
W pi ciu cz ciach WZCz (po dzia

na po szcze gól ne gru py wg re jo nów za -

miesz ki wa nia) wzi o w su mie

udzia 289 czon ków na szej Spó -

dziel ni. Po szcze gól ne ze bra nia prze bie -

ga y zgod nie z przy j tym po rzd kiem

ob rad. War to pod kre li, e w ka dym

ze bra niu bra li udzia czon ko wie wy -

bra nej w ubie gym ro ku Ra dy Nad zor -

czej GSM „Lu iza”.

Od dnia 2.05.2013 r. w go dzi nach

pra cy GSM Lu iza (po nie dzia ek

od godz. 7:00 do godz. 17:00, wto rek -

–pi tek od godz. 7:00 do godz. 15:00)

w sie dzi bie Spó dziel ni przy ul. Wol -

no ci 412 w Za brzu, w Dzia le Czon -

kow sko – Praw nym pok. 115 zo sta y

wy sta wio ne do wgl du spra woz da nia

i pro jek ty uchwa b d ce przed mio tem

ob rad Wal ne go Zgro ma dze nia Czon -

ków w cz ciach. Ka dy Czo nek

GSM Lu iza mia za tem mo li wo za -

po zna nia si z ty mi do ku men ta mi. 

Pod czas ob rad WZCz Czon ko wie

do brze oce ni li za rów no spra woz da nie

Ra dy Nad zor czej jak i Za rz du Spó -

dziel ni oraz spra woz da nie fi nan so we

za 2012 r. wraz z opi ni bie ge go re -

wi den ta z prze pro wa dzo ne go ba da nia

bi lan su za 2012 r. i spo so bem po dzia -

u nad wy ki bi lan so wej. Z ww. spra -

woz da wy ni ka, e GSM „Lu iza” ma

sta bil ne fun da men ty fi nan so wo -

-eko no micz ne po zwa la j ce jej funk -

cjo no wa bez pro ble mów w la tach

na stp nych.
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Dokoczenie na str. 2

T
e go rocz ne Wal ne Zgro ma dze nie Czon ków GSM „Lu iza” w cz ciach,

któ re od by o si w dniach 20, 21, 22 oraz 27 i 28 ma ja br., po zwo li o

za po zna si ze bra nym z ró ny mi aspek ta mi funk cjo no wa nia na szej Spó -

dziel ni. 

f
o
t
o
.
 
G

.
 
B

u
c
h

t
a

KO MU NI KAT
In for mu je my, e w na stp nym

Biu le ty nie In for ma cyj nym GSM

„Lu iza”, któ ry uka e si we wrze -

niu br., za mie ci my in for ma cj

o tym jak uzy ska zwol nie nie

z po dat ku od nie ru cho mo ci przez

wa ci cie li miesz ka w bu dyn kach

po re mon cie ele wa cji.



Ju nie ba wem wcho dz w y cie

ure gu lo wa nia do ty cz ce za go spo -

da ro wa nia mie ci. Ure gu lo wa nia te

obej mu j tak e miesz ka ców za so -

bów miesz ka nio wych na szej Spó -

dziel ni zlo ka li zo wa nych na te re nie

Za brza i Ru dy l skiej. 

Z do tych cza so wych usta le wy ni ka,

e:

1. Stro n w spra wie za war cia umów

z Gmi na mi Za brze i Ru da l ska

na wy wóz mie ci i za pa ty za ww.

usu g jest GSM „Lu iza”. W zwiz ku

z tym na sza Spó dziel nia zo y a

w dniu 30.01.2013 r. (Za brze), oraz

w dniu 14.03.2013 r. (Ru da l ska)

sto sow ne de kla ra cje. Opa ty mie sicz -

ne z ty tu u wy wo zu mie ci, na sza

Spó dziel nia b dzie do li cza miesz -

ka com na szych za so bów do na le -

no ci czyn szo wych.

2. Wy so ko mie sicz nej opa ty

z ty tu u jw. wno szo nej przez wa ci -

cie la nie ru cho mo ci sta no wi ilo czyn

licz by miesz ka ców za miesz ku j -

cych da n nie ru cho mo oraz staw ki

opa ty (li czo nej od jed ne go miesz -

ka ca). 

3. Opa ta za mie ci zbie ra ne i od bie -

ra ne w spo sób nie se lek tyw ny wy no -

si na te re nie Za brza 13,85 z (mie -

sicz nie od jed ne go miesz ka ca)

a na te re nie Ru dy l skiej 17 z (mie -

sicz nie od jed ne go miesz ka ca).

4. w przy pad ku zbie ra nia i od bie ra -

nia mie ci w spo sób se lek tyw ny opa -

ta wy no si na te re nie Za brza 9,85 z

(mie sicz nie od jed ne go miesz ka ca)

a na te re nie Ru dy l skiej 11 z (mie -

sicz nie od jed ne go miesz ka ca).

5. Od po wied nie po jem ni ki na mie -

ci za rów no na te re nie Za brza jak i Ru -

dy l skiej do star cza j na wa sny

koszt fir my od bie ra j ce mie ci. 

W spra wie re ali za cji ww. usta wy

Ra da Miej ska w Za brzu pod j a sto -

sow n uchwa  w dniu 27.12.2012 r.,

a Ra da Miej ska w Ru dzie l -

skiej 21.12.2012 r.

* In for ma cja ak tu al na na dzie
12.06.2013 r.
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Przed sta wio no rów nie in for ma cj

do ty cz c wy ni ków lu stra cji, ja k

prze pro wa dzi w na szej Spó dziel ni

w mar cu i kwiet niu br. nie za le ny lu -

stra tor ze Spó dziel cze go Re gio nal ne -

go Zwiz ku Re wi zyj ne go w Ryb ni ku.

Lu stra cji pod le ga y ró ne sfe ry funk -

cjo no wa nie Spó dziel ni w la -

tach 2010, 2011 i 2012. Sze rzej o tym

pi sze my na str. 14.

Zde cy do wa na wik szo czon -

ków – uczest ni ków WZCz w prze pro -

wa dzo nych go so wa niach opo wie -

dzia a si za przy j ciem spra woz da nia

Ra dy Nad zor czej za 2012 r. oraz spra -

woz da nia Za rz du Spó dziel ni za 2012

rok. Po nad to wik szo ze bra nych

opo wie dzia a si za udzie le niem ab so -

lu to rium Za rz do wi na szej Spó dziel -

ni – co w su mie po twier dza, i spo sób

za rz dza nia na szym wspól nym spó -

dziel czym ma jt kiem jest pra wi do wy. 

Pod czas te go rocz ne go WZCz zgo -

szo no w su mie 87 wnio sków. Gów nie

do ty cz one po pra wy wa run ków za -

miesz ki wa nia, wy ko na nia ró ne go

Dobra ocena
funkcjonowania Spódzielni
Dokoczenie ze str. 1

ro dza ju prac re mon to wych i re no wa -

cyj nych. Wród zgo szo nych wnio -

sków s i ta kie, któ re le  po za kom -

pe ten cja mi na szej Spó dziel ni. Ich

osta tecz nym ad re sa tem cz sto s

na przy kad wa dze mia sta Za brze

i mia sta Ru da l ska. W ce lu re ali za -

cji ta kich wnio sków, Za rzd na szej

Spó dziel ni zwró ci si pi sem nie

do wadz ww. miast. 

Na stro nach 5-12 pu bli ku je my pe -

ny wy kaz zgo szo nych wnio sków.

Po za ko cze niu WZCz, Za rzd na szej

Spó dziel ni przy st pi do ich prze ana -

li zo wa nia oraz suk ce syw nej re ali za cji. 

Wy kaz re ali za cji wnio sków zgo szo -

nych pod czas WZCz GSM „Lu iza”

w cz ciach b dzie sys te ma tycz nie za -

miesz cza ny w ko lej nych wy da niach

na sze go Biu le ty nu In for ma cyj ne go. 

KO MU NI KAT

Przy po mi na my, e od 1 czerw ca br. ule ga zmia nie wy so ko opat

na fun dusz re mon to wy na szej Spó dziel ni. Szer sz in for ma cj na ten te mat

za mie ci li my w na szym Biu le ty nie In for ma cyj nym nr 1 (60) któ ry uka -

za si w mar cu te go ro ku.

In for ma cja o re ali za cji „usta wy mie cio wej” 
na te re nie Za brza i Ru dy l skiej*
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WALNE ZGROMADZENIE CZONKÓW GSM ,,LUIZA”  W  CZCIACH 
W DNIACH 20, 21, 22 i 27, 28.05.2013 r.

Protokó z obrad
(opracowanie)

Zgod nie z art. 39 § 1 usta wy z dnia 16.09.1982 r. Pra -

wo Spó dziel cze, w zwiz ku z art. 8ˆ3 pkt 1 usta wy

z dnia 14.06.2007 r. o zmia nie usta wy o spó dziel niach

miesz ka nio wych oraz zmia nie nie któ rych in nych

ustaw – w dniach 20, 21, 22 i 27, 28.05.2013 r. od by o

si Wal ne Zgro ma dze nie Czon ków Gór ni czej Spó -

dziel ni Miesz ka nio wej „Lu iza” w Za brzu w pi ciu cz -

ciach. 

W ob ra dach uczest ni czy li zwo u -

j cy po sie dze nie czon ko wie Za rz -

du: Pre zes Za rz du mgr in.

Wal de mar Chwist oraz V -ce Pre zes

Za rz du mgr Sa bi na Mick.

Ob ra dy po szcze gól nych cz ci

Wal ne go Zgro ma dze nia otwie ra li

Czon ko wie Ra dy Nad zor czej. 

Ka da z cz ci Wal ne go Zgro ma -

dze nia wy bra a Pre zy dium Wal ne go

Zgro ma dze nia. 

(Od re dak cji: w su mie w pra cach
Pre zy dium po szcze gól nych cz ci
WZCz uczest ni czy o 21czon ków na -
szej Spó dziel ni.) 

Przy j cie po rzd ku ob rad: ogó em

go so wa o 287 upraw nio nych,

w tym za 243, prze ciw 29, wstrzy -

ma o si 15.

Ka da z cz ci WZCz wy bra a

Ko mi sj Skru ta cyj n i Wnio sko w. 

(Od re dak cji: w su mie w pra cach
ww. Ko mi sji po szcze gól nych cz ci
WZCz uczest ni czy o 15 czon ków na -
szej Spó dziel ni.)

Na pod sta wie po sta no wie wy ni -

ka j cych z usta wy  o spó dziel niach

miesz ka nio wych stwier dzo no pra -

wi do wo zwo a nia Wal ne go

Zgro ma dze nia Czon ków w Cz -

ciach oraz je go zdol no do po -

dej mo wa nia uchwa. 

W ob ra dach Wal ne go Zgro ma dze -

nia Czon ków GSM „Lu iza” udzia

wzi o 289 upraw nio nych do go so -

wa nia na ogól n licz b 2184 upraw -

nio nych czon ków. 

