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Wkrótce w GSM ,,Luiza”

Walne Zgromadzenie
Członków w częściach

W bu dyn kach GSM „Luiza” przy ul. Po rdzi ka trwa ją pra ce przy wy mian ie in sta la cji
ga zo wej.

W dniach�od 15�do 30�czerw�ca�br.
w ha�li� Klu�bu� Spor�to�we�go� „Zgo�da”
w Ru�dzie� Ślą�skiej� –� Biel�szo�wi�cach
i ha�li�„Po�goń”�w Za�brzu�od�bę�dzie�się
w dzie�wię�ciu�czę�ściach�Wal�ne�Zgro�-
ma�dze�nie�Człon�ków Gór�ni�czej�Spół�-
dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej�„Lu�iza”�(ter�mi�-
ny,�miej�sca�i po�rzą�dek�ob�rad�za�miesz�-
cza�my�w środ�ku�nu�me�ru).�W pro�gra�-
mie�naj�bliż�sze�go�Wal�ne�go�Zgro�ma�dze�-
nia� Człon�ków zna�la�zły� się� mię�dzy

in�ny�mi�kwe�stie:�za�twier�dze�nia�spra�-
woz�dań�z dzia�łal�no�ści�Ra�dy�Nad�zor�-
czej�i Za�rzą�du,�za�twier�dze�nie�spra�woz�-
da�nia�fi�nan�so�we�go�za rok 2008,�po�-
dzia�łu� nad�wyż�ki� fi�nan�so�wej
za rok 2008,�udzie�le�nia�ab�so�lu�to�rium
człon�kom� Za�rzą�du,� wy�bo�ru� człon�-
ków no�wej� Ra�dy� Nad�zor�czej� oraz
zby�cia� nie�ru�cho�mo�ści.� Har�mo�no�-
gram�Spo�tkań�Wal�ne�go�Zgro�ma�dze�-
nia�Człon�ków.����
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ZA�PRO�SZE�NIE

Za�rząd� GSM� „Lu�iza”� uprzej�mie� za�pra�sza� człon�ków GSM� „Lu�iza”
w dniach 15-30�czerw�ca 2009�r.�na ze�bra�nie�Wal�ne�go�Zgro�ma�dze�nia�Człon�-
ków w czę�ściach.�

Szcze�gó�ły�we�wnątrz�nu�me�ru.
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Dnia 15.06.2009� r.� dla�pierw�szej
gru�py od�bę�dzie�się�na Ha�li�Spor�to�wej
„Zgo�da”�w Biel�szo�wi�cach� pierw�sza
część�Wal�ne�go�Zgro�ma�dze�nia�w czę�-
ściach,� dla� człon�ków za�miesz�ku�ją�-
cych� przy uli�cach:� Biel�szo�wic�kiej,
Chro�bo�ka,� Jan�kow�skie�go,� Pa�de�rew�-
skie�go,�Pier�ni�kar�czy�ka.� Jest� to� rów�-
nież 1�okręg�wy�bor�czy.
Dnia 16.06.2009�r.�dla�dru�giej�gru�-

py od�bę�dzie� się� na Ha�li� Spor�to�wej
„Zgo�da”�w Biel�szo�wi�cach�dru�ga�część
Wal�ne�go�Zgro�ma�dze�nia�w czę�ściach,
dla� człon�ków za�miesz�ku�ją�cych
przy uli�cach:�Ko�ko�ta,�Ks.�Nie�dzie�li,
Rów�no�le�gła.�Jest�to�rów�nież 2�okręg
wy�bor�czy.
Dnia 17.06.2009�r.�dla�trze�ciej�gru�-

py od�bę�dzie� się� na Ha�li� Spor�to�wej
„Zgo�da”� w Biel�szo�wi�cach� trze�cia
część�Wal�ne�go�Zgro�ma�dze�nia�w czę�-
ściach,� dla� człon�ków za�miesz�ku�ją�-
cych�przy uli�cach:�Ener�ge�ty�ków,�Mię�-
dzy�blo�ko�wa,�Mio�do�wa,�So�li�dar�no�ści,
Za�men�hof�fa.�Jest�to�rów�nież 3�okręg
wy�bor�czy.
Dnia 18.06.2009� r.� dla� czwar�tej

gru�py od�bę�dzie�się�na Ha�li�Spor�to�wej
„Po�goń”�w Za�brzu�czwar�ta�część�Wal�-
ne�go�Zgro�ma�dze�nia�w czę�ściach,�dla
człon�ków za�miesz�ku�ją�cych�przy uli�-
cach: 1-go�Ma�ja,�Boh.�War�szaw�skich,
Bu�chen�wald�czy�ków,� Ja�ni�ka,� Ko�by�-
liń�skie�go,� Kra�siń�skie�go,� Kor�czo�ka
od nr 72�do 91,�Mał�go�rza�ty,�Mi�ko�łow�-

ska,� Raj�ska,� Wal�lek� Wa�lew�skie�go.
Jest�to�rów�nież 4�okręg�wy�bor�czy.
Dnia 22.06.2009�r.�dla�pią�tej�gru�-

py od�bę�dzie�się�na Ha�li�Spor�to�wej�„Po�-
goń”�w Za�brzu�pią�ta�część�Wal�ne�go
Zgro�ma�dze�nia�w czę�ściach,�dla�człon�-
ków za�miesz�ku�ją�cych� przy uli�cach:
Agre�sto�wej,� Ka�li�no�wej,� Ol�cho�wej,
Orze�cho�wej.�Jest�to�rów�nież 5�okręg
wy�bor�czy.
Dnia 24.06.2009�r.�dla�szó�stej�gru�-

py od�bę�dzie�się�na Ha�li�Spor�to�wej�„Po�-
goń”�w Za�brzu�szó�sta�część�Wal�ne�go
Zgro�ma�dze�nia�w czę�ściach,�dla�człon�-

ków za�miesz�ku�ją�cych� przy uli�cach:
Ba�na�chie�wi�cza, 3-go�Ma�ja,�Gen.�de
Gaul�le’a,�Go�ethe�go,�He�we�liu�sza,�Ko�-
wal�skiej,� Mi�kul�czyc�kiej,� Pa�de�rew�-
skie�go,�Ra�ta�ja,�Szy�ma�now�skie�go,�Śc.
Gór�ni�czej,� Trę�bac�kiej,� Wol�no�ści,
Żnień�skiej.�Jest�to�rów�nież 6�okręg�wy�-
bor�czy.
Dnia 25.06.2009� r.� dla� siód�mej

