
Po cząw szy od 6 ma ja br., roz po -
czy na ją się ze bra nia Wal ne go
Zgro ma dze nia Człon ków GSM

„Lu iza” w czę ściach. Szcze gó ło wy
har mo no gram i po rzą dek ze brań pu bli -
ku je my na str. 2 i 3. Jak zwy kle, co ro -
ku bę dzie my roz ma wiać o na szych
wspól nych, spół dziel czych spra wach.
Spół dziel nia ob cho dzi we wrze śniu te -
go ro ku ju bi le usz 20-le cia ist nie nia.
W przeded niu te go ju bi le uszu war to
pod kre ślić, że kon dy cja Spół dziel ni,
mi mo wie lu za wi ro wań i zmian usta -
wo wych – w tym rów nież nie ko rzyst -
nych dla spół dziel czo ści miesz ka nio -
wej, jest na dal do bra. 

W re aliach spo łecz nych i go spo dar -
czych, któ re na stą pi ły po 1989 ro ku,

do bra kon dy cja fi nan so wo -eko no -
micz na pod mio tu go spo dar cze go nie
jest tak czę sto spo ty ka na. Wie le pod -
mio tów go spo dar czych prze sta ło
w ogó le ist nieć lub po pa dło w róż ne -
go ro dza ju ta ra pa ty. In ne zo sta ły sprze -
da ne za bez cen. 

Kil ka na ście mie się cy ja kie upły nę -
ły od po przed nie go Wal ne go Zgro ma -
dze nia Człon ków na szej Spół dziel ni
na le ży uznać za bar dzo uda ne. Przede
wszyst kim po myśl nie za koń czo -
no I etap Pro gra mu Kaw ka – bar dzo
ko rzyst ne go dla człon ków na szej Spół -
dziel ni (wyż sza war tość nie ru cho mo -
ści po ter mo mo der ni za cji). War to pod -
kre ślić, że Pro gram Kaw ka to nie tyl -
ko do cie ple nie ale i grun tow na mo der -

ni za cja zna czą cej gru py bu dyn ków
na osie dlu w Za brzu – Za bo rze. Na po -
cząt ku te go ro ku roz po czę to II etap
ww. Pro gra mu, w wy ni ku któ re go
grun tow nie zmo der ni zo wa no ko lej -
nych kil ka bu dyn ków. Pi sa li śmy o tym
w na szym Biu le ty nie z kwiet nia bie -
żą ce go ro ku. 

Tak że w tym ro ku za koń czy ła się
grun tow na ter mo mo der ni za cja
po łą czo na z ma lo wa niem kla tek
scho do wych jed ne go z naj wyż szych
bu dyn ków w na szej Spół dziel ni,
po ło żo ne go w Za brzu przy uli cy Ba -
na chie wi cza. 
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Na osie dlu Za brze – Za bo rze,
po wie lu mie sią cach, za koń czo no pro -
gram mo der ni za cji go spo dar ki wod no -
-ście ko wej, re ali zo wa ny od wie lu lat
przez Gmi nę Za brze. Dzię ki do brej
współ pra cy na szej Spół dziel ni z wła -
dza mi mia sta zo sta ły rów nież wy -
mie nio ne na no we na wierzch nie kil ku
osie dlo wych ulic. Po wsta ły no we par -
kin gi oraz uło żo no wie le no wych
chod ni ków. Po rząd ko wa ne są te re ny
zie lo ne. W mi nio nym ro ku za koń -
czo no, trwa ją cy kil ka lat, pro gram
ter mo mo der ni za cji gru py bu dyn ków
po ło żo nych przy uli cy Biel szo wic -

kiej w Ru dzie Ślą skiej – Biel szo wi -
cach.

Klu czo wą kwe stią mó wią cą o tym
ja ką je ste śmy Spół dziel nią w sen sie fi -
nan so wo -eko no micz nym i spo so bu
za rzą dza nia jej ma jąt kiem jest co -
rocz ne ba da nie spra woz da nia fi nan so -
we go GSM „Lu iza”. Tak jak w po -
przed nich la tach – wy pa dło ono bar -
dzo do brze. Pi sze my o tym na str. 14. 

Nie wszyst kie jed nak spra wy nas za -
do wa la ją. Na sku tek nie prze jed na ne go
sta no wi ska Kom pa nii Wę glo wej SA
w spra wie usu nię cia skut ków szkód
gór ni czych po wsta łych w bu dyn kach
przy ul. Pa de rew skie go 17 – 17a
w Ru dzie Ślą skiej, Spół dziel nia nie mo -

że zre ali zo wać za pla no wa nej ter mo mo -
der ni za cji. Tak że es te ty ka i stan tech -
nicz ny star szej sub stan cji miesz ka -
nio wej Spół dziel ni, zwłasz cza tej po -
ło żo nej w cen trum Za brza (np. przy uli -
cy: Go ethe go, 1 Ma ja, 3 Ma ja, Gen.
de Gaul le, a) bu dzi na sze za strze że nia.
Są one po nie kąd wi zy tów ką na szej
Spół dziel ni w new ral gicz nych punk -
tach Za brza (na prze ciw dwor ca au to -
bu so we go i DMiT). 

Nie ste ty gro ma dzo ne środ ki fi nan -
so we na kon tach fun du szu re mon to we -
go ww. nie ru cho mo ści są da le ko nie -
wy star cza ją ce. Dlatego na le ży po szu -
kać wspar cia ich grun tow nej mo der -
ni za cji (m.in. usu nię cie źró deł ni skiej
emi sji spa lin) w Urzę dzie Mia sta Za -
brze oraz w od po wied nich fun du -
szach ce lo wych (ta kim, ja kim jest
Pro gram Kaw ka). 

Choć w za so bach GSM „Lu iza”
za miesz ku ją nie tyl ko człon ko wie
Spół dziel ni ale i wła ści cie le oraz na -
jem cy lo ka li miesz kal nych to tyl ko
na człon kach GSM „Lu iza” spo czy wa
od po wie dzial ność za nasz wspól ny
ma ją tek – do ro bek mi nio nych 20 lat.
Dla te go tak waż ne jest, aby w pod czas
Wal ne go Ze bra nia Człon ków w czę -
ściach – w spo koj nej, rze czo wej at -
mos fe rze wy pra co wać kierunek pra cy
na ko lej ne la ta. 

Cho dzi o to, aby od zwier cie dlał on
rze czy wi ste po trze by i ocze ki wa nia
miesz kań ców na szych za so bów. Dla -
te go w in tere sie nas wszyst kich le ży
jak naj więk sza fre kwen cja – obec ność
wszyst kich człon ków GSM „Lu iza”
na po szcze gól nych ze bra niach Wal -
ne go Zgro ma dze nia. 

Fo rum dys ku sji 
o na szych wspól nych spra wach

1. Otwar cie Ze bra nia przez człon ka Ra dy Nad zor czej
GSM „Lu iza”.

2. Wy bór Pre zy dium Ze bra nia w skła dzie: Prze wod ni czą -
cy, Se kre tarz i dwóch Ase so rów. 

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

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

5. Wy bór Ko mi sji Skru ta cyj nej, Wnio sko wej i Wy bor czej.
6. Spra woz da nie Ra dy Nad zor czej z dzia łal no ści

za rok 2014.
7. Spra woz da nie Za rzą du z dzia łal no ści GSM „Lu iza”

za rok 2014.

8. Spra woz da nie fi nan so we GSM „Lu iza” za rok 2014
wraz z przed sta wie niem opi nii bie głe go re wi den ta
z prze pro wa dzo ne go ba da nia i spo so bu po dzia łu nad -
wyż ki bi lan so wej.

9. Dys ku sja nad spra woz da nia mi.
10. Pod ję cie uchwał (Uchwa ły zgło szo ne przez Za rząd

GSM „Lu iza”):
◆ w spra wie za twier dze nia spra woz da nia z dzia łal no -

ści Ra dy Nad zor czej za rok 2014,

Po rzą dek ob rad Wal ne go Zgro ma dze nia człon ków 
gSm „lu iza” w czę ściach, w dniach 6.05.2015 r. – 20.05.2015 r.

Dokończenie�ze�str.�1

Budynki�przy�ul.�Jałowcowej�w�Zabrzu�po�gruntownej�modernizacji�w�ramach
Programu�Kawka.
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Na pod sta wie Usta wy z dnia 14.6.2007 r. o zmia nie Usta -
wy o Spół dziel niach Miesz ka nio wych, GSM „Lu iza”
prze pro wa dzi Wal ne Zgro ma dze nie Człon ków w czę -
ściach w dniach: 06, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 19 i 20 ma -
ja 2015 r. tj.:
■ 06.05.2015 r. – Ha la Spor to wa „Po goń” w Za brzu

przy ul. Wol no ści 402, godz. 17:00 – dla człon ków za -
miesz ku ją cych przy ul.: 1-go Ma ja, 3-go Ma ja, Ba na -
chie wi cza, Boh. War szaw skich, Bu chen wald czy ków,
Gen. de Gaul le'a, Go ethe go, He we liu sza, Ko wal ska,
Mi kul czyc ka, Pa de rew skie go, Ra ta ja, Ro ose vel ta,
Rost ka, Szy ma now skie go, Śc. Gór ni cza, Trę bac ka, W.
Wa lew skie go, Żnień skiej oraz człon ko wie za ło ży cie -
le, – ja ko pierw szy okręg wy bor czy.

■ 07.05.2015 r. – Ha la Spor to wa „Zgo da” w Biel szo wi -
cach przy ul. Spor tow ców 10, godz. 17:00 – dla człon -
ków za miesz ku ją cych przy ul.: Be ma, Chro bo ka,
Fiń ska, Jan kow skie go, Jed no ści, Kin gi, Ko ko ta, Ks.
Nie dzie li, Mie ro sław skie go, Pio nie rów, Rów no le gła,
Spor tow ców – ja ko dru gi okręg wy bor czy.

■ 11.05.2015 r. – Ha la Spor to wa „Po goń” w Za brzu przy ul.
Wol no ści 402, godz. 17: 00 – dla człon ków za miesz ku ją -
cych przy ul.: Bar lic kie go, Bro la, Ka wi ka, Kno sa ły, Kos -
sa ka, Lom py, P. Skar gi, Po rzecz ko wej, Przy Pro chow -
ni, Si kor skie go, Wę giel nej, Zjed no cze nia, Ty skiej, Mał -
go rza ty, Mi ko łow skiej – ja ko trze ci okręg wy bor czy.

■ 12.05.2015 r. – Ha la Spor to wa „Po goń” w Za brzu
przy ul. Wol no ści 402, godz. 17:00 – dla człon ków za -
miesz ku ją cych przy ul.: Agre sto wej, Ol cho wej, Kor czo -
ka od nr 54 do nr 71 – ja ko czwar ty okręg wy bor czy.

■ 13.05.2015 r. – Ha la Spor to wa „Po goń” w Za brzu
przy ul. Wol no ści 402, godz. 17:00 – dla człon ków za -
miesz ku ją cych przy ul.: Ja ni ka, Ko by liń skie go, Kor -
czo ka od nr 72 do nr 91, Kra siń skie go, Raj skiej, Sie -
ra kow skie go, Wol no ści – ja ko pią ty okręg wy bor czy.

■ 14.05.2015 r. – Ha la Spor to wa „Zgo da” w Biel szo wi -
cach przy ul. Spor tow ców 10, godz. 17:00 – dla człon -
ków za miesz ku ją cych przy ul.: Biel szo wic kiej, Na Pia -
ski, Pa de rew skie go, Pier ni kar czy ka, Zie lo nej – ja ko
szó sty okręg wy bor czy.

■ 18.05.2015 r. – Ha la Spor to wa „Po goń” w Za brzu
przy ul. Wol no ści 402, godz. 17:00 – dla człon ków za -
miesz ku ją cych przy ul.: Cze re śnio wej, Lesz czy no wej,
Po rdzi ka, Ja łow co wej – ja ko siód my okręg wy bor czy.

■ 19.05.2015 r. – Ha la Spor to wa „Po goń” w Za brzu
przy ul. Wol no ści 402, godz. 17:00 – dla człon ków za -
miesz ku ją cych przy ul.: Dz. Ro dła, Ka li no wej, Mo drze -
wio wej i Orze cho wej – ja ko ósmy okręg wy bor czy.

■ 20.05.2015 r. – Ha la Spor to wa „Zgo da” w Biel szo wi -
cach przy ul. Spor tow ców 10, godz. 17:00 – dla człon -
ków za miesz ku ją cych przy ul.: Ener ge ty ków, Mię dzy -
blo ko wej, Mio do wej, So li dar no ści, Za men ho fa – ja -
ko dzie wią ty okręg wy bor czy.

