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Od ponad 20 lat SMF służy ważnej sprawie, jaką jest zapewnienie ludziom mieszkań 
i godnych warunków bytowych. Rocznica była okazją do dokonywania wielu retro-
spekcji, które cyklicznie prezentowano na łamach „SO” od ubiegłego roku.

ul. Wyzwolenia

ul. ks. Piotra Ściegiennego
- Katowice

ul. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Witolda Budryka  
- Chorzów

ul. Jana III Sobieskiego

Makieta budynku,
ul. Karola Świerczewskiego
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I. Rys historyczny
W 2011  r.  minęło  20  lat  od  założe-

nia  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „FA-
BUD”.  Idea  powstania  Spółdzielni  zo-
stała  zainicjowana  w okresie  komer-
cjalizacji  Przedsiębiorstwa  Budownic-
twa  Węglowego  „Fabud”  w Siemia-
nowicach  Śl.  (obecnie  „Fabud”  WKB 

S.A.) na bazie mieszkań zakładowych 
przez  pracowników  Przedsiębiorstwa, 
NSZZ „Solidarność”, OPZZ oraz Radę 
Pracowniczą  przy  przychylności  Dy-
rekcji Przedsiębiorstwa. Powołano Ko-
mitet Założycielski, który wyłonił pierw-
szy  skład Rady Nadzorczej  i Zarządu 
Spółdzielni.

Rejestracja  Spółdzielni,  w tym  Sta-
tutu  nastąpiła  23  września  1991  r. 
w Sądzie  Rejonowym  w Katowicach 
–  Wydział  X  rejestrowy  pod  nr Re-
jestru  Sądowego  1278  (obecnie 
KRS  nr 0000156166).  Było  to  jedno 
z pierwszych tego typu przedsięwzięć 
w kraju.

ZCzS nr 13
ZCzS nr 12
ZCzS nr 11
ZCzS nr 10
ZCzS nr 9
ZCzS nr 8
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Jubileusz XX lecia 
 Spółdzielni Mieszkaniowej „Fabud” w Siemianowicach Śl.
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Główne efekty działalności SMF w latach 1991 - 2011, 
struktura dynamiki rozwoju SM „FABUD” [w %]

C i e k a w a  d y s k u s j a  Czytaj str. 6

Zebrania Członków SM „FABUD” Zebrania Członków SM „FABUD”
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III. Stan techniczny zasobów
Wszystkie przejęte budynki zakłado-

we,  o znacznym  stopniu  dekapitaliza-
cji,  zostały poddane  termomoderniza-
cji (ocieplenie ścian, wymiana instala-
cji, opomiarowanie mediów).

Ostatnia  realizacja  to  domy  przy  ul. 
Wyzwolenia  9,  11  i 12  w Siemianowi-
cach Śl. 

IV. Działalność gospodarcza 
SMF to m.in. świadczenie usług 

zarządzania wspólnotami obcymi 
– mieszkalnymi i komercyjnymi.

V. Realizacja istotnych 
przedsięwzięć 
1. Inwestycje

Od  powstania  Spółdzielni  w proce-
sie  inwestycyjnym  oddano  do  użytku 
499  mieszkań,  166  garaży,  36  loka-
li użytkowych.

Ostatnia realizacja: budynek przy ul. 
Jana  III  Sobieskiego  22  w Siemiano-
wicach Śl.

Nowe projekty: 
  ul. Boczna w Siemianowicach Śl. 

–  budynek  12  mieszkaniowy  z miej-
scami  garażowymi  w podziemiu 
– patrz str. 32.
  ul. Stanisława Staszica – Siemia-

nowicka w Czeladzi – projekt koncep-
cyjny budowy 23 domków jednorodzin-
nych – patrz str. 32 

2. Wdrożenia
2.1. Z mocy ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych  (usm)  określono 
przedmiot odrębnej własności wszyst-
kich nieruchomości Spółdzielni.

2.2. Pod nowe przepisy usm  i ocze-
kiwania Członków wprowadzono inno-
wacyjną strukturę zarządzania. Nieru-
chomości są obsługiwane całodobowo 

przez firmy zewnętrzne tzw. gospoda-
rzy nieruchomości.

Ponadto,  zasoby  Spółdzielni  obsłu-
guje 11 pracowników etatowych.

2.3.  Uruchomiono  nowoczesny  infor-
matyczny  system  zarządczy  pod  wy-
mogi odrębnych nieruchomości, właści-
cieli lokali i wspólnot mieszkaniowych. 

VI. Działalność społeczno-
kulturalna i oświatowa 

–  jest  prowadzona  od  początku  ist-
nienia  Spółdzielni,  głównie  poprzez 
publikator  (gazetkę)  „Spółdzielczym 
Okiem”, który przybliża Członkom pro-
blematykę spółdzielczą.
VII. Komunikacja i współdziałanie
Wypromowano  mobilny  model 

współpracy i komunikacji organów sa-
morządowych  oraz  członków  Spół-
dzielni,  co  zaowocowało  zgodnym 
współżyciem  mieszkańców  w budyn-
kach  wielorodzinnych,  wzajemnym 
zrozumieniem  i zdolnością  do  kom-
promisów, czego efektem jest zacho-
wanie kultury bycia. Sprawy nierucho-
mości  są  konsultowane  na  dorocz-
nych Zebraniach Członków Spółdziel-
ni nieruchomości.