gru�py od�bę�dzie�się�na Ha�li�Spor�to�wej
„Po�goń”�w Za�brzu�siód�ma�część�Wal�-
ne�go�Zgro�ma�dze�nia�w czę�ściach,�dla
człon�ków za�miesz�ku�ją�cych�przy uli�-
cach:�Lesz�czy�no�wej,�Po�rdzi�ka.�Jest�to
rów�nież 7�okręg�wy�bor�czy.
Dnia 29.06.2009�r.�dla�ósmej�gru�-

py od�bę�dzie� się� na Ha�li� Spor�to�wej
„Po�goń”�w Za�brzu�ósma�część�Wal�-
ne�go�Zgro�ma�dze�nia�w czę�ściach,�dla
człon�ków za�miesz�ku�ją�cych�przy uli�-
cach:�Dz.�Ro�dła,�Ka�wi�ka,�Mo�drze�-
wio�wej.�Jest�to�rów�nież 8�okręg�wy�-
bor�czy.
Dnia 30.06.2009�r.�dla�dzie�wią�tej

gru�py od�bę�dzie�się�na Ha�li�Spor�to�wej
„Po�goń”� w Za�brzu� dzie�wią�ta� część
Wal�ne�go�Zgro�ma�dze�nia�w czę�ściach,
dla� człon�ków za�miesz�ku�ją�cych
przy uli�cach:�Cze�re�śnio�wej,�Ja�łow�co�-
wej,�Kor�czo�ka� od nr 54� do 71,� Po�-
rzecz�ko�wej.�Jest�to�rów�nież 9�okręg
wy�bor�czy.
Wszyst�kie�spo�tka�nia�roz�po�czy�na�-

ją�się�o godz. 17.00.

Harmonogram Spotkań 
Walnego Zgromadzenia Członków 

GSM „Luiza” w częściach
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Po rzą dek ob rad Wal ne go Zgro ma dze nia 
Człon ków GSM „Lu iza” w czę ściach,

w dniach 15-30.06.2009 r. 
1.�Otwar�cie�Walnego�Zgromadzenia�Członków�w�częściach�przez�człon�ka�Ra�dy�Nad�zor�czej�GSM�„Lu�iza”.
2.�Wy�bór�Pre�zy�dium�Walnego�Zgromadzenia�Członków�w�częściach�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.�Przed�sta�wie�nie�re�gu�la�mi�nu�ob�rad�Wal�ne�go�Zgro�ma�dze�nia�Człon�ków w czę�ściach.�
7.�Przed�sta�wie�nie�re�gu�la�mi�nu�wy�bo�rów do Ra�dy�Nad�zor�czej.
8.�Pod�ję�cie�uchwał:
-�w spra�wie�przy�ję�cia�re�gu�la�mi�nu�Wal�ne�go�Zgro�ma�dze�nia�Człon�ków w czę�ściach,
-�w spra�wie�przy�ję�cia�re�gu�la�mi�nu�wy�bo�rów do Ra�dy�Nad�zor�czej.

9.�Spra�woz�da�nie�Ra�dy�Nad�zor�czej�z dzia�łal�no�ści�za rok 2008.
10.�Spra�woz�da�nie�Za�rzą�du�z dzia�łal�no�ści�GSM�„Lu�iza”�za rok 2008.
11.�Spra�woz�da�nie�fi�nan�so�we�GSM�„Lu�iza”�za rok 2008,�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.
12.�Dys�ku�sja�nad spra�woz�da�nia�mi.
13.�Pod�ję�cie�uchwał:

-�w spra�wie�za�twier�dze�nia�spra�woz�da�nia�z dzia�łal�no�ści�Ra�dy�Nad�zor�czej�za rok 2008,
-�w spra�wie�za�twier�dze�nia�spra�woz�da�nia�z dzia�łal�no�ści�Za�rzą�du�za rok 2008,
-�w spra�wie�za�twier�dze�nia�spra�woz�da�nia�fi�nan�so�we�go�za rok 2008,
-�w spra�wie�po�dzia�łu�zy�sku�za rok 2008,
-�w spra�wie�udzie�le�nia�ab�so�lu�to�rium�Za�rzą�do�wi.

14.�Roz�pa�trze�nie�spraw�i pod�ję�cie�uchwał�w przed�mio�cie�zby�cia�nie�ru�cho�mo�ści.
15.�Wy�bo�ry�do Ra�dy�Nad�zor�czej.
16.�Wol�ne�wnio�ski,�za�py�ta�nia�–�dys�ku�sje.
17.�Za�mknię�cie�ob�rad.

Jed no cze śnie in for mu je my, że od dnia 01.06.2009 r. w go dzi nach pra cy GSM „Lu iza” – po nie dzia łek od godz. 7:00
do godz. 17:00, wto rek – pią tek od godz. 7: 00 do godz. 15: 00, w sie dzi bie Za rzą du Spół dziel ni przy ul. Wol no ści 412
w Za brzu, w Dzia le Człon kow sko-Praw nym (p. 115) zo sta ną wy ło żo ne spra woz da nia i pro jek ty uchwał bę dą ce przed -
mio tem ob rad Wal ne go Zgro ma dze nia Człon ków w czę ściach, do któ rych wgląd ma ją człon ko wie GSM „Lu iza”, zgod -
nie z ich upraw nie nia mi*. 

Za�rząd�GSM�„Lu�iza”

*�Człon�kiem�Spół�dziel�ni�jest�oso�ba,�któ�ra�zło�ży�ła�de�kla�ra�cję�człon�kow�ską,�wnio�sła�wpi�so�we�i udzia�ły�oraz�zo�sta�ła�przy�-
ję�ta�w po�czet�człon�ków Spół�dziel�ni.

Uczęst�ni�czą�cy�w Wal�nym�Zgro�ma�dze�niu�człon�ko�wie�pro�sze�ni�są�o pod�pi�sa�nie�przez�wej�ściem�na sa�lę�ob�rad
li�sty�obec�no�ści.�Wy�da�nie�man�da�tu�i nada�nie�nu�me�ru�na�stą�pi�po jej�pod�pi�sa�niu.�Pro�si�my�rów�nież�o za�bra�nie�ze
so�bą�do�wo�du toż�sa�mo�ści,�któ�ry�umoż�liwi��spraw�ną�iden�ty�fi�ka�cję�człon�ków i punk�tu�al�ne�roz�po�czę�cie�ob�rad.�

W związ ku z koniecznością dostosowania
się do norm Unii Europejskiej, Spół dziel -
nia przy stą pi ła do re ali za cji wy mia ny
skrzy nek pocz to wych na EU RO skrzyn ki.
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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�„Luiza”�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.

