B.: Pierwsza droga to skorzystanie
z zapisów ustawy o wspieraniu przedsięwzięć
termomodernizacyjnych. Obecnie dołożono
do niej wspieranie także przedsięwzięć remontowych. Podpisuje się umowę kredytową
z bankiem współpracującym z BGK. Na podstawie zatwierdzonego audytu energetycznego określona zostaje wysokość tego kredytu oraz wysokość premii termomodernizacyjnej, która pokrywa lub powinna pokryć
koszty odsetek bankowych. Ta wysokość
w minionych latach była wielokrotnie zmieniana. Zmieniały się też warunki jej przyzna-

Z. W.: – Chciałbym zwrócić uwagę
na określenie „koszty kwalifikowane”
które muszą być ściśle powiązane z obniżeniem zużycia energii. W GSM „Luiza”
przy okazji termomodernizacji budynku
wykonuje się (w ramach jego modernizacji)
także inne roboty, np. remonty balkonów,
schodów itp. Takie koszty nie są kosztami
kwalifikowanymi i muszą być pokryte ze
środków własnych – funduszu remontowego Spółdzielni. Trzeba powiedzieć, że
uzyskanie wsparcia finansowego jest z roku na rok coraz trudniejsze. Pieniędzy
w systemie jest coraz mniej. Na przykład
w roku ubiegłym pieniądze skończyły się już
w sierpniu. W tym roku skończą się prawdopodobnie jeszcze wcześniej, ponieważ nie
ma alternatywy na wykonywanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Albo się je
wykonuje ze środków własnych, albo
przy takim wsparciu o jakim tu mówimy.
Warto podkreślić, że w gruncie rzeczy nie
przewidziano na te przedsięwzięcia jakiś
środków pomocowych z Unii Europejskiej,
Regionalnych Programów Operacyjnych
itp. Wielkość kredytu, który jest kredytem
komercyjnym oraz koszty jego uzyskania zależą od pozycji negocjacyjnej danej Spółdzielni. Pozycja naszej Spółdzielni względem banków jest silna, ponieważ jesteśmy
dużym i wiarygodnym podmiotem gospodarczym. W naszym przypadku sięgamy
po kredyty i pożyczki tak, aby spłacić je
w jak najkrótszym czasie a koszty obsługi
tego wsparcia finansowego były niskie.
Jednocześnie chodzi o to, aby kredyty te nie
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Jakobniżyćkosztymodernizacji
Dokończenie ze str. 3

wpłynęły negatywnie na sytuację finansową Spółdzielni. I to jest efektywna metoda
na obniżenie kosztów inwestycji termomodernizacyjnej.
A. B.: – Trzeba przyznać, że kiedyś biorąc kredyt komercyjny w banku, korzystając z premii termomodernizacyjnej, można
było maksymalnie zaliczyć 80% kosztów
kwalifikowanych. Obecnie jest to 100%. Jednak przy wzroście kredytu nie wzrosła
wartość premii – ograniczają ją dwa następne warunki (opisane powyżej). Dlatego dążymy do tego, aby przedsięwzięcia termomodernizacyjne finansować z dwóch stron:
z jednej strony część kredytu bierzemy
z BGK, tak, aby otrzymać możliwie maksymalną premię termomodernizacyjną,

wstaje tzw. efekt kuli śnieżnej, bo środki
z umorzenia trafiają do finansowania kolejnej inwestycji. Wracając jeszcze do kredytu uzyskiwanego z BGK – tam premię termomodernizacyjną otrzymujemy w chwili
zatwierdzenia audytu energetycznego. W ten
sposób pożyczony kapitał zostaje obniżony
o otrzymaną premię termomodernizacyjną.
A więc jest ona przyznawana „z automatu”
tyle tylko, że jest niższa niż w WFOŚiGW.
Z naszych wyliczeń wynika, że umiejętne
skorzystanie z ww. możliwości pozwala obniżyć koszt termomodernizacji danego budynku np. z 1 mln zł. do ok. 800 tys.
zł. – czyli o ok. 20%.
W tym roku według tu obszernie przedstawionego sposobu finansowania, jest realizowana termomodernizacja budynku
przy ul. Heweliusza 22-34 w Zabrzu oraz

Planuje się, że w tym roku według przedstawionego sposobu finansowania, będzie realizowana m.in. termomodernizacja budynku przy ulicy Heweliusza 22-34 w Zabrzu.

a z drugiej strony korzystamy ze wsparcia WFOŚiGW w postaci niskooprocentowanej pożyczki, otrzymanej pod warunkami zgodnymi z jego celami statutowymi, czyli ochroną środowiska naturalnego. To jest ta nasza druga droga, którą połączyliśmy razem z pierwszą. Część tej pożyczki, na wniosek pożyczkobiorcy jest
obecnie umarzana, nawet do 50%. Ale warto podkreślić – uzyskanie umorzenia nie jest
wcale takie proste, bo trzeba spełnić wiele
warunków tj. spłacić co najmniej 50% pożyczki (pożyczonego kapitału), wypełnić
wiele dokumentów, wniosków itd. Ponadto instytucja ta wymaga, aby środki uzyskane z umorzenia przeznaczać na kolejne
przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Po-

przy ul. Bielszowickiej 91-d w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach.
W przypadku pozyskania funduszy na zabezpieczenie następnych kredytów i pożyczek planujemy też termomodernizację
budynków przy ul. Kalinowej 11, ul. Międzyblokowej 1 i 3 oraz Ks. Niedzieli 37.
Przygotowane są już projekty docieplenia
budynków i audyty energetyczne do WFOŚiGW i BGK. GSM „LUIZA” ma również
opracowaną dokumentację projektową dotyczącą termomodernizacji budynków
przy ul. Banachiewicza 17, ul. Korczoka 72, 74, 87 i 89, ul. Bielszowickiej 95 oraz
ul. Jankowskiego 12.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: J. H.

PozytywnaocenadlaGSM„Luiza”
Wdrożony w GSM „Luiza”, w sierpniu 2006 roku, System Zarządzania Jakością
ISO 9001:2008 wymaga weryfikacji przez niezależną jednostkę certyfikującą. Wdrożony System ISO podlega corocznemu auditowi kontrolnemu.
W dniu 31 maja 2011 r. przedstawiciel jednostki certyfikującej Moody International przeprowadził ww. audit kontrolny. Audit ten potwierdził prawidłowość realizowanych zadań przez poszczególne działy Spółdzielni. Efektem tego jest udzielenie GSM „Luiza” Certyfikacji Systemu na następny rok.
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Kontynuujemy naszą rubrykę pt.
„Radca prawny odpowiada”.
Przypominamy, że zamieszczamy
w niej odpowiedzi na zadawane
przez członków i najemców Spółdzielni pytania w kwestiach prawnych.
Pytania można zadawać także telefonicznie dzwoniąc na numer telefonu 32 278-67-13 wewn. 47, Dział
Człon kow ski – w każ dy pią tek
w godz. 10.00-12.00.
Odpowiedzi udziela radca prawny
Spółdzielni mgr Bogusław Rumas.

Odznaka,,Wzorowy
Mieszkaniec
GSM,,Luiza”
Wśród mieszkańców naszej Spółdzielni jest wiele osób, które społecznie i z własnej dobrej woli dbają o estetyczne otoczenie domów. Często
zwracają uwagę tym, którzy nie dbają o spółdzielcze dobro. Oprócz tego
są dobrymi, uczynnymi sąsiadami.
Dlaczego więc nie ma w naszej
Spółdzielni Odznaki „Wzorowy Mieszkaniec GSM „Luiza”, aby takich ludzi
w ten sposób uhonorować. Co trzeba
zrobić, aby taką Odznakę ustanowić?
Ustanawianie odznaczeń, nadawanie orderów w Polsce odbywa się
na podstawie ustawy z 16.10.1992 r.
o orderach i odznaczeniach – jednak
nadawanie orderów i odznak w tym
trybie jest zastrzeżone do wymienionych w niej organów.
W spółdzielczości Odznaki Zasłużonego Spółdzielcy są również nadawane przez Krajową Radę Spółdzielczości i na podstawie Regulaminu Odznaczeń, na wniosek Spółdzielni,
który jest składany do Biura Zarządu
Kra jo wej Ra dy Spół dziel czości.
W niektórych typach, wymienionych
w Prawie Spółdzielczym Spółdzielń,
odznaczenia takie nadają również
Związki Rewizyjne na podstawie Regulaminów.
Jeśli chodzi o możliwość nadawania takich wyróżnień w spółdzielniach mieszkaniowych to dotyczy to
tylko Odznak np. Odznaki Zasłużonego Spółdzielcy, Honorowego Spółdzielcy. Nadawane są one w Spółdzielniach z reguły uchwałą Rady Nadzorczej względnie na podstawie wniosku
Zarządu – również na podstawie Regulaminu. W tym celu powinna być
stworzona w GSM „Luiza” podstawa
prawna dla nadania takiej Odznaki – najlepiej w formie odpowiedniego Regulaminu.