Ni�niej�sze� za�wia�do�mie�nie� jest� pi�smem� speł�nia�ją�cym

wy�mo�gi�art. 40�usta�wy�Pra�wo�Spół�dziel�cze�oraz�§ 86�ust. 1

Sta�tu�tu� GSM� „Lu�iza”� o za�wia�do�mie�niu� wszyst�kich

człon�ków�GSM�„Lu�iza”�na pi�śmie�o cza�sie,�miej�scu�i po�-

rząd�ku�ob�rad�Wal�ne�go�Zgro�ma�dze�nia�Człon�ków�GSM

„Lu�iza”.

harmongram zebrań  WZcz  w  częściach 

Uprzej mie wy ja śnia my, że w ob ra dach Wal ne go Zgro ma dze nia Człon ków mo gą uczest ni czyć Człon ko wie
GSM „Lu iza” za oka za niem ak tu al ne go do wo du toż sa mo ści zgod nie z przy na leż no ścią do swo je go okrę gu
wy bor cze go. Uczest ni czą cy w ob ra dach Człon ko wie pro sze ni są o pod pi sa nie przed wej ściem na sa lę ob rad li sty
obec no ści. Wy da nie man da tu na stą pi po jej pod pi sa niu. W ce lu spraw ne go prze pro wa dze nia ze bra nia pro si my Człon -
ków, któ rzy wy ra ża ją wo lę wzię cia udzia łu w Wal nym Zgro ma dze niu Człon ków o za po zna nie się z przy go to wa -
ny mi pro jek ta mi uchwał. 

◆ w spra wie za twier dze nia spra woz da nia z dzia łal no -
ści Za rzą du za rok 2014,

◆ w spra wie za twier dze nia spra woz da nia fi nan so we -
go za rok 2014,

◆ w spra wie po dzia łu nad wyż ki bi lan so wej za rok 2014,
◆ w spra wie udzie le nia ab so lu to rium Za rzą do wi.

11. Przed sta wie nie przez Prze wod ni czą ce go Ko mi sji Wy -
bor czej li sty kan dy da tów do Ra dy Nad zor czej,

12. Prze pro wa dze nie wy bo rów oraz pod ję cie Uchwa ły

w spra wie wy bo ru człon ków Ra dy Nad zor czej, 
13. Wol ne wnio ski, za py ta nia – dys ku sje.
14. Za mknię cie ob rad. 

Jedno cze śnie in for mu je my, że od dnia 22.04.2015 r.
w go dzi nach pra cy GSM „Lu iza” tj. po nie dzia łek
od godz. 7:00 do godz. 17:00, wto rek – pią tek
od godz. 7:00 do godz. 15:00, w sie dzi bie spół dziel ni
przy ul. Wol no ści 412 w Za brzu, w Dzia le Człon kow -
sko – Praw nym pok. 115 zo sta ły wy sta wio ne do wglą du
spra woz da nia i pro jek ty uchwał bę dą ce przed mio tem ob rad
Wal ne go Zgro ma dze nia Człon ków w czę ściach. Każ dy
czło nek GSM „Lu iza” ma pra wo do za po zna nia się z ty mi
do ku men ta mi. W ce lu po twier dze nia człon ko stwa w spół -
dziel ni pro si my o za bra nie ze so bą do wo du oso bi ste go. 

Po rzą dek ob rad Wal ne go Zgro ma dze nia człon ków 
gSm „lu iza” w czę ściach, w dniach 6.05.2015 r. – 20.05.2015 r.
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PiERW SZA CZęŚć 
WAL NE GO ZGRO MA DZE NiA

Wnio sek nr 1 
Ul. Mi kul czyc ka – wnio sek o pod łą cze nie blo ku przy ul.

Mi kul czyc kiej 4 i 4a do nit ki cie płow ni czej oraz wy stą pie -
nie do ZPEC -u o za ło że nie roz dziel ni ka cen tral ne go
ogrze wa nia; wnio sek o zro bie nie dro gi do jaz do wej do blo -
ku przy ul. Mi kul czyc kiej 4 i 4a

Odp. Wnio�sek�o pod�łą�cze�nie�do nit�ki�cie�płow�ni�czej�mo�że
zo�stać�zre�ali�zo�wa�ny�po zgro�ma�dze�niu�nie�zbęd�nych�środ�ków
fi�nan�so�wych�na kon�cie�fun�du�szu�re�mon�to�we�go�ww.�nie�ru�cho�-
mo�ści.�W spra�wie�dro�gi�do�jaz�do�wej,�na�sza�Spół�dziel�nia�kil�-
ka�krot�nie�wy�stę�po�wa�ła�do Urzę�du�Miej�skie�go�w Za�brzu�ale
do tej�po�ry�nie�od�nio�sło�to�po�żą�da�ne�go�skut�ku.�

Wnio sek nr 2 
Ul. 3-go Ma ja 37/6 – czy w pro gra mie mo der ni za cji bu -

dyn ków GSM „Lu iza” uwzględ nio no cen tral ne ogrze wa -
nie w bu dyn kach przy ul. 3-go Ma ja 35, 35a, 37, 37a – bez
do sta wy cie płej wo dy. Je że li tak, to w któ rym ro ku. Za zna -
czam, że nit ki cie płow ni cze ZPEC Za brze prze bie ga ją
wzdłuż bu dyn ku w po dwó rzu.

Odp.Wnio�sek�o pod�łą�cze�nie�do nit�ki�cie�płow�ni�czej�mo�-
że� zo�stać� zre�ali�zo�wa�ny� po zgro�ma�dze�niu� nie�zbęd�nych
środ�ków�fi�nan�so�wych�na kon�cie� fun�du�szu�re�mon�to�we�go
ww.�nie�ru�cho�mo�ści.

Wnio sek nr 3 
Ul. Kor czo ka 59e – uświa do mić

miesz kań ców spół dziel ni i użyt kow -
ni ków me diów na klat kach scho do -
wych o od po wie dzial no ści fi nan so -
wej spół dziel ni za kosz ty znisz czeń
na klat kach scho do wych spo wo do -
wa nych prze no sze niem me bli, sprzę -
tu AGD, mon ta żu, na praw me diów.
Na le ża ło by w biu le ty nie na pi sać
o w/w spra wie, in for mo wać na ta bli -
cach ogło szeń i w in nych moż li wych
for mach aby uświa do mić miesz kań -
ców, że kosz ty na praw znisz czeń to
kosz ty miesz kań ców.

Odp. O pro�ble�mie�de�wa�sta�cji�i nisz�-
cze�nia�na�sze�go�wspól�ne�go,�spół�dziel�-
cze�go�mie�nia�pi�sa�li�śmy�w na�szym�Biu�-

le�ty�nie�In�for�ma�cyj�nym�z wrze�śnia 2014�r.�w ar�ty�ku�le�pt.
„Sza�nuj�my�na�sze�wspól�ne�pie�nią�dze”.

Wnio sek nr 4 
Ul. Kor czo ka 59e – wy ci szyć skrzy pią ce drzwi wia tro -

ła pu; na pra wić scho dy wej ścio we i za bez pie czyć je gu mo -
wy mi na sa da mi (do tych cza so we na pra wy scho dów by ły
kiep skiej ja ko ści a ogó łem kosz ty ich wy mian wy so kie).

Odp. Pra�ce� re�mon�to�we� zo�sta�ną� prze�pro�wa�dzo�ne
po zgro�ma�dze�niu� nie�zbęd�nych� środ�ków� fi�nan�so�wych
na kon�cie�fun�du�szu�re�mon�to�we�go�ww.�nie�ru�cho�mo�ści.

Wnio sek nr 5 
Ul. Ba na chie wi cza 17 – pro si my o wy ja śnie nie i po moc

dla cze go trze ba cze kać na na pra wę win dy nie czyn nej bar -
dzo czę sto po 7-8 go dzin od mo men tu zgło sze nia te le fo -
nicz ne go.
Odp.�Wy�mie�nio�ny�we�wnio�sku� czas� ocze�ki�wa�nia� jest

stan�dar�do�wym�okre�sem�ocze�ki�wa�nia�na usu�nię�cie�uster�ki
win�dy.

Wnio sek nr 6
Ul. He we liu sza 28/3 – w 2012 r. pod ję to uchwa łę na wy -

rów na nie chod ni ka i wy ko na nie chod nicz ka przez traw nik
(oko ło 10 mb). Wy rów na nie chod ni ka wy ko na no, ale
chod nicz ka przez traw nik nie. Praw do po dob nie z bra ku
fun du szu. Jak dłu go moż na gro ma dzić fun du sze na wy ko -
na nie ta kie go chod nicz ka.

Wy kaz re ali za cji wnio sków zgło szo nych
pod czas Wal ne go Zgro ma dze nia człon ków

gSm „lu iza” w czę ściach 
w dniach 19, 20, 21, 22 i 23.05.2014 r.

Przydomowy�skwer�wykonany�społecznie�przez�grupę�mieszkańców�budynku
przy�ul.�Korczoka�60�w�Zabrzu.�
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Odp. W związ�ku�z nie�daw�no�wy�ko�na�ną�ter�mo�mo�der�ni�-
za�cją�ww.�nie�ru�cho�mo�ści,�stan�kon�ta�fun�du�szu�re�mon�to�we�-
go�jest�ujem�ny�i wy�no�si�mi�nus 1,3�mln�zł.�(rocz�ny�wpływ
środ�ków�na ww.�kon�to�wy�no�si�ok. 95�tys.�zł.).�Wy�ko�na�nie
ww.� chod�nicz�ka� bę�dzie�moż�li�we� po zgro�ma�dze�niu� nie�-
zbęd�nych� środ�ków� fi�nan�so�wych� na kon�cie� fun�du�szu� re�-
mon�to�we�go�ww.�nie�ru�cho�mo�ści.�

Wnio sek nr 7
Ul. 3-go Ma ja 37/6 – pro szę o wy rów na nie ubyt ków

na po dwó rzu – nie rów no ści od nr 35 do 37a.
Odp. Wy�rów�na�nie� ubyt�ków�w po�dwó�rzu�mo�że� zo�stać

zre�ali�zo�wa�ne�po zgro�ma�dze�niu�nie�zbęd�nych�środ�ków�fi�-
nan�so�wych�na kon�cie�fun�du�szu�re�mon�to�we�go�ww.�nie�ru�-
cho�mo�ści.

Wnio sek nr 8
Ul. Gen. de Gaul le’a 2-10 – miesz kań cy zwra ca ją się

z proś bą o uzu peł nie nie ubyt ków i nie rów no ści na pla cu
po dwór ko wym. Do te go ce lu na le ży za sto so wać grys lub
tłu czeń o ma łej gra nu la cji wraz z uwa ło wa niem. 

Odp. Wy�ko�na�nie�ww.�prac�bę�dzie�moż�li�we�po zgro�ma�-
dze�niu�nie�zbęd�nych�środ�ków�fi�nan�so�wych�na kon�cie�fun�-
du�szu�re�mon�to�we�go�ww.�nie�ru�cho�mo�ści.

Wnio sek nr 9
Ul. 1-go Ma ja 30 – pro szę o za ła twie nie świa tła w po -

miesz cze niach piw nicz nych, po nie waż okra da ją piw ni ce.
Odp. Oświe�tle�nie�jest�za�in�sta�lo�wa�ne�w głów�nych�gan�-

kach�piw�nic.

DRU GA CZęŚć
WAL NE GO ZGRO MA DZE NiA

Wnio sek nr 1
Ul. Zjed no cze nia 1 – wnio sku ję o zmia ny sta tu to we

w od nie sie niu do zle ceń na wy ko ny wa nie prac na rzecz
spół dziel ni a mia no wi cie cho dzi o to, że w sy tu acji ak tu -
al nie pa nu ją cej na ryn ku, zle ce nie prac fir mom z ryn ku
mo że być kon ku ren cyj ne i ko rzyst ne dla spół dziel ni.
W obec nej chwi li wy ko ny wa nie tych prac przez fir mę
Am per, jak w tej chwi li to funk cjo nu je, po wo du je wie lo -
krot nie nie wy ko ny wa nie ter mi no wo, nie pra wi dło wo tych
prac bo fir ma nie ma moż li wo ści prze ro bo wej i wca le nie
jest kon ku ren cyj na ce no wo do fir my z wol ne go ryn ku.
Więc ten wnio sek jest słusz nie uza sad nio ny bo ta for ma
jest szko dli wa dla spół dziel ni.

Odp. Z uwa�gi� na sprzecz�ność�wnio�sku� z prze�pi�sa�mi
do�ty�czą�cy�mi�kom�pe�ten�cji�WZCz�oraz�za�kre�su�ure�gu�lo�wań
sta�tu�to�wych�wnio�sek�nr 1�nie�zo�stał�pod�da�ny�pod gło�so�-
wa�nie.

Wnio sek nr 2
Ul. Po rzecz ko wa 1-3-5 – uprząt nię cie po zo sta ło ści

po wy mia nie bal ko nów za le ga ją cych w dal szym cią gu

na te re nie zie lo nym przed blo kiem; wy rów na nie po -
wierzch ni as fal to wej przed blo kiem j.w. od stro ny wejść
do kla tek scho do wych, znisz czo nej pod czas pod łą cza nia
ry nien i ka na li za cji bu rzo wej; prze ka za nie miesz kań com
in for ma cji o za mó wio nej i do star czo nej ilo ści cie pła
do bu dyn ku przy ul. Po rzecz ko wej 1-3-5 w związ ku z wy -
bo rem ry czał to we go roz li cze nia cie pła; zor ga ni zo wa nie
spo tka nia miesz kań ców i Głów ne go Księ go we go Spół -
dziel ni, na któ rym zo sta nie prze ka za na in for ma cja nt.
roz li cze nia po nie sio nych kosz tów na re mont i mo der ni za -
cję bu dyn ku przy ul. Po rzecz ko wej 1-3-5 z uwzględ nie -
niem do ta cji z Ban ku Ochro ny Śro do wi ska na uty li za cję
płyt azbe sto wych ze ścian bocz nych bu dyn ku; wy mia nę
pio nów wod nych (po ło żo nych 34 la ta te mu) w bu dyn ku
j.w.; spo wo do wa nie usu nię cia uszko dzeń po wsta łych
przy wej ściu do piw ni cy w klat ce scho do wej (Po rzecz ko -
wa 3) na sku tek prac pro wa dzo nych w związ ku z ada pta -
cją po miesz czeń na ga bi net. Uszko dze niu ule gła ścia na
bocz na i su fit.