Spółdzielnia posiada stronę  interne-
tową  www.smfabud.pl  i pocztę  elek-
troniczną: smf@smfabud.pl
VIII. Odnotowane oceny zewnętrzne

W trakcie  działalności  Spółdzielni 
zostało  przeprowadzonych  5  obliga-
toryjnych lustracji pełnych oraz lustra-
cja  inwestycyjna.  Badania  te  wykaza-
ły  należyte  działanie  SMF  w interesie 
Członków  w zakresie  zgodności,  go-
spodarności i rzetelności.
Za swoją działalność Spółdzielnia 

została min. wyróżniona:

- Odznaką Krajowej Rady Spółdziel-
czej  „Za  zasługi  dla  Spółdzielczości” 
w 2002 r. 

- Siemionem Gospodarczym za dzia-
łalność w 2003 r. 

-  Asem  Przedsiębiorczości  za  dzia-
łalność w 2005 r.

-  Diamentem  Gospodarczym  za 
działalność  w 2010  r.  za  znaczące 
osiągnięcia  gospodarcze  i społeczne 
przyznane przez Siemianowickie Sto-
warzyszenie Przedsiębiorców.

IX. Podsumowanie
W minionym  okresie  Spółdzielnia 

w całej rozciągłości wpisała się w pro-
ces transformacji ustrojowej kraju.

Dopracowano  się  ekonomiki  przed-
siębiorstwa  spółdzielczego  na  wyso-
kim poziomie. Spółdzielnia posiada do-
brą kondycję ekonomiczno-finansową.

Zapoczątkowana  misja  założyciel-
ska spółdzielni ma realne podstawy do 
kontynuacji działalności 

Troska o jak najlepszą jakość obsłu-
gi Członków, użytkowników  lokali  jest 
dla nas najważniejszym celem.

Z okazji  jubileuszu  Rada  Nadzor-
cza i Zarząd wystąpili do Krajowej Ra-
dy Spółdzielczej w Warszawie z nomi-
nacjami  do  odznaczenia  „Zasłużony 
Działacz Ruchu Spółdzielczego”.

Zarząd  KRS  nadał  20  odznaczeń 
działaczom, którzy wykazali się inicja-
tywą, dobrą postawą moralną  i troską 
o rozwój SMF.

Uroczyste  wręczenie  odbędzie  się 
28  maja  podczas  tegorocznego  Wal-
nego Zgromadzenia.

Zarząd 
Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD”

Siemianowice Śl., 22. 03. 2012 r.

II. Tabela 1. Podstawowe dane o Spółdzielni z okresu 1991-2011 i dynamika rozwoju

Lp. Wyszczególnienie
Stan

% wzrostu
1991 r. 2011 r.

1 Ilość Członków (osoby) 531 1.077 103

2 Ilość budynków (szt.) 8 34 325

3 Ilość lokali (szt.) 538 1.213 125

4
Powierzchnia użytkowa lokali zarządzana 
przez SMF (m2)

28.642 66.676 133

5 Majątek trwały (w tys. zł) 6.543 22.205 239

6 Zatrudnienie (etat) 29 11 -38

7 Ilość mieszkańców 1.600 2.675 67

8 Remonty (narastająco) tys. zł – 16.000 –

9 Inwestycje (narastająco) tys. zł – 16.000 –

10 Obroty (narastająco) tys. zł – 75.000 –
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ZAWIADOMIENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD” (SMF)

z siedzibą przy ul. ks. Jana Kapicy 3 w Siemianowicach Śl.
zaprasza

na Walne Zgromadzenie (WZ) Członków SMF, 
które odbędzie się w dniu 28 maja 2012 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 (RN)
2. Wybór Prezydium WZ.
3. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Stwierdzenie prawomocności  WZ i zdolności  do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia WZ  odbytego w dniu 30. 05. 2011 r.
7. Zgłoszenie kandydatów:

a. na Delegata na Zjazd Delegatów RZRSM w Katowicach (1 mandat)
b. na Przedstawiciela na Zjazd Przedkongresowy przed V Kongresem Spółdzielczości (2 mandaty).

8. Sprawozdanie Zarządu SMF z działalności Spółdzielni za 2011 r. oraz przedstawienie kierunków działania na 2012 r. i lata 
następne.

9. Sprawozdanie RN SMF z działalności Spółdzielni za 2011 r. 
10. Ogłoszenie list kandydatów i wybory do pkt. 7.
11. Dyskusja nad pkt. 8, 9.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a. zatwierdzenie sprawozdania finansowego SMF za 2011 r. 
b. przyjęcie sprawozdania RN.
c. udzielenie absolutorium Członkom Zarządu SMF (2 uchwały).
d. przyjęcie uchwały kierunkowej WZ na lata 2012 ÷ 2015.
e. oznaczenie najwyższej sumy zobowiązania SMF w okresie WZ 2012 – WZ 2013 r.
f. ogłoszenie wyników wyborów do pkt. 7.

13. Wręczenie odznaczeń „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego” z okazji XX lecia SMF.
14. Sprawy różne (wnioski).
15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i wniosków oraz podjęcie uchwały w sprawie wniosków WZ.
16. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.
17. Zamknięcie obrad WZ.

