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Przed nami Walne Zgromadzenie Czonków w czciach GSM „Luiza”

Debata o naszych wanych
sprawach
W

spódzielczoci mieszkaniowej, jak co roku, przychodzi czas debaty o naszych wspólnych, wanych
sprawach. To wanie tu – podczas Walnego Zgromadzenia Czonków w czciach w naszej Spódzielni podsumowuje si efekty minionego roku. Dyskutujemy o tym co udao si ju zrobi, a co nadal wzbudza krytyczne komentarze.
Ju za kilka dni, poczwszy od 16 czerwca br. rozpoczyna si cykl dziewiciu spotka czonków GSM
„Luiza”, których na dzie 31.05.2010 r. byo 1705.
Dlatego prosimy Was o przybycie i wzicie udziau w tak wanych dla nas wszystkich spotkaniach.
W tym roku w Walnym Zgromadzeniu Czonków
wemie udzia grupa nowych czonków w iloci
ok. 200 osób. Cz tej grupy niewiadoma jest jakie s gówne priorytety dziaalnoci Spódzielni
i wierzy obietnicom skadanym przez Ruch Spoeczny, który prowadzony jest przez ludzi z zewntrz
pod hasem Stowarzyszenia „Luiza” – obiecujc niskie czynsze i mieszkania za darmo, oraz usunicie
wszystkich osób, które pracuj na rzecz Spódzielni. W ten sposób zdobywaj elektorat wiedzc, e nic
tak nie dziaa na ludzi jak pienidze. Mona domniemywa, e skutkiem ich dziaa bdzie roztrwonienie

majtku Spódzielni, który by gromadzony przez 15
lat, bo jak interpretowa obietnice obnienia czynszu
znacznie poniej ponoszonych kosztów. Zgodnie
z art. 6 ust. 1 Ustawy o spódzielniach mieszkaniowych
z 2000 r. (z pó. zm.) „Rónica midzy kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomoci, zarzdzanej przez spódzielni (....) zwiksza odpowiednio
przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomoci w roku nastpnym”, a wic nieuzasadnione
obnienie czynszu w jednym roku bdzie skutkowao koniecznoci podwyki w roku nastpnym.
Uzyskane wyniki finansowe za rok 2009 pozwol
na dalsze obnianie czynszu w czci dotyczcej czonków spódzielni zgodnie z art. 5 ust. 2 usm ale nie do tego stopnia aby zachwiao to pynnoci finansow.
Dokoczenie na str. 2

Rodzinny Festyn GSM „Luiza”

Festyn w obiektywie reportera... czytaj str. 8-11 oraz 20.

Debata o naszych
wanych sprawach
Dokoczenie ze str. 1

Sprawozdanie finansowe co roku badane jest przez biegych rewidentów w tym roku take lustratora i w adnym z protokóów nie stwierdzono uchybie.
Obietnice mieszkania za „zotówk” to równie
czcze sowa, gdy wyrok Trybunau Konstytucyjnego nie doprecyzowa moliwoci przenoszenia w odrbn wasno mieszka zakadowych, a po powtórnej skardze do Trybunau Konstytucyjnego wstrzymano sprawy sdowe do czasu rozstrzygnicia
przez TK. Po wyroku TK bdziemy kontynuowa przeksztacenia zgodnie z sentencj wyroku. Dla osób posiadajcych mieszkania zakadowe z tytuem umowy
najmu i chccych ju dzi uzyska odrbn wasno,
zanim TK wyda wyrok istnieje moliwo uzyskania
lokatorskiego prawa do lokalu za 5% wartoci rynkoUchwaa nr...
Walnego Zgromadzenia Czonków
Górniczej Spódzielni Mieszkaniowej ,,Luiza”
z dnia...
w sprawie: zmiany postanowie statutu Górniczej
Spódzielni Mieszkaniowej ,,Luiza”
§1
Przyj nastpujce zmiany do postanowie statutu Górniczej Spódzielni Mieszkaniowej Luiza:
1. § 11 pkt 2 zdanie ostatnie: „Warto jednego udziau wynosi 1000 z” poprzez nadanie temu zdaniu treci: „Warto jednego udziau wynosi 100 zotych”;
2. § 85 pkt 1 zdanie drugie poprzez nadanie mu nowej
treci: „Ponadto na danie Rady lub przynajmniej 1/10 czonków, wyraone w podpisanym przez
nich wniosku”;
3. § 95 pkt 1 poprzez wykrelenie sów: „sporód czonków spódzielni”, oraz pkt 3 poprzez wykrelenie
sów: „powinien legitymowa si wyszym wyksztaceniem i co najmniej picioletnim okresem pracy na stanowisku kierowniczym oraz powinien mie
licencj zarzdcy, o której mowa w ustawie o gospodarce nieruchomociami”.
§2
Wykonanie uchway powierzy zarzdowi.
§3
Uchwaa wchodzi w ycie z dniem odbycia ostatniej
czci Walnego Zgromadzenia Czonków.
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wej, a nastpnie zgodnie z art. 12 ustawy o spódzielniach mieszkaniowych, przenie w odrbn wasno.
Dlatego apelujemy do wszystkich osób bdcych
czonkami Spódzielni o czynne uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Czonków, aby mdrze zagosowa na osoby, które bd zarzdza Waszym majtkiem. Czonkowie Spódzielni nalecy do Stowarzyszenia d do wprowadzenia zmian w statucie Spódzielni, które bd skutkowa niemoliwoci waciwego zarzdzania Spódzielni oraz roztrwonieniem jej
majtku. Przykadem jest projekt uchway zgoszonej przez czonków naszej Spódzielni nalecych
do Stowarzyszenia, którzy chc Zarzdu bez wyksztacenia, bez przygotowania zawodowego, odpowiednich licencji i na dodatek nie bdcy czonkami Spódzielni (w zaczeniu obok projekt wspomnianej uchway). Zarzdowi nie chodzi o stoki, ale
utrzymanie takiego kierunku rozwoju Spódzielni,
który by zagwarantowa kadr zarzdzajc o odpowiednich kwalifikacjach i dowiadczeniu. To Zarzdowi Spódzielni powierzaj Pastwo Wasz prywatny majtek. Zgodnie z art. 3 Ustawy o spódzielniach
mieszkaniowych z 2000 roku, z póniejszymi zmianami, Spódzielnia jest wasnoci jej czonków. Dlatego
powinni wszyscy czonkowie by obecni na Walnym
Zgromadzeniu. Tylko w ten sposób zagwarantuj
sobie realny wpyw na obecny i przyszy ksztat
Spódzielni. Nic o Nas bez Nas! Nieobecni nie maj racji.
Na nastpnych stronach publikujemy, Porzdek obrad
WZCz GSM „Luiza”, Harmonogram WZCz w czciach
oraz obowizujcy Regulamin Obrad WZCz w czciach
oraz wykaz realizacji wniosków zgoszonych podczas
zeszorocznego WZCz w czciach.
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GSM „LUIZA” WALNE ZGROMADZENIE CZONKÓW W CZCIACH

ZAPROSZENIE
W treci zaprosze do wzicia udziau w Walnym Zgromadzeniu Czonków w czciach rozesanych do czonków naszej Spódzielni, wkrad si bd komputerowy z powodu korzystania z dwóch programów – za co serdecznie przepraszamy.
Poniej podajemy jeszcze raz brzmienie zaproszenia na WZCz w czciach.
Porzdek obrad Walnego Zgromadzenia Czonków
GSM „Luiza” w czciach, w dniach 16-30.06.2010 r.:
1. Otwarcie Zebrania przez czonka Rady Nadzorczej
GSM „Luiza”.
2. Wybór Prezydium Zebrania w skadzie: Przewodniczcy, Sekretarz i dwóch Asesorów.
3. Przyjcie porzdku obrad Walnego Zgromadzenia
Czonków w czciach.
4. Stwierdzenie prawidowoci zwoania Walnego Zgromadzenia Czonków w czciach oraz jego zdolnoci
do podejmowania uchwa.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.
6. Podjcie uchwa dotyczcych nieruchomoci przy
ulicach:
 Leszczynowej 4,
 Korczoka 57.
7. Spra woz da nie Ra dy Nad zor czej z dzia al no ci
za rok 2009.
8. Sprawozdanie Zarzdu z dziaalnoci GSM „Luiza”
za rok 2009.
9. Sprawozdanie finansowe GSM „Luiza” za rok 2009,
wraz z przedstawieniem opinii biegego rewidenta
z przeprowadzonego badania.
10. Sprawozdanie z przeprowadzonej lustracji.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
12. Podjcie uchwa:
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dziaalnoci Rady Nadzorczej za rok 2009,
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dziaalnoci Zarzdu za rok 2009,
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009,
 w sprawie przyjcia wniosku z przeprowadzonej lustracji,
 w sprawie podziau zysku za rok 2009,
 w sprawie udzielenia absolutorium Zarzdowi,
 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie,
 w sprawie oznaczenia najwyszej sumy zobowiza,
jak Spódzielnia moe zacign,
 uchway zaproponowane przez czonków Spódzielni.
13. Wolne wnioski, zapytania – dyskusja.
14. Zamknicie obrad.
Jednoczenie informujemy, e od dnia 01.06.2010 r. w godzinach pracy GSM „Luiza” – poniedziaek od godz. 7:00
do godz. 17:00, wto rek – pi tek od godz. 7:00
do godz. 15:00, w siedzibie Zarzdu Spódzielni przy ul.
Wolnoci 412 w Zabrzu, w Dziale Czonkowsko – Prawnym (p. 115) s wyoone sprawozdania i projekty uchwa
bdce przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Czonków w czciach. Kady czonek GSM „Luiza” ma prawo do zapoznania si z tymi dokumentami.
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Uprzejmie wyjaniamy, e w obradach Walnego
Zgromadzenia Czonków mog uczestniczy tylko
czonkowie GSM „Luiza” osobicie, za okazaniem aktualnego dowodu tosamoci. Uczestniczcy w Walnym
Zgromadzeniu czonkowie proszeni s o podpisanie
przed wejciem na sal obrad listy obecnoci. Wydanie
mandatu nastpi po jej podpisaniu. W celu sprawnego przeprowadzenia zebrania prosimy czonków, którzy wyra ch wzicia udziau w Walnym Zgromadzeniu Czonków o zapoznanie si z przygotowanymi
projektami uchwa.
Na podstawie Ustawy z dnia 14.6.2007 r. o zmianie Ustawy o Spódzielniach mieszkaniowych, GSM „Luiza” przeprowadzi Walne Zgromadzenie Czonków w czciach
w dniach 16-30 czerwca 2010 r.