Regulamin wyborów do Rady Nadzorczej 
GSM „Luiza” w Zabrzu

(projekt)
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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�wybranych�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

(projekt)
Kon�ty�nu�uje�my�na�szą�ru�bry�kę�pt.�„Rad�ca�praw�ny�od�-

po�wia�da”.�Przy�po�mi�na�my,�że za�miesz�cza�my�w niej�od�-
po�wie�dzi� na za�da�wa�ne� przez� człon�ków i na�jem�-
ców Spół�dziel�ni�py�ta�nia�w kwe�stiach�praw�nych.�Py�-
ta�nia�moż�na za�da�wać�tak�że te�le�fo�nicz�nie�dzwo�niąc
na nu�mer�te�le�fo�nu 032 278-67-13�wewn. 47,�Dział
Człon�kow�ski�–�w każ�dy�pią�tek�w godz. 10.00-12.00.
Od�po�wie�dzi�udzie�la�rad�ca�praw�ny�Spół�dziel�ni�mgr�Bo�-
gu�sław�Ru�mas.�

Czy�chcąc�zbyć�lo�kal�miesz�kal�ny�mu�szę�o tym�po�-
wia�do�mić�spół�dziel�nię?

Je�że�li�miesz�ka�nie�jest�miesz�ka�niem�po�sia�da�ją�cym�sta�-
tus�lo�ka�lu�wy�od�ręb�nio�ne�go�to�je�go�sprze�daż�nie�wy�-
ma�ga�uzgod�nień�ze�spół�dziel�nią�po�nie�waż�sta�no�wi�ło�-
by�to�ogra�ni�cze�nie�pra�wa�wła�sno�ści�i ogra�ni�cze�nie�swo�-
bo�dy� ob�ro�tu� ta�kim� pra�wem.� Rów�nież� miesz�ka�nia
o sta�tu�sie� spółdzielczego� wła�sno�ścio�we�go� pra�wa
do lo�ka�lu�są�przed�mio�tem�swo�bod�ne�go�ob�ro�tu.�Sprze�-
daż�tych�miesz�kań�po�dob�nie�jak�w przy�pad�ku�lo�ka�li
o wy�od�ręb�nio�nej�wła�sno�ści�na�stę�pu�je�w for�mie�ak�tu�no�-
ta�rial�ne�go.�Po do�ko�na�niu�ak�tu�no�ta�rial�ne�go�spół�dziel�-
nia� jed�nak� po�win�na� być� po�in�for�mo�wa�na� o fak�cie
sprze�da�ży�i kup�na�w ce�lu�do�ko�na�nia�na�li�czeń�czyn�szo�-
wych�oraz�in�nych�opłat�na�byw�cy�lo�ka�lu.

Czy�oso�by�po�sia�da�ją�ce�spół�dziel�cze�wła�sno�ścio�we
pra�wo�do lo�ka�lu�ma�ją�obo�wią�zek�prze�kształ�cić�go
w od�ręb�ną�wła�sność?�

Ża�den�z prze�pi�sów usta�wy�o spół�dziel�niach�miesz�-
ka�nio�wych�ani�in�nych�prze�pi�sów pra�wa�nie�na�kła�da
na oso�bę�po�sia�da�ją�cą�spółdzielcze�wła�sno�ścio�we�pra�-
wo�do lo�ka�lu�obo�wiąz�ku�prze�kształ�ce�nia�miesz�ka�nia
na wy�od�ręb�nio�ną� wła�sność.� Za�rów�no� z prze�pi�-
sów z art. 12�ja�ki�i z 1714�usmwy�ni�ka,�że prze�kształ�-
ce�nie�na�stę�pu�je�na wnio�sek�człon�ka�spół�dziel�ni�lub�oso�-
by� po�sia�da�ją�cej� spółdzielcze� wła�sno�ścio�we� pra�wo
do lo�ka�lu.

Kto�mo�że uczest�ni�czyć�wWal�nym�Zgro�ma�dze�niu
Człon�ków Spół�dziel�ni?

Po�nie�waż�Wal�ne�Zgro�ma�dze�nie�Człon�kówGSM�„Lu�-
iza”�zrze�sza�wy�łącz�nie�człon�ków spół�dziel�ni,�zgod�nie
z art. 3�usta�wy�Pra�wo�Spół�dziel�cze�ma�ją�tek�spół�dziel�-
ni�jest�pry�wat�nym�ma�jąt�kiem�człon�ków.�W ob�ra�dach
Wal�ne�go�Zgro�ma�dze�nia�udział�mo�gą�brać�wy�łącz�nie
człon�ko�wie�spół�dziel�ni�oraz�za�pro�sze�ni�go�ście.
Wy�żej�wy�mie�nio�na�za�sa�da�obec�no�ści�na Wal�nym

Zgro�ma�dze�niu�Człon�ków wy�ni�ka�z art. 36�par. 2�usta�-
wy�z 16.09.1982�r.�Pra�wo�Spół�dziel�cze�oraz�z art. 79
pkt. 2�Sta�tu�tu�Spół�dziel�ni.
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Ba da nie Spra woz da nia 
Fi nan so we go