Odp. Po�zo�sta�ło�ści� po wy�mia�nie� bal�ko�nów� zo�sta�ły
uprząt�nię�te.�Wy�rów�na�nie�na�wierzch�ni�as�fal�to�wej�zo�sta�ło
wy�ko�na�ne.�In�for�ma�cja�o za�mó�wio�nej�i do�star�czo�nej�ilo�ści
cie�pła�do bu�dyn�ku�przy ul.�Po�rzecz�ko�wej 1-3-5,�w związ�-
ku�z wy�bo�rem�ry�czał�to�we�go�roz�li�cze�nia�cie�pła,�zo�sta�nie
prze�ka�za�na�miesz�kań�com�po uprzed�nim� zło�że�niu� od�po�-
wied�nie�go�wnio�sku�w se�kre�ta�ria�cie�Za�rzą�du�GSM�„Lu�-
iza”.� Spo�tka�nie�miesz�kań�ców� z Za�rzą�dem� Spół�dziel�ni
(na któ�rym�zo�sta�nie�prze�ka�za�na�in�for�ma�cja�nt.�roz�li�cze�nia
po�nie�sio�nych�kosz�tów�na re�mont�i mo�der�ni�za�cję�bu�dyn�ku
przy ul.�Po�rzecz�ko�wej 1-3-5)�od�bę�dzie�się�po uprzed�nim
zło�że�niu�sto�sow�ne�go�wnio�sku�przez�miesz�kań�ców�w Za�rzą�-
dzie�Spół�dziel�ni.�Wy�mia�na�pio�nów�wod�nych�bę�dzie�moż�-
li�wa�po zgro�ma�dze�niu�nie�zbęd�nych�środ�ków�fi�nan�so�wych
na kon�cie� fun�du�szu� re�mon�to�we�go�ww.� nie�ru�cho�mo�ści.
Uszko�dze�nia�po�wsta�łe�przy wej�ściu�do piw�ni�cy�w klat�ce
scho�do�wej�(Po�rzecz�ko�wa 3)�bę�dą�na�pra�wio�ne�do końca
ma�ja�br.

Wnio sek nr 3
Ul. Kra siń skie go 26 – proś ba o wy stą pie nie do Wy -

dzia łu Ko mu ni ka cji w Urzę dzie Miej skim w Za brzu
o wpro wa dze nie zna ku za ka zu ru chu przed bra mą wjaz -
do wą przy ul. Kra siń skie go 26. Nie po win no to do ty czyć
miesz kań ców.

Odp. Od�po�wied�ni�znak�zo�stał�umiesz�czo�ny.

Wnio sek nr 4
Ul. Ka wi ka 24b – pro szę o zro bie nie wy lew ki przy wej -

ściu do klat ki, po desz czu zbie ra się wo da.
Odp. Wy�lew�ka�zo�sta�ła�wy�ko�na�na.

Wnio sek nr 5
Ul. Ko by liń skie go 8 – zwra ca my się z proś bą o wy mia -

nę drzwi wej ścio wych w na szej klat ce po nie waż te, któ -
re są obec nie nie speł nia ją swo jej ro li. Są w po waż nym
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stop niu zde wa sto wa ne, ła two je otwo rzyć bez uży cia klu -
cza przez co cią gle są otwar te i uła twia ją wej ście cy ga nom
i chu li ga nom, któ rzy de wa stu ją klat kę scho do wą oraz
piw ni cę.

Odp. Wy�mia�na�drzwi�bę�dzie�moż�li�wa�po zgro�ma�dze�niu
nie�zbęd�nych� środ�ków� fi�nan�so�wych� na kon�cie� fun�du�szu
re�mon�to�we�go�ww.�nie�ru�cho�mo�ści.

Wnio sek nr 6
Ul. Ka wi ka 9/17 – po now nie skła dam wnio sek na Wal -

nym Zgro ma dze niu (pierw szy był zgło szo ny na 8 czę ści
WZCz 24.05.2012 r.) o wy bu do wa nie za mknię te go
śmiet ni ka przy ul. Ja łow co wej 5. Obec ny śmiet nik się
roz sy pu je, w kil ku miej scach jest po pę ka ny, a po mo der -
ni za cji ka na li za cji do jazd do śmiet ni ka jest wy ko na ny ze
spad kiem od ul. Ja łow co wej do śmiet ni ka co po wo du je,
że wo da po każ dym na wet naj mniej szym desz czu spły -
wa do śmiet ni ka. Brak jest doj ścia do ku błów na śmie ci
więc lo ka to rzy chcąc nie chcąc wy rzu ca ją śmie ci przez
mur co po wo du je, że śmie ci za le ga ją obok ku błów. Nad -
mie niam rów nież, że w po bli żu znaj du je się sklep noc -
ny co spra wia, że pi jacz ki spod te go skle pu swo je po trze -
by fi zjo lo gicz ne za ła twia ją w tym śmiet ni ku.
Rów nież 2-3 krot nie ku bły na śmie ci i na se gre ga cję by -
ły pod pa la ne, co do dziś jest wi docz ne obok śmiet ni ka
od prze szło 2 mie się cy. Do wie dzia łem się rów nież, że
by ło już wy sta wio ne zle ce nie na wy ko na nie te go śmiet -
ni ka ale zo sta ło wstrzy ma ne przez sze fa GSM. Je śli po -
wo dem był te ren to po sta wić śmiet nik na te re nie na le żą -
cym do GSM „Lu iza”. Pro szę rów nież o do star cze nie dla
każ de go człon ka GSM re gu la mi nu po rząd ko we go lub
po wie sze nie ta kie go czy tel ne go re gu la mi nu w każ dej
klat ce scho do wej bo nie któ rzy lo ka to rzy za po mi na ją co
mo gą a co nie i z te go po wo du do cho dzi do spo rów
mię dzy są sia da mi. Pod kre ślić tłu stym dru kiem kie dy
obo wią zu je ci sza noc na, kie dy moż na re mon to wać
miesz ka nia, kie dy moż na trze pać dy wa ny, jak trzy mać
zwie rza ki w miesz ka niach i ja kie gro żą kon se kwen cje
za wy rzu ca nie sta rych me bli i zu ży te go sprzę tu AGD
do śmiet ni ków.

Odp. Od�no�śnie�wy�bu�do�wa�nia�śmiet�ni�ka�przy ul.�Ja�-
łow�co�wej 5�–�zo�stał�wy�ko�na�ny.�Od�no�śnie�Re�gu�la�mi�nu
Po�rząd�ko�we�go,�to�na te�mat�je�go�prze�strze�ga�nia�pi�sa�li�-
śmy�w na�szym�Biu�le�ty�nie�z wrze�śnia 2014�r.�na str. 15
w ar�ty�ku�le�pt.�„Wol�ność�Tom�ku�w swo�im�dom�ku�–�NIE
ZA�WSZE!”�Z peł�ną�tre�ścią�ww.�re�gu�la�mi�nu�moż�na�tak�-
że� za�po�znać� się� na stro�nie� in�ter�ne�to�wej� na�szej� Spół�-
dziel�ni.

Wnio sek nr 7
Ul. P. Skar gi 10/4 – w ro ku 2012 wy mie nio no nam

drzwi wej ścio we, scho dy na pra wio no przez ka na li za cję
wo do cią go wą. Ko par ka je uszko dzi ła i na pra wi li ale próg
nie zo stał na pra wio ny. Jak deszcz pa da to le je do ko ry ta -
rza. Praw do po dob nie prze pro wa dzo no 20 sierp nia ale ja

o ni czym nie wie dzia łam. Dla cze go nikt mnie nie po in -
for mo wał, dla te go bar dzo pro szę o na pra wie nie pro gu bo
próg się kru szy. Pro szę o za ła twie nie mej proś by.

Odp. Próg�zo�stał�na�pra�wio�ny.

Wnio sek nr 8
Ul. Wol no ści 359 – wnio sek o na pra wę na roż ni ków

(ro bo ty mu rar skie) przy wej ściu do klat ki scho do wej.
Odp. Na�pra�wę�na�roż�ni�ków�wy�ko�na�no.

Wnio sek nr 9
Ul. Kra siń skie go 28/4 – wnio sku ję o ko niecz ność wy -

ko na nia chod ni ka łą czą ce go klat kę scho do wą nr 28
przy ul. Kra siń skie go z bra ma mi wjaz do wy mi do po -
dwór ka. Klat ka scho do wa nr 28 w mo men cie opa dów
desz czu, śnie gu lub roz to pów wy klu cza moż li wość wej -
ścia lub wyj ścia tzw. „su chą sto pą”. Po dob ny wnio sek
skła da ny był już wie lo krot nie przez miesz kań ców miesz -
kań klat ki 28.

Odp. Wy�mie�nio�ny�we�wnio�sku�chod�nik�zo�stał�wy�ko�-
na�ny.

Wnio sek nr 10
Ul. Kra siń skie go 28/4 – wnio sku ję o ko niecz ność wy -

mia ny drzwi wej ścio wych do klat ki scho do wej nr 28
przy ul. Kra siń skie go. Ist nie ją ce drzwi są w sta nie ka -
ta stro fal nym (nie do my ka ją się, po psu te klam ki, po pę -
ka ne szy by). Drzwi nie sta no wią żad nej ochro ny dla lo -
ka to rów.

Odp. Wy�mia�na�drzwi�bę�dzie�moż�li�wa�po zgro�ma�dze�niu
nie�zbęd�nych� środ�ków� fi�nan�so�wych� na kon�cie� fun�du�szu
re�mon�to�we�go�ww.�nie�ru�cho�mo�ści.�

Wnio sek nr 11
Ul. Kra siń skie go 22 – pro si my o eks mi sję jed nych z lo -

ka to rów za miesz ka łych przy ul. Kra siń skie go 22 z po wo -
du cią głych ha ła sów, nie ustan nych li ba cji al ko ho lo wych
oraz za gro że nia spo wo do wa ne go kra dzie żą prą du.

Odp. –�Po�nie�waż�lo�kal�wy�mie�nio�ny�we�wnio�sku�jest�po�-
waż�nie�za�dłu�żo�ny,�Dział�Win�dy�ka�cji�na�szej�Spół�dziel�ni�wsz�-
czął�pro�ce�du�rę�eks�mi�syj�ną.�W jej�wy�ni�ku�w li�sto�pa�dzie�ub.
r.�zło�żo�no�do Są�du�wnio�sek�o eks�mi�sję.�W dniu 2.04.2015
r.�od�by�ła�się�roz�pra�wa�są�do�wa.�Sąd�wy�dał�wy�rok�za�ocz�ny.
Spół�dziel�nia�ocze�ku�je�na pi�smo�są�do�we�z tre�ścią�ww.�wy�-
ro�ku.

Wnio sek nr 12
Ul. Kor czo ka 87 – wy po sa żyć ka lo ry fer w klat ce scho -

do wej w po dziel ni ki cie pła; po do cie ple niu blo ku zmniej -
szyć „sze ro kość” ka lo ry fe ra z 12 że be rek do 8 że be rek;
od 01.04. do 01.10. każ de go ro ku wy łą czać ka lo ry fer
na klat ce scho do wej.

Odp. Po uzy�ska�niu�zgo�dy�wszyst�kich�miesz�kań�ców,�ilość
że�be�rek�zo�sta�nie�zmniej�szo�na.�Do dnia 15.04.2015�r.�ta�ka
zgo�da�miesz�kań�ców�nie�wpły�nę�ła�do na�szej�Spół�dziel�ni.
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Zgod�nie�z dal�szą�tre�ścią�ww.�wnio�sku,�zo�stał�wy�mie�nio�ny
za�wór�ter�mo�sta�tycz�ny�na ka�lo�ry�fe�rze�w klat�ce�scho�do�wej
i w uzgod�nie�niu�z miesz�kań�ca�mi�usta�wio�ny�na poz. 2�(gał�-
kę�ter�mo�sta�tu�od�po�wied�nio�za�bez�pie�czo�no).

Wnio sek nr 13
Ul. Kra siń skie go – wy mia na drzwi wej ścio wych w bu -

dyn ku przy ul. Kra siń skie go 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34.
Drzwi są na bie żą co re mon to wa ne przez na szych lo ka to -
rów. Wy czy ścić ryn ny (kil ku krot nie zgła sza ne by ło
do tech ni ków – bez echa aż w koń cu ryn ny się urwą.
Wy mie nić drzwi wej ścio we ul. Ko by liń skie go 2, 4,
6, 8, 10. Wy czy ścić ryn ny.

