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foto. G. Buchta

 Protokou z obrad Walnego
Zgromadzenia Czonków
GSM ,,Luiza” w czciach
czytaj str. 3

Walne Zgromadzenie Czonków GSM ,,Luiza” w czciach

Dobra ocena
funkcjonowania Spódzielni

T

egoroczne Walne Zgromadzenie Czonków GSM „Luiza” w czciach,
które odbyo si w dniach 20, 21, 22 oraz 27 i 28 maja br., pozwolio
zapozna si zebranym z rónymi aspektami funkcjonowania naszej Spódzielni.
W piciu czciach WZCz (podzia
na poszczególne grupy wg rejonów zamiesz ki wa nia) wzi o w su mie
udzia 289 czonków naszej Spódzielni. Poszczególne zebrania przebiegay zgodnie z przyjtym porzdkiem
obrad. Warto podkreli, e w kadym
zebraniu brali udzia czonkowie wybranej w ubiegym roku Rady Nadzorczej GSM „Luiza”.
Od dnia 2.05.2013 r. w godzinach
pra cy GSM Lu iza (po nie dzia ek
od godz. 7:00 do godz. 17:00, wtorek–pitek od godz. 7:00 do godz. 15:00)
w siedzibie Spódzielni przy ul. Wolnoci 412 w Zabrzu, w Dziale Czonkowsko – Prawnym pok. 115 zostay
wystawione do wgldu sprawozdania
i projekty uchwa bdce przedmiotem

obrad Walnego Zgromadzenia Czonków w czciach. Kady Czonek
GSM Luiza mia zatem moliwo zapoznania si z tymi dokumentami.
Podczas obrad WZCz Czonkowie
dobrze ocenili zarówno sprawozdanie
Rady Nadzorczej jak i Zarzdu Spódzielni oraz sprawozdanie finansowe
za 2012 r. wraz z opini biegego rewidenta z przeprowadzonego badania
bilansu za 2012 r. i sposobem podziau nadwyki bilansowej. Z ww. sprawozda wynika, e GSM „Luiza” ma
stabilne fundamenty finansowo-ekonomiczne pozwalajce jej funkcjonowa bez problemów w latach
nastpnych.
Dokoczenie na str. 2

Dobra ocena
funkcjonowania Spódzielni
Dokoczenie ze str. 1

Przedstawiono równie informacj
dotyczc wyników lustracji, jak
przeprowadzi w naszej Spódzielni
w marcu i kwietniu br. niezaleny lustrator ze Spódzielczego Regionalnego Zwizku Rewizyjnego w Rybniku.
Lustracji podlegay róne sfery funkcjo no wa nie Spó dziel ni w la tach 2010, 2011 i 2012. Szerzej o tym
piszemy na str. 14.
Zdecydowana wikszo czonków – uczestników WZCz w przepro-

wadzonych gosowaniach opowiedziaa si za przyjciem sprawozdania
Rady Nadzorczej za 2012 r. oraz sprawozdania Zarzdu Spódzielni za 2012
rok. Ponadto wikszo zebranych
opowiedziaa si za udzieleniem absolutorium Zarzdowi naszej Spódzielni – co w sumie potwierdza, i sposób
zarzdzania naszym wspólnym spódzielczym majtkiem jest prawidowy.
Podczas tegorocznego WZCz zgoszono w sumie 87 wniosków. Gównie
dotycz one poprawy warunków zamieszkiwania, wykonania rónego

rodzaju prac remontowych i renowacyjnych. Wród zgoszonych wniosków s i takie, które le poza kompetencjami naszej Spódzielni. Ich
osta tecz nym ad re sa tem cz sto s
na przykad wadze miasta Zabrze
i miasta Ruda lska. W celu realizacji takich wniosków, Zarzd naszej
Spó dziel ni zwró ci si pi sem nie
do wadz ww. miast.
Na stronach 5-12 publikujemy peny wykaz zgoszonych wniosków.
Po zakoczeniu WZCz, Zarzd naszej
Spódzielni przystpi do ich przeanalizowania oraz sukcesywnej realizacji.
Wykaz realizacji wniosków zgoszonych podczas WZCz GSM „Luiza”
w czciach bdzie systematycznie zamieszczany w kolejnych wydaniach
naszego Biuletynu Informacyjnego.

Informacja o realizacji „ustawy mieciowej”
na terenie Zabrza i Rudy lskiej*
Ju niebawem wchodz w ycie
uregulowania dotyczce zagospodarowania mieci. Uregulowania te
obejmuj take mieszkaców zasobów mieszkaniowych naszej Spódzielni zlokalizowanych na terenie
Zabrza i Rudy lskiej.
Z dotychczasowych ustale wynika,
e:
1. Stron w sprawie zawarcia umów
z Gminami Zabrze i Ruda lska
na wywóz mieci i zapaty za ww.
usug jest GSM „Luiza”. W zwizku
z tym nasza Spódzielnia zoya
w dniu 30.01.2013 r. (Zabrze), oraz
w dniu 14.03.2013 r. (Ruda lska)
stosowne deklaracje. Opaty miesiczne z tytuu wywozu mieci, nasza
Spódzielnia bdzie dolicza mieszkacom naszych zasobów do nalenoci czynszowych.
2. Wysoko miesicznej opaty
z tytuu jw. wnoszonej przez waciciela nieruchomoci stanowi iloczyn
liczby mieszkaców zamieszkuj-

cych dan nieruchomo oraz stawki
opaty (liczonej od jednego mieszkaca).
3. Opata za mieci zbierane i odbierane w sposób nieselektywny wynosi na terenie Zabrza 13,85 z (miesicznie od jednego mieszkaca)
a na terenie Rudy lskiej 17 z (miesicznie od jednego mieszkaca).

KOMUNIKAT
Przypominamy, e od 1 czerwca br. ulega zmianie wysoko opat
na fundusz remontowy naszej Spódzielni. Szersz informacj na ten temat
zamiecilimy w naszym Biuletynie Informacyjnym nr 1 (60) który ukaza si w marcu tego roku.
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4. w przypadku zbierania i odbierania mieci w sposób selektywny opata wynosi na terenie Zabrza 9,85 z
(miesicznie od jednego mieszkaca)
a na terenie Rudy lskiej 11 z (miesicznie od jednego mieszkaca).
5. Odpowiednie pojemniki na mieci zarówno na terenie Zabrza jak i Rudy lskiej dostarczaj na wasny
koszt firmy odbierajce mieci.
W sprawie realizacji ww. ustawy
Rada Miejska w Zabrzu podja stosown uchwa w dniu 27.12.2012 r.,
a Rada Miejska w Rudzie lskiej 21.12.2012 r.
* Informacja aktualna na dzie
12.06.2013 r.
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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)

Zgodnie z art. 39 § 1 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spódzielcze, w zwizku z art. 8ˆ3 pkt 1 ustawy
z dnia 14.06.2007 r. o zmianie ustawy o spódzielniach
mieszkaniowych oraz zmianie niektórych innych
W obradach uczestniczyli zwoujcy posiedzenie czonkowie Zarzdu: Prezes Zarzdu mgr in.
Waldemar Chwist oraz V-ce Prezes
Zarzdu mgr Sabina Mick.
Obrady poszczególnych czci
Walnego Zgromadzenia otwierali
Czonkowie Rady Nadzorczej.
Kada z czci Walnego Zgromadzenia wybraa Prezydium Walnego
Zgromadzenia.
(Od redakcji: w sumie w pracach
Prezydium poszczególnych czci
WZCz uczestniczyo 21czonków naszej Spódzielni.)
Przyjcie porzdku obrad: ogóem
gosowao 287 uprawnionych,
w tym za 243, przeciw 29, wstrzymao si 15.
Kada z czci WZCz wybraa
Komisj Skrutacyjn i Wnioskow.
(Od redakcji: w sumie w pracach
ww. Komisji poszczególnych czci
WZCz uczestniczyo 15 czonków naszej Spódzielni.)

ustaw – w dniach 20, 21, 22 i 27, 28.05.2013 r. odbyo
si Walne Zgromadzenie Czonków Górniczej Spódzielni Mieszkaniowej „Luiza” w Zabrzu w piciu czciach.

 sprawozdanie Zarzdu za rok
2012,
 sprawozdanie finansowe za 2012
rok wraz z opini biegego rewidenta z przeprowadzonego badania,
 wnioski z przeprowadzonej lustracji.
Nad sprawozdaniami odbyy si
dyskusje.
Zgodnie z zatwierdzonym programem, przeprowadzono gosowania
nad uchwaami.
Na poszczególne uchway czonkowie gosowali w gosowaniu jawnym w nastpujcy sposób.

