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W

alneZgromadzenieCzłonków naszej Spółdzielni,
któreodbyłosięw dniach
6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19 i 20 maja 2015 r. stało się dobrą okazją
do szerokiej dyskusji o naszych
wspólnych sprawach. W dziewięciu
częściach WZCz wzięło w sumie
udział 282 członków.
Członk ow ie poz yt ywn ie ocen il i
zarówno sprawozdanie Rady Nadzorczej jak i Zarządu Spółdzielni.
Nie budziło zastrzeżeń sprawozdanie fin ans ow e za 2014 r. Wyn ik a
z niego,żeGSM„Luiza”mastabilne fundamenty finansowo-ekono-

WalneZgromadZenieCZłonkóW
gSm„luiZa”W CZęśCiaCh

Pozytywnaocena
funkcjonowania
Spółdzielni
miczne pozwalające jej funkcjono wać bez pro ble mów w la tach
na stęp nych. Zdec yd ow an a większość członk ów – uczestn ik ów
WZCzopowiedziałasięza udzieleniem absolutorium Zarządowi naszejSpółdzielni.Wszystkietewyżej
wym ien ion e fakt y skład aj ą się
na jedną istotną konkluzję: Walne
Zgromadzenie pozytywnie oceniło
funkcjonowanie naszej Spółdzielni
–coprzy dzisiejszychniestabilnych
czas ach zas ług uj e na szczeg óln e
podkreślenie.
Ważnympunktemporządkuobrad
tegorocznegoWZCzbyływyboryno-

wej Rady Nadzorczej na kadencję
przypadającą na lata 2015 – 2017.
Spośród wcześniej zgłoszonych
16 kandydatów zostało wybranych
9 osób, które otrzymały największą
ilośćgłosów–po jednejosobiez każdegookręguwyborczego.
Na pierwszym posiedzeniu nowo
wybranej Rady, które odbyło się
11czerwcabr.dokonanomiędzyinnymiwyborujejPrzewodniczącego.
ZostałnimEugeniuszJarczyk z Rudy
Śląskiej–Halemby,któryposiadadoświadczeniew zakresiepracyRN.
Dokończenie na str. 2

Pozytywnaocena
funkcjonowaniaSpółdzielni
Dokończenie ze str. 1

PoniżejzamieszczamyskładRady
Nadzorczej na kadencję w latach
2015–2017wrazz podziałemfunkcji
jejposzczególnychczłonkóww nowej
RadzieNadzorczej.Podajemyskłady
dwóchstałychKomisjiproblemowych
tzn.KomisjiRewizyjnejRNi Komisji
EksploatacyjnejRN.
PodczastegorocznegoWZCzzgłoszonow sumie 73wnioski.
Głównie dotyczą one podniesienia
standardu zamieszkiwania, wykonaniaróżnegorodzajupracremontowych
i renowacyjnych.Niektórezaśdotyczą
zmianysposobupracyRadyNadzorczejw takisposób,abybyłaonabliżej
codziennychsprawnaszychczłonków.
Wśródzgłoszonychwnioskówsąi ta-

kie, które leżą poza kompetencjami
naszej Spółdzielni. Ich ostatecznym
adresatem są bowiem władze miasta
Zabrzei miastaRudaŚląska.W celu
realizacjitakichwniosków,ZarządnaszejSpółdzielnizwróciłsiępisemnie
do władzww.miast.Na stronach4-7
i 10-13 publikujemy pełny wykaz
zgłoszonychwniosków.Po zakończeniuWZCz,ZarządnaszejSpółdzielni
przystąpił do ich analizowania oraz
sukcesywnejrealizacji.
Aby uniknąć publikowania realizacji wniosków na łamach naszego
Biuletynu niejako „na raty” zdecydowano, iż pierwszy możliwie szeroki wykaz realizacji ww. wniosków
zostanie zamieszczony w Biuletynie
Informacyjnym, który ukaże się
w II połowie grudnia bieżącego roku.

na kadenCjęW lataCh 2015- 2017

Wybranonową
radęnadzorczągSm„luiza”
PodczasobradtegorocznegoWalnegoZgromadzeniaCzłonkówGSM
„Luiza”w częściach,któreodbyłosięw dniach 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19
i 20 maja 2015 r. dokonanowyborunowejRadyNadzorczejna kadencję
w latach 2015–2017.Z 9okręgówwyborczychkandydowało 16członków
naszejSpółdzielni.Osoby,któreuzyskałyłącznienajwięcejgłosóww głosowaniachna poszczególnychczęściachWZCz,weszływ składnowejRN.
Na pierwszym,inauguracyjnymposiedzeniuRadyNadzorczej,któreodbyłosię 11czerwcabr.dokonanowyboruPrzewodniczącegoRN,Vice
PrzewodniczącegoRN,SekretarzaRN.WyłonionorównieżskładKomisji
RewizyjnejRNorazKomisjiEksploatacyjnejRN.Na pierwszychposiedzeniachww.Komisjiwybranospośródichskładu:Przewodniczącego,
VicePrzewodniczącegoi SekretarzaKomisji.
Spośród kandydujących, na podstawie wyników głosowania na poszczególnych częściach WZCz, do składu Rady zostały wybrane następujące osoby (kolejność według numeracji okręgów wyborczych):
◗ JózefHebliński (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RN)
◗ KrystianTomaszowski(Sekretarz RN)
◗ EdwardFojcik(Vice Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RN)
◗ KrystianWróbel(Sekretarz Komisji Eksploatacyjnej)
◗ KazimierzGonsior(Vice Przewodniczący RN)
◗ BolesławCopik (Przewodniczący Komisji Eksploatacyjnej)
◗ JanMiernik (Vice Przewodniczący Komisji Eksploatacyjnej)
◗ KrzysztofPostawa (Sekretarz Komisji Rewizyjnej RN)
◗ EugeniuszJarczyk(Przewodniczący RN)
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WalneZgromadZenieCZłonkó
I. Zgodnie z art. 39 § 1 ustawy
z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze, w związku z art. 8ˆ3 pkt 1
ustawy z dnia 14.06.2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zmianie niektórych
innych ustaw – w dniach 6.05.2015
roku – 20.05.2015 roku odbyło się
Walne Zgromadzenie Członków
Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Luiza” w Zabrzu w częściach.
W obradachponadtouczestniczyli
zwołujący posiedzenie członkowie
Zarządu:
PrezesZarządumgrinż.Waldemar
Chwistoraz V-cePrezesZarządumgr
Sabina Mick.
Obrady poszczególnych części
Walnego Zgromadzenia otwierali
CzłonkowieRadyNadzorczej:
Obrady pierwszej częściWalnego
Zgromadzeniaotwierałp. Jerzy Muc.
Obrady drugiej części Walnego
Zgromadzenia otwierał p. Edward
Fojcik.
Obrady trzeciej części Walnego
Zgromadzeniaotwierałp. Jerzy Muc.
Obrady czwartej częściWalnego
Zgromadzenia otwierał p. Józef
Miernik.
Obrady piątej części Walnego
Zgromadzenia otwierał p. Edward
Fojcik.
Obrady szóstej części Walnego
Zgromadzenia otwierał p. Marian
Przegendza.
Obrady siódmej części Walnego
Zgromadzenia otwierał p. Józef
Miernik.
Obrady ósmej części Walnego
Zgromadzeniaotwierałp. Kazimierz
Gonsior.
Obradydziewiątej częściWalnego
Zgromadzenia otwierał p. Marian
Przegendza.
II. Każdaz częściWalnegoZgromadzeniawybrałaPrezydiumWalnegoZgromadzenia.
Od redakcji. W pracach Prezydium
poszczególnych części WZCz uczestniczyło 36 członków naszej Spółdzielni.
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óWgSm„luiZa”W ZabrZuW CZęśCiaCh 6.05.2015r.–20.05.2015r.

Protokółz obrad
(Fragmenty)
III. Przyjęcie Porządku Obrad: Ogółem: głosowało: 281,za: 261,przeciw: 1,wstrzymałosię: 19
IV. Każdaz częściWalnegoZgromadzeniawybrałaKomisjęSkrutacyjno-WnioskowąorazWyborczą.

●udzieleniaabsolutoriumZarządowi,
●wyboruczłonkówRadyNadzorczej,
●zatwierdzeniazmianw StatucieSpółdzielni–prawa
i obowiązkiczłonków.
Uchwały zgłoszone przez Zarząd GSM „Luiza”.

