
Wdniach od 15 czerw ca do 29 czerw -
ca br. od bę dzie się Wal ne Zgro ma -

dze nie Człon ków GSM „Lu iza” w czę -
ściach. To waż ne wy da rze nie w ży ciu na -
szej Spół dziel ni jest oka zją do spo koj nej,
rze czo wej wy mia ny po glą dów i opi nii
na te mat na szych, wspól nych spół dziel -
czych spraw. 

Jak po ka zu je po rzą dek ob rad, któ ry
za miesz cza my na str. 2 te ma tów do omó -
wie nia jest spo ro. Nie ma w nim te ma tów
mniej lub bar dziej waż nych. Wszyst kie
one de cy du ją bo wiem o na szym wspól nym
do bru ja kim jest GSM „Lu iza” – jej dniu
dzi siej szym i przy szło ści. Dla te go klu czo -
wą kwe stią pod czas Wal ne go Zgro ma dze -
nia Człon ków GSM „Lu iza” w czę ściach
jest fre kwen cja – obec ność na po szcze -
gól nych spo tka niach jak naj więk szej
licz by osób do te go upraw nio nych. 

Jak uczy do świad cze nie z po przed nich

lat, wie lu człon ków na szej Spół dziel ni nie
do ce nia jesz cze zna cze nia tych ze brań.
Czę sto tłu ma czą to stwier dze nia mi: co ten
mój je den głos zna czy? 

W ten spo sób po rzu ca ją swój spół -
dziel czy ma ją tek, wspól ny do ro bek
mi nio nych 15 lat. Od da ją go na pa stwę
lo su. Bo de mo kra cja jest wła ści wie
śle pa. Wy gry wa więk szość. Ja ka ona
bę dzie za le ży jed nak od su my tych
wszyst kich po je dyn czych po zor nie
„nie zna czą cych” gło sów człon ków na -
szej Spół dziel ni. 

W tym miej scu trze ba od nieść się
do ubie gło rocz ne go Wal ne go Zgro ma -
dze nia Człon ków GSM „Lu iza” w czę -
ściach. Ich prze bieg był nie jed no krot nie
burz li wy. Sztucz nie zor ga ni zo wa na gru pa
osób ze Sto wa rzy sze nia Ruch Spo łecz ny
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Porządek�obrad�
Walnego�Zgromadzenia
Członków�GSM�,,Luiza”

w�częściach,
w dniach 15-29.06.2011�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, Wnio sko wej.
6. Spra woz da nie Ra dy Nad zor czej z dzia łal no ści

za rok 2010.
7. Spra woz da nie Za rzą du z dzia łal no ści GSM „Lu iza”

za rok 2010.
8. Spra woz da nie fi nan so we GSM „Lu iza” za rok 2010, 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.

9. Dys ku sja nad spra woz da nia mi.
10. 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 2010,

● w spra wie za twier dze nia spra woz da nia z dzia łal no ści
Za rzą du za rok 2010,

● w spra wie za twier dze nia spra woz da nia fi nan so we go
za rok 2010,

● w spra wie po dzia łu zy sku za rok 2010,
● 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 zby cia nie ru cho mo ści grun to wych.

11. Wol ne wnio ski, za py ta nia – dys ku sja.
12. Za mknię cie ob rad.

Jed no cze śnie in for mu je my, że od dnia 27.05.2011 r. w go -
dzi nach pra cy GSM „Lu iza” – po nie dzia łek od godz. 7: 00
do godz. 17:00, wto rek – pią tek od godz. 7:00 do godz. 15: 00,
w sie dzi bie Za rzą du Spół dziel ni przy ul. Wol no ści 412 w Za -
brzu, w Se kre ta ria cie Spół dziel ni zo sta ną wy ło żo ne spra woz -
da nia i pro jek ty uchwał bę dą ce przed mio tem ob rad Wal ne -
go Zgro ma dze nia Człon ków w czę ściach. Każ dy czło nek
GSM „Lu iza” ma pra wo do za po zna nia się z ty mi do ku men -
ta mi. W ce lu po twier dze nia człon ko stwa w Spół dziel ni pro -
si my o za bra nie ze so bą na WZCz za pro sze nia oraz do wo -
du oso bi ste go. 

Uprzej mie wy ja śnia my, że w ob ra dach Wal ne go Zgro ma -
dze nia Człon ków mo gą uczest ni czyć Człon ko wie GSM „Lu -
iza” oso bi ście, za oka za niem ak tu al ne go do wo du toż sa mo -
ści. Uczest ni czą cy w Wal nym Zgro ma dze niu Człon ko wie pro -
sze ni są o pod pi sa nie przed wej ściem na sa lę ob rad li sty obec -
no ści. 

Wy da nie man da tu na stą pi po jej pod pi sa niu. W ce lu
spraw ne go prze pro wa dze nia ze bra nia pro si my Człon ków, któ -
rzy wy ra żą chęć wzię cia udzia łu w Wal nym Zgro ma dze niu
Człon ków o za po zna nie się z przy go to wa ny mi pro jek ta mi
uchwał. 

„Lu iza”, śle po pod po rząd ko wa na swo im wo dzom, gło so wa ła na -
wet wbrew swym ele men tar nym in te re som. 

Jed nak wbrew pla nom ww. Sto wa rzy sze nia, nie uda ło się mu
oba ła mu cić chwy tli wy mi ha sła mi człon ków na szej Spół dziel -
ni. Jak bę dzie w tym ro ku? 

Sto wa rzy sze nie „Lu iza” już wie le ty go dni te mu prze szła
do dzia łań za czep nych. W wy da nym w mar cu/kwiet niu br. swo -
im Biu le ty nie aż roi się od in wek tyw, fał szy wych oskar żeń i po -
mó wień pod ad re sem Spół dziel ni i jej Za rzą du. A jak jest na praw -
dę?

O tym mo że my się prze ko nać na stro nach na szej ga ze ty,
na któ rych ob szer nie przed sta wia my re ali za cję wnio sków z ubie -
gło rocz ne go WZCz w czę ściach a tak że wy kaz ro bót re mon -
to wo – bu dow la nych wy ko na nych w 2010 ro ku. Za miesz cza -
my tak że roz mo wę ze Zbi gnie wem We so łow skim i Ada mem
Bo gu szem na te mat po zy ski wa nia, w mak sy mal nie ko rzyst -
ny dla na szej Spół dziel ni, środ ków fi nan so wych na kon ty nu -
owa nie ter mo mo der ni za cji bu dyn ków.

Z przy to czo nych wy żej pu bli ka cji ja sno wy ni ka, że spo koj -
na, na ce cho wa na go spo dar skim po dej ściem do na szych wspól -
nych spraw, co dzien na pra ca przy no si znacz nie więk sze efek -
ty niż po li ty ka kon fron ta cji, woj ny i ne go wa nia wszyst kie -
go – do któ rej Sto wa rzy sze nie „Lu iza” tak usil nie sta ra się od kil -
ku lat na ma wiać człon ków i na jem ców.

Dla te go obec ność na swo im Wal nym Zgro ma dze niu każ de -
go człon ka GSM „Lu iza” jest tak waż na. 

Tyl ko obec ność każ de go z nas – człon ków Spół dziel ni, roz -
waż ne, od po wie dzial ne gło so wa nie po zwo li nam wspól nie za -
dbać o na szą Spół dziel nię – o jej dzi siej szy i przy szły
kształt. 

Dokończenie ze str. 1

Zadbajmy�wspólnie
o�naszą�Społdzielnię
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J. H.: – W przed się wzię ciach ter mo mo -
der ni za cyj nych bu dyn ków miesz kal nych
bar dzo waż ną kwe stią jest po zy ska nie ko -
rzyst nych dla in we sto ra źró deł fi nan so wa -
nia. Po nie waż na sze Pań stwo jest za in te -
re so wa ne ob ni że niem ener go chłon no ści
go spo dar ki w każ dej for mie, stwo rzy ło
róż ne ulgi i pre fe ren cje dla przed się -
biorstw i in we sto rów – w tym i dla spół -
dziel ni miesz ka nio wych. Trze ba tyl ko umieć
do nich do trzeć – a to, jak się oka zu je, nie
za wsze jest ta kie pro ste…

Z. W.: – Rze czy wi ście na sze Pań stwo
wspie ra przed się wzię cia ter mo mo der ni za cyj -
ne mię dzy in ny mi w spół dziel czo ści miesz -
ka nio wej. Ja ko spe cja li sta – au dy tor ener ge -
tycz ny, wiem do brze ile moż na za osz czę dzić
pie nię dzy na ogrze wa niu bu dyn ków. Te
oszczęd no ści prze kła da ją się w pro sty spo -
sób na wy so kość ra chun ków za cie pło, któ -
re pła cą miesz kań cy. Aprze cież ok. 40-50%
kosz tów za miesz ki wa nia po chła nia cie pło,
za któ re mu si za pła cić lo ka tor. W ra mach ter -
mo mo der ni za cji bu dyn ku (do cie ple nia) mo -
że być wy mie nio na tak że prze sta rza ła sieć
cen tral ne go ogrze wa nia.

Ter mo mo der ni za cję bu dyn ków nie ro bi
Spół dziel nia dla sa mej sie bie lecz dla
swo ich miesz kań ców – jed no cze śnie współ -
wła ści cie li da nej Spół dziel ni. Dzię ki te mu
pod no si się war tość ryn ko wa miesz ka nia,
prze cięt nie jest to 500-700 zł. na jed nym
me trze kwa dra to wym. Nie za leż nie za tem
ja ki jest sta tus miesz ka nia, za wsze ro śnie
ma ją tek człon ka Spół dziel ni. Po nad to
przy kom plek so wej ter mo mo der ni za cji
na ok. 20-30 lat jest wy re mon to wa ny bu -
dy nek, po pra wia się je go es te ty ka. 

A. B.: – Te oszczęd no ści, któ re po zo sta -
ją w kie sze ni miesz kań ców to już wła ści -
wie fi nał ca łej spra wy. Wszyst ko za czy na
się du żo wcze śniej – od sta ran ne go przy -
go to wa nia in we sty cji ter mo mo der ni za cyj -
nej w GSM „Lu iza” oraz spo rzą dza nia
(zgod nie z wy mo ga mi for mal no -praw ny -
mi) wnio sków do Wo je wódz kie go Fun du -
szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej w Ka to wi cach oraz Ban ku Go spo -
dar stwa Kra jo we go w War sza wie. Od tych
ww. czyn no ści przy go to waw czych
w znacz nym stop niu za le ży uzy ska nie
wspar cia fi nan so we go.

J. H.: Ter mo mo der ni za cja bu dyn ków
miesz kal nych w GSM „Lu iza” trwa od wie -
lu lat. Źró dła fi nan so wa nia tych kosz tow nych
przed się wzięć zmie nia ły się w mi nio nych la -
tach. Jak to wy glą da obec nie?

A. B.: – Pierw sze bu dyn ki pod da ne ter -
mo mo der ni za cji to rok 2001. Ko rzy sta li śmy
wte dy z pro gra mu wspar cia fi nan so we go

opar te go na umo wie trój stron nej po mię dzy
WFO ŚiGW, Ban kiem Ochro ny Śro do wi -
ska i GSM „Lu iza”. W na stęp nych la tach,
ko rzy sta li śmy ze wspar cia WFO ŚiGW,

NFO ŚiGW i Ban ku Go spo dar stwa Kra jo -
we go. Obec nie, aby w peł ni wy ko rzy stać
moż li wo ści ja kie da je wspar cie fi nan so we
in we sty cji ter mo mo der ni za cyj nych, w od -
po wied ni spo sób po łą czy li śmy ko rzy ści
ofe ro wa ne przez ww. in sty tu cje. Dzię ki te -
mu efekt koń co wy wspar cia fi nan so we go
jest bar dzo ko rzyst ny.

Z. W.: – Tak jak wspo mnie li śmy wcze -
śniej, wa run ki wspar cia fi nan so we go przed -
się wzięć o któ rych tu mó wi my zmie nia ły się
w cza sie. Raz by ły lep sze, raz gor sze ale
w każ dym ro ku wy ko rzy sty wa li śmy w peł -
ni to co by ło do wy ko rzy sta nia. Od pew ne -
go cza su uda ło się nam tak sko ja rzyć dwie
róż ne dro gi po zy ski wa nia z ze wnątrz środ -
ków fi nan so wych, że na dzień dzi siej szy osią -
gnę li śmy stan, któ ry na zwał bym cał ko wi cie
zop ty ma li zo wa ny. Je ste śmy jed ny mi z pierw -
szych, któ rzy po sie dli fir mo wy pa tent w za -
kre sie po zy ski wa nia ze wnętrz nych środ -
ków fi nan so wych na ce le ter mo mo der ni za -
cyj ne w spół dziel niach miesz ka nio wych.