Informacje uzupełniające do zawiadomienia:
1. Zawiadomienie:

Niniejsze zawiadomienie o zwołaniu WZ dostarczono wszystkim Członkom na piśmie poprzez wrzut do skrzynek pocztowych 
SMF w dniu 7. 05. 2012 r., tj. 21 dni przed WZ
Ponadto, zawiadomienie:
−  Wywieszono na tablicach ogłoszeń siedziby i budynków w dniu 7. 05. 2012 r.
−  Umieszczono na stronie internetowej www.smfabud.pl w dniu 7. 05. 2012 r.
−  Opublikowano wraz ze sprawozdawczością i projektami Uchwał w gazecie spółdzielczej „Spółdzielczym Okiem”  

nr 50/2012 w miesiącu maju 2012 r. 
2.  Sprawozdawczość:
 W dniu 7. 05. 2012 r. w Sekcji członkowsko-organizacyjnej – pokój nr 8 w siedzibie Spółdzielni wyłożono do wglądu 

Członków następujące dokumenty: 
−  Protokół z ostatniego WZ odbytego w dniu 30. 05. 2011 r.
−  Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2011 r. w tym bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, 

sprawozdanie jednostki – ZARZĄDU 
−  Projekty Uchwał WZ, które będą przedmiotem obrad

 Ponadto ww. dokumenty będą do wglądu przed rozpoczęciem obrad w Sekretariacie WZ.
3. Sprawy organizacyjne:
 Przed wejściem na salę obrad uprzejmie prosimy Członków o podpisanie listy obecności i odbiór mandatu.
 Każdy Członek dysponuje jednym głosem, bez względu na ilość posiadanych udziałów (§ 105, pkt 5 Statutu SMF)

Siemianowice Śl., 7. 05. 2012 r.   ZARZĄD SM „FABUD”
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W a l n e  Z g r o m a d z e n i e  t u ż ,  t u ż

Jak przejść na cyfrową TV?
Do lipca 2013 r. cyfrowa telewizja 

zastąpi analogową. Zgodnie z har-
monogramem w województwie ślą-
skim wyłączenie sygnału analogo-
wego nastąpi 20 maja 2013 r.

Dzięki  naziemnej  telewizji  cyfrowej 
widzowie zyskają bezpłatny dostęp do 
wielu kanałów świetnej jakości.

- Po co nam telewizja cyfrowa?
- Dziś dzięki zwykłej antenie możemy 

odbierać  bezpłatnie  maksimum  7  pro-
gramów. Telewizja cyfrowa daje dostęp 
do ponad 20 programów, w tym część 
w najwyższej  jakości  HD.  Jest  to  tak-
że znak czasu – cyfryzuje się wszystko

- Jakie sprzęty potrzeba by odbie-
rać sygnał cyfrowy?

- Jeżeli mamy stary, kilkuletni telewi-
zor to bardzo prawdopodobne, że bę-
dziemy  musieli  kupić  specjalny  deko-
der. Również przy zakupie nowych te-
lewizorów  należy  pytać  czy  pozwala 
na odbieranie sygnału cyfrowego.

- Czy jeżeli ktoś ma kablówkę musi 
kupić dekoder lub nowy telewizor?

-  Telewizor  nawet  stary  podłączony 
pod kablówkę  lub do anteny satelitar-

nej będzie odbierał te same kanały, co 
zawsze bez względu na uruchamianie 
naziemnej  telewizji  cyfrowej.  Problem 
może  się  pojawić  w razie  awarii  ka-
blówki. Wtedy, jeśli mamy stary telewi-
zor zostaniemy odcięci.

- Co musi zrobić Spółdzielnia z an-
tenami zbiorczymi?

- Anteną zbiorczą  trzeba przystoso-
wać  do  odbierania  naziemnej  telewi-
zji cyfrowej. Jest ona nadawana w ka-
nałach TV 21-69, trzeba więc dostoso-
wać anteny zbiorcze do przenoszenia 
tych  kanałów.  Również  najstarsze  in-
stalacje  w części  budynków,  tzw.  pio-
nowe, muszą być wymienione na no-
we i będą zabudowane w klatce scho-
dowej podobnie jak kablówka.

Powyższe prace Spółdzielnia zapla-
nowała wykonać w bieżącym roku.

W maju pierwsze osiedle, tj. Bańgów 
uzyska dostęp do naziemnego sygna-
łu cyfrowego.

Dewastacje, kradzieże
Gdy  przychodzi  pisać  o dewasta-

cjach,  kradzieżach  zawsze  ogarnia 
nas  niesmak  i to  dlatego,  że  natych-
miast  zniszczone przedmioty przekła-

dają się na smutną konstatację: co ko-
mu  z tego  przyszło,  bo  niszcząc  ktoś 
sam sobie też wyrywa pieniądze z kie-
szeni, bo to z naszych płatności doko-
nane  zostaną  naprawy,  uzupełnienia 
brakujących  przedmiotów.  Widać  nie 
do wszystkich to dociera, a szkoda...

A w zasobach zanotowano:
-  ul.  Marii Skłodowskiej-Curie 113 

w Siemianowicach  Śl.  –  kolejny  raz 
„wymalowano”  i zniszczono  elewację 
budynku  (poza  zasięgiem  monitorin-
gu).