Na piciu cz ciach Wal ne go

Zgro ma dze nia zo sta y przed sta wio -

ne:

 spra woz da nie z dzia al no ci Ra dy

Nad zor czej,

 spra woz da nie Za rz du za rok

2012, 

 spra woz da nie fi nan so we za 2012

rok  wraz z opi ni bie ge go re wi -

den ta z prze pro wa dzo ne go ba da -

nia, 

 wnio ski z prze pro wa dzo nej lu -

stra cji. 

Nad spra woz da nia mi od by y si

dys ku sje.

Zgod nie z za twier dzo nym pro gra -

mem, prze pro wa dzo no go so wa nia

nad uchwa a mi.

Na po szcze gól ne uchwa y czon -

ko wie go so wa li w go so wa niu jaw -

nym w na st pu j cy spo sób.

Uchway zgoszone

przez Zarzd

1. Uchwa a Nr 1/2013 w spra wie

za twier dze nia spra woz da nia z dzia -

al no ci Ra dy Nad zor czej

za rok 2012:

Ogó em go so wa o 289 upraw -

nio nych, w tym za 193, prze ciw 63,

wstrzy ma o si 33.  Uchwa  przy -

j to.

2. Uchwa a Nr 2/2013 w spra wie

za twier dze nia spra woz da nia z dzia -

al no ci Za rz du za rok 2012:

Ogó em go so wa o 289 upraw nio -

nych, w tym za 195, prze ciw 60,

wstrzy ma o si 34. Uchwa  przy j -

to.

3. Uchwa a Nr 3/2013 w spra wie

za twier dze nia spra woz da nia fi nan -

so we go za rok 2012:

Ogó em go so wa o 289 upraw -

nio nych, w tym za 189, prze ciw 62,

wstrzy ma o si 38. Uchwa  przy j -

to.

4. Uchwa a Nr 4/2013 w spra wie

za twier dze nia wnio sków z prze pro -

wa dzo nej lu stra cji:

Ogó em go so wa o 289 upraw nio -
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nych, w tym za 210, prze ciw 51,

wstrzy ma o si 28. Uchwa  przy j to.

5. Uchwa a Nr 5/2013 w spra wie

po dzia u nad wy ki bi lan so wej

za rok 2012:

Ogó em go so wa o 289 upraw -

nio nych, w tym za 233, prze ciw 29,

wstrzy ma o si 27. Uchwa  przy j -

to.

6. Uchwa a Nr 6/2013 w spra wie

udzie le nia ab so lu to rium Pre ze so wi

Za rz du mgr in. Wal de ma ro wi

Chwist za dzia al no w ro ku 2012:

Ogó em go so wa o 289 upraw -

nio nych, w tym za 190, prze ciw 78,

wstrzy ma o si 21. Uchwa  przy j -

to.

7. Uchwa a Nr 7/2013 w spra wie

udzie le nia ab so lu to rium V -ce Pre zes

Za rz du mgr Sa bi nie Mick za dzia -

al no w ro ku 2012:

Ogó em go so wa o 289 upraw nio -

nych, w tym za 212, prze ciw 56,

wstrzy ma o si 21. Uchwa  przy j to.

8. Uchwa a Nr 8/2013 w spra wie

wy ra e nia zgo dy na zby cie nie ru -

cho mo ci po o o nej w Za brzu

przy ulicy Mo drze wio wej 6 oraz lo -

ka lu miesz kal ne go nr 2 na le  ce go

do tej nie ru cho mo ci:

Ogó em go so wa o 289 upraw -

nio nych, w tym za 281, prze ciw 0,

wstrzy ma o si 8. Uchwa  przy j -

to.

9. Uchwa a Nr 9/2013 w spra wie

wy ra e nia zgo dy na zby cie cz ci

dzia ki nr 4279/10 o po wierzch -

ni 10m2 po o o nej w Za brzu przy ul.

Ro ose vel ta 35 na rzecz Urz du Mia -

sta Za brze:

Ogó em go so wa o 289 upraw -

nio nych, w tym za 274, prze ciw 0,

wstrzy ma o si 15. Uchwa  przy j -

to. 

Uchway zgoszone

przez Czonków

10. Uchwa a Nr 10/2013 w spra -

wie wpro wa dze nia zmian w § 11

pkt 2 sta tu tu spó dziel ni:

Ogó em go so wa o 289 upraw -

nio nych, w tym za 76, prze ciw 184,

wstrzy ma o si 29. Uchwa y nie

przy j to. 

11. Uchwa a Nr 11/2013 w spra -

wie wpro wa dze nia zmian w § 85

pkt 1 sta tu tu spó dziel ni (wer sja za -

ka da j ca zwo a nie WZCz na wnio -

sek 1/5 czon ków):

Ogó em go so wa o 289 upraw -

nio nych, w tym za 91, prze ciw 175,

wstrzy ma o si 23. Uchwa y nie

przy j to.

12. Uchwa a Nr 12/2013 w spra -

wie wpro wa dze nia zmian w § 85

pkt 1 sta tu tu Spó dziel ni (wer sja za -

ka da j ca zwo a nie WZCz na wnio -

sek 1/10 czon ków):

Ogó em go so wa o 240 upraw -

nio nych, w tym za 15, prze ciw 190,

wstrzy ma o si 35. Uchwa y nie

przy j to.

13. Uchwa a nr 13/2013 w spra wie

prze zna cze nia nad wy ki bi lan so wej

w ca o ci na fun dusz re mon to wy:

Ogó em go so wa o upraw nio nych162,

w tym za 1, prze ciw 127, wstrzy ma o

si 34. Uchwa y nie przy j to.

WALNE ZGROMADZENIE CZONKÓW GSM ,,LUIZA”  W  CZCIACH 
W DNIACH 20, 21, 22 i 27, 28.05.2013 r.
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PIERW SZA CZ 

WALNEGO ZGROMADZENIA

Wnio sek nr 1 

Ul. Ra ta ja 35 – wnio sek o wy mia n drzwi wej cio wych

na klat k scho do w (drzwi spróch nia e, nie do my ka j

si – ni gdy nie wy mie nia ne) oraz wy ko na nie nad drzwia -

mi za da sze nia prze ciw desz czo we go (w cza sie opa dów

desz czu za le wa ny jest do mo fon). 

Wnio sek nr 2 

Ul. Kor czo ka 59e – wnio sek o uprzt ni cie te re nu wo -

kó bu dyn ku po pra cach awa ryj nych cie po ci gu, wy ja ni

przy czy n wzro stu sta wek fun du szu re mon to we go oraz

wy ja ni czy fun dusz re mon to wy ma od rb n po zy cj

ksi go w i ra chu nek ban ko wy. Wy ja ni dla cze go w ksi -

ecz kach opat za czynsz brak jest po zy cji opat za fun dusz

re mon to wy. Po ma lo wa wej cie na klat k – cz

przed wia tro a pem i za bez pie czy tak ka lo ry fer, aby cie -

po nie bru dzi o cia ny. Po da osta tecz ny ter min do ko rzy -

sta nia ze miet ni ka przy ul. Kor czo ka 61.

Wnio sek nr 3 

Ul. Ol cho wa 11a – wnio sek o wy re mon to wa nie chod ni -

ka przed wej ciem do klat ki scho do wej przy ul. Ol cho -

wej 11a (po desz czu wej cie ci gle jest za la ne). Na pra wi

urz dze nie do my ka j ce drzwi wej cio we (strasz nie ha a -

li we, tu cze drzwia mi). Od ma lo wa po ry so wa ny przez

gim na zja li stów (przez nie do my ka nie si drzwi) przed -

sio nek klat ki scho do wej.

Wnio sek nr 4 

Ul. Kor czo ka 60 – wnio sek o za in sta lo wa nie an te ny

zbior czej na bu dyn ku przy ul. Kor czo ka 60 w ce lu od bio -

ru pro gra mów te le wi zji przez lo ka to rów od stro ny za -

chod niej gdy unie mo li wio ny jest od biór te le wi zji.

Wnio sek nr 5 

Ul. He we liu sza 34 – wnio sek o wy ja nie nie dla cze go

zo sta pod nie sio ny fun dusz re mon to wy sko ro Pre zes za -

rz du Spó dziel ni twier dzi przed ocie ple niem bu dyn ku, e

nie b dzie ad nych pod wy ek. Dla cze go na dal do przed -

szko la na ul. He we liu sza wje da j au ta nie na szych lo -

ka to rów. Za ile te raz mo na wy ku pi miesz ka nie i na ja -

kich wa run kach.

Wnio sek nr 6 

Ul. c. Gór ni cza 1 – wnio sek o na pra w sie ci wod -

no – ka na li za cyj nej. Piw ni ce bu dyn ku, szcze gól nie

po wik szych opa dach s za le wa ne desz czów k jak rów -

nie cz sto si za ty ka j i w efek cie za le wa ne s przez cie -

ki. Wo da w piw ni cach za le ga ca y mi ty go dnia mi co po wo -

du je nisz cze nie ca e go bu dyn ku.

Wnio sek nr 7 

Ul. Kor czo ka 57 – wnio sek o re mont na wierzch ni as fal -

to wej uli cy Agre sto wej (wzdu ga ra y).

Wnio sek nr 8

Ul. Kor czo ka 61 – po mi mo wy zna czo nej gra ni cy cza so -

wej (co 10 lat ma lo wa nie kla tek scho do wych) wno si my

o wy ja nie nie dla cze go mi mo upy wu 14 lat od ostat nie -

go ma lo wa nia po now ne ma lo wa nie na szych kla tek scho -

do wych nie jest uj te w gra fi ku. Je e li prze szko d jest

brak zgro ma dzo nych rod ków na fun du szu re mon to wym

na sze go blo ku, to ja ka to jest kwo ta? Ja ka jest rów nie kal -

ku la cja kosz tów ta kie go ma lo wa nia – czy li ile jesz cze dzi -

siaj bra ku je pie ni dzy. Ja kie ele men ty de cy do wa y o pod -

wy ce fun du szu re mon to we go o ta k a nie in n kwo t

w tym e bu dyn ku.

Wnio sek o czst sze usu wa nie mie ci o du ym roz mia -

rze z piw nic (ho lu) ta kich jak: kar to ny, sta re te le wi zo ry,

me ble i in ne.

Wnio sek nr 9 

Ul. Gen. de Gaul le’a 30 – wnio sek o wy mia n drzwi

wej cio wych do nie ru cho mo ci. Okna zo sta y wy mie nio -

ne a drzwi s fe ler ne, nie do my ka j si, s szpa ry i w zi -

mie to jest od czu wal ne. 

Wnio sek nr 10 

Ul. Gen. de Gaul le’a 2 – wnio sek o usta wie nie zna ku za -

ka zu wjaz du przy ul. Gen. de Gaul le’a 10 zgod nie z wa -

run ka mi Stra y Miej skiej (nie do ty czy miesz ka ców).

Wy ko na nie desz czo we go ko ryt ka od pro wa dza j ce go wo -

d do stu dzie nek na od cin ku po dwór ka de Gaul le’a 2-

10 – obec nie spy wa j ca wo da za ty ka od pyw je dy nej

stu dzien ki pia skiem przy de Gaul le’a 2. Wy ko na no wy

mur opo ro wy od stro ny po dwór ka przy Wol no ci 233

na skar pie – nie bez piecz nie na st pu je ob su ni cie ca ej

skar py w stro n bu dyn ku.