J. H.: Czy mo że my po wie dzieć coś wię -
cej o tych sko ja rzo nych dwóch dro gach? 

A. B.: Pierw sza dro ga to sko rzy sta nie
z za pi sów usta wy o wspie ra niu przed się wzięć
ter mo mo der ni za cyj nych. Obec nie do ło żo no
do niej wspie ra nie tak że przed się wzięć re mon -
to wych. Pod pi su je się umo wę kre dy to wą
z ban kiem współ pra cu ją cym z BGK. Na pod -
sta wie za twier dzo ne go au dy tu ener ge tycz ne -
go okre ślo na zo sta je wy so kość te go kre dy -
tu oraz wy so kość pre mii ter mo mo der ni za cyj -
nej, któ ra po kry wa lub po win na po kryć
kosz ty od se tek ban ko wych. Ta wy so kość
w mi nio nych la tach by ła wie lo krot nie zmie -
nia na. Zmie nia ły się też wa run ki jej przy zna -

wa nia. Obec nie wy so kość pre mii wy zna cza -
ją trzy wa run ki: 20% war to ści kre dy tu, 16 %
war to ści kosz tów cał ko wi tych, dwu krot -
ność rocz nej oszczęd no ści kosz tów ener gii.

Z. W.: – Chciał bym zwró cić uwa gę
na okre śle nie „kosz ty kwa li fi ko wa ne”
któ re mu szą być ści śle po wią za ne z ob ni że -
niem zu ży cia ener gii. W GSM „Lu iza”
przy oka zji ter mo mo der ni za cji bu dyn ku
wy ko nu je się (w ra mach je go mo der ni za cji)
tak że in ne ro bo ty, np. re mon ty bal ko nów,
scho dów itp. Ta kie kosz ty nie są kosz ta mi
kwa li fi ko wa ny mi i mu szą być po kry te ze
środ ków wła snych – fun du szu re mon to -
we go Spół dziel ni. Trze ba po wie dzieć, że
uzy ska nie wspar cia fi nan so we go jest z ro -
ku na rok co raz trud niej sze. Pie nię dzy
w sys te mie jest co raz mniej. Na przy kład
w ro ku ubie głym pie nią dze skoń czy ły się już
w sierp niu. W tym ro ku skoń czą się praw -
do po dob nie jesz cze wcze śniej, po nie waż nie
ma al ter na ty wy na wy ko ny wa nie przed się -
wzięć ter mo mo der ni za cyj nych. Al bo się je
wy ko nu je ze środ ków wła snych, al bo
przy ta kim wspar ciu o ja kim tu mó wi my.
War to pod kre ślić, że w grun cie rze czy nie
prze wi dzia no na te przed się wzię cia ja kiś
środ ków po mo co wych z Unii Eu ro pej skiej,
Re gio nal nych Pro gra mów Ope ra cyj nych
itp. Wiel kość kre dy tu, któ ry jest kre dy tem
ko mer cyj nym oraz kosz ty je go uzy ska nia za -
le żą od po zy cji ne go cja cyj nej da nej Spół -
dziel ni. Po zy cja na szej Spół dziel ni wzglę -
dem ban ków jest sil na, po nie waż je ste śmy
du żym i wia ry god nym pod mio tem go spo -
dar czym. W na szym przy pad ku się ga my
po kre dy ty i po życz ki tak, aby spła cić je
w jak naj krót szym cza sie a kosz ty ob słu gi
te go wspar cia fi nan so we go by ły ni skie.
Jed no cze śnie cho dzi o to, aby kre dy ty te nie

Jak�obniżyć�koszty��mo�der�ni�za�cji
Roz mo wa z Ada mem Bo gu szem i Zbi gnie wem We so łow skim

– spe cja li sta mi w za kre sie po zy ski wa nia wspar cia fi nan so we go z WFO ŚiGW i Ban ku Go spo dar stwa Kra jo we go
na przed się wzię cia ter mo mo der ni za cyj ne w GSM „Lu iza”.

Dokończenie na str. 4

W�GSM�,,LUIZA”
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wpły nę ły ne ga tyw nie na sy tu ację fi nan so -
wą Spół dziel ni. I to jest efek tyw na me to da
na ob ni że nie kosz tów in we sty cji ter mo mo -
der ni za cyj nej.

A. B.: – Trze ba przy znać, że kie dyś bio -
rąc kre dyt ko mer cyj ny w ban ku, ko rzy sta -
jąc z pre mii ter mo mo der ni za cyj nej, moż na
by ło mak sy mal nie za li czyć 80% kosz tów
kwa li fi ko wa nych. Obec nie jest to 100%. Jed -
nak przy wzro ście kre dy tu nie wzro sła
war tość pre mii – ogra ni cza ją ją dwa na stęp -
ne wa run ki (opi sa ne po wy żej). Dla te go dą -
ży my do te go, aby przed się wzię cia ter mo -
mo der ni za cyj ne fi nan so wać z dwóch stron:
z jed nej stro ny część kre dy tu bie rze my
z BGK, tak, aby otrzy mać moż li wie mak -
sy mal ną pre mię ter mo mo der ni za cyj ną,

a z dru giej stro ny ko rzy sta my ze wspar -
cia WFO ŚiGW w po sta ci ni sko opro cen -
to wa nej po życz ki, otrzy ma nej pod wa run -
ka mi zgod ny mi z je go ce la mi sta tu to wy -
mi, czy li ochro ną śro do wi ska na tu ral ne -
go. To jest ta na sza dru ga dro ga, któ rą po -
łą czy li śmy ra zem z pierw szą. Część tej po -
życz ki, na wnio sek po życz ko bior cy jest
obec nie uma rza na, na wet do 50%. Ale war -
to pod kre ślić – uzy ska nie umo rze nia nie jest
wca le ta kie pro ste, bo trze ba speł nić wie le
wa run ków tj. spła cić co naj mniej 50% po -
życz ki (po ży czo ne go ka pi ta łu), wy peł nić
wie le do ku men tów, wnio sków itd. Po nad -
to in sty tu cja ta wy ma ga, aby środ ki uzy ska -
ne z umo rze nia prze zna czać na ko lej ne
przed się wzię cia ter mo mo der ni za cyj ne. Po -

wsta je tzw. efekt ku li śnież nej, bo środ ki
z umo rze nia tra fia ją do fi nan so wa nia ko lej -
nej in we sty cji. Wra ca jąc jesz cze do kre dy -
tu uzy ski wa ne go z BGK – tam pre mię ter -
mo mo der ni za cyj ną otrzy mu je my w chwi li
za twier dze nia au dy tu ener ge tycz ne go. W ten
spo sób po ży czo ny ka pi tał zo sta je ob ni żo ny
o otrzy ma ną pre mię ter mo mo der ni za cyj ną.
A więc jest ona przy zna wa na „z au to ma tu”
ty le tyl ko, że jest niż sza niż w WFO ŚiGW.
Z na szych wy li czeń wy ni ka, że umie jęt ne
sko rzy sta nie z ww. moż li wo ści po zwa la ob -
ni żyć koszt ter mo mo der ni za cji da ne go bu -
dyn ku np. z 1 mln zł. do ok. 800 tys.
zł. – czy li o ok. 20%.

W tym ro ku we dług tu ob szer nie przed -
sta wio ne go spo so bu fi nan so wa nia, jest re -
ali zo wa na ter mo mo der ni za cja bu dyn ku
przy ul. He we liu sza 22-34 w Za brzu oraz

przy ul. Biel szo wic kiej 91-d w Ru dzie Ślą -
skiej – Biel szo wi cach. 

W przy pad ku po zy ska nia fun du szy na za -
bez pie cze nie na stęp nych kre dy tów i po ży -
czek pla nu je my też ter mo mo der ni za cję
bu dyn ków przy ul. Ka li no wej 11, ul. Mię -
dzy blo ko wej 1 i 3 oraz Ks. Nie dzie li 37.
Przy go to wa ne są już pro jek ty do cie ple nia
bu dyn ków i au dy ty ener ge tycz ne do WFO -
ŚiGW i BGK. GSM „LU IZA” ma rów nież
opra co wa ną do ku men ta cję pro jek to wą do -
ty czą cą ter mo mo der ni za cji bu dyn ków
przy ul. Ba na chie wi cza 17, ul. Kor czo -
ka 72, 74, 87 i 89, ul. Biel szo wic kiej 95 oraz
ul. Jan kow skie go 12. 

Dzię ku ję za roz mo wę.
Roz ma wiał: J. H. 

Kon ty nu uje my na szą ru bry kę pt.
„Rad ca praw ny od po wia da”. 

Przy po mi na my, że za miesz cza my
w niej od po wie dzi na za da wa ne
przez człon ków i na jem ców Spół dziel -
ni py ta nia w kwe stiach praw nych.

Py ta nia moż na za da wać tak że te -
le fo nicz nie dzwo niąc na nu mer te le -
fo nu 32 278-67-13 wewn. 47, Dział
Człon kow ski – w każ dy pią tek
w godz. 10.00-12.00.

Od po wie dzi udzie la rad ca praw ny
Spół dziel ni mgr Bo gu sław Ru mas. 

Odznaka�,,Wzorowy
Mieszkaniec
GSM�,,Luiza”�

Wśród miesz kań ców na szej Spół -
dziel ni jest wie le osób, któ re spo łecz -
nie i z wła snej do brej wo li dba ją o es -
te tycz ne oto cze nie do mów. Czę sto
zwra ca ją uwa gę tym, któ rzy nie dba -
ją o spół dziel cze do bro. Oprócz te go
są do bry mi, uczyn ny mi są sia da mi. 

Dla cze go więc nie ma w na szej
Spół dziel ni Od zna ki „Wzo ro wy Miesz -
ka niec GSM „Lu iza”, aby ta kich lu dzi
w ten spo sób uho no ro wać. Co trze ba
zro bić, aby ta ką Od zna kę usta no wić?

Usta na wia nie od zna czeń, nada -
wanie or de rów w Pol sce od by wa się
na pod sta wie usta wy z 16.10.1992 r.
o or de rach i od zna cze niach – jed nak
nadawa nie or de rów i od znak w tym
try bie jest za strze żo ne do wy mie nio -
nych w niej or ga nów. 

W spół dziel czo ści Od zna ki Za słu -
żo ne go Spół dziel cy są rów nież nada -
wa ne przez Kra jo wą Ra dę Spół dziel -
czo ści i na pod sta wie Re gu la mi nu Od -
zna czeń, na wnio sek Spół dzielni,
który jest skła da ny do Biu ra Za rzą du
Kra jo wej Ra dy Spół dziel czości.
W nie któ rych ty pach, wy mie nio nych
w Pra wie Spół dziel czym Spół dzielń,
od zna cze nia ta kie na da ją rów nież
Związ ki Re wi zyj ne na pod sta wie Re -
gu la mi nów. 

Je śli cho dzi o moż li wość nada wa -
nia ta kich wy róż nień w spół dziel -
niach miesz ka nio wych to do ty czy to
tyl ko Od znak np. Od zna ki Za słu żo ne -
go Spół dziel cy, Ho no ro we go Spół -
dziel cy. Nada wa ne są one w Spół dziel -
niach z re gu ły uchwa łą Ra dy Nad zor -
czej względ nie na pod sta wie wnio sku
Za rzą du – rów nież na pod sta wie Re -
gu la mi nu. W tym ce lu po win na być
stwo rzo na w GSM „Lu iza” pod sta wa
praw na dla nada nia ta kiej Od zna -
ki – naj le piej w for mie od po wied nie -
go Re gu la mi nu.

Jak�obniżyć�koszty��mo�der�ni�za�cji�
Dokończenie ze str. 3

Pla nu je się, że w tym ro ku we dług przed sta wio ne go spo so bu fi nan so wa nia, bę dzie re ali zo -
wa na m.in. ter mo mo der ni za cja bu dyn ku przy uli cy He we liu sza 22-34 w Za brzu.

Po�zy�tyw�na�oce�na�dla�GSM�„Lu�iza”
Wdro żo ny w GSM „Lu iza”, w sierp niu 2006 ro ku, Sys tem Za rzą dza nia Ja ko ścią

ISO 9001:2008 wy ma ga we ry fi ka cji przez nie za leż ną jed nost kę cer ty fi ku ją cą. Wdro -
żo ny Sys tem ISO pod le ga co rocz ne mu au di to wi kon tro l ne mu. 

W dniu 31 ma ja 2011 r. przed sta wi ciel jed nost ki cer ty fi ku ją cej Mo ody In ter na -
tio nal prze pro wa dził ww. au dit kon tro l ny. Au dit ten po twier dził pra wi dło wość re -
ali zo wa nych za dań przez po szcze gól ne dzia ły Spół dziel ni. Efek tem te go jest udzie -
le nie GSM „Lu iza” Cer ty fi ka cji Sys te mu na na stęp ny rok. 
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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:

Brak wnio sków tech nicz nych.

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:

Lo ka to rzy bu dyn ku przy ul. Ka li no wej 13-e 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
Ka li no wa 13-e – (-65 454,83 – stan na dzień 31.03.2011 r.). 
Odp. Bu dy nek jest prze wi dzia ny do ter mo mo der ni za cji

po zgro ma dze niu środ ków na za bez pie cze nie kre dy tu. 

Skie ro wa nie sto sow ne go pi sma do UM w Za brzu - wła ści we -
go or ga nu o wy 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
Odp. Dzię ki wnio sko wi lo ka to rów za miesz ka łych w re jo nie ul.