Odp. Ryn�ny�zo�sta�ły�wy�czysz�czo�ne.�Wy�mia�na�drzwi�mo�-
że�na�stą�pić�po zgro�ma�dze�niu�nie�zbęd�nych�środ�ków�fi�nan�-
so�wych�na kon�cie�fun�du�szu�re�mon�to�we�go�ww.�nie�ru�cho�-
mo�ści.

Wnio sek nr 14
Ul. Mał go rza ty 5-7 – upo rząd ko wać ob mu rze śmiet ni -

ka po ro bo tach ka na li za cyj nych; od pły wy z ry nien da -
cho wych nie są pod łą czo ne do no wej ka na li za cji; od no -
wić zde wa sto wa ny chod nik pod czas bu do wy DTŚ
z bu dyn ków przy ul. Mi ko łow skiej i Mał go rza ty; wy ko -
nać no wą in sta la cję ga zo wą w bu dyn ku przy ul. Mi ko -
łow skiej 4 i 6.

Odp. Ru�ry�od�pły�wo�we�z ry�nien�da�cho�wych�zo�sta�ły�pod�-
łą�czo�ne�do no�wej�ka�na�li�za�cji�desz�czo�wej�.�W dniu 17.09.
ubie�głe�go� ro�ku� od�by�ło� się� spo�tka�nie� na Za�bo�rzu� przy
ul.�Ka�wi�ka�z udzia�łem�v�-ce�Pre�zy�dent�Mia�sta�Za�brze�Ka�-
ta�rzy�ny�Dziu�ba,�Pre�ze�sa�Za�rzą�du�GSM,,�Lu�iza”�Wal�de�ma�-
ra�Chwi�sta,�Człon�ka�RN�GSM,,�Lu�iza”�Edwar�da�Foj�ci�ka
oraz�tech�ni�ków�Re�jo�nu.�W wy�ni�ku�spo�tka�nia�zo�sta�ła�po�-
wo�ła�na�wspól�na�ko�mi�sja.�O pra�cy�ww.�Ko�mi�sji�pi�sa�li�śmy
w na�szym�Biu�le�ty�nie�In�for�ma�cyj�nym�nr 4�(68),�któ�ry�uka�-
zał�się�w grud�niu 2014�r.�
Wy�ko�na�nie� po�zo�sta�łych� ro�bót� wy�mie�nio�nych�w ww.

wnio�sku� bę�dzie�moż�li�we� po zgro�ma�dze�niu� nie�zbęd�nych
środ�ków�fi�nan�so�wych�na kon�cie� fun�du�szu�re�mon�to�we�go
ww.�nie�ru�cho�mo�ści.�

Wnio sek nr 15
Ul. Ko by liń skie go 7 – w związ ku z bra kiem od po wied -

nich środ ków na kon cie fun du szu re mon to we go na szej
nie ru cho mo ści wnio sku je my tyl ko o na pra wę: od wod -
nie nia po dwór ka, utwar dze nia po wierzch ni, wy mia nę i na -
pra wę drzwi wej ścio wych (nie dzia ła do mo fon i za mek),
na pra wę zam ka lub wy mia nę drzwi wej ścio wych do piw -
ni cy, za go spo da ro wa nie miesz ka nia nr 7/10 (de wa sta cja
zam ka drzwi wej ścio wych przez bez dom nych), za bez -
pie cze nie pa ra pe tów przed od cho da mi go łę bi.

Odp. Miesz�ka�nie� nr 7/10� zo�sta�ło� za�bez�pie�czo�ne.
Nawierzchnię�wyrównano.�Wy�ko�na�nie�po�zo�sta�łych�ro�bót
bę�dzie�moż�li�we�po zgro�ma�dze�niu�nie�zbęd�nych�środ�ków�fi�-
nan�so�wych�na kon�cie�fun�du�szu�re�mon�to�we�go�ww.�nie�ru�-

cho�mo�ści.�Aby�go�łę�bie�nie�bru�dzi�ły�pa�ra�pe�tów�nie�na�le�ży
ich�do�kar�miać.

Wnio sek nr 16
Ul. Lom py 32 – pro szę o wpra wie nie okna na klat ce

scho do wej, któ re zo sta ło skra dzio ne na ul. Lom py 32. Pro -
szę o otyn ko wa nie bu dyn ku po nie waż miej sca mi od pa da
sta ry tynk i za gra ża bez pie czeń stwu. Za bez pie cze nie pu -
sto sta nów, wy mia na drzwi wyj ścio wych, po ma lo wa nie
klat ki, wy mia na in sta la cji elek trycz nej na klat ce, uprząt -
nię cie piw nic z za le ga ją cych śmie ci.

Odp. Za�bez�pie�cze�nie�pu�sto�sta�nów�wy�ko�na�no.�Po�zo�sta�-
łe�pra�ce�wy�mie�nio�ne�w ww.�wnio�sku�mo�gą�być�wy�ko�na�ne
po zgro�ma�dze�niu� nie�zbęd�nych� środ�ków� fi�nan�so�wych
na kon�cie�fun�du�szu�re�mon�to�we�go�ww.�nie�ru�cho�mo�ści.�

Wnio sek nr 17
Ul. P. Pro chow ni 3 – zwra cam się z proś ba o wy ja śnie -

nie czy fun dusz re mon to wy np. Przy Pro chow ni 3a i b jest
prze zna czo ny na re mont te go bu dyn ku; pro szę o za in sta -
lo wa nie nie wiel kiej ta bli cy in for ma cyj nej. Po przed nio in -
for ma cje by ły umiesz cza ne na drze wach, któ re zo sta ły
wy cię te.

Odp. Fun�dusz� re�mon�to�wy� jak� sa�ma� na�zwa�wska�zu�je
jest�na po�trze�by�re�mon�to�we�da�nej�nie�ru�cho�mo�ści.�Ta�bli�-
ca�in�for�ma�cyj�na�zo�sta�ła�za�wie�szo�na.

Wnio sek nr 18
Ul. Kos sa ka 11/4 – klat ka na Kos sa ka 11 by ła ostat nio

ma lo wa na w 2002 r. Jak pa mię tam jest za la na przez są -
sia da, du ża pleśń, dziu ry w lam pe riach aż się pro si o re -
mont; drzwi do piw ni cy są w za wia sach prze gni te i się nie
za my ka ją.

Odp. Klat�ka�scho�do�wa�zo�sta�nie�po�ma�lo�wa�na�zgod�nie
z przy�ję�tym�har�mo�no�gra�mem.�Wy�ko�na�nie�po�zo�sta�łych�ro�-
bót�bę�dzie�moż�li�we�po zgro�ma�dze�niu�nie�zbęd�nych�środ�ków
fi�nan�so�wych�na kon�cie�fun�du�szu�re�mon�to�we�go�ww.�nie�ru�-
cho�mo�ści.

Wnio sek nr 19
Ul. Wol no ści 359 – czy moż na na pra wiać pod okna mi

lo ka to rów ob ce sa mo cho dy?
Odp. Na te�mat�prze�strze�ga�nia�re�gu�la�mi�nu�po�rząd�ku�do�-

mo�we�go�pi�sa�li�śmy�w na�szym�Biu�le�ty�nie�z wrze�śnia 2014�r.
na str. 14�w ar�ty�ku�le�pt.�„Wol�ność�Tom�ku�w swo�im�dom�-
ku�–�NIE�ZA�WSZE!”.

Wnio sek nr 20 
Ul. Ka wi ka 24 – pro szę o usu nię cie blo ku be to no we go

za le ga ją ce go przy ul. Ka wi ka 24.
Odp. Blok�be�to�no�wy�usu�nię�to.

Wnio sek nr 21
Ul. Wol no ści 220 – od pa da ją cy tynk na ele wa cji (od po -

dwór ka) na wy so ko ści 2 pię tra co za gra ża bez pie czeń stwu
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miesz kań ców i osób po stron nych; wy mia na prze wo dów
elek trycz nych na bu dyn ku od stro ny po dwór ka, wy mia na
okien na klat ce scho do wej, ocie ple nie bu dyn ku, pod łą cze -
nie bu dyn ku do nit ki cie płow ni czej, pu ste miesz ka nia
nr 4 i 2 od oko ło 10 lat, z któ re go wy do by wa się mę czą -
cy odór.

Odp. W spra�wie�wy�mia�ny� prze�wo�dów� elek�trycz�nych
wy�sła�no 4.08.�ub.�r.�ko�lej�ne�pi�smo�do fir�my�TAU�RON.�Tyn�-
ki�od�ku�to,�a po wy�mia�nie�prze�wo�dów�elek�trycz�nych�ubyt�-
ki�tyn�ku�zo�sta�ną�uzu�peł�nio�ne.
Wy�ko�na�nie�po�zo�sta�łych�ro�bót�bę�dzie�moż�li�we�po zgro�-

ma�dze�niu� nie�zbęd�nych� środ�ków� fi�nan�so�wych� na kon�cie
fun�du�szu�re�mon�to�we�go�ww.�nie�ru�cho�mo�ści.�Stan�sa�ni�tar�-
ny�pu�stych�miesz�kań�nr 4�i 2�po�wtór�nie�spraw�dzo�no.

Wnio sek nr 22
Ul. Ja ni ka 21a/10 – zgła szam wnio sek o ma lo wa nie

kla tek scho do wych; pro szę wy mie nić nr bu dyn ku po nie -
waż ten sta ry nr jest nie wi docz ny. 

Odp. Klat�ki�scho�do�we�zo�sta�ły�po�ma�lo�wa�ne.�Wy�ko�na�no
no�wy�nu�mer�bu�dyn�ku.

TRZE CiA CZęŚć
WAL NE GO ZGRO MA DZE NiA

Wnio sek nr 1
Ul. Dz. Ro dła 2/17 – usu nąć lub spo wo do wać usu nię cie

od spo je nia wia tro ła pu (przy bu dów ki) od głów ne go bu -
dyn ku. Szko da po wsta ła w wy ni ku ro bót ka na li za cyj nych
przy ul. Dz. Ro dła 2.

Odp. Od�spo�je�nie�wia�tro�ła�pu�zo�sta�ło�usu�nię�te.�

Wnio sek nr 2
Ul. Po rdzi ka 11/8 – plac za baw mię dzy blo ka mi przy

ul. Po rdzi ka, huś taw ka na łań cu chach gro zi ba wią cym
się dzie ciom – pro szę o zmia nę łań cu chów na czę ści sta -
łe (prę ty). O ile to moż li we ogro dzić plac za baw bo w pia -
skow ni cy za ła twia ją się zwie rzę ta. W klat ce przy ul. Po -
rdzi ka 5 za mon to wać do mo fo ny oraz po ma lo wać klat kę
scho do wą.

Odp. W związ�ku�z pla�no�wa�ną�ter�mo�mo�der�ni�za�cją�ścia�-
ny�bal�ko�no�wej�bu�dyn�ku,�są�od dłuż�sze�go�cza�su�gro�ma�dzo�-

ne�środ�ki�fi�nan�so�we�na ten�cel.�Do de�cy�zji�miesz�kań�ców
po�zo�sta�wia�my�na ja�ki�cel�chcą�osta�tecz�nie�prze�zna�czyć
zgro�ma�dzo�ne�fun�du�sze.�

Wnio sek nr 3
Ul. Lesz czy no wa 6a/12 – wnio sek o wy re mon to wa nie

chod ni ka wzdłuż blo ku ul. Lesz czy no wej 6a i 6b
(po desz czu wej ście do tych kla tek jest za la ne wo dą co
unie moż li wia wej ście do nich. Chod nik na od cin ku
od ul. Lesz czy no wej 6 do pierw szej klat ki wy re mon to -
wa ła fir ma wy ko nu ją ca pra ce wod no -ka na li za cyj ne
na osie dlu – po nie waż ta fir ma na tym od cin ku uszko -
dzi ła chod nik.

Odp. Wdniu 17.09.�ubie�głe�go�ro�ku�od�by�ło�się�spo�tka�nie
na Za�bo�rzu� przy ul.�Ka�wi�ka...� (ciąg� dal�szy� patrz� odp.
na wnio�sek�nr 14�z Dru�giej�Czę�ści�Wal�ne�go�Zgro�ma�dze�nia).�
Re�mont�chod�ni�ka�wy�ko�na�no�w za�kre�sie�w ja�kim�zo�stał

on�uszko�dzo�ny�w trak�cie�prac�wod�no�-ka�na�li�za�cyj�nych.
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Wnio sek nr 4
Ul. Lesz czy no wa 6a/12 – wnio sek o za bez pie cze nie

(za mknię cie) skrzy nek ener ge tycz nych na par te rze przy ul.
Lesz czy no wej 6a. Skrzyn ki te są po otwie ra ne i każ dy ma
do nich do stęp.

Odp. Skrzyn�ki�zo�sta�ły�po�now�nie�za�bez�pie�czo�ne.