Wy kaz wnio sków zgo szo nych pod czas
Wal ne go Zgro ma dze nia Czon ków

GSM „Lu iza” w cz ciach 
w dniach 20, 21, 22 i 27, 28.05.2013 r.
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Wnio sek nr 11

Ul. Gen. de Gaul le’a 14 – wnio sek o ocie ple nie bu dyn -

ku i po ma lo wa nie ele wa cji przy ul. de Gaul le’a 14 z uwa -

gi na fakt, i klat ka scho do wa jest nie ocie plo na a ele wa cja

sta ra i znisz czo na. Wnio sku j o re mont ele wa cji – istot nie

od bie ga od przy le ga j cych bu dyn ków Za brza skiej Spó -

dziel ni Miesz ka nio wej – po po ma lo wa niu far ba od cho dzi.

Ocie ple nie bu dyn ku znacz nie po pra wi o by ja ko tak e

z uwa gi na ru chli w dro g. 

Wnio sek nr 12

Ul. Agre sto wa 3 – wy ko na chod nik (doj cie) do miet -

ni ka bu dyn ków Agre sto wa 1 i 3. Do tej po ry jest to wy dep -

ta na cie ka co utrud nia przej cie do miet ni ka po desz czu

lub zi m w cza sie roz to pów. Wy ko na nie gar bów spo wal -

nia j cych prd ko na uli cy Agre sto wej (po wy mia nie ka -

na li za cji na tej uli cy) w cza sie ka dze nia no wej na wierzch -

ni. Wy ko na nie par kin gu dla blo ków Agre sto wa 1, 3

i 5 – aby sa mo cho dy nie sta wa y bez po red nio pod okna -

mi tych bu dyn ków i nie kop ci y spa li na mi do miesz ka sto -

jc w bli skiej od le go ci od miesz ka – w nie któ rych przy -

pad kach od le go wy no si pó me tra.

Wnio sek nr 13

Ul. Kor czo ka 60 – w imie niu miesz ka ców bu dyn ku

przy ul. Kor czo ka 60 wno sz o eks mi sj lo ka to ra zaj mu -

j ce go jed no z miesz ka ze wzgl du na no to rycz ne nie -

sprz ta nie miesz ka nia co wi e si z ulat nia j cym si

smro dem.

Wnio sek nr 14

Ul. Kor czo ka 57d – pro sz o spraw dze nie prze wo dów

ko mi no wych – cof ka ga zo wa w okre sie je sien no -zi mo wym

przy ni skich tem pe ra tu rach, szcze gól nie wie czo ra mi.

Pierw sza cz Wal ne go Zgro ma dze nia go so wa a

w na st pu j cy spo sób:

Go so wa o: 55 upraw nio nych,

za: 49, prze ciw: 1, wstrzy ma o si: 5 

DRU GA CZ

WALNEGO ZGROMADZENIA

Wnio sek nr 1

Ul. Biel szo wic ka 91d – wnio sek

o wa ci we za bez pie cze nie skrzy nek

z przy  cza mi ga zo wy mi przed klat -

ka mi blo ku przy ul. Biel szo wic -

kiej 91-91d. Obec nie skrzyn ki s za -

bez pie czo ne w spo sób ilu zo rycz ny

a nie któ re z nich s wrcz otwar te.

Go so wa o: 49 upraw nio nych, za: 39, prze ciw: 0,

wstrzy ma o si: 10 – wnio sek przy j to

Wnio sek nr 2

Wnio sek o wpro wa dze nie za ka zu gry w pi k na traw -

ni ku przed blo kiem przy ul. Biel szo wic kiej 91-91d

(od stro ny uli cy). Dzie ci gra j ce w pi k ude rza j t pi -

k w za par ko wa ne sa mo cho dy oraz wy bie ga j z pi k

na uli c (obec nie jest tam ma y ruch ale po re mon cie ul.

Biel szo wic kiej na pew no si zwik szy). Oprócz te go za -

gro o ne s okna miesz ka na par te rze. Nad mie niam, e

bo isko do pi ki znaj du je si za ww. blo kiem.

Go so wa o: 49 upraw nio nych, za: 39, prze ciw: 0,

wstrzy ma o si: 10 – wnio sek przy j to.

Wnio sek nr 3

Ul. Biel szo wic ka 96d – wnio sek o li kwi da cj po dziel -

ni ków cen tral ne go ogrze wa nia. Z uwa gi na su ge stie ze

stro ny kie row nic twa spó dziel ni o nie do grze wa niu miesz -

ka przez na jem ców co po wo du je, i cia ny ko mi no we

sta j si mo kre i bar dzo zim ne.

Go so wa o: 49 upraw nio nych, za: 2, prze ciw: 30,

wstrzy ma o si: 17 – wnio sku nie przy j to.

Wnio sek nr 4

Ul. Biel szo wic ka 96b – wnio sek o zor ga ni zo wa nie po -

now ne go ba da nia lu stra cyj ne go obej mu j ce go ca o dzia -

al no ci spó dziel ni a zwasz cza go spo dar no i efek tyw -

no wy da wa nia pie ni dzy przez Za rzd.

Go so wa o: 49 upraw nio nych, za: 1, prze ciw: 35,

wstrzy ma o si: 13 – wnio sku nie przy j to.

Wnio sek nr 5

Ul. Biel szo wic ka 96a – wnio sek o zmniej sze nie ilo ci

czon ków Ra dy Nad zor czej z 7-9 na 5-7 po ko cz cej si

ka den cji.

WYKAZ WNIOSKÓW ZGOSZONYCH PODCZAS WALNEGO ZGROMADZENIA CZONKÓW
GSM ,,LUIZA”  W  CZCIACH W DNIACH 20, 21, 22 i 27, 28.05.2013 r.
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Go so wa o: 49 upraw nio nych, za: 31, prze ciw: 1,

wstrzy ma o si: 17 – wnio sek przy j to.

Wnio sek nr 6

Wnio sek o zmniej sze nie ilo ci okr gów wy bor czych z 5

do 3 z uwa gi na ma  fre kwen cj czon ków na ze bra niach.

Go so wa o: 49 upraw nio nych, za: 4, prze ciw: 28,

wstrzy ma o si: 17 – wnio sku nie przy j to.

Wnio sek nr 7

ul. Biel szo wic ka 93 – ko lej ny raz do ma ga my si za in -

sta lo wa nia a wek na pla cach za baw – obok hu ta wek

i pia skow nic – przy ul. Biel szo wic kiej mi dzy blo ka -

mi 93-95 i mi dzy blo ka mi przy ul. Biel szo wic kiej 98

i Pier ni kar czy ka.

Go so wa o: 49 upraw nio nych, za: 38, prze ciw: 0,

wstrzy ma o si: 11 – wnio sek przy j to.

Wnio sek nr 8

Ul. Pa de rew skie go 17 – wnio sek o wy mia n drzwi wej -

cio wych w blo ku przy ul. Pa de rew skie go 17 i 17a oraz

ocie ple nie bu dyn ku, któ re mia o by wy ko na ne z ro -

ku 2013. Za in sta lo wa nie a wek przy blo ku na ul. Pa de rew -

skie go 17,17a.

Go so wa o: 49 upraw nio nych, za: 37, prze ciw: 0,

wstrzy ma o si: 12 – wnio sek przy j to.

Wnio sek nr 9

Ul. Biel szo wic ka 98c – wnio sek o wy rów na nie te re nu

przed wej ciem do blo ku przy ul. Biel szo wic kiej 98, za -

sy pa nie dziu ry od stro ny bu dyn ku Biel szo wic ka 100. Zli -

kwi do wa po chy o pyt be to no wych su  cych ja ko do -

jazd i doj cie do blo ku nr 98 – ci gle sto j ca wo da

po desz czach i w okre sie wio sen nym co utrud nia doj cie

do blo ku. Skon tro lo wa mo der ni za cj ryn ny przy wej ciu

do klat ki 98d.

Go so wa o: 49 upraw nio nych, za: 37, prze ciw: 0,

wstrzy ma o si: 12 – wnio sek przy j to.

TRZE CIA CZ 

WALNEGO ZGROMADZENIA

Wnio sek nr 1

Ul. Chro bo ka 10 – wy ko na in sta la cj C. O. oraz do cie -

pli blok przy ul. Chro bo ka 10 i 8.

Wnio sek nr 2

Ul. Ks. Nie dzie li 57a – wnio sek o uj cie do pla nu mo -

der ni za cji do mu (miesz ka nia) przy ul. Ks. Nie dzie li 57

i 59. Wnio sek b dzie do ty czy po wik sze nia ist nie j cych

bal ko nów 45 cm wy su ni tych, któ re obec nie nie spe nia -

j ad nych wy mo gów.

Wnio sek nr 3

Miesz ka cy blo ku przy ul. Mio do wej 15 – wnio sek

o na pra w scho dów wej cio wych do blo ku. Na pra wa

uszko dzo nej ele wa cji, na pra wa (re mont) do mo fo nów.

Wnio sek nr 4

Miesz ka cy blo ku przy ul. Ko ko ta 116 – Pro si my o wy -

rów na nie (wy sy pa nie lub utwar dze nie) po dwór ka na sze -

go bu dyn ku.

Wnio sek nr 5

Ul. Za men ho fa 2c – wnio sek o po now n kon tro l uka -

du ko mi no we go w blo ku przy ul. Za men ho fa 2c.

Wnio sek nr 6

Ul. Mi dzy blo ko wa 1d – miesz ka cy blo ku przy ul.

Mi dzy blo ko wej 1 pro sz uprzej mie o wy ma lo wa nie kla -

tek scho do wych. Po do cie ple niu bu dyn ku spó dziel nia

tu ma czy si bra kiem rod ków. Miesz ka cy pro sz o prze -

ana li zo wa nie fun du szu re mon to we go na sze go blo ku, któ -

ry jest 5-cio klat ko wy i fun dusz re mon to wy jest do du -

y. Spó dziel nia w spra woz da niach wy ka zu je nad wy k

fi nan so w, mo e cz tej nad wy ki prze ka za na ma lo -

wa nie kla tek. Pro si my o ozna ko wa nie na sze go blo ku na -

zw uli cy i numerem.

Wnio sek nr 7

Lo ka to rzy ul. Chro bo ka 8-10 – wnio sek o ma lo wa nie

klat ki scho do wej, od 15 lat nie by a ma lo wa na, wy mia na

okie nek w piw ni cy oraz na stry chu, prze nie sie nie skrzyn -

ki na re kla my na ze wntrz bu dyn ku, wnio sek o wy mia n

opa po wa nia da chu (nr 8 i 10) – pa pa cz sto p ka dla te go

sta le s prze cie ki ca e go da chu na to miast ryn ny s pyt kie,

za pe nio ne spa da j cy mi li  mi i mu sz by cz sto na pra -

wia ne.

