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Zmiana wysokości:
- 1236,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym
- 882,86 zł w gospodarstwie wieloosobowym

Pomóż sobie - wystąp dodatek mieszkaniowy
W publikowanym sprawozdaniu 

Zarządu zaznaczono: W roku 2009, 
w przeciwieństwie do poprzednich 
trzech lat, odnotowano wzrost zadłu-
żenia o 5% w stosunku do roku 2008 
(dane z odsetkami)). Stan zadłużenia 
z tytułu opłat na 31. 12. 2009 r. wyniósł 
405.138,21 zł (357.963,82 zł bez odse-
tek). W tym okresie wysokość zadłuże-
nia do naliczeń (należnych wpłat) wy-
niosła 7,2% – razem z należnymi od-
setkami. Jednocześnie w czasie ob-
jętym sprawozdaniem wniesiono 14 
spraw sądowych o należności (w to-
ku są 24 sprawy sądowe), aktualnie 
prowadzone jest 7 egzekucji komor-
niczych, skierowano 1 sprawę o licy-
tację lokalu. Te kilka zdań powinny 
uświadomić, że konsekwencje nie-
płacenia są dalej idące w wymia-
rze indywidualnym. W ostateczno-
ści dłużnik może mieszkanie stra-
cić. W przypadku całej Spółdziel-
ni konsekwencje te przekładają się 
na jej wydolność finansową, bo ra-
chunki za media, śmieci i inne mu-
szą być płacone regularnie. Stąd 
ważnym jest by w chwili, gdy tylko 
pojawią się kłopoty finansowe wy-
stąpić o pomoc. Jest nią dodatek 
mieszkaniowy.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

1) osobom mieszkającym w loka-
lach, do których mają tytuł prawny, 

2) osobom zajmującym lokal 
mieszkalny bez tytułu prawnego, 
oczekującym na przysługujący im 
lokal zamienny albo socjalny.

W przypadku pierwszej grupy osób, 
zgodnie z art. 2.1. ustawy o dodatkach 
mieszkaniowych, z dodatku mogą sko-
rzystać:

- najemcy oraz podnajemcy lokali 
mieszkalnych (dot. lokali komunalnych, 
mieszkań zakładowych, mieszkań w do-
mu prywatnym czynszowym, mieszkań 
wynajmowanych na wolnym rynku),

- członkowie spółdzielni mieszka-
niowych zamieszkujący na podstawie 
spółdzielczego prawa do lokalu,

- osoby mieszkające w lokalach 
mieszkalnych znajdujących się w bu-
dynkach stanowiących ich własność 
i właściciele samodzielnych lokali 
mieszkalnych,

- inne osoby mające tytuł prawny 
do zajmowanego lokalu mieszkalne-
go i ponoszące wydatki związane z je-
go zajmowaniem (np. na skutek umo-
wy użyczenia).

Ustawa z 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. 
nr 71 poz. 734 z póź. zm.) w art. 31 ust. 
1 określa dochód, który daje podstawę 
do przyznania dodatku mieszkaniowe-
go. Dodatek mieszkaniowy przysługu-
je osobom, których średni miesięczny 
DOCHÓD BRUTTO na jednego człon-
ka gospodarstwa domowego w okre-
sie 3 miesięcy poprzedzających datę 
złożenia wniosku o przyznanie dodat-
ku mieszkaniowego nie przekraczał 
175% kwoty najniższej emerytury (od 
1. 03. 2010 r. – 706,29 zł) i wynosi:

- 1236,00 zł w gosp. jednoosobo-
wym,

ciąg dalszy na str. 4
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Z A W I A D O M I E N I E
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „FABUD” (SMF)

z siedzibą przy ul. ks. Jana Kapicy 3 w Siemianowicach Śl.
z a p r a s z a

na WALNE ZGROMADZENIE (WZ) Członków SMF,
które odbędzie się 18 maja 2010 r. 

w Agencji Handlowo-Usługowej „ZAMECZEK”
ul. Oświęcimska 1 w Siemianowicach Śl. 

Rozpoczęcie obrad godz. 1700.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie WZ przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Prezydium WZ.
3. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ i jego zdolność do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przyjęcie protokołu z WZ odbytego w dniu 2009-05-07.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności SMF za 2009 r. oraz przedstawienie kierunków działania na 2010 r.         

i lata następne.
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2009 r.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

1) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego SMF za 2009 r.
2) Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej SMF z działalności w 2009 r.
3) Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu SMF.
4) Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od WZ 

2010 r. do najbliższego WZ w 2011 r.
11. D y s k u s j a  /wnioski i postulaty/.
12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zgłoszonych wnio-

sków i postulatów.
13. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjno-Wyborczej z wykonanych czynności.
14. Zamknięcie obrad.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAWIADOMIENIA:
1. Zawiadomienie:

Niniejsze zawiadomienie o zwołaniu WZ dostarczono wszystkim Członkom na piśmie poprzez włożenie                   
do skrzynek pocztowych SMF w dniu 2010-04-27.
Ponadto, zawiadomienie:

− Wywieszono na tablicach ogłoszeń siedziby i budynków
− Umieszczono na stronie internetowej www.smfabud.pl
− Opublikowano wraz ze sprawozdawczością i projektami Uchwał w gazecie spółdzielczej „Spół-

dzielczym Okiem” nr 44 w maju 2010 r.
1.1  Sprawozdawczość:
 W dniu 2010-05-03 w Sekcji członkowsko-organizacyjnej – pokój nr 8 siedziby Spółdzielni wyłożono              

do wglądu Członków następujące dokumenty:
− Protokół z ostatniego WZ odbytego w dniu 2009-05-07
− Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2009 r. w tym bilans, rachunek zysków i strat, informacja 

dodatkowa, sprawozdanie jednostki – Zarządu za 2009 r.
− Projekty Uchwał WZ, które będą przedmiotem obrad.

 Ponadto ww. dokumenty będą do wglądu przed rozpoczęciem obrad w Sekretariacie WZ.
2 Sprawy organizacyjne:
 Przed wejściem na salę obrad uprzejmie prosimy Członków o podpisanie listy obecności i odbiór mandatu.

ZARZĄD
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „FABUD”
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Zastrzegamy, że rozumiemy, iż 
tempo życia jest pewną przeszkodą 
w uczestniczeniu w takich Zebraniach 
i każdy po powrocie do domu zaszy-
wa się w nim, by odsapnąć... ale nie-
dobrze, że nie potrafimy znaleźć cza-
su, by przyjść na spotkania, na których 
bezpośrednio, z pierwszej ręki, moż-
na dowiedzieć się o najistotniejszych 
sprawach, jakie związane są z miej-
scem naszego zamieszkania, z pro-
blemami osiedla i funkcjonowaniem 
Spółdzielni jako całości. To na tych 
zebraniach omawiane są potrzeby re-
montowe danej nieruchomości i podej-
muje pewne decyzje wskazujące na 
źródła finansowania i omawia uwarun-
kowania prawne. Szkoda tym bardziej, 
gdyż non stop zmieniające się prawo 
wprowadza coraz to nowe rozwiązania 
we wszelkich bez mała sprawach do-
tyczących utrzymania zasobów, spo-
sobu rozliczania, prowadzenia prawi-
dłowej, zapewniającej maksimum bez-
pieczeństwa eksploatacji, wymogów 
remontowych – zmiany w przepisach 
Prawa budowlanego, ppoż. Pozebra-
niowe spostrzeżenia o tyle są istot-

ne, gdyż jakże często później debatu-
jąc o swoim domu, Spółdzielni w gro-
nie sąsiadów, znajomych uciekamy 
się w sferę domysłów nieprzystają-
cych do rzeczywistości, bo ta była pre-
zentowana.

Dopatrzmy się jednak plusu i po-
wiedzmy, że widocznie żyje się nam 
w zasobach SMF dobrze, bezpro-
blemowo skoro nie odczuwamy po-
trzeby uczestniczenia w ZCzS. 

Każde z trzynastu Zebrań
musiało być przeprowadzone zgod-

nie z wymogami formalnymi i tak po 
sprawdzeniu listy obecności stwier-
dzano, prawomocność Zebrania, wy-
bierano jego Prezydium. Następnie 
przyjmowano protokół z poprzednie-
go ZCzS a w części sprawozdawczej 
Zbign iew Michalski, prezes Zarządu 
przedstawiał:

- działalność SMF w 2009 r.,
- wykonanie zbiorcze planu gospo-

darczego SMF, kondycję finansową 
Spółdzielni: SMF utrzymuje dobrą eko-
nomikę przedsiębiorstwa, nie ma zo-
bowiązań przeterminowanych i warun-
kowych, posiada płynność finansową,

- projekty uchwał tegorocznego Wal-
nego Zgromadzenia, w tym: uchwa-
łę „kierunkową” na lata 2009-2012, 
w której zawarto m.in. główne przed-
sięwzięcia remontowe oznaczonych 
nieruchomości,

Zmiany w zarządzaniu opłatami, tj. 
modyfikację wydruku opłat za użyt-
kowanie lokali, (komasacja stawek 
eksploatacyjnych w jednej pozycji pt. 
„koszty eksploatacji i utrzymania nie-
ruchomości” i docelowo indywidualne 
roczne rozliczenia lokali jak i inne kwe-
stie finansowe prezentowała Anna Wi-
che-Nowicka, z-ca prezesa Zarządu.

Natomiast realizację wniosków i po-
stulatów zgłoszonych na ubiegłorocz-
nych ZCzS danej nieruchomości refero-
wała m.in. Jolanta Simon, pełnomoc-
nik Zarządu ds. adm. Nieruchomości.

Nieobecni nie mają racji
Ci, którzy przyszli na ZCzS poświę-

conego czasu na nie mogą uznać za 
stracony. Oprócz sporej porcji informa-
cji, jaką im przekazano zabierali także 
głos w dyskusji i natychmiast otrzymy-
wali merytoryczne odpowiedzi.

Kilkanaście osób przedłożyło swoje 
uwagi, wnioski, postulaty, adresowa-
no zarówno do władz Spółdzielni – Ra-
dy Nadzorczej, Zarządu jak i do władz 
Chorzowa, Katowic, Siemianowic Ślą-
skich, Policji, Straży Miejskiej.

Z kronikarskiego obowiązku odnotuj-
my, że nie na wszystkich ZCzS sfor-
mułowano wnioski.

Z e b r a ń  b y ł o  t r z y n a ś c i e
Od 12 do 26 kwietnia br. w salach położonych jak najbliżej miejsca  

 zamieszkania odbywały się Zebrania Członków Spółdzielni Mieszka-
niowej „FABUD”. Wydawać by się mogło, że Zebrania, dotyczące naszego da-
chu nad głową, winny na spotkania sprowadzić sporo osób. Niestety, tak nie 
było. Frekwencja zdecydowanie zawiodła i była niższa niż rok temu. Wnioski 
z ZCzS oraz tabelkę i diagram z frekwencją publikujemy w materiale obok.

- 882,86 zł w gosp. wieloosobowym, 
tj. 125% kwoty najniższej emerytury

Dochód gospodarstwa domowego 
oblicza się, dodając wszystkie DO-
CHODY BRUTTO (Z PODATKIEM) 
osób, które stale zamieszkują razem 
w tym gospodarstwie.

Obliczenia należy udokumentować 
zaświadczeniami o dochodach wszyst-
kich pełnoletnich członków rodziny. 
W skład dochodu brutto wchodzą 
wszystkie zasiłki stałe oraz alimenty.
Przypominamy, że kwota brutto to 

kwota bez składki:
- emerytalnej, rentowej, chorobowej.
Dodatek przyznawany jest na norma-

tywną powierzchnię.
Do podstawy obliczenia dodatku 

przyjmuje się 90% wydatków pono-
szonych w związku z korzystaniem 
z mieszkania. W grę wchodzą świad-
czenia okresowe ponoszone przez go-
spodarstwo domowe, takie jak:

- czynsz,
- opłaty za świadczenia związane 

z eksploatacją lokalu mieszkalnego,
- opłaty eksploatacyjne w spółdzielni 

mieszkaniowej.
Kryteriów określających szczegó-

łowe warunki uzyskania dodatku 
jest więcej i każdą sprawę rozpatru-
je się indywidualnie.

PAMIĘTAJMY, ŻE dodatek przy-
znawany jest od 1. dnia miesiąca na-
stępującego po miesiącu, w którym 
złożyliśmy wniosek, tj. jeżeli wniosek  
złożymy np. do końca maja, to po jego 
rozpatrzeniu przyznany dodatek otrzy-
mamy od 1 czerwca.

UWAGA!!! O świadczenie można 
ubiegać się mimo zadłużenia pod wa-
runkiem, że nie dochodzi do kolizji 
z następującą przesłanką:

- jeżeli osoba, której przyznano do-
datek nie opłaca na bieżąco czynszu 
za lokal, to administracja musi (jest 
ustawowo zobowiązana) zgłosić ten 
fakt w urzędzie gminy (miasta) i wy-
płacanie dodatku zostaje zawieszo-

ne do czasu wyrównania zaległości 
– w terminie nie dłuższym niż 3 mie-
siące. Decyzja o przyznaniu dodatku 
wygasa, jeżeli zaległości nie zostaną 
uregulowane w tym czasie. O ponow-
ne przyznanie dodatku mieszkanio-
wego można wystąpić wyłącznie po 
uregulowaniu tych zaległości.

Szczegółowe informacje o wszel-
kich kryteriach przyznawania dodatku, 
związane z indywidualnymi sytuacja-
mi życiowymi, zainteresowani uzyska-
ją we właściwych dla miejsca zamiesz-
kania urzędach. Ubiegający się o do-
datek winni udać się do:

- Siemianowic Śl., Referat Dodat-
ków Mieszkaniowych UM ulica Michał-
kowicka 105,

- Katowic, MOPS ul. Jagielloń-
ska 17 – zamieszkali przy ul. ks. Piotra 
Ściegiennego 51 – cały budynek,

- Chorzowa, MOPS ul. Kruszco-
wa 22 – zamieszkali w budynkach przy 
ul. Witolda Budryka.

Tam także składamy wypełnione 
wnioski.

ciąg dalszy ze str. 2

Pomóż sobie …
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ZESTAWIENIE WNIOSKÓW I POSTULATÓW ZEBRAŃ CZŁONKÓW SM „FABUD”
ODBYTYCH od 12. do 26. kwietnia 2010 r.