Wnio sek nr 5
Ul. Ka li no wa 15a/2 – po więk szyć par king przy ul. Ka -

li no wej 15; do pil no wać aby głów ny wy ko naw ca prac ter -
mo mo der ni za cji (Ka li no wa 15) upo rząd ko wał obej ście
oraz traw ni ki do oko ła blo ku – pod czas tych prac sa mo cho -
dy cię ża ro we spo wo do wa ły ko le iny w tra wie przy śmiet -
ni ku oraz po mię dzy blo kiem a par kin giem oraz przed bal -
ko na mi. Stan ja ki był przed roz po czę ciem w/w prac mu si
być przy wró co ny przez tych, któ rzy po zo sta wi li nie ład.
Prac tych nie moż na zle cić in nej fir mie gdyż bę dzie my
pła cić z na szych pie nię dzy za de wa sta cję. Po pra wić ele -
wa cję wej ścio wą do kla tek scho do wych przez fir mę wy -
ko nu ją cą w/w pra ce – du że ubyt ki tyn ku na ele wa cji,
miej sca mi zbyt gru be war stwy, któ re spo wo do wa ły „spły -
nię cie” je go, bar dzo oszczęd ne na ło że nie tyn ku! W po ło -
wie kwiet nia wpły nę ło pi smo do Spół dziel ni „Lu iza”
w spra wie tych prac, do dnia dzi siej sze go nie wy ko na no
po pra wek jak i rów nież brak od po wie dzi na pi smo. Kie -
dy bę dzie to wy ko na ne? Przy blo ku Ka li no wej 13 wy re -
mon to wa no pia skow ni cę dla dzie ci – su per, gdy by nie psy!
Pro szę o umiesz cze nie sto sow nych ta blic, iż to miej sce nie
jest punk tem za ła twia nia psich po trzeb – nie jed no krot nie
wła ści ciel jest przy zwie rza ku i wi dzi co się dzie je. Traw -
ni ki wo kół blo ków w tym tak że Ka li no wa 15 peł ne psich
od cho dów. Pro szę by przy wyj ściach z kla tek umie ścić
sto sow ne ta bli ce, by każ dy wła ści ciel sprzą tał po swo im
psie. Na le ży też cią gle edu ko wać spo łecz no ści w IN FOR -
MA TO RZE pa pie ro wym i elek tro nicz nym na w/w te mat.
Wpro wa dzić opła ty dla wła ści cie li zwie rza ków na za kup
od po wied nich to reb i umiej sco wić je przy wyj ściach z blo -
ku w ce lu uprząt nię cia nie czy sto ści
po psie.

Odp. Po�więk�sze�nie�par�kin�gu�bę�dzie
moż�li�we�po zgro�ma�dze�niu�od�po�wied�-
nich� środ�ków�na fun�du�szu� re�mon�to�-
wym�ww.�nie�ru�cho�mo�ści.�Wy�ko�naw�ca
prac� ter�mo�mo�der�ni�za�cyj�nych� upo�-
rząd�ko�wał� te�ren� wy�mie�nio�ny� we
wnio�sku.�Ele�wa�cja�wej�ścio�wa�do bu�-
dyn�ku� jest� po ter�mo�mo�der�ni�za�cji.
O „psim”�pro�ble�mie�pi�sa�li�śmy�w na�-
szym�Biu�le�ty�nie� z wrze�śnia 2014� r.
na str. 14�w ar�ty�ku�le� pt.� „Wol�ność
Tom�ku...”.

Wnio sek nr 6
Ul. Orze cho wa 10/15 – zwra cam

się z wnio skiem do GSM „Lu iza”

w Za brzu o jak naj szyb sze wy ko na nie ter mo mo der ni za cji
bu dyn ku nr 10 przy ul. Orze cho wej lub po dać pla no wa -
ną, re al ną da tę wy ko na nia tych prac. Pro szę tak że o wy -
ko na nie do dat ko wych miejsc par kin go wych w po bli żu
bu dyn ku przy Orze cho wej 10. Wnio sku ję rów nież o po -
sa dze nie drzew ni sko pien nych w w/w oko li cy.

Odp. Wy�ko�na�nie�ter�mo�mo�der�ni�za�cji�i in�nych�prac�wy�mie�-
nio�nych�we�wnio�sku�bę�dzie�moż�li�we�po zgro�ma�dze�niu�od�po�-
wied�nich�środ�ków�na fun�du�szu�re�mon�to�wym�ww.�nie�ru�cho�-
mo�ści�–�zgod�nie�z har�mo�no�gra�mem�do�cie�pleń�bu�dyn�ków
na�szej�Spół�dziel�ni.�Zo�stał�on�opu�bli�ko�wa�ny�w kwiet�nio�wym
(2014�r.)�wy�da�niu�na�sze�go�Biu�le�ty�nu�In�for�ma�cyj�ne�go.

Wnio sek nr 7
Ul. Ka li no wa 13c/2 – do ty czy do cie ple nia bu dyn ku

przy ul. Ka li no wej 13.
Odp. Ter�mo�mo�der�ni�za�cja�ww.�bu�dyn�ku�bę�dzie�wy�ko�na�-

na� zgod�nie� z przy�ję�tym� przez�GSM�„Lu�iza”� har�mo�no�-
gra�mem�do�cie�pleń�bu�dyn�ków�na�szej�Spół�dziel�ni.�Zo�stał�on
opu�bli�ko�wa�ny�w kwiet�nio�wym�(2014�r.)�wy�da�niu�na�sze�go
Biu�le�ty�nu�In�for�ma�cyj�ne�go.

Wnio sek nr 8
Ul. Ka li no wa 13/11 – ja ki jest wła ści wy po wód po mi -

nię cia re mon tu blo ku Ka li no wa 13 (blo ki Ka li no wa 11 i 15
zo sta ły zro bio ne) i czy pla no wa ny re mont Ka li no -
wej 13 – 2016 r. jest tyl ko praw do po dob ny.

Odp. Patrz�od�po�wiedź�na wnio�sek�nr 7.

Wnio sek nr 9
Ul. Ka li no wa 11b/4 – pro szę o wy tłu ma cze nie mi dla cze -

go i na ja kiej pod sta wie pod nie sio no mi tak zwa ny LAF
z 0,80 na 0,93 sko ro lo ka to rzy zaj mu ją cy lo ka le
M -4 na 2 i 3 pię trze do sta ją zwro ty za C.O. a lo ka to rzy zaj -
mu ją cy 1-sze pię tro otrzy mu ją do syć po kaź ne do pła ty bo
mam już do syć te go bez sen sow ne go pła ce nia, nie wiem
za co do dziś dnia.
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Odp. W tej�spra�wie�zo�sta�ło�wy�sła�ne�pi�smo�wy�ja�śnia�-
ją�ce�do wszyst�kich�miesz�kań�ców�po�sia�da�ją�cych�miesz�-
ka�nia�z c.o.�

Wnio sek nr 10
Ul. Mo drze wio wa 10/11 – wnio sku ję o za bu do wa nie

dasz ków nad scho da mi wyj ścio wy mi z klat ki – za bez pie -
cza ją cych przed spa da ją cy mi so pla mi w cza sie zi my, pi -
smo w tej spra wie z pod pi sa mi miesz kań ców zo sta ło zło -
żo ne u pre ze sa spół dziel ni. Usu nąć ży wo płot od stro ny
pół noc nej bu dyn ku po nie waż za sła nia wi docz ność
przy wej ściu na dro gę oraz za trzy mu je wil goć co po wo -
du je po ra sta nie tyn ku mchem, rów nież zło żo ne jest pi smo
u pre ze sa. Ob ło żo ny płyt ka mi bu dy nek wzmoc nić kra węż -
ni ka mi.

Odp. Za�bu�do�wa�nie�dasz�ków�zo�sta�ło�wy�ko�na�ne.�Po�ło�że�-
nie�kra�węż�ni�ków,�usu�nię�cie�zie�lo�ne�go�na�lo�tu�bę�dzie�moż�-
li�we�po zgro�ma�dze�niu�od�po�wied�nich�środ�ków�na fun�du�szu
re�mon�to�wym�ww.� nie�ru�cho�mo�ści.� Ży�wo�płot� zo�stał� usu�-
nię�ty.�

Wnio sek nr 11
Ul. Mo drze wio wa 4/1 – wnio sek o wy cin kę czte rech to -

po li przy ul. Mo drze wio wej w re jo nie blo ków 3-5, jest to
te ren na le żą cy do Urzę du Mia sta więc proś ba o pi smo
do Urzę du Mia sta w tej spra wie.

Odp. Sto�sow�ne�pi�smo�wy�sła�no�do Urzę�du�Miej�skie�go
w Za�brzu�na po�cząt�ku�czerw�ca�ubr.�w któ�rym�m.in.�zwró�-
co�no�się�z proś�bą�o wy�cię�cie�ww.�to�pól.�Z wy�ja�śnień�uzy�-
ska�nych�w UM�Za�brze�wy�ni�ka,�że�ww.�to�po�le�nie�ro�sną
na grun�tach�miasta�ani�na�gruntach�na�szej�Spół�dziel�ni.�

Wnio sek nr 12
Ul. Mo drze wio wa 8/16 – pro szę o za mon to wa nie no -

wych do mo fo nów. Obec ne są nie spraw ne!
Odp. Wy�mia�na� do�mo�fo�nów� na no�we� bę�dzie�moż�li�wa

po zgro�ma�dze�niu�od�po�wied�nich�środ�ków�na fun�du�szu�re�-
mon�to�wym�ww.� nie�ru�cho�mo�ści.� Obec�nie� za�mon�to�wa�ne
do�mo�fo�ny�zo�sta�ły�na�pra�wio�ne.

Wnio sek nr 13
Ul. Lesz czy no wa 11/1 – pro szę w imie niu miesz kań -

ców o da szek nad drzwia mi wej ścio wy mi bo za le wa
w cza sie desz czu lam pę i do mo fon; pro si my tak że o po -
pra wie nie chod ni ka po mię dzy chod ni kiem głów nym
a chod ni kiem do wej ścia do do mu. W cza sie desz czów
nie da się przejść.

Odp. Za�bu�do�wa�nie�dasz�ka�na�stą�pi�w ra�mach�mo�der�ni�-
za�cji�bu�dyn�ku�(Pro�gram�Kaw�ka).�Chod�nik�bę�dzie�po�pra�-
wio�ny�po za�koń�cze�niu�ro�bót�ter�mo�mo�der�ni�za�cyj�nych.

Wnio sek nr 14
Wnio sek nie pod pi sa ny – na pra wić do mo fon Orze -

cho wa 2; wy ko nać miej sca par kin go we przy ul. Orze cho -
wej.

Odp. Na�pra�wę�do�mo�fo�nu�wy�ko�na�no.�Utwo�rze�nie�miejsc
par�kin�go�wych� bę�dzie�moż�li�we� po zgro�ma�dze�niu� od�po�-
wied�nich�środ�ków�na fun�du�szu�re�mon�to�wym�ww.�nie�ru�cho�-
mo�ści.

Wnio sek nr 15
Ul. Ka li no wa 15/13 – na pra wa chod ni ka przed bu dyn -

kiem, są dziu ry w as fal cie i po desz czu stoi wo da i trud -
no je omi nąć.

Odp. Na�pra�wa�chod�ni�ka�bę�dzie�moż�li�wa�po zgro�ma�dze�-
niu�od�po�wied�nich�środ�ków�na fun�du�szu�re�mon�to�wym�ww.
nie�ru�cho�mo�ści.

Wnio sek nr 16
Ul. Orze cho wa 10/16 – ocie ple nie (ter mo mo der ni za -

cja) bu dyn ku przy Orze cho wej 10 w usta lo nym ter mi nie
(do 2016 r.); po pra wie nie uli cy (wy so kie kra węż ni ki);
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ko niecz ność par kin gów obok bu dyn ków przy ul. Orze -
cho wej; za zie le nie nie po prze pro wa dzo nej ka na li za cji;
mo der ni za cja wy sy pi ska śmie ci przy ca łej uli cy
(na więk sze kon te ne ry).

Odp. Ter�mo�mo�der�ni�za�cja�ww.�bu�dyn�ku�bę�dzie�wy�ko�na�-
na� zgod�nie� z przy�ję�tym� przez�GSM�„Lu�iza”� har�mo�no�-
gra�mem�do�cie�pleń�bu�dyn�ków�na�szej�Spół�dziel�ni.�Zo�stał�on
opu�bli�ko�wa�ny�w kwiet�nio�wym�(2014�r.)�wy�da�niu�na�sze�go
Biu�le�ty�nu�In�for�ma�cyj�ne�go.�Po�pra�wa�sta�nu�uli�cy,�wy�ko�na�-
nie�do�dat�ko�wych�par�kin�gów,�przy�wró�ce�nie�zie�le�ni�po ro�-
bo�tach�wod�no�-ka�na�li�za�cyj�nych�a tak�że�wy�mia�na�kon�te�ne�-
rów�na więk�sze�le�ży�w ge�stii�Urzę�du�Miej�skie�go�w Za�brzu.
Od�no�śnie�mo�der�ni�za�cji�wy�sy�pi�ska�śmie�ci�–�wy�sła�no�sto�-
sow�ne�pi�smo�do UM�Za�brze.

Wnio sek nr 17
Ul. Mo drze wio wa 4/1 – wnio sek o umó wie nie spo tka -

nia po mię dzy GSM „Lu iza”, człon ka mi spół dziel ni oraz
p. Pre zy dent m. Za brze w spra wie par kin gów na Za bo rzu
oraz przy wró ce nia wi ze run ku osie dla po re mon cie in sta -
la cji wod.-kan. – wnio sek pod pi sa ny przez więk szość
uczest ni ków ze bra nia. 