GSM „Lu iza” za 2008 r.
Zgod�nie�z usta�wą�o ra�chun�ko�wo�ści,�spra�woz�da�nie�fi�nan�-

so�we�czy�li�bi�lans�Gór�ni�czej�Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej
„Lu�iza”�pod�le�ga�ba�da�niu�przez�bie�głe�go�re�wi�den�ta.�Ba�da�-
nie�za ubie�gły, 2008�rok�zo�sta�ło�prze�pro�wa�dzo�ne�przez�Re�-
gio�nal�ny�Zwią�zek�Re�wi�zyj�ny�w Ryb�ni�ku.�Wy�bór�ba�da�ją�-
ce�go�zo�stał�do�ko�na�ny�po�przez�kon�kurs�ofert�je�sie�nią 2008
ro�ku.�Za�da�niem�bie�głe�go�re�wi�den�ta�by�ło�zba�da�nie�i wy�-
ra�że�nie�opi�nii�o rze�tel�no�ści,�pra�wi�dło�wo�ści�i ja�sno�ści�spra�-
woz�da�nia�fi�nan�so�we�go�oraz�pra�wi�dło�wo�ści�ksiąg�ra�chun�-
ko�wych�sta�no�wią�cych�pod�sta�wę�je�go�spo�rzą�dze�nia.�
W szcze�gól�no�ści�ba�da�nie�obej�mo�wa�ło�spraw�dze�nie�po�-

praw�no�ści�za�sto�so�wa�nych�przez�Spół�dziel�nię�za�sad�ra�chun�-
ko�wo�ści� i zna�czą�cych� sza�cun�ków,� spraw�dze�nie� do�wo�-
dów i za�pi�sów księ�go�wych,�z któ�rych�wy�ni�ka�ją�licz�by�i in�-
for�ma�cje�za�war�te�w spra�woz�da�niu�fi�nan�so�wym,�jak�i ca�-
ło�ścio�wą�oce�nę�spra�woz�da�nia�fi�nan�so�we�go.�
W oce�nie�bie�głe�go�re�wi�den�ta�zba�da�ne�spra�woz�da�nie�fi�-

nan�so�we�przed�sta�wia�rze�tel�nie�i ja�sno�wszyst�kie�in�for�ma�-
cje�istot�ne�dla�oce�ny�sy�tu�acji�ma�jąt�ko�wej�ba�da�nej�Spół�dziel�-
ni�na dzień 31�gru�dzień 2008�r.�Spra�woz�da�nie�zo�sta�ło�spo�-
rzą�dzo�ne� we� wszyst�kich� istot�nych� aspek�tach� zgod�nie
z okre�ślo�ny�mi�w po�wo�ła�nej�wcze�śniej�usta�wie�za�sa�da�mi
ra�chun�ko�wo�ści�oraz�na pod�sta�wie�pra�wi�dło�wo�pro�wa�dzo�-
nych�ksiąg�ra�chun�ko�wych.�
Zda�niem�bie�głe�go�re�wi�den�ta,�wy�ni�ka�ją�ce�z ksiąg�ra�chun�-

ko�wych�da�ne�fi�nan�so�we�po�zwa�la�ją�na kon�ty�nu�ację�dzia�-
łal�no�ści�GSM�„Lu�iza”�w la�tach�na�stęp�nych.

Ul. Kor czo ka 85 – pierw szy bu dy nek, któ ry bę dzie wy ko na ny we -
dług no wych za sad re ali za cji i fi nan so wa nia in we sty cji ter mo -
mo der ni za cyj nych.

Po rocz�nej� prze�rwie� zwią�za�nej� ze� zmia�ną� Usta�wy
o Spół�dziel�niach�Miesz�ka�nio�wych,�GSM�„Lu�iza”�opra�-
co�wa�ła�no�we�za�sa�dy�re�ali�za�cji�i fi�nan�so�wa�nia�ro�bót�ter�-
mo�mo�der�ni�za�cyj�nych,�zgod�nie�z jej�wy�tycz�ny�mi.
Przy�po�mi�na�my,�że wszyst�kie�ro�bo�ty�wy�ko�na�ne�na da�nej

nie�ru�cho�mo�ści�ob�cią�ża�ją�jej�kon�to.�Dla�te�go�nie�zbęd�na�jest
zgo�da�więk�szo�ści�miesz�kań�ców na prze�pro�wa�dze�nie�kon�-
kret�nych�ro�bót�i spo�sób�fi�nan�so�wa�nia�in�we�sty�cji.�Wy�ja�śnij�-
my,�że przed wej�ściem�w ży�cie�no�wej�Usta�wy�o Spół�dziel�-
niach� Miesz�ka�nio�wych,� pro�gra�my� do�cie�pleń� i re�mon�-
tów by�ły�za�twier�dza�ne�przez�spół�dziel�ców w rocz�nych�pla�-
nach�Spół�dziel�ni.�Wy�ni�ka�ło�to�z fak�tu,�że człon�ko�wie�GSM
„Lu�iza”�by�li�je�dy�ny�mi�wła�ści�cie�la�mi�wszyst�kich�spół�dziel�-
czych�nie�ru�cho�mo�ści.�Jed�nak�że no�wa�usta�wa�zmie�ni�ła�ten
sys�tem�wła�sno�ści.�Dla�te�go�po�ten�cjal�ni�wła�ści�cie�le�nie�ru�-
cho�mo�ści�de�cy�du�ją�obec�nie�o za�kre�sie�i fi�nan�so�wa�niu�prze�-
pro�wa�dza�nych�ro�bót�na da�nej�nie�ru�cho�mo�ści.�
Po uzy�ska�niu�zgo�dy�więk�szo�ści�miesz�kań�ców da�nej�nie�-

ru�cho�mo�ści, Spół�dziel�nia�zle�ca�wy�ko�na�nie�prac�pro�jek�to�-
wych�(pro�jekt�bu�dow�la�ny,�au�dy�ty�ener�ge�tycz�ne,�przed�mia�-
ry,�kosz�to�ry�sy�in�we�stor�skie).�Zna�jąc�za�kres�i koszt�re�ali�-
za�cji�przed�się�wzię�cia�Spół�dziel�nia�przed�sta�wia za�in�te�re�so�-
wa�nym�miesz�kań�com�moż�li�wo�ści� sfi�nan�so�wa�nia� ro�bót.
Po ich�ak�cep�ta�cji�przy�stę�pu�je�się�do przy�go�to�wa�nia�wnio�-
sków kre�dy�to�wych�do BGK�i WFO�ŚiGW.�Ostat�nią�czyn�-
no�ścią�przed re�ali�za�cją�do�cie�ple�nia�bu�dyn�ku�jest�otrzy�ma�-
nie�po�zwo�le�nia�na bu�do�wę�i wy�bór�wy�ko�naw�cy.
W ce�lu�po�zy�ska�nia�za�bez�pie�cze�nia�pre�fe�ren�cyj�nych�kre�-