Ogóem gosowao 289 uprawnionych, w tym za 193, przeciw 63,
wstrzymao si 33. Uchwa przyjto.
2. Uchwaa Nr 2/2013 w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania z dziaalnoci Zarzdu za rok 2012:
Ogóem gosowao 289 uprawnionych, w tym za 195, przeciw 60,
wstrzymao si 34. Uchwa przyjto.

Uchway zgoszone
przez Zarzd

3. Uchwaa Nr 3/2013 w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012:
Ogóem gosowao 289 uprawnionych, w tym za 189, przeciw 62,
wstrzymao si 38. Uchwa przyjto.

1. Uchwaa Nr 1/2013 w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania z dziaalnoci
Rady
Nadzorczej
za rok 2012:

4. Uchwaa Nr 4/2013 w sprawie
zatwierdzenia wniosków z przeprowadzonej lustracji:
Ogóem gosowao 289 uprawnio-

Na podstawie postanowie wynikajcych z ustawy o spódzielniach
mieszkaniowych stwierdzono prawidowo zwoania Walnego
Zgromadzenia Czonków w Czciach oraz jego zdolno do podejmowania uchwa.
W obradach Walnego Zgromadzenia Czonków GSM „Luiza” udzia
wzio 289 uprawnionych do gosowania na ogóln liczb 2184 uprawnionych czonków.
Na piciu czciach Walnego
Zgromadzenia zostay przedstawione:
 sprawozdanie z dziaalnoci Rady
Nadzorczej,
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WALNE ZGROMADZENIE CZONKÓW GSM ,,LUIZA” W CZCIACH
W DNIACH 20, 21, 22 i 27, 28.05.2013 r.
nych, w tym za 210, przeciw 51,
wstrzymao si 28. Uchwa przyjto.
5. Uchwaa Nr 5/2013 w sprawie
podziau nadwyki bilansowej
za rok 2012:
Ogóem gosowao 289 uprawnionych, w tym za 233, przeciw 29,
wstrzymao si 27. Uchwa przyjto.
6. Uchwaa Nr 6/2013 w sprawie
udzielenia absolutorium Prezesowi
Zarzdu mgr in. Waldemarowi
Chwist za dziaalno w roku 2012:
Ogóem gosowao 289 uprawnionych, w tym za 190, przeciw 78,
wstrzymao si 21. Uchwa przyjto.
7. Uchwaa Nr 7/2013 w sprawie
udzielenia absolutorium V-ce Prezes
Zarzdu mgr Sabinie Mick za dziaalno w roku 2012:
Ogóem gosowao 289 uprawnionych, w tym za 212, przeciw 56,
wstrzymao si 21. Uchwa przyjto.
8. Uchwaa Nr 8/2013 w sprawie
wyraenia zgody na zbycie nieruchomoci pooonej w Zabrzu
przy ulicy Modrzewiowej 6 oraz lokalu mieszkalnego nr 2 nalecego
do tej nieruchomoci:

Ogóem gosowao 289 uprawnionych, w tym za 281, przeciw 0,
wstrzymao si 8. Uchwa przyjto.
9. Uchwaa Nr 9/2013 w sprawie
wyraenia zgody na zbycie czci
dziaki nr 4279/10 o powierzchni 10m2 pooonej w Zabrzu przy ul.
Roosevelta 35 na rzecz Urzdu Miasta Zabrze:
Ogóem gosowao 289 uprawnionych, w tym za 274, przeciw 0,
wstrzymao si 15. Uchwa przyjto.

Uchway zgoszone
przez Czonków
10. Uchwaa Nr 10/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w § 11
pkt 2 statutu spódzielni:
Ogóem gosowao 289 uprawnionych, w tym za 76, przeciw 184,
wstrzymao si 29. Uchway nie
przyjto.
11. Uchwaa Nr 11/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w § 85
pkt 1 statutu spódzielni (wersja zakadajca zwoanie WZCz na wniosek 1/5 czonków):
Ogóem gosowao 289 uprawnionych, w tym za 91, przeciw 175,
wstrzymao si 23. Uchway nie
przyjto.
12. Uchwaa Nr 12/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w § 85
pkt 1 statutu Spódzielni (wersja zakadajca zwoanie WZCz na wniosek 1/10 czonków):
Ogóem gosowao 240 uprawnionych, w tym za 15, przeciw 190,
wstrzymao si 35. Uchway nie
przyjto.
13. Uchwaa nr 13/2013 w sprawie
przeznaczenia nadwyki bilansowej
w caoci na fundusz remontowy:
Ogóem gosowao uprawnionych 162,
w tym za 1, przeciw 127, wstrzymao
si 34. Uchway nie przyjto.
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Wykaz wniosków zgoszonych podczas
Walnego Zgromadzenia Czonków
GSM „Luiza” w czciach
w dniach 20, 21, 22 i 27, 28.05.2013 r.
PIERWSZA CZ
WALNEGO ZGROMADZENIA
Wniosek nr 1
Ul. Rataja 35 – wniosek o wymian drzwi wejciowych
na klatk schodow (drzwi spróchniae, nie domykaj
si – nigdy nie wymieniane) oraz wykonanie nad drzwiami zadaszenia przeciwdeszczowego (w czasie opadów
deszczu zalewany jest domofon).
Wniosek nr 2

Wniosek nr 6
Ul. c. Górnicza 1 – wniosek o napraw sieci wodno – kanalizacyjnej. Piwnice budynku, szczególnie
po wikszych opadach s zalewane deszczówk jak równie czsto si zatykaj i w efekcie zalewane s przez cieki. Woda w piwnicach zalega caymi tygodniami co powoduje niszczenie caego budynku.
Wniosek nr 7
Ul. Korczoka 57 – wniosek o remont nawierzchni asfaltowej ulicy Agrestowej (wzdu garay).

Ul. Korczoka 59e – wniosek o uprztnicie terenu wokó budynku po pracach awaryjnych ciepocigu, wyjani
przyczyn wzrostu stawek funduszu remontowego oraz
wyjani czy fundusz remontowy ma odrbn pozycj
ksigow i rachunek bankowy. Wyjani dlaczego w ksieczkach opat za czynsz brak jest pozycji opat za fundusz
remontowy. Pomalowa wejcie na klatk – cz
przed wiatroapem i zabezpieczy tak kaloryfer, aby ciepo nie brudzio ciany. Poda ostateczny termin do korzystania ze mietnika przy ul. Korczoka 61.
Wniosek nr 3
Ul. Olchowa 11a – wniosek o wyremontowanie chodnika przed wejciem do klatki schodowej przy ul. Olchowej 11a (po deszczu wejcie cigle jest zalane). Naprawi
urzdzenie domykajce drzwi wejciowe (strasznie haaliwe, tucze drzwiami). Odmalowa porysowany przez
gimnazjalistów (przez niedomykanie si drzwi) przedsionek klatki schodowej.
Wniosek nr 4
Ul. Korczoka 60 – wniosek o zainstalowanie anteny
zbiorczej na budynku przy ul. Korczoka 60 w celu odbioru programów telewizji przez lokatorów od strony zachodniej gdy uniemoliwiony jest odbiór telewizji.
Wniosek nr 5
Ul. Heweliusza 34 – wniosek o wyjanienie dlaczego
zosta podniesiony fundusz remontowy skoro Prezes zarzdu Spódzielni twierdzi przed ociepleniem budynku, e
nie bdzie adnych podwyek. Dlaczego nadal do przedszkola na ul. Heweliusza wjedaj auta nie naszych lokatorów. Za ile teraz mona wykupi mieszkanie i na jakich warunkach.
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Wniosek nr 8
Ul. Korczoka 61 – pomimo wyznaczonej granicy czasowej (co 10 lat malowanie klatek schodowych) wnosimy
o wyjanienie dlaczego mimo upywu 14 lat od ostatniego malowania ponowne malowanie naszych klatek schodowych nie jest ujte w grafiku. Jeeli przeszkod jest
brak zgromadzonych rodków na funduszu remontowym
naszego bloku, to jaka to jest kwota? Jaka jest równie kalkulacja kosztów takiego malowania – czyli ile jeszcze dzisiaj brakuje pienidzy. Jakie elementy decydoway o podwyce funduszu remontowego o tak a nie inn kwot
w tyme budynku.
Wniosek o czstsze usuwanie mieci o duym rozmiarze z piwnic (holu) takich jak: kartony, stare telewizory,
meble i inne.
Wniosek nr 9
Ul. Gen. de Gaulle’a 30 – wniosek o wymian drzwi
wejciowych do nieruchomoci. Okna zostay wymienione a drzwi s felerne, nie domykaj si, s szpary i w zimie to jest odczuwalne.
Wniosek nr 10
Ul. Gen. de Gaulle’a 2 – wniosek o ustawienie znaku zakazu wjazdu przy ul. Gen. de Gaulle’a 10 zgodnie z warunkami Stray Miejskiej (nie dotyczy mieszkaców).
Wykonanie deszczowego korytka odprowadzajcego wod do studzienek na odcinku podwórka de Gaulle’a 210 – obecnie spywajca woda zatyka odpyw jedynej
studzienki piaskiem przy de Gaulle’a 2. Wykona nowy
mur oporowy od strony podwórka przy Wolnoci 233
na skarpie – niebezpiecznie nastpuje obsunicie caej
skarpy w stron budynku.
5