Grupa I – 16.6.2010 r. – Hala Sportowa „Pogo” w Zabrzu przy ul. Wolnoci 402, godz. 17:00 – dla czonków
zamieszkujcych przy ul. 1-go Maja, Boh. Warszawskich, Buchenwaldczyków, Janika, Kobyliskiego, Krasiskiego, Korczoka od nr 72-91, Magorzaty, Mikoowskiej,
Rajskiej, W. Walewskiego, – jako pierwszy okrg wyborczy.
Grupa II – 17.06.2010 r. – Hala Sportowa „Pogo” w Zabrzu przy ul. Wolnoci 402, godz. 17:00 – dla czonków
zamieszkujcych przy ul. Agrestowej, Kalinowej, Olchowej, Orzechowej, Przy Prochowni, Wgielnej, P. Skargi,
Sikorskiego, Zjednoczenia, Rostka, Barlickiego – jako drugi okrg wyborczy.
Grupa III – 18.06.2010 r. – Hala Sportowa „Pogo”
w Zabrzu przy ul. Wolnoci 402, godz. 17:00 – dla czonków zamieszkujcych przy ul. Banachiewicza, 3-go Maja, Gen. de Gaulle’a, Goethego, Heweliusza, Kowalskiej,
Mikulczyckiej, Paderewskiego, Rataja, Szymanowskiego,
cieki Górniczej, Trbackiej, Wolnoci, nieskiej – jako trzeci okrg wyborczy.
Dokoczenie na str. 4
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ZAPROSZENIE
Dokoczenie ze str. 3

Grupa IV – 21.06.2010 r. – Hala Sportowa „Pogo”
w Zabrzu przy ul. Wolnoci 402, godz. 17:00 – dla czonków zamieszkujcych przy ul. Leszczynowej, Pordzika – jako czwarty okrg wyborczy.
Grupa V – 22.06.2010 r. – Hala Sportowa „Pogo” w Zabrzu przy ul. Wolnoci 402, godz. 17:00 – dla czonków
zamieszkujcych przy ul. Dziaaczy Roda, Kawika, Modrzewiowej – jako pity okrg wyborczy.
Grupa VI – 24.06.2010 r. – Hala Sportowa „Pogo”
w Zabrzu przy ul. Wolnoci 402, godz. 17:00 – dla czonków zamieszkujcych przy ul. Czereniowej, Jaowcowej,
Korczoka od nr 54-71, Porzeczkowej – jako szósty okrg
wyborczy.
Grupa VII – 25.06.2010 r. – Hala Sportowa „Zgoda”
w Biel szo wi cach przy ul. Spor tow ców 10,
godz. 17:00 – dla czonków zamieszkujcych przy ul.
Bielszowickiej, Chroboka, Jankowskiego, Paderewskiego, Piernikarczyka – jako siódmy okrg wyborczy.

Grupa VIII – 28.06.2010 r. – Hala Sportowa „Zgoda”
w Bielszowicach przy ul. Sportowców 10, godz. 17:00 – dla
czonków zamieszkujcych przy ul. Sportowców, Kokota, Ks. Niedzieli, Równolegej – jako ósmy okrg wyborczy.
Grupa IX – 29.06.2010 r. – Hala Sportowa „Zgoda”
w Bielszowicach przy ul. Sportowców 10, godz. 17:00 – dla
czonków zamieszkujcych przy ul. Energetyków, Midzyblokowej, Miodowej, Solidarnoci, Zamenhofa – jako dziewity okrg wyborczy.
W dniu 30.06.2010 r. w siedzibie Spódzielni spotykaj si przewodniczcy oraz sekretarze prowadzcy zebranie Walnego Zgromadzenia Czonków w czciach
w dniach od 16.06.2010 r. do 29.06.2010 r.
Niniejsze zawiadomienie jest pismem speniajcym wymogi § 86 ust. 1 statutu GSM „Luiza” o zawiadomieniu
wszystkich czonków GSM „Luiza” na pimie o czasie, miejscu i porzdku obrad Walnego Zgromadzenia Czonków
GSM „Luiza” w czciach.

Lustracja w GSM „Luiza”
W dniach od 06.05.2010 r. do 28.05.2010 r. – na podstawie umowy zawartej 19.04.2010 roku pomidzy
Spódzielczym Regionalnym Zwizkiem Rewizyjnym
w Rybniku, a Górnicz Spódzielni Mieszkaniow
„Luiza” w Zabrzu – przeprowadzona zostaa lustracja ustawowa obejmujca dziaalno Spódzielni
w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2009 r. Lustracja
obejmowaa nastpujce zagadnienia:
l. Zagadnienia organizacyjne Spódzielni
2. Stan prawny gruntów bdcych we wadaniu Spódzielni
3. Sprawy czonkowskie i dyspozycje lokalami
4. Dziaalno inwestycyjna
5. Zagadnienia gospodarki zasobami mieszkaniowymi
6. Gospodarka remontowa w zasobach mieszkaniowych
Z przeprowadzonej lustracji zosta sporzdzony protokó, przedstawiony Zarzdowi w dniu 27.05.2010 r.
i przyjty bez zastrzee. Czytamy w nim m. in.:
 Aktualny statut Spódzielni uwzgldnia zmiany
w ustawie o spódzielniach mieszkaniowych wprowadzone ustaw z dnia 09.06.2005 r. oraz ustaw
z dnia 14.06.2007 r. o zmianie ustawy o spódzielniach
mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych
ustaw. Dokonywane zmiany w statucie, zgodnie z wymogami prawa byy aktualizowane i rejestrowane w Krajowym Rejestrze Sdowym. Tre statutu odpowiada obowizujcym przepisom Prawa Spódzielczego z 1982 r.
oraz ustawie o spódzielniach mieszkaniowych z 2000 r.
z póniejszymi zmianami. W zwizku z orzeczeniem Trybunau Konstytucyjnego z dnia 15.07.2009 r. naley uaktualni zapisy statutu.
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 Wewntrzny system normatywny w postaci regulaminów, instrukcji i zasad funkcjonujcych Spódzielni posiada niezbdny zakres unormowa i jest poprawny merytorycznie. Nie stwierdzono niezgodnoci
uregulowa wewntrznych ze statutem i innymi obowizujcymi przepisami, za wyjtkiem drobnych uchybie.
 Analiza dokumentacji obrad Zebrania Przedstawicieli Czonków i Walnego Zgromadzenia Czonków wykazaa ich zgodno z zobowizujcym prawem w zakresie terminów zwoywania, organizacji i sposobów podejmowania uchwa, a take sporzdzenia dokumentacji w tym zakresie. W okresie badanym zgodnie ze statutem, Rada Nadzorcza skadaa si z 9 czonków wybranych w 2005 roku na okres 4 lat. W 2009 r. wybrano now Rad Nadzorcz w 9 osobowym skadzie na 3
letni kadencj. Zbadana dokumentacja dziaalnoci Rady Nadzorczej wykazaa pen zgodno z regulacjami
statutowymi i wewntrznymi aktami normatywnymi, zarówno przez plenum Rady jak i funkcjonujcymi w jej
ramach komisjami. Dziaalno Zarzdu w okresie badanym nie wykazaa merytorycznych uchybie. Czonkowie Zarzdu corocznie uzyskiwali w penym skadzie
absolutorium, udzielane przez Zebranie Przedstawicieli
Czonków.
 Gospodarka zasobami mieszkaniowymi jak wynika
z zbadanej dokumentacji oraz przeprowadzonej przez lustracj kontroli stanu technicznego i estetyczno-porzdkowego zasobów, prowadzona jest w sposób racjonalny,
gospodarny i wykazuje sta popraw.
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15 LAT GSM „LUIZA”
15 lecie naszej Spódzielni jest
dobrym pretekstem, aby spojrze
za siebie i zobaczy to wszystko, co
si wydarzyo, doceni sukcesy i poprawi bdy. Aby dokona analizy
i obra drog, któr pójdziemy dalej
do przodu.
O prze by tej dro dze w mi nio nych 15 latach piszemy obszernie
na stronach jubileuszowej monografii, która ukae si w tych dniach.
Bdzie ona nieodpatnie rozprowadzana wród czonków naszej Spódzielni. Natomiast na amach naszego Biuletynu Informacyjnego prezentujemy w skrótowej formie omówienie tego co udao si do tej pory

przy ul. P. Skargi bya traktowana
priorytetowo.
Niestety Spódzielnia nasza nie
moga jeszcze wtedy w peni „rozwin skrzyde” Jako administrator Spódzielnia, moga wykonywa tylko te prace, które zaakceptowa i finansowa waciciel, którym nadal bya Rudzka Spóka
Wglowa S.A. Warto przypomnie,
e do czasu przejcia substancji
mieszkaniowej, budynki wraz infrastruktur techniczn przynosiy znaczne straty, przekraczajce 2
mln nowych zotych rocznie.
Wynikao to z ogromnych strat
na sieciach (woda i ciepo) oraz

aby zapobiec dalszej degradacji
substancji mieszkaniowej, koncentrujc cz rodków finansowych
na zabezpieczaniu tych elementów budynków, które miay najwikszy wpyw na ten proces. Chodzio przede wszystkim o remonty
dachów i uszczelnianie spoin midzy pytami w budownictwie wielkopytowym. Odnowiono te znaczn ilo klatek schodowych, nie malowanych od kilkunastu lat.
Zarzd Spódzielni po zabezpieczeniu najpilniejszych potrzeb
w 1999 roku, móg wprowadzi
do planów na 2000 rok po raz
pierwszy zwikszon ilo malowa-