ZCzS nr 1
Nieruchomość budynkowa

przy ul. Wyzwolenia 1, 3, 5, 7 i ul. Stawowa 4
w Siemianowicach Śl.

1. Wystąpić do Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie o wy-
znaczenie ukośnych miejsc parkingowych wzdłuż budyn-
ku przy ul. Wyzwolenia 7 i ul. Stawowej (od ulicy Orzeszko-
wej do pierwszego skrzyżowania) celem zwiększenia ilości 
miejsc parkingowych.

Zgłosił: Józef Paliczka i Mariusz Czarnecki.
Przyjęto: 21 głosów „Za”, 0 głosów „Przeciw”.
2. W związku z dużymi potrzebami remontowymi podwyż-

szyć stawkę opłaty pt. fundusz remontowy ze 1,20 zł na 
1,40 zł/m2/m-c.

Zgłosił: Zarząd SMF.
Przyjęto: 21 głosów „Za”, 0 głosów „Przeciw”
3. Przygotować harmonogram malowań klatek schodo-

wych w kolejności wg daty ostatniego wykonania w cyklu 
10 letnim.

4. Poprawić zaślepienie instalacji c.o. na klatkach schodo-
wych budynku przy ul. Wyzwolenia 7.

5. Sukcesywnie wymieniać bezpiecznikowe zabezpiecze-
nia przedlicznikowe tablic mieszkaniowych i tablic piętro-
wych na wyłączniki typu „S”.

Sprawy przedstawione w punktach 3, 4, 5 zgłosił – Jan Jurek.
Przyjęto: 21 głosów „Za”, 0 głosów „Przeciw”.
6. Zakończyć usprawnianie wentylacji w budynku przy 

ul. Wyzwolenia 3e (mieszkania o numeracji parzystej).
Zgłosiła: Janina Gowin.
Przyjęto: 21 głosów „Za”, 0 głosów „Przeciw”.
Postulaty nr 1, 3 do 6 skierowano do Zarządu, nr 2 do Ra-

dy Nadzorczej.
ZCzS nr 2

Nieruchomość budynkowa
przy ul. Wyzwolenia 9a, b, c; 11a, b, c oraz 

nieruchomości lokal użytkowy przy ul. Wyzwolenia 9
w Siemianowicach Śl.

1. Po tegoroxznej zimie naprawić przejścia na skarpie przy 
ul. Wyzwolenia 9a, b, c oraz uzupełnić ubytki asfaltu na dro-
gach i parkingach przy budynku Wyzwolenia 9a, b, c i Wy-
zwolenia 11a, b, c.

Zgłosił: Jerzy Jelito i Marian Solecki.
Przyjęto: 14 głosów „Za”, 0 głosów „Przeciw”
2. Wystąpić do Policji i Straży Miejskiej o skuteczne inter-

weniowanie w razie zgłoszenia przez lokatorów przebywa-
nia osób postronnych na przejściu (klatce) XI kondygnacji 
budynku przy ul. Wyzwolenia 9 i 11.

Wystąpić do mieszkańców XI kondygnacji o bieżące za-
mykanie drzwi w korytarzu.

Zgłosiła: Leokadia Rudzińska.
Przyjęto: 14 głosów „Za”, 0 głosów „Przeciw”.
3. Przyjąć „Wariant II” planu remontów na 2010 r. uwzględ-

niający zakończenie robót związanych z demontażem aceko-
lu i ociepleniem całości budynków przy ul. Wyzwolenia 9 i 11

Na wymieniony cel:
- zaciągnąć pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach, w kwo-

cie ok. 1.400 tys. zł
a) podwyższyć stawkę opłaty pt. fundusz remontowy 

z 1,25 zł na 2,00 zł/m2/m-c od lipca 2010 r.,

b) wystąpić do Rady Nadzorczej o udzielenie pożyczki 
z funduszu centralnego w kwocie ok. 126 000 zł.

Projekt przygotował: Zarząd SMF, który dostarczył przed Zebra-
niem wszystkim użytkownikom lokali stosowne uzasadnienie.

Przyjęto: 10 głosów „Za”, 3 głosów „Przeciw”.
4. Ponownie wystąpić z pismem do Urzędu Miasta Siemia-

nowice Śl. o wykonanie modernizacji parkingu przed Powia-
towym Urzędem Pracy – kopię przekazać Radnym obec-
nym na Zebraniu.

Zgłosił: Zarząd SMF.
Przyjęto: 14 głosów „Za”, 0 głosów „Przeciw”.
5. Wywiesić na tablicach ogłoszeń informację o zakazie 

palenia papierosów na klatkach schodowych.
Zgłosił: Marek Grzesik.
Przyjęto: 14 głosów „Za”, 0 głosów „Przeciw”.
Postulaty nr 1, 2, 4, 5 skierowano do Zarządu, nr 3 do Ra-

dy Nadzorczej.
ZCzS nr 3

Nieruchomość garażowa
przy ul. Wyzwolenia 19d (1-13), 19 (14-26)

w Siemianowicach Śl.
W trakcie obrad nie zgłoszono żadnych wniosków i po-

stulatów.
ZCzS nr 4

 Nieruchomość budynkowa
przy ul. Wyzwolenia 12a, b w Siemianowicach Śl.

1. Przyjąć do planu remontów na 2010 r. (finansowanie 
z rezerwy) modernizację oświetlenia klatek schodowych – 
montaż czujników ruchu.

2. Wystąpić do Urzędu Miasta o wymianę nawierzchni na 
kostkę na wysokości budynku przy ul. Wyzwolenia 12.

Punkty 1 i 2 zgłosiła Magdalena Słowińska.
Przyjęto: 1 głosem „Za”.
Postulaty nr 1, 2 skierowano do Zarządu.

ciąg dalszy na str. 6

Wszelkich wyjaśnień i informacji słuchano z uwagą.
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ZCzS nr 5
Nieruchomość budynkowa  

przy ul. Witolda Budryka 1, 1a, 3, 3a w Chorzowie
Opracować koncepcję wydzielenia oznakowanych miejsc 

parkingowych dla każdego mieszkania za miesięczną od-
płatnością.

Zgłosił: Mirosław Knapik.
Głosowano – 2 głosy „Za”, 11 głosów „Przeciw”.
Wniosek nie został przyjęty.
1. W związku z dużymi potrzebami remontowymi przedłu-

żyć okres obowiązywania stawki opłaty pt. fundusz remon-
towy w wysokości 1,60 zł/m2/m-c do końca 2011 r.

Zgłosił: Dariusz Zelek.
Przyjęto: 10 głosów „Za”, 3 głosów „Przeciw”.
2. Skorygować wnioskowaną pożyczkę z funduszu re-

montowego centralnego na 2010 r. o kwotę 12.000,00 zł 
w związku z korektą B.O. planu remontów oraz obudowę 
nowo wykonanych pionów instalacji z.w. i c.w.u. przebiega-
jących w korytarzach budynku 1, 3.

Zgłosił: Bogdan Dobkowski.
Przyjęto: 12 głosów „Za”, 1 głos „Przeciw”.
Postulaty nr 1 i 2 skierowano do Rady Nadzorczej.

ZCzS nr 6
Nieruchomość garażowa

przy ul. Witolda Budryka 7 (9-14), 7a (1-8), 7b (1-31)
w Chorzowie.

1. Przygotować wycenę wybrukowania podjazdów do ga-
raży z podziałem na górne i dolne garaże z uwzględnie-
niem rozłożenia zapłaty za roboty w ratach i zwołać Zebra-
nie w pierwszym półroczu br.

Przyjęto: 7 głosów „Za”, 1 głos „Przeciw”.
2. Naprawić zjazd do dolnych garaży.
3. Sprawdzić zabezpieczenie podlicznikowe garaży 

w związku z okresowym wyłączeniem energii elektrycznej 
w garażach.

4. Wkopać słupy zabezpieczające przed parkowaniem 
osób postronnych od strony garażu nr 19.

Punkty 1-4 zgłosił: Bogdan Dobkowski.
Punkty 2, 3, 4 przyjęte 8 głosami „Za”, 0 głosów „Przeciw”.
Postulaty nr 1 do 4 skierowano do Zarządu.

ZCzS nr 7
Nieruchomość budynkowa

przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie nr 91, 93, 95, 97, 101, 
103, 105, 107a, 107b, 109, 111, 113

w Siemianowicach Śl.
1. W związku z planowanym monitoringiem osiedla Sie-

mianowickiej SM uzgodnić i przyłączyć się w razie możliwo-

ści do tego przedsięwzięcia.
Finansowanie: rezerwa funduszu remontowego, opłata za 

obsługę w stawce pt. „eksploatacja i utrzymanie nierucho-
mości”.

Zgłosił: Bogusław Gębica.
7 głosów „Za”, 0 głosów „Przeciw”.
2. Zamontować lampę z czujnikiem ruchu na szczycie bu-

dynku 113.
Zgłosiła: Ewa Gaczek.
Przyjęto: 8 głosów „Za”, 0 głosów „Przeciw”.

3. Zlikwidować znak zakazu ruchu na wjeździe do budyn-
ków SMF.

Zgłosił: Bogusław Gębica.
Przyjęto: 8 głosów „Za”, 0 głosów „Przeciw”.
Postulaty nr 1 do 3 skierowano do Zarządu.

ZCzS nr 8
Nieruchomość garażowa

przy ul. M. Skłodowskiej-Curie – garaże nr 7-40
w Siemianowicach Śl.

1. Ustabilizować drogę dojazdową wzdłuż garaży nr 37-40.
Zgłosił: Ireneusz Nowak.
Przyjęto: 2 głosy „Za”, 0 głosów „Przeciw”.
Postulat nr 1 skierowano do Zarządu.

ZCzS nr 9
Nieruchomość budynkowa

przy ul. Karola Świerczewskiego 78a, 78c
w Siemianowicach Śl.

1. Wystosować pismo do Urzędu Miasta Siemianowice 
Śl. w sprawie zainstalowania świateł na przejściu dla pie-
szych na wysokości budynku przy ul. Karola Świerczew-
skiego 78a lub postawienia znaku drogowego ograniczają-
cego prędkości do 40 km/h na odcinku od ronda do Urzędu 
Skarbowego.

Zgłosił: Robert Siwakowski.
Przyjęto: 11 głosów „Za”, 0 głosów „Przeciw”.
2. Zwrócić się z pismem do Policji i Straży Miejskiej o prze-

prowadzanie częstszych kontroli na nieruchomości Świer-
czewskiego 78a, 78c i pobliskim boisku Szkoły Podstawo-
wej nr 5 w związku z zakłócaniem ciszy nocnej.

Zgłosił: Robert Siwakowski.
Przyjęto: 11 głosów „Za”, 0 głosów „Przeciw”.
3. Zobligować wykonawcę usługi dekarskiej do wyelimino-

wania lub ograniczenia hałaśliwość rynny spustowej (kapa-
nie) budynku 78a.

Zgłosił: Mirosław Kempa.
Przyjęto: 11 głosów „Za”, 0 głosów „Przeciw”.

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW I POSTULATÓW ZEBRAŃ CZŁONKÓW SM „FABUD”
ODBYTYCH od 12. do 26. kwietnia 2010 r. - ciąg dalszy ze str. 5

ciąg dalszy na str. 8

Podczas każdego Zebrania o finansach mówiła  
Anna Wiche-Nowicka, wiceprezes Zarządu SMF.

W trakcie ZCzS nieruchomości ul. ks. Piotra 
Ściegiennego 51 – 51a obszerną informację o stanie 

bezpieczeństwa przedstawili policjanci.
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FREKWENCJA
podczas Zebrań Członków SM „FABUD”

przeprowadzonych od 12 do 26 kwietnia 2010 r.

Grupa Nieruchomości
Członkowie

Ogółem 
Obecni na 

ZCzS
%

udziału

1 Budynkowa przy ul. Wyzwolenia 1, 3, 5, 7 i Stawowa 4 296 21 7,1

2
Budynkowa przy ul. Wyzwolenia 9A, B, C, 11 A, B, C – Siemianowice Śl.
Lokal użytkowy ul. Wyzwolenia 9

199 14 7,0

3
Garażowa przy ul. Wyzwolenia 19D (1-13) w Siemianowicach Śl.
Garażowa przy ul. Wyzwolenia 19 (14-26)

23 3 13,0

4 Budynkowa przy ul. Wyzwolenia 12 w Siemianowicach Śl. 65 1 1,5

5 Budynkowa przy ul. Witolda Budryka 1, 1A, 3, 3A w Chorzowie 130 13 10,0

6
Garażowa przy ul. Budryka 7, garaże nr 9-14, przy ul. Budryka 7a, gara-
że nr 1-8, przy ul. Budryka 7b w Chorzowie garaże nr 1-31

45 8 17,8

7 Budynkowa, ul. M. Skłodowskiej-Curie nr 91÷113 w Siemianowicach Śl. 152 8 5,3

8
Garażowa przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Siemianowicach Śl.
- garaże nr 7-40

34 2 5,9

9 Budynkowa ul. Karola Świerczewskiego 78A, 78 w Siemianowicach Śl. 78 11 14,1

10
Garażowa przy ul. Karola Świerczewskiego w Siemianowicach Śl.
- garaże nr 1-16, garaże nr 17-31, garaże nr 32-45, garaże nr 46-47

47 7 14,9

11 Budynkowa przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 51, 51A w Katowicach 57 9 15,8

12 Budynkowa przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 51B, C, D w Katowicach 70 17 24,3

13 Budynkowa przy ul. Jana III Sobieskiego 22 w Siemianowicach Śl. 16 5 31,2

Frekwencja ogółem wyniosła 9,82% (w 2009 r. 10,5%)
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4. Wykonać oznakowanie poziome ukośne (wg przekątnej 
istniejących kopert) miejsc parkingowych wzdłuż drogi do-
jazdowej do budynku 78c

Zgłosili: Robert Siwakowski i Michał Szyper.
Przyjęto: 11 głosów „Za”, 0 głosów „Przeciw”.