WYKAZ WNIOSKÓW ZGOSZONYCH PODCZAS WALNEGO ZGROMADZENIA CZONKÓW
GSM ,,LUIZA” W CZCIACH W DNIACH 20, 21, 22 i 27, 28.05.2013 r.
Gosowao: 55 uprawnionych,
za: 49, przeciw: 1, wstrzymao si: 5
DRUGA CZ
WALNEGO ZGROMADZENIA
Wniosek nr 1
Ul. Bielszowicka 91d – wniosek
o waciwe zabezpieczenie skrzynek
z przyczami gazowymi przed klatkami bloku przy ul. BielszowicNiedawno zakoczono remont schodów wejciowych do budynku przy ul. Gen. de kiej 91-91d. Obecnie skrzynki s zaGaulle'a 12,14 i 16.
bezpieczone w sposób iluzoryczny
a niektóre z nich s wrcz otwarte.
Wniosek nr 11
Gosowao: 49 uprawnionych, za: 39, przeciw: 0,
wstrzymao si: 10 – wniosek przyjto
Ul. Gen. de Gaulle’a 14 – wniosek o ocieplenie budynku i pomalowanie elewacji przy ul. de Gaulle’a 14 z uwaWniosek nr 2
gi na fakt, i klatka schodowa jest nieocieplona a elewacja
stara i zniszczona. Wnioskuj o remont elewacji – istotnie
Wniosek o wprowadzenie zakazu gry w pik na trawodbiega od przylegajcych budynków Zabrzaskiej Spó- niku przed blokiem przy ul. Bielszowickiej 91-91d
dzielni Mieszkaniowej – po pomalowaniu farba odchodzi. (od strony ulicy). Dzieci grajce w pik uderzaj t piOcieplenie budynku znacznie poprawioby jako take k w zaparkowane samochody oraz wybiegaj z pik
z uwagi na ruchliw drog.
na ulic (obecnie jest tam may ruch ale po remoncie ul.
Bielszowickiej na pewno si zwikszy). Oprócz tego zaWniosek nr 12
groone s okna mieszka na parterze. Nadmieniam, e
boisko do piki znajduje si za ww. blokiem.
Ul. Agrestowa 3 – wykona chodnik (dojcie) do mietGosowao: 49 uprawnionych, za: 39, przeciw: 0,
nika budynków Agrestowa 1 i 3. Do tej pory jest to wydep- wstrzymao si: 10 – wniosek przyjto.
tana cieka co utrudnia przejcie do mietnika po deszczu
lub zim w czasie roztopów. Wykonanie garbów spowalWniosek nr 3
niajcych prdko na ulicy Agrestowej (po wymianie kanalizacji na tej ulicy) w czasie kadzenia nowej nawierzchUl. Bielszowicka 96d – wniosek o likwidacj podzielni. Wykonanie parkingu dla bloków Agrestowa 1, 3 ników centralnego ogrzewania. Z uwagi na sugestie ze
i 5 – aby samochody nie staway bezporednio pod okna- strony kierownictwa spódzielni o niedogrzewaniu mieszmi tych budynków i nie kopciy spalinami do mieszka sto- ka przez najemców co powoduje, i ciany kominowe
jc w bliskiej odlegoci od mieszka – w niektórych przy- staj si mokre i bardzo zimne.
padkach odlego wynosi pó metra.
Gosowao: 49 uprawnionych, za: 2, przeciw: 30,
wstrzymao si: 17 – wniosku nie przyjto.
Wniosek nr 13
Wniosek nr 4
Ul. Korczoka 60 – w imieniu mieszkaców budynku
przy ul. Korczoka 60 wnosz o eksmisj lokatora zajmuUl. Bielszowicka 96b – wniosek o zorganizowanie pojcego jedno z mieszka ze wzgldu na notoryczne nie- nownego badania lustracyjnego obejmujcego cao dziasprztanie mieszkania co wie si z ulatniajcym si alnoci spódzielni a zwaszcza gospodarno i efektywsmrodem.
no wydawania pienidzy przez Zarzd.
Gosowao: 49 uprawnionych, za: 1, przeciw: 35,
Wniosek nr 14
wstrzymao si: 13 – wniosku nie przyjto.
Ul. Korczoka 57d – prosz o sprawdzenie przewodów
kominowych – cofka gazowa w okresie jesienno-zimowym
przy niskich temperaturach, szczególnie wieczorami.
Pierwsza cz Walnego Zgromadzenia gosowaa
w nastpujcy sposób:
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Wniosek nr 5
Ul. Bielszowicka 96a – wniosek o zmniejszenie iloci
czonków Rady Nadzorczej z 7-9 na 5-7 po koczcej si
kadencji.
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WYKAZ WNIOSKÓW ZGOSZONYCH PODCZAS WALNEGO ZGROMADZENIA CZONKÓW
GSM ,,LUIZA” W CZCIACH W DNIACH 20, 21, 22 i 27, 28.05.2013 r.
Gosowao: 49 uprawnionych, za: 31, przeciw: 1,
wstrzymao si: 17 – wniosek przyjto.

i 59. Wniosek bdzie dotyczy powikszenia istniejcych
balkonów 45 cm wysunitych, które obecnie nie speniaj adnych wymogów.

Wniosek nr 6
Wniosek nr 3
Wniosek o zmniejszenie iloci okrgów wyborczych z 5
do 3 z uwagi na ma frekwencj czonków na zebraniach.
Gosowao: 49 uprawnionych, za: 4, przeciw: 28,
wstrzymao si: 17 – wniosku nie przyjto.
Wniosek nr 7

Mieszkacy bloku przy ul. Miodowej 15 – wniosek
o napraw schodów wejciowych do bloku. Naprawa
uszkodzonej elewacji, naprawa (remont) domofonów.
Wniosek nr 4

ul. Bielszowicka 93 – kolejny raz domagamy si zainstalowania awek na placach zabaw – obok hutawek
i piaskownic – przy ul. Bielszowickiej midzy blokami 93-95 i midzy blokami przy ul. Bielszowickiej 98
i Piernikarczyka.
Gosowao: 49 uprawnionych, za: 38, przeciw: 0,
wstrzymao si: 11 – wniosek przyjto.

Mieszkacy bloku przy ul. Kokota 116 – Prosimy o wyrównanie (wysypanie lub utwardzenie) podwórka naszego budynku.
Wniosek nr 5
Ul. Zamenhofa 2c – wniosek o ponown kontrol ukadu kominowego w bloku przy ul. Zamenhofa 2c.