Docemy to, co wspólnie osignlimy
wspólnie zrobi, aby podnie komfort zamieszkiwania oraz obniy
koszty z tym zwizane.
Zadajemy dzi pytanie czy od pocztku Nasza Spódzielnia dziaaa prnie? Dziaalno Zarzdu
przede wszystkim skupia si na gospodarce mieszkaniowej i poprawieniu wyniku finansowego. Proces przejmowania mieszka od kopalni postawi przed GSM,, Luiza”
nowe zadania. W sferze organizacyjnej i finansowo-ksigowej, ewidencji w szerokim zakresie zaczto stosowa technik komputerow,
co obniyo pracochonno wielu
czynnoci biurowych zwizanych
z administrowaniem zasobami
mieszkaniowymi KWK,, Bielszowice”, a take uatwio procesy zarzdzania zasobami, które ju stay si
wasnoci Spódzielni. W porównaniu do lat poprzednich ustabilizo wa a si sy tu acja fi nan so wo – ekonomiczna Spódzielni.
Dziaajc wspólnie z KWK „Bielszowice”, w 1998 roku udao si
przekaza do Zabrzaskiego Przedsibiorstwa Wodocigów i Kanalizacji cz sieci pooonych w Zabrzu,
na Osiedlu Zaborze, przy ul. Kalinowej. Take w nastpnych latach ta
sfera funkcjonowania infrastruktury
technicznej w zasobach mieszkaniowych GSM „Luiza” zlokalizowanych nie tylko na Osiedlu Zaborze ale
równie na starym Osiedlu w Zabrzu,

z minimalnych nakadów na remonty i odtwarzanie substancji mieszkaniowej, o których nadal decydowa
waciciel, czyli R. L. S. W. SA.
Po przejciu znacznej czci substancji mieszkaniowej od KWK
„Bielszowice” Zarzd narzuci sobie ostry reim finansowy, co doprowadzio do wygospodarowania odpowiednich rodków finansowych
i przeznaczenie ich na przeprowadzenie pilnych prac majcych zapobiec
dalszemu generowaniu strat.
Dziki temu Spódzielnia nie
miaa ju wkrótce adnych przeterminowanych zobowiza, dugów, kredytów czy te opónionych
patnoci. Tak jest do dzi, gdyby
nie zmienione uwarunkowania
ustawowe efekty mogyby by
o wiele wiksze.
Dziaajc wspólnie z KWK „Bielszowice”, w 1999 roku udao si
przekaza do ZPWiK w Zabrzu cao w znacznym stopniu zuytej sieci wodno – kanalizacyjnej pooonej
na Osiedlu Zaborze w Zabrzu. W poowie roku nastpnego tj. 2000, zostaa zakoczona modernizacja sieci na tzw. starym Zaborzu, w rejonie
ul. P. Skargi. Od tego czasu, sie
wodno – kanalizacyjna przestaa
w Spódzielni generowa straty.
Równolegle z rozwizywaniem
problemów zwizanych z modernizacj sieci wodno-kanalizacyjnej,
Zarzd podj zdecydowane kroki,
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nych klatek schodowych. Pomalowano 150 klatek schodowych, odnowieniu ulegy równie elewacje
budynków.
Dla podniesienia estetyki osiedli
wykonano kolejne obudowy mietników z elementów betonowych.
Wychodzc naprzeciw oczekiwaniom najmodszych mieszkaców
osie dli u pro gu let nich wa ka cji 2000 r. GSM „Luiza” zrealizowaa i przekazaa cznie siedem
placów zabaw dla dzieci.
Zarzd przygotowa równie dziaania dotyczce termomodernizacji
budynków spódzielczych, tj. termorenowacji centralnego ogrzewania
i ciepej wody uytkowej oraz docieplenia budynków. Zaplanowano, e
wszyscy mieszkacy posiadajcy
centralne ogrzewanie bd posiada
termozawory oraz podzielniki kosztów. Dziki temu rachunki za c. o. i c.
w. u. ulegy radykalnemu obnieniu.
Od lipca 2000 r. w zasobach GSM
„Luiza” rozpocz si proces wymiany starych zaworów na zawory termostatyczne firmy DANFOSS. Wedug dokonanych oblicze obniyo
to koszty c. o. min 15%.
W 2001 roku, majc na wzgldzie
potrzeb racjonalizowania wysokoci kosztów zamieszkiwania w zasobach GSM „Luiza”, zakoczono
prace zwizane z montaem termoDokoczenie na str. 7
5

Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Czonków
w czciach GSM „Luiza” w Zabrzu
Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spódzielcze (Dz.
U. z 2003 r. Nr 188 poz. 1848 z pón. zm).
– Ustawa z dn. 15.12.2000 r. o spódzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1116 z pón. zm).
– Ustawa z dnia 14.06.2007 r. o zmianie ustawy o spódzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 873).
– Statut GSM „Luiza”.
§1

je je Rada Nadzorcza lub Krajowa Rada Spódzielcza,
na koszt Spódzielni.
2. Uprawnieni do dania zwoania Walnego Zgromadzenia w myl postanowie ust. 1 mog równie da
zamieszczenia oznaczonych spraw w porzdku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego czci. danie takie powinno by zgoszone co najmniej na 15 dni przed terminem
Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej czci.
§6

1. O czasie, miejscu i porzdku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego wszystkich czci zawiadamia si
wszystkich czonków na pimie co najmniej 21 dni
przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub
jego pierwszej czci. Zawiadomienie powinno zawiera czas, miejsce, porzdek obrad oraz informacj
o miejscu wyoenia wszystkich sprawozda i projek§2
tów uchwa, które bd przedmiotem obrad oraz infor1. Walne Zgromadzenie moe by podzielone na cz- macj o prawie czonka do zapoznania si z tymi dokuci, jeeli liczba czonków przekroczy 500 osób, wedug mentami.
2. W przypadku wniesienia do porzdku obrad Walnezasad okrelonych przepisami Statutu.
2. Rada Nadzorcza ustala zasady zaliczania czonków go Zgromadzenia dodatkowych spraw, uzupeniony podo poszczególnych czci Walnego Zgromadzenia z tym, rzdek obrad powinien by podany do wiadomoci
e nie mona zaliczy czonków uprawnionych do lokali czonków Spódzielni na 14 dni przed terminem Walneznajdujcych si w obrbie jednej nieruchomoci do ró- go Zgromadzenia, w sposób okrelony w ust. 1.
3. Projekty uchwa i dania zamieszczenia oznaczonych
nych czci Walnego Zgromadzenia.
spraw w porzdku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego wszystkich czci maj prawo zgasza: Zarzd, Ra§3
da Nadzorcza i czonkowie. Projekty uchwa, w tym
1. W Walnym Zgromadzeniu maj prawo uczestniczy uchwa przygotowanych w wyniku tych da, powinny
by wykadane co najmniej na 14 dni przed terminem Walczonkowie Spódzielni tylko osobicie.
2. Kademu czonkowi obecnemu na Walnym Zgroma- nego Zgromadzenia lub jego pierwszej czci.
4. Czonkowie maj prawo zgasza projekty uchwa i dzeniu przysuguje jeden gos.
3. Czonkowie Rady Nadzorczej, Zarzdu oraz zapro- dania, o których mowa w ust. 3, w terminie do 15 dni
szeni gocie, uczestnicz w Walnym Zgromadzeniu przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia lub jego
pierwszej czci. Projekt uchway zgaszanej przez czonz gosem doradczym.
4. Czonek ma prawo korzystania na wasny koszt z po- ków Spódzielni musi by poparty przez co najmniej 10
mocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby z pomocy, czonków.
5. Czonek ma prawo zgaszania poprawek do projekktórych korzysta czonek nie s uprawnione do zabietów uchwa nie póniej ni na 3 dni przed posiedzeniem
rania gosu.
Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej czci.
6. Za rzd jest zo bo wi za ny do przy go to wa nia
§4
pod wzgldem formalnym i przedoenia pod gosowaZgodnie z postanowieniami § 88 Statutu Spódzielni, nie na Walnym Zgromadzeniu lub jego czciach proWalne Zgromadzenie Czonków lub jego czci s zdol- jektów uchwa i poprawek zgoszonych przez czonków
ne do podejmowania uchwa przy kadej iloci czonków Spódzielni.
uprawnionych do gosowania.
§7
§5
1. Walne Zgromadzenie, wzgldnie jego cz, otwie1. Walne Zgromadzenie zwouje Zarzd przynajmniej ra Przewodniczcy Rady Nadzorczej lub inny upowanioraz w roku, w terminie do dnia 30 czerwca. Ponadto na - ny czonek Rady.
2. Otwierajcy obrady zarzdza wybór Prezydium
danie Rady Nadzorczej lub przynajmniej 1/3 czonków,
wyraone w podpisanym przez nich wniosku. Zarzd zo- Walnego Zgromadzenia lub jego czci w skadzie:
bowizany jest zwoa Walne Zgromadzenie w takim ter- Przewodniczcy, Sekretarz i dwóch Asesorów.
minie, aby mogo si odby w cigu czterech tygodni
od dnia wniesienia dania. Jeeli to nie nastpi, zwouDokoczenie na str. 15
1. Walne Zgromadzenie jest najwyszym organem
Spódzielni.
2. Zakres kompetencji Walnego Zgromadzenia reguluje § 84 Statutu.
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15 LAT GSM „LUIZA”

Docemy to, co wspólnie osignlimy
Dokoczenie ze str. 5

statów i podzielników kosztów w budynkach naszej Spódzielni oraz
w budynkach administrowanych.
W 2003 roku doprowadzono do likwidacji kotowni przy ul. Ks. Niedzieli 59 oraz przeprowadzono pen modernizacj c. o i c. w. u. w jej
rejonie. Wykonano ocieplenie 80 %
stropodachów w budynkach ogrzewanych ze róda z dala czynnego
oraz wykonano wietliki nowej generacji. Przygotowano take likwidacj kotowni przy ul. ks. Niedzieli 51 modernizacj c. o. i c. w. u. oraz
monta wymiennikowi kompaktowej
przy ul. Kokota 162. W tym samym
roku, Zarzd negocjowa pozyskanie
rodków z nieruchomoci pooonych w ladzie DT.
Efektem tych negocjacji, trwajcych prawie rok, byo podpisanie
protokou z dnia 3.12.2003 r. o zbyciu na bardzo korzystnych dla
GSM „Luiza” warunkach ww.
nieruchomoci.
W tym wanie czasie udao si wyremontowa dachy budynków w kilkudziesiciu nieruchomociach oraz
wymieniono instalacj ciepej wody
uytkowej i cyrkulacj. Zakupiono
i wymieniono pompy przy ulicy
Bielszowickiej 91 i 93, a take wprowadzono ogrzewanie gazowe w kotowniach przy ulicy Wolnoci 380
i 391.
Od 2000 roku GSM,, Luiza” jako
wikszociowy waciciel mia moliwoci samodzielnego decydowania
o zarzdzaniu nieruchomociami. Ta
istotna zmiana niemal z miejsca zaowocowaa podanymi efektami
w polityce remontowo-inwestycyjnej.
Zarzd postawi sobie zadanie,
aby czonkom Spódzielni mieszkao si nie tylko lepiej, ale równie
taniej.
Jednym z najwaniejszych sposobów racjonalizacji kosztów stao si
obnienie opat za centralne ogrzewanie. Drog za prowadzc do tego celu bya sukcesywna termomodernizacja, na któr skadaa si
modernizacja systemów ogrzewania