dy�tów ter�mo�mo�der�ni�za�cyj�nych�da�ją�cych�moż�li�wość�ich�czę�-
ścio�we�go�umo�rze�nia�–�GSM�„Lu�iza”�za�mie�rza�wy�sta�wić
na sprze�daż�wszyst�kie�nie�ru�cho�mo�ści,�któ�re�nie�są�nie�zbęd�-
ne�dla�jej�pra�wi�dło�we�go�funk�cjo�no�wa�nia.�De�cy�zję�w spra�-
wie�sprze�da�ży�wy�żej�wy�mie�nio�nych�nie�ru�cho�mo�ści�po�dej�-
mą�człon�ko�wie�w for�mie�uchwa�ły�na naj�bliż�szym�Wal�nym
Zgro�ma�dze�niu�Człon�ków w czę�ściach.�
Pierw�szym�bu�dyn�kiem,�któ�ry�prze�szedł�ca�łą�wy�żej�wy�-

mie�nio�ną�pro�ce�du�rę�jest�nie�ru�cho�mość�przy ul.�Kor�czo�ka 85
w Za�brzu.� Wkrót�ce� zo�sta�nie� prze�pro�wa�dzo�ny� prze�targ
na wy�ko�na�nie�je�go�do�cie�ple�nia.�

W GSM ,,Luiza”

Po now nie ru sza pro gram 
ter mo mo der ni za cji 



BIULETYN�INFORMACYJNY�GSM�,,LUIZA”�● NR�3�(42)�2009 7

WYKAZ REALIZACJI WNIOSKÓW
zgłoszonych w czasie Walnego Zgromadzenia Członków odbytego w dniach 23, 24, 25.06.2008 r.
W PierW�SZej�CZę�śCi Wal�ne�go�Zgro�ma�dze�nia,

któ�re�od�by�ło�się�dnia 23.06.2008�r.�w ru�dzie�ślą�skiej
zgło�szo�no�na�stę�pu�ją�ce�wnio�ski:
1.�Rów�no�le�gła 7a –�za�mon�to�wa�nie�lam�py�mię�dzy�bu�dyn�-

ka�mi�oświe�tla�ją�cej�te�ren�mię�dzy�blo�ka�mi�oraz�o spo�rzą�dze�-
nie�kosz�to�ry�su�i okre�śle�nie�kosz�tów eks�plo�ata�cyj�nych.
Gło�so�wa�ło 15,�za 15,�prze�ciw 0,�wstrzy�ma�ło�się 0.
Wy�ko�na�no�kosz�to�rys.�Spół�dziel�nia�cze�ka�na ak�cep�ta�cję

lo�ka�to�rów.
2.�Biel�szo�wic�ka 93�b –�spraw�dze�nie�i uzu�peł�nie�nie�izo�-

la�cji�rur�cie�płej�wo�dy.
Gło�so�wa�ło 15,�za 15,�prze�ciw 0,�wstrzy�ma�ło�się 0.
Spraw�dzo�no.�Izo�la�cja�by�ła�wy�ko�na�na.
3.�Ko�ko�ta 162�d�–�za�in�sta�lo�wa�nie�grzej�ni�ka�CO�na par�-

te�rze�przy drzwiach�wej�ścio�wych�do klat�ki.
Gło�so�wa�ło 15,�za 15,�prze�ciw 0,�wstrzy�ma�ło�się 0.
Wy�sta�wio�no�zle�ce�nie.�Zostanie�wy�ko�na�ne�po se�zo�nie

grzew�czym�we�wszyst�kich�seg�men�tach.
4.�Jan�kow�skie�go 12�–�pro�wa�dze�nie�prac�nadwcze�śniej�zło�-

żo�nym�wnio�skiem�w spra�wie�usu�nię�cia�szkód�gór�ni�czych.
Gło�so�wa�ło 15,�za 15,�prze�ciw 0,�wstrzy�ma�ło�się 0.
Zgod�nie�z pod�pi�sa�ną�Ugo�dą�z Kom�pa�nią�Wę�glo�wą�pra�-

ce�z za�kre�su�li�kwi�da�cji�szkód�gór�ni�czych�ma�ją�być�zre�ali�-
zo�wa�ne�do koń�ca II kwar�ta�łu 2009�r.�Wy�ko�na�no�już�wy�-
mia�nę�stop�ni�scho�dówwej�ścio�wych�do kla�tek�scho�do�wych,
wy�re�mon�to�wa�no�po�kry�cie�da�cho�we�i do�ko�na�no�re�mon�tu
czę�ści�ka�na�li�za�cji�we�wnętrz�nej�(li�kwi�da�cja�prze�ciw�spad�ków).
5.�Ks.�Nie�dzie�li 59�F –�wy�ko�na�nie�za�bez�pie�cze�nia�traw�ni�-

ka�i bez�piecz�ne�go�pod�jaz�du�dla�ka�re�tek;�wy�rów�na�nie�roz�pa�-
dli�ska;�wnio�sek�o uszczel�nie�nie�ścian�klat�ki�i sta�rej�ko�tłow�ni.
Gło�so�wa�ło 15,�za 15,�prze�ciw 0,�wstrzy�ma�ło�się 0.
Wy�ko�na�no�ogro�dze�nie�traw�ni�ka�ale na skutek�sprze�ciwu

więk�szo�ści� lo�ka�to�rów je� zde�mon�to�wa�no.� Wy�ko�na�no
uszczel�nie�nie�w ko�tłow�ni.�Te�ren�jest�wy�rów�na�ny.
6.�Ko�ko�ta 162�–�do�koń�cze�nie�prac�ma�ją�cych�na ce�lu�usu�-

nię�cie�przy�czyn�wy�dzie�la�ją�ce�go�się�fe�to�ru.
Gło�so�wa�ło 15,�za 15,�prze�ciw 0,�wstrzy�ma�ło�się 0.
Usu�nię�to�przy�czy�ny�fe�to�ru�–�zde�chły�gry�zoń.
7.�Aby�wy�bo�ry�do Za�rzą�du,�Ra�dy�Nad�zor�czej�i waż�ne

uchwa�ły�by�ły�ro�bio�ne�na wspól�nym�ze�bra�niu�Spół�dziel�ni.
Gło�so�wa�ło 15,�za 15,�prze�ciw 0,�wstrzy�ma�ło�się 0.
Wy�bo�ry�do Za�rzą�du,�Ra�dy�Nad�zor�czej�i waż�ne�Uchwa�-