Odp. Pod ko�niec�czerw�ca�ub.�r.�od�by�ło�się�spo�tka�nie�Ra�-
dy�Dziel�ni�cy�z przed�sta�wi�cie�la�mi�Urzę�du�Miej�skie�go�w Za�-
brzu.�Na�sza�Spół�dziel�nia�wy�stą�pi�ła�z pi�smem�do UM�Za�-
brze�z proś�bą�o ko�lej�ne�spo�tka�nie�z p.�pre�zy�dent�mia�sta
Za�brze.�

W spra wie ww. wnio sku po pro si li śmy w ubr. o wy po -
wiedź Pre zy dent Mia sta Za brze Mał go rza tę Mań kę -
-Szu lik: 
–�Mo�der�ni�za�cja�wo�do�cią�gów�i ka�na�li�za�cji�to�ogrom�ne

wy�zwa�nie�dla�ca�łe�go�mia�sta�–�za�rów�no�pod wzglę�dem�or�-
ga�ni�za�cyj�nym,�jak�rów�nież�przez�pry�zmat�trud�no�ści,�z ja�-
ki�mi�bo�ry�ka�ją�się�miesz�kań�cy.�Dla�te�go�dzię�ku�ję�za zro�zu�-
mie�nie,�udział�w spo�tka�niach�ro�bo�czych�i nie�zwy�kle�cen�ną
współ�pra�cę.�Ta�in�we�sty�cja�jest�klu�czo�wa�w dal�szym�roz�wo�-
ju�Za�brza.�Prze�zna�czy�li�śmy�na nią�pra�wie 800�mi�lio�nów
zło�tych,� w tym 339�mi�lio�nów� po�zy�ska�li�śmy� z fun�du�szy
unij�nych.�Wy�ko�naw�cy�pra�cu�ją�pod bacz�nym�okiem�pra�-
cow�ni�ków�Jed�nost�ki�Re�ali�zu�ją�cej�Pro�jekt.�Wska�zać�na�le�-
ży� tak�że�na ro�lę,� ja�ką�peł�nią� rad�ni�Ra�dy�Mia�sta,� rad�ni
dziel�ni�co�wi�oraz�miesz�kań�cy,�któ�rzy�na bie�żą�co�przy�glą�da�-
ją�się�po�stę�pom�prac.�W Za�bo�rzu�wy�ko�naw�cy�ro�bót�spo�-
tka�li�wie�le�nie�prze�wi�dzia�nych�trud�no�ści,�z któ�ry�mi�so�bie
po�ra�dzi�li.�Nie�ste�ty�wpły�nę�ło�to�na opóź�nie�nie�prac.�Głów�-
ny�za�kres�in�we�sty�cji�zo�stał�już�zre�ali�zo�wa�ny.�Po za�koń�cze�-
niu�prac�na�stą�pią�od�bio�ry,�w któ�rych�tak�jak�roz�ma�wia�li�-
śmy�na wrze�śnio�wym�spo�tka�niu,�udział�we�zmą�pra�cow�ni�cy
Jed�nost�ki�Re�ali�zu�ją�cej�Pro�jekt,�Miej�skie�go�Za�rzą�du�Dróg
i In�fra�struk�tu�ry�In�for�ma�tycz�nej�oraz�przed�sta�wi�cie�le�GSM
„Lu�iza”� i rad�ni� dziel�ni�co�wy.� Re�ali�za�cja� te�go� za�da�nia
spra�wia,�że�Za�brze�sta�je�się�nie�tyl�ko�bar�dziej�przy�ja�zne
miesz�kań�com,�ale�też�kon�ku�ren�cyj�ne�i jesz�cze�atrak�cyj�niej�-
sze�dla�in�we�sto�rów�–�cze�go�przy�kła�dem�jest�mię�dzy�in�ny�-
mi�sprze�daż�dział�ki�pod bu�do�wę�skle�pu�IKEA.

Wnio sek nr 18
Ul. Mo drze wio wa 10 – spraw dzić czy jest po bie ra na

opła ta za ko rzy sta nie przez do zor czy nię z pral ni ja ko na -
rzę dziow ni. Ko rzy sta z wo dy i prą du.

Odp. Kosz�ty�zwią�za�ne�z ww.�za�gad�nie�nia�mi�są�mi�ni�-
mal�ne�i nie�rzu�tu�ją�na ogól�ne�kosz�ty�utrzy�ma�nia�nie�ru�-
cho�mo�ści.

CZWAR TA CZęŚć 
WAL NE GO ZGRO MA DZE NiA

Wnio sek nr 1
Ul. Pa de rew skie go 17 – udo stęp nie nie sta nu kon ta

fun du szu re mon to we go każ de go blo ku plus wy dat ki
i za dłu że nie co rocz nie; od biór tech nicz ny drzwi wej -
ścio wych i na dach – ja kość wy ko na nia; mon taż okien
i pa ra pe tów na klat kach scho do wych – wo da wle wa się
do środ ka – pa ra pe ty za mon to wa ne po ni żej okien, brak
ob ró bek.

Odp. In�for�ma�cje�fi�nan�so�wo�-księ�go�we�do�ty�czą�ce�da�nej
nie�ru�cho�mo�ści�mo�że�uzy�skać�czło�nek�Spół�dziel�ni�w sie�-
dzi�bie�na�szej�Spół�dziel�ni�(Dział�Księ�go�wo�ści),�Za�brze,
ul.�Wol�no�ści 412.�Drzwi�wej�ścio�we�i drzwi�na dach�zo�-
sta�ły�wy�mie�nio�ne�dwa�la�ta�te�mu.�Wa�dy�mon�ta�żo�we�okien
i pa�ra�pe�tów�zo�sta�ły�usu�nię�te.

Pią TA CZęŚć 
WAL NE GO ZGRO MA DZE NiA

Wnio sek nr 1
Ul. Mię dzy blo ko wa 1 – miesz kań cy, lo ka to rzy Ha lem -

ba ul. Mię dzy blo ko wa 1 pro szą: 1) o po sa dze nie no wych
ży wo pło tów wo kół blo ku – ist nie ją ce są od cza su po -
wsta nia blo ku. Z ty łu blo ku na le ży od dzie lić prze strzeń
mię dzy blo kiem a par ko wa ny mi sa mo cho da mi. 2) po sta -
wić znak za ka zu ją cy wy pro wa dza nia psów. 3) po ma lo -
wać klat ki by pod nieść es te ty kę blo ku po wy ko na nej ter -
mo mo der ni za cji. 4) do pro wa dzić do prze nie sie nia
po jem ni ków na śmie ci se gre go wa ne (wła sność mia sta),
któ re znaj du ją się na koń cu blo ku – na po czą tek blo ku
obok śmiet ni ka (wła sność spół dziel ni) – gdyż do tych -
cza so wa sy tu acja urą ga wa run kom sa ni tar nym i po rząd -
ko wi.

Odp.Wy�ko�na�nie�prac�wy�mie�nio�nych�we�wnio�sku�bę�dzie
moż�li�we�po zgro�ma�dze�niu�od�po�wied�nich�środ�ków�na fun�-
du�szu�re�mon�to�wym�ww.�nie�ru�cho�mo�ści.�Ma�lo�wa�nie�kla�tek
scho�do�wych� bę�dzie� zre�ali�zo�wa�ne� zgod�nie� z przy�ję�tym
w na�szej�Spół�dziel�ni�har�mo�no�gra�mem.�W spra�wie�prze�nie�-
sie�nia�po�jem�ni�ków�na śmie�ci�se�gre�go�wa�ne�wy�sła�no�pi�smo
do UM�Ru�da�Ślą�ska.�

Wnio sek nr 2
Ul. Mio do wa 15 1. wy ciąć su che drze wo; 2. po przy ci -

nać zde cy do wa nie drze wa znaj du ją ce się bli sko okien;
3. wy mie nić płyt ki na scho dach i na jed nej stro nie za ło -
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żyć stop nie gu mo we; 4. usta wić zna ki za ka zu ją ce wy pro -
wa dza nia psów ty pu „Ku pa wsty du”.

Odp. Drze�wo�zo�sta�ło�wy�cię�te.�Wy�mia�na�pły�tek�na scho�-
dach� bę�dzie�moż�li�wa� po zgro�ma�dze�niu� od�po�wied�nich
środ�ków�na fun�du�szu�re�mon�to�wym�ww.�nie�ru�cho�mo�ści.

Wnio sek nr 3
Ul. Spor tow ców 12 – my lo ka to rzy do mu pro si my

o ro ze zna nie n/w pro ble mów: 1) za mon to wać znak za -
ka zu wjaz du za wy jąt kiem miesz kań ców; 2) kon tro la
okie nek w piw ni cy bu dyn ku – brak w nie któ rych piw -
ni cach; 3) za da sze nie wejść do kla tek przed desz -
czem; 4) je że li by ła by moż li wość do bu do wy ła zie nek to
lo ka to rzy trzech miesz kań by li by wdzięcz ni (są ubi ka -
cje brak ła zie nek).

Odp. Od�po�wied�nie�zna�ki�za�ka�zu�oraz�bra�ku�ją�ce�okien�-
ka�w piw�ni�cach�zo�sta�ły�wy�ko�na�ne.�Wy�ko�na�nie�po�zo�sta�łych
prac�bę�dzie�moż�li�we�po zgro�ma�dze�niu�od�po�wied�nich�środ�-
ków�na fun�du�szu�re�mon�to�wym�ww.�nie�ru�cho�mo�ści.

Wnio sek nr 4
Ul. Ks. Nie dzie li 59-61 1) po więk szyć par king dla sa -

mo cho dów w re jo nie bu dyn ku przy ul. Ks. Nie dzie li
59-61. W po ro zu mie niu z Urzę dem Mia sta ozna czyć te -
ren obok trans for ma to ra zna kiem „Par king” a w dal szej
ko lej no ści utwar dzić te ren. 2) upo rząd ko wać re jon kon te -
ne rów na śmie ci: ogro dzić kon te ne ry, obec nie z uwa gi
na du żą od le głość mię dzy po jem ni ka mi na od pa dy wtór -
ne a po zo sta ły mi kon te ne ra mi se gre ga cja od pa dów jest
cał ko wi cie za nie dba na, po jem ni ki na od pa dy wtór ne oraz
kon te ne ry mu szą znaj do wać się obok sie bie – Ks. Nie dzie -
li 59-61. 3) za bu do wać za da sze nia nad bal ko na mi ostat -
niej kon dy gna cji – Ks. Nie dzie li 59. 4) uru cho mić stro nę
in ter ne to wą, któ ra umoż li wi bie żą ce mo ni to ro wa nie opłat
za czynsz i wo dę. 

Odp. Na spo�tka�niu�przed�sta�wi�cie�li�na�szej�Spół�dziel�ni
z przed�sta�wi�cie�la�mi�UM�Ruda�Śl.,�któ�re�od�by�ło�się�pod ko�-
niec� czerw�ca� ubr.� za�war�to� wstęp�ne� po�ro�zu�mie�nie� co
do pro�por�cjo�nal�ne�go�udzia�łu�mia�sta�Ruda�Śl.�i GSM�,,Lu�-
iza”�w re�ali�za�cji� par�kin�gu.�Do 15.04� br.� nie� uzy�ska�no
żad�nej�od�po�wie�dzi�ze�stro�ny�UM�Ru�da�Śl.�Za�bu�do�wa�za�-
da�szeń�nad bal�ko�na�mi�bę�dzie�moż�li�wa�po zgro�ma�dze�niu
od�po�wied�nich�środ�ków�na fun�du�szu�re�mon�to�wym�ww.�nie�-
ru�cho�mo�ści.�Mo�ni�to�ro�wa�nie�opłat�za czynsz�i wo�dę�na�le�-
ży�do osób�zo�bo�wią�za�nych�do uisz�cza�nia�ww.�opłat.

Wnio sek nr 5
Ul. Ko ko ta 162 – za miast no wych po dziel ni ków cie pła

w miesz ka niach za bu do wać licz ni ki, gdyż po dziel ni ki
mo ty wu ją do wy zię bia nia miesz kań; udroż nić od pływ
z ryn ny (pion II) w blo ku Ko ko ta 162a; wy re mon to wać
lub zli kwi do wać ele men ty ozdob ne w zie leń cu przed blo -
kiem Ko ko ta 162.

Odp. Za�mia�na�po�dziel�ni�ków�na licz�ni�ki�nie�zmie�nia
mo�ty�wa�cji� do nie�do�grze�wa�nia� miesz�kań,� a z punk�tu

wi�dze�nia� eko�no�micz�ne�go� jest� nie�opła�cal�na� (bar�dzo
wy�so�kie�na�kła�dy�fi�nan�so�we�na ww.�wy�mia�nę).�Od�pły�-
wy�z ry�nien�są�sys�te�ma�tycz�nie�udroż�nia�ne.�W spra�wie
ele�men�tów�ozdob�nych�w zie�leń�cu�–�patrz�od�po�wiedź.
na wnio�sek�nr 6.�

Wnio sek nr 6
Ul. Ko ko ta 162 – ro ze brać znaj du ją cy się z ty łu bu dyn -

ku przy ul. Ko ko ta 162a -d ele ment za da szo ny – od stro -
ny ko pal ni; wy mia na, na pra wa ru ry od pro wa dza ją cej wo -
dę desz czo wą z da chu przy 4 klat ce bu dyn ku
Ko ko ta 162c; Za sy pać dziu ry na par kin gu przy bu dyn ku
ul. Ko ko ta 162.