oraz ocieplenie budynków. Drugim
co do wielkoci skadnikiem kosztów za miesz ki wa nia jest opa ta
za zimn wod. Ju w 2005 roku
kady budynek rozliczany by z indywidualnego licznika. Wszystkie
za sieci zostay przekazane przedsibiorstwom wodocigowym w Zabrzu i Rudzie lskiej – poza wyremontowan sieci w rejonie ul. P.
Skargi, która jest nadal na stanie
Spódzielni. W wyniku tych dziaa
straty na wodzie zmalay do minimum. Przewiduje si, e rozliczanie
za wod przejm w przyszoci firmy wodocigowe, co jeszcze bardziej ob ni y kosz ty win dy ka cji
i straty w opatach za wod.
Zaledwie w cigu czterech lat udao si w szerokim zakresie poprawi
stan techniczny i infrastruktur przejtych od Rudzkiej Spóki Wglowej SA nieruchomoci. Konsekwentnie zrealizowano przyjte priorytety modernizacyjne budynków takie
jak: docieplenia budynków i ich elementów (stropodachy), modernizacja sieci c. o. i c. w. u., sieci wodocigowej, renowacje pokry dachowych, poprawa estetyki osiedli
(chodniki, place zabaw). Wszystko
to sprawio, e warunki i koszty zamieszkiwania w zasobach naszej
Spódzielni ulegy wyranej poprawie.
W latach 2000-2009 wykonano
prace projektowe, audyty energetyczne, projekty instalacji na podstawie
których zrealizowano mi:
Docieplenie budynków w Zabrzu
i Rudzie lskiej w tym: ocieplono
w 5 budynkach jedn cian, w 3 budynkach po trzy ciany oraz wykonano kompletn termomodernizacj 41 budynków.
Wykonano remont balkonów i logii, uszczelnienie pyt elewacyjnych,
docieplenie stropodachów i stropów
nad ostatni kondygnacj we wszystkich budynkach ogrzewanych zdalaczynnie oraz zabudowano nowe wymiennikownie ciepa, w wikszoci
wraz z modernizacj c. o.
Wymieniono wszystkie nawietla
dachowe. Ponadto wykonano szereg
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remontów dachów: przeoono dachówk lub pokryto dachy now
pap. Wymieniono wiele drzwi zewntrznych w budynkach oraz cz
stolarki okiennej. Wykonano równie
szereg modernizacji instalacji elektrycznych i kanalizacyjnych, wykonano nowe przycza kanalizacji.
Wykonano remonty wej do budynków – daszki, wiatroapy, balustrady, tarasy. Wykonano remonty schodów, a w zwizku ze szkodami górniczymi wykonano konieczne kotwienie budynków. Wykonano równie szereg prac malarskich, wymieniono równie w 95% skrzynki pocztowe na euro skrzynki. Stworzono
kolejne nowe place zabaw dla dzieci oraz uporzdkowano teren wokó
budynków. Równie w latach 20102012 planuje si wykona duy plan
termomodernizacji w zwizku z moliwoci pozyskania duych dotacji
zarówno z W FO jak równie z
NFO co poprawi równie estetyk
osiedli czy spódzielczych terenów
zielonych.
W wyniku powyszych dziaa
znaczco wzrosa rynkowa warto
mieszka. Z analiz prowadzonych
przez Zarzd naszej Spódzielni wynika, e czynsze te od wielu lat
ksztatuj si na relatywnie niskim
poziomie, niszym ni w innych
Spódzielniach mieszkaniowych naszego regionu.
Dziki lokatorskiemu prawu do lokalu stao si moliwe ustanowienie
dogodniejszych warunków uzyskania mieszkania. W tej kwestii zosta
przyjty 12 lutego 2009 r. przez Rad Nadzorcz GSM „Luiza” Regulamin przetargu na lokatorskie prawo do lokalu w budynkach naszej
Spódzielni. Stwarza on dogodniejsze warunki finansowe i formalno – prawne uzyskania mieszkania.
Pierwszy przetarg na lokatorskie
pra wo
do
lo ka lu
od by
si 31.03. 2009 r. Informacja o przetargu jest ogaszana w prasie co najmniej na dziesi dni przed terminem
przetargu.
Dokoczenie na str. 8
7

15 LAT GSM „LUIZA”

RODZINNY FESTYN GSM „LUIZA”

Docemy to...
Dokoczenie ze str. 7

Po rocznej przerwie zwizanej ze
zmian Ustawy o Spódzielniach
Mieszkaniowych, GSM „Luiza”
w 2009 roku opracowaa nowe zasady realizacji i finansowania robót termomodernizacyjnych.
Warto podkreli, e termomodernizacja nie skutkuje wzrostem
stawki czynszu. Jednake w celu
szybszej spaty kredytu istnieje
moliwo zmniejszenia zaliczki
za centralne ogrzewanie (co bdzie
wynikao z oszczdnoci) i zwikszenia o tak sam kwot stawki
funduszu remontowego.
Nowa nowelizacja ustawy z grudnia 2000 roku staa si faktem, gdy
Sejm RP 18 grudnia 2009 roku przyj stosowny akt prawny. Po tak znowelizowanej ustawie, Zarzd GSM
„Luiza” dostrzegajc niesprawiedliwo z jak potraktowano najemców i ich zawiedzenie tak brzmic nowelizacj, przygotowa, po uzyskaniu opinii niezalenych prawników, moliwo przeksztacenia
mieszka przez najemców na podobnych zasadach, które obowizyway w latach 1998 – 2000. Wówczas
mona byo przeksztaci mieszkanie z najmu na spódzielcze wasnociowe prawo po uzyskaniu
czonkowstwa i wpacie 5% – 15%
wartoci mieszkania.

8

Tak wic od 2010 roku najemca
po uzyskaniu czonkostwa w Spódzielni ma moliwo zmiany tytuu prawnego do lokalu mieszkalnego – z najmu na spódzielcze lokatorskie prawo. Spódzielnia ustanawia lokatorskie prawo do lokalu
mieszkalnego po dokonaniu, ju
przez czonka Spódzielni, wpaty
wkadu mieszkaniowego o wartoci 5% aktualnej rynkowej wartoci
mieszkania. Dotyczy to wycznie
mieszkaców, którzy posiadali prawo do lokalu w momencie przejcia go przez Spódzielni. Kaucje
mieszkaniowe wpacone przez najemców zostaj zaliczone na poczet
wymaganego wkadu mieszkaniowego.
Po spenieniu tych formalnoci
i ustanowieniu przez Spódzielni
opisanego prawa (spódzielcze lokatorskie prawo do mieszkania)
waciciel tego prawa ma podstaw do ubiegania si o przeniesienie
na jego rzecz wasnoci odrbnej
tego lokalu mieszkalnego bez dodatkowego uzupeniania wkadu
mieszkaniowego.
Moe nie wszystkie zaoenia
programowe zdoalimy zrealizowa i nie wszystkie tak, jakbymy
sobie tego yczyli, mamy jednak
nadziej e zauwaaj Pastwo
nasze starania oraz zachodzce
na naszych osiedlach zmiany.

T

ak udanej imprezy plenerowej, jak ta która odbya si 5
czerwca br. z okazji Dnia
Dziecka i 15 lecia Górniczej Spódzielni Mieszkaniowej „Luiza”
na terenie MKS Zaborze w Zabrzu,
dawno ju nie byo. Dopisaa soneczna aura, co w czasie tegorocznej deszczowej i „powodziowej”
wiosny naleao do rzadkoci. Nic
te dziwnego, e byo wesoo, gwarno i tumnie.
Patronat honorowy nad imprez
ob jli: Prezy dent Miasta Zabrza – Magorzata Maka-Szulik
i Prezy dent miasta Ru dy lskiej – Andrzej Stania, który z przyczyn zdrowotnych nie móg w niej
uczestniczy.
Organizatorzy festynu pomyleli
o wszystkich uczestnikach zabawy – zarówno o najmodszych jak
i najstarszych mieszkacach zasobów
Spódzielni. Pod tym te ktem, zosta podzielony program festynu
na dwie czci tj. od godziny 10.00
do 14.30 bawili si nasi „milusiscy”,
a póniej ich rodzice i dziadkowie.
Dla tych pierwszych organizatorzy
wykazali si pomysowoci organizujc bardzo du gam zabaw, konkursów i zawodów sportowych, nie
zapominajc o stoiskach z wat cukrow, praon kukurydz, lodami czy
te balonikami i innymi zabawkami.
Festyn rozpocz si rajdem rowerowym. Uczestnicy startowali z Rudy lskiej (ulica Bielszowicka) i Zabrza (spod Urzdu Miejskiego), by
po przejechaniu ulicami miast dotrze
na miejsce festynu.
Uczestnicy rajdu zostali godnie powitani przez Wiceprezydenta Miasta
Zabrze – Krzysztofa Lewandowskiego, który w dowód uznania za trud
i szerzenie sportu wrcza zote medale, dyplomy i upominki.
Uroczyste otwarcie festynu zainaugurowa wystrza z piknej armatki
tzw. „wiwatówki” bdcej dum
Bractwa Kurkowego z Rudy lskiej.
Ju od tej pory najmodsi uczestnicy imprezy przecigali si w braniu
udziau w rozlicznych konkursach:
malowania kred po asfalcie, farbkami na koszulkach specjalnie do tego
celu przeznaczonych, jak równie
robótek rcznych, tworzc niepo-
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Bawiono si do wieczora