BIULETYN INFORMACYJNY GSM ,,LUIZA” NR 2 (53) 2011
●

WYKAZREALIZACJIWNIOSKÓW

zgłoszonychw czasieWalnegoZgromadzeniaCzłonków
GSM„Luiza”w częściachw dniach 16÷ 30.06.2010r.
Stanna dzień 30.04.2011r.
W pierwszej części Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 16.06.2010 r. w Zabrzu członkowie zgłosili następujące wnioski:
Brak wniosków technicznych.
W drugiej części Walnego Zgromadzenia, które odbyło
się 17.06.2010 r. w Zabrzu członkowie zgłosili następujące
wnioski:
Lokatorzy budynku przy ul. Kalinowej 13-e wnoszą wniosek
o ujęcie budynku do ocieplenia w najbliższym planie.
Głosowało: 41 za – 41, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
Kalinowa 13-e – (-65 454,83 – stan na dzień 31.03.2011 r.).
Odp. Budynek jest przewidziany do termomodernizacji
po zgromadzeniu środków na zabezpieczenie kredytu.
Skierowanie stosownego pisma do UM w Zabrzu - właściwego organu o wykonanie pasów przejścia przez ul. Korczoka
na wysokości schodów doprowadzających do chodnika w kierunku kościoła św. Jadwigi.
Głosowało: 41 za – 41, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
Odp. Dzięki wnioskowi lokatorów zamieszkałych w rejonie ul.
Korczoka i dalszej interwencji pisemnej Spółdzielni w Urzędzie
Miejskim w Zabrzu w ww. sprawie wniosek został już zrealizowany.
Wykonać śmietnik dla bloku przy ul. Kalinowej 15.
Głosowało: 41 za – 41, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
Kalinowa 15-c – (+80 080,10 – stan na dzień 31.03.2011 r.).
Odp. W dniu 17.08.2009 r. został podpisany Aneks nr 2
do Umowy nr R-1/1068/99 z dnia 1.07.1999 r. na podstawie którego, MPGK zobowiązało się do posadowienia pięciu altan
śmietnikowych rocznie, począwszy od 2009 r. w wyznaczonych
przez Spółdzielnię miejscach w nieruchomościach należących
do GSM „Luiza”. Montaż nowych boksów śmietnikowych jest
w trakcie realizacji. Montaż nowego boksu śmietnikowego możliwy tylko od strony ul. Kalinowej (za zgodą lokatorów).
Dokonać wymiany zamka ciągle zacinającego się w drzwiach
wejściowych w budynku przy ul. Olchowej 11 wraz z wymianą kluczy wszystkim lokatorom.
Głosowało: 41 za – 41, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
Olchowa 11-a – (-114 392,01 – stan na dzień 31.03.2011 r.).
Odp. Po sprawdzeniu przez firmę Rawimed stwierdzono, że
zamek działa dobrze nie zacina się. W związku z powyższym nie
było potrzeby jego wymiany.
Zwracam się z prośbą o remont balkonów przy ul. Orzechowej 10, 8, 6. Szczególnie w trybie pilnym o balkon przy ul.
Orzechowej 10/16 i 10/21 (zagrożone życie).
Głosowało: 41 za – 41, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
Orzechowa 6 – (+ 57 710,57 – stan na dzień 31.03.2011 r.),
Orzechowa 8 – (- 81 315,56 – stan na dzień 31.03.2011 r.),
Orzechowa 10 – (- 28 698,63 – stan na dzień 31.03.2011 r.).
Odp. Wykonano.
Wyremontować spękane balkony w budynku przy ul. Orzechowej 6.
Głosowało: 41 za – 41, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
Orzechowa 6 – (+ 57 710,57 – stan na dzień 31.03.2011 r.).
Odp. Wykonano.
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Wyremontowane balkony w budynku przy ul. Orzechowej

Zmniejszyć – częściowo zamurować okna na klatce schodowej (dolna cześć) w budynku przy ul. Orzechowej 6.
Głosowało: 41 za – 41, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
Orzechowa 6 – (+ 57 710,57 – stan na dzień 31.03.2011 r.).
Odp. Przedmiotowe prace zostaną wykonane w trakcie prowadzonych prac dociepleniowych.
Wykonanie chodnika do śmietnika z bloków Agrestowa 1-3.
Głosowało: 41 za – 41, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
Agrestowa 1 – (- 127 066,59 – stan na dzień 31.03.2011 r.),
Agrestowa 3 – (- 207 836,38 – stan na dzień 31.03.2011 r.).
Odp. Przedmiotowy śmietnik nie jest na terenie GSM „Luiza”.
W chwili obecnej są prowadzone negocjacje firmy zewnętrznej
z Kompanią Węglową S.A. w sprawie zakupu pawilonu przy ul.
Olchowej. W momencie zakupu przedmiotowego pawilonu, nowy właściciel ma w planach wykonanie dodatkowego parkingu
dla swoich klientów z którego będą mogli korzystać również lokatorzy. Wykonanie przedmiotowego parkingu rozwiąże również,
problem dojścia do śmietnika.
Wykonanie parkingu dla bloków z ul. Agrestowej (od strony
pawilonu handlowego). Brak parkingu powoduje ustawianie
samochodów bezpośrednio pod oknami mieszkań, niejednokrotnie 5 m od okien.
Głosowało: 41 za – 41, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
Agrestowa 1 – (- 127 066,59 – stan na dzień 31.03.2011 r.),
Agrestowa 3 – (- 207 836,38 – stan na dzień 31.03.2011 r.),
Agrestowa 5 – (- 214 725,67 – stan na dzień 31.03.2011 r.).
Odp. j. w.
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Kalinowa 11- dopilnować realizacji ocieplenia budynku.
Głosowało: 41 za – 41, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
Kalinowa 11-e – (- 208 145,81 – stan na dzień 31.03.2011 r.).
Odp. Budynek jest przeznaczony do termomodernizacji.
W chwili obecnej Spółdzielnia posiada już projekt budowlany.
Przedmiotowe prace rozpoczną się w chwili uzyskania środków
finansowych z banków i WFOŚiGW, jeżeli Spółdzielnia będzie
posiadała odpowiednie środki na zabezpieczenie kredytu.
Prośba o wykonanie zasuw zwrotnych, zewnętrznych lub
wewnętrznych przy ul. Olchowej 13÷a, 11÷b, 9÷a które są
okresowo zalewane fekaliami i wodą deszczową, wychodzącymi z nitki ciepłowniczej. Fetor wydobywający się z piwnicy jest brzydki i nie do zniesienia.
Głosowało: 41 za – 41, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
Olchowa 9-a – (- 136 490,86 – stan na dzień 31.03.2011 r.),
Olchowa 11-a – (- 114 392,01 – stan na dzień 31.03.2011 r.),
Olchowa 13-a – (- 138 372,10 – stan na dzień 31.03.2011 r.).
Odp. Wykonano.
Usunięcie ciągle zalewanej w czasie deszczu klatki i piwnicy - naciąganie wilgocią murów mieszkania przy ul. Kalinowej 13. Woda przesiąka przez mury.
Głosowało: 41 za – 41, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
Kalinowa 13-e – (-65 454,83 – stan na dzień 31.03.2011 r.).
Odp. Wykonano.
Założenie wyłącznika światła na klatce schodowej ponieważ
świeci się przez długi czas w dzień przy ul. Kalinowej 13.
Głosowało: 41 za – 41, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
Kalinowa 13-e – (-65 454,83 – stan na dzień 31.03.2011 r.).
Odp. Wykonano.
W trzeciej części Walnego Zgromadzenia, które odbyło
się 18.06.2010 r. w Zabrzu członkowie zgłosili następujące
wnioski:
Założenie monitoringu w budynku ul. Goethego 14 A.
Głosowało: 36 za – 22, przeciw – 14, wstrzymało się – 0
Goethego 14A – (+ 75 051,39 – stan na dzień 31.03.2011 r.).
Odp. Przedmiotowe prace będzie można wykonać po uzbieraniu odpowiednich środków na funduszu remontowym w/w nieruchomości.
Wykonanie elewacji zewnętrznej i wewnętrznej przy ul.
Goethego 14 A.
Głosowało: 33 za – 15, przeciw – 18, wstrzymało się – 0
Goethego 14A – (+ 75 051,39 – stan na dzień 31.03.2011 r.).
Odp. Wniosek odrzucono.
Wystosowanie pisma do UM w Zabrzu celem przyspieszenia
wykonania drogi dojazdowej do bloku przy ul. Mikulczyckiej 4/4a
do głosowania nie doszło
Odp. Wielokrotne monity naszej Spółdzielni zaowocowały
odpowiedzią Urzędu Miejskiego z 04.04. br. w której czytamy
między innymi:
„Prezydent Miasta Zabrze, w związku ze sprawą dojazdu
do nieruchomości – ul. Mikulczycka 4-4a uprzejmie informuje,
że w przedmiotowej kwestii toczą się rozmowy z jednym z właścicieli nieruchomości, (…). Pozyskanie praw do przedmiotowej
nieruchomości pozwoli na dalsze kroki w celu rozwiązania problemu dojazdu w tym rejonie”.
Wykonanie centralnego ogrzewania w bloku przy ul. Mikulczyckiej 4/4a. Należy wystosować pismo do PEC-u celem ustalenia terminu wykonania przyłącza nitki ciepłowniczej do bloku.
Głosowało: 31 za – 5, przeciw – 26, wstrzymało się – 0
Mikulczycka 4-a – (-53 349,34 – stan na dzień 31.03.2011 r.).
Odp. Wniosek odrzucono.
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Wyegzekwowanie od wykonawców naprawy dachów
remontowanych w 2004 r. przy ul. 3-go Maja 35-37 a (dotyczy
gwarancji).
do głosowania nie doszło
Odp. Do czasu WZCZ GSM „Luiza” w czerwcu 2010 r. nikt
nie zgłaszał do Spółdzielni wadliwie wykonanego dachu. Stwierdzono jednak w obrębie komina budynku ww. nieruchomości
przecieki wody. Usterka ta została usunięta w maju br.
Drzwi wejściowe przy ul. Szymanowskiego 4A do wymiany
albo wyremontować.
do głosowania nie doszło
Odp. Po wizji lokalnej stwierdzono, że stan drzwi wejściowych
jest zadawalający.
W czwartej części Walnego Zgromadzenia, które odbyło
się 21.06.2010 r. w Zabrzu członkowie zgłosili następujące
wnioski:
Wykonanie oznakowanego przejścia dla pieszych na ul. Modrzewiowej pomiędzy nr 1 i 2 oraz wykonanie zjazdu dla wózków dziecięcych na schodach w tym rejonie.
Głosowało: 22 za – 22, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
Odp. Dnia 17.08.2010 r. GSM „Luiza” wystosowała pismo
do Urzędu Miejskiego w Zabrzu w w/w sprawie. W dniu 08.09.
br. Spółdzielnia otrzymała odpowiedź na ww. pismo następującej treści: „W odpowiedzi na pismo z dnia 17.08.2010 r. w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych przez ul. Modrzewiową, Wydział Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego
w Zabrzu informuje, że nie widzi się zasadności w wyznaczeniu przejścia dla pieszych przez ul. Modrzewiową w rejonie budynków nr 1-2.” (Od redakcji: prawdopodobnie chodzi o rejon
ul. Modrzewiowej 2 i ul. Leszczynowej 2).
Podanie terminu docieplenia budynku przy ul. Pordzika 9 i 11
od strony południowej.
Głosowało: 20 za – 20, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
Pordzika 9-11 – (- 33 045,27 – stan na dzień 31.03.2011 r.).
Odp. Przedmiotowy budynek ma docieplone już trzy strony.
Docieplenie ostatniej nastąpi po zgromadzeniu odpowiednich
środków na funduszu remontowym ww. nieruchomości.
Sukcesywne przekazywanie środków finansowych na poprawienie dróg, podjazdów usprawniających poruszanie się osobom korzystającym z wózków inwalidzkich.
do głosowania nie doszło
W piątej części Walnego Zgromadzenia, które odbyło
się 22.06.2010 r. w Zabrzu członkowie zgłosili następujące
wnioski:
Remont uszkodzonych nawierzchni asfaltowych parkingu
przy ul. Kawika 24, 26, 28.
Głosowało: 31 za – 25, przeciw – 6, wstrzymało się – 0
Kawika 24-d – (- 1 804 071,47 – stan na dzień 31.03.2011 r.),
Kawika 26-b – (- 1 167 124,50 – stan na dzień 31.03.2011 r.),
Kawika 28-d – (- 1 870 524,67 – stan na dzień 31.03.2011 r.).
Odp. Ponieważ właścicielem terenu jest Gmina Miejska Zabrze, 16.03.2011 r. zostało wystosowane kolejne pismo do Urzędu Miejskiego do Wydziału Infrastruktury w celu naprawy przedmiotowej nawierzchni (pismo znak GSM/L/TT/1911/2011/RR).
Do dnia 10.05. br. nie otrzymano odpowiedzi w ww. sprawie.
Wykonanie parkingu na 90 samochodów przy ul. Kawika, Pordzika.
Głosowało: 24 za – 4, przeciw – 20, wstrzymało się – 0
Odp. Wniosek odrzucono.
Dokończenie oraz modernizacja klatki schodowej oraz elewacji przy ul. Kawika 11.
Głosowało: 27 za – 27, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
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Głosowało: 28 za – 28, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
Odp. Dnia 16.08.2010 r. GSM „Luiza” wystosowała kolejne
pismo do Urzędu Miasta w Zabrzu w w/w sprawie.
W dniu 25.08.2010 r. Spółdzielnia otrzymała odpowiedź na ww.
pismo o następującej treści: „W odpowiedzi na pismo znak
GSM/L/TT/3502/2010/KJ z dnia 16.08.2010 r. w sprawie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Korczoka
i Wyciska w Zabrzu, informuję, iż zapotrzebowanie zabezpieczenia środków finansowych na budowę sygnalizacji świetlnej
na skrzyżowaniu ulic Korczoka / Kawika / Wyciska zgłoszone
zostało przez tut. Wydział do opracowywanych obecnie planów
potrzeb finansowych Gminy na rok przyszły”. Dnia 16.03.2011
roku wystosowano ponownie pismo w ww. sprawie znak
GSM/L/TT/1912/2011/KJ. Do dnia 10.05. br. Spółdzielnia nie
otrzymała jeszcze odpowiedzi.
Wysypanie i utwardzenie placu za blokiem przy ul. Korczoka 59 i 57.
Głosowało: 28 za – 28, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
Korczoka 57-d – (- 543 632,39 – stan na dzień 31.03.2011 r.),
Korczoka 59-d – (- 658 335,81 – stan na dzień 31.03.2011 r.).
Odp. Wykonano