Wniosek nr 8
Wniosek nr 6
Ul. Paderewskiego 17 – wniosek o wymian drzwi wejciowych w bloku przy ul. Paderewskiego 17 i 17a oraz
ocieplenie budynku, które miao by wykonane z roku 2013. Zainstalowanie awek przy bloku na ul. Paderewskiego 17,17a.
Gosowao: 49 uprawnionych, za: 37, przeciw: 0,
wstrzymao si: 12 – wniosek przyjto.
Wniosek nr 9
Ul. Bielszowicka 98c – wniosek o wyrównanie terenu
przed wejciem do bloku przy ul. Bielszowickiej 98, zasypanie dziury od strony budynku Bielszowicka 100. Zlikwidowa pochyo pyt betonowych sucych jako dojazd i dojcie do bloku nr 98 – cigle stojca woda
po deszczach i w okresie wiosennym co utrudnia dojcie
do bloku. Skontrolowa modernizacj rynny przy wejciu
do klatki 98d.
Gosowao: 49 uprawnionych, za: 37, przeciw: 0,
wstrzymao si: 12 – wniosek przyjto.
TRZECIA CZ
WALNEGO ZGROMADZENIA
Wniosek nr 1
Ul. Chroboka 10 – wykona instalacj C. O. oraz dociepli blok przy ul. Chroboka 10 i 8.
Wniosek nr 2
Ul. Ks. Niedzieli 57a – wniosek o ujcie do planu modernizacji domu (mieszkania) przy ul. Ks. Niedzieli 57
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Ul. Midzyblokowa 1d – mieszkacy bloku przy ul.
Midzyblokowej 1 prosz uprzejmie o wymalowanie klatek schodowych. Po dociepleniu budynku spódzielnia
tumaczy si brakiem rodków. Mieszkacy prosz o przeanalizowanie funduszu remontowego naszego bloku, który jest 5-cio klatkowy i fundusz remontowy jest do duy. Spódzielnia w sprawozdaniach wykazuje nadwyk
finansow, moe cz tej nadwyki przekaza na malowanie klatek. Prosimy o oznakowanie naszego bloku nazw ulicy i numerem.
Wniosek nr 7
Lokatorzy ul. Chroboka 8-10 – wniosek o malowanie
klatki schodowej, od 15 lat nie bya malowana, wymiana
okienek w piwnicy oraz na strychu, przeniesienie skrzynki na reklamy na zewntrz budynku, wniosek o wymian
opapowania dachu (nr 8 i 10) – papa czsto pka dlatego
stale s przecieki caego dachu natomiast rynny s pytkie,
zapenione spadajcymi limi i musz by czsto naprawiane.
Wniosek nr 8
Wniosek o zrobienie schodów na Ks. Niedzieli 59b,
przycink drzew przy bloku nr 59 na drodze do szkoy
oraz jej oznakowanie jako drogi jednokierunkowej ze
wzgldów bezpieczestwa dzieci. Rozwaenie moliwoci powikszenia miejsc parkingowych, wczenie do porzdku obrad merytorycznej dyskusji przed gosowaniami nad wotum zaufania dla zarzdu i kierownictwa.
Powikszenie balkonów w bloku 59f.
Wniosek nie podpisany.
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Wniosek nr 9
Ul. Ks. Niedzieli 61a. Wniosek o zrobienie drzwi wejciowych nr 1 i nr 2, zrobienie dylatacji, pomalowanie
klatki.
Wniosek nie podpisany.
Wniosek nr 10
Ul. Kokota 162 – wyremontowa i udroni odprowadzenie cieków sanitarnych i wody deszczowej z rynien
w bloku przy ul. Kokota 162. Przy kadym deszczu
wszystkie piony z rynien lej na ciany powodujc nawilanie murów szczególnie na poziomie piwnic. Czsto fekalia wypywaj w piwnicy i niszcz ziemniaki i inne artykuy.
Na podwórku posesji przy ul. Chroboka 2 zabudowa
rynn gruntow dla odprowadzenia deszczówki z dachu
budynku. Obecnie deszczówka zalewa podwórko i garae, gdy brak odprowadzenia tej wody.
Wniosek nr 11
Kiedy bdzie zrobiony remont bloku przy ul. Jankowskiego 12-12b. Chodzi o podniesienie bloku i ocieplenie.
Blok oddano do uytku w 1977 r. – dotychczas nic nie zrobiono. spódzielnia powinna si tym zainteresowa.
Wniosek nie podpisany.
Wniosek nr 12
Ul. Miodowa 15 – wymieni stary domofon, wymieni
popkane i poluzowane kafle na schodach przed klatk,
zaoy antypolizgowe chodniki na schodach przed klatk, pomalowa porcze przy schodach przed klatk – rdzewieje, zaoy brakujce uszczelki w drzwiach wejciowych do bloku. Wymieni kafle chodnikowe
przed blokiem w kierunku przychodni.
Wniosek nie podpisany.
Wniosek nr 13
Prosz o woenie nowych pokryw w otworach wentylacyjnych, które kruki (ptaki) wydziobay pod dachem
w bloku nr 55 i nr 53 przy ul. Ks. Niedzieli. Urzdzaj tam
gniazda.
Wniosek nie podpisany.
Wniosek nr 14
Ul. Kokota 162c – spowodowa, aby artykuy pojawiajce si w biuletynie spódzielczym byy podpisywane z imienia i nazwiska przez osob, która dany arty ku na pi sa a gdy pod pis „re dak cja ze spó” nie
pozwala dotrze do autora i go z napisanego tekstu
rozliczy.
8