Jednym sowem humory wszystkim
dopisyway i byo naprawd „fajnie”.
Patronat medialny nad imprez
wtarzalne: pikne naszyjniki, branso- ski lub piwa. Bony te mona byo sprawowaa SFERA TV. Gównymi
letki i broszki z egzotycznych pacior- odebra w siedzibie Spódzielni organizatorami festynu byli GSM
ków i koralików (swoje udane prace i administracjach osiedlowych, a ci „Luiza” oraz Bractwo Kurkowe
dzieci zabray do domu). W tych którzy tego nie uczynili mieli oka- z Rudy lskiej, a wspóorganizatokonkursach dzieci wykazay si swo- zj to zrobi w czasie trwania impre- rami m. in. firma „Revitamed”, Paimi umiejtnociami i ogromnym za- zy. Z bonów uprawniajcych do bez- stwowa Stra Poarna z Zabrza, Kopaem.
patnego otrzymania kiebaski lub mendy Miejskie Policji i Strae
Rozstrzygnito równie, ogoszony krupnioka z grilla, jak równie ku- Miejskie z Zabrza i Rudy lskiej.
wczeniej w szkoach przez „Luiz” fla „jasnego” skorzystali równie inNaley równie w tym miejscu dokonkurs plastyczny, a nagrody dla lau- ni uczest ni cy fe sty nu, za rów no da, e dziki uprzejmoci Policji imreatów tego konkursu wrczya oso- czonkowie Spódzielni, lokatorzy prez uwietnia maskotka policyjna:
bicie przewodniczca jury Prezydent a nawet czonkowie Stowarzyszenia pies „Sznupek”, który cieszy si
Zabrza – Magorzata Maka-Szulik. Ruchu Spoecznego „Luiza”, którzy ogromnym powodzeniem, rozdajc
brali aktywny udzia najmodszym smaczne lizaki. Bya
w konkursach i zaba- równie moliwo zrobienia sobie
wach organizowanych na pamitk tak wietnej imprezy „sew trakcie.
sji zdjciowej” ze „Sznupkiem”,
Ponadto nad wszystki- z której skwapliwie skorzystali liczmi uczestnikami przez ni uczestnicy imprezy. Po nad to
czas festynu, czuwaa na skarpie mielimy moliwo
suba zdrowia, która uczestniczenia w pokazie tresury
bezpatnie udzielaa po- psów policyjnych.
rad medycznych, z moDoda naley, e organizatorzy
liwoci zmierzenia ci- chcc umoliwi mieszkacom zasonienia i udzielenia bów pooonych w Rudzie lskiej
pierwszej pomocy me- uczestniczenie ww. imprezie, zapewSzczliwe dzieciaki na przejadce bryczk z Prezydent dycznej (na szczcie to nili darmowy przewóz w obie strony.
ostatnie nie byo koniecz- Tak wic pomylano o wszystkich
miasta Zabrze Magorzat Mak-Szulik
ne). Mona byo rów- i wszystkim.
Naley w tym miejscu podkreli, e nie zapozna si z wntrzem karetki.
Sponsorzy ufundowali ponad 1000
najwiksze uznanie zdobyy prace wyTrafionym przedsiwziciem oka- nagród, w tym rower górski i ogromkonane przez uczniów SP nr 18 w Za- za si równie stolik, przy którym n myszk Miki.
brzu.
mona byo zasign porad prawNic wic dziwnego, e przy tak bogatym programie wszyscy bawili si
Du atrakcj dla milusiskich by- nych.
a loteria fantowa (w której kady los
To wszystko uwietniay wystpy wybornie, a wspomnienia po tak udawygrywa), dmuchana zjedalnia, Orkiestr Górniczych KWK „Halem- nej imprezie pozostan mieszkacom
bunggee dumping i przejadka brycz- ba” i KWK „Bielszowice” oraz pro- zasobów Górniczej Spódzielni Mieszk w towarzystwie Wodarza miasta gram artystyczny lskiej Kapeli kaniowej „Luiza” dugo w pamici.
Zabrza.
Biesiadnej Jerzego Haberstrocha Mog tylko aowa ci, którzy nie
Jak wida atrakcji byo co nie mia- oraz zespó SILVER, które bawiy skorzystali z zaproszenia na festyn.
Do zobaczenia na nastpnej imprera. Lecz na tym nie koniec. Dla nie- do ez uczestników skeczami i kawazie!!!
co starszych dzieci byo te co cie- ami.
kawego. Duym zainteresowaniem
cieszyy si pokazy spraw noci
Oto, co powiedzieli nam na „gorco” na temat festynu.
i sprztu zawodowej stray poarnej
Prezydent Zabrza – Magorzata Maka-Szulik: – To naprawd bardzo
z Zabrza oraz pokaz udzielania pierwdo
brze zorganizowana impreza i wadze GSM „Luiza” spisay si na medal.
szej pomocy (pokaz na manekinie wyCen
ne s takie inicjatywy, kiedy ludzie wietnie si bawi, tym bardziej, e fekonywany przez harcerzy).
styn ma charakter wielopokoleniowy. Organizatorzy zapewnili atrakcyjny proNa pozostaych uczestników festygram adresowany do wszystkich grup wiekowych. „Zamówili” nawet pogonu czekaa nie lada atrakcja tj. dard. W rezultacie panuje tutaj bardzo miy, wrcz rodzinny nastrój i humory wszystmowa grochówka „palce liza” wykim dopisuj.
dawana w towarzystwie Prezesa
Wiceprezydent Zabrza – Krzysztof Lewandowski: – Festyn jest bardzo
i przedstawiciela Rady Nadzorczej. dobrze zorganizowany i wida, e wszyscy jego uczestnicy dobrze si bawi.
Ponadto dla czonków Spódzielni Bardzo si ciesz, e Spódzielnia „Luiza” wczya si w dziaania rekreacyjprzy go to wa no bez pat ne bo ny ne na terenie orodka, którym kiedy zajmowaa si kopalnia, a teraz miasto.
uprawniajce do otrzymania przekBIULETYN INFORMACYJNY GSM ,,LUIZA” NR 3 (48) 2010
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Rodzinny Festyn

Koncert Orkiestry Dtej KWK „Bielszowice”

Start rajdu rowerowego w Bielszowicach

Wiceprezydent miasta Zabrze Krzysztof Lewandowski z uczestnikami rajdu rowerowego przed Urzdem Miejskim w Zabrzu

Szczliwi uczestnicy rajdu rowerowego dojedaj do mety

Wiceprezydent miasta Zabrze Krzysztof Lewandowski wita uczestników rajdu na mecie, przecina wstg

Wiceprezydent miasta Zabrze Krzysztof Lewandowski wrcza zote medale uczestnikom rajdu rowerowego

Sprawdzanie celnego oka w strzelaniu z uku

Stolik z loteri fantow oraz stolik porad prawnych

10
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GSM „Luiza”

Ambitne prace dzieci wykonywane pod opiek wychowawców

Koncert Orkiestry Dtej KWK „Halemba”

Kolejka przed kotem z darmow grochówk ,,palce liza”

Konkurs sprawnociowy w spoywaniu jabek zorganizowany przez
harcerzy

Dzieci w tacu z Prezesem Zarzdu GSM „Luiza”

Pokazy reanimacji akcji serca w wykonaniu harcerzy

Karetka ratunkowa i wspaniaa ekipa z firmy Revitamed byli gotowi do wszelkiej pomocy medycznej

Bezpatne pomiary cinienia ttnicznego wykonawane przez wspóorganizatora festynu – firm Revitamed
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WYKAZ W

zgoszonych w czasie Walnego Zgromadzenia Czonków

I ICH RE
7. Pomalowa klatki schodowe po dociepleniu budynku przy ul. Bielszowickiej 98.
odp. W zwizku z wykonan termomodernizacj
budynku, w/w nieruchomo w chwili obecnej nie posiada odpowiednich rodków finansowych na wykonanie konserwacji powok malarskich. W zwizku z powy szym przed mio to we pra ce zo sta n wy ko na ne
dopiero po zgromadzeniu odpowiednich rodków finansowych.

W pierwszej czci Walnego Zgromadzenia, które
odbyo si 15.06.2009 r. w Rudzie lskiej czonkowie zgosili nastpujce wnioski:
1. Prawo pierwokupu dziaki nr 417/20 na ul. Bielszowickiej, na rzecz wacicieli garay pooonych przy tej
dziace.
odp. Dnia 17 listopada 2009 r. zosta rozstrzygnity
przetarg na sprzeda nieruchomoci drogowej
o w/w numerze, której nabywc zosta Komitet Przedstawicieli Wacicieli Garay ul. Bielszowicka w Rudzie
l. W zwizku z rezygnacj w/w Komitetu z usug Kancelarii Notarialnej przy ul. Urbana 2/2 w Zabrzu Akt
Notarialny zostanie podpisany w wybranej przez Komitet Kancelarii Notarialnej Borgulat – Szostak pl. J.
Pawa II 3/4 w Rudzie l. w dniach 16, 19 i 20. bm.
2. Wymieni drzwi wejciowe do klatek schodowych
w budynku przy ul. Jankowskiego 12 a-b.
odp. Wniosek zrealizowany.
3. Zaoenie siatek na otwory wentylacyjne w budynku przy ul. Jankowskiego 12 – po okresie lgowym ptaków.
odp. Wniosek zrealizowany.
4. Remont placu zabaw i ustawienie awek przy budynku na ul. Jankowskiego 12.
odp. Ww. plac zabaw nie naley do GSM „Luiza”.
5. Usunicie skutków zalania piwnic w bloku przy ul.
Chroboka 20 – od marca brak interwencji.
odp. Wniosek zrealizowany.
6. Poprawa stanu drogi technologicznej z pónocnej
strony bloku przy ul. Bielszowickiej 98, sucej jako
dojcie do tego budynku.
odp. Wniosek zrealizowany.
12

8. Zainterweniowa w Urzdzie Miasta w sprawie
dojcia do parkingu przez kierowców z bloku 93 – obecnie mona doj tylko przez trawnik.
odp. Wniosek zrealizowany.
9. Wymieni okno w piwnicy bloku 93b przy ul. Bielszowickiej.
odp. Wniosek zrealizowany.

W drugiej czci Walnego Zgromadzenia, które
odbyo si 16.06.2009 r. w Rudzie lskiej czonkowie zgosili nastpujce wnioski:
10. Ustalenie pierwokupu dla wacicieli garay drogi dojazdowej do garay przy ul. Bielszowickiej 91 nr
dziaki 417/20.
odp. Wniosek zrealizowany.
11. Ul. Ks. Niedzieli 59 – zainstalowa maty antypolizgowe na schodach wejciowych
odp. Wniosek zrealizowany.
12. W blokach na ulicy Chroboka wprowadzi centralne ogrzewanie.
odp. W zwizku z koniecznoci wykonania izolacji
pionowej wraz z drenaem opaskowym przy ul. Chroboka 8-10, 20-22 oraz wykonaniem remontu pokrycia poaci dachowej przy ul. Chroboka 1-3 w/w nieruchomoci w chwili obecnej nie posiadaj odpowiednich
rodków finansowych na wykonanie przedmiotowej instalacji. W najbliszym okresie czasu przewiduje si tylko modernizacj istniejcej instalacji c. o. przy ul.
Chroboka 5-7.
13. Ul. Ksidza Niedzieli 59f uszczelnienie cian
midzy budynkiem, a kotowni oraz wyrównanie zapadliska w obrbie budynku.
odp. Wniosek zrealizowany.
14. Ul. Kokota 145 – wycinka drzew.
odp. Wniosek zrealizowany.
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WNIOSKÓW

w GSM ,,Luiza” w czciach w dniach 15-30.06.2009 r.

EALIZACJA
15. Ul. Równolega 7 – wyrównanie terenu po remoncie i wyburzenie kotowni, przywrócenie cieki
dla pieszych. Wycinka drzew w obrbie parkingu.
odp. Wniosek zrealizowany.
16. Ul. Ks. Niedzieli 55 – naprawa schodów do klatki schodowej.
odp. Wniosek zrealizowany.
17. Ul. Kokota 145 – wymiana sposobu obiegu zasilania centralnego ogrzewania w azienkach.
odp. Prace w trakcie realizacji.

23. Prawo pierwokupu dla wacicieli garay nr dziaki 417/20 ul. Bielszowicka 91.
odp. Wniosek zrealizowany.
24. Pooenie kostki brukowej przed blokami ul. Solidarnoci 28 – 30.
odp. Wniosek zrealizowany.
25. Usytuowanie zamocowa lamp ul. Solidarnoci 28 – 30.
odp. Po ponownym spotkaniu z wykonawc termomodernizacji w/w nieruchomoci ustalono, e mocowanie
lamp zostanie poprawione w ramach reklamacji wykonanej termomodernizacji.