Kor czo ka i dal szej in ter wen cji pi sem nej Spół dziel ni w Urzę dzie
Miej skim w Za brzu w ww. spra wie wnio sek  został już zre ali zo -
wa ny.

Wy ko nać śmiet nik dla blo ku przy ul. Ka li no wej 15.
Gło so wa ło: 41 za – 41, prze ciw – 0, wstrzy ma ło się – 0
Ka li no wa 15-c – (+80 080,10 – stan na dzień 31.03.2011 r.).
Odp. W dniu 17.08.2009 r. zo stał pod pi sa ny Aneks nr 2

do Umo wy nr R -1/1068/99 z dnia 1.07.1999 r. na pod sta wie któ -
re go, MPGK zo bo wią za ło się do po sa do wie nia pię ciu al tan
śmiet ni ko wych rocz nie, po cząw szy od 2009 r. w wy zna czo nych
przez Spół dziel nię miej scach w nie ru cho mo ściach na le żą cych
do GSM „Lu iza”. Mon taż no wych bok sów śmiet ni ko wych jest
w trak cie re ali za cji. Mon taż no we go bok su śmiet ni ko we go moż -
li wy tyl ko od stro ny ul. Ka li no wej (za zgo dą lo ka to rów). 

Do ko nać wy mia ny zam ka cią gle za ci na ją ce go się w 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
Ol cho wa 11-a – (-114 392,01 – stan na dzień 31.03.2011 r.). 
Odp. Po spraw dze niu przez fir mę Ra wi med stwier dzo no, że

za mek dzia ła do brze nie za ci na się. W związ ku z po wyż szym nie
by ło po trze by je go wy mia ny. 

Zwra cam się z proś bą o re mont bal ko nów przy ul. Orze cho -
wej 10, 8, 6. Szcze gól nie w try bie pil nym o bal kon 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
Orze cho wa 6 – (+ 57 710,57 – stan na dzień 31.03.2011 r.),
Orze cho wa 8 – (- 81 315,56 – stan na dzień 31.03.2011 r.), 
Orze cho wa 10 – (- 28 698,63 – stan na dzień 31.03.2011 r.). 
Odp. Wy ko na no. 

Wy re mon to wać spę ka ne bal ko ny w budynku przy ul. Orze -
cho wej 6.

Gło so wa ło: 41 za – 41, prze ciw – 0, wstrzy ma ło się – 0
Orze cho wa 6 – (+ 57 710,57 – stan na dzień 31.03.2011 r.). 
Odp. Wy ko na no.

Zmniej szyć – czę ścio wo za mu ro wać okna na klat ce scho do -
wej (dol na cześć) w budynku przy ul. Orze cho wej 6.

Gło so wa ło: 41 za – 41, prze ciw – 0, wstrzy ma ło się – 0
Orze cho wa 6 – (+ 57 710,57 – stan na dzień 31.03.2011 r.). 
Odp. Przed mio to we pra ce zo sta ną wy ko na ne w trak cie pro -

wa dzo nych prac do cie ple nio wych. 

Wy ko na nie chod ni ka do śmiet ni ka z blo ków Agre sto wa 1-3.
Gło so wa ło: 41 za – 41, prze ciw – 0, wstrzy ma ło się – 0
Agre sto wa 1 – (- 127 066,59 – stan na dzień 31.03.2011 r.), 
Agre sto wa 3 – (- 207 836,38 – stan na dzień 31.03.2011 r.). 
Odp. Przed mio to wy śmiet nik nie jest na te re nie GSM „Lu iza”.

W chwi li obec nej są pro wa dzo ne ne go cja cje fir my ze wnętrz nej
z Kom pa nią Wę glo wą S.A. w spra wie za ku pu pa wi lo nu przy ul.
Ol cho wej. W mo men cie za ku pu przed mio to we go pa wi lo nu, no -
wy wła ści ciel ma w pla nach wy ko nanie do dat ko wego par kingu
dla swo ich klien tów z któ re go bę dą mo gli ko rzy stać rów nież lo -
ka to rzy. Wy ko na nie przed mio to we go par kin gu roz wią że rów nież,
pro blem doj ścia do śmiet ni ka. 

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
Agre sto wa 1 – (- 127 066,59 – stan na dzień 31.03.2011 r.), 
Agre sto wa 3 – (- 207 836,38 – stan na dzień 31.03.2011 r.), 
Agre sto wa 5 – (- 214 725,67 – stan na dzień 31.03.2011 r.). 
Odp. j. w.

WY�KAZ�RE�ALI�ZA�CJI�WNIO�SKÓW
zgło�szo�nych�w cza�sie�Wal�ne�go�Zgro�ma�dze�nia�Człon�ków
GSM�„Lu�iza”�w czę�ściach�w dniach 16�÷ 30.06.2010�r.

Stan�na dzień 30.04.2011�r.

Wy re mon to wane bal ko ny w budynku przy ul. Orze cho wej
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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
Ka li no wa 11-e – (- 208 145,81 – stan na dzień 31.03.2011 r.). 
Odp. Bu dy nek jest prze zna czo ny do ter mo mo der ni za cji.

W chwi li obec nej Spół dziel nia po sia da już pro jekt bu dow la ny.
Przed mio to we pra ce roz pocz ną się w chwi li uzy ska nia środ ków
fi nan so wych z ban ków i WFO ŚiGW, je że li Spół dziel nia bę dzie
po sia da ła od po wied nie środ ki na za bez pie cze nie kre dy tu. 

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 któ re są
okre so wo za le wa ne fe ka lia mi i wo dą desz czo wą, wy cho -
dzącymi 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
Ol cho wa 9-a – (- 136 490,86 – stan na dzień 31.03.2011 r.),
Ol cho wa 11-a – (- 114 392,01 – stan na dzień 31.03.2011 r.), 
Ol cho wa 13-a – (- 138 372,10 – stan na dzień 31.03.2011 r.). 
Odp. Wy ko na no. 

Usu nię cie cią gle za le wa nej w cza sie desz czu klat ki i piw ni -
cy - na cią ga nie wil go cią mu rów miesz ka nia przy ul. Ka li no -
wej 13. Woda prze sią ka przez mu ry.

Gło so wa ło: 41 za – 41, prze ciw – 0, wstrzy ma ło się – 0
Ka li no wa 13-e – (-65 454,83 – stan na dzień 31.03.2011 r.).
Odp. Wy ko na no. 

Za ło że nie wy łącz ni ka świa tła na klat ce scho do wej 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
Ka li no wa 13-e – (-65 454,83 – stan na dzień 31.03.2011 r.). 
Odp. Wy ko na no.

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:

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
Go ethe go 14A – (+ 75 051,39 – stan na dzień 31.03.2011 r.). 
Odp. Przed mio to we pra ce bę dzie moż na wy ko nać po uzbie -

ra niu od po wied nich środ ków na fun du szu re mon to wym w/w nie -
ru cho mo ści.

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
Go ethe go 14A – (+ 75 051,39 – stan na dzień 31.03.2011 r.). 
Odp. Wnio sek od rzu co no.

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 
Odp. Wie lo krot ne mo ni ty na szej Spół dziel ni za owo co wa ły

od po wie dzią Urzę du Miej skie go z 04.04. br. w któ rej czy ta my
mię dzy in ny mi:

„Pre zy dent Mia sta Za brze, w związ ku ze spra wą do jaz du
do nie ru cho mo ści – ul. Mi kul czyc ka 4-4a uprzej mie in for mu je,
że w przed mio to wej kwe stii to czą się roz mo wy z jed nym z wła -
ści cie li nie ru cho mo ści, (…). Po zy ska nie praw do przed mio to wej
nie ru cho mo ści po zwo li na dal sze kro ki w ce lu roz wią za nia pro -
ble mu do jaz du w tym re jo nie”.

Wy ko na nie cen tral ne go ogrze wa nia w blo ku przy ul. Mi kul -
czyc kiej 4/4a. Na le ży wy sto so wać pi smo do PE C-u ce lem usta -
le nia ter mi nu wykonania 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
Mi kul czyc ka 4-a – (-53 349,34 – stan na dzień 31.03.2011 r.). 
Odp. Wnio sek od rzu co no.

Wy eg ze kwo wa nie od wy ko naw ców naprawy da chów
remontowanych 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
Odp. Do cza su WZCZ GSM „Lu iza” w czerw cu 2010 r. nikt

nie zgła szał do Spół dziel ni wa dli wie wy ko na ne go da chu. Stwier -
dzo no jed nak w ob rę bie ko mi na bu dyn ku ww. nie ru cho mo ści
prze cie ki wo dy. Uster ka ta zo sta ła usu nię ta w ma ju br. 

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 
Odp. Po wi zji lo kal nej stwier dzo no, że stan drzwi wej ścio wych

jest za da wa la ją cy.

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:

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 dla wóz -
ków dzie cię cych na scho dach w tym re jo nie.

Gło so wa ło: 22 za – 22, prze ciw – 0, wstrzy ma ło się – 0
Odp. Dnia 17.08.2010 r. GSM „Lu iza” wy sto so wa ła pi smo

do Urzę du Miej skie go w Za brzu w w/w spra wie. W dniu 08.09.
br. Spół dziel nia otrzy ma ła od po wiedź na ww. pi smo na stę pu ją -
cej tre ści: „W od po wie dzi na pi smo z dnia 17.08.2010 r. w spra -
wie wy zna cze nia przej ścia dla pie szych przez ul. Mo drze wio -
wą, Wy dział In fra struk tu ry Ko mu nal nej Urzę du Miej skie go
w Za brzu in for mu je, że nie wi dzi się za sad no ści w wy zna cze -
niu przej ścia dla pie szych przez ul. Mo drze wio wą w re jo nie bu -
dyn ków nr 1-2.”  (Od re dak cji: praw do po dob nie cho dzi o re jon
ul. Mo drze wio wej 2 i ul. Lesz czy no wej 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
Po rdzi ka 9-11 – (- 33 045,27 – stan na dzień 31.03.2011 r.). 
Odp. Przed mio to wy bu dy nek ma do cie plo ne już trzy stro ny.

Do cie ple nie ostat niej na stą pi po zgro ma dze niu od po wied nich
środ ków na fun du szu re mon to wym ww. nie ru cho mo ści.

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:

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
Ka wi ka 24-d – (- 1 804 071,47 – stan na dzień 31.03.2011 r.), 
Ka wi ka 26-b – (- 1 167 124,50 – stan na dzień 31.03.2011 r.),
Ka wi ka 28-d – (- 1 870 524,67 – stan na dzień 31.03.2011 r.). 
Odp. Po nie waż wła ści cie lem te re nu jest Gmi na Miej ska Za -

brze, 16.03.2011 r. zo sta ło wy sto so wa ne ko lej ne pi smo do Urzę -
du Miej skie go do Wy dzia łu In fra struk tu ry w ce lu na pra wy przed -
mio to wej na wierzch ni (pi smo znak GSM/L/TT/1911/2011/RR).
Do dnia 10.05. br. nie otrzy ma no od po wie dzi w ww. spra wie. 

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
Odp. Wnio sek od rzu co no.

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
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Ka wi ka 11 – (- 163 767,59 – stan na dzień 31.03.2011 r.). 
Odp. Wy ko na no.
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.

Odp. Wy ko na ła fir ma ko rzy sta ją ca z piw nic.

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 
Odp. Ob ni żo no staw kę czyn szo wą dla Człon ków Spół dziel ni. 

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:

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
Po rzecz ko wa 1 – (- 84 753,31 – stan na dzień 31.03.2011 r.). 
Odp. Przed mio to we pra ce bę dą wy ko na ne w trak cie do cie ple -

nia bu dyn ku, po zgro ma dze niu od po wied nich środ ków fi nan so -
wych na fun du szu re mon to wym ww. nie ru cho mo ści.

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
Kor czo ka 57-d – (- 543 632,39 – stan na dzień 31.03.2011 r.),
Kor czo ka 59-d – (- 658 335,81 – stan na dzień 31.03.2011 r.). 
Odp. Przed mio to we pra ce bę dzie moż na wy ko nać po uzbie -

ra niu od po wied nich środ ków fi nan so wych na fun du szu re mon -
to wym ww. nie ru cho mo ści.

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
Odp. Dnia 16.08.2010 r. GSM „Lu iza” wy sto so wa ła ko lej ne

pi smo do Urzę du Mia sta w Za brzu w w/w spra wie.
W dniu 25.08.2010 r. Spół dziel nia otrzy ma ła od po wiedź na ww.
pi smo o na stę pu ją cej tre ści: „W od po wie dzi na pi smo znak
GSM/L/TT/3502/2010/KJ z dnia 16.08.2010 r. w spra wie bu -
do wy sy gna li za cji świetl nej na skrzy żo wa niu ulic Kor czo ka
i Wy ci ska w Za brzu, in for mu ję, iż za po trze bo wa nie za bez pie -
cze nia środ ków fi nan so wych na bu do wę sy gna li za cji świetl nej
na skrzy żo wa niu ulic Kor czo ka / Ka wi ka / Wy ci ska zgło szo ne
zo sta ło przez tut. Wy dział do opra co wy wa nych obec nie pla nów
po trzeb fi nan so wych Gmi ny na rok przy szły”. Dnia 16.03.2011
roku wy sto so wa no po now nie pi smo w ww. spra wie znak
GSM/L/TT/1912/2011/KJ. Do dnia 10.05. br. Spół dziel nia nie
otrzy ma ła jesz cze od po wie dzi.