ły�są�re�ali�zo�wa�ne�zgod�nie�z obo�wią�zu�ją�cym�Sta�tu�tem�oraz
Usta�wą�o Spół�dziel�niach�Miesz�ka�nio�wych.
WdrU�Giej�CZę�śCiWal�ne�go�Zgro�ma�dze�nia,�któ�-

re�od�by�ło�się�dnia 24.06.2008�r.�w Za�brzu�zgło�szo�no�na�-
stę�pu�ją�ce�wnio�ski:

8.�Zmniej�szyć�skład�Ra�dy�Nad�zor�czej�do trzech�osób.
Wnio�sek�wy�co�fa�no�i nie�gło�so�wa�no.
9.�Od�wo�łać�pre�ze�sa�W.�Chwi�sta�oraz�je�go�za�stęp�cę.
Wnio�sek�wy�co�fa�no�i nie�gło�so�wa�no.
10.�Ocie�plić�blo�ki�przy ul.�Ka�wi�ka 24, 26, 28,�usu�nąć�na�-

ro�ża ścian�bocz�nych�(azbe�sto�wych)�gdyż�stwa�rza�ją�za�gro�-
że�nie�ży�cia�miesz�kań�ców.
Gło�so�wa�ło 40,�za 40,�prze�ciw 0,�wstrzy�ma�ło�się 0.
Do�ku�men�ta�cja�pro�jek�to�wa�i au�dy�ty�zo�sta�ły�wy�ko�na�ne.

Zle�co�no�wy�ko�na�nie�eks�per�ty�zy�tzn.�opra�co�wa�nia�ma�ją�ce�-
go�na ce�lu�roz�wią�za�nie�pro�ble�mu�wen�ty�la�cji.�Do ocie�ple�-
nia�bu�dyn�ków�przy�stą�pi��się�wg�usta�lo�nych�no�wych�za�sad

re�ali�za�cji�i fi�nan�so�wa�nia�in�we�sty�cji�ter�momo�der�ni�za�cyj�-
nych�z uwzględ�nie�niem�eks�per�ty�zy�dot.�wen�ty�la�cji.�Eter�-
nit�zo�sta�nie�usu�nię�ty�w trak�cie�pro�wa�dze�nia�prac�ter�momo�-
der�ni�za�cyj�nych.
11.�Do�cie�plić�bu�dy�nek�przy ul.�Ka�li�no�wej 15�do 15�c, wy�-

ko�nać�re�mont�chod�ni�ka�oraz�wy�mie�nić�drzwi�wej�ścio�we
do kla�tek.
Gło�so�wa�ło 40,�za 40,�prze�ciw 0,�wstrzy�ma�ło�się 0.
Zle�co�no�mon�taż�wszyst�kich�drzwi�wej�ścio�wych�do kla�-

tek�scho�do�wych�bu�dyn�ku,�wy�ko�na�no�na�pra�wę�chod�ni�ka.
Do ocie�ple�nia�bu�dyn�ku�przy�stą�pi�my�wg�usta�lo�nych�no�-
wych� za�sad� re�ali�za�cji� i fi�nan�so�wa�nia� in�we�sty�cji� ter�-
momo�der�ni�za�cyj�nych.
12.�Do�cie�plić�bu�dyn�ek�przy ul.�Ka�li�no�wej 11-11e.�Wy�-

ko�nać�„pa�gó�rek”�przed wej�ściem�do klat�ki�nr 11�na chod�-
ni�ku�bę�dą�cym�w bez�po�śred�nim�są�siedz�twie�wej�ścia�ce�lem
za�bez�pie�cze�nia�przed prze�jeż�dża�ją�cy�mi�sa�mo�cho�da�mi.�
Gło�so�wa�ło 40,�za 40,�prze�ciw 0,�wstrzy�ma�ło�się 0.
Do ocie�ple�nia�bu�dyn�ku�przy�stą�pi�my�wg�usta�lo�nych�no�-

wych�za�sad�re�ali�za�cji�i fi�nan�so�wa�nia�in�we�sty�cji�ter�momo�-
der�ni�za�cyj�nych.�Ze�wzglę�du�na po�trze�bę�za�gwa�ran�to�wa�nia
do�jaz�du� do bu�dyn�ku� dla� po�jaz�dów po�go�to�wia� i� straży
pożarnej�brak�moż�li�wo�ści�za�mknię�cia�wjaz�du.�Za�mon�to�-
wa�no�znak�za�ka�zu�ru�chu.
13.�Do�cie�plić�bu�dyn�ek�przy ul.�Ka�li�no�wej 13,�wy�mie�nić

drzwi�wej�ścio�we�przy ul.�Ka�li�no�wej 13c.
Gło�so�wa�ło 40,�za 40,�prze�ciw 0,�wstrzy�ma�ło�się 0.
Zle�co�no�wy�mia�nę�wszyst�kich�drzwi�wej�ścio�wych�do kla�-

tek�scho�do�wych�bu�dyn�ku.�Do ocie�ple�nia�bu�dyn�ku�przy�-
stą�pi�my�wg�usta�lo�nych�no�wych�za�sad�re�ali�za�cji�i fi�nan�-
so�wa�nia�in�we�sty�cji�ter�momo�der�ni�za�cyj�nych.
14.�Wy�ko�nać�par�king�izli�kwi�do�wać�eter�nit�przyul.�Ka�wi�ka24.
Gło�so�wa�ło 40,�za 40,�prze�ciw 0,�wstrzy�ma�ło�się 0.
Par�king�zo�sta�nie�wy�ko�na�ny�po za�koń�cze�niu�miej�skich�ro�-

bót�zwią�za�nych�z wy�ko�na�niem�no�wych�sie�ci�ka�na�li�za�cyj�-
nych�przy bu�dyn�ku.�Eter�nit�zo�sta�nie�usu�nię�ty�w trak�cie�pro�-
wa�dze�nia�prac�ter�momo�der�ni�za�cyj�nych.
15.�Wy�dzie�lić�miej�sce�pla�cu�za�baw�–�pia�skow�ni�cę�ba�rier�-

ka�mi�po�mię�dzy�ul.�Kor�czo�ka,�a Ol�cho�wą�za trans�for�ma�-
to�rem.
Gło�so�wa�ło 40,�za 40,�prze�ciw 0,�wstrzy�ma�ło�się 0.
Wy�sto�so�wa�no�wnio�sek�o przy�zna�nie�do�fi�nan�so�wa�nia