Wnio sek nr 8

Wnio sek o zro bie nie scho dów na Ks. Nie dzie li 59b,

przy cin k drzew przy blo ku nr 59 na dro dze do szko y

oraz jej ozna ko wa nie ja ko dro gi jed no kie run ko wej ze

wzgl dów bez pie cze stwa dzie ci. Roz wa e nie mo li wo -

ci po wik sze nia miejsc par kin go wych, w cze nie do po -

rzd ku ob rad me ry to rycz nej dys ku sji przed go so wa nia -

mi nad wo tum za ufa nia dla za rz du i kie row nic twa.

Po wik sze nie bal ko nów w blo ku 59f.

Wnio sek nie pod pi sa ny.

WYKAZ WNIOSKÓW ZGOSZONYCH PODCZAS WALNEGO ZGROMADZENIA CZONKÓW
GSM ,,LUIZA”  W  CZCIACH W DNIACH 20, 21, 22 i 27, 28.05.2013 r.
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Wnio sek nr 9

Ul. Ks. Nie dzie li 61a. Wnio sek o zro bie nie drzwi wej -

cio wych nr 1 i nr 2, zro bie nie dy la ta cji, po ma lo wa nie

klat ki.

Wnio sek nie pod pi sa ny.

Wnio sek nr 10

Ul. Ko ko ta 162 – wy re mon to wa i udro ni od pro wa -

dze nie cie ków sa ni tar nych i wo dy desz czo wej z ry nien

w blo ku przy ul. Ko ko ta 162. Przy ka dym desz czu

wszyst kie pio ny z ry nien le j na cia ny po wo du jc na wil -

a nie mu rów szcze gól nie na po zio mie piw nic. Cz sto fe -

ka lia wy py wa j w piw ni cy i nisz cz ziem nia ki i in ne ar -

ty ku y. 

Na po dwór ku po se sji przy ul. Chro bo ka 2 za bu do wa

ryn n grun to w dla od pro wa dze nia desz czów ki z da chu

bu dyn ku. Obec nie desz czów ka za le wa po dwór ko i ga ra -

e, gdy brak od pro wa dze nia tej wo dy.

Wnio sek nr 11

Kie dy b dzie zro bio ny re mont blo ku przy ul. Jan kow -

skie go 12-12b. Cho dzi o pod nie sie nie blo ku i ocie ple nie.

Blok od da no do uyt ku w 1977 r. – do tych czas nic nie zro -

bio no. spó dziel nia po win na si tym za in te re so wa.

Wnio sek nie pod pi sa ny.

Wnio sek nr 12

Ul. Mio do wa 15 – wy mie ni sta ry do mo fon, wy mie ni

po p ka ne i po lu zo wa ne ka fle na scho dach przed klat k,

za o y an ty po li zgo we chod ni ki na scho dach przed klat -

k, po ma lo wa po r cze przy scho dach przed klat k – rdze -

wie je, za o y bra ku j ce uszczel ki w drzwiach wej cio -

wych do blo ku. Wy mie ni ka fle chod ni ko we

przed blo kiem w kie run ku przy chod ni.

Wnio sek nie pod pi sa ny.

Wnio sek nr 13

Pro sz o wo e nie no wych po kryw w otwo rach wen ty -

la cyj nych, któ re kru ki (pta ki) wy dzio ba y pod da chem

w blo ku nr 55 i nr 53 przy ul. Ks. Nie dzie li. Urz dza j tam

gniaz da.

Wnio sek nie pod pi sa ny.

Wnio sek nr 14

Ul. Ko ko ta 162c – spo wo do wa, aby ar ty ku y po ja -

wia j ce si w biu le ty nie spó dziel czym by y pod pi sy -

wa ne z imie nia i na zwi ska przez oso b, któ ra da ny ar -

ty ku na pi sa a gdy pod pis „re dak cja ze spó” nie

po zwa la do trze do au to ra i go z na pi sa ne go tek stu

roz li czy.

Wnio sek nr 15

Ul. Ks. Nie dzie li 61a – wnio sek do ty czy zmniej sze nia

ilo ci czci Wal ne go Zgro ma dze nia Czon ków z 5 na 3.

Go so wa o: 58 upraw nio nych, za: 13, prze ciw: 24,

wstrzy ma o si: 21 – wnio sku nie przy j to.

Wnio sek nr 16

Ul. Ks. Nie dzie li 61a – wnio sek do ty czy zmniej sze nia

Ra dy Nad zor czej z 7-9 na 5-7 osób.

Go so wa o: 58 upraw nio nych, za: 13, prze ciw: 25,

wstrzy ma o si: 20 – wnio sku nie przy j to.

Wnio sek nr 17

Miesz ka cy ul. Chro bo ka 1-7 – wnio sek o li kwi da cj

„dzi kie go” par kin gu, miet ni ska oraz usta wie nia sup -

ków be to no wych przy ul. Chro bo ka 1, 3 i 5, 7. – w go -

dzi nach 5:00 – 7:00 ra no przy je da j cy pra cow ni cy

KWK „Biel szo wi ce” (pra cow ni cy ad mi ni stra cyj ni, gór -

ni cy czy do zór wy szy) usta wia j sa mo cho dy w miej scu,

któ re nie jest do te go prze zna czo ne. Po nad to wy rzu ca j

oni swo je mie ci (sta re opo ny, mie ci go spo dar cze, yw -

no itp.) do kon te ne ra prze zna czo ne go do uyt ku miesz -

ka ców. Od dnia 1.07.2013 r. zo sta a usta no wio na pod -

wy ka za wy wóz mie ci. Ja ko lo ka to rzy je ste my

obu rze ni fak tem, i ma my po no si kosz ty za czy je nie -

czy sto ci.  da my od spó dziel ni na tych mia sto wej in ter -

wen cji w spra wie „dzi kie go” par kin gu i nie le gal ne go

pod rzu ca nia mie ci.

Wnio sek dot. pla cu za baw dla dzie ci – od 1995 r. lo -

ka to rzy za miesz ku j cy bu dyn ki przy ul. Chro bo ka nie

do cze ka li si wy bu do wa nia przez GSM „Lu iza” pla cu

za baw dla dzie ci. In ne bu dyn ki pod le ga j ce pod Spó -

dziel ni (w Za brzu czy Ru dzie l.) po sia da j ta kie miej -

sca. Dzie ci z ul. Chro bo ka s zmu szo ne ba wi si na uli -

cy, gdzie przy du ym ru chu bar dzo a two o tra gicz ny

w skut kach wy pa dek. W miej scu gdzie obec nie znaj du -

je si „dzi ki” par king mo na zro bi ad ny i przede

wszyst kim bez piecz ny plac za baw. Po nad to mo na usta -

wi znak za ka zu par ko wa nia czy „Nie do ty czy miesz ka -

ców ul. Chro bo ka”. Pro si my o przy by cie na ul. Chro bo -

ka, e by zo ba czy i za po zna si z pro ble ma mi,

z któ ry mi mu si my bo ry ka si na co dzie.

Pod pi sa no: miesz ka cy oraz Oro dek Po mo cy Dzie -

ciom i Ro dzi nie w Ru dzie l skiej.

Wnio sek nr 18

Ul. Ks. Nie dzie li – wnio sek, aby wzdu ca e go blo -

ku 59-59f ure gu lo wa sy tu acj w za kre sie do dat ko wych

miejsc par kin go wych (cz ste in ter wen cje Stra y Miej -

skiej). Spra w uzgod ni z Urz dem Mia sta bo wiem do -

ty czy ona prze kszta ce nia miejsc zie lo nych. Do tych cza -

so wa ilo miejsc jest za ma a, a sy tu acja ze wzgl du

WYKAZ WNIOSKÓW ZGOSZONYCH PODCZAS WALNEGO ZGROMADZENIA CZONKÓW
GSM ,,LUIZA”  W  CZCIACH W DNIACH 20, 21, 22 i 27, 28.05.2013 r.
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na szko  jest co raz bar dziej nie bez piecz na. Usy tu owa -

nie miet ni ków pod blo kiem jest le roz wi za ne. Ku by

na mie ci nie s umiesz czo ne w po bli u po jem ni ków

do sor to wa nia, co po wo du je ba a gan przy miet ni kach

do sor to wa nia. Czy ku by na mie ci b d za my ka ne?

(po nie wa wpro wa dze nie od pat no ci za sor to wa nie mo -

e spo wo do wa wik sze pat no ci dla tych, któ rzy te go

b d prze strze ga li).

Wnio sek nie pod pi sa ny.

Wnio sek nr 19

Ul. Ks. Nie dzie li 57a – wnio sek o so lid ne do ko cze nie

re mon tu klat ki przy ul. Ks. Nie dzie li 57a – cia ny na klat -

ce nie s do ko czo ne, s za cie ki, po trzeb na wy mia na ka -

fe lek na wej ciu do klat ki, punk ty wietl ne nie s za mon -

to wa ne do su fi tów.

Wnio sek nr 20

Ul. Ks. Nie dzie li 59f – wy ko na prze du e nie chod ni -

ka wzdu by ej ko tow ni – na od cin ku ok. 20mb. W obec -

nym sta nie miesz ka cy prze cho dz wy dep ta n cie k

przez traw nik, a po desz czu id po bo cie. Wy star czy aby

sze ro ko te go chod ni ka wy no si a 1m.

Wnio sek nie pod pi sa ny.

Wnio sek nr 21

Wy ko na ogro dze nie wraz z mo li wo ci za mkni cia

wo kó ko szy miet ni ka przy ul. Ko ko ta 162.

Wnio sek nie pod pi sa ny.

Za wnio ska mi nr 1-14 i 17-21 Trze cia Cz WZCz

go so wa a w na st pu j cy spo sób:

Go so wa o: 58 upraw nio nych, za: 40, prze ciw: 0,

wstrzy ma o si: 18.

CZWAR TA CZ

WALNEGO ZGROMADZENIA

Wnio sek nr 1

Ul. P. Pro chow ni 4a – wnio sek o kom pe tent no pra -

cow ni ków spó dziel ni: po ucze nie pra cow ni ków Gór ni -

czej Spó dziel ni Miesz ka nio wej w Za brzu aby przy cho -

dzc na wi zj lo kal n: po in for mo wa li o ter mi nie wi zy ty

wszyst kich za in te re so wa nych (któ rych spra wa do ty czy),

by li rze tel nie i me ry to rycz nie przy go to wa ni do wi zy ty

tzn. po win ni za po zna si z ak tu al ny mi map ka mi i obo -

wi zu j cym pra wem, nie po win ni mó wi nie praw dy,

nie po win ni po da wa in for ma cji nie spraw dzo nych i nie -

zgod nych z usta wa mi i obo wi zu j cym pra wem, po win -

ni by bez stron ni, po win ni by uprzej mi. Ce lem Spó -

dziel ni jest za spo ka ja nie po trzeb wszyst kich

miesz ka ców.

Wnio sek nr 2

Ul. Wol no ci 370 – pro sz o do ko na nie re mon tu bal -

ko nu na I pi trze bu dyn ku – za le wa a zien k na par te rze

po se sji. Na le y rów nie za bez pie czy cia n przy le ga j -

c do bal ko nu – ubyt ki tyn ku po wo du j za wil go ce nie

mu rów.