Wniosek nr 15
Ul. Ks. Niedzieli 61a – wniosek dotyczy zmniejszenia
iloci czci Walnego Zgromadzenia Czonków z 5 na 3.
Gosowao: 58 uprawnionych, za: 13, przeciw: 24,
wstrzymao si: 21 – wniosku nie przyjto.
Wniosek nr 16
Ul. Ks. Niedzieli 61a – wniosek dotyczy zmniejszenia
Rady Nadzorczej z 7-9 na 5-7 osób.
Gosowao: 58 uprawnionych, za: 13, przeciw: 25,
wstrzymao si: 20 – wniosku nie przyjto.
Wniosek nr 17
Mieszkacy ul. Chroboka 1-7 – wniosek o likwidacj
„dzikiego” parkingu, mietniska oraz ustawienia supków betonowych przy ul. Chroboka 1, 3 i 5, 7. – w godzinach 5:00 – 7:00 rano przyjedajcy pracownicy
KWK „Bielszowice” (pracownicy administracyjni, górnicy czy dozór wyszy) ustawiaj samochody w miejscu,
które nie jest do tego przeznaczone. Ponadto wyrzucaj
oni swoje mieci (stare opony, mieci gospodarcze, ywno itp.) do kontenera przeznaczonego do uytku mieszkaców. Od dnia 1.07.2013 r. zostaa ustanowiona podwyka za wywóz mieci. Jako lokatorzy jestemy
oburzeni faktem, i mamy ponosi koszty za czyje nieczystoci. damy od spódzielni natychmiastowej interwencji w sprawie „dzikiego” parkingu i nielegalnego
podrzucania mieci.
Wniosek dot. placu zabaw dla dzieci – od 1995 r. lokatorzy zamieszkujcy budynki przy ul. Chroboka nie
doczekali si wybudowania przez GSM „Luiza” placu
zabaw dla dzieci. Inne budynki podlegajce pod Spódzielni (w Zabrzu czy Rudzie l.) posiadaj takie miejsca. Dzieci z ul. Chroboka s zmuszone bawi si na ulicy, gdzie przy duym ruchu bardzo atwo o tragiczny
w skutkach wypadek. W miejscu gdzie obecnie znajduje si „dziki” parking mona zrobi adny i przede
wszystkim bezpieczny plac zabaw. Ponadto mona ustawi znak zakazu parkowania czy „Nie dotyczy mieszkaców ul. Chroboka”. Prosimy o przybycie na ul. Chroboka, eby zobaczy i zapozna si z problemami,
z którymi musimy boryka si na co dzie.
Podpisano: mieszkacy oraz Orodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie lskiej.
Wniosek nr 18
Ul. Ks. Niedzieli – wniosek, aby wzdu caego bloku 59-59f uregulowa sytuacj w zakresie dodatkowych
miejsc parkingowych (czste interwencje Stray Miejskiej). Spraw uzgodni z Urzdem Miasta bowiem dotyczy ona przeksztacenia miejsc zielonych. Dotychczasowa ilo miejsc jest za maa, a sytuacja ze wzgldu
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na szko jest coraz bardziej niebezpieczna. Usytuowanie mietników pod blokiem jest le rozwizane. Kuby
na mieci nie s umieszczone w pobliu pojemników
do sortowania, co powoduje baagan przy mietnikach
do sortowania. Czy kuby na mieci bd zamykane?
(poniewa wprowadzenie odpatnoci za sortowanie moe spowodowa wiksze patnoci dla tych, którzy tego
bd przestrzegali).
Wniosek nie podpisany.
Wniosek nr 19
Ul. Ks. Niedzieli 57a – wniosek o solidne dokoczenie
remontu klatki przy ul. Ks. Niedzieli 57a – ciany na klatce nie s dokoczone, s zacieki, potrzebna wymiana kafelek na wejciu do klatki, punkty wietlne nie s zamontowane do sufitów.
Wniosek nr 20
Ul. Ks. Niedzieli 59f – wykona przeduenie chodnika wzdu byej kotowni – na odcinku ok. 20mb. W obecnym stanie mieszkacy przechodz wydeptan ciek
przez trawnik, a po deszczu id po bocie. Wystarczy aby
szeroko tego chodnika wynosia 1m.
Wniosek nie podpisany.
Wniosek nr 21
Wykona ogrodzenie wraz z moliwoci zamknicia
wokó koszy mietnika przy ul. Kokota 162.
Wniosek nie podpisany.
Za wnioskami nr 1-14 i 17-21 Trzecia Cz WZCz
gosowaa w nastpujcy sposób:
Gosowao: 58 uprawnionych, za: 40, przeciw: 0,
wstrzymao si: 18.
CZWARTA CZ
WALNEGO ZGROMADZENIA
Wniosek nr 1
Ul. P. Prochowni 4a – wniosek o kompetentno pracowników spódzielni: pouczenie pracowników Górniczej Spódzielni Mieszkaniowej w Zabrzu aby przychodzc na wizj lokaln: poinformowali o terminie wizyty
wszystkich zainteresowanych (których sprawa dotyczy),
byli rzetelnie i merytorycznie przygotowani do wizyty
tzn. powinni zapozna si z aktualnymi mapkami i obowizujcym prawem, nie powinni mówi nieprawdy,
nie powinni podawa informacji niesprawdzonych i niezgodnych z ustawami i obowizujcym prawem, powinni by bezstronni, powinni by uprzejmi. Celem Spódzielni jest zaspokajanie po trzeb wszystkich
mieszkaców.
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Wniosek nr 2
Ul. Wolnoci 370 – prosz o dokonanie remontu balkonu na I pitrze budynku – zalewa azienk na parterze
posesji. Naley równie zabezpieczy cian przylegajc do balkonu – ubytki tynku powoduj zawilgocenie
murów.
Wniosek nr 3
Ul. P. Skargi 10 i 10 – w roku 2012 wymieniono nam
drzwi wejciowe, by mróz i schody wejciowe nie mona byo remontowa, obiecali nam jak bdzie cieplej to
zrobi. Schody si rozlatuj, bardzo prosz o zaatwienie
pozytywne. Dzikuj za zaatwienie tej proby.
Wniosek nr 4
Ul. Wolnoci 220 – wniosek o ocieplenie budynku,
ocieplenie strychu, wymiana okien na klatce schodowej,
od strony podwórka zabezpieczy lub wymieni przewody elektryczne. W trakcie opadu niegu (z dachu) nagminnie co roku zostaj zerwane przewody elektryczne co
powoduje utrat prdu w mieszkaniach lub zamontowa
drabinki przeciwniegowe. W budynku, w którym mieszkam znajduj si dwa mieszkania, które od duszego
czasu nie s zamieszkane. Z tych mieszka wydobywa si
ostry odór, który jest bardzo uciliwy.
Wniosek nr 5
Wniosek dotyczcy zmniejszenia iloci czci Walnego
Zgromadzenia Czonków z 5 na 3 – tak, aby zmiana ta
obowizywaa od nastpnego roku tj. 2014 r.
Odp. Z uwagi na niezgodno wniosku z przepisami
w zakresie kompetencji WZCz wniosek nie zosta poddany pod gosowanie.
Wniosek nr 6
W Biuletynie Informacyjnym GSM „Luiza” zamieci
ogoszenie w sprawie penomocnictwa w zwizku z ustaw z dnia 25.03.2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsibiorców oraz zmian
w art. 36 ustawy Prawa Spódzielczego.
Wniosek nr 7
Ul. Wolnoci 372 – wniosek o wykonanie obróbki blacharskiej gzymsu na okoo budynku.
Gzyms znajduje si nad piwnic a poniej parteru.
Z tego powodu podczas opadów oraz topnienia niegów woda w duych ilociach wnika w ciany a we
wntrzu mieszka znajdujcych si na parterze pojawia
si wilgo oraz ple (na cianach zewntrznych
przy pododze).
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Wniosek nr 8
Ul. Wolnoci 372 – wniosek o utwardzenie placu (podwórka) na tyach budynku przy ul. Wolnoci 372.
W chwili obecnej, po wystpieniu wikszych opadów,
na placu jest boto oraz tworz si gbokie koleiny od kó
samochodów. Natomiast w okresie wiosennym podczas
topnienia niegów, boto wrcz uniemoliwia normalne
dojcie do klatki schodowej, parkowanie pojazdóworaz
dojazd do garay. Zarówno samochody jak i ludzie zbyt
gboko zapadaj si w bocie.
Wniosek nr 9
Ul. Wolnoci 372 – wniosek o remont schodów zewntrznych do mieszkania numer 1 w nieruchomoci
przy ul. Wolnoci 372. Podczas ostatniej zimy stan schodów uleg znacznemu pogorszeniu i w chwili obecnej odpadaj z nich due czci tynku oraz cegie co w najbliszym czasie moe grozi zawaleniem.
Wniosek nr 10
Ul. Korczoka 72b – skadam nastpujce wnioski: wykonanie naprawy nawierzchni drogi wewntrznej biegncej przy nieruchomoci od nr 72 do nr 74a.
Wniosek nr 11
Ul. Korczoka 72b – wykonanie naprawy nawierzchni
drogi dojazdowej do parkingu zlokalizowanego naprzeciwko nieruchomoci nr od 72 do 72e z lewej i z prawej
strony. Naprawa nawierzchni placu parkingowego. Naprawy nawierzchni drogi dojazdowej byy zrobione niefachowo, po kilku miesicach pojawiaj si ponownie wyrwy
w jej nawierzchni, std potrzeba cigego wnioskowania
o nastpne wykonanie jej naprawy. Pierwszy list wysany
do Prezesa Zarzdu GSM „Luiza” w tej sprawie jest datowany 25.02.2002 r.
Wniosek nr 12
Ul. Korczoka 72b – Wykonanie naprawy awki przydomowej przed klatk nr 72b poprzez wymian uszkodzonych listew.
Wniosek nr 13
Ul. Korczoka 72b – W ramach Systemu Zarzdzania Jakoci ISO 9001 jest przeprowadzane ankietowe badanie
satysfakcji mieszkaców. Ulotki – ankiety byy wyoone w siedzibie Spódzielni oraz w rejonowych administracjach. Wnioskuj o umieszczenie Ankiety bada Satysfakcji Mieszkaców na stronie internetowej Spódzielni
na stae poniewa badanie satysfakcji naszych mieszkaców jest procesem cigym.
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Wniosek nr 14
Ul. Korczoka 72b – Skorzystanie z pomocy eksperta – mykologa, który oceni stan techniczny budynku,
okreli jakie rodzaje grzybów go zaatakoway oraz wskae sposób walki z nimi.
Wniosek nr 15
Ul. Korczoka 72b – Wykonanie ocieplenia budynku
przy ul. Korczoka 72 do 72e od strony poudniowo-wschodniej.
Wniosek nr 16
Ul. Korczoka 72b – Umieszczenie na stronie internetowej Spódzielni aktualnego Biuletynu Informacyjnego.
Obecnie brakuje nr 1/60 marzec 2013 r. Na stronie internetowej znajduje si Biuletyn Informacyjny nr 4/59 grudzie 2012 r., którego z powodzeniem mona umieci
w Archiwum 2012 r.
Wniosek nr 17
Ul. Korczoka 72b – Umieszczenie w przyszoci na zaproszeniach na zebranie Walnego Zgromadzenia Czonków informacji – e zgodnie z ustaw o spódzielniach
mieszkaniowych kady z czonków ma prawo zgaszania
projektów uchwa.
Mog to by uchway rónej rangi: od wstawienia
do planu gospodarczego spódzielni wydatków na uporzdkowanie mietnika lub wybudowanie dodatkowych
miejsc parkingowych a po odwoanie Rady Nadzorczej i Zarzdu Spódzielni.
Wniosek nr 18
Wniosek o zmniejszenie iloci czonków Rady Nadzorczej z 7-9 do 5-7 po zakoczeniu obecnej Rady Nadzorczej tj. w 2015 r.
Odp. wniosku nie gosowano.
Wniosek nr 19
Ul. Krasiskiego 28 – wniosek o wykonanie chodnika
czcego klatk nr 28 przy ul. Krasiskiego z bramami
wjazdowymi. Umoliwi to wejcie do klatki schodowej
„such stop”. Niemoliwy jest przejazd wózkami z dziemi.
Wniosek nr 20
Ul. Krasiskiego 28 – wyrównanie terenu podwórka
przy ul. Krasiskiego 24-30. Po kadym deszczu – boto,
brak moliwoci dojcia do mietników.
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Wniosek nr 29

Wniosek nr 21
Ul. Krasiskiego 28 – Wymiana drzwi wejciowych
do klatek schodowych.
Wniosek nr 22
Ul. Krasiskiego 30 – który rok ju miay by wymienione drzwi wejciowe. Co roku te drzwi s kilkakrotnie
remontowane i dalej s niesprawne (to jest chyba drosze).
Przy jednym z mieszka ju ponad pó roku wybudowany jest licznik prdu (nie pacony prd). Od pewnego
czasu cign prd nocami z piwnicy. Grozi to poarem – naprawd to jest bardzo niebezpieczne!!!. Wszyscy
z podwórka ju od kilku lat upominaj si o wyremontowanie podwórka (wyrównanie wirem lub czym podobnym). Jak jest deszcz to na caym podwórku jest boto nawet 10-15 cm, nie da si przejecha samochodem a nie
mówic ju o przejciu.
Wniosek nr 23
Ul. Kobyliskiego 7 – klatka nr 7 – wymiana drzwi i domofonu (drzwi i domofon wyremontowane przez lokatorów 23 lata temu, domofon zamontowany na koszt lokatorów).