Od redakcji. W pracach ww. Komisji poszczególnych
części WZCz uczestniczyło 29 członków naszej Spółdzielni.
V. W WalnymZgromadzeniuCzłonkówGSM„Luza”
w częściachudziałwzięło 282uprawnionychdo głosowaniana ogólnąliczbę 2113członków.
VI. Na poszczególnychczęściachWalnegoZgromadzeniaprzedstawionezostały:sprawozdaniez działalności
RadyNadzorczeji Zarząduza rok 2014,sprawozdaniefinansoweza rok 2014wrazz opiniąbiegłegorewidenta
z przeprowadzonegobadaniabilansuza 2014r.Nad sprawozdaniamiodbyłysiędyskusje.
VII. PrzewodniczącyPrezydiumposzczególnychczęści
WalnegoZgromadzeniawystąpiliz wnioskiemo podjęcie
uchwałw następującychsprawach:
●zatwierdzeniesprawozdaniaz działalnościRadyNadzorczejza rok 2014,
●zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu
za rok 2014,
●zatwierdzeniesprawozdaniafinansowegoza rok 2014,
●podziałunadwyżkibilansowejza rok 2014,

UchwałaNr 1/2015 w sprawiezatwierdzeniasprawozdaniaz działalnościRadyNadzorczejza rok 2014:
Ogółemgłosowało: 279 uprawnionych, w tymza: 252,
przeciw: 8, wstrzymałosię: 19. Uchwałęprzyjęto.
UchwałaNr 2/2015 w sprawiezatwierdzeniasprawozdaniaz działalnościZarząduza rok 2014:
Ogółemgłosowało: 281 uprawnionych, w tymza: 257,
przeciw: 4, wstrzymałosię: 20. Uchwałęprzyjęto.
UchwałaNr 3/2015 w sprawiezatwierdzeniasprawozdaniafinansowegoza rok 2014:
Ogółemgłosowało: 282 uprawnionych, w tymza: 270,
przeciw: 1, wstrzymałosię: 11. Uchwałęprzyjęto.
UchwałaNr 4/2015 w sprawiepodziałunadwyżkibilansowejza rok 2014:
Ogółemgłosowało: 282 uprawnionych, w tymza: 271,
przeciw: 0, wstrzymałosię: 11. Uchwałęprzyjęto.
UchwałaNr 5/2015 w sprawieudzieleniaabsolutorium
Prezesowi Zarządu mgr inż. Waldemarowi Chwist
za działalnośćw roku 2014:
Ogółemgłosowało: 282 uprawnionych, w tymza: 244,
przeciw: 13, wstrzymałosię: 25. Uchwałęprzyjęto.
Uchwała Nr 6/2015 w sprawie udzielenia absolutorium V-cePrezesZarządumgrSabinieMickza działalnośćw roku 2014:
Ogółemgłosowało: 282 uprawnionych, w tymza: 265,
przeciw: 2, wstrzymałosię: 15. Uchwałęprzyjęto.
Uchwała Nr 7/2015 w sprawiewyboruczłonkówRady
Nadzorczej:
Ogółemgłosowałouprawnionych: 281, za: 281, przeciw: 0, wstrzymałosię: 0. Uchwałęprzyjęto.
Uchwała zgłoszona przez Członków GSM „Luiza”:
Uchwała Nr 8/2015 w sprawie zatwierdzenia zmian
w StatucieSpółdzielni–prawai obowiązkiczłonków:
Ogółemgłosowałouprawnionych: 252, za: 17, przeciw: 186, wstrzymałosię: 49. Uchwałynie przyjęto.
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Wykazwnioskówzgłoszonych
podczasWalnegoZgromadzeniaCzłonków
gSm„luiza”w częściachw dniach
6,7,11,12,13,14,18,19i 20maja2015r.
Od redakcji: Wykaz realizacji wniosków WZCz przedstawimy w drugiej połowie grudnia br., w świątecznym
wydaniu naszego Biuletynu Informacyjnego.
PIERWSZA CZęść
WALNEGo ZGRoMADZENIA
Wniosek nr 1
ul. Gen. de Gaulle’a 30/3, ul. 1-go Maja 30/1, ul. 3go Maja 37a/9 i inni – Zgłaszamy wniosek aby spółdzielnia wykonała w trybie pilnym gruntowną modernizację budynków GSM „Luiza” położonych przy w/w
ulicach. Są to ulice położone w centrum Zabrza i stanowią wizytówkę naszej Spółdzielni. Jak ta wizytówka
wygląda każdy widzi: odpadające i brudne tynki, w zimie kopcące kominy z pieców węglowych, stare drzwi
wejściowe i okna. Budynki nie są ocieplone chociaż były budowane w technologii sprzed 80 lat. W pobliżu ww.
budynków przebiegają nitki ciepłownicze zabrzańskiego PEC-u i należy to wykorzystać. Rozumiemy, że fundusze remontowe zgromadzone na ww. nieruchomościach nie wystarczą na samodzielną, gruntowną ich
modernizację przez naszą Spółdzielnię. Dlatego wnosimy do Walnego Zgromadzenia Członków GSM „Luiza”, aby zobowiązał Zarząd i nowo wybieraną Radę
Nadzorczą GSM „Luiza” do podjęcia rozmów z Prezydentem m. Zabrze, z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
i innymi instytucjami w celu uzyskania wsparcia finansowego z różnych funduszy celowych (krajowe i z Unii
Europejskiej) na modernizację starej substancji mieszkaniowej naszej Spółdzielni znajdującej się nie tylko
przy ww. ulicach ale także przy ul. Goethego, Krasińskiego i Kobylińskiego.
Głosowało: 32 uprawnionych, za: 30, przeciw: 0,
wstrzymałosię: 2
Wniosek nr 2
ul. Mikulczycka 4a/3 – 1) doprowadzenie centralnego
ogrzewania do budynku przy ul. Mikulczyckiej 4,4a – węzeł ciepłowniczy biegnie obok budynku – 5 metrów – porozmawiać z ZPEC-em; 2) wykonanie drogi dojazdowej
do budynku przy ul. Mikulczyckiej 4,4a – porozumieć się
z Miastem Zabrze.
Głosowało: 32 uprawnionych, za: 31, przeciw: 0,
wstrzymałosię: 1
4

Wniosek nr 3
ul. 1-go Maja 26/5 – Proszę o wyremontowanie i utwardzenie nawierzchni między budynkami gdyż dojazd jest
utrudniony z powodu dziur a zimą i jesienią jest mokro
i brudno.
Głosowało: 32 uprawnionych, za: 32, przeciw: 0,
wstrzymałosię: 0
Wniosek nr 4
ul. Roosevelta 35/4 – 1) proszę o wybrukowanie bramy wjazdowej kostką brukową. Brama jest częstym miejscem gdzie klienci sklepu monopolowego „Małpka”
otwartego do godziny 24-tej załatwiają swoje biologiczne potrzeby.
2) proszę o pomalowanie klatki schodowej.
Głosowało: 30 uprawnionych, za: 29, przeciw: 0,
wstrzymałosię: 1
Wniosek nr 5
ul. Gen. de Gaulle’a 30/3 – Prosiłbym o wymianę drzwi
wejściowych do bloku, jak również od strony podwórka
z założeniem automatów do zamykania drzwi oraz poprawienie malowania w korytarzu na dole.
Głosowało: 31 uprawnionych, za: 30, przeciw: 0,
wstrzymałosię: 1
Wniosek nr 6
ul. Gen de Gaulle’a 16/2 – Wymiana drzwi wejściowych
od podwórza z samozamykaczem.
Głosowało: 31 uprawnionych, za: 31, przeciw: 0,
wstrzymałosię: 0
Wniosek nr 7
ul. Goethego 14. – Remont dachu na ul. Goethego 16,14; wykonanie i remont drogi dojazdowej; wykonanie drenażu i docieplenie budynku.
Głosowało: 29 uprawnionych, za: 29, przeciw: 0,
wstrzymałosię: 0
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WYkaZWnioSkóWZgłoSZonYChPodCZaSWZCz WCZęśCiaCh
DRUGA CZęść
WALNEGo ZGRoMADZENIA
Wniosek nr 1
ul. Równoległa 7a/8 – Mieszkańcy ul. Równoległej 7,7a
oraz Kokota 145 proszą o tablice (2 szt.) o zakazie wyprowadzania psów na trawnik przed budynkiem 7a i w rejonie piaskownicy.
Wniosek nr 2
ul. Jankowskiego 12/9 – Lokatorzy ul. Jankowskiego 12-12b proszą o wyjaśnienie na piśmie czy nasz budynek będzie poziomowany i docieplany (termin).
Wniosek nr 3
ul. Kokota 162c/5 – Czy jest możliwe w przyszłości
przeprowadzanie zebrań Walnego Zgromadzenia Członków
w innym pomieszczeniu – będzie możliwość obniżenia
kosztów wynajęcia hali – związane jest to z frekwencją.
Wniosek nr 4
ul. Ks. Niedzieli 59c/8 – 1) blok przy ul. Ks. Niedzieli 59
został termoocieplony co spowodowało, że balkony z tego względu pomniejszyły się do minimum. Dlatego wnoszę wniosek o modernizację tych balkonów w taki sposób
jak wykonano to przy ul. Bielszowickiej. 2) w pierwotnej
wersji przy naszym bloku przy każdej klatce schodowej były schody zejściowe ze skarpy, w tej chwili z dwóch klatek
te zejścia zostały zlikwidowane – wnioskuję o ponowne
zmodernizowanie tych zejść.