Wnio sek nr 3

Ul. P. Skar gi 10 i 10 – w ro ku 2012 wy mie nio no nam

drzwi wej cio we, by mróz i scho dy wej cio we nie mo -

na by o re mon to wa, obie ca li nam jak b dzie cie plej to

zro bi. Scho dy si roz la tu j, bar dzo pro sz o za a twie nie

po zy tyw ne. Dzi ku j za za a twie nie tej pro by.

Wnio sek nr 4

Ul. Wol no ci 220 – wnio sek o ocie ple nie bu dyn ku,

ocie ple nie stry chu, wy mia na okien na klat ce scho do wej,

od stro ny po dwór ka za bez pie czy lub wy mie ni prze wo -

dy elek trycz ne. W trak cie opa du nie gu (z da chu) na -

gmin nie co ro ku zo sta j ze rwa ne prze wo dy elek trycz ne co

po wo du je utra t pr du w miesz ka niach lub za mon to wa

dra bin ki prze ciw nie go we. W bu dyn ku, w któ rym miesz -

kam znaj du j si dwa miesz ka nia, któ re od du sze go

cza su nie s za miesz ka ne. Z tych miesz ka wy do by wa si

ostry odór, któ ry jest bar dzo uci li wy.

Wnio sek nr 5

Wnio sek do ty cz cy zmniej sze nia ilo ci cz ci Wal ne go

Zgro ma dze nia Czon ków z 5 na 3 – tak, aby zmia na ta

obo wi zy wa a od na stp ne go ro ku tj. 2014 r.

Odp. Z uwa gi na nie zgod no wnio sku z prze pi sa mi
w za kre sie kom pe ten cji WZCz wnio sek nie zo sta pod da -
ny pod go so wa nie.

Wnio sek nr 6

W Biu le ty nie In for ma cyj nym GSM „Lu iza” za mie ci

ogo sze nie w spra wie pe no moc nic twa w zwiz ku z usta -

w z dnia 25.03.2011 r. o ogra ni cza niu ba rier ad mi ni stra -

cyj nych dla oby wa te li i przed si bior ców oraz zmia n

w art. 36 usta wy Pra wa Spó dziel cze go.

Wnio sek nr 7

Ul. Wol no ci 372 – wnio sek o wy ko na nie ob rób ki bla -

char skiej gzym su na oko o bu dyn ku. 

Gzyms znaj du je si nad piw ni c a po ni ej par te ru.

Z te go po wo du pod czas opa dów oraz top nie nia nie -

gów wo da w du ych ilo ciach wni ka w cia ny a we

wn trzu miesz ka znaj du j cych si na par te rze po ja wia

si wil go oraz ple (na cia nach ze wntrz nych

przy pod o dze).

WYKAZ WNIOSKÓW ZGOSZONYCH PODCZAS WALNEGO ZGROMADZENIA CZONKÓW
GSM ,,LUIZA”  W  CZCIACH W DNIACH 20, 21, 22 i 27, 28.05.2013 r.
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Wnio sek nr 8

Ul. Wol no ci 372 – wnio sek o utwar dze nie pla cu (po -

dwór ka) na ty ach bu dyn ku przy ul. Wol no ci 372.

W chwi li obec nej, po wy st pie niu wik szych opa dów,

na pla cu jest bo to oraz two rz si g bo kie ko le iny od kó

sa mo cho dów. Na to miast w okre sie wio sen nym pod czas

top nie nia nie gów, bo to wrcz unie mo li wia nor mal ne

doj cie do klat ki scho do wej, par ko wa nie po jaz dó wo raz

do jazd do ga ra y. Za rów no sa mo cho dy jak i lu dzie zbyt

g bo ko za pa da j si w bo cie.

Wnio sek nr 9

Ul. Wol no ci 372 – wnio sek o re mont scho dów ze -

wntrz nych do miesz ka nia nu mer 1 w nie ru cho mo ci

przy ul. Wol no ci 372. Pod czas ostat niej zi my stan scho -

dów uleg znacz ne mu po gor sze niu i w chwi li obec nej od -

pa da j z nich du e cz ci tyn ku oraz ce gie co w naj bli -

szym cza sie mo e gro zi za wa le niem.

Wnio sek nr 10

Ul. Kor czo ka 72b – ska dam na st pu j ce wnio ski: wy -

ko na nie na pra wy na wierzch ni dro gi we wntrz nej bie gn -

cej przy nie ru cho mo ci od nr 72 do nr 74a.

Wnio sek nr 11

Ul. Kor czo ka 72b – wy ko na nie na pra wy na wierzch ni

dro gi do jaz do wej do par kin gu zlo ka li zo wa ne go na prze -

ciw ko nie ru cho mo ci nr od 72 do 72e z le wej i z pra wej

stro ny. Na pra wa na wierzch ni pla cu par kin go we go. Na pra -

wy na wierzch ni dro gi do jaz do wej by y zro bio ne nie fa cho -

wo, po kil ku mie si cach po ja wia j si po now nie wy rwy

w jej na wierzch ni, std po trze ba ci ge go wnio sko wa nia

o na stp ne wy ko na nie jej na pra wy. Pierw szy list wy sa ny

do Pre ze sa Za rz du GSM „Lu iza” w tej spra wie jest da -

to wa ny 25.02.2002 r.

Wnio sek nr 12

Ul. Kor czo ka 72b – Wy ko na nie na pra wy aw ki przy do -

mo wej przed klat k nr 72b po przez wy mia n uszko dzo -

nych li stew.

Wnio sek nr 13

Ul. Kor czo ka 72b – W ra mach Sys te mu Za rz dza nia Ja -

ko ci ISO 9001 jest prze pro wa dza ne an kie to we ba da nie

sa tys fak cji miesz ka ców. Ulot ki – an kie ty by y wy o o -

ne w sie dzi bie Spó dziel ni oraz w re jo no wych ad mi ni stra -

cjach. Wnio sku j o umiesz cze nie An kie ty ba da Sa tys fak -

cji Miesz ka ców na stro nie in ter ne to wej Spó dziel ni

na sta e po nie wa ba da nie sa tys fak cji na szych miesz ka -

ców jest pro ce sem ci gym.

Wnio sek nr 14

Ul. Kor czo ka 72b – Sko rzy sta nie z po mo cy eks per -

ta – my ko lo ga, któ ry oce ni stan tech nicz ny bu dyn ku,

okre li ja kie ro dza je grzy bów go za ata ko wa y oraz wska -

e spo sób wal ki z ni mi.

Wnio sek nr 15

Ul. Kor czo ka 72b – Wy ko na nie ocie ple nia bu dyn ku

przy ul. Kor czo ka 72 do 72e od stro ny po u dnio wo -

-wschod niej.

Wnio sek nr 16

Ul. Kor czo ka 72b – Umiesz cze nie na stro nie in ter ne to -

wej Spó dziel ni ak tu al ne go Biu le ty nu In for ma cyj ne go.

Obec nie bra ku je nr 1/60 ma rzec 2013 r. Na stro nie in ter -

ne to wej znaj du je si Biu le tyn In for ma cyj ny nr 4/59 gru -

dzie 2012 r., któ re go z po wo dze niem mo na umie ci

w Ar chi wum 2012 r.

Wnio sek nr 17

Ul. Kor czo ka 72b – Umiesz cze nie w przy szo ci na za -

pro sze niach na ze bra nie Wal ne go Zgro ma dze nia Czon -

ków in for ma cji – e zgod nie z usta w o spó dziel niach

miesz ka nio wych ka dy z czon ków ma pra wo zga sza nia

pro jek tów uchwa. 

Mo g to by uchwa y ró nej ran gi: od wsta wie nia

do pla nu go spo dar cze go spó dziel ni wy dat ków na upo -

rzd ko wa nie miet ni ka lub wy bu do wa nie do dat ko wych

miejsc par kin go wych a po od wo a nie Ra dy Nad zor -

czej i Za rz du Spó dziel ni.

Wnio sek nr 18

Wnio sek o zmniej sze nie ilo ci czon ków Ra dy Nad -

zor czej z 7-9 do 5-7 po za ko cze niu obec nej Ra dy Nad -

zor czej tj. w 2015 r.

Odp. wnio sku nie go so wa no.

Wnio sek nr 19

Ul. Kra si skie go 28 – wnio sek o wy ko na nie chod ni ka

 cz ce go klat k nr 28 przy ul. Kra si skie go z bra ma mi

wjaz do wy mi. Umo li wi to wej cie do klat ki scho do wej

„su ch sto p”. Nie mo li wy jest prze jazd wóz ka mi z dzie -

mi.

Wnio sek nr 20

Ul. Kra si skie go 28 – wy rów na nie te re nu po dwór ka

przy ul. Kra si skie go 24-30. Po ka dym desz czu – bo to,

brak mo li wo ci doj cia do miet ni ków.
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Wnio sek nr 21

Ul. Kra si skie go 28 – Wy mia na drzwi wej cio wych

do kla tek scho do wych.

Wnio sek nr 22

Ul. Kra si skie go 30 – któ ry rok ju mia y by wy mie -

nio ne drzwi wej cio we. Co ro ku te drzwi s kil ka krot nie

re mon to wa ne i da lej s nie spraw ne (to jest chy ba dro -

sze). 

Przy jed nym z miesz ka ju po nad pó ro ku wy bu do wa -

ny jest licz nik pr du (nie pa co ny prd). Od pew ne go

cza su ci gn prd no ca mi z piw ni cy. Gro zi to po a -

rem – na praw d to jest bar dzo nie bez piecz ne!!!. Wszy scy

z po dwór ka ju od kil ku lat upo mi na j si o wy re mon to -

wa nie po dwór ka (wy rów na nie wi rem lub czym po dob -

nym). Jak jest deszcz to na ca ym po dwór ku jest bo to na -

wet 10-15 cm, nie da si prze je cha sa mo cho dem a nie

mó wic ju o przej ciu.

Wnio sek nr 23

Ul. Ko by li skie go 7 – klat ka nr 7 – wy mia na drzwi i do -

mo fo nu (drzwi i do mo fon wy re mon to wa ne przez lo ka to -

rów 23 la ta te mu, do mo fon za mon to wa ny na koszt lo ka -

to rów).

Wnio sek nr 24

Ul. Ko by li skie go 7 – od wod nie nie po dwór ka, utwar -

dze nie po wierzch ni – bo to, ka u e w okre sie roz to pów

utrud nio ny do stp do drzwi wej cio wych.

Wnio sek nr 25

Ul. Kra si skie go 22 – wy mia na drzwi i za mon to wa nie

do mo fo nu, utwar dze nie po wierzch ni po dwór ka.

Wnio sek nr 26

Ul. Ko by li skie go 8 – wy mia na okien na klat ce scho do -

wej, wy mia na drzwi wej cio wych i do mo fo nu, ma lo wa -

nie klat ki.

Wnio sek nr 27

Ul. Kor czo ka 75 – ska dam wnio sek o re mon ty bal ko -

nów pod nr 73, 75 i 77.