Ul. Korczoka 72c – wykonanie termomodernizacji strony poudniowej bloku przy ul. Korczoka 72-72e. Wykonanie wnk parkingowych wzdu bloku (przeduenie istniejcych). Bieca kontrola przez pracowników
technicznych firmy sprztajcej wykonywania powierzonych obowizków.
Wniosek nr 30
Ul. Kobyliskiego 6 – wymiana okien, drzwi popsute,
domofon zepsuty, klatka do malowania, podwórko zanieczyszczone.
Wniosek nr 31
Lokatorzy Porzeczkowej 1-5 – zrewidowa plany oraz
dokumentacj techniczn dotyczc termomodernizacji budynku dotyczc planowanych prac i w razie nie penego
wykonania tych prac w w/w dokumentacji uj remonty tego budynku w remontach biecych. Malowanie klatek
schodowych, remont instalacji elektrycznej na klatkach
schodowych oraz w piwnicach. Remontów balkonów. Zabudowa daszków nad balkonami na IV pitrze i I pitrze bu-

Wniosek nr 24
Ul. Kobyliskiego 7 – odwodnienie podwórka, utwardzenie powierzchni – boto, kaue w okresie roztopów
utrudniony dostp do drzwi wejciowych.
Wniosek nr 25
Ul. Krasiskiego 22 – wymiana drzwi i zamontowanie
domofonu, utwardzenie powierzchni podwórka.
Wniosek nr 26
Ul. Kobyliskiego 8 – wymiana okien na klatce schodowej, wymiana drzwi wejciowych i domofonu, malowanie klatki.
Wniosek nr 27
Ul. Korczoka 75 – skadam wniosek o remonty balkonów pod nr 73, 75 i 77.
Wniosek nr 28
Wniosek w sprawie sprztania klatek – kontrola firmy
przez Dzia Techniczny Spódzielni. Powikszy zatoczki parkingowe przy ul. Korczoka 72.
Wniosku nie podpisano.
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Termomodernizacja budynku przy ul. Porzeczkowej 3-5 w Zabrzu.
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GSM ,,LUIZA” W CZCIACH W DNIACH 20, 21, 22 i 27, 28.05.2013 r.
dynku. Wejcia do klatek schodowych – zabudowa dodatkowe drzwi i przerobi wejcia ze wzgldu na niedogrzanie w okresie zimowym klatek schodowych i mieszka.
Za wnioskami nr 1-5, 6-17 i 19-31 czwarta cz
WZCz gosowaa w nastpujcy sposób:
Gosowao: 72 uprawnionych, za: 25, przeciw: 0,
wstrzymao si: 47.
PITA CZ
WALNEGO ZGROMADZENIA

Wniosek nr 5
Ul. Pordzika 11 – wniosek o wykonanie parkingu
na zielecu przy ul. Kawika 22. Wymieniony plac ma
okoo 800 m2, pomieci okoo 40 samochodów osobowych. Przylegajce ulice Pordzika, Leszczynowa, Karczewskiego s zatoczone a samochodów przybywa. Teren naley do Spódzielni „Luiza”, nie ma przeszkód, aby
po zakoczeniu wykopów zwizanych z kanalizacj,
parking ten wykona (zacznik protokó nr 8/2011
z przyjcia interwencji w dniu 15.12.2011 r. w UM w Zabrzu).

Wniosek nr 1
Wniosek nr 6
Ul. Modrzewiowa 4 – zobligowa czonków Rady Nadzorczej do kontroli robót wykonanych przez firmy trzecie
(obce) gdy s przypadki nierzetelnych usug.
Przykad I: naprawa schodów do bloków przy ul. Modrzewiowej 4, 6, 8, 10, 12, 14 – usugi te byy wykonane
nierzetelnie z materiaów nie nadajcych si do uytku
(poddanym warunkom atmosferycznym).
Przykad II: W podobnych przypadkach naley przedstawi kosztorys robót i z jakiego materiau dana usuga bdzie wykonana.
Wniosek nr 2
Ul. Leszczynowa 27a – uzupeni ubytki na schodach
wejciowych do klatki schodowej bloku mieszkalnego
przy ul. Leszczynowej 27a.
Zamontowa Tablic Ogosze na parterze klatki schodowej midzy drzwiami wejciowymi a drzwiami wahadowymi (wiatroapami) przy ul. Leszczynowej 27a. Zamontowa skrzynk na reklamy na porczy schodów
wejciowych pod zadaszeniem przy wejciu do klatki
schodowej bloku mieszkalnego przy ul. Leszczynowej 27a
lub pod tablic ogosze. Skróci wystajce rury po zdemontowanym kaloryferze na pópitrze (midzy parterem, a pierwszym pitrem) na klatce schodowej bloku
mieszkalnego przy ul. Leszczynowej 27a.
Wniosek nr 3
Dotyczy dokonania prac termomodernizacyjnych w budynku przy ul. Kalinowej 11: uzupeni brakujce skrzynki na reklamy przed wejciem do poszczególnych klatek,
zamocowa tablice informacyjne okrelajce nazw ulicy
i nr budynku, wykoczy wejcia (wiatroapy) poprzez
wykafelkowanie i oboenie cokoami posadzki wraz z zabudowaniem kratek – wycieraczek. Dokona niwelacji terenu wokó budynku i posia traw.
Wniosek nr 4
Ul. Jaowcowa 16 – uprzejmie prosz o zaoenie anteny telewizji naziemnej.
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Ul. Pordzika 7 – zaoenie anteny zbiorczej do odbioru
telewizji naziemnej.
Wniosek nr 7
Ul. Leszczynowa 27 – wykona zamykany mietnik,
gdy obecny nie spenia swojego zadania. Jest zawsze
przepeniony z powodu podrzucania mieci i innych odpadów przez wacicieli domków jednorodzinnych z ul.
Kalinowej, jak równie lokatorów innej Spódzielni (bo
jest im po drodze).
Wniosek nr 8
Prosz o przeprowadzenie termomodernizacji budynku
przy ul. Orzechowej 8 w 2013 r. zgodnie z wczeniejsz
obietnic.
Wniosek nr 9
Ul. Orzechowa 6 i 10 – prosz w sposób nie pozostawiajcy adnych wtpliwoci wyjani dlaczego blok nr 8 ma
by docieplony w pierwszej kolejnoci. Remont dachu
na budynku nr 8 – czy jest on ju przygotowaniem do termomodernizacji czy tylko remontem biecym. Wnioskujemy o dosadzenie drzew w miejsce wycitych wczeniej (chodzi o drzewa niskopienne).
Wniosek nr 10
Ul. Pordzika 11, ul. Pordzika 9 – dotyczy zamknicia
przejcia dla pieszych pomidzy budynkami nr 7 i 9 na ulicy Pordzika. Powodem s sobotnio-niedzielne ekscesy
modziey trudnej, nad którymi nie panuj suby takie
jak: Policja i Stra Miejska. Przeznaczy powierzchni
na potrzeby firm sprztajcych tj. Joker.
Pita Cz WZCz gosowaa za przyjciem wniosków w nastpujcy sposób:
Gosowao: 55 uprawnionych, za: 27, przeciw: 0,
wstrzymao si: 28.
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W GSM ,,LUIZA”