z Unii�Eu�ro�pej�skiej�na wy�ko�na�nie�obiek�tów re�kre�acyj�no-
spor�to�wych.�Cze�ka�my�na roz�pa�trze�nie.
16.�Wy�ko�nać�do�cie�ple�nie�bu�dyn�ku�przy ul.�Kor�czo�ka 85.
Gło�so�wa�ło 40,�za 40,�prze�ciw 0,�wstrzy�ma�ło�się 0.
In�we�sty�cja�w trak�cie�przy�go�to�wa�nia.
17.�Wy�ko�nać�do�cie�ple�nie�bu�dyn�ku�przy ul.�Orze�cho�wej 8.
Gło�so�wa�ło 40,�za 40,�prze�ciw 0,�wstrzy�ma�ło�się 0.
Do docie�ple�nia�przy�stą�pi�my�wg�usta�lo�nych�no�wych�za�-

sad�re�ali�za�cji�i fi�nan�so�wa�nia�in�we�sty�cji�ter�momo�der�ni�-
za�cyj�nych.
18.�Wy�ko�nać�do�cie�ple�nie�i usu�nąć�azbest�z bu�dyn�ku�przy ul.

Ka�li�no�wej 11�(spraw�dzić�pra�wi�dło�wość�wy�ko�na�nia).
Gło�so�wa�ło 40,�za 40,�prze�ciw 0,�wstrzy�ma�ło�się 0.
Do docie�ple�nia�przy�stą�pi�my�wg�usta�lo�nych�no�wych�za�-

sad�re�ali�za�cji�i fi�nan�so�wa�nia�in�we�sty�cji�ter�momo�der�ni�-
za�cyj�nych.�Eter�nit�zo�sta�nie�usu�nię�ty�w trak�cie�pro�wa�dze�-
nia�prac�ter�momo�der�ni�za�cyj�nych.
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IN FOR MA TOR GSM „LU IZA”

➣ Ad res Spół dziel ni:
41-800 Za brze, Wol no ści 412,
te le fo ny: 032-278-67-13;
032-278-23-65;  508 091-553

➣ Ad mi ni stra cja Spół dziel ni
Miesz ka nio wej czyn na jest:
7.00-15.00, pn. 7.00-17.00

➣ Ka sa: 7.30-9.00; 11.00-14.30,
w pn. 15.00-16.45

➣ Dział Księ go wo ści: wew. 42
➣ Dział Czyn szów: wew. 31 i 32
➣ Dział Wodny: wew. 38, 7.00-9.00,

12.00-15.00, pn. 12.00-17.00
➣ Dział Win dy ka cji: wew. 46

7.00-15.00
➣ Dział Remontowo-Budowlany:

wew. 43 i 34
Tech ni cy Re jo nu: wew. 61 R-I;
tel. bezp.: 032 271 18 94,
tel. kom. 666 078 621
Tech ni cy Re jo nu: wew. 61 R-II
tel. bezp.: 032 240 11 97,
tel. kom. 666 078 622

➣ Dział Człon kow ski: wew. 47
➣ Rad ca Praw ny: wew. 47

(śro da, pią tek 13.00-14.00) 
➣ Telefon awaryjny: 508 091-556
➣ W dni wol ne od pra cy do dat ko wy

te le fon awa ryj ny: 508 091-563

ISTOT NE TE LE FO NY:

➣ Biu ro nu me rów: 118 913;
➣ Mię dzy mia sto wa: 9050

● ZA BRZE
➣ Po go to wie Ra tun ko we: 999;

032-271-19-13
➣ Po li cja: 997; 032-277-92-55
➣ Straż Po żar na: 998; 032-271-20-20
➣ Straż Miej ska: 986; 032-271-80-52
➣ Po go to wie Ener ge tycz ne: 991;

032-303-09-91
➣ Po go to wie Ga zo we: 992;

032-244-22-96
➣ Po go to wie Wod no-Ka na li za cyj ne:

032-271-31-15
➣ Po go to wie Cie płow ni cze:

032-788-03-61
➣ Po go to wie Dźwi go we:

tel. 032-271-62-62
➣ Po moc Dro go wa: 032-271-39-15

● RU DA ŚLĄ SKA
➣ Po go to wie Ra tun ko we: 999;

032-248-60-57
➣ Po li cja: 997; 032-244-92-55
➣ Straż Po żar na: 998; 032-244-70-60
➣ Straż Miej ska: 986; 032-248-62-81

wew. 001
➣ Po go to wie Ener ge tycz ne:

991; 032-303-09-91
➣ Po go to wie Ga zo we: 992;

032-244-22-96
➣ Po go to wie Wod no-Ka na li za cyj ne:

032-244-34-51
➣ Po go to wie Cie płow ni cze:

032-248-27-51
➣ Car bo-Ener gia: 032-248-12-35
➣ Po go to wie Dźwi go we:

tel. 032 271-62-62
➣ Po moc Dro go wa: 032-242-26-74

19.�Kon�tro�lo�wać�efek�tyw�ność�wy�ko�ny�wa�nych�prac�po�rząd�ko�wych�na te�re�-
nie�GSM�Lu�iza.
Gło�so�wa�ło 40,�za 40,�prze�ciw 0,�wstrzy�ma�ło�się 0.
Sys�te�ma�tycz�na�kon�tro�la�przez�Tech�ni�ków Re�jo�nu�oraz�pi�sma�do fir�my�po�-

rząd�ko�wej�w ce�lu�li�kwi�da�cji�za�gro�żeń.
20.�Na�pra�wić�ocie�ple�nie�sty�ro�pia�no�we�przy ul.�Kor�czo�ka 57�nisz�czo�ne�przez�pta�ki.
Gło�so�wa�ło 40,�za 40,�prze�ciw 0,�wstrzy�ma�ło�się 0.
Usu�nię�to�licz�ne�gniaz�da�ja�skół�cze�zlo�ka�li�zo�wa�ne�w na�roż�ni�kach�wę�gar�-

ków okien�nych.
W trZe�Ciej� CZę�śCi Wal�ne�go� Zgro�ma�dze�nia,� któ�re� od�by�ło� się

dnia 25.06.2008�r.�w Za�brzu�zgło�szo�no�na�stę�pu�ją�ce�wnio�ski:
21.�Wykonać�dro�gę�do�jaz�do�wą�do ul.�Mi�kul�czyc�kiej 4�i 4a.
Gło�so�wa�ło 34,�za 34,�prze�ciw 0,�wstrzy�ma�ło�się 0.
Nie�ma�moż�li�wo�ści� - te�ren�miej�ski.�Wy�sto�so�wa�no�sze�reg�pism�do�Urzędu