W budynku przy ul. Kawika 11 wykonano dokończenie i modernizację klatki schodowej oraz elewacji

Kawika 11 – (- 163 767,59 – stan na dzień 31.03.2011 r.).
Odp. Wykonano.
Częstsze malowanie klatek schodowych w budynku ze względu na zwiększoną dewastację związaną z użytkowaniem piwnic
przez firmę hydrauliczną.
Odp. Wykonała firma korzystająca z piwnic.
Obniżenie czynszu dla odrębnej własności tak by każdy kto
chce mógł opłacić ubezpieczenie ścian.
Do głosowania nie doszło
Odp. Obniżono stawkę czynszową dla Członków Spółdzielni.
W szóstej części Walnego Zgromadzenia, które odbyło
się 24.06.2010 r. w Zabrzu członkowie zgłosili następujące
wnioski:
Wymiana okien klatki schodowej oraz piwnicy przy ul. Porzeczkowej 1. Wymiana drzwi wejściowych przy ul. Porzeczkowej 1.
Głosowało: 22 za – 22, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
Porzeczkowa 1 – (- 84 753,31 – stan na dzień 31.03.2011 r.).
Odp. Przedmiotowe prace będą wykonane w trakcie docieplenia budynku, po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na funduszu remontowym ww. nieruchomości.

Okresowe przeglądy przewodów gazowo-kominowych w godzinach dostępnych dla osób pracujących we wszystkich zasobach GSM Luiza.
Głosowało: 29 za – 29, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
Odp. Harmonogram przeglądów przewodów gazowych jest
wykonywany zgodnie z życzeniami wnioskodawców. Na monit
Spółdzielni w sprawie przeglądów kominowych otrzymaliśmy
odpowiedź od Zakładu Kominiarskiego „.. iż czyszczenie, kontrolowanie oraz sprawdzanie przewodów kominowych, dokonanie przeglądu w mieszkaniach w godzinach popołudniowych
wydaje się mało skuteczne w okresie zimowym kiedy o 16.00
widoczność jest mocno ograniczona. Wyjście na dach stanowi zagrożenie oraz naruszenie przepisów BHP.
Jednocześnie informuję, że mając na względzie dobro lokatorów Spółdzielni Mieszkaniowej „Luiza”, świadczymy usługi w wolne soboty….”
Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Czereśniowej 6 wraz ze zmianą systemu ogrzewania.
Głosowało: 22 za – 22, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
Czereśniowa 6-a – (- 11 853,42 – stan na dzień 31.03.2011 r.).
Odp. Kompleksowa modernizacja wraz z dociepleniem i wymianą systemu ogrzewania będzie możliwa po uzyskaniu środków
finansowych z banków i WFOŚiGW, jeżeli Spółdzielnia będzie posiadała odpowiednie środki na zabezpieczenie kredytu.
W siódmej części Walnego Zgromadzenia, które odbyło
się 25.06.2010 r. w Rudzie Śl. członkowie zgłosili następujące wnioski:
Dokończenie na str. 10

Zamontowanie okapów nad oknami balkonowymi na IV p.
całego budynku (dot. Korczoka 57 i 59).
Głosowało: 26 za – 26, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
Korczoka 57-d – (- 543 632,39 – stan na dzień 31.03.2011 r.),
Korczoka 59-d – (- 658 335,81 – stan na dzień 31.03.2011 r.).
Odp. Przedmiotowe prace będzie można wykonać po uzbieraniu odpowiednich środków finansowych na funduszu remontowym ww. nieruchomości.
Ul. Korczoka 57 b – dotyczy zamontowania sygnalizacji
świetlnej na skrzyżowaniu ulic Korczoka, Wyciska, Kawika.
BIULETYN INFORMACYJNY GSM ,,LUIZA” NR 2 (53) 2011
●

Przejście dla pieszych przy ruchliwej ul. Korczoka, na przeciwko
kościoła św. Jadwigi
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Zadbane przydomowe skwery przy ul. Kalinowej 11 w Zabrzu

Przed budynkiem (od frontu i od podwórza) przy ul. Gen. de Gaulle’a 28 w Zabrzu rokwitła piękna majowa roślinność

WYNIKIbAdANIASPRAWOZdANIAfINANSOWEGOGSM„LUIZA”ZA 2010R.
– Coroczne badanie sprawozdania finansowego należy do zadań obowiązkowych wynikających m. in. z ustawy o rachunkowości, ustawy „Prawo Spółdzielcze”, statutu Spółdzielni. Ponadto badanie sprawozdania finansowego oprócz
wymienionych wcześniej ustaw przeprowadzane jest w oparciu o obowiązujące
przepisy podatkowe. Badanie sprawozdania finansowego za 2010 r. zostało przeprowadzone w GSM „Luiza” przez Spółdzielczy Regionalny Związek Rewizyjny
z siedzibą w Rybniku. Jakie są wyniki tego badania?
– Badanie o którym Pan wspomniał zostało przeprowadzone w okresie od 1 lutego br. do 5 kwietnia br. Badaniem zostały objęte dokumenty źródłowe, sprawozdawczość przedłożona do badania dotycząca wprowadzenia do sprawozdania finan so we go, bi lan su spo rzą dzo ne go
na dzień 31 grudnia 2010 r. który przedstawia stan aktywów i pasywów w kwocie 66.780.841,12 zł. wykazując wzrost
o 63,73%. Aktywa są to składniki mająt8

ku przy pomocy których Spółdzielnia
prowadzi swoją działalność gospodarczą. Natomiast pasywa, to fundusze i środki, którymi sfinansowano ten majątek tj.
fundusze własne i fundusze obce. Analiza bilansu pozwala nam poznać stan majątkowy i finansowy Spółdzielni. Należy
podkreślić, że przedłożony do badania bilans został sporządzony rzetelnie i odzwierciedla rzeczywistą sytuację majątkową
oraz finansową GSM „Luiza”. Rachunek
zysków i strat za rok obrotowy 1.01.2010
roku – 31.12.2010 r. sporządzono w wersji porównawczej informując nas jakie sytuacje zaszły w Spółdzielni w 2010 r. Analiza zysków i strat pozwala stwierdzić,
że zarządzanie gospodarką Spółdzielni
jest prawidłowe i zasługuje na uznanie.
Ponieważ prowadzę badania sprawozdań finansowych również w innych
spółdzielniach mieszkaniowych, mogę
z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że
GSM „Luiza” należy pod względem gospodarowania swym majątkiem do czołówki nie tylko naszego regionu.