Ile kosztuje nas ciepa woda?
Nasza Spódzielnia posiada w swoich zasobach budynki mieszkalne pochodzce z rónych okresów budownictwa w naszym regionie. Obok budynków z czasów przedwojennych wiele jest budynków okrelanych jako penokomfortowe. Powstay one gównie w latach 70. i 80. XX wieku,
wyposaone w system centralnego ogrzewania.
Równie ciepa woda uytkowa
jest dostarczana do mieszka przez zewntrznego dostawc. W sumie w takich budynkach znajduje si 1956
mieszka. Niestety koszty zamieszkiwania w nich z roku na rok rosn,
gównie z powodu cen ogrzewania
i podgrzania wody. Zwaszcza ta
ostatnia kwestia budzi szereg kontrowersji.
W naszym Biuletynie Informacyjnym, który ukaza si w marcu br. zamiecilimy informacj o podwyszeniu zaliczki na podgrzanie wody.
Zacza ona obowizywa od 1 maja
br. Jednoczenie zapowiedzielimy,
e do kwestii ciepej wody i jej kosztów powrócimy w kolejnym wydaniu
naszej gazety.
Zarzd GSM „Luiza”, w zwizku
ponoszonymi coraz wikszymi kosztami za dostarczon ciep wod, ju
na pocztku tego roku zleci specjalistycznej firmie konsultingowej opraco wa nie au dy tu energe tycz ne go.
Na jej podstawie zwróci si do dostawców energii cieplnej o zmian
mocy zamówionej – poczwszy od sezonu grzewczego 2013/2014. Ponadto zleci monitoring w jednej z nieruchomoci polegajcy na przeledzeniu poborów mocy i ich rozkadów
podczas doby.
Z dotychczasowych ustale wynika,
e np. PEC Zabrze obniy dostawy ciepa o 1,039 MW, Carboenergia Ruda
lska o 0,938 MW, a PEC Ruda lska o 0,185 MW.
Od stycznia 2013 r. prowadzony jest
cigy monitoring ukadu ciepej wody w nieruchomoci przy ul. Kokota 145 w Rudzie lskiej.
Analiza przyjtych sposobów rozliczenia, eksploatowanych wzów pomia ro wych opar tych na wo do mierzach, wasne dowiadczenia – doprowadziy do potrzeby modyfikacji
rozliczenia tak, aby mona byo uj

nie tylko koszty zuytej ciepej wody
przez budynek (czyli to co odzwierciedlaj wskazania liczników mieszkanio-

Naley podkreli, e koszty stae
(utrzymania ukadu cyrkulacji c. w. u.

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

wych) ale i kosztów zwizanych z cyrkulacj ciepej wody w budynku oraz
w caej sieci.
Na koszty te skadaj si nastpujce skadowe:
 Koszt mocy cieplnej zamówionej
u dostawcy (jest to koszt stay).

w stanie gotowoci staej cyrkulacji)
s ju powszechn skadow opat
za inne media.
Warto pamita, e im wicej mieszkacy danej nieruchomoci zuywaj ciepej wody uytkowej, tym proporcjonalnie mniejsza jest wysoko
opat z tytuu kosztów staych.

Czujniki zainstalowane do monitoringu poboru mocy i ich rozkadów podczas doby.
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 Koszt utrzymania ukadu c. w. u.
w stanie staej gotowoci (jest to
koszt zuytej energii na sta cyrkulacj ciepej wody aby nie wystyga).
 Koszt podgrzewu samej wody.
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W GSM ,,LUIZA”

W

dniach od 15 marca 2013 roku do 15 kwietnia 2013 roku
nasza Spódzielnia, wypeniajc obowizek ustawowy w rozumieniu
art. 91 § 1 Prawa Spódzielczego,
poddaa si lustracji ustawowej
obejmujcej jej dziaalno w okresie 1.01.2010 r. do 31.12.2012 r.
Z przeprowadzonej lustracji zosta
sporzdzony protokó, przedstawiony
Za rz do wi
GSM
„Lu iza”
w dniu 15.04.2012 r. – przyjty bez zastrzee.
Lustracja obejmowaa nastpujce
zagadnienia:
1. Zagadnienia organizacyjne Spódzielni
2. Stan prawny gruntów bdcych
we wadaniu Spódzielni
3. Sprawy czonkowskie i dyspozycje lokalami
4. Dziaalno inwestycyjna
5. Zagadnienia gospodarki zasobami mieszkaniowymi
6. Gospodarka remontowa w zasobach mieszkaniowych
7. Gospodarka finansowa Spódzielni
Z ustale lustracji zawartych w protokóle wynika, co nastpuje:
 Spódzielnia poddawaa si ustawowemu badaniu lustracyjnemu, w cyklach trzyletnich. Poprzednia lustracja
obja lata 2007-2009. Wnioski wynikajce z przeprowadzonej lustracji
zostay przedstawione podczas Walnego Zgromadzenia Czonków GSM
„Luiza” w czciach.
 Aktualny statut uwzgldnia zmiany w ustawie o spódzielniach mieszka nio wych wpro wa dzo ne usta w
z dnia 9.06.2005 r. oraz usta w
z dnia 14.06.2007 r. o zmianie ustawy
o spódzielniach mieszkaniowych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw.
 Dokonywane zmiany w statucie,
zgodnie z wymogami prawa byy aktualizowane i rejestrowane w Krajowym Rejestrze Sdowym. Tre statutu odpowiada obowizujcym przepisom Prawa Spódzielczego z 1982
roku oraz ustawy o spódzielniach
mieszkaniowych z 2000 r. z póniejszymi zmianami. Wewntrzny system normatywny w postaci regulaminów, instrukcji i zasad, funkcjonuj14

Okresowa lustracja
cych w Spódzielni posiada niezbdny zakres unormowa i jest poprawny merytorycznie.
 Nie stwierdzono niezgodnoci
uregulowa wewntrznych ze statutem
i innymi obowizujcymi przepisami.
 W okresie objtym lustracj
w latach 2010-2012 jako najwyszy
organ samorzdowy w Spódzielni
funkcjonowao Walne Zgromadzenie odbywane w 9 czciach. Analiza dokumentacji obrad Walnego Zgroma dze nia wy ka za a jej zgod no
z obowizujcym prawem w zakresie
terminów zwoywania, organizacji
i sposobów podejmowania uchwa,
a take sporzdzania dokumentacji
w tym zakresie.
 Zbadana dokumentacja dziaalnoci Rady Nadzorczej wykazaa pen
zgodno z regulacjami statutowymi
i wewntrznymi aktami normatywnymi, zarówno przez plenum Rady jak
i funkcjonujcymi w jej ramach komisjami.
 Dziaalno Zarzdu w okresie badanym nie wykazaa merytorycznych
uchybie. Czonkowie Zarzdu uzyskiwali absolutorium, udzielane przez
Walne Zgromadzenie.
 Stan prawny gruntów pozostajcych we wadaniu Spódzielni wg stanu na dzie 31.12.2012 r. jest w peni uregulowany.
 Jak wykazay badania lustracyjne, status czonka Spódzielni w zakresie praw i obowizków posiada pen
regulacj prawn zapisan w statucie.
Postanowienia art. 30 Prawa Spódzielczego w zakresie ewidencji czonków s w Spódzielni w peni realizowane. Dostp zainteresowanych czonków do dokumentów powstajcych
w spódzielni jest uregulowany.
 Zasady zawierania umów o ustanowienie prawa do lokali mieszkalnych okrelaj umocowania wewntrzne. W okresie badanym Spódzielnia
zrealizowaa 82,10% zoonych wniosków na wyodrbnienie wasnoci lokali.
 Gospodarka zasobami mieszkaniowymi, jak wynika ze zbadanej dokumentacji oraz przeprowadzonej