Wnio sek nr 28

Wnio sek w spra wie sprz ta nia kla tek – kon tro la fir my

przez Dzia Tech nicz ny Spó dziel ni. Po wik szy za tocz -

ki par kin go we przy ul. Kor czo ka 72.

Wnio sku nie pod pi sa no.

Wnio sek nr 29

Ul. Kor czo ka 72c – wy ko na nie ter mo mo der ni za cji stro -

ny po u dnio wej blo ku przy ul. Kor czo ka 72-72e. Wy ko -

na nie wnk par kin go wych wzdu blo ku (prze du e nie ist -

nie j cych). Bie  ca kon tro la przez pra cow ni ków

tech nicz nych fir my sprz ta j cej wy ko ny wa nia po wie rzo -

nych obo wiz ków.

Wnio sek nr 30

Ul. Ko by li skie go 6 – wy mia na okien, drzwi po psu te,

do mo fon ze psu ty, klat ka do ma lo wa nia, po dwór ko za -

nie czysz czo ne.

Wnio sek nr 31

Lo ka to rzy Po rzecz ko wej 1-5 – zre wi do wa pla ny oraz

do ku men ta cj tech nicz n do ty cz c ter mo mo der ni za cji bu -

dyn ku do ty cz c pla no wa nych prac i w ra zie nie pe ne go

wy ko na nia tych prac w w/w do ku men ta cji uj re mon ty te -

go bu dyn ku w re mon tach bie  cych. Ma lo wa nie kla tek

scho do wych, re mont in sta la cji elek trycz nej na klat kach

scho do wych oraz w piw ni cach. Re mon tów bal ko nów. Za -

bu do wa dasz ków nad bal ko na mi na IV pi trze i I pi trze bu -
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Ter mo mo der ni za cja bu dyn ku przy ul. Po rzecz ko wej 3-5 w Za -
brzu.
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dyn ku. Wej cia do kla tek scho do wych – za bu do wa do dat -

ko we drzwi i prze ro bi wej cia ze wzgl du na nie do grza -

nie w okre sie zi mo wym kla tek scho do wych i miesz ka.

Za wnio ska mi nr 1-5, 6-17 i 19-31 czwar ta cz

WZCz go so wa a w na st pu j cy spo sób:

Go so wa o: 72 upraw nio nych, za: 25, prze ciw: 0,

wstrzy ma o si: 47.

PI TA CZ

WALNEGO ZGROMADZENIA

Wnio sek nr 1

Ul. Mo drze wio wa 4 – zo bli go wa czon ków Ra dy Nad -

zor czej do kon tro li ro bót wy ko na nych przez fir my trze cie

(ob ce) gdy s przy pad ki nie rze tel nych usug. 

Przy kad I: na pra wa scho dów do blo ków przy ul. Mo -

drze wio wej 4, 6, 8, 10, 12, 14 – usu gi te by y wy ko na ne

nie rze tel nie z ma te ria ów nie na da j cych si do uyt ku

(pod da nym wa run kom at mos fe rycz nym). 

Przy kad II: W po dob nych przy pad kach na le y przed sta -

wi kosz to rys ro bót i z ja kie go ma te ria u da na usu ga b -

dzie wy ko na na.

Wnio sek nr 2

Ul. Lesz czy no wa 27a – uzu pe ni ubyt ki na scho dach

wej cio wych do klat ki scho do wej blo ku miesz kal ne go

przy ul. Lesz czy no wej 27a. 

Za mon to wa Ta bli c Ogo sze na par te rze klat ki scho -

do wej mi dzy drzwia mi wej cio wy mi a drzwia mi wa ha -

do wy mi (wia tro a pa mi) przy ul. Lesz czy no wej 27a. Za -

mon to wa skrzyn k na re kla my na po r czy scho dów

wej cio wych pod za da sze niem przy wej ciu do klat ki

scho do wej blo ku miesz kal ne go przy ul. Lesz czy no wej 27a

lub pod ta bli c ogo sze. Skró ci wy sta j ce ru ry po zde -

mon to wa nym ka lo ry fe rze na pó pi trze (mi dzy par te -

rem, a pierw szym pi trem) na klat ce scho do wej blo ku

miesz kal ne go przy ul. Lesz czy no wej 27a.

Wnio sek nr 3

Do ty czy do ko na nia prac ter mo mo der ni za cyj nych w bu -

dyn ku przy ul. Ka li no wej 11: uzu pe ni bra ku j ce skrzyn -

ki na re kla my przed wej ciem do po szcze gól nych kla tek,

za mo co wa ta bli ce in for ma cyj ne okre la j ce na zw uli cy

i nr bu dyn ku, wy ko czy wej cia (wia tro a py) po przez

wy ka fel ko wa nie i ob o e nie co ko a mi po sadz ki wraz z za -

bu do wa niem kra tek – wy cie ra czek. Do ko na ni we la cji te -

re nu wo kó bu dyn ku i po sia tra w.

Wnio sek nr 4

Ul. Ja ow co wa 16 – uprzej mie pro sz o za o e nie an te -

ny te le wi zji na ziem nej.

Wnio sek nr 5

Ul. Po rdzi ka 11 – wnio sek o wy ko na nie par kin gu

na zie le cu przy ul. Ka wi ka 22. Wy mie nio ny plac ma

oko o 800 m2, po mie ci oko o 40 sa mo cho dów oso bo -

wych. Przy le ga j ce uli ce Po rdzi ka, Lesz czy no wa, Kar -

czew skie go s za to czo ne a sa mo cho dów przy by wa. Te -

ren na le y do Spó dziel ni „Lu iza”, nie ma prze szkód, aby

po za ko cze niu wy ko pów zwi za nych z ka na li za cj,

par king ten wy ko na (za cz nik pro to kó nr 8/2011

z przy j cia in ter wen cji w dniu 15.12.2011 r. w UM w Za -

brzu).

Wnio sek nr 6

Ul. Po rdzi ka 7 – za o e nie an te ny zbior czej do od bio ru

te le wi zji na ziem nej.

Wnio sek nr 7

Ul. Lesz czy no wa 27 – wy ko na za my ka ny miet nik,

gdy obec ny nie spe nia swo je go za da nia. Jest za wsze

prze pe nio ny z po wo du pod rzu ca nia mie ci i in nych od -

pa dów przez wa ci cie li dom ków jed no ro dzin nych z ul.

Ka li no wej, jak rów nie lo ka to rów in nej Spó dziel ni (bo

jest im po dro dze).

Wnio sek nr 8

Pro sz o prze pro wa dze nie ter mo mo der ni za cji bu dyn ku

przy ul. Orze cho wej 8 w 2013 r. zgod nie z wcze niej sz

obiet ni c.

Wnio sek nr 9

Ul. Orze cho wa 6 i 10 – pro sz w spo sób nie po zo sta wia -

j cy ad nych wt pli wo ci wy ja ni dla cze go blok nr 8 ma

by do cie plo ny w pierw szej ko lej no ci. Re mont da chu

na bu dyn ku nr 8 – czy jest on ju przy go to wa niem do ter -

mo mo der ni za cji czy tyl ko re mon tem bie  cym. Wnio -

sku je my o do sa dze nie drzew w miej sce wy ci tych wcze -

niej (cho dzi o drze wa ni sko pien ne).

Wnio sek nr 10

Ul. Po rdzi ka 11, ul. Po rdzi ka 9 – do ty czy za mkni cia

przej cia dla pie szych po mi dzy bu dyn ka mi nr 7 i 9 na uli -

cy Po rdzi ka. Po wo dem s so bot nio -nie dziel ne eks ce sy

mo dzie y trud nej, nad któ ry mi nie pa nu j su by ta kie

jak: Po li cja i Stra Miej ska. Prze zna czy po wierzch ni

na po trze by firm sprz ta j cych tj. Jo ker. 

Pi ta Cz WZCz go so wa a za przy j ciem wnio -

sków w na st pu j cy spo sób:

Go so wa o: 55 upraw nio nych, za: 27, prze ciw: 0,

wstrzy ma o si: 28.
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Rów nie cie pa wo da uyt ko wa

jest do star cza na do miesz ka przez ze -

wntrz ne go do staw c. W su mie w ta -

kich bu dyn kach znaj du je si 1956

miesz ka. Nie ste ty kosz ty za miesz ki -

wa nia w nich z ro ku na rok ro sn,

gów nie z po wo du cen ogrze wa nia

i pod grza nia wo dy. Zwasz cza ta

ostat nia kwe stia bu dzi sze reg kon tro -

wer sji.

W na szym Biu le ty nie In for ma cyj -

nym, któ ry uka za si w mar cu br. za -

mie ci li my in for ma cj o pod wy -

sze niu za licz ki na pod grza nie wo dy.

Za cz a ona obo wi zy wa od 1 ma ja

br. Jed no cze nie za po wie dzie li my,

e do kwe stii cie pej wo dy i jej kosz -

tów po wró ci my w ko lej nym wy da niu

na szej ga ze ty. 

Za rzd GSM „Lu iza”, w zwiz ku

po no szo ny mi co raz wik szy mi kosz -

ta mi za do star czo n cie p wo d, ju

na po czt ku te go ro ku zle ci spe cja -

li stycz nej fir mie kon sul tin go wej opra -

co wa nie au dy tu ener ge tycz ne go.

Na jej pod sta wie zwró ci si do do -

staw ców ener gii ciepl nej o zmia n

mo cy za mó wio nej – po czw szy od se -

zo nu grzew cze go 2013/2014. Po nad -

to zle ci mo ni to ring w jed nej z nie ru -

cho mo ci po le ga j cy na prze le dze -

niu po bo rów mo cy i ich roz ka dów

pod czas do by.

Z do tych cza so wych usta le wy ni ka,

e np. PEC Za brze ob ni y do sta wy cie -

pa o 1,039 MW, Car bo ener gia Ru da

l ska o 0,938 MW, a PEC Ru da l -

ska o 0,185 MW. 

Od stycz nia 2013 r. pro wa dzo ny jest

ci gy mo ni to ring uka du cie pej wo -

dy w nie ru cho mo ci przy ul. Ko ko -

ta 145 w Ru dzie l skiej.

Ana li za przy j tych spo so bów roz li -

cze nia, eks plo ato wa nych w zów po -

mia ro wych opar tych na wo do -

mierzach, wa sne do wiad cze nia – do -

pro wa dzi y do po trze by mo dy fi ka cji

roz li cze nia tak, aby mo na by o uj

nie tyl ko kosz ty zu y tej cie pej wo dy

przez bu dy nek (czy li to co od zwier cie -

dla j wska za nia licz ni ków miesz ka nio -

wych) ale i kosz tów zwi za nych z cyr -

ku la cj cie pej wo dy w bu dyn ku oraz

w ca ej sie ci. 

Na kosz ty te ska da j si na st pu j -

ce ska do we:

 Koszt mo cy ciepl nej za mó wio nej

u do staw cy (jest to koszt sta y).

 Koszt utrzy ma nia uka du c. w. u.

w sta nie sta ej go to wo ci (jest to

koszt zu y tej ener gii na sta  cyr ku -

la cj cie pej wo dy aby nie wy sty -

ga).