Wysokaocenag
spółdzielczym

Rozmowa z Jadwigą Dej
Prezesem Zarządu Spółdzielczego Regionalneg
– W czym się to przejawia?
– Na przy kład przy cho dy wzro sły
o 4,09%, na to miast kosz ty wzro sły
o 2,83%. O dobrej kondycji finansowej
Spółdzielni świadczą wskaźniki płynności. W 2010r wskaźniki te wzrosły i wynoszą 2,93 punkta, przy czym wskaźnik ten
już w wysokości 1,5 punkta uznawany jest
za prawidłowy. Badając strukturę pasywów
stwierdzić należy, że Spółdzielnia posiada stabilną sytuację finansową o czym
świadczy fakt, że finansowanie Spółdzielni kapitałem obcym stanowi 29,0 %.
Wynika to z faktu, że Spółdzielnia pobrała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
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Wśród wielu tysięcy mieszkańców naszej Spółdzielni, jest całkiem spora grupa osób, którym nieobojętny jest wygląd otoczenia domu w którym mieszkają. Nie czekają zatem aż im ktoś coś
upiększy, zasadzi, oplewi czy wykosi. Sami aranżują przydomowe ogródki i skwerki. Na swoich klatkach schodowych stawiają doniczki z ozdobnymi roślinami, podlewają je, a na zimę, jeśli trzeba, zabierają do mieszkania. Czasami korytarzowe okna
przyozdabiają firanką.
Zwykle pozostają anonimowi, nie zależy im na rozgłosie – po prostu robią swoje. Byle tylko nikt nie niszczył tego w co
wkładają tyle serca i zapału.
Wymieńmy zatem kilku z nich: Wiesław Piątek, zam. w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach, przy ul. Bielszowickiej 98, Wojciech Modrzejewski, Jan Niezgoda, Robert Pieczka, Jan Włodarczyk, zam. w Zabrzu, przy ul. Kalinowej 11, Krzysztof Mendyk, zam. w Zabrzu, przy ul. Gen. de Gaulle’a 28, Stanisław
Kryczka, zam. przy ul. Gen. de Gaulle’a 30a.
Wypada zatem podziękować im w imieniu wszystkich mieszkańców za to co bezinteresownie robią i życzyć sobie, aby inni poszli w ich ślady.

Niech ten prezentowany fotoreportaż zastąpi dalsze słowa dziennikarza.

Przyozdobione okno klatki schodowej w budynku
przy ul. Gen. de Gaulle’a 30a w Zabrzu

Prawdziwą ozdobą przy ul. Bielszowickiej 98 w Rudzie Śl. są zadbane skwery

gospodarowania
mmajątkiem

ja, Biegłym rewidentem,
go Związku Rewizyjnego z siedzibą w Rybniku
nej na termomodernizację budynków.
Uległy zwiększeniu fundusze własne spółdzielni o 62,0 % co ma związek z przeprowadzoną modernizacją sfinansowaną
w części z własnych funduszy. Na tle innych spółdzielń wyróżnia ją więc: dobra
płynność finansowa, wzrost funduszy
własnych i duże nakłady na remonty
oraz termomodernizację swoich zasobów mieszkaniowych.
– Spółdzielnia mieszkaniowa nie jest typowym przedsiębiorstwem nastawionym
na generowanie zysków…
– Rzeczywiście, ustalenie wyniku finansowego w spółdzielniach mieszkaniowych
wymaga uwzględnienia specyfiki gospodar-

ki finansowej tych jednostek, którą określa
ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Gospodarka spółdzielczymi zasobami mieszkaniowymi nie
jest działalnością zarobkową. Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości, zarządzanej przez Spółdzielnię a przychodami w postaci opłat na ich
pokrycie zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym. Nie
jest to zatem działalność gospodarcza (zarobkowa) w znaczeniu art. 2 ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Specyfika gospodarki tymi zasobami, wyróżniająca się niezarobkowym
charakterem (koszty rzeczywiście poniesione są pokrywane w całości opłatami ustalanymi na poziomie nie wyższym niż te
koszty), sprawia, że w celu ustalenia wyniku finansowego w spółdzielni mieszkaniowej, należy tę działalność wyodrębnić
i rozliczyć bezwynikowo (zgodnie z art. 6
ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych), natomiast wynik finansowy (zysk,
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strata) został ustalony tylko z działalności
gospodarczej. W GSM „Luiza” wynik został ustalony prawidłowo, podany w rachunku zysków i strat, który jest do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Członków
Spółdzielni.
Z dotychczasowej naszej rozmowy wynika, że Zarząd Spółdzielni zasłużył co najmniej na czwórkę z plusem…
– Uważam, że działania Zarządu GSM
„Luiza” były w badanym okresie tj.
w 2010 r. prawidłowe, co ma odbicie we
właściwych wskaźnikach ekonomicznych. Pewien wyjątek w tym bardzo pozytywnym obrazie Spółdzielni stanowi
windykacja należności, która uległa zwiększeniu o dalsze 2 dni rotacji i stanowi 51
dni. Jednak badanie sprawozdania finansowego za 2010 r. dostarczyło wystarczającej podstawy do wydania opinii bez zastrzeżeń. Tak więc dalsza
kontynuacja działalności GSM „Luiza” nie jest zagrożona,
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: J. H.
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WYKAZREALIZACJIWNIOSKÓW
Dokończenie ze str. 7

Remont schodów nie nadających się do użytku oraz ocieplenie budynku w związku z niską temp. wnętrza w okresie zimowym. Dzielnica Wirek. Blok 17-17a.
Głosowało: 59 za – 50, przeciw – 0, wstrzymało się – 9
Paderewskiego 17-a – (- 12 262,72 – stan na dzień 31.03.2011 r.).
Odp. Remont schodów wykonano. Termomodernizacja budynku będzie możliwa po uzyskaniu środków finansowych z banków
i WFOŚiGW, jeżeli Spółdzielnia będzie posiadała odpowiednie
środki na zabezpieczenie kredytu.
Wyjaśnienie sprawy ocieplenia bloku na ul. Modrzewiowej – dlaczego Spółdzielnia Skarbek wykonała usługę za 90 tys.
zł, GSM Luiza za 350 tys. zł. Prośba o wyjaśnienie dla wszystkich członków.
Głosowało: 59 za – 53, przeciw – 0, wstrzymało się – 6
Odp. Różnica w kosztach termomodernizacji budynków jest
spowodowana różnym zakresem przeprowadzonych robót
na ww. nieruchomościach na których wykonano:
– inną grubość docieplenia,
– nowe wymienniki kompaktowe,
– nową instalację elektryczną wymienników c. o.,
– ocieplenie stropodachów,
– remont balkonów,
– tynki mozaikowe przy wejściach i na cokołach,
– równanie pionów ścian elewacji budynków,
– nową stolarkę okienną w piwnicach,
– nowe drzwi wejściowe,
– nowe naświetla dachowe.
Wniosek o wymianę okien w klatce schodowej przy ul. Jankowskiego 12 i 12 B oraz wymianę daszków nad wejściem
do klatek schodowych ul. Jankowskiego 12 i 12 B.
Głosowało: 59 za – 51, przeciw – 0, wstrzymało się – 8
Jankowskiego 12-a – (+ 113 892,04 – stan na dzień 31.03.2011 r.).
Odp. Stolarka okienna na klatkach schodowych i daszki
nad wejściami do klatek schodowych zostaną wymienione
w trakcie termomodernizacji budynku. Termomodernizacja budynku będzie możliwa po uzyskaniu środków finansowych z banków i WFOŚiGW, jeżeli Spółdzielnia będzie posiadała odpowiednie środki na zabezpieczenie kredytu. W chwili obecnej są
remontowane podesty wejść do klatek schodowych z tytułu
szkód górniczych. Spółdzielnia prowadzi również negocjacje
w sprawie prostowania budynku.
Mieszkańcy budynku przy ul. Bielszowickiej i Piernikarczyka zgłosili następujące wnioski:
- zamontować na przyblokowych placach zabaw ławki dla osób
opiekujących się bawiącymi dziećmi,
- zamontować ławki i kosze na śmieci przy klatkach schodowych bloków przy ul. Bielszowickiej i Piernikarczyka,
- wyremontować latarnie i uruchomić oświetlenie między blokami 98-96 przy ul. Bielszowickiej oświetlające także plac zabaw. Ogrodzić i zadaszyć miejsca ustawiania pojemników
na śmieci przy blokach (ul. Piernikarczyka i Bielszowicka).
- zmienić usytuowanie pojemników na odpady wtórne (dzwonów) stojących na trawniku między blokami 93-95, przestawić
w miejsce obok pojemnika na odzież używaną (Czerwony
Krzyż).
- wyremontować chodniki dojściowe do klatek schodowych.
- po przeprowadzonych pracach kanalizacyjnych i energetycznych - uzupełnić zniszczone żywopłoty (dotyczy bloku nr 93
przy ul. Bielszowickiej).
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Jedne z pierwszych zamontowanych konstrukcji balkonowych
w budynku przy ul. Bielszowickiej 93 w Rudzie Śląskiej.