Odp. Ru�ry�i par�king�zo�sta�ły�na�pra�wio�ne.�W spra�wie�ele�-
men�tów�ozdob�nych�w zie�leń�cu�wy�sła�no�pi�smo�do UM�Ru�-
da� Śl.� Po osta�tecz�nych� uzgod�nie�niach� i do�peł�nie�niu
wszyst�kich� for�mal�no�ści� ww.� ele�men�ty� ozdob�ne� zo�sta�ną
usu�nię�te�po zgro�ma�dze�niu�od�po�wied�nich�środ�ków�na fun�-
du�szu�re�mon�to�wym�ww.�nie�ru�cho�mo�ści.

Wnio sek nr 7
Ul. Ks. Nie dzie li 53 – zro bić ogro dze nie na śmie ci

w po se sji Ks. Nie dzie li 53-53a z po wo du za śmie ca nia ca -
łej po se sji pa pie ra mi oraz fo lia mi.

Odp. Wy�mie�nio�ne�we�wnio�sku�ogro�dze�nie�bę�dzie�moż�-
li�we�do wy�ko�na�nia�po zgro�ma�dze�niu�od�po�wied�nich�środ�-
ków�na fun�du�szu�re�mon�to�wym�ww.�nie�ru�cho�mo�ści.

Wnio sek nr 8
Ul. Ks. Nie dzie li 59 – na wie zie nie zie mi i wy rów na nie

te re nu przy klat ce nr 59f ul. Ks. Nie dzie li 59; wy ko nać
prze dłu że nie chod ni ka na uli cy Ks. Nie dzie li 59f wzdłuż
by łej ko tłow ni. Chod nik, o któ rym mo wa wy star czy
na sze ro kość 1m bie żą ce go; za bez pie czyć wej ście do by -
łej ko tłow ni i od dzie lić część ko tłow ni, w któ rej są za wo -
ry do miesz kań klat ki 59f.

Odp. Prze�dłu�że�nie�chod�ni�ka�na uli�cy�Ks.�Nie�dzie�li 59f
wzdłuż�by�łej�ko�tłow�ni�jest�nie�ce�lo�we.�Za�bez�pie�cze�nie�wej�-
ścia�do ko�tłow�ni�wy�ko�na�no.

Wnio sek nr 9
Ul. Ko ko ta 162 – wy rów nać te ren (par king) przy ul. Ko -

ko ta 162c – za pad nię ta stu dzien ka ka na li za cyj na oraz
czę ścio wo kost ka bru ko wa gro zi to uszko dze niem sa mo -
cho du lub mo że do pro wa dzić do ura zu prze cho dzą cych
tam osób.

Odp. Pra�ce�wy�mie�nio�ne�we�wnio�sku�wy�ko�na�no.

Wnio sek nr 10
Ul. Ener ge ty ków 21b/41 – zgła szam wnio sek o od stą pie -

nie od in sta la cji po dziel ni ków na ka lo ry fe rach po nie waż nie
od zwier cie dla ją wła ści we go ko rzy sta nia z ener gii ciepl -
nej. Po dziel ni ki sa in sta lo wa ne za wy so ko a ka lo ry fe ry
ogrze wa ją tyl ko w 1/3 wy so ko ści od gó ry. Kosz ty ogrze wa -
nia są o 70% wyż sze niż we wspól no tach miesz ka nio wych.

WYkaZ realiZacJi WnioSkóW ZgłoSZonYch PodcZaS WZcz W cZę ściach
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Odp. Wy�ni�ki�prze�pro�wa�dzo�nej�wśród�miesz�kań�ców�an�-
kie�ty�nie�wska�zu�ją�na po�trze�bę�od�stę�po�wa�nia�od in�sta�la�-
cji�po�dziel�ni�ków�cie�pła.�Są�one�mon�to�wa�ne�zgod�nie�z obo�-
wią�zu�ją�cy�mi�prze�pi�sa�mi.

Wnio sek nr 11
Ul. Ks. Nie dzie li 59 – 1) roz wią zać pro blem par kin gów

wzdłuż ca łe go blo ku, cho dzi o 2 m pa sa tra wia ste go
wzdłuż ca łe go bu dyn ku, któ ry na le ży do mia sta. Pro si my
o za an ga żo wa nie się pa na pre ze sa w ne go cja cje po mię dzy
Urzę dem Mia sta a spół dziel nią. Wy ty czo ne miej sca par -
kin go we nie mu szą być utwar dzo ne, wy star czy usta wie -
nie zna ków o moż li wo ści par ko wa nia na pa sie tra wia stym
zna ku in for ma cyj ne go nr D -18 oraz ta blicz kę do zna ku T -
-30e. Za po bie gnie to kon flik tom lo ka to rów ze stra żą miej -

ską i zwięk szy bez pie czeń stwo dzie ci do cho dzą cych
do szko ły. 2) roz wią zać pro blem kon te ne rów na śmie ci,
któ re nie są pięk ną wi zy tów ką te go osie dla a szcze gól nie
w trak cie wia trów, śmie ci fru wa ją po ca łym te re nie (po -
sta wić wia tę). 3) roz wią zać pro blem do stę pu do za wo rów
wo dy oraz C.O. dla klat ki nr 59f z po wo du za mu ro wa nych
drzwi do by łej ko tłow ni. W przy pad ku awa rii gro zi to za -
la niem miesz kań.

Odp. Od�po�wied�ni�do�stęp�do za�wo�rów�wo�dy�i C.O.�dla
klat�ki�nr 59f�zo�stał�wy�ko�na�ny.�Na spo�tka�niu,�któ�re�od�by�-
ło�się�pod ko�niec�czerw�ca�ub.�r..�za�pa�dły�m.�in.�usta�le�nia
co�do pro�ble�mu�par�kin�gów�wzdłuż�ca�łe�go�blo�ku.�Na po�-
sta�wie�nie�–�wy�mie�nio�nej�we�wnio�sku�wia�ty�–�brak�na ra�-
zie�środ�ków�fi�nan�so�wych�na fun�du�szu�re�mon�to�wym�ww.
nie�ru�cho�mo�ści.

WYkaZ realiZacJi WnioSkóW ZgłoSZonYch PodcZaS WZcz W cZę ściach

Malowanie�klatek�schodowych�w�budynkach�przy�ul.�Chroboka�w�Rudzie�Śląskiej.
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Ba�da�nie�do�ty�czy�ło�spra�woz�da�nia�fi�nan�so�we�go�za rok

2014�Gór�ni�czej� Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej� „Lu�iza”

z sie�dzi�bą�w Za�brzu,�ul.�Wol�no�ści 412,�na któ�re�skła�-

da�się:

• wpro wa dze nie do spra woz da nia fi nan so we go

• bi lans spo rzą dzo ny na dzień 31 grud nia 2014 r., któ ry

po stro nie ak ty wów i pa sy wów za my ka się su -

mą: 68.429.404,29 zł.

• ra chu nek zy sków i strat za rok ob ro to wy od 1 stycz -

nia 2014 r. do 31 grud nia 2014 r., wy ka zu ją cy zysk net -

to w wy so ko ści 2.167.467,15 zł.

• ze sta wie nie zmian w fun du szu wła snym za rok ob ro -

to wy od 1 stycz nia 2014 r. do 31 grud nia 2014 r. wy -

ka zu ją ce wzrost fun du szu wła sne go o kwo tę:

602 023,41 zł.

• ra chu nek prze pły wów pie nięż nych za rok ob ro to wy

od 1 stycz nia 2014 r. do 31 grud nia 2014 r. wy ka zu ją -

cy zmniej sze nie sta nu środ ków pie nięż nych o kwo tę

225 451,41 zł. 

• do dat ko we in for ma cje i ob ja śnie nia.

W opi nii bie głe go nie za leż ne go re wi den ta czy ta my m.in.:

„Na�szym�zda�niem,�zba�da�ne�spra�woz�da�nie� fi�nan�so�we,
we�wszyst�kich�istot�nych�aspek�tach:

•�przed�sta�wia� rze�tel�nie� i ja�sno� in�for�ma�cje� istot�ne� dla
oce�ny�sy�tu�acji�ma�jąt�ko�wej�i fi�nan�so�wej�ba�da�nej�Spół�-
dziel�ni�na dzień 31�grud�nia 2014�ro�ku,�jak�też�jej�wy�-
ni�ku�fi�nan�so�we�go�za rok�ob�ro�to�wy�od 1�stycz�nia 2014
ro�ku�do 31�grud�nia 2014�ro�ku,

•�zo�sta�ło�spo�rzą�dzo�ne�zgod�nie�z wy�ma�ga�ją�cy�mi�za�sto�so�-
wa�nia�za�sa�da�mi�(po�li�ty�ką)�ra�chun�ko�wo�ści�oraz�na pod�-
sta�wie�pra�wi�dło�wo�pro�wa�dzo�nych�ksiąg�ra�chun�ko�wych,

•��jest�zgod�ne�z wpły�wa�ją�cy�mi�na treść�spra�woz�da�nia�fi�-
nan�so�we�go�prze�pi�sa�mi�pra�wa�i po�sta�no�wie�nia�mi�sta�-
tu�tu�spół�dziel�ni

Spra�woz�da�nie�z dzia�łal�no�ści�spół�dziel�ni�jest�kom�plet�ne
w ro�zu�mie�niu�art. 49�ust. 2�usta�wy�o ra�chun�ko�wo�ści,�a za�-
war�te�w nim�in�for�ma�cje,�po�cho�dzą�ce�ze�zba�da�ne�go�spra�-
woz�da�nia�fi�nan�so�we�go,�są�z nim�zgod�ne”.

Spół�dziel�czy�Re�gio�nal�ny�Zwią�zek�Re�wi�zyj�ny�w Ryb�ni�ku

Nr�KIBR 690

Klu�czo�wy�Bie�gły�Re�wi�dent

Ja�dwi�ga�De�ja

Z przed sta wio nych po wy żej in for ma cji wy ni ka, że na -

szą Spół dziel nię wy róż nia do bra płyn ność fi nan so wa,

zna czą ce fun du sze wła sne, du że na kła dy na re mon ty oraz

na ter mo mo der ni za cję swo ich za so bów miesz ka nio wych.

Wnio sek nr 12
Ul. Ko ko ta 145 – pro szę o za ło że nie ka mer na bu dyn -

ku przy ul. Ko ko ta 145 ze wzglę du na de wa sta cję. Tak że
pro szę o ter mo izo la cję bu dyn ku.

Odp. Ter�mo�mo�der�ni�za�cja�bu�dyn�ku�by�ła�wy�ko�na�na 7-8
lat�te�mu.�Za�ło�że�nie�ka�mer�bę�dzie�moż�li�we�po zgro�ma�dze�-
niu�środ�ków�fi�nan�so�wych�na fun�du�szu�re�mon�to�wym�ww.
nie�ru�cho�mo�ści.�

Wnio sek nr 13
Ul. Chro bo ka 10 – wy mia na okien na klat ce scho do wej,

wy ja śnie nie osu sza nia blo ku na ul. Chro bo ka 10/8, da -
szek za le wa ścia nę ze wnętrz ną kuch ni, co chwi lę ma my
dach ła ta ny i ryn ny spa wa ne. Kto wziął pie nią dze za prze -
wie sze nie skrzyn ki na re kla mę nr 10 oraz za sy pa nie do -
łu po wy mia nie ru ry ka na li za cyj nej, kto za ro bił na tym.

Odp. Dasz�ki�i ryn�ny�zo�sta�ły�po�pra�wio�ne.

Wnio sek nr 14
Ul. Mio do wa 15. 1) za ło żyć wy dłu że nia na ko mi ny

spa li no we tzw. „H” (w zi mie nie ma cią gu, a w otwo rach
wen ty la cyj nych ciąg jest). 2) Na pra wić ka fle na scho -
dach przed klat ką oraz za ło żyć gu mo we na kład ki an ty po -
śli zgo we na tych scho dach. 3) wy mie nić pły ty chod ni ko -
we od klat ki w kie run ku przy chod ni.

Odp. Na ko�mi�ny�za�ło�żo�no�od�po�wied�nie�na�sa�dy.�Po�zo�-
sta�łe�pra�ce�bę�dą�moż�li�we�do wy�ko�na�nia�po zgro�ma�dze�niu
od�po�wied�nich�środ�ków�na fun�du�szu�re�mon�to�wym�ww.�nie�-
ru�cho�mo�ści.

Wnio sek nr 15
Ul. Ks. Nie dzie li 22-32 – od re stau ro wa nie bu dyn ków

pod le ga ją ce kon ser wa to ro wi za byt ków przy ul. Ks. Nie -
dzie li 22-32.

Odp. W spra�wie�od�re�stau�ro�wa�nia�bu�dyn�ków�przy ul.
Ks.� Nie�dzie�li 22-32� na�sza� Spół�dziel�nia� przy�go�to�wu�je
obec�nie�pro�jekt�pi�lo�ta�żo�wy�po�le�ga�ją�cy�na od�re�stau�ro�wa�-
niu�fron�to�wej�ele�wa�cji�jed�ne�go�z bu�dyn�ków�–�przy współ�-
pra�cy�Miej�skie�go�Kon�ser�wa�to�ra�Za�byt�ków�w Ru�dzie�Śl.