18. Zamontowa samozamykacze do drzwi wejciowych do klatek schodowych ul. Kokota 162.
odp. W zwizku, e budynek jest w planie do termomodernizacji w 2010 r., w trakcie wykonania przedmiotowych prac, zostan wymienione drzwi zewntrzne,
które bd miay fabrycznie zamontowane samozamykacze.

26. Wyczyszczenie studzienek ul. Solidarnoci 28 – 30.
odp. Wniosek zrealizowany.

19. Ul. Równolega 7, 7a, ul. Kokota 145 – zamontowa maty antypolizgowe przy schodach do klatek wejciowych.
odp. Wniosek zrealizowany.

28. Usuniecie pkni schodów ul. Solidarnoci 30c.
odp. Wniosek zrealizowany.

20. Ul. Kokota 118 – sprawdzenie szczelnoci przewodów kominowych.
odp. Wniosek zrealizowany.
21. Utwardzenie nawierzchni w obrbie budynku
przy ul. Kokota 118 – 116.
odp. Ze wzgldu na ujemny stan funduszu remontowego, sprawa zostaje bez biegu do czasu zgromadzenia
przez w/w nieruchomo odpowiednich rodków finansowych. W trybie awaryjnym zostan naprawione studzienki na w/w posesji.
22. Ul. Równolega 7, 7a i ul. Kokota 145 – malowanie klatek schodowych, po modernizacji instalacji
CO.
odp. Ze wzgldu na przeprowadzone prace
na w/w adresach w chwili obecnej stan funduszu remontowego jest ujemny. W zwizku z powyszym konserwacja powok malarskich zostanie wykonana po zgromadzeniu odpowiednich rodków finansowych.

W trzeciej czci Walnego Zgromadzenia, które
odbyo si 17.06.2009 r. w Rudzie lskiej czonkowie zgosili nastpujce wnioski:
BIULETYN INFORMACYJNY GSM ,,LUIZA” NR 3 (48) 2010


27. Usunicie gobi z kominów ul. Solidarnoci 30c.
odp. Wniosek zrealizowany.

29. Naprawa podestów i schodów przy wejciu
do klatek schodowych ul. Solidarnoci 28–30.
odp. Wniosek zrealizowany.

W czwartej czci Walnego Zgromadzenia, które
odbyo si 18.06.2009 r. w Zabrzu czonkowie zgosili nastpujce wnioski:
30. Ul. Kobyliskiego 2/1 – komisyjnie wyjani
spraw obnionego stropu w azience.
odp. Wniosek zrealizowany.
31. Ul. Janika 21a/10 – pomalowanie drzwi wejciowych i okien w klatkach schodowych.
odp. Zlecono monta nowej stolarki okiennej na klatkach schodowych i monta drzwi wejciowych do obu
kl. schodowych.
32. Sprawa pustostanu od 10 lat, ul. 1-go Maja 30/7,
na pierwszym pitrze
odp. Wniosek zrealizowany.
Dokoczenie na str. 14
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WYKAZ WNIOSKÓW... I ICH REALIZACJA
Dokoczenie ze str. 13

33. Ul. Kobyliskiego 4/4 – naprawa rynny na dachu,
naprawa schodów od strony podwórza przy ulicy.
odp. Wniosek zrealizowany.
34. Ul. Korczoka 72b/3 – zaatanie dziury w drodze
osiedlowej przy bloku.
odp. Droga osiedlowa nie jest w uytkowaniu wieczystym GSM „Luiza”. Dnia 31.08.2009 r. zostao wystosowane pismo do UM w Zabrzu o naprawienie nawierzchni asfaltowej przy w/w adresie. Do dnia
dzisiejszego nie otrzymalimy odpowiedzi. W zwizku
z brakiem odpowiedzi dnia 10.05. br. zostao ponownie
wystosowane pismo do UM w Zabrzu w przedmiotowej
sprawie.
35. Pierwokup dla posiadaczy garay na rzecz mieszkaców przy ul. Bielszowickiej 91 nr dziaki 417/20.
odp. Wniosek zrealizowany.
36. Ul. Korczoka 85/5 – zobowiza Zarzd GSM
do przedstawienia w biuletynie Czonkom Spódzielni
o zasadnoci ponoszonych przez nich kosztów wykonywanych termomodernizacji budynków.
odp. Wniosek zrealizowany.

38. Ul. Buchenwaldczyków 20a/7 – zrobienie chodnika do mietnika i jego owietlenie.
odp. Ze wzgldu na ujemny stan funduszu remontowego sprawa zostaje bez biegu do czasu zgromadzenia odpowiednich rodków finansowych.

W pitej czci Walnego Zgromadzenia, które odbyo si 22.06.2009 r. w Zabrzu czonkowie zgosili
nastpujce wnioski:
39. Dziaka 417/20 ul. Bielszowicka 91-d – pierwokup dla uytkowników garay.
odp. Wniosek zrealizowany.
40. Dziaka nr 1923/65 ul. Kalinowa – Leszczynowa 29
(dzierawa gruntu pod istniejcy sklep) – pierwokup.
odp. Na w/w nieruchomoci znajduje si lokal uytkowy. Spódzielnia nie sprzedaje nieruchomoci, które
przynosz dochody.
41. Ul. Kalinowa 11c – utwardzenie zatoczki
przy klatce Kalinowa 11c.
odp. Wniosek zrealizowany.
42. Ul. Kalinowa 15/13 – dlaczego budynek ma by
ocieplony tylko z trzech stron skoro pónocna strona jest ocieplona cienka warstw styropianu.
odp. Termomodernizacja bdzie wykonana zgodnie
z Audytem Energetycznym, który okreli, które ciany
naley dociepli oraz okreli grubo docieplenia cian.
43. Ul. Agrestowa 3/14 zakaza lokatorom naduywania gono sprztu RTV itp. (opisa w biuletynie problem).
odp. Wniosek zrealizowany.
44. Ul. Kalinowa 15b/9 wyasfaltowanie chodnika
przed budynkiem.
odp. Wniosek zrealizowany.
45. Ul. Kalinowa 11b/15 jest inwalid II grupy (koczyny dolne i krgosup) i przy okazji uwzgldni podjazd, prosi o jego powikszenie z uwzgldnieniem jego osoby (2 pojazdy)
odp. Wniosek zrealizowany.

37. Ul. Korczoka 83 – wniosek o podwyszenie, zadaszenie i wiksz estetyk mietnika.
odp. W dniu 17.08.2009 r. zosta podpisany Aneks
nr 2 do Umowy nr R-1/1068/99 z dnia 1.07.1999 r.
na podstawie którego, MPGK zobowizao si do posadowienia piciu altan mietnikowych rocznie, poczwszy od 2009 r. w wyznaczonych przez Spódzielni miejscach na nieruchomociach nalecych do GSM
„Luiza”. Monta nowych boksów mietnikowych jest
w trakcie realizacji.
14

46. Ul. Agrestowa 3/14 – po remoncie – docieplenie
domu, od 4 lat istnieje problem zalewania piwnic – wniosek o jego usuniciu.
odp. Wniosek zrealizowany.
47. Ul. Olchowa 11/6 – wniosek o narysowanie koperty na parkingu przy budynku dla lokatora – inwalidy Pana Zaniewskiego.
odp. Wniosek zrealizowany.
Dokoczenie na str. 16
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Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Czonków...
Dokoczenie na str. 6

3. Prezydium Walnego Zgromadzenia lub jego czci
wybiera si w gosowaniu jawnym, zwyk wikszoci
gosów.
4. Czonkowie Zarzdu nie mog wchodzi w skad Prezydium Walnego Zgromadzenia lub Prezydium czci Walnego Zgromadzenia.
§8
1. Przewodniczcy Walnego Zgromadzenia lub jego czci przedstawia do zatwierdzenia porzdek obrad ustalony przez Zarzd Spódzielni.
2. Walne Zgromadzenie moe skreli z porzdku obrad poszczególne sprawy lub odroczy ich rozpatrzenie
do nastpnego Walnego Zgromadzenia, a take zmieni
kolejno rozpatrywania spraw objtych porzdkiem
obrad.
§9
Czonkowie obecni na Walnym Zgromadzeniu lub jego czci wybieraj ze swojego grona:
1. Komisj Skrutacyjn w skadzie 2-3 osób, której zadaniem jest:
– sprawdzenie listy obecnoci czonków oraz sprawdzenie wanoci mandatów,
– obliczanie wyników gosowania oraz wykonanie innych czynnoci technicznych zwizanych z przeprowadzeniem gosowania.
2. Komisj Wnioskow w skadzie od 2-3 osób, której
zadaniem jest:
– przedoenie Walnemu Zgromadzeniu lub jego czci projektów uchwa w sprawach objtych porzdkiem obrad,
– rozpatrzenie pod wzgldem formalnym i rzeczowym zgoszonych wniosków i przedoenie ich Walnemu Zgromadzeniu lub jego czci w formie projektów uchwa.
3. Komisj Wyborcz w skadzie od 2-3 osób, której zadaniem jest:
– przedstawienie listy kandydatów do Rady Nadzorczej
wedug okrgów wyborczych, którzy speniaj warunki § 6 Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej.
4. Inne komisje w razie potrzeby.
5. W przypadku maej frekwencji na Walnym Zgromadzeniu lub jego czci dopuszcza si wybór komisji czonej dla wykonania zada przeznaczonych dla wszystkich komisji.
6. Kada komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczcego i Sekretarza.
§ 10
1. Przewodniczcy Walnego Zgromadzenia lub jego czci w porzdku obrad otwiera dyskusj, udzielajc gosu w kolejnoci zgodnie z porzdkiem obrad.
2. W sprawach formalnych, dotyczcych sposobu obradowania i gosowania, Przewodniczcy Zgromadzenia
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udziela gosu wg. kolejnoci zgaszania si. W dyskusji
nad wnioskami w sprawach formalnych mog zabiera
gos jedynie dwaj mówcy-jeden za i jeden przeciw
wnioskowi.
3. Czonkom Zarzdu i Czonkom Rady Nadzorczej
przysuguje prawo zabierania gosu poza kolejnoci, tylko w danym punkcie porzdku obrad.
4. Wnioski w sprawach objtych porzdkiem obrad
oraz owiadczenia do protokou skada si Sekretarzowi zebrania, na pimie z podaniem imienia i nazwiska
wnioskodawcy. Przewodniczcy moe zarzdzi zgaszanie wniosków do Komisji Wnioskowej w ustalonym
czasie.
§ 11
1. Po zakoczeniu dyskusji, Przewodniczcy Walnego
Zgromadzenia lub jego czci poddaje wnioski zgoszone w jej toku pod gosowanie. Wnioski najdalej idce w danej sprawie powinny by gosowane w pierwszej kolejnoci. Poprawki do wniosku gównego gosuje si
przed samym wnioskiem.
2. Przed przystpieniem do gosowania Przewodniczcy podaje do wiadomoci jakie wnioski wpyny i w jakim porzdku bd gosowane.
§ 12
Gosowanie odbywa si jawnie z wyjtkiem wyborów czonków Rady Nadzorczej Spódzielni i odwoania czonków organów Spódzielni, które przeprowadza si w gosowaniu tajnym. Na danie 1/5 czonków
Przewodniczcy Walnego Zgromadzenia lub jego czci zarzdza gosowanie tajne równie w innych sprawach.
§ 13
1. Uchway Walnego Zgromadzenia lub jego czci mog zapada jedynie w sprawach objtych porzdkiem obrad, podanym do wiadomoci czonków w sposób i w terminie okrelonym przez Statut. Zasada ta nie dotyczy
uchway o odwoaniu Czonka Zarzdu, w zwizku z nie
udzieleniem absolutorium.
2. Uchwaa Walnego Zgromadzenia jest wana, jeeli bya poddana pod gosowanie wszystkich czci Walnego
Zgromadzenia.
§ 14
1. Uchway s podejmowane zwyk wikszoci gosów z wyjtkiem uchwa, których podjcie wymaga zgodnie z Prawem Spódzielczym lub Statutem innej kwalifikowanej wikszoci gosów. Przy obliczaniu gosów
uwzgldnia si tylko gosy za i przeciw uchwale.
2. W przypadku poddania pod gosowanie kilku wniosków w tej samej sprawie, za przyjty uznaje si wniosek, który uzyska najwiksz ilo gosów.
Dokoczenie na str. 16
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Regulamin Obrad Walnego
Zgromadzenia Czonków...
Dokoczenie ze str. 14
Dokoczenie ze str. 15