Głosowało: 59 za – 51, przeciw – 0, wstrzymało się – 8
Bielszowicka 93-d – (-1 739 207,17 – stan na dzień 31.03.2011 r.),
Bielszowicka 95-c – (+ 101 624,64 – stan na dzień 31.03.2011 r.),
Bielszowicka 96-d – (- 736 657,84 – stan na dzień 31.03.2011 r.),
Bielszowicka 98-d – (- 568 094,39 – stan na dzień 31.03.2011 r.),
Piernikarczyka 2-c – (- 575 276,78 – stan na dzień 31.03.2011 r.).
Odp. Lokalizacja pojemników na odpady wtórne została zmieniona na proponowaną przez Członków Spółdzielni. W sprawie
uruchomienia oświetlenia wzdłuż chodnika ww. nieruchomości
to Spółdzielnia usunęła zbędne latarnie i zamontowała oświetlenie dojścia do budynku. Pozostałe prace będzie można wykonać po uzbieraniu odpowiednich środków finansowych na funduszu remontowym ww. nieruchomości.
Jeżeli odrzucono wniosek o wyrażenie zgody na zaciąganie
kredytu na prowadzenie prac ociepleniowych budynków, to ile
będzie wynosiła kwota ocieplenia po tym odrzuceniu – wypisać tą kwotę w gablotce spółdzielni.
Głosowało: 58 za – 52, przeciw – 0, wstrzymało się – 6
Odp. W związku z odrzuceniem wniosku o wyrażenie zgody
na zaciąganie kredytu na prowadzenie prac ociepleniowych,
każda nieruchomość będzie musiała posiadać 100 % wartości
planowanej inwestycji na funduszu remontowym ww. nieruchomości i zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości.
W ósmej części Walnego Zgromadzenia, które odbyło
się 28.06.2010 r. w Rudzie Śl. członkowie zgłosili następujące wnioski:
Lokatorzy zam. przy ul. Chroboka 1 i 3 proszą o wymianę
drzwi wejściowych oraz wymianę okien na klatce schodowej, które mają 53 lata. Drzwi i okna są spróchniałe i nie domykają się.
Głosowało: 49 za – 35, przeciw – 0, wstrzymało się – 14
Chroboka 1-3 – (+ 3 427,75 – stan na dzień 31.03.2011 r.).
Odp. Po wizji lokalnej stwierdzono, że stan drzwi wejściowych
jest zadawalający. W związku z powyższym, Spółdzielnia postanowiła w pierwszej kolejności wymienić stolarkę okienną
na klatkach schodowych. Wymiana okien nastąpi do końca
czerwca br.
Lokatorzy przy ul. Chroboka 8, zgłosili następujące wnioski:
- wymalowanie klatki schodowej,
- wymianę okien na klatce schodowej,
- naprawę chodnika, który zapada się w czasie deszczu,
- przewieszenie skrzynki na reklamy na zewnątrz budynku,
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- naprawę zadaszenia przed drzwiami wejściowymi przy ul.
Chroboka 8.
Głosowało: 49 za – 33, przeciw – 0, wstrzymało się – 16
Chroboka 8-10 – (- 31 730,01 – stan na dzień 31.03.2011 r.).
Odp. Chodnik i zadaszenie nad drzwiami wejściowymi naprawiono. Przewieszenie skrzynki na reklamy zostało wykonane.
Pozostałe prace będzie można wykonać po uzbieraniu odpowiednich środków finansowych na funduszu remontowym ww.
nieruchomości.
Mieszkańcy ul. Ks. Niedzieli 37 a, b, c, d domagają się
od Prezesa i administracji przeznaczenia środków z płaconego
przez nich funduszu remontowego na wykonanie następujących prac:
- ocieplenie budynku przy ul. Ks. Niedzieli,
- wymianę drzwi wejściowych i stolarki okiennej na klatkach
schodowych,
- podłączenie budynku do sieci centralnego ogrzewania,
- utworzenie parkingu i generalny remont osiedlowej drogi.
Głosowało: 49 za – 30, przeciw – 1, wstrzymało się – 18
Ks. Niedzieli 37-d – (+67 343,01 – stan na dzień 31.03.2011 r.).
Odp. Zgodnie z pismem GSM/L/T/3191/10/KE z dn. 22.07.10
r. rozwieszonym na tablicach informacyjnych w klatkach schodowych na ww. nieruchomości przewidywany termin realizacji
to 2011 r. Termomodernizacja budynku będzie możliwa po uzyskaniu środków finansowych z banków i WFOŚiGW, jeżeli Spółdzielnia będzie posiadała odpowiednie środki na zabezpieczenie kredytu (projekt termomodernizacji do wglądu w siedzibie
Spółdzielni).
Wykonać izolację zewnętrzną bloku przy ul. Równoległa 7.
Głosowało: 49 za – 30, przeciw – 1, wstrzymało się – 10
Równoległa 7 – (- 508 150,17 – stan na dzień 31.03.2011 r.).
Odp. Przedmiotowe prace będzie można wykonać po uzbieraniu odpowiednich środków finansowych na funduszu remontowym ww. nieruchomości. Do czasu ich zgromadzenia
nieruchomość będzie zabezpieczona tymczasową pompą szlamową.
Wyjaśnienie różnic pomiarowych wykonywanych przez firmę inwentaryzacyjną.
Do głosowania nie doszło.
Odpowiedzi udzielił podczas zebrania Prezes Zarządu GSM
„Luiza”.
W dziewiątej części Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 29.06.2010 r. w Rudzie Śl. członkowie zgłosili następujące wnioski:
Uporządkowanie kanalizacji deszczowej. Wykonanie parkingu przy ul. Solidarności 28-30.
Głosowało: 21 za – 21, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
Solidarności 28 – (- 331 635,96 – stan na dzień 31.03.2011 r.),
Solidarności 30 – (- 199 562,23 – stan na dzień 31.03.2011 r.).
Odp. Przedmiotowe prace będzie można wykonać po uzbieraniu odpowiednich środków finansowych na funduszu remontowym ww. nieruchomości.

Wejście do budynku przy ul. Miodowej 15

Wyłożyć plac przed budynkami przy ul. Solidarności 28 – 30
kostką brukową. W budynku nr 30 wymienić zawór przewodu
wodnego.
Głosowało: 21 za – 10, przeciw – 4, wstrzymało się – 7
Solidarności 28 – (- 331 635,96 – stan na dzień 31.03.2011 r.),
Solidarności 30 – (- 199 562,23 – stan na dzień 31.03.2011 r.).
Odp. Zawór wymieniono. Wyłożenie placu przed blokiem
kostką brukową będzie można wykonać po uzbieraniu odpowiednich środków finansowych na funduszu remontowym ww.
nieruchomości.
Mieszkańcy budynku przy ul Zamenhofa 4 zgłosili potrzebę
kontroli nieruchomości w nw. zakresach:
- przeciekający dach,
- piony odprowadzające wodę z dachu,
- sprawdzić kominy wentylacyjne,
- nieocieplane piwnice,
- odchodzący styropian ze ściany,
- zagospodarowanie terenu Zamenhofa 4 a – b.
Głosowało: 21 za – 21, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
Zamenhofa 4-c – (- 348 947,60 – stan na dzień 31.03.2011 r.).
Odp. Przeciekający dach naprawiono. Przewody wentylacyjne sprawne. Kontrola przewodów wentylacyjnych odbywa się
przynajmniej raz w roku. Odchodzący styropian ze ściany naprawiono.

Ponowne wykonanie remontu dachu przy ul. Zamenhofa 2-2c
i poprawienie docieplenia – dach przecieka. Nakryć przykrywą
żeliwną gaiger przeciwdeszczowy ul. Zamenhofa 2 c.
Głosowało: 21 za – 21, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
Zamenhofa 2-c – (- 321 813,79 – stan na dzień 31.03.2011 r.).
Odp. Wykonano.

Mieszkańcy budynku przy ul. Międzyblokowej 1 zgłosili następujące wnioski:
- przyspieszenie ocieplenia budynku,
- remont kominów i dachu,
- oświetlenie klatek schodowych na wyłączniki czasowe,
- poprawienie dojść do klatek schodowych, które są zalewane,
- wyznaczenie osób, które będą zbierały podpisy na docieplenie
budynku.
Głosowało: 21 za – 20, przeciw – 1, wstrzymało się – 0
Międzyblokowa 1-d – (+185 217,94 – stan na dzień 31.03.2011 r.).
Odp. Budynek będzie docieplany w pierwszej kolejności po zabezpieczeniu przez Spółdzielnie odpowiednich środków finansowych. Wykonano częściowy remont dachu położono jedną warstwę papy oraz wykonano naprawę kominów. Kolejna warstwa
papy zostanie wykonana w chwili docieplania budynku. Dojścia
do klatek schodowych zostały wykonane. Montaż wyłączników
czasowych na klatkach schodowych zostały wykonane.

Poprawienie i prawidłowe osadzenie drzwi wejściowych i likwidacja lub poprawa luksferów - ul. Miodowa 15.
Głosowało: 22 za – 11, przeciw – 4, wstrzymało się – 7
Miodowa 15 – (- 3 072 503,68 – stan na dzień 31.03.2011 r.).
Odp. Wykonano.