Miejskiego�w tej�spra�wie.
22.�Na�pra�wa�ogra�nicz�ni�ka�drzwi�wej�ścio�wych�klat�ki�scho�do�wej�ul.�Mi�kul�czyc�ka4a.
Gło�so�wa�ło 34,�za 34,�prze�ciw 0,�wstrzy�ma�ło�się 0.
Wy�ko�na�no.
23.�Pod�łą�cze�nie�do nit�ki�cie�płow�ni�czej�bu�dyn�ków przy ul.�Mi�kul�czyc�ka 4�i 4a.
Gło�so�wa�ło 34,�za 34,�prze�ciw 0,�wstrzy�ma�ło�się 0.
Brak�środ�ków na fun�du�szu�re�mon�to�wym�na wy�ko�na�nie�in�sta�la�cji�co.
24.�Wy�zna�czyć�miej�sca�par�kin�go�we�na za�ple�czu�Gen.�de�Gaul�le’a od 22�do 30a.
Gło�so�wa�ło 34,�za 34,�prze�ciw 0,�wstrzy�ma�ło�się 0.
Brak�moż�li�wo�ści�–�te�ren�miej�ski.
25.�Za�bu�do�wa�nie�dru�gich�drzwi�wej�ścio�wych�przy ul.�Lesz�czy�no�wej 2, 4, 6.
Gło�so�wa�ło 34,�za 34,�prze�ciw 0,�wstrzy�ma�ło�się 0.
Brak�środ�ków na fun�du�szu�re�mon�to�wym.
26.�Zmia�na na�pię�cia�prą�du�w piw�ni�cach�przy ul.�Lesz�czy�no�wej 2, 4, 6,�aby

zli�kwi�do�wać�warsz�ta�ty�tech�nicz�ne.
Gło�so�wa�ło 34,�za 34,�prze�ciw 0,�wstrzy�ma�ło�się 0.
Za�mon�to�wa�no�ogra�nicz�ni�ki�mo�cy.
27.�Szy�ma�now�skie�go 4�–�wy�mia�na drzwi�wej�ścio�wych�i piw�nicz�nych.�Od�-

no�wie�nie�klat�ki�scho�do�wej.�Wy�ko�na�nie�no�we�go�śmiet�ni�ka�(upo�rząd�ko�wać�te�-
ren).�Śmiet�nik�słu�ży�rów�nież�miesz�kań�com�ul. 1-go�Ma�ja.�
Gło�so�wa�ło 34,�za 34,�prze�ciw 0,�wstrzy�ma�ło�się 0.
Brak�środ�ków na fun�du�szu�re�mon�to�wym.
28.�Mo�drze�wio�wa 1�–�wy�ko�na�nie�ozna�ko�wa�ne�go�przej�ścia�dla�pie�szych�oraz

zjaz�du�dla�wóz�ków na scho�dach�tam�zlo�ka�li�zo�wa�nych.
Gło�so�wa�ło 34,�za 34,�prze�ciw 0,�wstrzy�ma�ło�się 0.
Brak� środ�ków na fun�du�szu� re�mon�to�wym� bu�dyn�ków zlo�ka�li�zo�wa�nych

przy ul.�Mo�drze�wio�wej.
29.�He�we�liu�sza 22-34�–�prze�gląd�okien�na klat�kach�scho�do�wych.
Gło�so�wa�ło 34,�za 34,�prze�ciw 0,�wstrzy�ma�ło�się 0.
Prze�gląd�okien�wy�ko�na�no�pod�czas�co�rocz�nych�prze�glą�dów bu�dow�la�nych.

Stan�okien�do�sta�tecz�ny.�Brak�środ�ków na fun�du�szu�re�mon�to�wym.
30.�Po�rzecz�ko�wa 1:�–�ma�lo�wa�nie�ob�la�cho�wa�nia�bal�ko�nów,�wy�mia�na okien

na ko�ry�ta�rzu.
Gło�so�wa�ło 34,�za 34,�prze�ciw 0,�wstrzy�ma�ło�się 0.
Roz�po�czę�to�suk�ce�syw�ną�re�ali�za�cję�re�mon�tu�ele�men�tów bu�dow�la�nych�sta�-

no�wią�cych�za�gro�że�nie�zdro�wia�i ży�cia�lo�ka�to�rów (re�mont�prze�gród�z kształ�-
tek�szkla�nych,�re�mont�scho�dów te�re�no�wych).
31.�Wol�no�ści 220�A:�No�to�rycz�ne�po�zo�sta�wia�nie�otwartych�drzwi�wej�ścio�wych

od po�dwór�ka.�Zli�kwi�do�wa�nie�nie�le�gal�nej�szo�py�przy ga�ra�żu.
Gło�so�wa�ło 34,�za 34,�prze�ciw 0,�wstrzy�ma�ło�się 0.
Spół�dziel�nia�przepro�wa�dzi�ła�roz�mo�wy�z lo�ka�to�rem.
32.�Wol�no�ści 380:�–�wy�mia�na drzwi�bal�ko�no�wych�w ra�mach�fun�du�szu�re�-

mon�to�we�go,�ocie�ple�nie�stro�po�da�chu,�ko�mi�sja�w spra�wie�szczel�no�ści�drzwi�oraz
ja�ko�ści�otyn�ko�wa�nia�bal�ko�nów,�dla�cze�go�w bu�dyn�ku�przy ul.�Wol�no�ści 372�są 2
pu�sto�sta�ny?,�re�gu�la�cja�ga�łę�zi�przy Wol�no�ści 380.
Gło�so�wa�ło 34,�za 34,�prze�ciw 0,�wstrzy�ma�ło�się 0.
Za�koń�czo�no�ro�bo�ty�re�mon�to�we�w za�kre�sie:�po�sadz�ki�ta�ra�su,�go�spo�dar�-

ki� desz�czo�wej� bu�dyn�ku,� tyn�ko�wa�nia� kon�struk�cji� ta�ra�su,� wy�mie�nio�no
drzwi�ta�ra�so�we,�prze�świe�tlo�no�drze�wo�stan.�Brak�chętnych�na�zakup�ww.
pustostanów. W
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