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
Kor czo ka 57-d – (- 543 632,39 – stan na dzień 31.03.2011 r.),
Kor czo ka 59-d – (- 658 335,81 – stan na dzień 31.03.2011 r.). 
Odp. Wy ko na no 

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
Odp. Har mo no gram prze glą dów prze wo dów ga zo wych jest

wy ko nywany zgod nie z ży cze nia mi wnio sko daw ców. Na mo nit
Spół dziel ni w spra wie prze glą dów ko mi no wych otrzy ma li śmy
od po wiedź od Za kła du Ko mi niar skie go „.. iż czysz cze nie, kon -
tro lo wa nie oraz spraw dza nie prze wo dów ko mi no wych, do ko -
na nie prze glą du w miesz ka niach w go dzi nach po po łu dnio wych
wy da je się ma ło sku tecz ne w okre sie zi mo wym kie dy o 16.00
wi docz ność jest moc no ogra ni czo na. Wyj ście na dach sta no -
wi za gro że nie oraz na ru sze nie prze pi sów BHP. 

Jed no cze śnie in for mu ję, że ma jąc na wzglę dzie do bro lo ka -
torów Spół dziel ni Miesz ka nio wej „Lu iza”, świad czy my usłu -
gi w wol ne so bo ty….”

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
Cze re śnio wa 6-a – (- 11 853,42 – stan na dzień 31.03.2011 r.). 
Odp. Kom plek so wa mo der ni za cja wraz z do cie ple niem i wy -

mia ną sys te mu ogrze wa nia bę dzie moż li wa po uzy ska niu środ ków
fi nan so wych z ban ków i WFO ŚiGW, je że li Spół dziel nia bę dzie po -
sia da ła od po wied nie środ ki na za bez pie cze nie kre dy tu. 

W siód mej czę ści Wal ne go Zgro ma dze nia, któ re od by ło
się 25.06.2010 r. w Ru dzie Śl. człon ko wie zgło si li na stę pu ją -
ce wnio ski:

W budynku przy ul. Ka wi ka 11 wykonano do koń cze nie i mo der ni za -
cję klat ki scho do wej oraz ele wa cji 

Przejście dla pieszych przy ruchliwej ul. Korczoka, na przeciwko
kościoła św. Jadwigi

Dokończenie na str. 10
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dbAJĄ�O�WYGLĄd�SWOICH�POSESJI...�

WY�NI�KI�bA�dA�NIA�SPRA�WOZ�dA�NIA�fI�NAN�SO�WE�GO�GSM�„LU�IZA”�ZA 2010�R.

…Aby�przy�jem�nie�się�nam�miesz�ka�ło

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 

– Co rocz ne ba da nie spra woz da nia fi -
nan so we go na le ży do za dań obo wiąz ko -
wych wy ni ka ją cych m. in. z usta wy o ra -
chun ko wo ści, usta wy „Pra wo Spół dziel -
cze”, sta tu tu Spół dziel ni. Po nad to ba da -
nie spra woz da nia fi nan so we go oprócz
wy mie nio nych wcze śniej ustaw prze pro wa -
dza ne jest w opar ciu o obo wią zu ją ce
prze pi sy po dat ko we. Ba da nie spra woz da -
nia fi nan so we go za 2010 r. zo sta ło prze -
pro wa dzo ne w GSM „Lu iza” przez Spół -
dziel czy Re gio nal ny Zwią zek Re wi zyj ny
z sie dzi bą w Ryb ni ku. Ja kie są wy ni ki te -
go ba da nia?

– Ba da nie o któ rym Pan wspo mniał zo -
sta ło prze pro wa dzo ne w okre sie od 1 lu -
te go br. do 5 kwiet nia br. Ba da niem zo sta -
ły ob ję te do ku men ty źró dło we, spra woz -
daw czość przed ło żo na do ba da nia do ty czą -
ca wpro wa dze nia do spra woz da nia fi -
nan so we go, bi lan su spo rzą dzo ne go
na dzień 31 grud nia 2010 r. któ ry przed -
sta wia stan ak ty wów i pa sy wów w kwo -
cie 66.780.841,12 zł. wy ka zu jąc wzrost
o 63,73%. Ak ty wa są to skład ni ki ma jąt -

ku przy po mo cy któ rych Spół dziel nia
pro wa dzi swo ją dzia łal ność go spo dar -
czą. Na to miast pa sy wa, to fun du sze i środ -
ki, któ ry mi sfi nan so wa no ten ma ją tek tj.
fun du sze wła sne i fun du sze ob ce. Ana li -
za bi lan su po zwa la nam po znać stan ma -
jąt ko wy i fi nan so wy Spół dziel ni. Na le ży
pod kre ślić, że przed ło żo ny do ba da nia bi -
lans zo stał spo rzą dzo ny rze tel nie i od zwier -
cie dla rze czy wi stą sy tu ację ma jąt ko wą
oraz fi nan so wą GSM „Lu iza”. Ra chu nek
zy sków i strat za rok ob ro to wy 1.01.2010
roku – 31.12.2010 r. spo rzą dzo no w wer -
sji po rów naw czej in for mu jąc nas ja kie sy -
tu acje za szły w Spół dziel ni w 2010 r. Ana -
li za zy sków i strat po zwa la stwier dzić,
że za rzą dza nie go spo dar ką Spół dziel ni
jest pra wi dło we i za słu gu je na uzna nie.
Po nie waż pro wa dzę ba da nia spra woz -
dań fi nan so wych rów nież w in nych
spół dziel niach miesz ka nio wych, mo gę
z ca łą od po wie dzial no ścią stwier dzić, że
GSM „Lu iza” na le ży pod wzglę dem go -
spo da ro wa nia swym ma jąt kiem do czo -
łów ki nie tyl ko na sze go re gio nu. 

– W czym się to prze ja wia?
– Na przy kład przy cho dy wzro sły

o 4,09%, na to miast kosz ty wzro sły
o 2,83%. O do brej kon dy cji fi nan so wej
Spół dziel ni świad czą wskaź ni ki płyn no -
ści. W 2010r wskaź ni ki te wzro sły i wy -
no szą 2,93 punk ta, przy czym wskaź nik ten
już w wy so ko ści 1,5 punk ta uzna wa ny jest
za pra wi dło wy. Ba da jąc struk tu rę pa sy wów
stwier dzić na le ży, że Spół dziel nia po sia -
da sta bil ną sy tu ację fi nan so wą o czym
świad czy fakt, że fi nan so wa nie Spół -
dziel ni ka pi ta łem ob cym sta no wi 29,0 %.
Wy ni ka to z fak tu, że Spół dziel nia po bra -
ła po życz kę z Wo je wódz kie go Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod -

Wy�so�ka�oce�na�go�spo�da�ro�wa�nia
spół�dziel�czym�ma�jąt�kiem

Roz mo wa z Ja dwi gą De ja, Bie głym re wi den tem, 
Pre ze sem Za rzą du Spół dziel cze go Re gio nal ne go Związ ku Re wi zyj ne go z sie dzi bą w Ryb ni ku 
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Wśród wie lu ty się cy miesz kań ców na szej Spół dziel ni, jest cał -
kiem spo ra gru pa osób, któ rym nie obo jęt ny jest wy gląd oto cze -
nia do mu w któ rym miesz ka ją. Nie cze ka ją za tem aż im ktoś coś
upięk szy, za sa dzi, ople wi czy wy ko si. Sa mi aran żu ją przy do mo -
we ogród ki i skwer ki. Na swo ich klat kach scho do wych sta wia -
ją do nicz ki z ozdob ny mi ro śli na mi, pod le wa ją je, a na zi mę, je -
śli trze ba, za bie ra ją do miesz ka nia. Cza sa mi ko ry ta rzo we okna
przy ozda bia ją fi ran ką. 

Zwy kle po zo sta ją ano ni mo wi, nie za le ży im na roz gło -
sie – po pro stu ro bią swo je. By le tyl ko nikt nie nisz czył te go w co
wkła da ją ty le ser ca i za pa łu.

Wy mień my za tem kil ku z nich: Wie sław Pią tek, zam. w Ru -
dzie Ślą skiej – Biel szo wi cach, przy ul. Biel szo wic kiej 98, Woj -
ciech Mo drze jew ski, Jan Nie zgo da, Ro bert Piecz ka, Jan Wło -
dar czyk, zam. w Za brzu, przy ul. Ka li no wej 11, Krzysz tof Men -
dyk, zam. w Za brzu, przy ul. Gen. de Gaul le’a 28, Sta ni sław
Krycz ka, zam. przy ul. Gen. de Gaul le’a 30a. 

Wy pa da za tem po dzię ko wać im w imie niu wszyst kich miesz -
kań ców za to co bez in te re sow nie ro bią i ży czyć so bie, aby in -
ni po szli w ich śla dy. 

dbAJĄ�O�WYGLĄd�SWOICH�POSESJI...�

WY�NI�KI�bA�dA�NIA�SPRA�WOZ�dA�NIA�fI�NAN�SO�WE�GO�GSM�„LU�IZA”�ZA 2010�R.

Niech ten pre zen to wa ny fo to re por taż za stą pi dal sze sło wa dzien -
ni ka rza. 

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

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

nej na ter mo mo der ni za cję bu dyn ków.
Ule gły zwięk sze niu fun du sze wła sne spół -
dziel ni o 62,0 % co ma zwią zek z prze pro -
wa dzo ną mo der ni za cją sfi nan so wa ną
w czę ści z wła snych fun du szy. Na tle in -
nych spół dzielń wy róż nia ją więc: do bra
płyn ność fi nan so wa, wzrost fun du szy
wła snych i du że na kła dy na re mon ty
oraz ter mo mo der ni za cję swo ich za so -
bów miesz ka nio wych.

– Spół dziel nia miesz ka nio wa nie jest ty -
po wym przed się bior stwem na sta wio nym
na ge ne ro wa nie zy sków…

– Rze czy wi ście, usta le nie wy ni ku fi nan -
so we go w spół dziel niach miesz ka nio wych
wy ma ga uwzględ nie nia spe cy fi ki go spo dar -

ki fi nan so wej tych jed no stek, któ rą okre śla
usta wa z dnia 15 grud nia 2000 r. o spół dziel -
niach miesz ka nio wych. Go spo dar ka spół -
dziel czy mi za so ba mi miesz ka nio wy mi nie
jest dzia łal no ścią za rob ko wą. Róż ni ca mię -
dzy kosz ta mi eks plo ata cji i utrzy ma nia nie -
ru cho mo ści, za rzą dza nej przez Spół dziel -
nię a przy cho da mi w po sta ci opłat na ich
po kry cie zwięk sza od po wied nio przy cho -
dy lub kosz ty eks plo ata cji i utrzy ma nia da -
nej nie ru cho mo ści w ro ku na stęp nym. Nie
jest to za tem dzia łal ność go spo dar cza (za -
rob ko wa) w zna cze niu art. 2 usta wy z dnia
2 lip ca 2004 r. o swo bo dzie dzia łal no ści go -
spo dar czej. Spe cy fi ka go spo dar ki ty mi za -
so ba mi, wy róż nia ją ca się nie za rob ko wym
cha rak te rem (kosz ty rze czy wi ście po nie sio -
ne są po kry wa ne w ca ło ści opła ta mi usta -
la ny mi na po zio mie nie wyż szym niż te
kosz ty), spra wia, że w ce lu usta le nia wy -
ni ku fi nan so we go w spół dziel ni miesz ka -
nio wej, na le ży tę dzia łal ność wy od ręb nić
i roz li czyć bez wy ni ko wo (zgod nie z art. 6
ust. 1 usta wy o spół dziel niach miesz ka nio -
wych), na to miast wy nik fi nan so wy (zysk,

stra ta) zo stał usta lo ny tyl ko z dzia łal no ści
go spo dar czej. W GSM „Lu iza” wy nik zo -
stał usta lo ny pra wi dło wo, po da ny w ra chun -
ku zy sków i strat, któ ry jest do za twier dze -
nia przez Wal ne Zgro ma dze nie Człon ków
Spół dziel ni.

Z do tych cza so wej na szej roz mo wy wy -
ni ka, że Za rząd Spół dziel ni za słu żył co naj -
mniej na czwór kę z plu sem…

– Uwa żam, że dzia ła nia Za rzą du GSM
„Lu iza” by ły w ba da nym okre sie tj.
w 2010 r. pra wi dło we, co ma od bi cie we
wła ści wych wskaź ni kach eko no micz -
nych. Pe wien wy ją tek w tym bar dzo po -
zy tyw nym ob ra zie Spół dziel ni sta no wi
win dy ka cja na leż no ści, któ ra ule gła zwięk -
sze niu o dal sze 2 dni ro ta cji i sta no wi 51
dni. Jed nak ba da nie spra woz da nia fi -
nan so we go za 2010 r. do star czy ło wy -
star cza ją cej pod sta wy do wy da nia opi -
nii bez za strze żeń. Tak więc dal sza
kon ty nu acja dzia łal no ści GSM „Lu -
iza” nie jest za gro żo na,

Dzię ku ję za roz mo wę.
Roz ma wiał: J. H.