Zamenhofa 4-4 c. Zabudować wyłączniki czasowe na klatkach schodowych.
Głosowało: 21 za – 20, przeciw – 1, wstrzymało się – 0
Zamenhofa 4-c – (- 348 947,60 – stan na dzień 31.03.2011 r.).
Odp. Wykonano.
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RegulaminObradWalnegoZgromadzeniaCz
Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo
spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188
poz. 1848 z późn. zm).
– Ustawa z dn. 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 119 poz. 1116 z późn. zm).
– Ustawa z dnia 14.06.2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 873).
– Statut GSM „Luiza”.
§1
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
2. Zakres kompetencji Walnego Zgromadzenia reguluje § 84 Statutu.
§2
1. Walne Zgromadzenie może być podzielone na części, jeżeli liczba członków przekroczy 500 osób, według zasad
określonych przepisami Statutu.
2. Rada Nadzorcza ustala zasady
zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia
z tym, że nie można zaliczyć członków
uprawnionych do lokali znajdujących
się w obrębie jednej nieruchomości
do różnych części Walnego Zgromadzenia.
§3
1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć członkowie Spółdzielni tylko osobiście.
2. Każdemu członkowi obecnemu
na Walnym Zgromadzeniu przysługuje
jeden głos.
3. Członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu oraz zaproszeni goście, uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu z głosem
doradczym.
4. Członek ma prawo korzystania
na własny koszt z pomocy prawnej lub
pomocy eksperta. Osoby z pomocy,
których korzysta członek nie są uprawnione do zabierania głosu.
§4
Zgodnie z postanowieniami § 88 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie
Członków lub jego części są zdolne
do podejmowania uchwał przy każdej
ilości członków uprawnionych do głosowania.
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§5
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku, w terminie do dnia 30 czerwca. Ponadto na żądanie Rady Nadzorczej lub przynajmniej 1/3 członków, wyrażone w podpisanym przez nich wniosku. Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie w takim terminie, aby mogło się
odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia
wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza lub Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt Spółdzielni.
2. Uprawnieni do żądania zwołania
Walnego Zgromadzenia w myśl postanowień ust. 1 mogą również żądać zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
lub jego części. Żądanie takie powinno
być zgłoszone co najmniej na 15 dni
przed terminem Walnego Zgromadzenia
lub jego pierwszej części.
§6
1. O czasie, miejscu i porządku obrad
Walnego Zgromadzenia lub jego wszystkich części zawiadamia się wszystkich
członków na piśmie co najmniej 21 dni
przed terminem posiedzenia Walnego
Zgromadzenia lub jego pierwszej części.
Zawiadomienie powinno zawierać czas,
miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich
sprawozdań i projektów uchwał, które
będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się
z tymi dokumentami.
2. W przypadku wniesienia do porządku obrad Walnego Zgromadzenia dodatkowych spraw, uzupełniony porządek
obrad powinien być podany do wiadomości członków Spółdzielni na 14 dni
przed terminem Walnego Zgromadzenia,
w sposób określony w ust. 1.
3. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
lub jego wszystkich części mają prawo
zgła szać: Za rząd, Ra da Nad zor cza
i członkowie. Projekty uchwał, w tym
uchwał przygotowanych w wyniku
tych żądań, powinny być wykładane co
najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej
części.
4. Członkowie mają prawo zgłaszać
projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 3, w terminie do 15 dni
przed posiedzeniem Walnego Zgroma-

dzenia lub jego pierwszej części. Projekt
uchwały zgłaszanej przez członków
Spółdzielni musi być poparty przez co
najmniej 10 członków.
5. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później
niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.
6. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym
i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu lub jego częściach
projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni.
§7
1. Walne Zgromadzenie, względnie jego część, otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony
członek Rady.
2. Otwierający obrady zarządza wybór
Prezydium Walnego Zgromadzenia lub
jego części w składzie: Przewodniczący, Sekretarz i dwóch Asesorów.
3. Prezydium Walnego Zgromadzenia lub jego części wybiera się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów.
4. Członkowie Zarządu nie mogą
wchodzić w skład Prezydium Walnego
Zgromadzenia lub Prezydium części
Walnego Zgromadzenia.
§8
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub jego części przedstawia
do zatwierdzenia porządek obrad ustalony przez Zarząd Spółdzielni.
2. Walne Zgromadzenie może skreślić
z porządku obrad poszczególne sprawy
lub odroczyć ich rozpatrzenie do następnego Walnego Zgromadzenia, a także
zmienić kolejność rozpatrywania spraw
objętych porządkiem obrad.
§9
Członkowie obecni na Walnym Zgromadzeniu lub jego części wybierają ze
swojego grona:
1. Komisję Skrutacyjną w składzie 23 osób, której zadaniem jest:
– sprawdzenie listy obecności członków oraz sprawdzenie ważności
mandatów,
– obliczanie wyników głosowania
oraz wykonanie innych czynności
technicznych związanych z przeprowadzeniem głosowania.
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2. Komisję Wnioskową w składzie
od 2-3 osób, której zadaniem jest:
– przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu lub jego części projektów uchwał
w sprawach objętych porządkiem
obrad,
– rozpatrzenie pod względem formalnym i rze czo wym zgło szo nych
wniosków i przedłożenie ich Walnemu Zgromadzeniu lub jego części
w formie projektów uchwał.
3. Komisję Wyborczą w składzie
od 2-3 osób, której zadaniem jest:
– przedstawienie listy kandydatów
do Rady Nadzorczej według okręgów wyborczych, którzy spełniają
warunki § 6 Regulaminu wyborów
do Rady Nadzorczej.
4. Inne komisje w razie potrzeby.
5. W przypadku małej frekwencji
na Walnym Zgromadzeniu lub jego
części dopuszcza się wybór komisji łączonej dla wykonania zadań przeznaczonych dla wszystkich komisji.
6. Każda komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
§ 10
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub jego części w porządku obrad otwiera dyskusję, udzielając głosu
w kolejności zgodnie z porządkiem obrad.
2. W sprawach formalnych, dotyczących sposobu obradowania i głosowania,
Przewodniczący Zgromadzenia udziela
głosu wg. kolejności zgłaszania się.
W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy-jeden za i jeden przeciw wnioskowi.
3. Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej przysługuje prawo zabierania głosu poza kolejnością, tylko
w danym punkcie porządku obrad.
4. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia
do protokołu składa się Sekretarzowi zebrania, na piśmie z podaniem imienia
i nazwiska wnioskodawcy. Przewodniczący może zarządzić zgłaszanie wniosków do Komisji Wnioskowej w ustalonym czasie.
§ 11
1. Po zakończeniu dyskusji, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
lub jego części poddaje wnioski zgłoszone w jej toku pod głosowanie. Wnioski

najdalej idące w danej sprawie powinny być głosowane w pierwszej kolejności. Poprawki do wniosku głównego głosuje się przed samym wnioskiem.
2. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości jakie wnioski wpłynęły i w jakim porządku będą głosowane.
§ 12
Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem wyborów członków Rady Nadzorczej Spółdzielni i odwołania członków organów Spółdzielni, które przeprowadza się w głosowaniu tajnym. Na żądanie 1/5 członków Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia lub jego części
zarządza głosowanie tajne również w innych sprawach.
§ 13
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia
lub jego części mogą zapadać jedynie
w sprawach objętych porządkiem obrad,
podanym do wiadomości członków
w sposób i w terminie określonym przez
Statut. Zasada ta nie dotyczy uchwały
o odwołaniu Członka Zarządu, w związku z nie udzieleniem absolutorium.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia
jest ważna, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części Walnego
Zgromadzenia.
§ 14
1. Uchwały są podejmowane zwykłą
większością głosów z wyjątkiem uchwał,
których podjęcie wymaga zgodnie z Prawem Spółdzielczym lub Statutem innej
kwalifikowanej większości głosów.
Przy obliczaniu głosów uwzględnia się
tylko głosy za i przeciw uchwale.
2. W przypadku poddania pod głosowanie kilku wniosków w tej samej
sprawie, za przyjęty uznaje się wniosek,
który uzyskał największą ilość głosów.
§ 15
1. Wybory do Rady Nadzorczej są tajne i przeprowadzane są według Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej.
2. Wyniki wyborów do Rady Nadzorczej zawiera protokół zbiorczy wszystkich części Walnego Zgromadzenia.
§ 16
1. Głosowanie w sprawach odwołania
członka organu Spółdzielni przepro-
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wadza się przez złożenie odpowiednich
kart do urny w obecności Komisji Skrutacyjnej.
2. Członek Rady Nadzorczej, w razie
nie wywiązywania się ze swoich obowiązków, zwłaszcza w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniach Rady Nadzorczej, może
być odwołany przed upływem kadencji większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie lub jego części. Odwołanie członka Rady Nadzorczej następuje w głosowaniu tajnym. Z wnioskiem o odwołanie występuje Rada
Nadzorcza.
§ 17
Każda Komisja ze swej działalności
sporządza protokół, który podpisany
przez wszystkich członków komisji,
przekazuje Przewodniczącemu Zgromadzenia lub jego części.
§ 18
Po wyczerpaniu wszystkich spraw
zamieszczonych w porządku obrad
Przewodniczący ogłasza zamknięcie
obrad.
§ 19
1. Z obrad Walnego Zgromadzenia lub
jego części sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarze Walnego Zgromadzenia lub jego części.
2. Protokół Walnego Zgromadzenia
lub jego części powinien między innymi zawierać: datę, porządek obrad,
oświadczenia złożone do protokołu,
treść podjętych uchwał. Przy uchwałach
należy podać liczbę oddanych głosów
za uchwałą i przeciw niej. Protokoły poszczególnych komisji stanowią integralną część protokołu Walnego Zgromadzenia lub jego części.
3. Po obradach Walnego Zgromadzenia w częściach zbiorczy protokół podpisują wszyscy przewodniczący i sekretarze.
4. Protokoły z poszczególnych części
Walnego Zgromadzenia stanowią składową część końcowego protokołu.
Regulamin niniejszy został zatwierdzony uchwałą Walnego Zgromadze nia Człon ków GSM „Lu iza”
nr 1/2009 w dniach 15.06.200930.06.2009 i wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
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Szerokizakresrobótremontowo-budowlanych
w2010r.wGSM„Luiza”