Gruntownaprzebudowaschodów zeskarpy,obokbudynków GSM „Luiza” przy ul. ks. Niedzieli w Rudzie
Śląskiej– Bielszowicach
dach przecieka i także przez okienka z pralni. Mieliśmy
wymianę instalacji elektrycznej między innymi w piwnicy
a co z naszymi boksami, mamy rąbać drzewo po ciemku
i także tłuc węgiel. Oraz poręcz na parterze miała być
usztywniona. Oraz co mamy zrobić z dzikim parkingiem.
Wniosek nr 8
ul. Ks. Niedzieli 59b/6 – 1) zrobienie schodów
przed nr 59b przy ul. Ks. Niedzieli, 2) zmobilizowanie firmy sprzątającej do częstszego sprzątania piwnic przy ul. Ks.
Niedzieli 59, 3) wyjaśnienie dlaczego pod nr 61 są dwa lokale na działalność handlową – dlaczego są puste.
Wniosek nr 9

Wniosek nr 5
ul. Ks. Niedzieli 59e/2 – Mieszkańcy z Rudy Śl. z ul. Ks.
Niedzieli 59, 59a, 59b, 59c, 59d, 59e, 59f zwracają się
z prośbą o zamontowanie nowych balkonów – takich jak są
zrobione na ul. Bielszowickiej w Rudzie Śl. Nadmieniam,
iż stare balkony są bardzo wąskie, nie można z nich korzystać, żeby usiąść. Natomiast lokatorzy z parterów nie mają żadnych wygód tzn. ani balkonów, ani suszarni, żeby suszyć pranie lub gdzieś wyjść na balkon. Łazienki są bez
okien. Prosimy o pozytywne załatwienie naszej prośby.
Wniosek nr 6
ul. Ks. Niedzieli 57/8 – Zamontować tablice na budynkach
z informacją nazwy ulicy i numeru bloku na całym osiedlu.
Wniosek nr 7
ul. Chroboka 8 i 10 – Przy każdym opadzie deszczu
BIULETYNINFORMACYJNYGSM,,LUIZA” NR 3(71)2015
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ul. Kokota 162c/4 – Docieplić budynek oraz wykonać
instalację C.O. w bloku przy ul. Chroboka 10 i 8. Wykonać oświetlenie boksów piwnicznych w tym samym bloku.
Nadwnioskamiod1do9 głosowało: 32 uprawnionych,
za: 32,przeciw: 0,wstrzymałosię: 0.
TRZECIA CZęść
WALNEGo ZGRoMADZENIA
Wniosek nr 1
ul. Kawika 24a/12 – 1) wybudowanie parkingów samochodowych na skrzyżowaniu ul. Kawika-Pordzika na placu, który tam istnieje. Ta sprawa była odłożona na kilka
lat ze względu na budowę kolektora. W tej chwili nie ma
żadnych przeszkód aby do tej sprawy wrócić. Są problemy b. duże aby znaleźć miejsce do zaparkowania samochodu. 2) zabezpieczyć miejsce składania śmieci przy
ul. Kawika 26. Zabezpieczenie podobne jakie już istnieje.
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WYkaZWnioSkóWZgłoSZonYChPodCZaSWZCz WCZęśCiaCh
Wniosek nr 2
ul. Mikołowska 6/4 – 1) obciąć żywopłot przy skrzyżowaniu ul. Węgielnej i Mikołowskiej. 2) spowodować usunięcie 2-ch kręgów betonowych z rejonu skrzyżowania
j.w. (zasłaniają widoczność na skrzyżowaniu). 3) zrobić
wycinkę (poobcinać krzewy) w miejscu wyburzonego budynku przy ul. Małgorzaty 1 i 3.
Wniosek nr 3
ul. Kawika 9/22 – Zgłaszam wniosek o zadaszenie balkonów na IV piętrze.

Wniosek nr 5
ul. Porzeczkowa 5/12 – 1) wyjaśnić, kto ponosi koszty
energii elektrycznej pompy zatapialnej zabudowanej
w studzience ściekowej na ul. Porzeczkowej 5 (na rogu Apteki) zasilanej z piwnicy (wspólny licznik prądu klatka
schodowa i piwnica) przy ww. ulicy.
2) kto potwierdził wykonanie zaasfaltowania miejsc połączeń rynien spustowych ze studzienkami przy ul. Porzeczkowej 1,3,5. Wniosek był składany na Walnym Zgromadzeniu w 2014 r., w gazecie napisano, że zostało to
wykonane.
Wniosek nr 6

Wniosek nr 4
ul. Porzeczkowa 5/1 – 1) doprowadzić do pełnej sprawności odpływy wody deszczowej (ciągle w studzience
przy aptece zabudowana pompa i elektrycznie podłączona do sieci elektrycznej w piwnicy lokatora w klatce nr 5).
Jeżeli pompa się zepsuje lub nie świeci światło w piwnicy pompa nie pracuje.
2) uzupełnić ubytki asfaltu po pracach remontowych
w miejscu od wprowadzonych rur rynien środkowych
do studzienek przy klatkach wejściowych nr 3 i nr 5.
3) zaprowadzić porządek w zakresie gospodarki śmieciowej w rejonie śmietnika a) zdyscyplinować mieszkańców domków jednorodzinnych o nie napełnianie śmietników oraz nie składowanie obok resztek drzewek i odpadów
z ogródków oraz starych mebli i odpadów z tworzyw
sztucznych, b) wystąpić o dodatkowe ustawienie kontenerów na materiały wielkogabarytowe.
4) wniosek ogólno-osiedlowy: jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa zleca wykonanie schodów lub podjazdów na wózki dziecięce lub inwalidzkie proszę o dopilnowanie i egzekwowanie prawidłowego ich wykonania oraz zgodnie
z obowiązującymi przepisami i aby rozstawy podjazdów
były zgodne z rozstawem kół wózków dziecięcych i inwalidzkich.

ul. Kawika 9/17 – 1) proszę wystąpić do UM w Zabrzu
o zabudowanie progu spowalniającego na ul. Olchowej
na przejściu dla pieszych do szkoły nr 9,
2) proszę wystąpić do UM w Zabrzu o zmianę kierunku
jazdy samochodami na ul. Leszczynowej, Modrzewiowej
i Olchowej.
3) w celu poprawienia czystości na osiedlu Zaborze
proszę o zamontowanie więcej koszy na śmieci na ulicach
bo w obecnej chwili na palcach jednej ręki można policzyć
kosze na Osiedlu Zaborze.
4) przy ul. Kawika 7 i 9 na prywatnej posesji bardzo
rozrosły się dęby. Gałęzie tych drzew sięgają odległości 1 m od okien co zasłania dopływ światła do mieszkań.
Wniosek nr 7
ul. Kossaka 11/4 – 1) pomalować klatkę, była ostatnio
malowana w 2002 r. 2) drzwi do piwnicy – zawiasy „chodzą” i nie idzie drzwi zamknąć. 3) na drodze koło domu
wysypać żwir, jest dużo nierówności i źle się chodzi po tych
nierównościach.
Nad wnioskami od 1 do 7 głosowało: 33 uprawnionych,za: 25,przeciw: 0,wstrzymałosię: 8.