Wy�so�ka�oce�na�go�spo�da�ro�wa�nia
spół�dziel�czym�ma�jąt�kiem

Roz mo wa z Ja dwi gą De ja, Bie głym re wi den tem, 
Pre ze sem Za rzą du Spół dziel cze go Re gio nal ne go Związ ku Re wi zyj ne go z sie dzi bą w Ryb ni ku 
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WY�KAZ�RE�ALI�ZA�CJI�WNIO�SKÓW

Re mont schod ów 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
Pa de rew skie go 17-a – (- 12 262,72 – stan na dzień 31.03.2011 r.). 
Odp. Re mont scho dów wy ko na no. Ter mo mo der ni za cja bu dyn -

ku bę dzie moż li wa po uzy ska niu środ ków fi nan so wych z ban ków
i WFO ŚiGW, je że li Spół dziel nia bę dzie po sia da ła od po wied nie
środ ki na za bez pie cze nie kre dy tu. 

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 tys.
zł, GSM Lu iza za 350 tys. 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
Odp. Róż ni ca w kosz tach ter mo mo der ni za cji bu dyn ków jest

spo wo do wa na róż nym za kre sem prze pro wa dzo nych ro bót
na ww. nie ru cho mo ściach na któ rych wy ko na no:

– in ną gru bość do cie ple nia,
– no we wy mien ni ki kom pak to we,
– no wą in sta la cję elek trycz ną wy mien ni ków c. o.,
– ocie ple nie stro po da chów,
– re mont bal ko nów,
– tyn ki mo zai ko we przy wej ściach i na co ko łach,
– rów na nie pio nów ścian ele wa cji bu dyn ków,
– no wą sto lar kę okien ną w piw ni cach, 
– no we drzwi wej ścio we,
– no we na świe tla da cho we. 

Wniosek o wy mia nę okien w klat ce scho do wej przy ul. Jan -
kow skie go 12 i 12 B oraz wy mia nę dasz ków 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
Jan kow skie go 12-a – (+ 113 892,04 – stan na dzień 31.03.2011 r.). 
Odp. Sto lar ka okien na na klat kach scho do wych i dasz ki

nad wej ścia mi do kla tek scho do wych zo sta ną wy mie nio ne
w trak cie ter mo mo der ni za cji bu dyn ku. Ter mo mo der ni za cja bu -
dyn ku bę dzie moż li wa po uzy ska niu środ ków fi nan so wych z ban -
ków i WFO ŚiGW, je że li Spół dziel nia bę dzie po sia da ła od po -
wied nie środ ki na za bez pie cze nie kre dy tu. W chwi li obec nej są
re mon to wa ne po de sty wejść do kla tek scho do wych z tytułu
szkód gór ni czych. Spół dziel nia pro wa dzi rów nież ne go cja cje
w spra wie pro sto wa nia bu dyn ku.

Miesz kań cy bu dyn ku przy ul. Biel szo wic kiej i Pier ni kar czy -
ka zgło si li na stę pu ją ce wnio ski:
- 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 śmie ci 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 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 ka).

- 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 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
Biel szo wic ka 93-d – (-1 739 207,17 – stan na dzień 31.03.2011 r.),
Biel szo wic ka 95-c – (+ 101 624,64 – stan na dzień 31.03.2011 r.),
Biel szo wic ka 96-d – (- 736 657,84 – stan na dzień 31.03.2011 r.),
Biel szo wic ka 98-d – (- 568 094,39 – stan na dzień 31.03.2011 r.),
Pier ni kar czy ka 2-c – (- 575 276,78 – stan na dzień 31.03.2011 r.). 
Odp. Lo ka li za cja po jem ni ków na od pa dy wtór ne zo sta ła zmie -

nio na na pro po no wa ną przez Człon ków Spół dziel ni. W spra wie
uru cho mie nia oświe tle nia wzdłuż chod ni ka ww. nie ru cho mo ści
to Spół dziel nia usu nę ła zbęd ne la tar nie i za mon to wa ła oświe -
tle nie doj ścia do bu dyn ku. Po zo sta łe pra ce bę dzie moż na wy ko -
nać po uzbie ra niu od po wied nich środ ków fi nan so wych na fun -
du szu re mon to wym ww. nie ru cho mo ści. 

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 ile
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
Odp. W związ ku z od rzu ce niem wnio sku 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,
każ da nie ru cho mość bę dzie mu sia ła po sia dać 100 % war to ści
pla no wa nej in we sty cji na fun du szu re mon to wym ww. nie ru cho -
mo ści i zgo dę wszyst kich współ wła ści cie li nie ru cho mo ści. 

W ósmej czę ści Wal ne go Zgro ma dze nia, któ re od by ło
się 28.06.2010 r. w Ru dzie Śl. człon ko wie zgło si li na stę pu ją -
ce wnio ski:

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
Chro bo ka 1-3 – (+ 3 427,75 – stan na dzień 31.03.2011 r.). 
Odp. Po wi zji lo kal nej stwier dzo no, że stan drzwi wej ścio wych

jest za da wa la ją cy. W związ ku z po wyż szym, Spół dziel nia po sta -
no wi ła w pierw szej ko lej no ści wy mie nić sto lar kę okien ną
na klat kach scho do wych. Wy mia na okien na stą pi do koń ca
czerw ca br. 

Lo ka to rzy przy ul. Chro bo ka 8, zgło si li na stę pu ją ce wnio ski:
- 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,

Jedne z pierwszych zamontowanych kon struk cji bal ko no wych
w budynku przy ul. Biel szo wic kiej 93 w Ru dzie Ślą skiej. 

Dokończenie ze str. 7
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- 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
Chro bo ka 8-10 – (- 31 730,01 – stan na dzień 31.03.2011 r.). 
Odp. Chod nik i za da sze nie nad drzwia mi wej ścio wy mi na pra -

wio no. Prze wie sze nie skrzyn ki na re kla my zo sta ło wy ko na ne.
Po zo sta łe pra ce bę dzie moż na wy ko nać po uzbie ra niu od po -
wied nich środ ków fi nan so wych na fun du szu re mon to wym ww.
nie ru cho mo ści. 

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
Ks. Nie dzie li 37-d – (+67 343,01 – stan na dzień 31.03.2011 r.). 
Odp. Zgod nie z pi smem GSM/L/T/3191/10/KE z dn. 22.07.10

r. roz wie szo nym na ta bli cach in for ma cyj nych w klat kach scho -
do wych na ww. nie ru cho mo ści prze wi dy wa ny ter min re ali za cji
to 2011 r. Ter mo mo der ni za cja bu dyn ku bę dzie moż li wa po uzy -
ska niu środ ków fi nan so wych z ban ków i WFO ŚiGW, je że li Spół -
dziel nia bę dzie po sia da ła od po wied nie środ ki na za bez pie cze -
nie kre dy tu (pro jekt termomodernizacji do wglą du w sie dzi bie
Spół dziel ni).

Wy ko nać izo la cję ze wnętrz ną blo ku przy ul. Rów no le gła 7.
Gło so wa ło: 49 za – 30, prze ciw – 1, wstrzy ma ło się – 10
Rów no le gła 7 – (- 508 150,17 – stan na dzień 31.03.2011 r.).
Odp. Przed mio to we pra ce bę dzie moż na wy ko nać po uzbie -

ra niu od po wied nich środ ków fi nan so wych na fun du szu re -
mon to wym ww. nie ru cho mo ści. Do cza su ich zgro ma dze nia
nie ru cho mość bę dzie za bez pie czo na tym cza so wą pom pą szla -
mo wą.

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. 

Do gło so wa nia nie do szło. 
Od po wie dzi udzie lił podczas zebrania Pre zes Zarządu GSM

„Lu iza”.

W dzie wią tej czę ści Wal ne go Zgro ma dze nia, któ re od by -
ło się 29.06.2010 r. w Ru dzie Śl. człon ko wie zgło si li na stę pu -
ją ce wnio ski:

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
So li dar no ści 28 – (- 331 635,96 – stan na dzień 31.03.2011 r.),
So li dar no ści 30 – (- 199 562,23 – stan na dzień 31.03.2011 r.).
Odp. Przed mio to we pra ce bę dzie moż na wy ko nać po uzbie -

ra niu od po wied nich środ ków fi nan so wych na fun du szu re mon -
to wym ww. nie ru cho mo ści.

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 – dach 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
Za men ho fa 2-c – (- 321 813,79 – stan na dzień 31.03.2011 r.).
Odp. Wy ko na no.

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
Mio do wa 15 – (- 3 072 503,68 – stan na dzień 31.03.2011 r.).
Odp. Wy ko na no. 

Wy ło żyć plac przed budynkami przy ul. Solidarności 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
So li dar no ści 28 – (- 331 635,96 – stan na dzień 31.03.2011 r.),
So li dar no ści 30 – (- 199 562,23 – stan na dzień 31.03.2011 r.).
Odp. Za wór wy mie nio no. Wy ło że nie pla cu przed blo kiem

kost ką bru ko wą bę dzie moż na wy ko nać po uzbie ra niu od po -
wied nich środ ków fi nan so wych na fun du szu re mon to wym ww.
nie ru cho mo ści.

Miesz kań cy bu dyn ku przy ul Za men ho fa 4 zgło si li po trze bę
kon tro li nie ru cho mo ści w nw. za kre sach:
- 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
Za men ho fa 4-c – (- 348 947,60 – stan na dzień 31.03.2011 r.).
Odp. Prze cie ka ją cy dach na pra wio no. Prze wo dy wen ty la -

cyj ne spraw ne. Kon tro la prze wo dów wen ty la cyj nych od by wa się
przy naj mniej raz w ro ku. Od cho dzą cy sty ro pian ze ścia ny na -
pra wio no. 

Miesz kań cy bu dyn ku przy ul. Mię dzy blo ko wej 1 zgło si li na -
stę pu ją ce wnio ski:
- 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
Mię dzy blo ko wa 1-d – (+185 217,94 – stan na dzień 31.03.2011 r.).
Odp. Bu dy nek bę dzie do cie pla ny w pierw szej ko lej no ści po za -

bez pie cze niu przez Spół dziel nie od po wied nich środ ków fi nan so -
wych. Wy ko na no czę ścio wy re mont da chu po ło żo no jed ną war -
stwę pa py oraz wy ko na no na pra wę ko mi nów. Ko lej na war stwa
pa py zo sta nie wy ko na na w chwi li do cie pla nia bu dyn ku. Doj ścia
do kla tek scho do wych zo sta ły wy ko na ne. Mon taż wy łącz ni ków
cza so wych na klat kach scho do wych zo sta ły wy ko na ne. 

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
Za men ho fa 4-c – (- 348 947,60 – stan na dzień 31.03.2011 r.). 
Odp. Wy ko na no. 

Wej ście do budynku przy ul. Mio do wej 15
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Pod sta wa praw na: 

– Usta wa z dnia 16.09.1982 r. Pra wo
spół dziel cze    (Dz. U. z 2003 r. Nr 188
poz. 1848 z późn. zm).

– Usta wa z dn. 15.12.2000 r. o spół -
dziel niach miesz ka nio wych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 119 poz. 1116 z późn. zm).

– Usta wa z dnia 14.06.2007 r. o zmia -
nie usta wy o spół dziel niach miesz ka nio -
wych oraz nie któ rych in nych ustaw
(Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 873).

– Sta tut GSM „Lu iza”.

§ 1

1. Wal ne Zgro ma dze nie jest naj wyż -
szym or ga nem Spół dziel ni.

2. Za kres kom pe ten cji Wal ne go Zgro -
ma dze nia re gu lu je § 84 Sta tu tu.

§ 2

1. Wal ne Zgro ma dze nie mo że być po -
dzie lo ne na czę ści, je że li licz ba człon -
ków prze kro czy 500 osób, we dług za sad
okre ślo nych prze pi sa mi Sta tu tu.

2. Ra da Nad zor cza usta la za sa dy
za li cza nia człon ków do po szcze gól -
nych czę ści Wal ne go Zgro ma dze nia
z tym, że nie moż na za li czyć człon ków
upraw nio nych do lo ka li znaj du ją cych
się w ob rę bie jed nej nie ru cho mo ści
do róż nych czę ści Wal ne go Zgro ma -
dze nia.

§ 3

1. W Wal nym Zgro ma dze niu ma ją pra -
wo uczest ni czyć człon ko wie Spół dziel -
ni tyl ko oso bi ście.

2. Każ de mu człon ko wi obec ne mu
na Wal nym Zgro ma dze niu przy słu gu je
je den głos. 

3. Człon ko wie Ra dy Nad zor czej, Za -
rzą du oraz za pro sze ni go ście, uczest ni -
czą w Wal nym Zgro ma dze niu z gło sem
do rad czym.

4. Czło nek ma pra wo ko rzy sta nia
na wła sny koszt z po mo cy praw nej lub
po mo cy eks per ta. Oso by z po mo cy,
któ rych ko rzy sta czło nek nie są upraw -
nio ne do za bie ra nia gło su.