 Koszt pod grze wu sa mej wo dy. 

Na le y pod kre li, e kosz ty sta e
(utrzy ma nia uka du cyr ku la cji c. w. u.

w sta nie go to wo ci sta ej cyr ku la cji)
s ju po wszech n ska do w opat
za in ne me dia. 

War to pa mi ta, e im wi cej miesz -
ka cy da nej nie ru cho mo ci zu y wa -
j cie pej wo dy uyt ko wej, tym pro por -
cjo nal nie mniej sza jest wy so ko
opat z ty tu u kosz tów sta ych.

Ile kosztuje nas ciepa woda?

W GSM ,,LUIZA”

Na sza Spó dziel nia po sia da w swo ich za so bach bu dyn ki miesz kal ne po -

cho dz ce z ró nych okre sów bu dow nic twa w na szym re gio nie. Obok bu -

dyn ków z cza sów przed wo jen nych wiele jest bu dyn ków okre la nych ja -

ko pe no kom for to we. Po wsta y one gów nie w la tach 70. i 80. XX wie ku,

wy po sa o ne w sys tem cen tral ne go ogrze wa nia.

Czujniki zainstalowane do monitoringu poboru mocy i ich rozkadów podczas doby.

Wymiennikownia c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Kokota 145 w Rudzie lskiej.



W
dniach od 15 mar ca 2013 ro -

ku do 15 kwiet nia 2013 ro ku

na sza Spó dziel nia, wy pe nia jc obo -

wi zek usta wo wy w ro zu mie niu

art. 91 § 1 Pra wa Spó dziel cze go,

pod da a si lu stra cji usta wo wej

obej mu j cej jej dzia al no w okre -

sie 1.01.2010 r. do 31.12.2012 r.

Z prze pro wa dzo nej lu stra cji zo sta

spo rz dzo ny pro to kó, przed sta wio ny

Za rz do wi GSM „Lu iza”

w dniu 15.04.2012 r. – przy j ty bez za -

strze e.

Lu stra cja obej mo wa a na st pu j ce

za gad nie nia:

1. Za gad nie nia or ga ni za cyj ne Spó -

dziel ni

2. Stan praw ny grun tów b d cych

we wa da niu Spó dziel ni

3. Spra wy czon kow skie i dys po zy -

cje lo ka la mi

4. Dzia al no in we sty cyj na

5. Za gad nie nia go spo dar ki za so ba -

mi miesz ka nio wy mi

6. Go spo dar ka re mon to wa w za so -

bach miesz ka nio wych

7. Go spo dar ka fi nan so wa Spó dziel -

ni

Z usta le lu stra cji za war tych w pro -

to kó le wy ni ka, co na st pu je:

 Spó dziel nia pod da wa a si usta -

wo we mu ba da niu lu stra cyj ne mu, w cy -

klach trzy let nich. Po przed nia lu stra cja

ob j a la ta 2007-2009. Wnio ski wy ni -

ka j ce z prze pro wa dzo nej lu stra cji

zo sta y przed sta wio ne pod czas Wal ne -

go Zgro ma dze nia Czon ków GSM

„Lu iza” w cz ciach.

Ak tu al ny sta tut uwzgld nia zmia -

ny w usta wie o spó dziel niach miesz -

ka nio wych wpro wa dzo ne usta w

z dnia 9.06.2005 r. oraz usta w

z dnia 14.06.2007 r. o zmia nie usta wy

o spó dziel niach miesz ka nio wych oraz

o zmia nie nie któ rych in nych ustaw.

 Do ko ny wa ne zmia ny w sta tu cie,

zgod nie z wy mo ga mi pra wa by y ak -

tu ali zo wa ne i re je stro wa ne w Kra jo -

wym Re je strze S do wym. Tre sta tu -

tu od po wia da obo wi zu j cym prze pi -

som Pra wa Spó dziel cze go z 1982

ro ku oraz usta wy o spó dziel niach

miesz ka nio wych z 2000 r. z pó niej -

szy mi zmia na mi. We wntrz ny sys -

tem nor ma tyw ny w po sta ci re gu la mi -

nów, in struk cji i za sad, funk cjo nu j -

cych w Spó dziel ni po sia da nie zbd -

ny za kres unor mo wa i jest po praw -

ny me ry to rycz nie.

 Nie stwier dzo no nie zgod no ci

ure gu lo wa we wntrz nych ze sta tu tem

i in ny mi obo wi zu j cy mi prze pi sa mi.

 W okre sie ob j tym lu stra cj

w la tach 2010-2012 ja ko naj wy szy

or gan sa mo rz do wy w Spó dziel ni

funk cjo no wa o Wal ne Zgro ma dze -

nie od by wa ne w 9 cz ciach. Ana li -

za do ku men ta cji ob rad Wal ne go Zgro -

ma dze nia wy ka za a jej zgod no

z obo wi zu j cym pra wem w za kre sie

ter mi nów zwo y wa nia, or ga ni za cji

i spo so bów po dej mo wa nia uchwa,

a tak e spo rz dza nia do ku men ta cji

w tym za kre sie.

 Zba da na do ku men ta cja dzia al no -

ci Ra dy Nad zor czej wy ka za a pe n

zgod no z re gu la cja mi sta tu to wy mi

i we wntrz ny mi ak ta mi nor ma tyw ny -

mi, za rów no przez ple num Ra dy jak

i funk cjo nu j cy mi w jej ra mach ko mi -

sja mi.

Dzia al no Za rz du w okre sie ba -

da nym nie wy ka za a me ry to rycz nych

uchy bie. Czon ko wie Za rz du uzy ski -

wa li ab so lu to rium, udzie la ne przez

Wal ne Zgro ma dze nie.

 Stan praw ny grun tów po zo sta j -

cych we wa da niu Spó dziel ni wg sta -

nu na dzie 31.12.2012 r. jest w pe -

ni ure gu lo wa ny.

 Jak wy ka za y ba da nia lu stra cyj -

ne, sta tus czon ka Spó dziel ni w za kre -

sie praw i obo wiz ków po sia da pe n

re gu la cj praw n za pi sa n w sta tu cie.

Po sta no wie nia art. 30 Pra wa Spó dziel -

cze go w za kre sie ewi den cji czon -

ków s w Spó dziel ni w pe ni re ali zo -

wa ne. Do stp za in te re so wa nych czon -

ków do do ku men tów po wsta j cych

w spó dziel ni jest ure gu lo wa ny.

 Za sa dy za wie ra nia umów o usta -

no wie nie pra wa do lo ka li miesz kal -

nych okre la j umo co wa nia we wntrz -

ne. W okre sie ba da nym Spó dziel nia

zre ali zo wa a 82,10% zo o nych wnio -

sków na wy od rb nie nie wa sno ci lo -

ka li.

 Go spo dar ka za so ba mi miesz ka -

nio wy mi, jak wy ni ka ze zba da nej do -

ku men ta cji oraz prze pro wa dzo nej

przez lu stra cj kon tro li sta nu tech nicz -

ne go i es te tycz no -po rzd ko we go za -

so bów, pro wa dzo na jest w spo sób ra -

cjo nal ny, go spo dar ny i wy ka zu je sta -

 po pra w. Lu stra cja nie wy ka za a

nie pra wi do wo ci w za kre sie usta la nia

wy so ko ci opat.

 Go spo dar ka lo ka la mi uyt ko wy -

mi pro wa dzo na jest pra wi do wo. Prze -

pro wa dzo na przez lu stra cj ana li za za -

war tych umów z do staw ca mi me -

diów, wy ka za a pe ne za bez pie cze nie

in te re su Spó dziel ni. Nad zór tech -

nicz ny nad za so ba mi Spó dziel ni spra -

wo wa ny jest w spo sób pra wi do wy,

do ku men to wa ny w po praw nie pro wa -

dzo nych ksi kach obiek tów, a go spo -

dar ka re mon to wa re ali zo wa na jest

na pod sta wie pla nów rocz nych przez

eki py wy ko naw ców wy a nia nych

w dro dze prze tar gów lub wy bo ru

ofert.

 Roz li cze nia ilo ci wy ko ny wa -

nych ro bót re mon to wych i kon ser wa -

cyj nych w za kre sie rze czo wym i fi nan -

so wym z wy ko naw ca mi ze wntrz ny -

mi by y w pe ni udo ku men to wa ne,

zgod nie z wy mo ga mi pra wa bu dow -

la ne go i go spo dar ki fi nan so wej.

W okre sie ob j tym lu stra cj Spó -

dziel nia co ro ku pod da wa a si ba da -

niu spra woz da nia fi nan so we go przez

bie ge go re wi den ta w zwiz ku z tym

od st pio no od szcze gó o wej ana li zy

go spo dar ki fi nan so wej Spó dziel ni

za la ta 2010-2012.

Na tle po wy szej oce ny Spó dziel -

czy Re gio nal ny Zwi zek Re wi zyj ny

w Ryb ni ku pro po nu je or ga nom sa -

mo rz do wym Spó dziel ni przy j cie

do re ali za cji wnio sków szcze gó o -

wych z lu stra cji opra co wa nych

na pod sta wie usta le pro to ko u:

1. Kon ty nu owa dzia a nia zmie -

rza j ce do ogra ni cze nia za le go ci

w opa tach za lo ka le miesz kal ne

i uyt ko we.

2. Do ko na prze gl du wszyst kich

kla tek scho do wych w za so bach Spó -

dziel ni w aspek cie wy po sa e nia ich

w ta bli ce in for ma cyj ne i in struk cje

BHP i P. po., uzu pe ni stwier dzo -

ne bra ki.

Opra co wa: A. M.
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OB WIESZ CZE NIE PRE ZY DEN TA MIA STA ZA BRZE
Pre zy dent Mia sta Za brze przy po mi na po sia da czom psów, e

zgod nie z art. 56 ust. 1-4 usta wy z dnia 11 mar ca 2004 r.
o ochro nie zdro wia zwie rzt oraz zwal cza niu cho rób za ka nych
zwie rzt (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 213 poz. 1342 z pón. zm.)
oraz w opar ciu o roz dziaVI § 16 uchwa y Nr XXX/453/12 Ra -
dy Mia sta Za brze z dnia 19 li sto pa da 2012 r. w spra wie re gu la -
mi nu utrzy ma nia czy sto ci i po rzd ku na te re nie mia sta Za brze,
na le y pod da: obo wiz ko we mu ochron ne mu szcze pie niu
psów prze ciw wcie kli nie w 2013 ro ku, psy w ter mi nie 30
dni od dnia uko cze nia przez psa 3 mie si ca y cia, a na stp nie
nie rza dziej ni co 12 mie si cy od dnia ostat nie go szcze pie nia.

Szcze pie psów prze ciw ko wcie kli nie do ko nu j le ka rze

we te ry na rii wiad cz cy usu gi we te ry na ryj ne w ra mach dzia -
al no ci za ka du lecz ni cze go dla zwie rzt.