CZWARTA CZęść
WALNEGo ZGRoMADZENIA
Wniosek nr 1
ul. Korczoka 59c/10 – Wyciąć tuje przed blokiem, jest
ich za dużo. Obciąć choinkę.
Wniosek nr 2
Nawierzchniawewnętrznejdrogiosiedlowej,po wykonanej„przekładce”,obokbudynkuGSM„Luiza”przy ul.
Bielszowickiej 37w RudzieŚląskiej–Bielszowicach
6

ul. Korczoka 57d/7 – Proszę o zbudowanie śmietnika
przy ul. Korczoka 57, ponieważ tam teraz nie ma żadnego a były 2 śmietniki.
BIULETYNINFORMACYJNYGSM,,LUIZA” NR 3(71)2015
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Wniosek nr 3
ul. Korczoka 57b/8 – Moja prośba jest następująca – odwieczny problem a mianowicie – dojazd do bloku
przy ul. Korczoka 57.
Wniosek nr 4
ul. Korczoka 60/22 – W imieniu lokatorów posesji
przy ul. Korczoka 60 wnioskujemy o złożenie stosownej
prośby do Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej. Celem wniosku ma być obniżenie krawężników
by wjazd na nowo utworzony parking mógł być możliwy,
komfortowy i bezpieczny.
Wniosek nr 5
ul. olchowa 11a/10 – 1) usunąć płytę betonową
o średnicy 1,5 m znajdującą się przy piaskownicy pomiędzy blokami przy ul. Olchowej 9a i 11a, pozostały one
po modernizacji sieci kanalizacyjnej, 2) naprawić chodnik przed wejściem do klatki schodowej przy ul. Olchowej 11a, który zalewany deszczem uniemożliwia wejście
do bloku.
Wniosek nr 6
ul. Korczoka 61b/4 – 1) jak w tej chwili wygląda sprawa dostarczenia nowych kontenerów do segregacji śmieci przylegających do śmietnika przy budynku na ul. Korczoka 61. W dniu 1 lub 2 maja kontenery te spłonęły
w wyniku pożaru śmietnika, dokonanego przez jak sądzę
nieznanych sprawców,
2) czy dostęp do wnętrza śmietnika o którym piszę powyżej mogą mieć również mieszkańcy okolicznych budynków. Klucze, którymi można otworzyć śmietnik posiadają również mieszkańcy innych budynków. Osoby te
otwierają śmietnik przy moim bloku, rozkopują śmieci
szukając metali (puszek) i innych surowców rozrzucając
(rozrywając worki). Czy tak musi być, że wszyscy mogą
do wszystkich śmietników zaglądać.
Wniosek nr 7
ul. Korczoka 61-61e – Dostarczenie kubłów do segregacji odpadów przy ul. Korczoka 61-61e, które zostały
zniszczone w wyniku podpalenia. Wywarcie nacisku
na miasto w sprawie sprzątania alejki na ogródkach działkowych Biała Róża przy boisku MKS Zaborze.
Wniosek nr 8
ul. Korczoka 59e/7 – Dot. teremu wokół bloku przy ul.
Korczoka 59e w Zabrzu: doprowadzić teren do stanu poprzedniego po robotach modernizacyjnych sieci wodnoBIULETYNINFORMACYJNYGSM,,LUIZA” NR 3(71)2015
●

-kanalizacyjnej: 1) odtworzenie trawników, 2) nasadzenie
żywopłotu od strony ul. Korczoka w miejsce usuniętych
drzew, 3) nasadzenie żywopłotów od strony balkonów
przed parkowanymi samochodami (za zniszczony trawnik), 4) ułożenie kostki ażurowej na terenie przed balkonami gdzie parkują samochody aby się mniej kurzyło – problem od 40 lat.
Nad wnioskami od 1 do 8 głosowało: 20 uprawnionych,za: 18,przeciw: 0,wstrzymałosię: 2.
PIąTA CZęść
WALNEGo ZGRoMADZENIA
Wniosek nr 1
ul. Wolności 359/3 – Skarga – od pewnego czasu mam
problem z sąsiadem z mieszkania nr 6 przy ul. Wolności 359. Nagminnie robi wszystko by uprzykrzyć mi życie.
Wymienię tylko nieliczne występki sąsiada tj. zatykanie
szybu wentylacyjnego (mam piec kaflowy opalany węglem), uporczywe pukanie do drzwi, hałas, kąśliwe uwagi pod moim adresem oraz zanieczyszczanie klatki schodowej poprzez sikanie jego psa. Proś by i roz mowy
z Panem z mieszkania nr 6 tylko pogarszają całą sytuację, więc proszę o pomoc w rozwiązaniu tego konfliktu.
Sąsiad zbywa moją chęć porozumienia się – jest opryskliwy a bywa także wulgarny. Jeśli z Waszą pomocą sytuacja nie ulegnie poprawie będę zmuszona udać się do sądu co narazi mnie na koszta, które są znacząco wysokie.
Dodam tylko, iż mam świadków zachowania Pana
spod 6. Proszę o pomoc, gdyż jestem bezsilna. Z góry
dziękuję za pomoc.
Przyjęto do udzielenia odpowiedzi.
Wniosek nr 2
ul. Korczoka 72b/6 – 1) wykonanie naprawy nawierzchni dróg wjazdowych do parkingu zlokalizowanego na przeciwko nieruchomości nr 72 do 72e z lewej
i z prawej strony. Naprawy nawierzchni dróg wjazdowych
zostały zrobione niefachowo ponieważ po kilku miesiącach pojawiły się ponownie wyrwy w jej nawierzchni,
stąd potrzeba ciągłego wnioskowania o następne wykonanie jej naprawy. Ponieważ droga nie należy do Spółdzielni, a Zarząd GSM „Luiza” wystosował w tej sprawie
pismo do UM w Zabrzu nie uzyskując satysfakcjonującej
odpowiedzi wnioskuję o ponowny monit w tej sprawie
do Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej. (Patrz Biuletyn Informacyjny Nr 3/62 Wrzesień 2013).
2) Z uwagi na stale przybywających pojazdów samochodowych proszę o wystosowanie wniosku do Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej o wykonanie
Dokończenie na str. 10
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WeWrZeśniu 1995rokuPoWStał agórniCZaSPółdZielniamieSZkanioWa„lu
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Luiza” obchodzi
w bieżącym roku jubileusz 20-lecia swego istnienia. Powstała na bazie zasobów mieszkaniowych byłej Kopalni Węgla
Kamiennego „Zabrze-Bielszowice”, zlokalizowanych na obszarze dwóch sąsiadujących ze sobą miast – Zabrza i Rudy
śląskiej.

korzystnybilan
minionych 20la

Za

formalną datę powołania
do życia naszej Spółdzielni
uznajesiędzień 6września 1995roku.W wynikuzawarciatrójstronnego
porozumienia pomiędzy: Rudzką
Spółką Węglową S.A., Górniczą
Spółdzielnią Mieszkaniową „Luiza”
i GórnicząSpółdzielniąMieszkaniową „Skarbek” – od 1 października 1995 roku, GSM „Luiza” rozpoczęłaadministracjęzleconąsubstancji
mieszkaniowejRudzkiejSpółkiWęglowej S.A.KWK„Bielszowice”.
Kolejnemiesiąceroku 1996byłydla
Zarządui RadyNadzorczejGSM„Luiza” okresem intensywnej, wspólnej
pracyz DyrekcjąKWK„Bielszowice”,
skupiającejsięna dalszymporządkowaniusprawzwiązanychz gospodarką
mieszkaniową.Wynikiemtychpracbyło podpisanie nowej, obowiązującej
od 1.06.1996 r., Umowy regulującej
w sposóbprzejrzystyzakresyobowiązkówi odpłatnościw ramachadministracjizleconejzasobamimieszkaniowymi.
Nowezmianyjakościowew funkcjonowaniu GSM „Luiza” przyniósł rok

Budynek GSM „Luiza” przy ul. Banachiewicza 17 w Zabrzu, po wykonanym dociepleniu
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Widok ogólny budynków przy ul. Leszczynowej w Zabrzu po gruntownej
modernizacji w ramach Programu Kawka
następny – 1997. Do września tegoż
roku Spółdzielnia była administratorem budynków KWK „Bielszowice”.
Od września 1997r.,na mocyUstawy
z 12.10.1994 r. rozpoczął się proces
przekazywaniamieszkańprzezKWK
„Bielszowice”na rzeczGSM„Luiza”.
Proces przejmowania mieszkań
od kopalnipostawiłprzed Zarządem
GSM„Luiza”nowezadaniaw sferze
organizacyjnej i finansowo-księgowej.Utworzonow SpółdzielniDział
Członkowski,do obsługisprawzwiązanych z przyjmowaniem nowych
członków Spółdzielni oraz z przekształceniem prawa najmu na spół-

dzielczewłasnościoweprawodo lokalumieszkalnego.
Równolegle do ww. prac, dążono
do poprawywarunkówpracypracownikówSpółdzielni.W 1997rokurozpoczęto prace remontowo-modernizacyjneszatnii łaźnidlazałogioraz
adaptacjęwielupomieszczeńna cele
biurowe. Mało kto bowiem wie, że
siedzibaSpółdzielnimieścisięw budynkubyłejkopalnianejkotłowni.
W porównaniu do lat poprzednich
ustabilizowałasięsytuacjafinansowo-ekonomiczna Spółdzielni. Ponieważ
zasadniczym celem powołania Spółdzielnibyłoprzejęciena własnośćsub-