■

opi nia nie za leż ne go bie głe go re wi den ta
dla Wal ne go Zgro ma dze nia człon ków
gór ni czej Spół dziel ni miesz ka nio wej

„lu iza” w Za brzu
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Pod sta wa praw na:
– usta wa z dnia 16.09.1982 r. Pra wo

spół dziel cze (Dz. U. z 2003 r. nr 188,
poz. 1848 z późn. zm.)

– usta wa z 15.09.2000 r. o spół dziel niach
miesz ka nio wych (Dz. U. z 2003 r.
nr 119, poz. 1116 z późn. zm.)

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

– sta tut Gór ni czej Spół dziel ni Miesz ka -
nio wej „Lu iza”.

§ 1.
Przed mio tem ni niej sze go Re gu la mi nu są
za sa dy wy bo ru człon ków Ra dy Nad zor -
czej w GSM „Lu iza” w Za brzu.

§ 2.
1. Ra da Nad zor cza skła da się z 7-9

człon ków.
2. Człon ków Ra dy Nad zor czej wy bie ra

się spo śród człon ków Spół dziel ni.
3. Je że li człon kiem Spół dziel ni jest oso -

ba praw na, do Ra dy Nad zor czej mo -
że być wy bra na oso ba nie bę dą ca
człon kiem Spół dziel ni, upo waż nio -
na przez oso bę praw ną.

§ 3.
1. Ka den cja Ra dy Nad zor czej wy no si 3

la ta i trwa od Wal ne go Zgro ma dze nia
w czę ściach, na któ rym Ra da Nad zor -
cza zo sta ła wy bra na, do Wal ne go
Zgro ma dze nia w czę ściach, któ re
do ko na wy bo ru Ra dy Nad zor czej
na na stęp ną ka den cję. Nie moż na być
człon kiem Ra dy Nad zor czej dłu żej niż
przez dwie ko lej ne ka den cje. 

2. W ra zie ustą pie nia człon ka Ra dy
Nad zor czej, od wo ła nia go lub utra ty
man da tu na sku tek usta nia człon ko -
stwa w Spół dziel ni, w przy pad ku, gdy
licz ba człon ków bę dzie mniej sza niż
okre ślo na w § 91 pkt. 1 sta tu tu,
na naj bliż szym Wal nym Zgro ma dze -
niu lub je go czę ściach zo sta ną prze -
pro wa dzo ne wy bo ry uzu peł nia ją ce
na okres do koń ca da nej ka den cji.

3. W skład Ra dy Nad zor czej nie mo gą
wcho dzić oso by, bę dą ce pra cow ni ka -
mi Spół dziel ni. Uchwa ła w spra wie
wy bo ru ta kiej oso by do Ra dy Nad zor -
czej jest nie waż na. Z chwi lą na wią -
za nia sto sun ku pra cy przez człon ka
Ra dy Nad zor czej usta je je go człon ko -

stwo w Ra dzie Nad zor czej Spół -
dziel ni.

§ 4.
Za kres dzia ła nia Ra dy Nad zor czej re gu -
lu je § 93 sta tu tu.

§ 5.
1. Wy bo ry do Ra dy Nad zor czej od by wa -

ją się w gło so wa niu taj nym.
2. Kan dy da tów do Ra dy Nad zor czej

wy bie ra się na Wal nym Zgro ma dze -
niu Człon ków lub je go czę ściach.

3. Za rząd Spół dziel ni usta la jed no man -
da to we okrę gi wy bor cze z któ rych są
wy bie ra ni człon ko wie Ra dy Nad zor -
czej. Zgło sze nia kan dy da tów do Ra -
dy Nad zor czej przyj mu je Za rząd.

§ 6.
1. Kan dy da tów na człon ków Ra dy Nad -

zor czej zgła sza ją do Spół dziel ni
człon ko wie na 15 dni przed pierw szą
czę ścią Wal ne go Zgro ma dze nia. Zgło -
sze nie po win no być po par te przez 10-
ciu człon ków. 

2. Zgła sza nie kan dy da tur na stę pu je
na pi śmie z po da niem:
• imie nia i na zwi ska kan dy da ta
• imie nia i na zwi ska zgła sza ją ce go
• uza sad nie nie kan dy da tu ry
• zgo da kan dy da ta

3. Za rząd do ko nu je re je stra cji zgło szo -
nych kan dy da tów do Ra dy Nad zor -
czej.

4. Ko mi sja Wy bor cza przed sta wia
na każ dej czę ści Wal ne go Zgro ma dze -
nia al fa be tycz ną li stę kan dy da tów spo -
śród zgło szo nych osób speł nia ją cych
wa run ki ni niej sze go Re gu la mi nu.

§ 7.
1. Wy bo ry do Ra dy Nad zor czej prze pro -

wa dza się przy po mo cy kart wy bor -
czych, na któ rych umiesz czo ne są na -
zwi ska i imio na zgło szo nych kan dy -
da tów, z po dzia łem, we dług okrę -
gów wy bor czych. Li stę kan dy da -
tów przy go to wu je się al fa be tycz nie.

2. Gło so wa nie od by wa się przez wło że -
nie kar ty wy bor czej do urny w obec -
no ści Ko mi sji Skru ta cyj nej.

3. Za oso by wy bra ne do Ra dy Nad zor -
czej uwa ża się kan dy da tów, któ rzy
otrzy ma li ko lej no naj więk szą ilość gło -
sów, przy czym ilość wy bra nych osób
nie mo że być więk sza od ilo ści miejsc
w skła dzie Ra dy Nad zor czej. Ilość wy -

bra nych osób nie mo że rów nież prze -
kra czać ilo ści miejsc przy zna nych
da nym okrę gom wy bor czym i w każ -
dym okrę gu nie mo że prze kra czać
okre ślo nej licz by do Ra dy Nad zor czej.
Przy rów nej ilo ści gło sów od da nych
na kan dy da tów na ostat nie miej sca ob -
ję te man da ta mi, za rzą dza się do dat ko -
we gło so wa nie na tych kan dy da -
tów na Nad zwy czaj nym Wal nym
Zgro ma dze niu. Je że li ist nie je ko -
niecz ność prze pro wa dze nia do dat ko -
wych wy bo rów na Nad zwy czaj nym
Wal nym Zgro ma dze niu, to Ra da Nad -
zor cza kon sty tu uje się po prze pro wa -
dze niu w/w. wy bo rów.

4. Uchwa ła w spra wie wy bo ru człon -
ków Ra dy Nad zor czej jest waż na, je -
że li zo sta ła pod da na pod gło so wa nie
wszyst kich czę ści Wal ne go Zgro ma -
dze nia.

5. W przy pad ku, gdy ilość na zwisk nie
skre ślo nych na zło żo nej kar cie wy bor -
czej jest więk sza od ilo ści miejsc przy -
zna nych da ne mu okrę go wi wy bor cze -
mu oraz gdy licz ba kan dy da tów prze -
kra cza okre ślo ną ilość miejsc w skła -
dzie Ra dy Nad zor czej to głos od da -
ny uzna je się za nie waż ny w ca ło ści.

6. Ilość gło sów od da nych na po szcze gól -
nych kan dy da tów ob li cza Ko mi sja
Skru ta cyj na, a Prze wod ni czą cy Ko -
mi sji ogła sza wy ni ki gło so wa nia. 

§ 8.
1. Czło nek Ra dy Nad zor czej w ra zie nie

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

2. Gło so wa nie w spra wach od wo ła nia
człon ka Ra dy Nad zor czej prze pro wa -
dza się przez zło że nie od po wied nich
kart do urny w obec no ści Ko mi sji
Skru ta cyj nej.

§ 9.
Osta tecz ny skład Ra dy Nad zor czej zo -
sta je usta lo ny w zbior czym pro to ko le
wszyst kich czę ści Wal ne go Zgro ma -
dze nia.

regulamin wyborów do rady nadzorczej 
gSm „luiza” w Zabrzu



Wy daw ca: Gór ni cza Spół dziel nia Miesz ka nio wa „Lu iza”, 41-800 Za brze, ul. Wol -
no ści 412, e-mail: gsmluiza@gsmluiza.pl   www.gsmluiza.com.pl
Re da gu je: Ze spół. Na kład 5700 egz.

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Zna cze nie wy ra zów: 
Po zio mo: 1. de li kat na tka ni na. 6.

ostre przed me tą. 9. na sza Gór ni cza
Spół dziel nia Miesz ka nio wa. 10. plam -
ka na oku. 11. wit ki. 12. krzew. 15.
wska zu ją cy u rę ki. 18. jest to 5700 eg -
zem pla rzy Biu le ty nu In for ma cyj ne go
GSM „LU IZA”. 21. por cja czosn -
ku. 22. ku zyn by dła do mo we go. 23.
zwień cze nie wież. 24. fli sa cy spła wia -
ją cy drew no rze ką. 25. daw na ma chi -
na ob lęż ni cza. 28. za kład ob rób ki
drew na. 32. du ży gar nek. 34. prze pi -
sy obo wią zu ją ce człon ków GSM „LU -
IZA” od 28 wrze śnia 2012 r. 35. pa no -
ra micz ny w ki nie. 36. wcze sna po ra
dnia. 37. na sze mia sto. 40. okres bez
opa dów. 43. uchwyt kub ka. 46. dzie li
dom na pię tra. 47. bu ty na kół kach. 48.
ra chu nek ban ko wy. 49. buj da, kłam -
stwo. 50. opła ta za miesz ka nie.

Pio no wo: 2. sa mi naj lep si. 3. Zgro -
ma dze nie Człon ków GSM „LU IZA”

w czę ściach w dniach 6–20 ma ja 2015
roku. 4. bu dy nek wie lo pię tro wy. 5. tan -
de ta w sztu ce. 6. owoc tar ni ny. 7. księ -
ga li tur gicz na. 8. głów ny po si łek
dnia. 13. „Rad ca praw ny od po wia da”
w na szym Biu le ty nie In for ma cyj -
nym. 14. by ła prze pro wa dzo na wśród
człon ków GSM „LU IZA”, o spo so bie
roz li cze nia c. o.. 15. cza so wy na wcza -
sach. 16. pod no śnik. 17. ele ment ca -
ło ści. 19. bar wa. 20. zor ga ni zo wa ne
dzia ła nie. 26. dy cha wi ca. 27. nie je den
w ze spo le ar ty stycz nym Te atru No we -
go w Za brzu. 29. do da tek do umo -
wy. 30. sze ro ki bal kon. 31. ptak lub
grzyb. 32. przy czy na ner wic. 33. przy -
bu dów ka. 37. za pas, re zer wa. 38. ko -
lor. 39. krup ni czek. 41. nie użyt ki rol -
ne. 42. gór ski za kręt. 44. stre fa. 45.
śliw ka ze śli wy.
Li�te�ry�z pól�do�dat�ko�wo�po�nu�me�ro�-

wa�nych�od 1�do 13�da�dzą�roz�wią�za�nie
krzy�żów�ki.

iNFORMATOR GSM „LUiZA”

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Luiza”

41-800 Zabrze, ul. Wolności 412
tel.: 32 278 67 12÷13, fax: 32 278 23 65

Dział 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 świąt oraz
do dat ko wo w każ dy po nie dzia łek w go dzi -
nach od 15.00 do 17.00.
Administracje: Zabrze ul. Jałowcowa 20,
tel. 32 271 18 94

czynna poniedziałek-piątek: 7.00-15.00
dodatkowo w poniedziałki: 15.00-16.45
Ruda Śląska ul. Bielszowicka 98, 
tel. 32 240 11 97

czynna poniedziałek-piątek: 7.00-15.00
dodatkowo w poniedziałki: 15.00-16.45
Punkty kasowe:
Zabrze ul. Jałowcowa 20, poniedziałek:
8.00-16.45, wtorek-piątek: 8.00-15.00.
Ruda Śląska, ul. Bielszowicka 98, ponie-
działek: 8.00-16.45, wtorek-piątek: 8.00-15.00
Ru da Ślą ska – Ha lem ba, ul. So li dar no ści 22
po nie działe k: w godz. 7.45-16.30, wtore k-
czwarte k w godz. 7.45-15.30, piąt ki
w godz. 7.00-15.00.
Ważne numery telefonów:
Sekretariat wew. 35
Czynsze wew. 31, 32
Dział wodny wew. 38
Dział windykacji wew. 46
Dział członkowski wew. 47, 48
Księgowość 42, 43

Telefon awaryjny: 508 091 556

iSTOTNE TELEFONY:

● ZABRZE
Pogotowie Ratunkowe 999, 32 271 19 13
Straż Pożarna 998, 32 271 20 20
Policja 997, 32 277 92 55
Straż Miejska 986, 32 271 80 52
Pogotowie Ciepłownicze 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 Dźwigowe 32 271 62 62
Pomoc drogowa 32 271 39 15
● RUDA ŚLĄSKA
Pogotowie Ratunkowe 999, 32 248 60 57
Straż Pożarna 998, 32 244 70 60
Policja 997, 32 244 92 55
Straż Miejska 986, 32 248 62 81 w. 001
Pogotowie Ciepłownicze 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 Dźwigowe 32 271 62 62
Pomoc drogowa 32 242 26 74