-  ul.  Witolda Budryka 3  w Chorzo-
wie  –  pomimo  (potrójnego)  zabez-
pieczenia  wejścia  do  piwnic  kolejny 
raz  skradziono  instalację  elektryczną 
oświetlenia piwnic oraz wentylatorów. 

-  ul.  Wyzwolenia 5  w Siemianowi-
cach  Śl.  –  w kwietniu  br.  dwukrotnie 
podpalono  śmietniki,  interweniowała 
Straż Pożarna. 

- ul. Wyzwolenia 9 i 11 w Siemiano-
wicach  Śl.  –  notoryczna  kradzież  wy-
cieraczek sprzed wejść do budynków.

-  ul.  ks. Piotra  Ściegiennego 51A 
w Katowicach –  tym razem dokonano 
włamania do piwnic lokatorskich.

Od przeprowadzenia Walne-
go Zgromadzenia Człon-

ków Spółdzielni Mieszkaniowej „FA-
BUD”, dzieli kilka dni. Jest to naj-
wyższa statutowa władza Spółdziel-
ni. Walne  Zgromadzenie  zwoływane 
jest przez Zarząd Spółdzielni. 

Zawiadomienia  indywidualne  o WZ 
i proponowanym porządku obrad wraz 
z informacją o wyłożeniu dokumentów, 
jakie  przyjdzie  na  WZ  rozpatrzyć  zo-
stały dostarczone do wszystkich Człon-
ków  Spółdzielni.  Podstawowym  zada-
niem  Walnego  jest  dokonanie  oceny 
minionego  roku.  W kompetencji  wy-
łącznie  Walnego  Zgromadzenia,  jako 
najwyższej  władzy,  jest  podejmowa-
nie uchwał, m.in. o zatwierdzeniu spra-
wozdania finansowego, przyjęciu spra-
wozdań:  Rady  Nadzorczej  i Zarządu 
SMF z działalności w 2011  r.,  udziele-
niu  absolutorium  Członkom  Zarządu 
czy oznaczeniu najwyższej sumy zobo-
wiązań,  jaką Spółdzielnia może zacią-
gnąć do kolejnego WZ w 2013 r. 

Jak  przebiegać  będą  obrady  –  to 
znak zapytania. Ilu z nas przyjdzie – to 
też zupełna niewiadoma. Pewnym jest, 
że  obecni  winni  ze  spokojem,  obiek-
tywnie i sprawiedliwie oraz merytorycz-

nie odnieść się do ubiegłorocznej dzia-
łalności  Spółdzielni  w materiałach  za-
wartej a to nie powinno być trudne, bo 
sytuacja finansowa SMF jest dobra, co 
potwierdzają kontrole, m.in. lustracja. 

By  ułatwić  obradowanie  i spokojne 
zapoznanie  się  ze  źródłowymi  doku-
mentami,  a następnie  podejmowanie 
decyzji  w bieżącym  wydaniu  „SO”  pu-
blikujemy  ich  obszerną  część.  Całość 
została odpowiednio wcześniej wyłożo-
na – czytaj zawiadomienie o WZ str. 4 
– tak, by każdy Członek SMF mógł się 
z nimi zapoznać i świadomie oraz me-
rytorycznie uczestniczyć w obradach.

Sądzimy,  iż  uważna  ich  lektura  po-
zwoli  Państwu  na  sprawiedliwą  oce-
nę działań Spółdzielni i jej władz w mi-
nionym roku. Jesteśmy przekonani, że 
uczestnicy WZ  takiej właśnie  rozważ-
nej oceny dokonają.

Podczas  Walnego  zebrani  dokonać 
będą wybierali:

-  Delegata  na  Zjazd  Regionalnego 
Związku  Rewizyjnego  Spółdzielczości 
Mieszkaniowej w Katowicach – 1 mandat,

-  Przedstawicieli  –  2  mandaty  –  na 
Zjazd Przedkongresowy przed V Kon-
gresem Spółdzielczości, jaki na ten rok 
zwołała Krajowa Rada Spółdzielcza.

Do  reprezentowania  Spółdzielców 
w tych  gremiach  wybrać  winniśmy  lu-
dzi  kompetentnych,  znających zarów-
no zasady, jak i prawne uwarunkowa-
nia  funkcjonowania  Spółdzielni.  Ludzi 
godnych  zaufania  i myślących  w ka-
tegoriach  dobra  i rozwoju  całej  Spół-
dzielni, całej spółdzielczości.

Międzynarodowy
Rok Spółdzielczości

Tegoroczne Walne odbywa się w ro-
ku proklamowanym przez Organizację 
Narodów Zjednoczonych  jako Między-
narodowy Rok Spółdzielczości. Obcho-
dy MRS przebiegają pod hasłem: Spół-
dzielnie budują lepszy świat.  Jest  to 
ukłon w stronę około 1,5 miliarda ludzi 
na całym świecie tworzących i funkcjo-
nujących  w spółdzielniach  różnego  ty-
pu: od produkcyjnych, mleczarskich, po 
mieszkaniowe czy inwalidów i urzeczy-
wistniających swe marzenia we wspól-
nym działaniu, bo razem łatwiej i szyb-
ciej dochodzi się do celu. Jest to ukłon 
dla blisko 170  letniej historii  spółdziel-
czości  we  współczesnym  świecie.  Na 
łamach,  zamieszczamy  tekst  poświę-
cony początkom spółdzielczości.