przez lustracj kontroli stanu technicznego i estetyczno-porzdkowego zasobów, prowadzona jest w sposób racjonalny, gospodarny i wykazuje sta popraw. Lustracja nie wykazaa
nieprawidowoci w zakresie ustalania
wysokoci opat.
 Gospodarka lokalami uytkowymi prowadzona jest prawidowo. Przeprowadzona przez lustracj analiza zawartych umów z dostawcami mediów, wykazaa pene zabezpieczenie
interesu Spódzielni. Nadzór techniczny nad zasobami Spódzielni sprawowany jest w sposób prawidowy,
dokumentowany w poprawnie prowadzonych ksikach obiektów, a gospodarka remontowa realizowana jest
na podstawie planów rocznych przez
eki py wy ko naw ców wy a nia nych
w drodze przetargów lub wyboru
ofert.
 Rozliczenia iloci wykonywanych robót remontowych i konserwacyjnych w zakresie rzeczowym i finansowym z wykonawcami zewntrznymi byy w peni udokumentowane,
zgodnie z wymogami prawa budowlanego i gospodarki finansowej.
 W okresie objtym lustracj Spódzielnia co roku poddawaa si badaniu sprawozdania finansowego przez
biegego rewidenta w zwizku z tym
odstpiono od szczegóowej analizy
gospodarki finansowej Spódzielni
za lata 2010-2012.
Na tle powyszej oceny Spódzielczy Regionalny Zwizek Rewizyjny
w Rybniku proponuje organom samorzdowym Spódzielni przyjcie
do realizacji wniosków szczegóowych z lu stra cji opra co wa nych
na podstawie ustale protokou:
1. Kontynuowa dziaania zmierzajce do ograniczenia zalegoci
w opatach za lokale mieszkalne
i uytkowe.
2. Dokona przegldu wszystkich
klatek schodowych w zasobach Spódzielni w aspekcie wyposaenia ich
w tablice informacyjne i instrukcje
BHP i P. po., uzupeni stwierdzone braki.
Opracowa: A. M.
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OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ZABRZE
Prezydent Miasta Zabrze przypomina posiadaczom psów, e
zgodnie z art. 56 ust. 1-4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierzt oraz zwalczaniu chorób zakanych
zwierzt (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 213 poz. 1342 z pón. zm.)
oraz w oparciu o rozdzia VI § 16 uchway Nr XXX/453/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystoci i porzdku na terenie miasta Zabrze,
naley podda: obowizkowemu ochronnemu szczepieniu
psów przeciw wcieklinie w 2013 roku, psy w terminie 30
dni od dnia ukoczenia przez psa 3 miesica ycia, a nastpnie
nie rzadziej ni co 12 miesicy od dnia ostatniego szczepienia.
Szczepie psów przeciwko wcieklinie dokonuj lekarze

weterynarii wiadczcy usugi weterynaryjne w ramach dziaalnoci zakadu leczniczego dla zwierzt.
Psy poddane szczepieniu podlegaj wpisowi do rejestru prowadzonego przez lekarza weterynarii dokonujcego szczepienia. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje
si zawiadczenie lub dokonuje si wpisu w paszporcie oraz
wydaje si znaczek identyfikacyjny, który naley trwale umocowa do obroy psa.
Koszt szczepienia psa ponosi posiadacz psa.
Zgodnie z art. 85 ust. 1a. w/w ustawy kto uchyla si od obowizku ochronnego szczepienia psów przeciwko wcieklinie
podlega karze grzywny.

Szczepienia ochronne psów w Zabrzu dokonywane s w zakadach leczniczych podanych poniej:
Lp.

Nazwa zakadu leczniczego

Adres zakadu

Nr telefonu

Godziny urzdowania

Zabrze – Centrum Poudnie
ul. Szcz Boe 23

32/271-19-95

pon. – pt. 900 – 2000, sob. 900 – 1500
niedz., wita 1000 – 1300

1.

Przychodnia Weterynaryjna

2.

Gabinet Weterynaryjny

Zabrze – Rokitnica
ul. Krakowska 40

32/272-27-65

pon. – pt. 1200 – 1700

3.

Gabinet Weterynaryjny

Zabrze – Centrum Poudnie
ul. Sierotki 10

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

pon. – pt. 900 – 1900
sob. 900 – 1500, niedz. 900 – 1300

4.

Gabinet Weterynaryjny
Wet-Serwis s. c.

Zabrze – Dzielnica Guido
ul. Cisowa 1/24

32/271-29-74

pon. – pt. 1200 – 1900, sob. 1000 – 1200
niedz., wita 1000 – 1200

5.

Gabinet Weterynaryjny
Prof. – Wet

Zabrze – Biskupice
ul. Myska 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.

Przychodnia Weterynaryjna

Zabrze – Mikulczyce
ul. Lipowa 10

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

pon. – pt. 900 -1900
sob. 900 – 1400, niedz. 1000 – 1200

7.

Przychodnia Weterynaryjna

Zabrze – Zaborze Pónoc
ul. Wolnoci 402

32/370-10-72

pon. – pt. 1000 – 1800

8.

Gabinet Weterynaryjny

Zabrze – Osiedle
Tadeusza Kotarbiskiego
ul. Grunwaldzka 2

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

pon. – pt. 900 – 1400 1600 – 2000
sob. 1000 – 1400
niedz. 1000 – 1200

9.

Przychodnia Weterynaryjna

Zabrze – Centrum Poudnie
ul. Pisudskiego 48

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

pon. – pt. 1000 – 1900
sob. 800 – 1200

10.

Klinika Weterynaryjna

Zabrze – Centrum Pónoc
ul. Kochanowskiego 16

32/271-11-33
601-547-774

caodobowo

11.

Gabinet Weterynaryjny
Doktora Boydara

Zabrze – Centrum Poudnie
ul. Fabryczna 2

32/725-55-59

pon. – pt. 900 – 1900
sob. 1000 -1400

12.

Gabinet Weterynaryjny

Zabrze – Zaborze Pónoc
ul. Dziaaczy Roda 2

509-249-665

pon. – pt. 1000 – 1800
sob. 1000 – 1400

13.

Gabinet Weterynaryjny IBW

Zabrze – Centrum Poudnie
ul. Klonowa 4a

605-532-356

pon. – pt. 830 – 1900
sob. 900 – 1300

Jednoczenie przypomina si, e Waciciele i opiekunowie zwierzt domowych s zobowizani do:
 niezwocznego usuwania spowodowanych przez nie zanieczyszcze na klatkach schodowych lub w innych pomieszczeniach budynków sucych do uytku publicznego,
a take na terenach uytku publicznego takich jak ulice,
chodniki, parki, skwery, zielece itp.,
 nie wyprowadzania psów na tereny placów gier i zabaw dla
dzieci ze szczególnym uwzgldnieniem piaskownic,
 utylizacji padych zwierzt – kontakt tel. 32/271-47-97
– Schronisko dla Bezdomnych Zwierzt w Zabrzu ul. Bytomska 133.
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Prosimy o zgaszanie lokalizacji padych zwierzt na drogach i innych terenach publicznych, telefonicznie lub osobicie do tut. Urzdu Wydziau Zarzdzania Kryzysowego
i Ochrony Ludnoci tel. 32/37-33-388, Stray Miejskiej
tel. 986, Policji tel. 997 lub Stray Poarnej tel. 998, celem
szybkiego uprztnicia i utylizacji zwok.
Prezydent Miasta
Magorzata Maka-Szulik
Zabrze, dnia 02.04.2013 r.
15

K RZ Y ÓW KA Z H AS E M

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 czynszów: czynny w godzinach
od 7.00 do 9.00 oraz od 9.30 do 15.00
codziennie oprócz sobót, niedziel i wit oraz
dodatkowo w kady poniedziaek w godzinach 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, poniedziaek: 8.00-16.45, wtorek-pitek: 8.00-15.00
Ruda lska – Halemba, ul. Solidarnoci 22
poniedziaek: w godz. 7.45-16.30, wtorekczwartek w godz. 7.45-15.30, pitki
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

Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 1. album filatelisty. 6. las
syberyjski. 9. jednostka znana elektrykowi. 10. tysic tysicy. 11. zorganizowane dziaanie. 12. biay na niebie. 15. rezerwa. 18. podstawowy
akt prawny w Górniczej Spódzielni
Mieszkaniowej „LUIZA”. 21. trzs
si tchórzliwemu. 22. wozi na pitra. 23. rodzaj lakieru. 24. twardy metal. 25. wielka awantura. 28. buja
w obokach. 32. miejski zieleniec. 34.
pacony przez lokatorów. 35. uk
z kolb. 36. tradycyjna woska potrawa. 37. kocielna mównica. 40. polecenie patnicze. 43. rolinny ornament. 46. oblicze. 47. wyrubowany
wynik. 48. wokó niej woda. 49. pokrywa na zawiasach. 50. kocówka
biegu.

Pionowo: 2. nasza Górnicza Spódzielnia Mieszkaniowa. 3. odkadana
pugiem. 4. pora dnia. 5. wgiel lub
koks. 6. szlak komunikacyjny. 7. luksusowa ód. 8. przystojny aktor. 13.
ma fundamenty i dach. 14. dzielnica
mieszkaniowa. 15. fach. 16. przed zamciem. 17. rozgos. 19. element
psiej tresury. 20. polska kawaleria. 26.
umys. 27. rachunek bankowy. 29.
egzotyczny huragan. 30. czubek buta. 31. zy pdzel. 32. ptak w sadzie. 33. w nim kwiaty. 37. cenna staro. 38. obok furtki. 39. miano, okrelenie. 41. sznur kowboja. 42. miejsce
zamieszkania. 44. al, uraza. 45. lepy przypadek.
Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 19 dadz rozwizanie
krzyówki.

Wydawca: Górnicza Spódzielnia Mieszkaniowa „Luiza”, 41-800 Zabrze, ul. Wolnoci 412.
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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