5. Dodatkowy dochód z dzierżawy gruntu za garażami 
w kwocie ok. 5 000,00 zł przeznaczyć na doposażenie pla-
cu zabaw.

Zgłosił: Robert Siwakowski.
Przyjęto: 11 głosów „Za”, 0 głosów „Przeciw”.
6. Dokonać przeglądu drzewostanu pod kątem zagroże-

nia samoistnego przewrócenia się zbyt mocno pochylonych 
drzew. Wystosować wniosek o zezwolenia na ich wycięcie. 
Po wycięciu, dokonać nasadzeń z większych drzew – wie-
loletnich.

Zgłosił: Michał Szyper.
Przyjęto: 11 głosów „Za”, 0 głosów „Przeciw”.
7. Prowadzić bieżący monitoring jakości z.w. w celu wy-

eliminowania okresowego występowania pojawiających się 
zabrudzeń wody.

Zgłosił: Michał Szyper.
Przyjęto: 11 głosów „Za”, 0 głosów „Przeciw”.
8. Przyjąć do planu remontów na 2011 r. wymianę podziel-

ników wyparkowych c.o. na elektroniczne – radiowe.
Zgłosił: Michał Szyper.
Przyjęto: 10 głosów „Za”, 1 głos „Przeciw”.
Postulaty nr 1 do 8 skierowano do Zarządu.

ZCzS nr 10
Nieruchomość garażowa

przy ul. Karola Świerczewskiego 78G (1-16), 78E 
(17-31), 78D (32-45), 78F (46-47) w Siemianowicach Śl.
W trakcie obrad nie zgłoszono żadnych wniosków i po-

stulatów.
ZCzS nr 11

Nieruchomość budynkowa
przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 51, 51A w Katowicach
1. Wystąpić z pismem do PEC Katowice o zakończenie 

robót związanych z wymianą sieci c.w.u. do budynku przy 
ul. ks. Piotra Ściegiennego 51, 51a÷d w związku z występu-
jącym zabrudzeniem wody .

Zgłosił: Krzysztof Prandzioch.
Przyjęto: 9 głosów „Za”, 0 głosów „Przeciw”.
2. Wymienić przyzywowe panele domofonowe w klatce 

51, 51a.
Zgłosił: Krzysztof Oset.
Przyjęto: 9 głosów „Za”, 0 głosów „Przeciw”.

3. Oszacować koszty wymiany przyłącza między elek-
tryczną tablicą klatkową i przedlicznikową w mieszkaniach 
wraz z wymianą tablic na typu „S”.

Przyjęto: do planu długoterminowego.
Zgłosił: Krzysztof Prandzioch.

Przyjęto: 9 głosów „Za”, 0 głosów „Przeciw”
Postulaty nr 1 do 3 skierowano do Zarządu.

ZCzS nr 12
Nieruchomość budynkowa

przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 51B, C, D
w Katowicach

1. Wymienić wykładzinę posadzki na przejściu ostatniej 
kondygnacji.

Zgłosił: Józef Kwiatkowski.
Przyjęto: 17 głosów „Za”, 0 głosów „Przeciw”.
Postulat nr 1 skierowano do Zarządu.

ZCzS nr 13
Nieruchomość budynkowa

przy ul. Jana III Sobieskiego 22 w Siemianowicach Śl.
1. Przyjęto do wiadomości informację Zarządu o stanie re-

alizacji wniosku SMF o przekształcenie prawa użytkowa-
nia wieczystego we własność i udzielenia bonifikaty działki 
gruntu SP pod budynkiem.

Wnioskowano o bieżące monitorowanie sprawy celem za-
kończenia postępowania administracyjnego w bieżącym roku.

Zgłosił: Mariusz Polok.
Przyjęto: 5 głosów „Za”, 0 głosów „Przeciw”.
2 Uzupełnić znak informacyjny „Parking dla mieszkańców 

SMF” o znak informujący, że „pozostawiony pojazd osób 
nieupoważnionych zostanie usunięty na koszt właściciela”

Zgłosił: Mariusz Polok.
Przyjęto: 5 głosów „Za”, 0 głosów „Przeciw”.
3. Rozpatrzyć możliwość wykonania wybrukowanego doj-

ścia do śmietnika – od strony nasypu kolejowego.
Zgłosił: Mariusz Polok.
Przyjęto: 5 głosów „Za”, 0 głosów „Przeciw”.
4. Prowadzić bieżący monitoring jakości z.w. i c.w.u. celem 

wyeliminowania występującego okresowo zabrudzenia.
Zgłosił: Arkadiusz Kleszcz.
Przyjęto: 5 głosów „Za”, 0 głosów „Przeciw”.
5. Ponowić wniosek do Miejskiego Konserwatora Zabytków 

w sprawie dobudowy balkonów od strony południowej bu-
dynku znajdującego się w strefie ochrony konserwatorskiej.

Zgłosił: Mariusz Polok.
Przyjęto: 5 głosów „Za”, 0 głosów „Przeciw”.
Postulaty nr 1 do 5 skierowano do Zarządu.

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW I POSTULATÓW ZEBRAŃ CZŁONKÓW SM „FABUD”
ODBYTYCH od 12. do 26. kwietnia 2010 r. - ciąg dalszy ze str. 6

Według planów wygląda to tak... 
 – wyjaśnia Zbigniew Michalski, prezes Zarządu.

Domofony, miejsca parkingowe  
i wiele innych spraw poruszono na ZCzS.



SPÓŁDZIELCZYM OKIEM 1 / maj 2010 9

Rada Nadzorcza zgodnie z kompe-
tencjami zawartymi w art. 46 ustawy 
Prawo spółdzielcze i § 118 Statutu 
Spółdzielni pełni funkcje kontroli oraz 
nadzoru nad całokształtem działalno-
ści Spółdzielni. 

Skład Rady Nadzorczej
Zgodnie z § 116 ust. 2 Statutu 

i Uchwałą ZPCz nr 11/2008 z 30 ma-
ja 2008 r., Rada Nadzorcza w 2009 ro-
ku działała w następującym składzie 
9 osobowym:
 Krystian LEDWOŃ – przewodniczą-

cy RN,
 Mariusz CZARNECKI – z-ca prze-

wodniczącego RN,
 Małgorzata DĄBROWSKA – sekre-

tarz RN,
 Wacław MICHALIK – przewodni-

czący Komisji Rewizyjnej,
 Marian SOLECKI – z-ca przewodni-

czącego Komisji Rewizyjnej,
 Danuta KOWALIK – sekretarz 

Komisji Rewizyjnej,
 Edward JĘDROSZCZYK – członek 

Rady Nadzorczej,
 Andrzej KRZEMIŃSKI – członek 

Rady Nadzorczej,
 Józef PALICZKA – członek Rady 

Nadzorczej.
W strukturze organizacyjnej RN dzia-

ła statutowa Komisja Rewizyjna i regu-
laminowe Prezydium RN oraz Komisja 
Problemowa, w skład której weszli:
• Przewodnicząca Komisji – Danuta 

KOWALIK,
• Z-ca Przewodniczącego – Edward 

JĘDROSZCZYK,
• Sekretarz – Marian SOLECKI,
• Członek spoza RN – Ryszard 

KANIA.
Posiedzenia Rady Nadzorczej 

i komisji
Organizacją pracy i przygotowaniem 

posiedzeń Rady Nadzorczej zajmowa-
ło się Prezydium Rady. W 2009 roku 
odbyło się:

- 7 posiedzeń plenarnych RN,
- 2 posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
Ponadto, członkowie RN uczestni-

czyli w dorocznych obradach Walne-
go Zgromadzenia i Zebraniach Człon-
ków Spółdzielni.

Frekwencja na posiedzeniach RN wy-
niosła 95% a nieobecni złożyli uspra-
wiedliwienie swojej absencji.

Zakres wykonanych prac
Ramowy plan pracy, przyjęty Uchwałą 

nr 37/2008 z 3. 12. 2008 r. stanowił podsta-

wę działalności Rady Nadzorczej w 2009 
roku. Był on sukcesywnie uzupełniany 
o sprawy bieżące, w tym wnoszone przez 
Zarząd Spółdzielni. Rozpatrywanie za-
gadnień zależnie od ich specyfiki kończyło 
się przyjęciem wniosków, wydaniem zale-
ceń Zarządowi lub podjęciem uchwał. 

W 2009 r. podjęto 20 uchwał o nastę-
pującym zakresie tematycznym:
 11 uchwał dotyczących zagad-

nień gospodarczych i ekonomiczno-fi-
nansowych, w tym m.in.

w sprawie:
- przyjęcia planu gospodarczego 

Spółdzielni na 2009 r., 
- przyjęcia sprawozdania finansowe-

go Spółdzielni za 2008 r.,
- okresowych ocen wykonania przez 

Spółdzielnię jej zadań gospodar-
czych i finansowych ze szczególnym 
uwzględnieniem przestrzegania praw 
członkowskich,

- zmiany opłat za użytkowanie lokali,
- korekty uchwały kierunkowej WZ 

nr 5/2009 w sprawie odstąpienia od 
zlecenia badania rewidenckiego spra-
wozdania finansowego SMF za 2009 r. 
(dyspozycja WZ),
 8 uchwał organizacyjno-samo-

rządowych, w tym m.in. w sprawie:
- zakresu kontroli Komisji Rewizyjnej 
- aktualizacji regulaminów wewnątrz-

spółdzielczych,
- podziału na grupy członkowskie,
- przyjęcia planu pracy RN na 

2009 r., 
 1 uchwała dotycząca określe-

nia przedmiotu odrębnej własności 
w sprawie:

- ustanowienia służebności grunto-
wej nieruchomości garaże Wyzwolenia 
oraz Marii Skłodowskiej-Curie w Sie-
mianowicach Śl.

Wszystkie Uchwały zostały zreali-
zowane.

Ponadto, rozpatrywano wnioski 
Członków Spółdzielni kierowane do 
Rady Nadzorczej, w tym m.in. w spra-
wie dofinansowania grupowych inicja-
tyw Członków w ramach działalności 
społecznej, oświatowej i kulturalnej.

Nie odnotowano skarg na działalność 
Zarządu.

Kontrole Rady Nadzorczej
W ubiegłym roku w oparciu o uchwa-

łę RN nr 38/2008 z 03. 12. 2008 r. Komi-
sja Rewizyjna przeprowadziła komplek-
sową kontrolę działalności Spółdzielni, 
w tym badanie sprawozdania finanso-

wego SM „FABUD” za 2008 r. zgodnie 
z art. 88a Prawa spółdzielczego.

Protokół KR został przyjęty Uchwałą 
nr 4/2009 na posiedzeniu plenarnym RN 
w dniu 08. 04. 2009 r., na którym zwróco-
no uwagę na kontynuację stałego monito-
ringu zadłużeń z tytułu opłat za lokale oraz 
sukcesywną windykację przedsądową.
Podsumowanie i wnioski końcowe
Rada Nadzorcza szczególną uwa-

gę zwracała na utrwalanie zasad ety-
ki spółdzielczej, której istotnym narzę-
dziem jest demokracja wewnątrzspół-
dzielcza. Wszystkie decyzje podejmo-
wano z należytą starannością zmie-
rzającą do dalszego zwiększenia efek-
tywności gospodarowania uznając, ja-
ko cel nadrzędny, dobro wspólne na-
szej korporacji spółdzielczej a przede 
wszystkim przestrzeganie praw Człon-
ków oraz utrzymanie zasobów w sta-
nie zapewniającym bezpieczeństwo 
zamieszkania. 

Dużo uwagi poświęcono wypracowa-
nym w naszej Spółdzielni przyjaznym 
i ugodowym relacjom w sprawach po-
między Członkami i organami. Informa-
cje o pracach RN publikowano w ga-
zetce „Spółdzielczym Okiem”.

W interesie Członków SMF prowa-
dziła działalność gospodarczą, m.in. 
w zakresie zarządzania i administro-
wania zasobami obcymi, w tym, wspól-
notami, m.in. przeprowadzono prace 
przygotowawcze i projektowe związa-
ne z budową garaży i budynków.

Pożytki i inne przychody z własnej 
działalności gospodarczej SMF prze-
znacza na pomniejszenie kosztów eks-
ploatacji i utrzymania nieruchomości 
dla Członków SMF.

Rada Nadzorcza stwierdza, że 
w oparciu o przeprowadzone kontrole 
i badania, w tym sprawozdania finan-
sowego SM „FABUD” za 2009 r. Spół-
dzielnia utrzymuje dobrą ekonomikę 
przedsiębiorstwa, wykonała zaplano-
wane przedsięwzięcia gospodarcze, 
uzyskała należyte wyniki ekonomicz-
no-finansowe, ma zdolność do konty-
nuacji działalności i działała w intere-
sie Członków. 

Rada pozytywnie ocenia pracę Człon-
ków Zarządu za 2009 r.

Z upoważnienia
Rady Nadzorczej Spółdzielni 

Mieszkaniowej „FABUD”
Przewodniczący Rady Nadzorczej

(-) Krystian Ledwoń

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SM „FABUD”
Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU.
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SM „FABUD” Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI W 2009 ROKU
ORAZ KIERUNKI DZIAŁANIA NA 2010 ROK I LATA NASTĘPNE

- sprawozdanie z działalności jednostki – art. 49 ustawy o rachunkowości.
1. DZIAŁALNOŚĆ CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWA

1.1. Rejestr Członkowski:

L.p. Wyszczególnienie
Ilość Członków wg stanu na dzień

%
31. 12. 2008 r. 31. 12. 2009 r.

1. Członkowie ogółem w tym:
- oczekujący /zał./

- prawni

1108
4
1

1092
6
1

98,55

2. Zmniejszenie liczby Członków ogółem 
z tytułu:

- wystąpienia ze Spółdzielni
- wykluczenia
- skreślenia

502

379
56
67

542

395
56
91

107,97

- wystąpiło ze Spółdzielni 16 członków w związku ze 
zbyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 
mieszkalnego, garażu oraz zbyciem prawa odrębnej wła-
sności lokalu

- skreślono 8 członków z powodu zgonu,
- skreślono 16 członków na podstawie § 19 ust. 2, pkt 2 

Statutu SMF.

- przyjęto w poczet członków 24 osoby, które nabyły pra-
wa do lokali w wyniku nabycia spółdzielczego lokatorskiego 
i własnościowego prawa do lokalu, garażu oraz prawa od-
rębnej własności lokalu. 