Zapraszamy do lektury.
Redakcja



6 SPÓŁDZIELCZYM OKIEM 1 / maj 2012

C i e k a w a  d y s k u s j a
W salach położonych jak najbliżej miejsca zamieszkania, od 26 marca 

do 16 kwietnia, odbyły się tegoroczne, tradycyjne Zebrania Członków 
Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD”.

W zebraniach  uczestniczyć  mogli 
wszyscy  Członkowie  z 21  nierucho-
mości SMF. Przybyło stosunkowo nie-
wielu,  a szkoda,  bo  rozmawiano  tam 
o najistotniejszych  sprawach,  jakie 

związane  są  z miejscem  zamieszka-
nia, z problemami osiedla  i funkcjono-
waniem  SMF  jako  całości  –  diagram 
z obecnością publikujemy na str. 2.

Nasz  ustawodawca  wprowadza  co-
raz  to  nowe  rozwiązania  prawne  we 
wszelkich bez mała kwestiach związa-
nych z utrzymaniem zasobów, ich roz-
liczaniem, prowadzeniem prawidłowej, 
zapewniającej maksimum bezpieczeń-
stwa  eksploatacji,  wymogach  remon-

towych  i garść wiedzy na  te  treści za-
wsze jest podczas ZCzS przedstawia-
na.  Nie  uczestnicząc  w ZCzS  pozba-
wiamy się dostępu do opartej o przepi-
sy,  fakty  rzetelnej wiedzy, zaś później 

debatując  w gronie  sąsiadów,  znajo-
mych o swoim domu, Spółdzielni ucie-
kamy  się  w sferę  domysłów  odstają-
cych  od  rzeczywistości.  Na  tych  ze-
braniach  omawiane  są  też  potrzeby 
remontowe  danej  nieruchomości,  ba, 
określa niezbędne do wykonania zada-
nia remontowe, rozważa uwarunkowa-
nia prawne i podejmuje pewne decyzje 
wskazujące na źródła finansowania. 

Dopatrzmy się wobec tego plusu 
i powiedzmy, że widocznie żyje się 
nam w zasobach SMF dobrze, bez-
problemowo skoro nie odczuwamy 
potrzeby uczestniczenia w takich ze-
braniach, a przybyli zapewnili bar-
dzo ciekawą i rzeczową dyskusję.

Każde z Zebrań
przeprowadzono  zgodnie  z wymoga-

mi formalnymi. Tradycyjnie już poszcze-
gólne  ZCzS  prowadziły  stałe  wybrane 
wcześniej Prezydia. W części sprawoz-
dawczej  Zbigniew Michalski,  prezes 
Zarządu, przedstawiał skrótowo:

- działalność SMF w 2011 r.,
-  wykonanie  zbiorcze  planu  gospo-

darczego  SMF,  kondycję  finanso-
wą Spółdzielni: SMF utrzymuje do-
brą ekonomikę przedsiębiorstwa, 
nie ma zobowiązań przeterminowa-
nych i warunkowych, posiada płyn-
ność finansową,

-  zakres  tematyczny  tegorocznego 
WZ,  z uwzględnieniem  zadań  wy-
nikających z uchwały kierunkowej,

Sprawy  finansowo-ekonomiczne, 
w tym  zadłużeń  i możliwości  finanso-
wania  remontów  w danych  nierucho-
mościach,  bardziej  szczegółowo  pre-
zentowała  Anna Wiche-Nowicka,  
zastępca prezesa Zarządu.

Z kolei  realizację  wniosków  i postu-
latów z danego ubiegłorocznego ZCzS 
referowała  m.in.  Jolanta Simon,  peł-
nomocnik  Zarządu  ds.  administrowa-
nia nieruchomościami.

W ZCzS  uczestniczyli  dzielnico-
wi  policjanci,  przedstawiciele  Straży 
Miejskiej  z Siemianowic  Śl.,  Chorzo-
wa i Katowic. Oni też odpowiadając na 
liczne pytania – najwięcej było o psach 
i parkowaniu  –  przedstawiali  uwarun-
kowania  prawne,  jakim  podlegają,  by 
mogli  podjąć  interwencję.  Na  Zebra-
niach,  jako  jedyny  radny z Rady Mia-
sta Siemianowice Śl., obecny był Ste-

Zebrania Członków SM „FABUD” Zebrania Członków SM „FABUD”
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fan Wieczorek. Warto nadmienić nie-
zawodność oraz duże zaangażowanie 
radnego  w sprawach  na  styku  SMF 

i Urząd  Miasta.  Dziękujemy  i liczymy 
na dalszą współpracę. 