Psy pod da ne szcze pie niu pod le ga j wpi so wi do re je stru pro -
wa dzo ne go przez le ka rza we te ry na rii do ko nu j ce go szcze pie -
nia. Po prze pro wa dze niu szcze pie nia po sia da czo wi psa wy da je
si za wiad cze nie lub do ko nu je si wpi su w pasz por cie oraz
wy da je si zna czek iden ty fi ka cyj ny, któ ry na le y trwa le umo -
co wa do ob ro y psa.

Koszt szcze pie nia psa po no si po sia dacz psa.
Zgod nie z art. 85 ust. 1a. w/w usta wy kto uchy la si od obo -

wiz ku ochron ne go szcze pie nia psów prze ciw ko wcie kli nie
pod le ga ka rze grzyw ny.

 nie zwocz ne go usu wa nia spo wo do wa nych przez nie za nie -
czysz cze na klat kach scho do wych lub w in nych po miesz -
cze niach bu dyn ków su  cych do uyt ku pu blicz ne go,
a tak e na te re nach uyt ku pu blicz ne go ta kich jak uli ce,
chod ni ki, par ki, skwe ry, zie le ce itp.,

 nie wy pro wa dza nia psów na te re ny pla ców gier i za baw dla
dzie ci ze szcze gól nym uwzgld nie niem pia skow nic,

 uty li za cji pa dych zwie rzt – kon takt tel. 32/271-47-97
– Schro ni sko dla Bez dom nych Zwie rzt w Za brzu ul. By -

tom ska 133.

Pro si my o zga sza nie lo ka li za cji pa dych zwie rzt na dro -
gach i in nych te re nach pu blicz nych, te le fo nicz nie lub oso bi -
cie do tut. Urz du Wy dzia u Za rz dza nia Kry zy so we go
i Ochro ny Lud no ci tel. 32/37-33-388, Stra y Miej skiej
tel. 986, Po li cji tel. 997 lub Stra y Po ar nej tel. 998, ce lem
szyb kie go uprzt ni cia i uty li za cji zwok. 

Pre zy dent Mia sta
Ma go rza ta Ma ka -Szu lik

Za brze, dnia 02.04.2013 r.

Lp. Na zwa za ka du lecz ni cze go Ad res za ka du Nr te le fo nu Go dzi ny urz do wa nia

1. Przy chod nia We te ry na ryj na Za brze – Cen trum Po u dnie
ul. Szcz Bo e 23 32/271-19-95 pon. – pt. 900 – 2000, sob. 900 – 1500

niedz., wi ta 1000 – 1300

2. Ga bi net We te ry na ryj ny Za brze – Ro kit ni ca
ul. Kra kow ska 40 32/272-27-65 pon. – pt. 1200 – 1700

3. Ga bi net We te ry na ryj ny Za brze – Cen trum Po u dnie
ul. Sie rot ki 10

32/273-61-95
601-497-850

pon. – pt. 900 – 1900

sob. 900 – 1500, niedz. 900 – 1300 

4. Ga bi net We te ry na ryj ny
Wet -Ser wis s. c.

Za brze – Dziel ni ca Gu ido
ul. Ci so wa 1/24 32/271-29-74 pon. – pt. 1200 – 1900, sob. 1000 – 1200

niedz., wi ta 1000 – 1200

5. Ga bi net We te ry na ryj ny
Prof. – Wet 

Za brze – Bi sku pi ce
ul. My ska 9/1

32/274-62-12
605-689-140
605-689-505

pon. – wt. 1400 – 1800

r. – czw. 900 – 1800

pt. 1400 – 1800, sob. 900 – 1400 

6. Przy chod nia We te ry na ryj na Za brze – Mi kul czy ce
ul. Li po wa 10

32/274-21-23
605-661-954

pon. – pt. 900 -1900

sob. 900 – 1400, niedz. 1000 – 1200 

7. Przy chod nia We te ry na ryj na Za brze – Za bo rze Pó noc
ul. Wol no ci 402 32/370-10-72 pon. – pt. 1000 – 1800

8. Ga bi net We te ry na ryj ny
Za brze – Osie dle

Ta de usza Ko tar bi skie go
ul. Grun waldz ka 2

32/273-05-70
607-149-525

pon. – pt. 900 – 1400 1600 – 2000

sob. 1000 – 1400

niedz. 1000 – 1200 

9. Przy chod nia We te ry na ryj na Za brze – Cen trum Po u dnie
ul. Pi sud skie go 48

32/276-37-54
601-865-330

pon. – pt. 1000 – 1900

sob. 800 – 1200 

10. Kli ni ka We te ry na ryj na Za brze – Cen trum Pó noc
ul. Ko cha now skie go 16

32/271-11-33
601-547-774 ca o do bo wo

11. Ga bi net We te ry na ryj ny
Dok to ra Bo y da ra 

Za brze – Cen trum Po u dnie
ul. Fa brycz na 2 32/725-55-59 pon. – pt. 900 – 1900

sob. 1000 -1400 

12. Ga bi net We te ry na ryj ny Za brze – Za bo rze Pó noc
ul. Dzia a czy Ro da 2 509-249-665 pon. – pt. 1000 – 1800

sob. 1000 – 1400 

13. Ga bi net We te ry na ryj ny IBW Za brze – Cen trum Po u dnie
ul. Klo no wa 4a 605-532-356 pon. – pt. 830 – 1900

sob. 900 – 1300 

Szcze pie nia ochron ne psów w Za brzu do ko ny wa ne s w za ka dach lecz ni czych po da nych po ni ej:

Jed no cze nie przy po mi na si, e Wa ci cie le i opie ku no wie zwie rzt do mo wych s zo bo wi za ni do: 



Wy daw ca: Gór ni cza Spó dziel nia Miesz ka nio wa „Lu iza”, 41-800 Za brze, ul. Wol no ci 412.

Re da gu je: Ze spó. Na kad 5700 egz.

KKRRZZYYÓÓWW KKAA  ZZ  HHAASSEEMM

Zna cze nie wy ra zów: 

Po zio mo: 1. al bum fi la te li sty. 6. las

sy be ryj ski. 9. jed nost ka zna na elek try -

ko wi. 10. ty sic ty si cy. 11. zor ga ni -

zo wa ne dzia a nie. 12. bia y na nie -

bie. 15. re zer wa. 18. podstawowy

akt prawny w Gór ni czej Spó dziel ni

Miesz ka nio wej „LU IZA”. 21. trz s

si tchórz li we mu. 22. wo zi na pi -

tra. 23. ro dzaj la kie ru. 24. twar dy me -

tal. 25. wiel ka awan tu ra. 28. bu ja

w ob o kach. 32. miej ski zie le niec. 34.

pa co ny przez lo ka to rów. 35. uk

z kol b. 36. tra dy cyj na wo ska po tra -

wa. 37. ko ciel na mów ni ca. 40. po le -

ce nie pat ni cze. 43. ro lin ny or na -

ment. 46. ob li cze. 47. wy ru bo wa ny

wy nik. 48. wo kó niej wo da. 49. po -

kry wa na za wia sach. 50. ko ców ka

bie gu.

Pio no wo: 2. na sza Gór ni cza Spó -

dziel nia Miesz ka nio wa. 3. od ka da na

pu giem. 4. po ra dnia. 5. w giel lub

koks. 6. szlak ko mu ni ka cyj ny. 7. luk -

su so wa ód. 8. przy stoj ny ak tor. 13.

ma fun da men ty i dach. 14. dziel ni ca

miesz ka nio wa. 15. fach. 16. przed za -

m ciem. 17. roz gos. 19. ele ment

psiej tre su ry. 20. pol ska ka wa le ria. 26.

umys. 27. ra chu nek ban ko wy. 29.

eg zo tycz ny hu ra gan. 30. czu bek bu -

ta. 31. zy p dzel. 32. ptak w sa -

dzie. 33. w nim kwia ty. 37. cen na sta -

ro. 38. obok furt ki. 39. mia no, okre -

le nie. 41. sznur kow bo ja. 42. miej sce

za miesz ka nia. 44. al, ura za. 45. le -

py przy pa dek.

Li te ry z pól do dat ko wo po nu me ro -
wa nych od 1 do 19 da dz roz wi za nie
krzy ów ki.

INFORMATOR GSM „LUIZA”

Górnicza Spódzielnia Mieszkaniowa

„Luiza”

41-800 Zabrze, ul. Wolnoci 412

tel.: 32 278 67 12÷13, fax: 32 278 23 65

Dzia czyn szów: czyn ny w go dzi nach

od 7.00 do 9.00 oraz od 9.30 do 15.00

co dzien nie oprócz so bót, nie dziel i wit oraz

do dat ko wo w ka dy po nie dzia ek w go dzi -

nach od 15.00 do 17.00.

Administracje: Zabrze ul. Jaowcowa 20,

tel. 32 271 18 94

czynna poniedziaek-pitek: 7.00-15.00

dodatkowo w poniedziaki: 15.00-16.45

Ruda lska ul. Bielszowicka 98, 

tel. 32 240 11 97

czynna poniedziaek-pitek: 7.00-15.00

dodatkowo w poniedziaki: 15.00-16.45

Punkty kasowe:

w siedzibie Spódzielni Zabrze, ul. Wolnoci

412, tylko poniedziaek: w godz. 8.00-16.45.

Zabrze ul. Jaowcowa 20, poniedziaek:

8.00-16.45, wtorek-pitek: 8.00-15.00.

Ruda lska, ul. Bielszowicka 98, ponie-

dziaek: 8.00-16.45, wtorek-pitek: 8.00-15.00

Ru da l ska – Ha lem ba, ul. So li dar no ci 22

po nie dziae k: w godz. 7.45-16.30, wtore k-

czwarte k w godz. 7.45-15.30, pit ki

w godz. 7.00-15.00.

Wane numery telefonów:

Sekretariat wew. 35

Czynsze wew. 31, 32

Dzia wodny wew. 38

Dzia windykacji wew. 46

Dzia czonkowski wew. 47, 48

Ksigowo 42, 43

Telefon awaryjny: 508 091 556

ISTOTNE TELEFONY:

 ZABRZE

Pogotowie Ratunkowe 999, 32 271 19 13

Stra Poarna 998, 32 271 20 20

Policja 997, 32 277 92 55

Stra Miejska 986, 32 271 80 52

Pogotowie Ciepownicze 993, 32 788 03 61

Pogotowie Energetyczne 991, 32 303 09 91

Pogotowie Gazowe 992, 32 244 22 96

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994,

32 271 31 15

Pogotowie Dwigowe 32 271 62 62

Pomoc drogowa 32 271 39 15

 RUDA LSKA

Pogotowie Ratunkowe 999, 32 248 60 57

Stra Poarna 998, 32 244 70 60

Policja 997, 32 244 92 55

Stra Miejska 986, 32 248 62 81 w. 001

Pogotowie Ciepownicze 993, 32 248 27 51

Carbo-Energia 32 248 12 35

Pogotowie Energetyczne 991, 32 303 09 91

Pogotowie Gazowe 992, 32 244 22 96

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994,

32 244 34 51

Pogotowie Dwigowe 32 271 62 62

Pomoc drogowa 32 242 26 74

Adres strony internetowej GSM
,,Luiza”:

www.gsmluiza.com.pl

e-mail: gsmluiza@gsmluiza.pl