Łącznie liczba członków w porównaniu do poprzedniego 
roku zmniejszyła się o 16 osób.

1.2. Struktura praw do lokali na dzień 31. 12. 2009 r. – diagram patrz str. 24

L.p. Wyszczególnienie
Lokale

mieszkalne

Lokale użytkowe
Razem

Działalność gospodarcza Garaże

1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 722 4 147 873

2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 28 - – 28

3. Najem, dzierżawa 28 31 – 59

4. Odrębna własność 259 1 5 265

5. Ogółem 1037 36 152 1225

2. DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDOWA

2.1. Stan realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia 
Członków SM „FABUD” przeprowadzonego 7. 05. 2009 r. 
(podjęło 6 uchwał):

- UCHWAŁA nr 1/2009
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Spółdzielni za rok 2008 – Wykonano.
- UCHWAŁA nr 2/2009

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SM 
„FABUD” – Wykonano.

- UCHWAŁA nr 3/2009
w sprawie: udzielenia absolutorium za działalność w 2008 

roku prezesowi Zarządu, Zbigniewowi Michalskiemu 
– Wykonano.

- UCHWAŁA nr 4/2009
w sprawie: udzielenia absolutorium za działalność w 2008 

roku z-cy prezesa ds. ekonomiczno-finansowych, Annie  
Wiche-Nowickiej – Wykonano.

- UCHWAŁA Nr 5/2009
w sprawie: przyjęcia „uchwały kierunkowej” SM „FABUD” 

na lata 2009-2012.
Stan realizacji w 2009 r. w załączeniu.

- UCHWAŁA Nr 6/2008
w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań 

w 2009 i do najbliższego Walnego Zgromadzenia w 2010 r.
Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd, pod nadzorem 

Rady Nadzorczej, do zaciągnięcia sumy zobowiązań w ww. 
okresie w kwocie 2.500.000,00 zł. W wymienionym okresie 
Spółdzielnia nie zaciągnęła kredytu. 

2.2. Realizacja uchwały kierunkowej WZ (nr 5/2009) na lata 2009 - 2012 – stan na dzień 31. 12. 2009 r.

Nr i tematyka planów 
wycinkowych

Ilość zadań
planowanych / wykonanych / 

*zadania rozpoczęte
(real. częściowa)

Uwagi, korekty, koszty (nakłady) wykonane

1 2 3

Ad. I.
Plan przedsięwzięć

organizacyjno-
samorządowych

3 – 2 (korekta) / 0
 Korekta

→ Uchwała RN nr 16/2009 z 21. 10. 2009 r. w sprawie odstąpie-
nia od badania rewidenckiego sprawozdania finansowego
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1 2 3

c.d. Ad. I.
Plan przedsięwzięć

organizacyjno-
samorządowych

3 – 2 (korekta) / 0
 za 2009 r., któremu SMF nie podlega zgodnie z ustawą 

o rachunkowości (sytuacja finansowa należyta, oszczęd-
ność kosztów).

Ad. II.
Plan przedsięwzięć 

technicznego 
utrzymania 

nieruchomości

16 / 3 / *1

→ docieplenie stropu poddasza – budynek Wyzwolenia 12b,
→ wymiana instalacji z.w. i c.w.u. – budynek ul. Witolda 

Budryka 1 i 3,
→ likwidacja nieczynnych kominów – budynek ul. Karola 

Świerczewskiego 78c,
→ *demontaż elewacji acekol. i ocieplenie ścian (wykonano 

dwie ściany szczytowe) – budynek: ul. Wyzwolenia 9, 11.

Ad. III.
Plan przedsięwzięć 

związanych 
z prowadzeniem 

działalności 
gospodarczej SMF.

2 / 2

→ realizacja bieżąca,
→ zawarto umowę na zarządzanie wspólnotą mieszkaniową 

od 2010-01-01. Obecnie SMF zarządza 2 wspólnotami. 
Dochód roczny ok. 18 tys. zł.

Ad. IV.
Plan przedsięwzięć 

inwestycyjnych
4 / 0 → zadania w trakcie przygotowania.

Ad. V.
Plan przedsięwzięć 

związany z działalnością 
społ. ośw. i kult.

3 / 0
→ realizacja bieżąca,
→ dodatkowo „SO” będzie prezentowane na stronie interne-

towej SMF.

Ad. VI.
Plan zarządzania 

nieruchomościami, 
zabezpieczenia 

finansowego i realizacji 
zobowiązań

4 / 1

→ realizacja bieżąca,
→ w 2009 r. z lokat bankowych uzyskano 49 tys. zł,
→ rozpoznano pożyczkę w FOŚiGW w K-cach na likwidację 

acekoli i ocieplenie domu: ul. Wyzwolenia 9, 11.

O G Ó Ł E M 31 / 13 / *1 502 tys. zł

Wykonanie finansowe:
- planowane nakłady 4.168 tys. zł, wykonane 502 tys. zł, tj. 12%

Wykonanie rzeczowe:
- planowana ilość zadań 31, wykonana 14, tj. 45%

2.3. Stan realizacji wniosków i postulatów ZCzS odbytych od 16 do 26. 03. 2009 r.

ZCzS

POSTULATY 

Zgłoszone Wykonane
Przyjęto do realizacji 

w 2010 r.
Nie przyjęto
 do realizacji

Przyjęte
 w planie długoterm.

Razem 42 30 5 5 2

3. Wykonanie i plan rzeczowo-finansowy działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej

Lp. Wyszczególnienie

Wykonanie w 2009 r.

Przychody Koszty

Opłata
czynszowa

+ BO

Częściowa odpłat-
ność członków

pozost. zwiększ.
Razem

1.

Publikacja gazetki „Spółdzielczym okiem”
Partycypacja w kosztach inicjatyw sportowo- 
-rekreacyjnych i kulturalnych Członków („Mikołaj”)
Remonty placów zabaw

33 011,97 922,01 33 933,98 36 600,12

Wynik -2 666,14

Niedobór (wynik) za 2009 r. do pokrycia z wyniku działalności gospodarczej SMF za 2009 r. ciąg dalszy na str. 11
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Lp. Wyszczególnienie

Plan na 2010 r.

Przychody Koszty

Opłata
czynszowa

+ BO

Pozostałe
przychody Razem

1.

Publikacja gazetki „Spółdzielczym okiem”
Partycypacja w kosztach inicjatyw sportowo-rekre-
acyjnych i kulturalnych Członków („Mikołaj”)
Remonty placów zabaw

33 000 3 800 36 800 36 800

4. GOSPODARKA ZASOBAMI
4.1. Zarządzanie nieruchomościami SMF i odrębnej własności.

Lp. Wyszczególnienie 31. 12. 2008 r. 31. 12. 2009 r.
1 2 3 4

1.
Ilość wyodrębnionych nieruchomości budynkowych (szt.) ogółem
(w tym mienie SMF art. 40 usm)

21 21

2. Ilość budynków (szt.) ogółem, w tym: 33 33

2.1. mieszkalnych 20 20

3. Ilość lokali (szt.) ogółem, w tym: 1.225 1.225

3.1. mieszkań 1.037 1.037

3.2 garaży 152 152

3.3 lokali użytkowych 36 36

4. Powierzchnia użytkowa (m2) zarządzana ogółem, w tym: 60.705 60.705

4.1. mieszkań 56.365 56.365

5. Powierzchnia gruntów (m2) ogółem 69.427 69.427

6. Ilość klatek schodowych (szt.) ogółem 60 60

7. Ilość dźwigów osobowych (szt.) 13 13

8. Ilość kotłowni własnych (szt.) 2 2

9. Powierzchnia terenów utwardzonych – chodniki, drogi, parkingi etc. (m2) 34.500 34.500

10. Powierzchnia terenów zielonych – trawników (m2) ogółem 29.673 29.673

11. Żywopłoty (mb) 2.256 2.256

12.
Ilość firm świadczących usługi konserwacyjno-porządkowe - gospodarze 
(szt.)

5 4

13. Ilość pracowników administracji nieruchomości (et.) 2 2

14. Ilość mieszkańców 2.792 2.551

4.2. Zarządzanie nieruchomościami obcymi.

Lp. Wyszczególnienie 31. 12. 2008 r. 31. 12. 2009 r.

1. Ilość budynków (szt.) 1 1

2. Ilość lokali (szt.) 4 4

3.
Powierzchnia  
użytkowa (m2)

1.711,84 1.711,84

Spółdzielnia zarządza pawilonem handlowo-produkcyj-
nym przy ul. Budryka nr 4 w Siemianowicach Śl.

4.3. Działalność eksploatacyjna
Spółdzielnia zarządza 21 wyodrębnionymi nieruchomościa-

mi na terenie miast Siemianowice Śl., Chorzów, Katowice.
Obsługą konserwacyjno-porządkową w ramach własnej 

działalności gospodarczej zajmują się 4 firmy tzw. gospoda-
rze nieruchomości (sprawy awaryjne – całodobowo i w dni 
świąteczne) oraz warsztat mechaniczny. Całością zawiadu-
je kierownik administracji nieruchomości.

4.4. Techniczne utrzymanie  
nieruchomości budynkowych – w zł

 Finansowanie: wpływy z funduszu remontowego nieru-
chomości, pożyczki z funduszu remontowego centralnego, 
pożyczka jw.

Lp. Wyszczególnienie
Wydatki

Wykonanie 
2009 r.

Plan 2010 r.

1. Remonty 955.802,09 2.845.000,00*

2.
Konserwacje bieżą-
ce

278.806,77 298.000,00

Razem 1.234.608,86 3.143.000,00

* Zaplanowano zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW na 
likwidację acekoli i ocieplenie budynków Wyzwolenia 9 i 11 
– kwota 1.400 tys. zł (umorzenie do 50%)

W 2009 r. wykonano m.in.:
- rozpoczęto likwidację elewacji acekolowych i ocieplenie 
budynków przy ul. Wyzwolenia 9, 11 w Siemianowicach Śl 
– zdjęcie na stronie 1. 
- rozpoczęto prace związane z montażem pionów nawod-
nionych ppoż. (dokumentacja) – budynki wysokie
- przeprowadzono obligatoryjne badania techniczne 
– art. 62 Prawa budowlanego – całe zasoby
- rozpoczęto montaż legalizacyjny wodomierzy oraz po-
dzielników kosztów centralnego ogrzewania z odczytem ra-
diowym (odpowiednio całe zasoby, decyzje nieruchomości)

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SM „FABUD” Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI W 2009 ROKU - ciąg dalszy ze str. 11
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku - WARIANT PORÓWNAWCZY

Wyszczególnienie 31. XII. 2008 r. 31. XII. 2009 r.

A.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
od jednostek powiązanych

5 332 269,51
–

5 786 768,63
–

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 5 290 040,76 5 795 785,64

II.
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, 
zmniejszenie – wartość ujemna)

39 781,57
–

-9 074,40
–

III. Koszt wytworzenia produktów na wł. potrzeby jednostki 2 225,85 –

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 221,33 57,39

B. Koszty działalności operacyjnej 5 240 356,48 5 684 806,32

I. Amortyzacja 25 051,74 46 579,39

II. Zużycie materiałów i energii 2 706 535,86 2 996 616,52

III. Usługi obce 841 005,29 931 765,47

IV.
Podatki i opłaty, w tym:
podatek akcyzowy

143 033,13
–

157 415,22
–

V. Wynagrodzenia 554 767,27 495 242,80

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 108 099,08 118 856,93

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 861 642,78 938 272,60

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 221,33 57,39

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 91 913,03 101 962,31

D. Pozostałe przychody operacyjne 29 999,00 14 489,38

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych – –

II. Dotacje – –

III. Inne przychody operacyjne 29 999,00 14 489,38

E. Pozostałe koszty operacyjne 29 058,57 41 957,43

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych – –

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych – –

III. Inne koszty operacyjne 29 058,57 41 957,43

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 92 853,46 74 494,26

G. Przychody finansowe 113 726,32 122 487,54

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: – –

od jednostek powiązanych – –

II. Odsetki, w tym: 113 726,32 122 487,54

od jednostek powiązanych – –

III. Zysk ze zbycia inwestycji – –

IV. Aktualizacja wartości inwestycji – –

7. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA
7.1. Bilans, rachunek zysków i strat, informacja 

dodatkowa
- Bilans sporządzony na dzień 31. 12. 2009 r. po stronie 

aktywów i pasywów wykazuje sumę 26.560.849,21 zł.
Prezentowane w bilansie informacje liczbowe przedstawia-

ją po stronie aktywów stany majątku trwałego i obrotowego 
na początek oraz koniec roku obrachunkowego, zaś po stro-
nie pasywów źródła ich finansowania. Po stronie aktywów 
składniki majątkowe uszeregowane są według zwiększają-
cego się stopnia płynności tzn. łatwości, z jaką mogą być za-
mieniane na gotówkę. Po stronie pasywów wykazuje się po-
szczególne pozycje według stopnia pilności ich zwrotu

Podstawową pozycją w strukturze aktywów, podobnie jak 
w latach poprzednich, są aktywa trwałe. Stanowią one 90% 
struktury bilansu. w tym rzeczowe aktywa trwałe wynoszą 
86%. Pozostałe 10% struktury aktywów przypada na akty-

wa obrotowe Spółdzielni, gdzie z kolei główną pozycję sta-
nowią środki pieniężne (76%).

Źródłem finansowania aktywów Spółdzielni jest z jed-
nej strony kapitał (fundusz) własny, z drugiej zobowiąza-
nia i rezerwy przeznaczone na nie. Kapitał własny stanowi 
77% struktury pasywów. Główną jego pozycję stanowią fun-
dusze podstawowe, czyli wkłady i udziały. Kapitał własny 
w 85% pokrywa aktywa trwałe, co wskazuje na prawidłową 
– bezpieczną sytuację gospodarczo-finansową Spółdziel-
ni. Pozostałe 23% pasywów to zobowiązania długo i krót-
koterminowe. 