§ 4

Zgod nie z po sta no wie nia mi § 88 Sta -
tu tu Spół dziel ni, Wal ne Zgro ma dze nie
Człon ków lub je go czę ści są zdol ne
do po dej mo wa nia uchwał przy każ dej
ilo ści człon ków upraw nio nych do gło -
so wa nia.

§ 5

1. Wal ne Zgro ma dze nie zwo łu je Za -
rząd przy naj mniej raz w ro ku, w ter mi -
nie do dnia 30 czerw ca. Po nad to na żą -
da nie Ra dy Nad zor czej lub przy naj -
mniej 1/3 człon ków, wy ra żo ne w pod -
pi sa nym przez nich wnio sku. Za rząd zo -
bo wią za ny jest zwo łać Wal ne Zgro ma -
dze nie w ta kim ter mi nie, aby mo gło się
od być w cią gu czte rech ty go dni od dnia
wnie sie nia żą da nia. Je że li to nie na stą -
pi, zwo łu je je Ra da Nad zor cza lub Kra -
jo wa Ra da Spół dziel cza, na koszt Spół -
dziel ni.

2. Upraw nie ni do żą da nia zwo ła nia
Wal ne go Zgro ma dze nia w myśl po sta -
no wień ust. 1 mo gą rów nież żą dać za -
miesz cze nia ozna czo nych spraw w po -
rząd ku ob rad Wal ne go Zgro ma dze nia
lub je go czę ści. Żą da nie ta kie po win no
być zgło szo ne co naj mniej na 15 dni
przed ter mi nem Wal ne go Zgro ma dze nia
lub je go pierw szej czę ści.

§ 6

1. O cza sie, miej scu i po rząd ku ob rad
Wal ne go Zgro ma dze nia lub je go wszyst -
kich czę ści za wia da mia się wszyst kich
człon ków na pi śmie co naj mniej 21 dni
przed ter mi nem po sie dze nia Wal ne go
Zgro ma dze nia lub je go pierw szej czę ści.
Za wia do mie nie po win no za wie rać czas,
miej sce, po rzą dek ob rad oraz in for ma -
cję o miej scu wy ło że nia wszyst kich
spra woz dań i pro jek tów uchwał, któ re
bę dą przed mio tem ob rad oraz in for ma -
cję o pra wie człon ka do za po zna nia się
z ty mi do ku men ta mi.

2. W przy pad ku wnie sie nia do po rząd -
ku ob rad Wal ne go Zgro ma dze nia do dat -
ko wych spraw, uzu peł nio ny po rzą dek
ob rad po wi nien być po da ny do wia do -
mo ści człon ków Spół dziel ni na 14 dni
przed ter mi nem Wal ne go Zgro ma dze nia,
w spo sób okre ślo ny w ust. 1.

3. Pro jek ty uchwał i żą da nia za -
miesz cze nia ozna czo nych spraw w po -
rząd ku ob rad Wal ne go Zgro ma dze nia
lub je go wszyst kich czę ści ma ją pra wo
zgła szać: Za rząd, Ra da Nad zor cza
i człon ko wie. Pro jek ty uchwał, w tym
uchwał przy go to wa nych w wy ni ku
tych żą dań, po win ny być wy kła da ne co
naj mniej na 14 dni przed ter mi nem Wal -
ne go Zgro ma dze nia lub je go pierw szej
czę ści.

4. Człon ko wie ma ją pra wo zgła szać
pro jek ty uchwał i żą da nia, o któ rych mo -
wa w ust. 3, w ter mi nie do 15 dni
przed po sie dze niem Wal ne go Zgro ma -

dze nia lub je go pierw szej czę ści. Pro jekt
uchwa ły zgła sza nej przez człon ków
Spół dziel ni mu si być po par ty przez co
naj mniej 10 człon ków.

5. Czło nek ma pra wo zgła sza nia po -
pra wek do pro jek tów uchwał nie póź niej
niż na 3 dni przed po sie dze niem Wal ne -
go Zgro ma dze nia lub je go pierw szej czę -
ści.

6. Za rząd jest zo bo wią za ny do przy -
go to wa nia pod wzglę dem for mal nym
i przed ło że nia pod gło so wa nie na Wal -
nym Zgro ma dze niu lub je go czę ściach
pro jek tów uchwał  i po pra wek zgło szo -
nych przez człon ków Spół dziel ni.

§ 7

1. Wal ne Zgro ma dze nie, względ nie je -
go część, otwie ra Prze wod ni czą cy Ra -
dy Nad zor czej lub in ny upo waż nio ny
czło nek Ra dy.

2. Otwie ra ją cy ob ra dy za rzą dza wy bór
Pre zy dium Wal ne go Zgro ma dze nia lub
je go czę ści w skła dzie: Prze wod ni czą -
cy, Se kre tarz i dwóch Ase so rów.

3. Pre zy dium Wal ne go Zgro ma dze -
nia lub je go czę ści wy bie ra się w gło -
so wa niu jaw nym, zwy kłą więk szo ścią
gło sów.

4. Człon ko wie Za rzą du nie mo gą
wcho dzić w skład Pre zy dium Wal ne go
Zgro ma dze nia lub Pre zy dium czę ści
Wal ne go Zgro ma dze nia.

§ 8

1. Prze wod ni czą cy Wal ne go Zgro -
ma dze nia lub je go czę ści przed sta wia
do za twier dze nia po rzą dek ob rad usta -
lo ny przez Za rząd Spół dziel ni.

2. Wal ne Zgro ma dze nie mo że skre ślić
z po rząd ku ob rad po szcze gól ne spra wy
lub od ro czyć ich roz pa trze nie do na stęp -
ne go Wal ne go Zgro ma dze nia, a tak że
zmie nić ko lej ność roz pa try wa nia spraw
ob ję tych po rząd kiem ob rad.

§ 9

Człon ko wie obec ni na Wal nym Zgro -
ma dze niu lub je go czę ści wy bie ra ją ze
swo je go gro na:

1. Ko mi sję Skru ta cyj ną w skła dzie 2-
3 osób, któ rej za da niem jest:

– spraw dze nie li sty obec no ści człon -
ków oraz spraw dze nie waż no ści
man da tów, 

– ob li cza nie wy ni ków gło so wa nia
oraz wy ko na nie in nych czyn no ści
tech nicz nych zwią za nych z prze pro -
wa dze niem gło so wa nia.

Re�gu�la�min�Ob�rad�Wal�ne�go�Zgro�ma�dze�nia�Człon�ków�w czę�ściach�GSM�„Lu�iza”�w�Zabrzu
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2. Ko mi sję Wnio sko wą w skła dzie
od 2-3 osób, któ rej za da niem jest:

– przed ło że nie Wal ne mu Zgro ma dze -
niu lub je go czę ści pro jek tów uchwał
w spra wach ob ję tych po rząd kiem
ob rad, 

– roz pa trze nie pod wzglę dem for mal -
nym i rze czo wym zgło szo nych
wnio sków i przed ło że nie ich Wal ne -
mu Zgro ma dze niu lub je go czę ści
w for mie pro jek tów uchwał.

3. Ko mi sję Wy bor czą w skła dzie
od 2-3 osób, któ rej za da niem jest:

– przed sta wie nie li sty kan dy da tów
do Ra dy Nad zor czej we dług okrę -
gów wy bor czych, któ rzy speł nia ją
wa run ki § 6 Re gu la mi nu wy bo rów
do Ra dy Nad zor czej. 

4. In ne ko mi sje w ra zie po trze by.
5. W przy pad ku ma łej fre kwen cji

na Wal nym Zgro ma dze niu lub je go
czę ści do pusz cza się wy bór ko mi sji łą -
czo nej dla wy ko na nia za dań prze zna czo -
nych dla wszyst kich ko mi sji.

6. Każ da ko mi sja wy bie ra ze swo je -
go gro na Prze wod ni czą ce go i Se kre ta -
rza. 

§ 10

1. Prze wod ni czą cy Wal ne go Zgro -
ma dze nia lub je go czę ści w po rząd ku ob -
rad otwie ra dys ku sję, udzie la jąc gło su
w ko lej no ści zgod nie z po rząd kiem ob -
rad.

2. W spra wach for mal nych, do ty czą -
cych spo so bu ob ra do wa nia i gło so wa nia,
Prze wod ni czą cy Zgro ma dze nia udzie la
gło su wg. ko lej no ści zgła sza nia się.
W dys ku sji nad wnio ska mi w spra -
wach for mal nych mo gą za bie rać głos je -
dy nie dwaj mów cy -je den za i je den prze -
ciw wnio sko wi.

3. Człon kom Za rzą du i Człon kom Ra -
dy Nad zor czej przy słu gu je pra wo za bie -
ra nia gło su po za ko lej no ścią, tyl ko
w da nym punk cie po rząd ku ob rad.

4. Wnio ski w spra wach ob ję tych po -
rząd kiem ob rad oraz oświad cze nia
do pro to ko łu skła da się Se kre ta rzo wi ze -
bra nia, na pi śmie z po da niem imie nia
i na zwi ska wnio sko daw cy. Prze wod ni -
czą cy mo że za rzą dzić zgła sza nie wnio -
sków do Ko mi sji Wnio sko wej w usta -
lo nym cza sie.

§ 11

1. Po za koń cze niu dys ku sji, Prze -
wod ni czą cy Wal ne go Zgro ma dze nia
lub je go czę ści pod da je wnio ski zgło szo -
ne w jej to ku pod gło so wa nie. Wnio ski

naj da lej idą ce w da nej spra wie po win -
ny być gło so wa ne w pierw szej ko lej no -
ści. Po praw ki do wnio sku głów ne go gło -
su je się przed sa mym wnio skiem.

2. Przed przy stą pie niem do gło so wa -
nia Prze wod ni czą cy po da je do wia do mo -
ści ja kie wnio ski wpły nę ły i w ja kim po -
rząd ku bę dą gło so wa ne.

§ 12

Gło so wa nie od by wa się jaw nie z wy -
jąt kiem wy bo rów człon ków Ra dy Nad -
zor czej Spół dziel ni i od wo ła nia człon -
ków or ga nów Spół dziel ni, któ re prze pro -
wa dza się w gło so wa niu taj nym. Na żą -
da nie 1/5 człon ków Prze wod ni czą cy
Wal ne go Zgro ma dze nia lub je go czę ści
za rzą dza gło so wa nie taj ne rów nież w in -
nych spra wach.

§ 13

1. Uchwa ły Wal ne go Zgro ma dze nia
lub je go czę ści mo gą za pa dać 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 spo sób i w ter mi nie okre ślo nym przez
Sta tut. Za sa da ta nie do ty czy uchwa ły
o od wo ła niu Człon ka Za rzą du, w związ -
ku z nie udzie le niem ab so lu to rium.

2. Uchwa ła Wal ne go Zgro ma dze nia
jest waż na, je że li by ła pod da na pod gło -
so wa nie wszyst kich czę ści Wal ne go
Zgro ma dze nia.

§ 14

1. Uchwa ły są po dej mo wa ne zwy kłą
więk szo ścią gło sów z wy jąt kiem uchwał,
któ rych pod ję cie wy ma ga zgod nie z Pra -
wem Spół dziel czym lub Sta tu tem in nej
kwa li fi ko wa nej więk szo ści gło sów.
Przy ob li cza niu gło sów uwzględ nia się
tyl ko gło sy za i prze ciw uchwa le.

2. W przy pad ku pod da nia pod gło so -
wa nie kil ku wnio sków w tej sa mej
spra wie, za przy ję ty uzna je się wnio sek,
któ ry uzy skał naj więk szą ilość gło sów.

§ 15

1. Wy bo ry do Ra dy Nad zor czej są taj -
ne i prze pro wa dza ne są we dług Re gu la -
mi nu wy bo rów do Ra dy Nad zor czej. 

2. Wy ni ki wy bo rów do Ra dy Nad zor -
czej za wie ra pro to kół zbior czy wszyst -
kich czę ści Wal ne go Zgro ma dze nia.

§ 16

1. Gło so wa nie w spra wach od wo ła nia
człon ka or ga nu Spół dziel ni prze pro -

wa dza się przez zło że nie od po wied nich
kart do urny w obec no ści Ko mi sji Skru -
ta cyj nej.

2. Czło nek Ra dy Nad zor czej, w ra zie
nie wy wią zy wa nia się ze swo ich obo -
wiąz ków, zwłasz cza w przy pad ku nie -
uspra wie dli wio nej nie obec no ści na po -
sie dze niach Ra dy Nad zor czej, mo że
być od wo ła ny przed upły wem ka den -
cji więk szo ścią 2/3 gło sów przez Wal -
ne Zgro ma dze nie lub je go czę ści. Od -
wo ła nie człon ka Ra dy Nad zor czej na -
stę pu je w gło so wa niu taj nym. Z wnio -
skiem o od wo ła nie wy stę pu je Ra da
Nad zor cza.

§ 17

Każ da Ko mi sja ze swej dzia łal no ści
spo rzą dza pro to kół, któ ry pod pi sa ny
przez wszyst kich człon ków ko mi sji,
prze ka zu je Prze wod ni czą ce mu Zgro -
ma dze nia lub je go czę ści.