Nowy parking przy ul. Dz. Rodła, po zakończonych robotach wodno-kanalizacyjnych Gminy Zabrze
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stancjimieszkaniowejKWK„Bielszowice”,rozpoczętobardzoskomplikowany i czasochłonny proces porządkowaniawielusferz tymzwiązanych,
a zwłaszczasprawterenowo-prawnych
orazinfrastrukturytechnicznej.
W 1998rokuSpółdzielniaw uzgodnieniu z reprezentacją związkową
KWK„Bielszowice”,przyjęła„Regulamin przekształcania mieszkań
w drodze przydziału spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu

Budynki GSM „Luiza” przy ul. Międzyblokowej 1 i 3 w Rudzie Śląskiej – Halembie
iza”, odbyły się zebrania dwunastu
Grup Członkowskich. W związku
z zaprzestaniem przekształceń wła-

Budynek GSM „Luiza” przy ul. Korczoka 91 po niedawno wykonanej termomodernizacji
mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych GSM „Luiza” przejętych
od Rudzkiej Spółki Węglowej S.A.
KWK„Bielszowice”.W oparciuo ww.
uregulowania,Spółdzielniarozpoczęła
procesprzekształcaniaz prawanajmu
do lokaluna spółdzielczewłasnościowe
prawodo lokalumieszkalnego.Na podstawie środków pozyskanych z przekształceń własnościowych mieszkań,
Zarządprzygotowałdziałaniadotyczącetermomodernizacjibudynkówspółdzielczych,tj.termorenowacjicentralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowejorazdociepleniabudynków.
Na dzień 31.12.2000r.,GSM„Luiza” posiadała 432 budynki z 5966
mieszkaniami. W maju 2001 roku,
po razpierwszyw historiiGSM„Lu-

snościowychmieszkań,obniżyłysię
środki finansowe kierowane m.in.
na termomodernizację.Abyutrzymać

Budynek GSM „Luiza” przy ul. Bielszowickiej w Rudzie Śląskiej po termomodernizacji wraz z dobudowanymi nowymi balkonami tarasowymi

BIULETYN INFORMACYJNY GSM ,,LUIZA” NR 3(71)2015
●

dotychczasowe tempo termomodernizacjizasobówmieszkaniowych,Zarządznalazłnowe,bardzokorzystne
źródłofinansowania,poprzezpreferencyjny system kredytowania ww.
przedsięwzięć modernizacyjnych
z WojewódzkiegoFunduszuOchrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicachorazz BankuGospodarstwa Krajowego. Korzystając ze
znacznego wsparcia WFOŚiGW
realizujemy program „KAWKA”
dla 32 budynków wielorodzinnych.
W 2007r.kolejnyrazzostałzaktualizowany wg nowej ustawy z 2007 r.
StatutGSM„Luiza”.Na koniec 2014
roku Spółdzielnia zrzeszała 2027
członków.ObszaradministracjiSpółdzielni obejmuje 5633 mieszkania
o łącznejpowierzchni 278 500 mkw.
Spółdzielniaposiadarównież 82lokale użytkowe o łącznej powierzchni 5193 mkw.orazgruntyo łącznej
powierzchni 492 988 mkw.
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Wykazwnioskówzgłoszonych
podczasWalnegoZgromadzeniaCzłonków
gSm„luiza”w częściachw dniach
6,7,11,12,13,14,18,19i 20maja2015r.
Dokończenie ze str. 7

prac poszerzająco-wyrównujących istniejącego parkingu zlokalizowanego przy nieruchomości nr 72-72e. Obecnie kształt parkingu w środkowej części jest zawężony.
Po wykonaniu powyższych prac zwiększy się możliwość
parkowania większej liczny samochodów.
3) wnioskuję o zaplanowanie wykonania zamkniętego śmietnika podobnie jak został wykonany przy ul. Modrzewiowej.
Głosowało: 20 uprawnionych, za: 20, przeciw: 0,
wstrzymałosię: 0
Wniosek nr 3
ul. Kobylińskiego 3/7 – Proszę o naklejanie w widocznych miejscach (np. przy śmietnikach) informacji o zakazie dokarmiania gołębi.
Głosowało: 20 uprawnionych, za: 20, przeciw: 0,
wstrzymałosię: 0

Wniosek nr 7
ul. Krasińskiego 28/4 – Wnioskuję o wymianę drzwi
wejściowych do klatki nr 28 przy ul. Krasińskiego. Drzwi
są obecnie w fatalnym stanie technicznym, nie domykają
się, mają popękane szyby i popsute klamki. Wniosek o ich
wymianę składano już kilkukrotnie.
Głosowało: 20 uprawnionych, za: 20, przeciw: 0,
wstrzymałosię: 0
Wniosek nr 8
ul. Krasińskiego 28/7 – Wnioskuję o wymianę drzwi
wejściowych pod nr domu 28 przy ul. Krasińskiego. Drzwi
są w złym stanie technicznym, nie stanowią poważnego zabezpieczenia dla mieszkańców domu.
Głosowało: 20 uprawnionych, za: 20, przeciw: 0,
wstrzymałosię: 0
Wniosek nr 9

Wniosek nr 4
ul. Kobylińskiego 8/9 – Prosimy o wymianę drzwi wejściowych do klatek schodowych przy ul. Krasińskiego 26 i Kobylińskiego 8 są zniszczone, nie zamykają się i osoby postronne załatwiają potrzeby fizjologiczne na klatce schodowej.
Głosowało: 20 uprawnionych, za: 20, przeciw: 0,
wstrzymałosię: 0
Wniosek nr 5
ul. Kobylińskiego 7/7 – Zwracam się z prośbą o jak najszybszą wymianę drzwi wejściowych przy ul. Kobylińskiego 7. Drzwi są w stanie całkowicie zdewastowanym
umożliwiającym wchodzenie osobom postronnym i załatwianie potrzeb fizjologicznych oraz kradzieże. Proszę
także w imieniu lokatorów o ocieplenie ściany wschodniej,
gdyż w mieszkaniach jest grzyb i wilgoć.
Głosowało: 20 uprawnionych, za: 20, przeciw: 0,
wstrzymałosię: 0
Wniosek nr 6
ul. Korczoka 88/1 – Czy Program KAWKA będzie obejmował budynki przy ul. Korczoka 88 i 90? Jeżeli tak, to
w jakim terminie?
Głosowało: 20 uprawnionych, za: 20, przeciw: 0,
wstrzymałosię: 0
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ul. Kobylińskiego 2/8 – Proszę o wymianę drzwi wejściowych do klatki przy ul. Kobylińskiego 2 oraz likwidację śmietnika (w podwórku) przy ul. Kobylińskiego 2.
Głosowało: 20 uprawnionych, za: 20, przeciw: 0,
wstrzymałosię: 0
Wniosek nr 10
ul. Kobylińskiego 7/4 i 7/6 – Prosimy o wymianę drzwi
wejściowych do budynku, wymianę stolarki okiennej, wykonanie zadaszenia nad drzwiami wejściowymi, naprawę
domofonu, szlaban-blokadę na wjazd na podwórko za wyjątkiem lokatorów, izolację i ocieplenie ściany szczytowej
(zewnętrznej-zach.), doprowadzenie C.O. do mieszkań
(nitka przebiega tuż przy budynku).
Głosowało: 20 uprawnionych, za: 20, przeciw: 0,
wstrzymałosię: 0
Wniosek nr 11
ul. Krasińskiego-Kobylińskiego –1) wymienić drzwi
wejściowe ul. Krasińskiego 34-22, ul. Kobylińskiego 2-10.
2) wyremontować lub wymienić domofony w w/w budynkach.
3) ul. Krasińskiego 30 należy wymusić od lokatorki (…)
aby dzieci szanowały niedawno odnowioną klatkę – proszę sprawdzić.
4) sprzątaczka powinna robić porządek wg ustalonego czasu.
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WYkaZWnioSkóWZgłoSZonYChPodCZaSWZCz WCZęśCiaCh
5) utwardzić przejście do śmietnika dla lokatorów zam.
przy ul. Krasińskiego 30-34 – najgorzej wiosną i jesienią.
Przyjęto do udzielenia odpowiedzi w biuletynie
Wniosek nr 12
ul. Korczoka 83/8 – 1) składam wniosek o zrealizowanie parkingu dla samochodów osobowych, ponieważ blok
przy ul. Korczoka 83 nie posiada parkingu a jest miejsce
na jego realizację przy ul. Korczoka 85.
2) zrobienie przęseł dla rowerów, gdyż nawet i tego
dwukołowego pojazdu nie ma jak zaparkować.
3) składam wniosek co do wolnego i niezagospodarowanego terenu między blokami Korczoka 81a/83, aby tam zrealizować siłownię na wolnym powietrzu. Będzie to użytkowane
przez wszystkich – młodzież i seniorów a nie będzie ten teren
wychodkiem dla psów. Uważam, że jest to wyjątkowa sprawa.
Głosowało: 20 uprawnionych, za: 20, przeciw: 0,
wstrzymałosię: 0