- Rachunek zysków i strat przedstawia roczne koszty 
i przychody w układzie porównawczym, zgodnym z ustawą 
o rachunkowości, dzieląc całą jej działalność na podstawo-
wą (operacyjną), pozostałą operacyjną i finansową. Rocz-
ny udział kosztów działalności podstawowej w przychodach 
uzyskanych na tej działalności wyniósł 98%.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SM „FABUD” Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI W 2009 ROKU - ciąg dalszy ze str. 13
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Wyszczególnienie 31. XII. 2008 r. 31. XII. 2009 r.

V. Inne – –

H. Koszty finansowe 55 843,13 53 494,27

I. Odsetki, w tym: 49 230,59 48 603,48

od jednostek powiązanych – –

II. Strata ze zbycia inwestycji – –

III. Aktualizacja wartości inwestycji – –

IV. Inne 6 612,54 4 890,79

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 150 736,65 143 487,53

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II) – –

I. Zyski nadzwyczajne – –

II. Straty nadzwyczajne – –

K. Zysk (strata) brutto (I+/-J) 150 736,65 143 487,53

L. Podatek dochodowy 39 423,00 35 004,00

M. Pozostałe obow. zmniejszenie zysku (zwiększenia straty) – –

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 111 313,65 108 483,53

BILANS
sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku - WERSJA SKRÓCONA

 – AKTYWA Stan na 1. I. 2009 r. Stan na 31. XII. 2009 r.

A. AKTYWA TRWAŁE 25 155 055,34 23 885 322,02

I. Wartości niematerialne i prawne 1 802,68 676,38

II. Rzeczowe aktywa trwałe 21 900 574,45 20 683 206,12

III. Należności długoterminowe 3 252 678,21 3 201 439,52

IV. Inwestycje długoterminowe – –

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – –

B. AKTYWA OBROTOWE 2 252 423,68 2 675 527,19

I. Zapasy – –

II. Należności krótkoterminowe 384 511,07 434 001,89

III. Inwestycje krótkoterminowe 1 756 972,03 2 043 530,33

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 110 940,58 197 994,97

SUMA AKTYWÓW 27 407 479,02 26 560 849,21

BILANS
sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku - WERSJA SKRÓCONA

 – PASYWA Stan na 1. I. 2009 r. Stan na 31. XII. 2009 r.

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 21 406 094,88 20 448 872,12

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 18 311 846,43 17 430 412,69

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 927 661,38 739 723,57

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) – –

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 3 910 596,18 3 649 699,47

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny – –

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe – –

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych – –

VIII. Zysk (strata) netto 111 313,65 108 483,53

IX.
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
(wielkość ujemna)

– –

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 6 001 384,14 6 111 977,09

I. Rezerwy na zobowiązania – –

II. Zobowiązania długoterminowe 4 619 657,82 4 306 456,81

III. Zobowiązania krótkoterminowe 908 367,85 1 163 915,37

IV. Rozliczenia międzyokresowe 473 358,47 641.604,91

 – SUMA PASYWÓW 27 407 479,02 26 560 849,21
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- Informacja dodatkowa zawiera szczegółowy opis ope-
racji księgowanych ujętych w bilansie, rachunku zysku 
i strat. Ponadto, zawiera między innymi zestawienie struk-
tury funduszy, podział zobowiązań Spółdzielni, wykaz czyn-
nych i biernych rozliczeń międzyokresowych, jak również 
zbiorcze wykonanie zadań finansowych w układzie rozli-
czeń poszczególnych grup nieruchomości i ich powiąza-
nie z elementami wynikającymi z ustawy o rachunkowości, 
określa wynik podlegający podziałowi.

7.2. Struktura kosztów i przychodów  
gospodarki nieruchomościami

Koszty i przychody zostały w pełni rozliczone w miejscach 
ich powstawania – na poszczególnych oznaczonych nieru-
chomościach (rozli-
czenia nieruchomo-
ści są dostarczane 
użytkownikom loka-
li przed dorocznym 
ZCzS) a uzyska-
ne wyniki stanowią 
ich bilanse otwar-
cia. Zgodnie z art. 6 
usm różnica między 
kosztami a przy-
chodami gospodar-
ki zasobami miesz-
kaniowymi zwięk-
sza odpowiednio 
koszty lub przycho-
dy tej działalności w roku następnym. Zgodnie z przyjętymi 
zasadami również dochody uzyskane na danych nierucho-
mościach (z ich części wspólnych) po opodatkowaniu pozo-
stają w miejscu ich powstania (36 378,08 zł nieruchomości 
budynkowe).

Wynik z działalności społ. kult. i oświat. (-2 666,14 zł) sta-
nowi bilans otwarcia roku następnego. Natomiast wynik 
uzyskany z własnej działalności gospodarczej (w tym poza 
oznaczonymi nieruchomościami) po opodatkowaniu w wy-
sokości 59 525,03 zł proponuje się przeznaczyć na zasile-
nie funduszu remontowego centralnego, na zmniejszenie 
obciążeń członków z tytułu eksploatacji i utrzymania nie-
ruchomości, zasilenie działalności społecznej, oświatowej 
i kulturalnej, zgodnie z projektem uchwały WZ. 

Wpływy są podawane w wysokości naliczonej, o czym 
przesądza stosowana w spółdzielczości zasada księgowo-
ści memoriałowej.

7.3. Należności i zobowiązania
W roku 2009, w przeciwieństwie do poprzednich trzech 

lat, odnotowano wzrost zadłużenia o 5% w stosunku do ro-
ku 2008 (dane z odsetkami). Stan zadłużenia z tytułu opłat 
na 31. 12. 2009 r. wyniósł 405.138,21 zł (357.963,82 zł 
bez odsetek). W tym okresie wysokość zadłużenia do na-
liczeń (należnych wpłat) wyniosła 7,2% – razem z należny-
mi odsetkami. Jednocześnie w czasie objętym sprawozda-
niem wniesiono 14 spraw sądowych o należności (w toku 
są 24 sprawy sądowe), aktualnie prowadzone jest 7 egze-
kucji komorniczych, skierowano 1 sprawę o licytację lokalu. 
Ogółem w roku 2009 z tytułu zaległości objętych nakazami 
zapłaty odzyskano kwotę w wysokości 110.002,72 zł. Dużo 
uwagi poświęcono prewencji windykacyjnej, jako istotnego 
elementu zarządzania należnościami.

7.4. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa
Sytuacja majątkowa za badany rok obrachunkowy, spo-

rządzona w oparciu o wskaźniki analizy finansowej, obej-
mująca źródła pokrycia poszczególnych grup majątku, uzu-
pełniona o wskaźniki płynności jak również stosowana za-
sada rozliczania poszczególnych nieruchomości przy jed-
noczesnej projekcji ich zdolności finansowych polegającej 
na tworzeniu rezerw na prognozowane zadłużenia na naj-
bliższy rok, umożliwia realizację planowanych przedsię-
wzięć w 2010 r. Z analizy bilansu wynika, iż płynność finan-
sowa Spółdzielni jest na dobrym poziomie, a zobowiąza-
nia przeterminowane – wiekowe i warunkowe pozabilanso-
we nie występują.

Sprawozdanie fi-
nansowe Spółdziel-
ni za 2009 r. sporzą-
dzono we wszyst-
kich istotnych 
aspektach zgod-
nie z obowiązujący-
mi normami prawa, 
ustawy o rachunko-
wości, na podsta-
wie prowadzonych 
ksiąg rachunko-
wych i przedstawia 
ono rzetelnie, jasno 
wszystkie informa-
cje istotne dla oce-

ny sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni.
Bilans za 2009 r. sporządziła główna księgowa SMF.

7.5. Szczególne wydarzenia w roku obrotowym mające 
wpływ na działalność SMF

W 2009 r. i w okresie do tegorocznego WZ nie odnotowa-
no istotnych zdarzeń wpływających na działalność SMF, 
a w Spółdzielni nie ma zagrożeń natury funkcjonalno-orga-
nizacyjnej i finansowej. Należy jednak podkreślić zmniejsze-
nie się majątku SMF w związku z przenoszeniem własności 
z mocy „usm”.

8. KIERUNKI DZIAŁANIA W 2010 R.  
ORAZ W OKRESIE DŁUGOTERMINOWYM,
W TYM PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SMF

Charakterystyka ogólna planu.
Roczny plan gospodarczy SMF – operacyjny pełni funk-

cję wykonawczą w stosunku do planu strategicznego, jakim 
jest uchwała kierunkowa WZ na lata 2009-2012. Plan ope-
racyjny jest instrumentem zapewniającym właściwe i zgod-
ne z ustaleniami planu nadrzędnego bieżące funkcjonowa-
nie SMF. W razie istotnych odchyleń od założeń plan podle-
ga odpowiednim korektom.

Plan na 2010 r. zakłada utrzymanie zasobów – oznaczo-
nych nieruchomości w stanie niepogorszonym, zgodnie 
z ich przeznaczeniem, oraz uzasadnione inwestowanie ce-
lem maksymalizacji wartości nieruchomości. 

Do głównych przedsięwzięć planu należy:
8.1. Utrzymanie zasobów mieszkaniowych

- kontynuacja procesu termomodernizacji budynków (m.in. 
wymiana stolarki okiennej),

- kontynuacja likwidacji elewacji acekolowych i ocieplenie 
budynków Wyzwolenia 9, 11, 12 w Siemianowicach Śl.,

- rozpoczęcie prac związanych z zakładaniem instalacji 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SM „FABUD” Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI W 2009 ROKU - ciąg dalszy ze str. 15

Zadłużenie z tytułu opłat za użytkowanie lokali stan na 31. 12. 2009 r. 
w zł z odsetkami

Lp. Nieruchomości
Zadłużenie

na
1. 01. 2009 r.

na
31. 12. 2009 r. 

+ % wzrostu
- % spadku

1 2 3 4 6

I.
Nieruchomości

budynkowe
351 173,06 389 743,83 11

II.
Nieruchomości

garażowe
4 839,90 1 706,89 -65

III.
Pozostałe lokale

użytkowe
30 898,39 13 687,49 -56

OGÓŁEM 386 911,35 405 138,21 5

W tym odsetki za zwłokę: 47 174,39 zł.
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nawodnionych pionów ppoż. dla budynków wysokich (wy-
móg – Rozp. MSWiA o ochronie ppoż. bud. Dz.U. z 2006 r. 
Nr 80 poz. 563),

- kontynuacja modernizacji wentylacji grawitacyjnej,
- kontynuacja przenoszenia własności lokali z mocy 

USM,
- regulacja spraw terenowo-prawnych pod budynkiem przy 

ul. ks. Piotra Ściegiennego 51 b-d w Katowicach, ujednoli-
cenie prawa do gruntu budynku przy ul. Jana III Sobieskie-
go 22 w Siemianowicach,

8.2. Inwestycje:
- realizacja zadań inwestycyjnych, w tym kontynuacja bu-

dowy garaży przy ul. Witolda Budryka w Chorzowie 
- przygotowanie dokumentacji technicznej i wystąpienie 

o pozwolenie na budowę domu wielomieszkaniowego przy 
ul. Bocznej w Siemianowicach

- w sferze zamierzeń i prac koncepcyjnych, jako cel dłu-
goterminowy, jest nabycie gruntu i budowa domów jednoro-
dzinnych w Czeladzi (inicjatywa Członków os. Bańgów)

Rokowania realizacyjne w okresie krótkoterminowym są 
pozytywne w długoterminowym – średnie.

8.3. Działalność gospodarcza:
- poszerzenie działalności świadczenia usług zarządzania 

i administrowania nieruchomościami.
8.4. Polityka finansowa

- ewidencja przychodów i kosztów realizowana zgod-
nie z wytycznymi zawartymi w „Regulaminie gospodar-
ki finansowej SMF” (Uch. RN 41/2008) – wg miejsc ich po-
wstawania na poszczególnych oznaczonych nieruchomo-
ściach. Źródłami finansowania utrzymania nieruchomości 
oraz kosztów zarządzania są przede wszystkim opłaty z ty-
tułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości, dostawy me-
diów, dochody z wynajmowanych lokali użytkowych na czę-
ści wspólnej oraz dochody z pożytków i pozostałej działal-
ności gospodarczej SMF.

- w działalności ogólnej Spółdzielni założono koszty i przy-
chody w wysokościach wykonanych w 2009 r., w przycho-

dach operacyjnych uwzględniono zadłużenia zasądzone 
o trudnym obecnie stopniu ściągalności,

- pożądane zmiany w zarządzaniu – (planowane i w trakcie),
- modernizacja sprzętu informatycznego i zakończenie 

wdrożenie nowej wersji oprogramowania pod indywidual-
ne rozliczenie lokali w tym przede wszystkim lokali o pełnej 
własności, z czym związana jest także:

- restrukturyzacja pozycji opłat na wydruku czynszowym 
(zmniejszenie do minimum pozycji) celem zmniejszenia 
m.in. ilości drukowanych zmian w tym minimalizacja kosz-
tów oraz docelowa realizacja rozliczeń indywidualnych. 

Termin wprowadzenia – II połowa 2010 lub styczeń 
2011 r.

8.5. Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna
Założono kontynuację w formie dotychczasowej z pozycją 

podstawową – emisja „SO” w wersji papierowej – i elektro-
nicznej na stronie internetowej.

8.6. Lustracja
- w br. odbędzie się obligatoryjna lustracja pełna – cało-

kształtu działalności SMF za lata 2007-2009.
8.7. Zagrożenia i niepewności realizacji planu

- niestabilny interwencjonizm, legislacyjny tj. zależność 
rynku nieruchomości od regulacji prawnych ,w tym wyroku 
TK i awizowane kolejne nowelizacje u.s.m.,

- wprowadzenie tzw. Rekomendacji „T” przez Komisje 
Nadzoru Finansowego zaostrzającą kryteria oceny zdolno-
ści kredytowej przez Banki w tym: w zakresie mieszkanio-
wych kredytów hipotecznych,

- zdolność kredytowa, zabezpieczenie kredytów i poży-
czek SMF w kontekście uwłaszczonych lokali spółdziel-
czych.

- zadłużenie z tytułu opłat za lokale.
8.8. Dalsze funkcjonowanie

- SM „FABUD” posiada zdolność do kontynuacji działal-
ności.

ZARZĄD
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „FABUD”

- projekt -
U C H W A Ł A  nr …

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej 
„FABUD”

z dnia 18 maja 2010 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarzą-

du Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD” za działalność 
w 2009 r.