§ 15
1. Wybory do Rady Nadzorczej s tajne i przeprowadzane s wedug Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej.
2. Wyniki wyborów do Rady Nadzorczej zawiera protokó zbiorczy wszystkich czci Walnego Zgromadzenia.
§ 16
1. Gosowanie w sprawach odwoania czonka organu
Spódzielni przeprowadza si przez zoenie odpowiednich kart do urny w obecnoci Komisji Skrutacyjnej.
2. Czonek Rady Nadzorczej, w razie nie wywizywania si ze swoich obowizków, zwaszcza w przypadku
nieusprawiedliwionej nieobecnoci na posiedzeniach
Rady Nadzorczej, moe by odwoany przed upywem kadencji wikszoci 2/3 gosów przez Walne Zgromadzenie lub jego czci. Odwoanie czonka Rady Nadzorczej
nastpuje w gosowaniu tajnym. Z wnioskiem o odwoanie wystpuje Rada Nadzorcza.
§ 17
Kada Komisja ze swej dziaalnoci sporzdza protokó, który podpisany przez wszystkich czonków komisji, przekazuje Przewodniczcemu Zgromadzenia lub jego czci.

48. Ul. Korczoka 60 – budynek znajduje si na zakrcie, brak drogi dojazdowej wjazd przez chodnik, który
uniemoliwia dojazd samochodów uprzywilejowanych
równie brak oznakowa zakazu wjazdu dla lokatorów.
odp. Wniosek zrealizowany.
49. Ul. Orzechowa 8/20 – wniosek o ocieplenie caego bloku.
odp. Ze wzgldu na ujemny stan funduszu remontowego sprawa zostaje bez biegu do czasu zgromadzenia odpowiednich rodków finansowych tj. 20-25 % wkadu
wasnego planowanej inwestycji.
50. Ul. Kalinowa 11e/6 – uzupeni brakujce skrzynki na reklamy, monta brakujcej tablicy ogosze, wymiana gównych drzwi wejciowych w klatkach, poprawienie odpadajcych tynków na czci ocieplonych
wiatroapach, likwidacja eternitów jako priorytet, dokoczy ocieplenie budynku, brak anten AZART,
za które pacimy, urzdzenia elektryczne w piwnicach
do waciwego zabezpieczenia, cznie z kluczami awaryjnymi zamykanymi pod szklana oson, poprawa estetyki i czystoci piwnic i wokó budynku.
odp. Wniosek zrealizowany.
51. Ul. Olchowa 11/6 – uszkodzony czujnik temperatury wczania kaloryferów.
odp. Wniosek zrealizowany.

52. Ul. Kalinowa 13/1 – wniosek o monta automatycznego wycznika wiata na klatce schodowej
odp. Wniosek zrealizowany.
Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych
w porzdku obrad Przewodniczcy ogasza zamknicie
obrad.
53. Ul. Orzechowa 6/3 – wniosek o wymian drzwi
wejciowych.
§ 19
odp. Wniosek zrealizowany.
§ 18

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia lub jego czci sporzdza si protokó, który podpisuj Przewodniczcy i Sekretarze Walnego Zgromadzenia lub jego czci.
2. Protokó Walnego Zgromadzenia lub jego czci powinien midzy innymi zawiera: dat, porzdek obrad,
owiadczenia zoone do protokou, tre podjtych
uchwa. Przy uchwaach naley poda liczb oddanych gosów za uchwa i przeciw niej. Protokoy poszczególnych
komisji stanowi integraln cz protokou Walnego Zgromadzenia lub jego czci.
3. Po obradach Walnego Zgromadzenia w czciach
zbiorczy protokó podpisuj wszyscy przewodniczcy i sekretarze.
4. Protokoy z poszczególnych czci Walnego Zgromadzenia stanowi skadow cz kocowego protokou.

54. Ul. Kalinowa 11c/8 – wniosek o zaatanie dziur
w asfalcie przy wejciu z ulicy do budynku.
odp. Wniosek zrealizowany.

Regulamin niniejszy zosta zatwierdzony uchwa
Walnego Zgromadzenia Czonków GSM „Luiza”
nr 1/2009 w dniach 15.06.2009-30.06.2009 i wchodzi
w ycie z dniem podjcia.
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NIOSKÓW... I ICH REALIZACJA
55. Ul. Kalinowa 13b/3 – uszczelnienie strony
wschodniej (balkonowej) ze wzgldu na du wilgotno w caej linii pionowej od dachu do parteru – piciu lokatorów potwierdzio wilgotno z tej strony
od mieszkania w gór.
odp. Sprawa zostanie zaatwiona w trakcie termomodernizacji budynku przewidzian na 2011 r.
56. Ul. Kalinowa 11b/4 – wniosek o rozwizanie problemu z nieczystociami po zwierztach.
odp. Wniosek zrealizowany.

W szóstej czci Walnego Zgromadzenia, które
odbyo si 24.06.2009 r. w Zabrzu czonkowie zgosili nastpujce wnioski:
57. Dziaka 417/20 ul. Bielszowicka 91–d wniosek
o prawo pierwokupu dla wacicieli garay.
odp. Wniosek zrealizowany.
58. Dziaka 1923/65 ul. Kalinowa – wniosek o prawo
pierwokupu dla dzierawcy dziaki.
odp. Wniosek zrealizowany.
59. Wykona drog dojazdow do ul. Mikulczyckiej 4/4a.
odp. W ssiedztwie w/w nieruchomoci, Spódzielnia nie posiada, odpowiedniej nieruchomoci gruntowej, na której mona by byo wykona przedmioto w dro g do jaz do w, do dat ko wo ze wzgl du
na prze pro wa dzo ny re mont da chu w/w nie ru cho mo nie posiada w chwili obecnej odpowiednich
rodków finansowych. Spódzielnia dnia 20.11.07
r., 01.04.2008 r. i 12.03.2009 r. wystosowaa pisma
do UM w Zabrzu w celu zapewnienia drogi dojazdowej do w/w nieruchomoci. Dnia 07.05. br. zostao
wy sto so wa ne po now nie pi smo w przed mio to wej
sprawie.
60. Podczenie nitki ciepowniczej do budynku
przy ul. Mikulczyckiej 4/4a.
odp. Brak odpowiednich rodków finansowych
na funduszu remontowym.
61. Ul. Wolnoci 220 wykonanie ogrodzenia i bramy
wjazdowej plus wykonanie piaskownicy plus owietlenia na podwórku.
odp. Ze wzgldu na przeprowadzony remont dachu
w chwili obecnej brak jest odpowiednich rodków finansowych na wykonanie przedmiotowych prac.
62. Ul. 3-go Maja 35, 35a, 37, 37a.
- wykonanie nowych drzwi wejciowych zewntrznych 4 szt.,
odp. Wniosek zrealizowany.
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- wykonanie nowych okien w klatkach schodowych
wg. potrzeb,
odp. Wy mia ny okien do ko na no tyl ko na kl. scho do wej nr 37. Wy sta wio no zle ce nie na wy mia n sto lar ki okien nej na po zo sta ych klat kach tj. 35, 35a
i 37a.
- malowanie klatek schodowych cian, sufitów, lamperii, schodów,
odp. Poprzednie malowanie miao miejsce w lipcu 2000 r. – wystawiono zlecenie na konserwacj powok malarskich w klatkach schodowych, które naley
wykona po montau stolarki okiennej.
- wykonanie ogrodzenia trawnika przed domem
przy ul. 3-go Maja 35a – 37a,
odp. Ze wzgldów bezpieczestwa nie ma takiej potrzeby.
- wyrównanie drogi dojazdowej na podwórze i na podwórzu,
odp. W/w prace zostan wykonane po uzyskaniu zgody wikszoci mieszkaców. Do dnia dzisiejszego takiej
zgody nie otrzymalimy.
- wykonanie ogrodzenia stalowego na podwórzu midzy posesj 3-go Maja 35,35a, 37, 37a, a posesj przylegajcego Roosevelta 2,4,
odp. Istnieje mo li wo wy ko na nia 0,5 m ogro dzenia elbetowego oraz wykonanie bramy wjazdowej po uzy ska niu zgo dy wik szo ci miesz ka ców.
Do dnia dzi siej sze go ta kiej zgo dy nie otrzy ma li my.
- naprawa elewacji budynków.
odp. Wystawiono zlecenie.
63. Wniosek o eksmisj uciliwego ssiada.
odp. Brak danych o lokatorze.
64. Wniosek o eksmisj uciliwego ssiada.
odp. Brak danych o lokatorze.
65. Ul. Wolnoci 220a wyburzenie szopy (rupieciarni) w podwórku przy ul. Wolnoci 220 a.
odp. Wniosek zrealizowany.