Wniosek nr 14
ul. Wolności 220b/4 – Wykonanie wentylacji w budynku 3 klatki (24 mieszkania) ze względu na zawilgocenie
tych mieszkań.
Głosowało: 20 uprawnionych, za: 20, przeciw: 0,
wstrzymałosię: 0
Wniosek nr 15
ul. Wolności 220a/5 – Wymiana okien na klatce schodowej, wymiana drzwi zewnętrznych od podwórka, wymiana dachu bo przecieka.
Głosowało: 20 uprawnionych, za: 20, przeciw: 0,
wstrzymałosię: 0
SZóSTA CZęść
WALNEGo ZGRoMADZENIA
Wniosek nr 1

Wniosek nr 13
ul. Wolności 359/6 – Składam wniosek o podwyższenie pensji administracji GSM „Luiza” o ile jest to możliwe o 20%.
Przyjęto do udzielenia odpowiedzi.

ul. Bielszowicka 93b/12 – 1) podczas comiesięcznych
dyżurów Prezesa Spółdzielni ma też być obecny członek
Rady Nadzorczej danego okręgu. 2) usunąć usterki na balkonie przy ul. Bielszowickiej 93b/12. 3) podać na tablicy informacyjnej ile dni ma Spółdzielnia „Luiza” na odpowiedź
na pismo złożone przez Członka Spółdzielni.
Głosowało: 19 uprawnionych, za: 17, przeciw: 0,
wstrzymałosię: 2
Wniosek nr 2
ul. Bielszowicka 98a/5 – Wykonanie zadaszenia nad balkonami bloku przy ul. Bielszowickiej 98 w podobny sposób
jak jest to wykonane na ul. Bielszowickiej nr 95 – cały blok.
Głosowało: 26 uprawnionych, za: 24, przeciw: 0,
wstrzymałosię:
Wniosek nr 3
ul. Bielszowicka 91b/1 – Zwrócić się do Wydziału Dróg
i Mostów w Rudzie Śląskiej w sprawie naprawy podłoża
parkingu na wysokości śmietników przy ul. Bielszowickiej 91 z powodu zapadania się w tym rejonie terenu.
Głosowało: 20 uprawnionych, za: 15, przeciw: 0,
wstrzymałosię: 5
SIóDMA CZęść
WALNEGo ZGRoMADZENIA
Wniosek nr 1

Termomodernizacja budynku GSM „Luiza” przy ul.
Orzechowej8wZabrzu
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ul. Pordzika 17/12 – Wystąpić do UM Zabrze o posze rze nie chod ni ka do jaz do we go do kla tek blo ku
przy ul. Pordzika 17-19: po robotach wodno-kanaliza11
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cyjnych. Chodnik został „naturalnie” zawężony. Wykonany wjazd od ul. Korczoka nie spełnia należytego zadania. Aby dojechać do poszczególnych klatek schodowych sa mo cho dy ja dą jed ną pa rą kół po grun cie
tworząc koleiny.
Wniosek nr 2
ul. Pordzika 17/12 – Wystąpić do UM Zabrze o naprawę ulicy za budynkiem przy ul. Rodła 4: po robotach
wodno-kanalizacyjnych pozostawiono ok 20 m jezdni
z dziurami. Stan nawierzchni w tym miejscu jest tragiczny i utrudnia dojazd do parkingu i garaży przy ul. Rodła
i Pordzika.

Wniosek nr 5
ul. Leszczynowa 9/1 – Proszę o sprawdzenie losów reklamacji na malowanie schodów klatki schodowej w budynku przy ul. Leszczynowej 9. Do spółdzielni zostało
złożone przez mieszkańców pismo w tej sprawie. W odpowiedzi otrzymaliśmy pismo z informacją, że reklamacja została skierowana do wykonawcy w trybie pilnym. Sprawa
od dwóch lat pozostaje nie załatwiona, pomimo interwencji w Dziale Technicznym.
Wniosek nr 6
ul. Jałowcowa 18/3 – Proszę o zabudowanie poręczy
metalowej przed drzwiami wejściowymi.

Wniosek nr 3
Wniosek nr 7
ul. Czereśniowa 4/9 – Proszę o naprawienie kanalizacji odprowadzającej ścieki z pomieszczeń zamieszkałych
i dezynfekcję piwnic.
Wniosek nr 4
ul. Leszczynowa 9/1 – 1) w związku ze zbliżającym się
końcem robót ziemnych przy modernizacji budynków
przy ul. Leszczynowej proszę o sprawdzenie czy w wyniku ich wykonywania nie doszło do przesunięcia lub zniszczenia znaków granicznych ww. nieruchomości. W przypadku stwierdzenia takiego faktu, proszę o wystąpienie
do wykonawców robót ziemnych o PILNE PRZYWRÓCENIE ZNAKÓW GRANICZNYCH. 2) ul. Leszczynowa 9 – proszę o wykonanie naprawy nawierzchni chodnika prowadzącego od klatki schodowej do chodnika.
W chwili obecnej przy opadach deszczu chodnik jest całkowicie zalany co utrudnia dojście do chodnika. 3) proszę o wystąpienie do Urzędu Miasta o zmianę organizacji ruchu tak aby ul. Leszczynowa była ulicą
jednokierunkową – w chwili obecnej wobec dużej ilości
parkowanych po obydwóch stronach ulicy samochodów
poruszanie się ul. Leszczynową w dwóch kierunkach jest
bardzo utrudnione.

ul. Pordzika 15/5, ul. Pordzika 15/7, ul. Pordzika 15/3 – 1) wnioskuję o wymianę domofonu – ul. Pordzika 15. Pierwszy wniosek – podanie został oddany
31.03.2014 r. i do tej pory nie ma odpowiedzi. 2) obudować śmietnik przy ul. Pordzika 13. Podjeżdżają obce samochody ze śmieciami.

Przygotowanieklatkischodowejdo malowania(m.in.z wymianąinstalacjielektrycznej)w budynkuprzy ul.Bielszowickiej 100w RudzieŚląskiej–Bielszowicach
12

BIULETYN INFORMACYJNY GSM ,,LUIZA” NR 3(71)2015
●

WYkaZWnioSkóWZgłoSZonYChPodCZaSWZCz WCZęśCiaCh
Wniosek nr 8

smrodu jest jak w ubikacjach za komuny na dworcu. A są
teraz inne środki zapachowe.

ul. Pordzika 5/6 – Zobowiązać RN GSM „Luiza”
do przygotowania i przedstawienia do akceptacji, nowych okręgów wyborczych uwzględniających bliskie sąsiedztwo terytorialne ulic.
Wniosek przekazany do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą
Wniosek nr 9

Wniosek nr 5
ul. Kalinowa 15/13 – Chodnik do lokalu jest podziurawiony i po deszczach stoją kałuże. Dojście do bloku wieczorem jest ciemne – należy zrobić jakieś oświetlenie.
Wniosek nr 6

ul. Pordzika 5/6 – Wyremontować nawierzchnię przejścia (chodnika) pomiędzy blokami przy ul. Pordzika 1-7
a Pordzika 9-11.
Wniosek nr 10
ul. Leszczynowa 25/7 – Prosimy o wykonanie nowego
śmietnika z zamknięciem. W tej chwili połowa osiedla
wrzuca i nie segreguje śmieci. Do naszego śmietnika
wrzucają śmieci mieszkańcy domków jednorodzinnych
przy ul. Leszczynowej 25,27,29.
Nadwnioskamiod1do7 i 9-10 głosowało: 25 uprawnionych,za: 19,przeciw: 0,wstrzymałosię: 6.
óSMA CZęść
WALNEGo ZGRoMADZENIA

ul. Dz. Rodla 2/17 – Proszę o usunięcie lub spowodowanie usunięcia poniższych niedogodności: 1) uzupełnić
ubytki asfaltu na drodze przy ul. Działaczy Rodła, na wysokości budynku nr 2 (strona zachodnia). W okresie wykonywanych robót kanalizacyjnych była drogą techniczno-montażową po której stale przejeżdżały ciężkie maszyny
gąsienicowe jak również kilkutonowe samochody. Ubytek
stanowi zaledwie kilka metrów kwadratowych.
2) róg ulicy Pordzika i Działaczy Rodła – usunąć kikuty dwóch przewróconych przez wiatr drzew, które po interwencji straży zostały pocięte celem przywrócenia przejazdu a po kilku dniach przez kogoś postawione jak atrapy
na korzeniach.
3) uzupełnić żywopłot wzdłuż budynku, który został
zniszczony podczas prac przy budynku.
Nad wnioskami od 1 do 6 głosowało: 28 uprawnionych,za: 24,przeciw: 2,wstrzymałosię: 2.