Na podstawie: art. 38 § 1, pkt 2 ustawy Prawo Spółdziel-
cze z dnia 16 września 1982 r. z późn. zm. oraz § 106, pkt 
3 Statutu Spółdzielni

Walne Zgromadzenie
u c h w a l a :

Udzielić absolutorium za działalność w 2009 roku:
 Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD”,
 Z-cy Prezesa Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych.

U z a s a d n i e n i e :
Zgodnie z art. 38 § 1 pkt. 2 Prawa Spółdzielczego, do wy-

łącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy rozpatry-
wanie sprawozdań rady, zatwierdzanie sprawozdań rocznych 
i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do 
wniosków członków spółdzielni, rady lub zarządu w tych 
sprawach i udzielanie absolutorium członkom zarządu.

 W związku z powyżej zacytowanym przepisem Prawa 
Spółdzielczego, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwa-
łę w sprawie absolutorium dla każdego z członków Zarzą-
du, którzy pełnili tę funkcję w okresie objętym sprawozda-
niem finansowym Spółdzielni (bez względu czy pozostają 
oni nadal Członkami Zarządu czy też nie).

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Za-
rządu jest oceną ich działalności za okres sprawozdawczy. 

ciąg dalszy na str. 18

Walne Zgromadzenie rządzi się 
ściśle określonymi regułami. Po-
rządek obrad musi zawierać punk-
ty ujęte w przepisach prawa, w tym 
i w Statucie Spółdzielni.

W kompetencji wyłącznie Walnego 
Zgromadzenia, jako najwyższej władzy, 
jest podejmowanie uchwał m.in. o za-

twierdzeniu sprawozdania finansowego, 
przyjęciu sprawozdania Rady Nadzorczej 
i Zarządu SMF z działalności w 2009 r., 
udzieleniu absolutorium Członkom Za-
rządu czy oznaczeniu najwyższej sumy 

zobowiązań, jaką Spółdzielnia może za-
ciągnąć do kolejnego WZ w 2011 r.

Wszystkie te materiały zostały odpo-
wiednio wcześniej wyłożone, tak by każ-
dy Członek mógł się z nimi zapoznać. 
Na łamach „SO” publikujemy nie tylko 
niektóre z tych dokumentów, ale i pro-
jekty uchwał, jakie będą podejmowane. 

U c h w a ł y 
W a l n e g o
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- projekt -
U C H W A Ł A  nr …

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej 
„FABUD”

z dnia 18 maja 2010 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spół-

dzielni Mieszkaniowej „FABUD” z działalności w 2009 r.
Na podstawie: art. 38 § 1 pkt 2 ustawy Prawo Spółdziel-

cze z dnia 16 września 1982 r. z późn. zm. oraz § 106 pkt 2 
Statutu Spółdzielni

Walne Zgromadzenie
u c h w a l a : 

§ 1.
Przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 

2009 r. 
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
U z a s a d n i e n i e :

Zgodnie z postanowieniem art. 38 § 1 ust. Prawa spół-
dzielczego i § 106 ust. 2 Statutu Spółdzielni rozpatrywa-
nie i ocena sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej 
za okres sprawozdawczy należy do wyłącznej właściwości 
Walnego Zgromadzenia SM „FABUD”. 

- projekt -
U C H W A Ł A  nr …

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej 
„FABUD”

z dnia 18 maja 2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM 

„FABUD” za 2009 r.
Na podstawie: art. 38 § 1 pkt 2 ustawy Prawo Spółdzielcze 

z dnia 16 września 1982 r. z późn. zm. oraz § 106 pkt. 2 Sta-
tutu Spółdzielni po zapoznaniu się z przedstawionym spra-
wozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności za 2009 r. 
i kierunkami działania na 2010 r. oraz bilansem, rachunkiem 
zysków i strat Walne Zgromadzenie

u c h w a l a :
§ 1.

Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni 
Mieszkaniowej „FABUD” za 2009 r. składające się z:

1) bilansu Spółdzielni za 2009 r., który zamyka się po stro-
nie aktywów i pasywów kwotą:

26.560.849,21 zł
słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset sześćdzie-

siąt tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych 21/100
2) rachunek zysków i strat wykazujący wynik netto 

108.483,53 zł.
3) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do 

sprawozdania finansowego oraz wszystkie istotne dodat-
kowe informacje i objaśnienia, które przedstawiają sytuację 
majątkową i finansową jednostki, w tym poszczególnych 
oznaczonych nieruchomości

4) sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni (jed-
nostki) za rok 2009 wraz z kierunkami działania na rok 
2010.

§ 2.
1. Wyniki poszczególnych oznaczonych nieruchomości 

oraz wynik działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej 
pozostają do rozliczenia w miejscu ich powstania. 

2. Kwotę w wysokości 59.525,03 zł uzyskaną z pozostałej 
działalności gospodarczej SMF przeznacza się na:

- zmniejszenie obciążeń Członków z tytułu eksploatacji 
i utrzymania nieruchomości – 36.000,00 zł,

- fundusz remontowy centralny – 20.000,00 zł,
- na działalność społeczną, oświatową i kulturalną 

– 3.000,00 zł,
- na pozostałą działalność do rozliczenia – 525,03 zł.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 4.
Wykonanie Uchwały powierzyć Zarządowi SMF. 

U z a s a d n i e n i e :
Sprawozdanie finansowe zostało poddane badaniu pod 

względem rzetelności i prawidłowości przez Komisję Re-
wizyjną Rady Nadzorczej zgodnie z art.88 a. pkt.1 Prawa 
Spółdzielczego oraz przyjęte przez RN uchwałą nr 6 z dnia 
05.05.2010 r. Zgodnie z art. 38 § 1 pkt 2 ustawy Prawo spół-
dzielcze do wyłącznej kompetencji W.Z. należy zatwierdze-
nie sprawozdania finansowego.

- projekt -
U C H W A Ł A  nr …

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej 
„FABUD”

z dnia 18 maja 2010 r.
w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań 

w 2010 i do najbliższego WZ w 2011 r.
Na podstawie: art. 38 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 16 wrze-

śnia 1982 r. Prawo Spółdzielcze z późn. zm. oraz § 106 pkt 
7 Statutu Spółdzielni 

Walne Zgromadzenie
p o s t a n a w i a :

§ 1.
Określić najwyższą sumę zobowiązań, jaką Spółdzielnia 

może zaciągnąć w okresie 2010 r. i do najbliższego Walne-
go Zgromadzenia w 2011 r. w wysokości: 

3.000.000,00 zł
(słownie: trzy miliony złotych)

z przeznaczeniem na przejściowe sfinansowanie przed-
sięwzięć inwestycyjnych wyszczególnionych w uzasadnie-
niu do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Spółdzielni. 

§ 3.
Nadzór nad wykonaniem uchwały wraz z okresowym 

sprawozdaniem z realizacji na Walnym Zgromadzeniu po-
wierzyć Radzie Nadzorczej Spółdzielni. 

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

U z a s a d n i e n i e :
Na pojęcie „najwyższa suma zobowiązań” składa się łącz-

na suma wszystkich zobowiązań, jakie Spółdzielnia mo-
że zaciągnąć, a nie wysokość poszczególnych jednostko-
wych zobowiązań. Zatem przy zaciąganiu nowych zobowią-
zań Zarząd Spółdzielni ma obowiązek przestrzegać zasa-
dy, że zobowiązania te nie mogą przekraczać górnej grani-
cy oznaczonej przez WZ dla wszystkich zobowiązań. Gdy-
by zaś zachodziła potrzeba zaciągnięcia zobowiązań prze-
kraczających oznaczoną przez WZ najwyższą sumę zobo-

U c h w a ł y  W a l n e g ociąg dalszy 
ze str. 17
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wiązań, konieczne jest wywołanie nowej uchwały podwyż-
szającej tę sumę.

Uchwała WZ dotycząca oznaczenia zobowiązań, jakie Spół-
dzielnia może zaciągnąć, należy do kategorii uchwał zawiera-
jących zalecenie dla organów spółdzielni i nie rodzi skutków 
prawnych na zewnątrz. W uchwale z dnia 9 sierpnia 1993 r. III 
CZP 75/93 (OSNCP z 1994 r. nr 2, poz. 33) Sąd Najwyższy 
stwierdził, że wprawdzie kompetencja w zakresie oznaczenia 
najwyższej sumy zobowiązań, jaką spółdzielnia może zacią-
gnąć, została zastrzeżona najwyższemu organowi, to jednak 
powyższy organ nie został wyposażony w prawo reprezento-
wania spółdzielni na zewnątrz. Do tych celów ustawodawca 

upoważnił zarząd spółdzielni. Uchwałą WZ jest więc zobowią-
zany Zarząd Spółdzielni. Nie jest natomiast związana osoba 
trzecia wchodząca w stosunki umowne ze Spółdzielnią.

Równocześnie pod pojęciem zobowiązania określonym 
w art. 38 § 1 pkt 7 należy rozumieć zaciągnięcie przez Spół-
dzielnię pożyczek, kredytów lub ustanowienie hipoteki na 
nieruchomości Spółdzielni. Pojęcie to nie obejmuje zobo-
wiązań wynikających z okresowych usług gospodarczych 
świadczonych na rzecz Spółdzielni na podstawie umów, do 
których zaliczamy dostawę wody, energii cieplnej, wywóz 
nieczystości oraz budowy mieszkań finansowanych w cało-
ści ze środków własnych Członków Spółdzielni.

W projekcie tzw. „uchwały kierunkowej” WZ na lata 2009-
-2012 oraz w planach remontów oznaczonych nieruchomo-
ści i w planie środków trwałych w budowie (zadań inwesty-
cyjnych) na lata 2006-2007 przyjęto do realizacji przedsię-
wzięcia wymagające sfinansowania robót kredytem długo-
terminowym czy też przejściowego sfinansowania kredytem 
krótkoterminowym, w tym m.in.:

1) likwidacja elewacji acekolowych zawierających azbest 
i ocieplenie budynków przy ul. Wyzwolenia 9, 11 w Siemia-
nowicach Śl. W 2010 r. zaplanowano kontynuację i zakoń-
czenie robót rozpoczętych z f.r. w 2009 r. (2 ściany szczyto-
we bud. 9, 11) zgodnie z decyzją Zebrania Członków Spół-
dzielni ww. nieruchomości odbytym w dniu 2010-04-13. 
O szczegółach przedsięwzięcia, prognozowanych efektach 
i skutkach finansowych poinformowano wszystkich Człon-
ków i użytkowników nieruchomości na piśmie przed ZCzS.

- koszt: 1,7 mln zł,
- finansowanie: fundusz remontowy i pożyczka z WFO-

ŚiGW w Katowicach w kwocie 1,4 mln zł.
- spłata: fundusz remontowy nieruchomości
2) budowa domu wielorodzinnego 12 M z garażami w przy-

ziemiu na działce gruntu SMF przy ul. Bocznej w Siemiano-
wicach Śl.

W br. zaplanowano wykonanie projektu i uzyskanie pozwo-
lenia na budowę. Prace mogłyby być rozpoczęte w 2011 r.

- koszt przedsięwzięcia: 3,3 mln zł,
- finansowanie: wkład budowlany nabywców odrębnej wła-

sności lokali, przejściowo, w razie potrzeby kredyt krótkoter-
minowy. 

3) Budowa 25 domów jednorodzinnych przy ul. Staszica – 
Siemianowickiej w Czeladzi (projekt koncepcyjny – inicjaty-
wa Członków z nieruchomości przy ul. M. Skłodowskiej-Cu-
rie w Siemianowicach Śl.) 

- koszt: 14,25 mln zł, w tym zakup gruntu 3,75 mln zł,
- finansowanie: wkład budowlany nabywców odrębnej wła-

sności, przejściowo może zajść potrzeba zaciągnięcia kre-
dytu krótkoterminowego.

Pkt 2, 3 jest możliwy do realizacji alternatywnej w razie 
zamknięcia księgi popytu oraz uznania zasadności inwe-
stycji w aspekcie uzyskania pożytków (zysku) dla Człon-
ków SMF.

W 2009 r. do WZ w br. SMF nie zaciągnęła żadnych zobo-
wiązań (kredytów).

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego określający sto-
pień ryzyka finansowego kształtuje się na poziomie 21,1% 
(max 50%), co oznacza, że ewentualne zaciągnięcie kredy-
tu, pożyczki na kwotę 3 mln zł nie stanowi istotnego ryzyka 
dla funkcjonowania SMF.

Ostatecznie wiarygodność kredytową określi bank.
- projekt -

U C H W A Ł A  NR …
Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni 

Mieszkaniowej „FABUD”
z dnia 18 maja 2010 r.

w sprawie: wniosków i postulatów.
Na podstawie: art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 

1982 r. Prawo Spółdzielcze z późn. zm. i § 106 Statutu Spół-
dzielni Walne Zgromadzenie

p o s t a n a w i a :
§ 1.

Przyjąć wnioski i postulaty zawarte w protokole Komisji 
Uchwał i Wniosków oraz przedłożyć je do rozpatrzenia i re-
alizacji wg zestawienia zbiorczego, które jest załącznikiem 
nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Postulaty wymagające nakładów finansowych mogą być 

zrealizowane w 2010 roku w ramach posiadanych środków 
finansowych natomiast przedsięwzięcia przekraczające te-
goroczne możliwości przyjąć do wykonania w ramach planu 
gospodarczego Spółdzielni na 2011 r. i lata następne.

§ 3.
Wykonanie Uchwały powierzyć Zarządowi Spółdzielni. 

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pierwsze „WZ” odbyło się w ubiegłym roku w Centrum Kultury.  
Tegoroczne odbędzie się w michałkowickim Zameczku. Jaka  będzie frekwencja? Zobaczymy.
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Tym razem prezentujemy list Piotra 
Uszoka – prezydenta Katowic, prze-
słany do Zarządu SMF. Jednocześnie 
pismo przesłano do wiadomości miesz-
kańców, którzy w tej sprawie 
wystąpili do Prezydenta Ka-
towic. Jak się dowiedzieliśmy 
z oświadczenia przedstawio-
nego władzom SMF przez kie-
rownika Biura Zasobu Skarbu 
Państwa UM Katowic wynika, 
że z uwagi na konieczność 
odnowienia niektórych proce-
dur, zawarcie aktu notarial-
nego oddania w użytkowanie 
wieczyste gruntu i zbycia bu-
dynku z równoważnym uzna-
niem nakładów SMF będzie 
dokonane w III kwartale bie-
żącego roku.