W siódmej czci Walnego Zgromadzenia, które
odbyo si 25.06.2009 r. w Zabrzu czonkowie zgosili nastpujce wnioski:
66. Ul. Pordzika – Wniosek o wybudowanie i modernizacj ju istniejcych placów zabaw.
odp. Wniosek zrealizowany.
67. Dziaka nr 417/20 przy ul. Bielszowickiej 91
(dziaka budowlana) dojazd do garay – zastrzeenie
pierwokupu tej dziaki.
odp. Wniosek zrealizowany.
Dokoczenie na str. 18
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68. Dziaka 1923/65 przy ul. Kalinowej – dzierawca obecny zastrzega sobie prawo pierwokupu tej
dziaki.
odp. Wniosek zrealizowany.
69. Wniosek o wyszczególnienie w kwocie czynszu
wysokoci kwoty poniesionej na wypaty dla Zarzdu
oraz na utrzymanie pracowników Spódzielni (w tej
chwili kwota ta uwzgldniona jest w opacie eksploatacyjnej).
odp. Wniosek zrealizowany.


76. Wnioskowa do MPGK o estetyczne pojemniki
na segregacje odpadów przy ul. Korczoka 59e.
odp. Wniosek zrealizowany.
77. Usun przyczyn zalegania wody po opadach
na chodniku od strony szczytowej bloku i w lewo
przy ul Korczoka 59e.
odp. Wystawiono zlecenie na remont chodnika w celu wykonania odpowiednich spadków co spowoduje
naturalny odpyw wód deszczowych.
78. Informowa na bieco w biuletynie GSM o wartoci lokali mieszkalnych sprzedanych w drodze przetargu i wystawionych do przetargu.
odp. Realizacja tego wniosku naruszyaby zasady tajemnicy handlowej.

W ósmej czci Walnego Zgromadzenia, które odbyo si 29.06.2009 r. w Zabrzu czonkowie zgosili
79. Wy ja ni dla cze go lo kal miesz kal ny nr 1
nastpujce wnioski:
przy ulicy Korczoka 59d jest pustostanem od dugiego czasu.
70. Dziaka 417/20 przy ul. Bielszowickiej 91 droga
odp. 27.05. br. mieszkanie zostao przekazane do Spódzieldojazdowa do garay – waciciele zastrzegli prawo ni przez ostatniego najemc.
pierwokupu.
odp. Wniosek zrealizowany.
80. Za zaniedbania firmy „Joker” swoich obowizków stosowa kary pienine.
71. Dziaka nr 1923/65 ul. Kalinowa – dzierawca
odp. Umowa zawarta z ww. firm przewiduje takie
nieruchomoci zastrzeg prawo pierwokupu.
sankcje.
odp. Wniosek zrealizowany.
81. Dziaka nr 417/20 przy ul, Bielszowickiej 91 – waciciele zastrzegli prawo pierwokupu.
72. Ul. Kawika 24, 26, 28 – wniosek o docieplenie
odp. Wniosek zrealizowany.
ww. budynków oraz specjalistów w sprawie nowych
technik docieplania budynku.
82. Dziaka nr 1923/65 przy ul. Kalinowej – dzierawodp. Prace termomodernizacyjne w trakcie realizacji ca zastrzeg sobie prawo pierwokupu.
na podstawie wydanej przez Organ Administracji Archiodp. Wniosek zrealizowany.
tektoniczno-Budowlany Decyzji o pozwoleniu na budow.
83. Proba o wyjanienie drogi wyjazdowej do budynku przy ul. Korczoka 57.

odp. W wyniku poszukiwa ustalono, e uytkowni kiem wie czy stym nie ru cho mo ci o nr geo de zyj W dziewitej czci Walnego Zgromadzenia, któ- nym 2388/59 jest Kompania Wglowa S.A. z siedzire odbyo si 30.06.2009 r. w Zabrzu czonkowie b w Ka to wi cach przy ul. Po wsta ców l. 30.
zgosili nastpujce wnioski:
W zwizku z powyszym Spódzielnia dn. 06.04. br.
wystosowaa pismo do w/w z zapytaniem o moli73. Zadaszenie mietnika przy ul. Korczoka 59e.
wo od ku pie nia pra wa do w/w nie ru cho mo ci.
odp. mietnik nie jest na terenie GSM „Luiza”. Do dnia dzisiejszego Spódzielnia nie otrzymaa odW bezporednim ssiedztwie brak jest odpowiedniej powiedzi.
nieruchomoci gruntowej nalecej do GSM „Luiza”
w celu posadowienia nowych boksów mietnikowych
84. Zamontowanie sygnalizacji wietlnej na skrzyozgodnie z porozumieniem z MPGK.
waniu przy ul. Wyciska i Korczoka.
odp. W tej sprawie ponowiono wniosek do UM w Za74. Zagospodarowanie dziaki nr 2119/59 – teren brzu. UM wystosowa pismo, e organizacja ruchu jest
przy ul. Korczoka 59e.
zgodna z obowizujcymi przepisami.
odp. Teren nie naley do GSM „Luiza”
85. Docieplenie budynku przy ul. Porzeczkowej
75. Mycie lamperii i luksferów w ganku Korczo- od 1 – 5.
ka 59e oraz w klatce schodowej.
odp. Termomodernizacj budynku przewidziano
odp. Wniosek zrealizowany.
na 2011 r.
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KRZYÓWKA Z HASEM

Z okazji 15 – lecia Górniczej Spódzielni Mieszkaniowej „Luiza” rozwizanie krzyówki wraz z prawidowym hasem i telefonem kontaktowym
mona przesa listownie do dnia 28.06.2010 r. na adres Spódzielni z dopiskiem na kopercie: „Krzyówka”. Dla kadego kto przele prawidowe
rozwizanie, przewidziano atrakcyjne nagrody.

INFORMATOR GSM „LUIZA”
 Adres Spódzielni:
41-800 Zabrze, Wolnoci 412,
telefony: 032-278-67-13;
032-278-23-65; 508 091-553
 Administracja Spódzielni
Mieszkaniowej czynna jest:
7.00-15.00, pn. 7.00-17.00
 Kasa: 7.30-15.15, w pn. 7.30-16.45
 Dzia Ksigowoci: wew. 42
 Dzia Czynszów: wew. 31 i 32
 Dzia Wodny: wew. 38,
 Dzia Windykacji: wew. 46
 Dzia Remontowo-Budowlany:
wew. 34 i 75
Technicy Rejonu R-I:
tel. bezp.: 032 271 18 94,
tel. kom. 666 078 621
Technicy Rejonu R-II:
tel. bezp.: 032 240 11 97,
tel. kom. 666 078 622
 Dzia Czonkowski: wew. 47 i 48
 Radca Prawny: wew. 46
(roda, pitek 13.00-14.00)
 Telefon awaryjny: 508 091-556
 W dni wolne od pracy dodatkowy
telefon awaryjny: 508 091-563
ISTOTNE TELEFONY:
 Biuro numerów: 118 913;
 Midzymiastowa: 9050

Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 1. kondygnacja nad piwnic. 6. targowisko. 9. mara. 10. przyjcie z okazji zawarcia maestwa. 11.
radiolokator. 12. posada, zarobkowanie. 15. do wytwarzania czekolady. 18. specjalista w zakresie ekologii. 21. dwanacie sztuk. 22. staa
opata urzdowa. 23. skarbiec bankowy. 24. poziomy ruch powietrza. 25.
rozgrywka. 28. przewrócenie si. 32.
poywienie dla zwierzt. 34. w zeszycie do matematyki. 35. niejedna w parku. 36. maa tuba jako opakowanie elu. 37. powszechnie obowizujcy
akt prawny. 40. górna cz zoa
znajdujca si w strefie wietrzenia. 43.
centralne miejsce w cyrku. 46. cylindryczny zwój kartonu. 47. zebranie
pewnej liczby osób. 48. cynaderki. 49.
wynagrodzenie pienine za prac. 50.
mionik, zwolennik czego.

Pionowo: 2. droga wysadzana z obu
stron drzewami. 3. zdenerwowanie
przed wystpem. 4. czepia si psiego ogona. 5. sposób zaradzenia czemu. 6.
tymczasowy budynek. 7. prosty stoek
drewniany. 8. ptak drapieny wikszy
od sokoa. 13. przezorno, rozsdek. 14.
rodkowa cz czego. 15. suy do czenia elementów konstrukcji budowlanej. 16. chwast zboowy. 17. trawa koszona po raz drugi. 19. dramat muzyczny. 20. pole w zakrtach wijcej si rzeki. 26. miejsce zamieszkania. 27. ozdoba kapelusza myliwskiego. 29. wart Paca. 30. porcja, doza. 31. pokrywa na zawiasach. 32. gdy go mamy to kichamy. 33. awantura. 37. wrztek, war. 38.
komplet kart do gry. 39. w azience. 41.
poranna, wieczorna i polarna. 42. due
pudeko. 44. waluta krajów eurolandu.
Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 17 dadz rozwizanie
krzyówki.

Wydawca: Górnicza Spódzielnia Mieszkaniowa „Luiza”, 41-800 Zabrze, ul. Wolnoci 412.
Redaguje: Zespó.
Nakad 5700 egz.
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 ZABRZE
 Pogotowie Ratunkowe: 999;
032-271-19-13
 Policja: 997; 032-277-92-55
 Stra Poarna: 998; 032-271-20-20
 Stra Miejska: 986; 032-271-80-52
 Pogotowie Energetyczne: 991;
032-303-09-91
 Pogotowie Gazowe: 992;
032-244-22-96
 Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne:
032-271-31-15
 Pogotowie Ciepownicze:
032-788-03-61
 Pogotowie Dwigowe:
tel. 032-271-62-62
 Pomoc Drogowa: 032-271-39-15
 RUDA LSKA
 Pogotowie Ratunkowe: 999;
032-248-60-57
 Policja: 997; 032-244-92-55
 Stra Poarna: 998; 032-244-70-60
 Stra Miejska: 986; 032-248-62-81
wew. 001
 Pogotowie Energetyczne:
991; 032-303-09-91
 Pogotowie Gazowe: 992;
032-244-22-96
 Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne:
032-244-34-51
 Pogotowie Ciepownicze:
032-248-27-51
 Carbo-Energia: 032-248-12-35
 Pogotowie Dwigowe:
tel. 032 271-62-62
 Pomoc Drogowa: 032-242-26-74
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Rodzinny Festyn GSM „Luiza”

Prezydent miasta Zabrze Magorzata Maka-Szulik odpala „wiwatówk” na otwarcie II czci festynu

Umiechnite dzieci z policyjnym „Sznupkiem”

Pokaz sprawnej akcji straaków z wydobywania pasaerów
z wraku samochodowego

Prace plastyczne przygotowane przez dzieci

Prezydent miasta Zabrze Magorzata Maka-Szulik z dziemi
po wrczeniu medali za rysunki na asfalcie

Tak si bawi Stowarzyszenie „Luiza”

Szczliwy zdobywca II nagrody z myszk Micki

Uradowany odbiorca gównej nagrody - roweru górskiego