Wniosek nr 1
ul. Modrzewiowa 10/11 – Zgłaszam wniosek o wyłożenie kostką odcinka chodnika prowadzącego do budynku
nr 10 przy ul. Modrzewiowej. Jest tego ok. 30 mb. Wniosek uzasadniam tym, że istniejąca tam nawierzchnia asfaltowa jest popękana i wysadzona do góry przez korzenie
drzew rosnących wzdłuż tego chodnika.
Wniosek nr 2
ul. Kalinowa 11c/3 – 1) wnioskuję o poprawienie elewacji na północnej ścianie budynku przy ul. Kalinowej 11 w związku z pojawiającym się zagrzybieniem tegoż budynku oraz wyblaknięciem elewacji. 2) wnioskuję
o załatania dziur w asfalcie drogi obok tegoż samego budynku.
Wniosek nr 3
ul. Kalinowa 11c/15 – Wyremontować chodnik przy ul.
Kalinowej 11 na długości bloku do ulicy.
Wniosek nr 4

DZIEWIąTA CZęść
WALNEGo ZGRoMADZENIA
Wniosek nr 1
ul. Energetyków 21b/41 – 1) wymiana rurociągów
wodnych, szczególnie pionowych ze względu na duży spadek ciśnienia wody. 2) rezygnacja z usług firmy „ISTA”
ponieważ ustalone współczynniki są brane z gwiazd i nie
wynikają z wyliczeń. Dlatego koszty ogrzewania są największe względem innych spółdzielni.
Wniosek nr 2
ul. Solidarności 28-30 – 1) uporządkować parking – zlikwidować nierówności, utwardzić – wyłożyć kostką brukową. 2) doprowadzić podesty do klatek schodowych do porządku – są tam nierówności. 3) pomalować klatki schodowe
w bloku nr. 30. 4) wskazane przebudowanie śmietnika, żeby śmieciarka mogła tyłem wjeżdżać bezpośrednio do śmietnika. Rozwiązać problem zalewania piwnic po dużej ulewie.
Wniosek nr 3

ul. Kalinowa 11c/10 – Mycie klatki schodowej wymaga innego detergentu bo jak dozorcowa myje klatkę to
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ul. Zamenhofa 2a/14 – 1) zwracam się z prośbą o przycięcie drzew w okresie jesiennym, między blokiem przy
13
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ul. Zamenhofa 2 a Zamenhofa 4. Prośbę motywuję tym, iż
drzewa w tym miejscu były przycinane ostatnio 3 lata temu i ponownie tego wymagają. 2) proszę o poprawienie
oświetlenia na klatce schodowej (Zamenhofa 2a) na parterze, gdyż nagminnie palą się żarówki. 3) Proszę o wymianę lub remont ławki znajdującej się przy tej samej klatce.
Wniosek nr 4
ul. Międzyblokowa 1d/66 – Posadzić nowy żywopłot
(poprzedni był posadzony, gdy blok został wybudowany).
Zadbać o estetykę obejścia posesji, gdyż blok jest otoczony dwoma śmietnikami tj. na początku i na końcu bloku.
Ten drugi na dodatek jest usytuowany za blisko bloku. Prosimy o pomalowanie klatek schodowych. Ostatnie prace to
instalacja elektryczna. Firma wykonująca te roboty nie
pozostawiła ścian w odpowiednim stanie a Spółdzielnia
tego w odpowiednim czasie nie zakwestionowała.
Wniosek nr 5
ul. Solidarności 28 – Rozwiązać sprawę dziur na
wjeździe na parkingi do bloków nr 28 i 30 przy ul.
Solidarności w Rudzie Śl. – Halembie.

Wniosek nr 6
ul. Solidarności 28 – Przeprowadzić inwentaryzację
piwnic i sprawiedliwie podzielić je między mieszkańców.
Wniosek nr 7
ul. Solidarności 28 – 1) Zrobić porządek ze śmietnikiem
przy ul. Energetyków 10 – rozwalone betonowe ogrodzenie
leży od dłuższego czasu. 2) zmienić pojemniki do
segregacji odpadów bo te, które postawiono – nie
odróżniają się niczym od tych „ogólnych”. Dlatego też
ludzie wrzucają do nich wszystko. Proszę postawić tak jak
na innych śmietnikach pojemniki odróżniające się
kształtem i kolorami a na tworzywa sztuczne – kosze.
Wniosek nr 8
ul. Solidarności 28 – Dopilnować aby grzejniki na
klatkach schodowych były zakręcone – aby nie były
gorące, kiedy na dworze jest temp. 27oC. Nie marnować
w ten sposób pieniędzy członków i najemców.
Nad wnioskami od 1 do 8 głosowało: 18 uprawnionych,za: 15,przeciw: 0,wstrzymałosię: 3.

kolejnycertyﬁkatSystemuZarządzania
jakościąiSo9001
W dniach 6-7.08.2015r.odbyłsięw naszejSpółdzielni
jużpo raz 11auditcertyfikującySystemuZarządzaniaJakościąISO 9001.Jednostkącertyfikującąbyłaorganizacja
INTERTEK.
W wyniku auditu certyfikującego Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Luiza” otrzymała certyfikat potwierdzający zgodność stosowanych wymogów systemu zarządzania jakością ISo 9001, który jest ważny przez
kolejne 3 lata.
SystemZarządzaniaJakościąobejmujewszystkieobszary działalności Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„LUIZA”.Auditor stwierdził, iż System zarządzania jest
zgodny z kryteriami auditu. W ogólnym wyniku auditu
stwierdzono, iż System zarządzania uznano za w pełni
skuteczny.
Auditor zwrócił uwagę na mocne strony organizacji
(tj.GSM„Luiza”):
–Dużedoświadczeniepracownikówwynikającez wieloletniejobecnościna rynku,
– Dobra współpraca z podwykonawcami prac remontowychi awaryjnych,
–Dbałośćo stantechnicznybudynkóww zasobachspółdzielni,
14

–Sukcesywnepozyskaniefunduszyw ramachprogramu
KAWKAna modernizacjębudynkównieposiadającychcentralnegoogrzewania.
Auditywewnętrznesąwykonywanew zaplanowanychodstępachczasuorazw oparciuo statusi wagęSystemuZarządzania.Danesązbieraneregularnie.Zespołyauditorskiesąprzeszkolone,obiektywnei rzeczowew swoimpodejściu.Raporty
z auditówsąjasne,zwięzłew odniesieniudo treści.Działania
sąpodejmowane,jakowynikspostrzeżeńz audit,a odpowiedzi
dostarczanesąterminowo.
Zasobywymaganedlaskutecznegoutrzymaniai doskonalenia Systemu Zarządzania zostały określone i wdrożone.
Doskonaleniezostałozauważonew obszarachtakich,jaksatysfakcjaklienta,ciągłedoskonalenie,redukcjaodpadówczy
zróżnicowanieprocesów.Poziomykompetencjizostałyokreślonei udokumentowanew istniejącymsystemiezarządzania.
W trakcieauditustwierdzononastępująceobszarydo doskonalenia:
–zalecasiędopilnowaniewcześniejszegoprzekazywania
protokołówpokontrolnychorazkierowaniapismdo lokatorów,
–zalecasięrozważenieudoskonaleniasposobudokumentowaniaharmonogramówposzczególnychprzeglądów.
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ZapraszamynaFestynrodzinny
Jak ten czas leci… Nie tak dawno bawiliśmy się na Festynie Rodzinnym,
który odbył się przy pięknej pogodzie, w czerwcu 2010 roku na obiektach
sportowych MKS Zaborze w Zabrzu. Okazją do wspólnej rodzinnej zabawy
był wtedy jubileusz 15-lecia naszej Spółdzielni. Minęło równe 5 lat i naszej
„Luizie” przybyły w metryce kolejne „latka”.
Miło nam poinformować wszystkich członków naszej Spółdzielni, że na miesiąc październik Zarząd GSM „Luiza” zaplanował z okazji 20-lecia Spółdzielni Festyn Rodzinny, którego program powinien zadowolić każdego – zarówno naszych milusińskich, ich rodziców, jak i tych najstarszych: emerytów,
dziadków i babcie. W programie Festynu przewidziano gry, zabawy i konkursy dla najmłodszych, sporo dobrej muzyki z zabawną konferansierką a także…
propozycje kulinarne. Będą tradycyjne krupnioki, kiełbaski z grilla, wojskowa
grochówka. A do tego kufelek dobrego piwa.
Jesteśmy przekonani, że złota polska jesień nie spłata nam figla i pogoda dopisze. Z pewnością będzie tak jak przed 5 laty – wesoło, gwarno
i tłumnie.
O czasie i miejscu Festynu oraz o szczegółach programu spotkania, poinformujemy pod koniec września br. na tablicach ogłoszeń znajdujących
się w zasobach mieszkaniowych naszej Spółdzielni w Zabrzu i Rudzie Śląskiej a także na stronie internetowej GSM „Luiza”.