§ 18

Po wy czer pa niu wszyst kich spraw
za miesz czo nych w po rząd ku ob rad
Prze wod ni czą cy ogła sza za mknię cie
ob rad.

§ 19

1. Z ob rad Wal ne go Zgro ma dze nia lub
je go czę ści spo rzą dza się pro to kół, któ -
ry pod pi su ją Prze wod ni czą cy i Se kre ta -
rze Wal ne go Zgro ma dze nia lub je go czę -
ści.

2. Pro to kół Wal ne go Zgro ma dze nia
lub je go czę ści po wi nien mię dzy in ny -
mi za wie rać: da tę, po rzą dek ob rad,
oświad cze nia zło żo ne do pro to ko łu,
treść pod ję tych uchwał. Przy uchwa łach
na le ży po dać licz bę od da nych gło sów
za uchwa łą i prze ciw niej. Pro to ko ły po -
szcze gól nych ko mi sji sta no wią in te -
gral ną część pro to ko łu Wal ne go Zgro -
ma dze nia lub je go czę ści.

3. Po ob ra dach Wal ne go Zgro ma dze -
nia w czę ściach zbior czy pro to kół pod -
pi su ją wszy scy prze wod ni czą cy i se kre -
ta rze.

4. Pro to ko ły z po szcze gól nych czę ści
Wal ne go Zgro ma dze nia sta no wią skła -
do wą część koń co we go pro to ko łu.

Re gu la min ni niej szy zo stał za twier -
dzo ny uchwa łą Wal ne go Zgro ma -
dze nia Człon ków GSM „Lu iza”
nr 1/2009 w dniach 15.06.2009-
30.06.2009 i wcho dzi w ży cie z dniem
pod ję cia. 

Re�gu�la�min�Ob�rad�Wal�ne�go�Zgro�ma�dze�nia�Człon�ków�w czę�ściach�GSM�„Lu�iza”�w�Zabrzu
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Ro bo ty re mon to wo -bu dow la ne -ogól -
no bu dow la ne, elek trycz ne, sto lar skie,
ma lar skie.

Wol no ści 220, 359, Ka li no wa 15, 17, Ka -
wi ka 13, Ol cho wa 13,  Zjed no cze nia 11/3,
Wę giel na 1/3, Biel szo wic ka 98, ks. Nie -
dzie li 53a/9, 61, Rów no le gła 7, Chro bo -
ka 8, 20, Pa de rew skie go 17 – wg zle ceń.

Ro bo ty re mon to wo -bu dow la ne – ma -
lo wa nie kla tek scho do wych i piw nic.

Ka li no wa 13-e, Cze re śnio wa 2-a, 4-a,
6-a, Ja łow co wa 3-5, Ka li no wa 13, 15-c,
Go ethe go 14-b, 16-a, Lesz czy no wa 23,
Wę giel na 9, 3-go Ma ja 35-a, 37-a, Ol cho -
wa 11-a, 13-a – wg zle ceń.

Ro bo ty re mon to wo -bu dow la ne – wy -
ko na nie dre na żu i izo la cji ścian fun da -
men to wych.

Ka li no wa 11e, Zjed no cze nia 11a, ks.
Nie dzie li 37-d. 

Ro bo ty re mon to wo -bu dow la ne – re mont
scho dów, mon taż mat an ty po śli zgo wych.

Ko by liń skie go 2-10, Kra siń skie go 24,
Lesz czy no wa 2-a, 4-a, 6, 7, 16, Kor czo -
ka 54-a, Ol cho wa 7a, Po rzecz ko wa 3,
3-go Ma ja 37, He we liu sza 24, Si kor skie -
go 124, Gen. de Gaul le’a 30a, Lesz czy no -
wa 6, Wol no ści 231, Moch nac kie go 6, Ka -
wi ka 7, Jan kow skie go 12, ks. Nie dzie li
55-a, 53-a, 57-a, 59-f, Rów no le gła 7, 7a,
Ko ko ta 145, Ko ko ta 112, Pa de rew skie -
go 17 – wg zle ceń.

Ro bo ty re mon to wo -bu dow la ne – przy -
go to wa nie miesz kań do prze tar gu.

Agre sto wa 1/16, Ka li no wa 15/8, Ka wi -
ka 13/2, Ka wi ka 13/3, Ja łow co wa 14/5, 16/6,
Dz. Ro dła 2/18, Gen. de Gaul le'a 8/3, 10/5,
16/5, 28/8, Go ethe go 16a/7, Cze re śnio -
wa 4/1, 2/1, Kra siń skie go 20/7, 28/8, Żnień -
ska 5/3, Wol no ści 367/5, 367/11, 372/1, Ko -
by liń skie go 1/3, 7/10, 7/9, Kor czo ka
63/2, 63/1, 65/6, 59c/6, Lesz czy no wa 11/2,
16a/15, 23/5, Ol cho wa 10/2, Lom py 32/3a,
Po rdzi ka 15/8, Chro bo ka 8/5, Ks. Nie dzie -
li 37d/6, 51a/14, 61a/46, Ener ge ty ków 10/6,
Pa de rew skie go 17/5, Mię dzy blo ko wa 1/13,
Spor tow ców 14/6, Pier ni kar czy ka 6/8.

Ro bo ty re mon to wo -bu dow la ne – na -
pra wa ba lu strad bal ko no wych.

Orze cho wa 6, 8, 10, Biel szo wic ka 91,
Pa de rew skie go 17-a.

Ro bo ty elek trycz ne – re mont in sta la cji
elek trycz nej, wy mia naroz dziel ni elek trycz nej.

Rost ka 4, Cze re śnio wa 4a, Mi ko łow -
ska 4-6, Wol no ści 231, 233, Mię dzy blo -
ko wa 3, Jan kow skie go 12, Za men ho fa 4.

Mon taż oświe tle nia lamp słup ko -
wych. 

Biel szo wic ka 91, 93, 95.

Ro bo ty ter mo mo der ni za cyj ne.
W ubie głym ro ku wy ko na no du ży za kres

prac ter mo mo der ni za cyj nych. Do cie plo no
bu dyn ki przy uli cach: (Kor czo ka 85, 83,
Ka wi ka 24-d, 26-a, 28-d, 3-go Ma ja 35-a,
Mio do wa 15, Biel szo wic ka 93, ks. Nie dzie -
li 51-a, Ko ko ta 162-d). W ra mach wy żej
wy mie nio nych prac wy ko na no rów nież
uszczel nie nie przy ka na li ków spa li no wych
w bu dyn kach przy ul. Ka wi ka 24-d,
26-b, 28-d, Mio do wa 15.

Ro bo ty re mon to wo -bu dow la ne (awa -
ryj ne).

W ubie głym ro ku nie oby ło się tak że bez
róż ne go ro dza ju awa rii tech nicz nych w na -
szych nie ru cho mo ściach. Wy stę po wa ły
głów nie awa rie elek trycz ne, wod no -ka na -
li za cyj ne, sto lar skie, de kar skie, ga zo we
oraz ogól no bu dow la ne. Wśród nich prze -
wa ża ły awa rie de kar skie. By ły one usu wa -
ne w moż li wie jak naj krót szym cza sie. Mia -
ły one miej sce w na stę pu ją cych nie ru cho -
mo ściach: (W. Wa lew skie go 20, Cze re śnio -
wa 2, 6, Kor czo ka 54, 56, 57, 58, 59,
60, 67, 69, 71, 72, 73, 75, 81, 85, 87, 89,
Lesz czy no wa 4, 4a, 6, 9, 16a, 23, 27,
Ol cho wa 11, 13, 23, Orze cho wa 10, 19,
Dz. Ro dła 2, 6, Gra żyń skie go 7, Zjed no cze -
nia 9, 11, Po rzecz ko wa 1-5, Ka wi -
ka 7, 9, 11 20-22, 24, 28, Mo drze wio -
wa 4, 6, 10, 12, Wol no ści 381, 385, 359,
Gen. de Gaul le’a 26a, 28, Men de go 25, Bar -
lic kie go 8, 10, Śc. Gór ni cza 1, He we liu -
sza 24, Kra siń skie go 24, Mi ko łow ska 4-6,
Ka li no wa 11, 13, 15, Raj ska 2, 3, Ja łow co -
wa 16, 18, 20, Lom py 17, Ty ska 16,
P. Skar gi 3a, Wę giel na 3, 15, 26, Przy Pro -
chow ni 1, 2, Biel szo wic ka 91, 95, ks.
Nie dzie li 26, 28, 32, 30, 37, 51, 53, 59, 61,
Ener ge ty ków 21, Ja siń skie go 1, Mię dzy blo -
ko wa 1, 3, So li dar no ści 30, Za men ho -
fa 2, 4, 6, Chro bo ka 6, 10, Rów no le -
gła 7, 18, So li dar no ści 30, ks. Ko ko ta
109-113, 115-119, 173, 5, Kin gi 115, Ja siń -
skie go 1, Pio nie rów 27, 29, Po wstań -

ców 18, Jan kow skie go 12, Ko ko ta
109-113, 115-119, 171, 173, Spor tow -
ców 14, Pa de rew skie go 17a) – wg zle ceń.

Ro bo ty de kar skie (re mont da chów da -
chów ko wych i pa po wych).

Spół dziel nia przy wią zu je du żą uwa gę
do wła ści we go sta nu da chów w swo ich nie -
ru cho mo ściach, co wią że się z wła ści wą
dba ło ścią o ogól ny stan tech nicz ny bu dyn -
ków. W 2010 ro ku wy ko na no ro bo ty de kar -
skie w na stę pu ją cych nie ru cho mo ściach:
(Kor czo ka 88-90, Ko wal ska 1-5, Bro -
la 3, 4, 5, Mi ko łow ska 4-6, Wol no ści 377,
Ka wi ka 24, 26, 28, Cze re śnio wa 2-a, 4-a,
6-a, Bu chen wald czy ków 20, Kra siń skie -
go 8, 10, Ro osvel ta 35, Raj ska 4, P. Skar -
gi 5, Go ethe go 16-a, Wol no ści 372, Ko by -
liń skie go 4, 6, Ko ko ta 162-d, Pier ni kar czy -
ka 6, ks. Nie dzie li 51-a, Za men ho fa 2, 4,
Mię dzy blo ko wa 1-d, Spor tow ców 12).

Ro bo ty zduń skie. 
Po nie waż wie le miesz kań w za so bach

GSM „Lu iza” po sia da jesz cze ogrze wa nie
wę glo we, w 2010 ro ku wy ko na no spo ro ro -
bót zduń skich po le ga ją cych m. in. na re mon -
cie i po sta wie niu no wych pie ców wę glo wych.

Ro bo ty in sta la cyj ne.
Zna czą ca część za kre su ro bót re mon to wo -

-bu dow la nych obej mo wa ła róż ne go ro dza -
ju pra ce in sta la cyj ne. By ła to wy mia na przy -
łą czy wo do cią go wych, wy mia na in sta la cji
zim nej wo dy, cie płej wo dy użyt ko wej, cyr -
ku la cji, wy mia na pio nów wod no -ka na li za -
cyj nych, do sto so wa nie in sta la cji c. o. po wy -
ko na nej ter mo mo der ni za cji bu dyn ku, mo der -
ni za cja in sta la cji c. o., wy mia na in sta la cji ga -
zo wej, re mont in sta la cji do mo fo no wej. Zo -
sta ły one zre ali zo wa ne w na stę pu ją cych
nie ru cho mo ściach: (Kor czo ka 83, 89, Go ethe -
go 14a, Mał go rza ty 5-7, Po rdzi ka 1-7, Chro -
bo ka 5-7, Ja łow co wa 14, 16, 18, Lesz czy no -
wa 6, 11, 15, 19, 23, Cze re śnio wa 2-a,
Ka wi ka 24-d, 26-b, Ol cho wa 10, Ka li no -
wa 11e, Wol no ści 394-396, Ka li no -
wa 11, 13, 15, Po rdzi ka 1-7, 9-11, 13-19, Kor -
czo ka 83, He we liu sza 26, 3-go Ma ja 37-a,
35-a, Ko ko ta 145, 171, Mio do wa 15,
Przy Pro chow ni 1, 2, 28-d, Ko ko ta 162-d, ks.
Nie dzie li 51-a, Biel szo wic ka 93) – wg zle ceń.

Ro bo ty na wierzch nio we.
Spół dziel nia do kła da sta rań, aby dro gi

we wnętrz ne i chod ni ki bę dą ce w jej po sia -
da niu by ły w na le ży tym sta nie. W ubie głym
ro ku wy ko na no ro bo ty na wierzch nio we
w ob rę bie ni żej wy mie nio nych nie ru cho -
mo ści: (Ja łow co wa 14, Go ethe go 14,
Ol cho wa 11, 9, Kor czo ka 54, 59e, 85-91,
Ka li no wa 11, Raj ska 9, Mię dzy blo ko wa 1,
ks. Nie dzie li 22, 24, 26, 39,) – wg zle ceń.