Podczas  ZCzS  aktywni  w debacie 
byli,  głos  w dyskusji  zabierali  i wnioski 
składali  m.in.:  Grzegorz DUDA, Ma-

rian SOLECKI, Jerzy JELITO, Cze-
sław JAWORSKI, Czesław WÓJTO-
WICZ, Stefan KREBS, Eugeniusz Ma-

tysik, Krystyna ŚLIWIOK, Małgorzata 
DĄBROWSKA, Radosław MAJKOW-
SKI, Bogdan DOBKOWSKI, Maury-
cy LOTYCZEWSKI, Marek GÓRSKI, 
Jadwiga MOKRZYCKA-KRÓL, To-

masz OCZKOWICZ, Agnieszka WA-
LECZEK-SUCHY, Krystian LEDWOŃ, 
Michał SZYPER, Krzysztof PRAN-

DZIOCH, Katarzyna STARKIEWICZ, 
Krzysztof GANSTY, Zofia SATŁA-
WA, Stanisław ZOWADA, Maria JA-
NIKOWSKA, Stanisław MAREK, Jan 
JADWISZCZOK, Dionizy LINNERT.

Zebrania Członków SM „FABUD” Zebrania Członków SM „FABUD”

Zestawienie wniosków i postulatów z tegorocznych Zebrań Członków SM „FABUD” 

ZCzS nr 1
26. 03. 2012 r. 

Nieruchomość budynkowa przy ul. 
Wyzwolenia 1, 3, 5, 7 i ul. Stawowa 

4 w Siemianowicach Śl.
1. Usunąć znak drogowy „zakaz po-

stoju”  usytuowany  przy  budynku  Wy-
zwolenia 3 uniemożliwiający parkowa-
nie na chodniku.

2. Przyjąć do planu długoterminowe-
go remontów:
-  modernizację  wejść  do  budynków 

(wiatrołapy),
-  ocieplenie  stropów  piwnicznych 

mieszkań  przy  szczytach  i dylata-
cjach budynków z terminem  rozpo-
częcia realizacji od 2013 roku,

- modernizację balkonów.
3.  Zebrani  po  dyskusji  wnieśli 

o umieszczenie  w projekcie  „Uchwa-
ły kierunkowej WZ na lata 2012-2015” 
budowę  parkingu  w obrębie  budyn-
ków nr 3, 5.

ZCzS nr 2 
27. 03. 2012 r. 

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

b, c oraz nieruchomości lokal 
użytkowy przy ul. Wyzwolenia 9

w Siemianowicach Śl.
1.  Rozpatrywano  wniosek  zbiorowy 

nieruchomości budynku przy ul. Wyzwo-
lenia  9B  o likwidację  nowo  zabudowa-
nych  ławek  w związku  z okresowo  wy-
stępującym problemem zakłócania ciszy 
nocnej. Zebrani mimo zgłoszonych roz-

wiązań  alternatywnych  nie  zdołali  pod-
jąć  wiążącej  decyzji.  W razie  potrze-
by sprawa zostanie umieszczona w po-
rządku  obrad  następnego  ZCzS  nieru-
chomości.

2. Zauważono potrzebę monitorowa-
nia zabezpieczenia montażowego wo-
domierzy przed ewentualnym nielegal-
nym poborem wody w kontekście wy-
stępujących różnic. 

ZCzS nr 3 
27. 03. 2012 r. 

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

(14-26) w Siemianowicach Śl.
Wniosków nie złożono.

ZCzS nr 4
28. 03. 2012 r. 

Nieruchomość budynkowa 
przy ul. Wyzwolenia 12a, b

w Siemianowicach Śl.
1.  Do  planu  remontów  na  2013  r. 

przyjąć wymianę domofonu na cyfrowy. 
2.  Wystąpić z wnioskiem do Urzędu 

Miasta o wymianę nawierzchni chodni-
ka wzdłuż budynków przy ul. Wyzwole-
nia 6, 8, 10, 12. 

ZCzS nr 5
29. 03. 2012 r. 

Nieruchomość budynkowa przy
ul. Witolda Budryka 1, 1a, 3, 3a

w Chorzowie
1.  Wycofać  z planu  remontów  na 

2012  r.  rozpoczęcie  malowania  klatki 
schodowej budynku nr 3. 

W zamian  wykonać:  modernizację 
oświetlenia klatek schodowych budyn-
ku 1, 3 i częściową wymianę okien na 
klatkach schodowych. 

2.  Podwyższyć  bezterminowo  staw-
kę  na  fundusz  remontowy  z: 1,10  na 
1,60 zł/m2/m-c po zatwierdzeniu przez 
Radę Nadzorczą od 1 czerwca 2012 r.

3.  Wystosować  pismo  do  Komen-
dy Miejskiej Policji o poparcie wniosku 
mieszkańców budynku przy ul. Witolda 
Budryka  1,  3  w Chorzowie  w sprawie 
objęcia ich monitoringiem miejskim. 

4.  Wystąpić  do  Komendy  Miejskiej 
Policji  i Straży  Miejskiej  w Chorzowie 
z pismem  o zwiększenie  ilości  patroli 
w porze wieczornej.

5.  Zamontować dodatkowe dwa od-
pływy  deszczówki  na  dachu  budynku 
przy ul. Witolda Budryka 3, 3a.

6.  Wystąpić  do  firm  porządkowych 
z zapytaniem dotyczącym mycia wszyst-
kich klatek schodowych i określenia ce-
ny  wykonywanej  usługi.  Zorganizować 
kolejne  spotkanie Członków w maju br. 
celem podjęcia decyzji o sprzątaniu. 