Kontynuujemy naszą rubrykę
pt. „Radca prawny odpowiada”.
Przypominamy, że zamieszczamy w niej odpowiedzi na pytania
zadawane tylko przez członków
Spółdzielni i najemców lokali
mieszkalnych GSM „Luiza”. Odpowiedzi są udzielane na pytania
dotyczące kwestii prawnych, związanych wyłącznie ze sprawami
naszej Spółdzielni.
Pytania można zadawać telefonicznie dzwoniąc na numer telefonu 32 278-67-12 wewn. 47 i 48
w każdy piątek w godz. 10.00-12.00.

gdypodarowałem
połowę
mieszkania...
Niedawno podarowałem synowi połowę mieszkania, które posiada status odrębnej własności.
Czy mój syn może zostać przyjęty w poczet członków naszej
Spółdzielni. Jeśli tak, to jakich
formalności, jako członek GSM
„Luiza” muszę dokonać? Nadmieniam, że obdarowana osoba
jest w ww. mieszkaniu zameldowana na pobyt stały.

komunikat
Poniżej publikujemy treść pisma Urzędu Miejskiego w Zabrzu – Wydział Infrastruktury Komunalnej, które w dniu 9 lipca 2015 r. wpłynęło
do Zarządu GSM „Luiza”.
„Informujemy, że na mocy uchwały z dnia 22 czerwca 2015 r. Rady Miasta Zabrze, w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych –
zmieniły się opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nowa uchwała przewiduje, że za odpady selektywnie zbierane będziemy uiszczać opłatę 10 zł (do tej pory 8,85 zł) od każdej zamieszkałej na nieruchomości
osoby i 15 zł (zamiast 12,85 zł) przy zbiórce odpadów nieselektywnej. Równocześnie opłaty za kontenery na nieruchomościach niezamieszkałych zostały podwyższone do pełnych złotych w górę w zależności od wielkości pojemnika (…).
Nowe stawki opłat będą obowiązywać od 1 sierpnia br.”.
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Zarówno art. 16 ustawy
z dnia 16.09.1982r.PrawoSpółdzielcze (Dz. U. 2013 poz. 143)
jaki § 6ust. 3StatutuSpółdzielni
posługują się pojęciem zgromadzeniawkładu,a niejegoczęści.
Ponadtoposiadaniejedyniepołowy prawa do lokalu rodziłoby
problemz prawemdo głosowania
na zebraniach Walnego Zgromadzeniai prowadziłobydo zróżnicowania członków w zakresie
spełnienia warunków uzyskania
statusuczłonkostwa.
Z ww.względównależyuznać,
że w aktualnym stanie prawnym
osoba nie posiadająca pełnego
wkładu w Spółdzielni nie może
byćjejczłonkiem.
15

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

INFoRMAToR GSM „LUIZA”
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Luiza”
41-800 Zabrze, ul. Wolności 412
tel.: 32 278 67 12÷13, fax: 32 278 23 65
Dział czynszów: czynny w godzinach
od 7.00 do 9.00 oraz od 9.30 do 15.00
codziennieopróczsobót,niedzieli świątoraz
dodatkowow każdyponiedziałekw godzinachod 15.00do 17.00.
Administracje: Zabrze ul. Jałowcowa 20,
tel. 32 271 18 94
czynnaponiedziałek-piątek:7.00-15.00
dodatkowowponiedziałki:15.00-16.45
Ruda śląska ul. Bielszowicka 98,
tel. 32 240 11 97
czynnaponiedziałek-piątek:7.00-15.00
dodatkowowponiedziałki:15.00-16.45
Punkty kasowe:
Zabrze ul. Jałowcowa 20, poniedziałek:
8.00-16.45,wtorek-piątek:8.00-15.00.
Ruda śląska, ul. Bielszowicka 98, poniedziałek:8.00-16.45,wtorek-piątek:8.00-15.00
Ruda śląska – Halemba, ul. Solidarności 22
poniedziałek: w godz. 7.45-16.30, wtorekczwartek w godz. 7.45-15.30, piątki
w godz. 7.00-15.00.
Ważne numery telefonów:
Sekretariatwew.35
Czynszewew.31,32
Działwodnywew.38
Działwindykacjiwew.46
Działczłonkowskiwew.47,48
Księgowość42,43

Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 1.na czelespółdzielni. 6.nasza Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa. 9. Bytomka lub Kłodnica w Zabrzu. 10. pętelki dziergane szydełkiem
na brzeguserwetki. 11.czar,powab. 12.
w paściedo zębów. 15.kamieńdlajubilera. 18. znany model Łady. 21. dłuższe
od midi. 22.mokre,grząskie. 23.wrażliwy na piękno. 24. palący problem. 25.
potocznielewaręka. 26.ludowanazwaliliizłotogłów. 32.skraj. 34.złyduch,szatan. 35. miasto w Troadzie. 36. główny
posiłek. 37. afisz. 40. roślinny ornament. 43.jedenzezmysłów. 46.Zbigniew
Stryjz TeatruNowego. 47.przebudowa
domu. 48.domenamoralisty. 49.szczebel
w karierze. 50.inaczej ilośćegzemplarzy
BiuletynuInformacyjnegoGSM„Luiza”.

WalnegoZgromadzeniaCzłonkówGSM
„Luiza” w częściach. 4. znos statku. 5.
damska bielizna. 6. panna spod jaworu. 7.cerkiewnyobraz. 8.drugiraznie
zakwitnie. 13.najemcamieszkania. 14.
dużoblokówi wieżowców. 15.trybuna
w synagodzedlalektora. 16.HalaSportowaprzy ul.Wolności,miejsceWZCz
GSM„Luiza”w częściach.17.tajneporozumienie. 19. bielinek lub cytrynek. 20.folwarcznyparobek. 26.jeden
z proszkówdo prania. 27.metrsześcienny. 29.opieka,patronat. 30....Wolności
przy której ma siedzibę GSM „Luiza”. 31.krewnypo mieczu. 32.rozmokła ziemia. 33. senne majaki. 37. adekwatna do pracy. 38. dychawica. 39.
miejsce zamieszkania. 41. wesoły aktor. 42.wojowniczeżółwie. 44.system,
metoda. 45.nad zlewem.

Pionowo: 2.karteczkaod listonosza. 3.
HalaSportowaw Bielszowicach,miejsce

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 17 dadzą hasło krzyżówki.

Wydawca: GórniczaSpółdzielniaMieszkaniowa„Luiza”,41-800Zabrze,ul.Wolności412,e-mail: gsmluiza@gsmluiza.pl www.gsmluiza.com.pl
Redaguje: Zespół.
Nakład5700egz.

Telefon awaryjny: 508 091 556

ISToTNE TELEFoNY:
● ZABRZE
PogotowieRatunkowe999,322711913
StrażPożarna998,322712020
Policja997,322779255
StrażMiejska986,322718052
PogotowieCiepłownicze993,327880361
PogotowieEnergetyczne991,323030991
PogotowieGazowe992,322442296
PogotowieWodno-Kanalizacyjne994,
322713115
PogotowieDźwigowe322716262
Pomocdrogowa322713915
● RUDAŚLĄSKA
PogotowieRatunkowe999,322486057
StrażPożarna998,322447060
Policja997,322449255
StrażMiejska986,322486281w.001
PogotowieCiepłownicze993,322482751
Carbo-Energia322481235
PogotowieEnergetyczne991,323030991
PogotowieGazowe992,322442296
PogotowieWodno-Kanalizacyjne994,
322443451
PogotowieDźwigowe322716262
Pomocdrogowa322422674