Szeroki�zakres�ro�bót�remontowo-bu�dow�la�nych
w�2010�r.�w�GSM�„Luiza”

Wubie głym ro ku, w na szej Spół dziel ni, wy ko na no sze ro ki za kres
ro bót re mon to wo -bu dow la nych. Mia ły one na ce lu za po bie że -

nie de ka pi ta li za cji na szych nie ru cho mo ści, pod nie sie nie kom for tu za -
miesz ki wa nia i ogól nej es te ty ki bu dyn ków.

Po ni żej przed sta wia my szcze gó ło wy wy kaz tych ro bót.



Ro bo ty mon ta żo we.
Spo ro środ ków fi nan so wych zo sta ło

wy dat ko wa nych na sze ro ki za kres ro bót
mon ta żo wych obej mu ją cych: 

● wy mia nę okien PCV i na wiew ni ków
okien nych w na stę pu ją cych nie ru cho mo -
ściach: (Wę giel na 5, Wol no ści 357, Bar -
lic kie go 1, Lom py 21, 23, Cze re śnio -
wa 6-a, Ty ska 16/8, 9, Bro la 5, Bro la 3/4,
Kor czo ka 72, Cze re śnio wa 2, 4, 6/1, He -
we liu sza 24/1, Orze cho wa 17, Śc. Gór ni -
cza 1/1, Ja łow co wa 16, 14/4, Lesz czy no -
wa 9, Ja ni ka 21, Kor czo ka 73/6, Go ethe -
go 14-b, 16-a, Go ethe go 14-b, 16-a,
Śc. Gór ni cza 1, 1/6, P. Bro la 5, Ja łow co -
wa 3-5, Wol no ści 426, 3-go Ma ja 35, 37,
Ka wi ka 24c/11, Ka wi ka 15, Lesz czy no -
wa 9, Ja łow co wa 14, 16, Wę giel na 11,
Orze cho wa 19, Raj ska 9, Ja ni ka 21, Kor -
czo ka 87, Ko ko ta 112, Biel szo wic -
ka 93,) – wg zle ceń.

● wy mia nę drzwi i za bu do wę dasz ków
nad wej ścia mi w na stę pu ją cych nie ru -
cho mo ściach: (Kor czo ka 85, 72-
e, 73, 87, Orze cho wa 6, 10, 19, Cze re -
śnio wa 6-a, Lesz czy no wa 15, 17, Go -
ethe go 14-b, Go ethe go 16-a, Cze re -
śnio wa 2-a, 4-a, Ja łow co wa 3-5, Lesz -
czy no wa 21, 23, Raj ska 9/1
i 2, 7/1, 2, 3, 4, Wę giel na 3, 9, 11, Ko -
wal ska 1-5, Ka wi ka 15, Lesz czy no -
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wa 9, Ja łow co wa 14, 16, Ja ni ka 21, Biel -
szo wic ka 93-d,) – wg zle ceń.

● 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, Ja łow co wa 3-5, 12-22, Orze -
cho wa 17, 19, Mał go rza ty 5-7, Mi ko -
łow ska 4-6, Pa de rew skie go 17-a, Chro -
bo ka 4-6, 8-10, 5-7, 1-3, 20-22, Biel szo -
wic ka 100, Ko ko ta 162-d, 115-119,
109-113, Za men ho fa 2-c, Mię dzy blo ko -
wa 3-d, 4-c, 6-c, Jan kow skie go 12-b,
Mię dzy blo ko wa 1-d,) – wg har mo no -
gra mu.

● mon taż nu me ra cji bu dyn ków miesz -
kal nych GSM „Lu iza” przy uli cy Zjed no -
cze nia 1-16a.

Ro bo ty kon ser wa cyj ne dźwi gu i prze -
glą dy elek trycz ne – 5 let nie.

W na szej Spół dziel ni po sia da my rów -
nież bu dyn ki (ul. Ba na chie wi cza 17 i Pa -
de rew skie go 17-a) z dźwi ga mi oso bo wy -
mi, któ re pod le ga ją okre so wym prze glą -
dom kon ser wa cyj nym. By ły one rów -
nież wy ko ny wa ne w 2010 r. Po nad to wy -
ko na no obo wiąz ko we prze glą dy elek -
trycz ne w wszyst kich nie ru cho mo ściach
na szej Spół dziel ni. 

Re mon ty pla ców za baw 

Na sza Spół dziel nia w wie lu osie dlach
po sia da pla ce za baw. Ze wzglę du na to,
że są one ogól nie do stęp ne czę sto są de -
wa sto wa ne. Dla te go co ro ku mu szą być
one re mon to wa ne, aby speł nia ły okre ślo -
ne wy mo gi bez pie czeń stwa. W 2010 ro -
ku wy re mon to wa no pla ce za baw znaj du -
ją ce się przy na stę pu ją cych uli cach: (Ka -
wi ka 7, Po rdzi ka 1-19, Mał go rza ty 5-7,
Kor czo ka 61, 72, 87, Rost ka 2, Ja ni ka 17,
Lesz czy no wa 2-4, Ka li no wa 11, 13,
Orze cho wa 6, 8, Lesz czy no wa 6b, So li -
dar no ści, Za men ho fa, Biel szo wic -
ka 95, 96, 98, Ko ko ta 145, 162).

Pra ce pro jek to we

W ubie głym ro ku wy ko na no sze reg prac
pro jek to wych do ty czą cych nie ru cho mo ści
przy uli cach: (Ka wi ka 24, 26, 28, 3-go Ma -
ja 35-37, Wol no ści 357, Kor czo -
ka 72, 83, 85, 89, 87, He we liu sza 22, Ka -
li no wa 11, Jan kow skie go 12, Biel szo wic -
ka 93, Ko ko ta 162, Mio do wa 15, ks. Nie -
dzie li 51-a, Mię dzy blo ko wa 3).

Łącz nie, w 2010 ro ku koszt re ali za -
cji ww. za kre su ro bót re mon to wo -bu -
dow la nych wy niósł kil ka na ście mi lio -
nów zło tych.

Na pod sta wie Usta wy z dnia 14.6.2007 r. o zmia nie Usta -
wy o Spół dziel niach miesz ka nio wych, GSM „Lu iza” prze pro -
wa dzi Wal ne Zgro ma dze nie Człon ków w czę ściach w dniach
15, 16, 17, 20, 21, 22, 27, 28 i 29 czerw ca 2011 r.

Gru pa I – 15.06.2011 r. – Ha la Spor to wa „Po goń” w Za -
brzu przy ul. Wol no ści 402, godz. 17: 00 – dla człon ków za -
ło ży cie li oraz za miesz ku ją cych przy ul. 1-go Ma ja, 3-go Ma -
ja, Ba na chie wi cza, Bu chen wald czy ków, Gen. de Gaul le’a,
Go ethe go, He we liu sza, Ko wal ska, Mi kul czyc ka, Pa de rew -
skie go, Ra ta ja, Szy ma now skie go, Śc. Gór ni cza, Trę bac ka,
Żnień skiej- ja ko pierw szy okręg wy bor czy.

Gru pa II – 16.06.2011r. – Ha la Spor to wa „Po goń” w Za -
brzu przy ul. Wol no ści 402, godz. 17: 00 – dla człon ków za -
miesz ku ją cych przy ul. Boh. War szaw skich, Ja ni ka, Ko by -
liń skie go, Kor czo ka 72-91, Kra siń skie go, Mał go rza ty,
Mi ko łow ska, Raj ska, Rost ka, Sie ra kow skie go, W. Wa lew -
skie go, Wol no ści – ja ko dru gi okręg wy bor czy.

Gru pa III – 17.06.2011 r. – Ha la Spor to wa „Po goń” w Za -
brzu przy ul. Wol no ści 402, godz. 17: 00 – dla człon ków za -
miesz ku ją cych przy ul. Ka wi ka 20, 22, 24, 26, 28, Kor czo -
ka 54-69 – ja ko trze ci okręg wy bor czy.

Gru pa IV – 20.06.2011r. – Ha la Spor to wa „Zgo da”
w Biel szo wi cach. przy ul. Spor tow ców 10, godz. 17: 00 – dla
człon ków za miesz ku ją cych przy ul. Biel szo wic ka, Chro bo -
ka, Jan kow skie go, Pa de rew skie go, Pier ni kar czy ka, Zie -
lo na – ja ko czwar ty okręg wy bor czy.

Gru pa V – 21.06.2011 r. – Ha la Spor to wa „Po goń” w Za -
brzu przy ul. Wol no ści 402, godz. 17: 00 – dla człon ków za -
miesz ku ją cych przy ul. Dz. Ro dła, Ka li no wa, Ka wi -
ka 7, 9, 11, 13, 15, Kno sa ły, Kos sa ka, Mo drze wio wa – ja -
ko pią ty okręg wy bor czy.

Gru pa VI – 22.06.2011 r. – Ha la Spor to wa „Zgo da” w Biel -
szo wi cach. przy ul. Spor tow ców 10, godz. 17: 00 – dla człon -
ków za miesz ku ją cych przy ul. Be ma, Fiń ska, Jed no ści, Kin -
gi, Ko ko ta, Ks. Nie dzie li, Mie ro sław skie go, Pio nie rów, Rów -
no le głej, Spor tow ców, – ja ko szó sty okręg wy bor czy.

Gru pa VII – 27.06.2011 r. – Ha la Spor to wa „Zgo da” w Biel -
szo wi cach przy ul. Spor tow ców 10, godz. 17: 00 – dla człon -
ków za miesz ku ją cych przy ul. Ener ge ty ków, Mię dzy blo ko -
wa, Mio do wa, So li dar no ści, Za men ho fa – ja ko siód my okręg
wy bor czy.

Gru pa VIII – 28.06.2011 r. – Ha la Spor to wa „Po goń” w Za -
brzu przy ul. Wol no ści 402, godz. 17: 00 – dla człon ków za -
miesz ku ją cych przy ul. Bro la, Lesz czy no wa, Po rdzi ka, Ty -
ska – ja ko ósmy okręg wy bor czy.

Gru pa IX – 29.06.2011 r. – Ha la Spor to wa „Po goń” w Za -
brzu przy ul. Wol no ści 402, godz. 17: 00 – dla człon ków za -
miesz ku ją cych przy ul. Agre sto wa, Bar lic kie go, Cze re śnio -
wa, Ja łow co wa, Kor czo ka 70, Lom py, Ol cho wa, Orze cho -
wa, P. Skar gi, Po rzecz ko wa, Przy Pro chow ni, Si kor skie -
go, Wę giel na, Zjed no cze nia – ja ko dzie wią ty okręg wy bor -
czy.

Harmonogram�zebrań�Grup�Członkowskich
GSM�,,Luiza”�w�częściach



Wy daw ca: Gór ni cza Spół dziel nia Miesz ka nio wa „Lu iza”, 41-800 Za brze, ul. Wol no ści 412.
Re da gu je: Ze spół. Na kład 5700 egz.
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Zna cze nie wy ra zów:

Po zio mo: 1. kwit nie na żół to. 6. ka ra
dla ma lu cha. 9. bo ża jest ta len tem. 10.
za wo do wy we so łek. 11. Na sza Spół -
dziel nia Miesz ka nio wa. 12. krew niak
ży ra fy. 15. win da. 18. pies po ko jo wy. 21.
ciast ko z kre mem. 22. włó czę ga, wę -
drów ka. 23. ru cho ma część ma szy ny. 24.
do sta je w skó rę pał ka mi. 25. kwit nie tyl -
ko raz. 28. przy mi la nie się. 32. do da tek
do umo wy. 34. na sze mia sto. 35. ko niec
wa śni. 36. By tom ka w Za brzu. 37. nic -
poń, gał gan. 40. pę dzel na ki ju. 43.
skrypt dłuż ny. 46. sil nik ma szy ny. 47.
nie tyl ko NA SZE WAL NE. 48. for sa,
ma mo na. 49. klam ra bu dow la na. 50.
bocz ny pas bo iska. 

Pio no wo: 2. dzie dzi na go spo dar ki. 3.
wit ki. 4. „Ro ma” w Za brzu. 5. ry bi wi -
gor. 6. bia ły kwiat. 7. pro szek do pra -
nia. 8. słyn ny Rin go. 13. broń pal na. 14.
po cie cha pra dziad ka. 15. sztucz na skó -
ra. 16. kon flikt zbroj ny. 17. po tęż na rę -
ka. 19. wy sta wa han dlo wa. 20. urzą dze -
nie por to we do pod no sze nia stat ków. 26.
mo wa śro do wi sko wa. 27. rze ka jak
straż. 29. na przy kład mech. 30. pod stęp,

zdra da. 31. uchwyt ślu sar ski. 32. ży je tle -
nem. 33. ży wi ca z drze wa ka na recz ni -
ka. 37. osło nię ta aba żu rem. 38. ofia ra
na ta cę. 39. mo del Opla. 41. czu wa lub
pły nie. 42. czło wiek dzi wacz ny. 44. plu -
ją ce zwie rzę. 45. eli tar ny sport.

Li te ry z pól do dat ko wo po nu me ro wa -
nych od 1 do 14 da dzą roz wią za nie krzy -
żów ki.

INFORMATOR GSM „LUIZA”

➣ 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

ISTOTNE TELEFONY:

➣ Biuro numerów: 118 913;
➣ Międzymiastowa: 9050

● 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