7.  Usunąć  ławki  sprzed  budynku 
przy ul. Witolda Budryka 1.

8.  Przesunąć  na  utwardzony  teren 
pojemniki do segregacji śmieci.

9.  Przyjąć do planu długoterminowe-
go  zabudowę  żelbetowego  kontenera 
na śmieci organiczne.

10.  Zabudować znaki drogowe „stre-
fa  ruchu” przy budynku 1  i 3 oraz od-
świeżyć  znak  poziomy  (koperta)  przy 
Witolda Budryka 1.
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11.  Przyjąć do planu długoterminowe-
go remontów poszerzenie parkingu sa-
mochodowego przy Witolda Budryka 3.

ZCzS nr 6
29. 03. 2012 r. 

Nieruchomość garażowa przy ul. 
Witolda Budryka 7 (9-14), 7a (1-8), 
7b (1-31) oraz 1-14 w Chorzowie
1.  Przyśpieszyć  rozpoczęcie  akcji 

odśnieżania  i zwiększyć  częstotliwość 
w razie intensywnych opadów.

2.  Zamontować  kratki  metalowe  na 
kołkach  rozporowych  we  wszystkich 
garażach.

3.  Dokonać przeglądu nowych gara-
ży w ramach gwarancji.

ZCzS nr 7
2. 04. 2012 r. 

Nieruchomość budynkowa przy ul. 
Karola Świerczewskiego 78a, 78c

w Siemianowicach Śl.
1. Ogrodzić plac zabaw. 
2. Przeprowadzić akcję informacyjną 

o sprzątaniu po psach.
3.  Wyznaczyć  miejsca  postojowe 

przy  budynku  78a,  prawa  strona  przy 
skarpie.

4. Zamontować znaki drogowe „stre-
fa ruchu” na osiedlu.

ZCzS nr 8
2. 04. 2012 r. 

Nieruchomość garażowa przy ul. 
Karola Świerczewskiego 78G (1-16), 
78E (17-31), 78D (32-45), 78F (46-47) 

w Siemianowicach Śl.
1.  Poinformować  pisemnie  użytkow-

ników  garaży  nr  1-16  o konieczności 

wymiany  rynien  i okuć  oraz  podwyż-
szeniu  stawki  na  fundusz  remontowy 
nieruchomości  celem  pokrycia  kosz-
tów w 2012 r.

ZCzS nr 9
3. 04. 2012 r. 

Nieruchomość budynkowa przy 
ul. Marii Skłodowskiej-Curie nr 91, 
93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107a, 

107b, 109, 111, 113
w Siemianowicach Śl.

1.  Z rezerwy funduszu remontowego 
na  2012  r.  rozpocząć  wymianę  insta-
lacji  zimnej  wody  i ciepłej  wody  wraz 
z montażem  cyrkulacyjnych  zaworów 
termostatycznych od budynku 99-103.

2.  Przyjąć  do  projektu  Uchwały  kie-
runkowej WZ na lata 2012-2015:

2.1  Wymianę  instalacji  jw.  wg  ko-
lejności  budynków  91-97,  105-107B, 
111-113.

2.2 Malowanie elewacji ścian fronto-
wych w tym: uszczelnienie złączy płyt, 
wymiana domofonów na cyfrowe.

ZCzS nr 10
3. 04. 2012 r. 

Nieruchomość garażowa przy ul. 
Marii Skłodowskiej-Curie – garaże 

nr 7-40 w Siemianowicach Śl.
Wniosków nie złożono.

ZCzS nr 11
11. 04. 2012 r. 

nieruchomość budynkowa
przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 51, 

51A w Katowicach
1.  Wystąpić do gminy Katowice o na-

prawę  uszkodzonej  drogi  dojazdowej 

(dziura) do budynku przy ul. ks. Piotra 
Ściegiennego 51.

2.  Odświeżyć  malowanie  poziome 
miejsc parkingowych.

3.  Zamontować dwie nowe ławki.
4.  Zmodernizować  oświetlenie  kla-

tek  schodowych  na  sterowane  czujni-
kiem ruchu.

5.  Zamontować  samozamykacz 
w drzwiach wiatrołapu budynku 51a.

6.  Wymienić  żarówki  w korytarzach 
piwnicznych  na  żarówki  o większej 
mocy.

ZCzS nr 12
12. 04. 2012 r.

Nieruchomość budynkowa przy ul. 
ks. Piotra Ściegiennego 51B, C, D

w Katowicach
1.  Wystąpić do Urzędu Miasta Kato-

wice  o wycinkę  drzew  –  topoli  rosną-
cych  na  terenie  gminy  w bezpośred-
nim  sąsiedztwie  frontu  budynku  SMF 
przy  ul.  ks.  Piotra  Ściegiennego  51, 
51a, 51b-d.

2.  Umieścić  informacje  w gablo-
tach o karach pieniężnych związanych 
z nieprzestrzeganiem przepisów o wy-
prowadzaniu  psów  bez  smyczy  i ka-
gańców.

3.  Naprawić boczną elewację balko-
nu lokalu przy ul. ks. Piotra Ściegienne-
go 51b w Katowicach

ZCzS nr 13
16. 04. 2012 r.

Nieruchomość budynkowa
przy ul. Jana III Sobieskiego 22 

w Siemianowicach Śl.
Wniosków nie złożono.

Zestawienie wniosków i postulatów z tegorocznych Zebrań Członków SM „FABUD” 

Wnioski uczestników ZCzS 2012 r. adresowane do władz Miasta Siemianowice Śl. 