W

ubiegłym roku, w naszej Spółdzielni, wykonano szeroki zakres
robót remontowo-budowlanych. Miały one na celu zapobieżenie dekapitalizacji naszych nieruchomości, podniesienie komfortu zamieszkiwania i ogólnej estetyki budynków.
Poniżej przedstawiamy szczegółowy wykaz tych robót.
Roboty remontowo-budowlane -ogólnobudowlane, elektryczne, stolarskie,
malarskie.
Wolności 220, 359, Kalinowa 15, 17, Kawika 13, Olchowa 13, Zjednoczenia 11/3,
Węgielna 1/3, Bielszowicka 98, ks. Niedzieli 53a/9, 61, Równoległa 7, Chroboka 8, 20, Paderewskiego 17 – wg zleceń.
Roboty remontowo-budowlane – malowanie klatek schodowych i piwnic.
Kalinowa 13-e, Czereśniowa 2-a, 4-a,
6-a, Jałowcowa 3-5, Kalinowa 13, 15-c,
Goethego 14-b, 16-a, Leszczynowa 23,
Węgielna 9, 3-go Maja 35-a, 37-a, Olchowa 11-a, 13-a – wg zleceń.
Roboty remontowo-budowlane – wykonanie drenażu i izolacji ścian fundamentowych.
Kalinowa 11e, Zjednoczenia 11a, ks.
Niedzieli 37-d.
Roboty remontowo-budowlane – remont
schodów, montaż mat antypoślizgowych.
Kobylińskiego 2-10, Krasińskiego 24,
Leszczynowa 2-a, 4-a, 6, 7, 16, Korczoka 54-a, Olchowa 7a, Porzeczkowa 3,
3-go Maja 37, Heweliusza 24, Sikorskiego 124, Gen. de Gaulle’a 30a, Leszczynowa 6, Wolności 231, Mochnackiego 6, Kawika 7, Jankowskiego 12, ks. Niedzieli
55-a, 53-a, 57-a, 59-f, Równoległa 7, 7a,
Kokota 145, Kokota 112, Paderewskiego 17 – wg zleceń.
Roboty remontowo-budowlane – przygotowanie mieszkań do przetargu.
Agrestowa 1/16, Kalinowa 15/8, Kawika 13/2, Kawika 13/3, Jałowcowa 14/5, 16/6,
Dz. Rodła 2/18, Gen. de Gaulle'a 8/3, 10/5,
16/5, 28/8, Goethego 16a/7, Czereśniowa 4/1, 2/1, Krasińskiego 20/7, 28/8, Żnieńska 5/3, Wolności 367/5, 367/11, 372/1, Kobylińskiego 1/3, 7/10, 7/9, Korczoka
63/2, 63/1, 65/6, 59c/6, Leszczynowa 11/2,
16a/15, 23/5, Olchowa 10/2, Lompy 32/3a,
Pordzika 15/8, Chroboka 8/5, Ks. Niedzieli 37d/6, 51a/14, 61a/46, Energetyków 10/6,
Paderewskiego 17/5, Międzyblokowa 1/13,
Sportowców 14/6, Piernikarczyka 6/8.
Roboty remontowo-budowlane – naprawa balustrad balkonowych.
Orzechowa 6, 8, 10, Bielszowicka 91,
Paderewskiego 17-a.
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Roboty elektryczne – remont instalacji
elektrycznej, wymiana rozdzielni elektrycznej.
Rostka 4, Czereśniowa 4a, Mikołowska 4-6, Wolności 231, 233, Międzyblokowa 3, Jankowskiego 12, Zamenhofa 4.
Montaż oświetlenia lamp słupkowych.
Bielszowicka 91, 93, 95.
Roboty termomodernizacyjne.
W ubiegłym roku wykonano duży zakres
prac termomodernizacyjnych. Docieplono
budynki przy ulicach: (Korczoka 85, 83,
Kawika 24-d, 26-a, 28-d, 3-go Maja 35-a,
Miodowa 15, Bielszowicka 93, ks. Niedzieli 51-a, Kokota 162-d). W ramach wyżej
wymienionych prac wykonano również
uszczelnienie przykanalików spalinowych
w budynkach przy ul. Kawika 24-d,
26-b, 28-d, Miodowa 15.
Roboty remontowo-budowlane (awaryjne).
W ubiegłym roku nie obyło się także bez
różnego rodzaju awarii technicznych w naszych nieruchomościach. Występowały
głównie awarie elektryczne, wodno-kanalizacyjne, stolarskie, dekarskie, gazowe
oraz ogólnobudowlane. Wśród nich przeważały awarie dekarskie. Były one usuwane w możliwie jak najkrótszym czasie. Miały one miejsce w następujących nieruchomościach: (W. Walewskiego 20, Czereśniowa 2, 6, Korczoka 54, 56, 57, 58, 59,
60, 67, 69, 71, 72, 73, 75, 81, 85, 87, 89,
Leszczynowa 4, 4a, 6, 9, 16a, 23, 27,
Olchowa 11, 13, 23, Orzechowa 10, 19,
Dz. Rodła 2, 6, Grażyńskiego 7, Zjednoczenia 9, 11, Porzeczkowa 1-5, Kawika 7, 9, 11 20-22, 24, 28, Modrzewiowa 4, 6, 10, 12, Wolności 381, 385, 359,
Gen. de Gaulle’a 26a, 28, Mendego 25, Barlickiego 8, 10, Śc. Górnicza 1, Heweliusza 24, Krasińskiego 24, Mikołowska 4-6,
Kalinowa 11, 13, 15, Rajska 2, 3, Jałowcowa 16, 18, 20, Lompy 17, Tyska 16,
P. Skargi 3a, Węgielna 3, 15, 26, Przy Prochowni 1, 2, Bielszowicka 91, 95, ks.
Niedzieli 26, 28, 32, 30, 37, 51, 53, 59, 61,
Energetyków 21, Jasińskiego 1, Międzyblokowa 1, 3, Solidarności 30, Zamenhofa 2, 4, 6, Chroboka 6, 10, Równoległa 7, 18, Solidarności 30, ks. Kokota
109-113, 115-119, 173, 5, Kingi 115, Jasińskiego 1, Pionierów 27, 29, Powstań-

ców 18, Jan kow skiego 12, Ko ko ta
109-113, 115-119, 171, 173, Sportowców 14, Paderewskiego17a) – wg zleceń.
Roboty dekarskie (remont dachów dachówkowych i papowych).
Spółdzielnia przywiązuje dużą uwagę
do właściwego stanu dachów w swoich nieruchomościach, co wiąże się z właściwą
dbałością o ogólny stan techniczny budynków. W 2010 roku wykonano roboty dekarskie w następujących nieruchomościach:
(Korczoka 88-90, Kowalska 1-5, Brola 3, 4, 5, Mikołowska 4-6, Wolności 377,
Kawika 24, 26, 28, Czereśniowa 2-a, 4-a,
6-a, Buchenwaldczyków 20, Krasińskiego 8, 10, Roosvelta 35, Rajska 4, P. Skargi 5, Goethego 16-a, Wolności 372, Kobylińskiego 4, 6, Kokota 162-d, Piernikarczyka 6, ks. Niedzieli 51-a, Zamenhofa 2, 4,
Międzyblokowa 1-d, Sportowców 12).
Roboty zduńskie.
Ponieważ wiele mieszkań w zasobach
GSM „Luiza” posiada jeszcze ogrzewanie
węglowe, w 2010 roku wykonano sporo robót zduńskich polegających m. in. na remoncie i postawieniu nowych pieców węglowych.
Roboty instalacyjne.
Znacząca część zakresu robót remontowo-budowlanych obejmowała różnego rodzaju prace instalacyjne. Była to wymiana przyłączy wodociągowych, wymiana instalacji
zimnej wody, ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji, wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych, dostosowanie instalacji c. o. po wykonanej termomodernizacji budynku, modernizacja instalacji c. o., wymiana instalacji gazowej, remont instalacji domofonowej. Zostały one zrealizowane w następujących
nieruchomościach: (Korczoka 83, 89, Goethego 14a, Małgorzaty 5-7, Pordzika 1-7, Chroboka 5-7, Jałowcowa 14, 16, 18, Leszczynowa 6, 11, 15, 19, 23, Czereśniowa 2-a,
Kawika 24-d, 26-b, Olchowa 10, Kalinowa 11e, Wolności 394-396, Kalinowa 11, 13, 15, Pordzika 1-7, 9-11, 13-19, Korczoka 83, Heweliusza 26, 3-go Maja 37-a,
35-a, Kokota 145, 171, Miodowa 15,
Przy Prochowni 1, 2, 28-d, Kokota 162-d, ks.
Niedzieli 51-a, Bielszowicka 93) – wg zleceń.
Roboty nawierzchniowe.
Spółdzielnia dokłada starań, aby drogi
wewnętrzne i chodniki będące w jej posiadaniu były w należytym stanie. W ubiegłym
roku wykonano roboty nawierzchniowe
w obrębie niżej wymienionych nieruchomości: (Jałowcowa 14, Goethego 14,
Olchowa 11, 9, Korczoka 54, 59e, 85-91,
Kalinowa 11, Rajska 9, Międzyblokowa 1,
ks. Niedzieli 22, 24, 26, 39,) – wg zleceń.
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Roboty montażowe.
Sporo środków finansowych zostało
wydatkowanych na szeroki zakres robót
montażowych obejmujących:
● wymianę okien PCV i nawiewników
okiennych w następujących nieruchomościach: (Węgielna 5, Wolności 357, Barlickiego 1, Lompy 21, 23, Czereśniowa 6-a, Tyska 16/8, 9, Brola 5, Brola 3/4,
Korczoka 72, Czereśniowa 2, 4, 6/1, Heweliusza 24/1, Orzechowa 17, Śc. Górnicza 1/1, Jałowcowa 16, 14/4, Leszczynowa 9, Janika 21, Korczoka 73/6, Goethego 14-b, 16-a, Goethego 14-b, 16-a,
Śc. Górnicza 1, 1/6, P. Brola 5, Jałowcowa 3-5, Wolności 426, 3-go Maja 35, 37,
Kawika 24c/11, Kawika 15, Leszczynowa 9, Jałowcowa 14, 16, Węgielna 11,
Orzechowa 19, Rajska 9, Janika 21, Korczo ka 87, Ko ko ta 112, Biel szo wic ka 93,) – wg zleceń.
● wymianę drzwi i zabudowę daszków
nad wejściami w następujących nierucho mo ściach: (Kor czo ka 85, 72e, 73, 87, Orzechowa 6, 10, 19, Czereśniowa 6-a, Leszczynowa 15, 17, Goethego 14-b, Goethego 16-a, Czereśniowa 2-a, 4-a, Jałowcowa 3-5, Leszczy no wa 21, 23, Raj ska 9/1
i 2, 7/1, 2, 3, 4, Węgielna 3, 9, 11, Kowalska 1-5, Kawika 15, Leszczyno-

wa 9, Jałowcowa 14, 16, Janika 21, Bielszowicka 93-d,) – wg zleceń.
● wy mia nę skrzy nek pocz to wych
w na stę pu ją cych nie ru cho mo ściach:
(Kor czo ka 56-a, He we liu sza 22-34,
Lesz czy no wa 9-11, 25-a, Go ethe go
14-b, 16-a, Jałowcowa 3-5, 12-22, Orzechowa 17, 19, Małgorzaty 5-7, Mikołowska 4-6, Paderewskiego 17-a, Chroboka 4-6, 8-10, 5-7, 1-3, 20-22, Bielszowic ka 100, Ko ko ta 162-d, 115-119,
109-113, Zamenhofa 2-c, Międzyblokowa 3-d, 4-c, 6-c, Jankowskiego 12-b,
Międzyblokowa 1-d,) – wg harmonogramu.
● montaż numeracji budynków mieszkalnych GSM „Luiza” przy ulicy Zjednoczenia 1-16a.
Roboty konserwacyjne dźwigu i przeglądy elektryczne – 5 letnie.
W naszej Spółdzielni posiadamy również budynki (ul. Banachiewicza 17 i Paderewskiego 17-a) z dźwigami osobowymi, które podlegają okresowym przeglądom konserwacyjnym. Były one również wykonywane w 2010 r. Ponadto wykonano obowiązkowe przeglądy elektryczne w wszystkich nieruchomościach
naszej Spółdzielni.