Zapraszamy do lektury.
Szanowny Panie Prezesie
W odpowiedzi na Pana pi-

smo z dnia 29. 03. 2010 r. 
w sprawie zbycia nieruchomo-
ści Skarbu Państwa oznaczo-
nej jako działki nr: 73/15 i 74/
33 zabudowanej wieloseg-
mentowym budynkiem miesz-
kalnym przy ul. ks. P. Ście-
giennego 51 b-d uprzejmie in-
formuję, iż co następuje.

Zgodnie z wcześniejszą ko-
respondencją, w której na bie-
żąco był Pan informowany 
o prowadzonym postępowaniu 
dot. zadysponowania przed-
miotową nieruchomością, po 
rozpatrzeniu w dniu 12. 12. 
2007 r. wniosku Spółdzielni wy-
raziłem zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego 
trybu zbycia poprzez oddanie 
w użytkowanie wieczyste dzia-
łek nr 73/15 i 74/33, z obo-
wiązkiem wniesienia pierwszej 
opłaty w wys. 15% ceny grun-
tu i opłat rocznych w wys. 1% 
ceny grunt ustalonych w oparciu o war-
tość z operatu szacunkowego.

W związku z wnioskiem z dnia 18. 
01. 2008 r. skierowanym do Wojewody 
Śląskiego, w Zarządzeniu Nr 111/09 
z dnia 30. 04. 2009 r. Wojewoda udzie-

lił zgody na zbycie przedmiotowej nie-
ruchomości oraz zwolnił z obowiązku 
zbycia ww. nieruchomości w drodze 
przetargu.

Po zapoznaniu się z operatem sza-
cunkowym wyceny przedmiotowej nie-
ruchomości, w dniu 29. 05. 2009 r. 
w oparciu o wartość z operatu szacun-
kowego przyjąłem cenę I opłaty z tyt. 
użytkowania wieczystego oraz opłat 

rocznych i wyraziłem zgodę na zalicze-
nie na poczet odpłatnego przeniesie-
nia własności części wielosegmento-
wego budynku mieszkalnego posado-
wionego na ww. działkach, nakłady po-
niesione przez wnioskodawcę.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21. 
08. 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami, na tablicy ogłoszeń i w prasie 

na okres 21 dni został poda-
ny do publicznej wiadomości 
wykaz nieruchomości Skarbu 
Państwa przeznaczonych do 
zbycia zawierający przedmio-
tową nieruchomość.

Z uwagi na wątpliwości 
związane z rozliczaniem po-
datku VAT od transakcji zby-
cia zabudowanych nierucho-
mości Skarbu Państwa z na-
kładami poniesionymi przez 
nabywcę, na skutek wyda-
nia przez Urząd Skarbowy in-
dywidualnej interpretacji roz-
strzygającej o konieczności 
nabycia także nakładów przez 
Skarb Państwa, a następnie 
sprzedaży ich z VAT-em na 
rzecz nabywcy. Urząd Miasta 
Katowice pismem z dnia 17. 
06. 2009 r. wniósł skargę do 
Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego w Gliwicach.

Mając na względzie fakt, iż 
w przypadku przedmiotowej 
nieruchomości mamy do czy-
nienia ze zbyciem zabudo-
wanej nieruchomości Skarbu 
Państwa z nakładami ponie-
sionymi przez Spółdzielnię, 
pismem Nr BSP-SA.720/24/
04/SP z dnia 26. 08. 2009 r. 
został Pan poinformowany, 
iż ustalenie terminu zawar-
cia umowy o oddaniu w użyt-
kowanie wieczyste gruntu 
Skarbu Państwa położone-
go przy ul. ks. P. Ściegienne-
go nastąpi po rozstrzygnięciu 
przez Wojewódzki Sąd Admi-
nistracyjny w Gliwicach skar-
gi Urzędu Miasta Katowice 
z dnia 17. 06. 2009 r.

Rozstrzygnięcie Wojewódzkie-
go Sądu Administracyjnego w Gli-
wicach zgodnie, z którym uchylo-
no zaskarżoną przez Urząd Miasta 
Katowice interpretację indywidual-
ną oraz opinia Wydziału Prawnego 

BSP-SA.720/24/04/SP   Szanowny Pan
    Zbigniew Michalski
    Prezes Zarządu
    Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD”

Szanowny Panie Prezesie
W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 29. 03. 20l0 r. w sprawie zbycia nieruchomości Skarbu 

Państwa oznaczonej jako działki nr: 73/15 i 74/33 zabudowanej wielosegmentowym budynkiem 
mieszkalnym przy ul. ks. P. Ściegiennego 51 b - d uprzejmie informuję, iż co następuje.

Zgodnie z wcześniejszą korespondencją, w której na bieżąco był Pan informowany o prowadzonym 
postępowaniu dot. zadysponowania przedmiotową nieruchomością, po rozpatrzeniu w dniu 12. 12. 
2007 r. wniosku Spółdzielni wyraziłem zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zbycia 
poprzez oddanie w użytkowanie wieczyste działek nr 73/15 i 74/33, z obowiązkiem wniesienia pierwszej 
opłaty w wys. 15% ceny gruntu i opłat rocznych w wys. 1% ceny grunt ustalonych w oparciu o wartość 
z operatu szacunkowego.

W związku z wnioskiem z dnia 18. 01. 2008 r. skierowanym do Wojewody Śląskiego, 
w Zarządzeniu Nr 111/09 z dnia 30. 04. 2009 r. Wojewoda udzielił zgody na zbycie przedmiotowej 
nieruchomości oraz zwolnił z obowiązku zbycia ww. nieruchomości w drodze przetargu.

Po zapoznaniu się z operatem szacunkowym wyceny przedmiotowej nieruchomości, w dniu  
29. 05. 2009 r. w oparciu o wartość z operatu szacunkowego przyjąłe m cenę I opłaty z tyt. 
użytkowania wieczystego oraz opłat rocznych i wyraziłem zgodę na zaliczenie na poczet odpłatnego 
przeniesienia własności części wielosegmentowego budynku mieszkalnego posadowionego na ww. 
działkach, nakłady poniesione przez wnioskodawcę.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21. 08. 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, na tablicy 
ogłoszeń i w prasie na okres 21 dni został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 
Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia zawierający przedmiotową nieruchomość.

Z uwagi na wątpliwości związane z rozliczaniem podatku VAT od transakcji zbycia zabudowanych 
nieruchomości Skarbu Państwa z nakładami poniesionymi przez nabywcę, na skutek wydania przez 
Urząd Skarbowy indywidualnej interpretacji rozstrzygającej o konieczności nabycia także nakładów 
przez Skarb Państwa, a następnie sprzedaży ich z VAT-em na rzecz nabywcy. Urząd Miasta 
Katowice pismem z dnia 17. 06. 2009 r. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Gliwicach.

Mając na względzie fakt. iż w przypadku przedmiotowej nieruchomości mamy do czynienia ze 
zbyciem zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa z nakładami poniesionymi przeze Spółdzielnię, 
pismem Nr BSP-SA.720/24/04/SP z dnia 26. 08. 2009 r. został Pan poinformowany, iż ustalenie 
terminu zawarcia umowy o oddaniu w użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa położonego przy  
ul. ks. P. Ściegiennego nastąpi po rozstrzygnięciu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Gliwicach skargi Urzędu Miasta Katowice z dnia 17. 06. 2009 r.

Rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach zgodnie, z którym 
uchylono zaskarżoną przez Urząd Miasta Katowice interpretację indywidualną oraz opinia Wydziału 
Prawnego z dnia 1. 04. 2010 r. co do możliwości przystąpienia do transakcji zbycia m.in. 
przedmiotowej nieruchomości pozwoliły na kontynuowanie postępowania dot. zbycia przedmiotowej 
nieruchomości.

Informuję, iż z uwagi na utratę ważności operatu szacunkowego określającego wartość 
przedmiotowej nieruchomości oraz w związku z zakończeniem procedury przetargowej na wybór 
rzeczoznawców majątkowych, w dniu 14. 04. 2010 r. zlecony został operat szacunkowy wyceny 
przedmiotowej nieruchomości.

Pozwoli to na podjęcie przeze mnie, w oparciu o aktualną wartość nieruchomości, decyzji odnośnie 
wysokości I opłaty i opłat rocznych dot. zbycia przedmiotowej nieruchomości, a w konsekwencji 
zawarcia umowy zbycia w formie aktu notarialnego.

Pragnę podziękować za zaproszenie do udziału w zebraniu członków Spółdzielni w dniu 22. 04. br. 
Mając jednak nadzieje, że powyższe wyjaśnienia zostaną przez Pana Prezesa przedstawione na tym 
spotkaniu, uważam, że udział przedstawiciela Urzędu w zebraniu nie będzie konieczny.

Do wiadomości:
w imieniu lokatorów budynku
przy ul. ks. P. Ściegiennnego 51 b-d
Państwo Urszula i Adam Baluch
ul. ks. P. Ściegiennego 51 d 40-114 Katowice

Prezydent@um.katowice.pl, 40-098 Katowice ul. Młyńska 4, tel. 32/2593-361, 2538-133, faks 2537-143

ul. ks. Piotra Ściegiennego 51 b-d  ul. ks. Piotra Ściegiennego 51 b-d

I  j e s z c z e  t r z e b a  p o c z e k a ć

Kwestia przekazania gruntu pod nieruchomością przy ulicy ks. Piotra 
Ściegiennego 51 b-d w Katowicach toczy się od dłuższego czasu. Uważ-

ny Czytelnik „SO” bez trudu zauważy, że problem ten, jak i inne sprawy zwią-
zane z uporządkowaniem spraw terenowo-prawnych, w przypadku tego do-
mu bardzo często gości na łamach.
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z dnia 1. 04. 2010 r. co do możliwo-
ści przystąpienia do transakcji zby-
cia m.in. przedmiotowej nieruchomo-
ści pozwoliły na kontynuowanie po-
stępowania dot. zbycia przedmioto-
wej nieruchomości.

Informuję, iż z uwagi na utratę waż-
ności operatu szacunkowego okre-
ślającego wartość przedmiotowej nie-
ruchomości oraz w związku z zakoń-

czeniem procedury przetargowej na 
wybór rzeczoznawców majątkowych, 
w dniu 14. 04. 2010 r. zlecony został 
operat szacunkowy wyceny przedmio-
towej nieruchomości.

Pozwoli to na podjęcie przeze mnie, 
w oparciu o aktualną wartość nieru-
chomości, decyzji odnośnie wysoko-
ści I opłaty i opłat rocznych dot. zby-
cia przedmiotowej nieruchomości, 

a w konsekwencji zawarcia umowy 
zbycia w formie aktu notarialnego.

Pragnę podziękować za zaproszenie 
do udziału w zebraniu członków Spół-
dzielni w dniu 22. 04. br. Mając jednak 
nadzieje, że powyższe wyjaśnienia zo-
staną przez Pana Prezesa przedsta-
wione na tym spotkaniu, uważam, że 
udział przedstawiciela Urzędu w ze-
braniu nie będzie konieczny.

Agresja względem innych jest te-
matem, na co dzień goszczącym 
w mediach i na bieżąco przez nie 
relacjonowanym. Zjawisko to po-
strzegane jest wyjątkowo negatywnie 
szczególnie wtedy, gdy dochodzi do 
przemocy w rodzinie, gdy cierpią dzie-
ci. Przemoc w rodzinie kojarzy się zwy-
kle z czynami dokonywanymi przez 
mężczyzn, jednak ostatnio coraz czę-
ściej dowiadujemy się, że nad swymi 
najbliższymi pastwią się także kobiety.

W wielu środowiskach istnieje prze-
konanie, że problemy rodzinne, mał-
żeńskie nie powinny opuszczać ścian 
mieszkania, że małżonkowie sami 
winni rozwiązać swe kłopoty. Oso-
by poszkodowane pozostawiane są 
samym sobie, bywa że są odtrąca-
ne przez otoczenie. Niestety, nie za-
wsze, scenariusz wewnętrznego roz-
wiązania problemu się materializuje 
i gnębieni nie wiedzą, co z sobą po-
cząć, bo agresja narasta zaś dom sta-
je się piekłem, a mury niemym świad-

kiem wielu dramatów. W takich sytu-
acjach koniecznie należy zwrócić się 
o pomoc do powołanych do tego celu 
podmiotów, instytucji. Jak w nadesła-

nym piśmie poinformowała nas Mał-
gorzata Wons, przewodnicząca Ze-
społu ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie przy Radzie Miasta Sie-
mianowice Śląskie, w naszym mieście 
osoby pokrzywdzone w wyniku prze-
mocy domowej mają możliwość sko-
rzystania z pomocy prawnej i psycho-
logicznej. Porad takich a także wspar-
cia można szukać w: 

- Ośrodku Interwencji Kryzysowej 
w Siemianowicach Śl., ul. Pszczel-
nicza 10 – całodobowo,

- Śląskim Stowarzyszeniu Pomocy 
Ofiarom Przestępstw w Siemiano-

wicach Śl., ul. Kapicy 15 – od ponie-
działku do piątku w godz. 800 – 2000,

- Punkt Interwencji Kryzysowej 
w Siemianowicach Śl., ul. Pszczel-
nicza 10 – całodobowo

Osoby pokrzywdzone w wyniku prze-
mocy domowej fizycznej, psychicznej, 
seksualnej lub ekonomicznej mają za-
pewnioną możliwość pomocy prawnej 
i psychologicznej, a w Ośrodku i Punk-
cie Interwencji Kryzysowej pobyt sta-
cjonarny przez okres 3 miesięcy do 
chwili prawnego rozwiązania proble-
mu przez podmioty uprawnione, tj. Po-
licję lub Prokuraturę Rejonową w Sie-
mianowicach Śl.

Prosimy o kontakt telefoniczny na 
numery: 

(32) 762-81-44 lub (32) 220-79-69 
bądź tel. komórkowy 0509-568-980.