Remonty placów zabaw
Nasza Spółdzielnia w wielu osiedlach
posiada place zabaw. Ze względu na to,
że są one ogólnie dostępne często są dewastowane. Dlatego co roku muszą być
one remontowane, aby spełniały określone wymogi bezpieczeństwa. W 2010 roku wyremontowano place zabaw znajdujące się przy następujących ulicach: (Kawika 7, Pordzika 1-19, Małgorzaty 5-7,
Korczoka 61, 72, 87, Rostka 2, Janika 17,
Leszczynowa 2-4, Kalinowa 11, 13,
Orzechowa 6, 8, Leszczynowa 6b, Solidar no ści, Za men ho fa, Biel szo wic ka 95, 96, 98, Kokota 145, 162).
Prace projektowe
W ubiegłym roku wykonano szereg prac
projektowych dotyczących nieruchomości
przy ulicach: (Kawika 24, 26, 28, 3-go Maja 35-37, Wolno ści 357, Kor czo ka 72, 83, 85, 89, 87, Heweliusza 22, Kalinowa 11, Jankowskiego 12, Bielszowicka 93, Kokota 162, Miodowa 15, ks. Niedzieli 51-a, Międzyblokowa 3).
Łącznie, w 2010 roku koszt realizacji ww. zakresu robót remontowo-budowlanych wyniósł kilkanaście milionów złotych.

HarmonogramzebrańGrupCzłonkowskich
GSM,,Luiza”wczęściach
Na podstawie Ustawy z dnia 14.6.2007 r. o zmianie Ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych, GSM „Luiza” przeprowadzi Walne Zgromadzenie Członków w częściach w dniach
15, 16, 17, 20, 21, 22, 27, 28 i 29 czerwca 2011 r.
Grupa I – 15.06.2011 r. – Hala Sportowa „Pogoń” w Zabrzu przy ul. Wolności 402, godz. 17: 00 – dla członków założycieli oraz zamieszkujących przy ul. 1-go Maja, 3-go Maja, Banachiewicza, Buchenwaldczyków, Gen. de Gaulle’a,
Goethego, Heweliusza, Kowalska, Mikulczycka, Paderewskiego, Rataja, Szymanowskiego, Śc. Górnicza, Trębacka,
Żnieńskiej- jako pierwszy okręg wyborczy.
Grupa II – 16.06.2011r. – Hala Sportowa „Pogoń” w Zabrzu przy ul. Wolności 402, godz. 17: 00 – dla członków zamieszkujących przy ul. Boh. Warszawskich, Janika, Kobylińskiego, Korczoka 72-91, Krasińskiego, Małgorzaty,
Mikołowska, Rajska, Rostka, Sierakowskiego, W. Walewskiego, Wolności – jako drugi okręg wyborczy.
Grupa III – 17.06.2011 r. – Hala Sportowa „Pogoń” w Zabrzu przy ul. Wolności 402, godz. 17: 00 – dla członków zamieszkujących przy ul. Kawika 20, 22, 24, 26, 28, Korczoka 54-69 – jako trzeci okręg wyborczy.
Grupa IV – 20.06.2011r. – Hala Sportowa „Zgoda”
w Bielszowicach. przy ul. Sportowców 10, godz. 17: 00 – dla
członków zamieszkujących przy ul. Bielszowicka, Chroboka, Jankowskiego, Paderewskiego, Piernikarczyka, Zielona – jako czwarty okręg wyborczy.
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Grupa V – 21.06.2011 r. – Hala Sportowa „Pogoń” w Zabrzu przy ul. Wolności 402, godz. 17: 00 – dla członków zamieszkujących przy ul. Dz. Rodła, Kalinowa, Kawika 7, 9, 11, 13, 15, Knosały, Kossaka, Modrzewiowa – jako piąty okręg wyborczy.
Grupa VI – 22.06.2011 r. – Hala Sportowa „Zgoda” w Bielszowicach. przy ul. Sportowców 10, godz. 17: 00 – dla członków zamieszkujących przy ul. Bema, Fińska, Jedności, Kingi, Kokota, Ks. Niedzieli, Mierosławskiego, Pionierów, Równoległej, Sportowców, – jako szósty okręg wyborczy.
Grupa VII – 27.06.2011 r. – Hala Sportowa „Zgoda” w Bielszowicach przy ul. Sportowców 10, godz. 17: 00 – dla członków zamieszkujących przy ul. Energetyków, Międzyblokowa, Miodowa, Solidarności, Zamenhofa – jako siódmy okręg
wyborczy.
Grupa VIII – 28.06.2011 r. – Hala Sportowa „Pogoń” w Zabrzu przy ul. Wolności 402, godz. 17: 00 – dla członków zamieszkujących przy ul. Brola, Leszczynowa, Pordzika, Tyska – jako ósmy okręg wyborczy.
Grupa IX – 29.06.2011 r. – Hala Sportowa „Pogoń” w Zabrzu przy ul. Wolności 402, godz. 17: 00 – dla członków zamieszkujących przy ul. Agrestowa, Barlickiego, Czereśniowa, Jałowcowa, Korczoka 70, Lompy, Olchowa, Orzechowa, P. Skargi, Porzeczkowa, Przy Prochowni, Sikorskiego, Węgielna, Zjednoczenia – jako dziewiąty okręg wyborczy.
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

➣ Adres Spółdzielni:
41-800 Zabrze, Wolności 412,
telefony: 32-278-67-13;
32-278-23-65; 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.: 32 271 18 94,
tel. kom. 666 078 621
Technicy Rejonu R-II:
tel. bezp.: 32 240 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

Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 1. kwitnie na żółto. 6. kara
dla malucha. 9. boża jest talentem. 10.
zawodowy wesołek. 11. Nasza Spółdzielnia Mieszkaniowa. 12. krewniak
żyrafy. 15. winda. 18. pies pokojowy. 21.
ciastko z kremem. 22. włóczęga, wędrówka. 23. ruchoma część maszyny. 24.
dostaje w skórę pałkami. 25. kwitnie tylko raz. 28. przymilanie się. 32. dodatek
do umowy. 34. nasze miasto. 35. koniec
waśni. 36. Bytomka w Zabrzu. 37. nicpoń, gałgan. 40. pędzel na kiju. 43.
skrypt dłużny. 46. silnik maszyny. 47.
nie tylko NASZE WALNE. 48. forsa,
mamona. 49. klamra budow lana. 50.
boczny pas boiska.

ISTOTNE TELEFONY:
➣ Biuro numerów: 118 913;
➣ Międzymiastowa: 9050

zdrada. 31. uchwyt ślusarski. 32. żyje tlenem. 33. żywica z drzewa kanarecznika. 37. osłonięta abażurem. 38. ofiara
na tacę. 39. model Opla. 41. czuwa lub
płynie. 42. człowiek dziwaczny. 44. plujące zwierzę. 45. elitarny sport.
Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 14 dadzą rozwiązanie krzyżówki.

Pionowo: 2. dziedzina gospodarki. 3.
witki. 4. „Roma” w Zabrzu. 5. rybi wigor. 6. biały kwiat. 7. proszek do prania. 8. słynny Ringo. 13. broń palna. 14.
pociecha pradziadka. 15. sztuczna skóra. 16. konflikt zbrojny. 17. potężna ręka. 19. wystawa handlowa. 20. urządzenie portowe do podnoszenia statków. 26.
mowa środowiskowa. 27. rzeka jak
straż. 29. na przykład mech. 30. podstęp,
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● ZABRZE
➣ Pogotowie Ratunkowe: 999;
32-271-19-13
➣ Policja: 997; 32-277-92-55
➣ Straż Pożarna: 998; 32-271-20-20
➣ Straż Miejska: 986; 32-271-80-52
➣ Pogotowie Energetyczne: 991;
32-303-09-91
➣ Pogotowie Gazowe: 992;
32-244-22-96
➣ Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne:
32-271-31-15
➣ Pogotowie Ciepłownicze:
32-788-03-61
➣ Pogotowie Dźwigowe:
tel. 32-271-62-62
➣ Pomoc Drogowa: 32-271-39-15
● RUDA ŚLĄSKA
➣ Pogotowie Ratunkowe: 999;
32-248-60-57
➣ Policja: 997; 32-244-92-55
➣ Straż Pożarna: 998; 32-244-70-60
➣ Straż Miejska: 986; 32-248-62-81
wew. 001
➣ Pogotowie Energetyczne:
991; 32-303-09-91
➣ Pogotowie Gazowe: 992;
32-244-22-96
➣ Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne:
32-244-34-51
➣ Pogotowie Ciepłownicze:
32-248-27-51
➣ Carbo-Energia: 32-248-12-35
➣ Pogotowie Dźwigowe:
tel. 32 271-62-62
➣ Pomoc Drogowa: 32-242-26-74
Adres strony internetowej GSM ,,Luiza”:
www.gsmluiza.com.pl