W sytuacjach kryzysowych prosi-
my o skontaktowanie się z Centrum 
Zarządzania Kryzysowego w Sie-
mianowicach Śląskich, ul. Puław-
skiego 1, tel. (32) 220-01-80.

ul. ks. Piotra Ściegiennego 51 b-d  ul. ks. Piotra Ściegiennego 51 b-d

S t o p  
p r z e m o c y 

w  r o d z i n i e

Pamiętajmy o obowiązkach
W związku z pytaniami zgłoszony-

mi przez właścicieli garaży na tego-
rocznych Zebraniach Członków SMF 
a dotyczących m.in. przeprowadzania 
remontów wewnątrz garaży publiku-
jemy fragmenty obowiązującego: Re-
gulaminu porządku domowego oraz 
obowiązków SM „FABUD”, jej Człon-
ków i pozostałych użytkowników loka-
li w zakresie eksploatacji, konserwacji 
i remontów.

§ 10.
Do obowiązków użytkownika zaj-

mującego lokal w nieruchomości 
Spółdzielni w zakresie remontów 
i konserwacji należy:

1. Remont i konserwacja ścian, 
podłóg, w tym:

a) naprawa tynków, malowanie sufi-
tów i ścian lub tapetowanie z częstotli-
wością wynikającą z właściwości tech-
niczno – estetycznych,

b) malowanie lakierem olejnym 
drzwi, okien (dwustronnie) ścian i pod-
łóg przeznaczonych do malowania 
olejnego oraz grzejników, rur i innych 
urządzeń w miarę potrzeby ze względu 
na zużycie lub odpadnięcia farby olej-
nej chroniącej je przed zniszczeniem,

c) naprawa, wymiana podłóg, w tym 
posadzek,

d) użytkownik lokalu wyposażone-
go w balkon będący częścią nierucho-
mości wspólnej, służący do wyłączne-
go korzystania przez użytkownika do 
zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych 
– ponosi wydatki związane z jego bie-
żącym utrzymaniem w zakresie drob-
nych napraw wylewki – posadzki, od-
nowienia powłok malarskich od we-
wnątrz (balustrady metalowe w cało-
ści) w kolorystyce uzgodnionej z ad-
ministracją nieruchomości. Niezbęd-
nych uzgodnień należy dokonać rów-
nież przy dodatkowym wyposażeniu 

balkonu, w tym położenia na posadz-
ce płytek. (…)

e) remont i wymiana stolarki, 
w tym:

a) naprawa okien i drzwi w tym na-
prawa i wymiana uszkodzonych zam-
ków i zamknięć, oszklenia

b) wymiana drzwi w mieszkaniu, lo-
kalu użytkowym, w tym bramy garażu 
w uzgodnieniu ze Spółdzielnią

c) wymiana stolarki okiennej. Do 
wymiany kwalifikuje się okna o złym 
stanie technicznym oraz niespełnia-
jące aktualnych standardów i norm. 
SMF może partycypować w kosztach 
wymiany okien i parapetów – zgodnie 
z warunkami podanymi pisemnie – 
w oparciu o kalkulację własną dane-
go typu okna, w wysokości ustalonej 
w rocznym planie gospodarczym nie-
ruchomości przez Radę Nadzorczą. 
Okna winny być wyposażone w higro-
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ciąg dalszy na str. 22
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Dziadek dał Jasiowi 20 zł na uro-
dziny. Mama obserwuje Jasia, wresz-
cie mówi:

- Jasiu, podziękuj dziadziusiowi.
- Ale jak?
- Powiedz tak, jak ja mówię, gdy ta-

tuś daje pieniążki.
Jasiu zwraca się do dziadzia:
- Czemu tak mało?

  
Sędzia do górala:
- Ile macie dochodów?
- Wysoki sądzie, do chodów to ja 

mom dwie nogi, ale obie kipskie. 
  

Wymiana zdań między przeciwnika-
mi w sądzie:

- To kretyn, idiota, bałwan!

- Sam jesteś osioł, cham, bydlak!
A na to sędzia:
- Skoro mamy już ustalone persona-

lia stron, możemy przystąpić do rozpa-
trzenia sprawy.

  
Idzie turysta drogą, spotyka bacę 

i pyta:
- Baco, mogę przejść przez wa-

szą łąkę, bo chcę zdążyć na pociąg 
o 10.40.

- A idźcie, a jak spotkacie mojego 
byka, to i na ten o 9.15 zdążycie. 

  
Spotykają się dwie nielubiące się są-

siadki:
- A cóż to, źle się Pani dziś czuła, 

pani Kowalska? Chorowała Pani w no-
cy? -pyta jedna z nich.

- Skąd to Pani do głowy przyszło? - 
odparskuje druga.

- No bo widziałam, jak o drugiej 
w nocy wychodził od Pani z klatki le-
karz z naszej przychodni.

- Droga Pani Wiśniewska - odpowia-
da tamta, cedząc powoli słowa. Jak od 
pani w każdy piątek wychodzi o świ-
cie pewien przystojny oficer w mun-
durze pułkownika, to ja od razu nie 
wrzeszczę na całe gardło, że wybuchła  
III wojna światowa.

  
Dwie koleżanki.
- Dalej jesteś z Piotrkiem?
- Piotr zawsze chciał ze mną uprawiać 

seks. A ja nie chciałam. Mówiłam mu, 
że będe uprawiać seks tylko po ślubie. 
Więc jemu się nudził ten związek i roz-
staliśmy się. A teraz dzwoni od czasu do 
czasu i pyta czy jestem już po ślubie. 

 Uśmiechnij się 

 Uśmiechnij się 

KALEJDOSKOP OSIEDLOWY KALEJDOSKOP OSIEDLOWY KALEJDOSKOP OSIEDLOWY

sterowane nawiewniki powietrza (mi-
nimum – w kuchni i najdalej położo-
nym pokoju). Zwrot przez Spółdziel-
nię części kosztów za wymienione we 
własnym zakresie okna dokonywa-
ny jest wg kolejności zgłoszeń i ilości 
wynikającej z posiadanych środków 
na ten cel w planie rocznym…

Pełny tekst Regulaminu na stronie 
www.smfabud.pl 

Ubezpiecz mieszkanie 
w „CZYNSZU”

Istnieje możliwość ubezpieczenia 
mieszkania w „czynszu” w TU UNIQA. 

Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia 
losowe, zalania, odpowiedzialność cy-
wilną, kradzież z włamaniem.

Najniższa składka to 3,50 zł/m-c za 
M (I wariant) na kwotę 5.000 zł.

Wniosek można pobrać w siedzibie 
SMF – Sekcja rozliczeń opłat za loka-
le i windykacji pokój nr 4. 

Brak kodu – brak informacji
Rygory wynikające z ustawy 

o ochronie danych osobowych spo-
wodowały, że wszelkie informacje 
dotyczące lokalu, tj. opłaty za miesz-
kanie, stanu zadłużenia i inne bez 
problemu można uzyskać wyłącznie 
osobiście. Natomiast, jeżeli czegoś 
dowiedzieć się chcemy podczas in-
formacji telefonicznej to... każdorazo-
wo należy podać kod identyfikacyjny 
lokalu, który jest dostępny na dostar-
czonych zamieszkałym książeczkach 
opłat (okładka – kod lokalu nad na-

zwiskiem). Bez podania kodu, służby 
SMF nie podadzą żadnych informa-
cji o mieszkaniu, bo mogłyby wpaść 
w ręce osób postronnych.

Ogrzewanie przez cały rok?
Określenie „sezon grzewczy” fak-

tycznie może odejść do przeszłości. 
Ogrzewanie naszych mieszkań trwa 
bowiem przez większą część roku 
(osiem, dziewięć miesięcy) i jest efek-
tem dużej zmienności pogody i znacz-
nych skoków temperatur.

Coraz częściej w okresie letnim od-
czuwamy dyskomfort cieplny w miesz-
kaniach.

Ofertę usługi „ciepło przez cały 
rok” przedstawili SMF dostawcy cie-
pła (PEC Katowice, Ciepłownia Sie-
mianowice Śl.). Usługa ta umożliwia 
ogrzewanie mieszkań zawsze wtedy, 
gdy jest potrzebne a ciepło systemo-
we jest tańsze, wygodniejsze i bez-
pieczniejsze niż dogrzewanie różny-
mi urządzeniami elektrycznymi. Obec-
nie nie ma przeszkód technologicz-
nych, aby zapewnić ogrzewanie przez 
cały rok. Zarówno instalacje grzew-
cze SMF jak i sieci dostawców cie-
pła zostały wyposażone w odpowied-
nie urządzenia automatyki regulacyj-
nej w tym tzw. pogodowej. 

SMF nie ma jeszcze własnych sza-
cunków kosztów związanych z ewen-
tualnym wdrożeniem ogrzewania cało-
rocznego. Będzie to możliwe po przete-
stowaniu rocznego okresu rozliczenio-
wego. Natomiast z ukazujących się pu-
blikacji i doświadczeń w tym zakresie 

wynika, że comiesięczne koszty ogrze-
wania dla mieszkania o pow. użytk. 50 
m2 wzrastają od 1 do 6,5 zł/m-c letni, 
czyli w najdroższym przypadku tyle ile 
kosztuje opakowanie aspiryny.

Szacuje się, że całoroczne koszty 
ogrzewania mogą wzrosnąć od 0,3 do 
3% pod warunkiem racjonalnego ko-
rzystania z ciepła. Usługa ta będzie 
znaczącą zmianą na plus, bo faktycz-
nie umożliwi mieszkańcom decydo-
wanie o komforcie cieplnym w miesz-
kaniach. 

Kwestia ogrzewania całorocznego 
zostanie przedstawiona na tegorocz-
nym Walnym Zgromadzeniu.

Będzie estetyczniej…
W marcu br. rozpoczęto remont 

daszków nad wejściami do budyn-
ku przy ul. Wyzwolenia 7 w Siemia-
nowicach Śl. W ramach prac przewi-
dziano także wyłożenie klinkieru wo-
kół wejść i montaż zjazdów na wózki. 
Zgodnie z przyjętym planem remon-
tów w 2010 r. takie remonty przewi-
dziano także w klatce 7b, 7d, 7e. Po-
zostałe będą sukcesywnie odnawia-
ne w latach następnych. Na zdjęciu na 
str. 1 – Odnowione wejście do budyn-
ku przy ul. Wyzwolenia 7. Do wykona-
nia pozostał zjazd na wózki i drobne 
prace kosmetyczne.

Ponadto, w pierwszych dniach ma-
ja br. przy ul. Wyzwolenia 7 w miejsce 
starego śmietnika ustawiono żelbeto-
wy kontener. Ta „drobna” zmiana zde-
cydowanie wpłynęła na estetykę te-
go miejsca.

ciąg dalszy ze str. 21
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CZYSZCZENIE dywanów, tapicer-
ki, wykładzin, obszywanie wykładzin. 
Również zabieramy do prania,

tel. 503-592-364
HYDRAULIK, wod.-kan., gaz., co. 

tel. 514-055-762

BIOREZONANS: TERAPIE antyniko-
tynowe, antyalkoholowe. TESTY aler-
giczne, odczulanie. Migrena, neuralgie, 
odchudzanie. Astma, nerwice, łusz-
czyca. Siemianowice Śląskie, ul. Wró-
blewskiego 67/3/II p. 
 tel. 32-764-73-71
MEBLE na wymiar: kuchnie, szafy, 
wnęki. Pomiar i wycena gratis,

tel. 503-592-364

KOREPETYCJE - chemia, matematyka, 
tel. 609 313 634

KUPIĘ każdy samochód osobowy 
i dostawczy, tel. 660 476 276
TRANSPORT rzeczy,

  tel. 503 592 364
REMONTY kompleksowe, kafelkowa-
nie, panele podłogowe, malowanie, re-
gipsy, wod.-kan firma „IRYD”,

tel. 32-228-80-82, 501 409 237

Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 2. Jednostka klasyfika-

cyjna; 7. Klatka taśmy filmowej; 8. Cy-
naderki; 9. Wezwanie z poczty; 10. Ki-
nowe dzieło; 12. Do czasu wodę no-
si; 15. Żart, dowcip; 17. Po Śląsku: 
puszka; 18. Kłujące zielsko; 19. Krze-
mian toru; 20. Georginia; 23. Fusy na 
dnie; 26. Przerażenie; 29. Muzyka du-
szy; 30. Rodzaj podnośnika; 31. Ratu-
je podejrzanego; 32. Pije mleko matki; 
33. Szlak komunikacyjny.

PIONOWO: 1. Bokobrody; 2. Jed-
nostka masy; 3. Kapicy, przy której 
znajduje się siedziba Zarządu SM „FA-
BUD”; 4. Nie katoda; 5. Utarty sposób 
postępowania; 6. Ciężarek na sznurku; 
10. Nasza Spółdzielnia Mieszkaniowa; 
11. Pomieszczenie; 13. Szczery me-
tal; 14. Pełzak; 15. Męka dla nosa; 
16. Niejeden w zdaniu; 21. Notka pra-
sowa; 22. Pilnik jak drzewo; 24. Ptak 
lub motyl; 25. Tworzywo; 27. Barwny 
w powieści; 28. Surowiec glinu.

Litery z pól dodatkowo ponumerowa-
nych od 1 do 15 dadzą rozwiązanie 
krzyżówki, które prosimy przesyłać do 
31. 05. 10 r. na adres SM „FABUD”, 
41-100 Siemianowice Śl., ul. ks. Ja-
na Kapicy 3 z dopiskiem Redakcja 
„Spółdzielczym Okiem” – krzyżów-
ka 1/2010. Wszystkie prawidłowe od-
powiedzi uczestniczyć będą w losowa-
niu nagrody niespodzianki. Szczęścia-

rzowi wylosowaną nagrodę dostarczy-
my do domu, a w kolejnym wydaniu 
„SO” opublikujemy zarówno rozwiąza-
nie jak i nazwisko z ubiegłego wydania 

(„SO” nr 43/2009) brzmiało – Gwiazd-
ka wigilijna. Niestety, nikt nie nadesłał 
rozwiązania – czyżby hasła były zbyt 
trudne? 

Krzyżówka nr 1/2010



Struktura praw do lokali w SMF
Sprawozdanie Zarządu 

– czytaj str. 10.