ZCzS nr 1
26. 03. 2012 r. 

Nieruchomość budynkowa przy ul. 
Wyzwolenia 1, 3, 5, 7 i ul. Stawowa 

4 w Siemianowicach Śl.
Sprawdzić możliwość zmiany ruchu na 

ul.  Wyzwolenia  7  na  jednokierunkowy 
z jednoczesnym wytyczeniem skośnych 
miejsc parkingowych przy chodniku.

ZCzS nr 2 
27. 03. 2012 r. 

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

b, c oraz nieruchomości lokal 
użytkowy przy ul. Wyzwolenia 9

w Siemianowicach Śl.
1.  Kolejny  raz  złożono  wniosek  do 

gminy  o wykonanie  modernizacji  par-

kingu  przed  Powiatowym  Urzędem 
Pracy oraz  reorganizację  ruchu na ul. 
Wyzwolenia  wzdłuż  budynku  7,  9,  11 
na  jednokierunkowy,  celem  zwiększe-
nia ilości miejsc parkingowych. 

2. Podniesiono sprawę zmniejszenia 
zanieczyszczenia ulicy Michałkowickiej 
na  wysokości  firmy  „Haldex”  poprzez 
zobligowanie  firmy  do  oczyszczenia 
kół  samochodów  ciężarowych  wyjeż-
dżających na drogę główną. 

ZCzS nr 4
28. 03. 2012 r. 

Nieruchomość budynkowa
przy ul. Wyzwolenia 12a, b

w Siemianowicach Śl.
1.  Wystąpić  z wnioskiem  do  Urzędu 

Miasta o wymianę nawierzchni chodni-

ka wzdłuż budynków przy ul. Wyzwole-
nia 6, 8, 10, 12.

ZCzS nr 9
3. 04. 2012 r. 

Nieruchomość budynkowa  
przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 
nr 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 

107a, 107b, 109, 111, 113
w Siemianowicach Śl.

1.  Rozpatrzyć  budowę  nowych 
miejsc  parkingowych  wzdłuż  ul.  Marii 
Skłodowskiej-Curie.

2.  Zwiększyć  częstotliwość  odśnie-
żania.

3.  Sprawdzić  przestrzeganie  emisji 
zanieczyszczeniami przez  firmę John-
son Controls.

pes
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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. 

1) Skład Rady Nadzorczej
Miniony  rok  to  rok  zakończenia  ka-

dencji RN 2008-2011 – powołanej przez 
ZPCz  (Uchwała  nr  11/2008  z 30.  05. 
2008 r.) i rozpoczęcie nowej kadencji na 
lata od WZ 2011 do WZ w 2014 (Uchwa-
ła WZ nr 8/2011 z 30. 05. 2011 r.).

W strukturze  organizacyjnej  RN 
działały  statutowa  Komisja  Rewizyj-
na i regulaminowe Prezydium RN oraz 
do  WZ  2011  r.  Komisja  Problemowa 
w składzie:
•  Przewodnicząca  Komisji  – Danuta 

KOWALIK,
•  z-ca Przewodniczącej – Edward JĘ-

DROSZCZYK,

•  Sekretarz – Marian SOLECKI,
•  Członek spoza RN – Ryszard KANIA.

2) Posiedzenia Rady
Nadzorczej i Komisji

Organizacją  pracy  i przygotowaniem 
posiedzeń Rady Nadzorczej zajmowa-

ło  się  Prezydium  Rady.  W 2011  roku 
odbyło się:
- 9 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 
wyniosła  95%,  a nieobecni  złożyli 
usprawiedliwienie swojej absencji.

3) Zakres wykonanych prac
Ramowy plan pracy, przyjęty Uchwa-

łą nr 27/2009 z 17. 12. 2010 r. stanowił 
podstawę działalności Rady Nadzorczej 
w 2011  roku. Był  on  sukcesywnie uzu-
pełniany o sprawy bieżące, w tym wno-
szone  przez  Zarząd  Spółdzielni.  Roz-
patrywanie  zagadnień,  zależnie  od  ich 
specyfiki, kończyło się przyjęciem wnio-
sków, wydaniem zaleceń Zarządowi lub 
podjęciem uchwał - wykres nr 1, str. 16 

W 2011 r. podjęto 36 uchwał o nastę-
pującym zakresie tematycznym:

Wszystkie Uchwały  zostały  zrealizo-
wane.

W 2011 roku w ramach skarg i wnio-
sków  wpłynęły  do  RN  2  interwencje 

Członków  SMF,  tj.  w sprawie  siłowni 
sportowej  przy  ul.  Wyzwolenia  1  i pa-
rametrów ciepłej wody w budynku przy 
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 103 w Sie-
mianowicach Śl. Oba problemy zostały 
wyjaśnione i rozwiązane.

4) Kontrole Rady Nadzorczej
W ubiegłym  roku w oparciu o uchwa-

łę RN nr 1/2011 z 26. 01. 2011 r. Komi-
sja Rewizyjna przeprowadziła komplek-
sową  kontrolę  działalności  Spółdzielni, 
w tym  badanie  sprawozdania  finanso-
wego SM „FABUD” za 2010 r. zgodnie 
z art. 88a Prawa spółdzielczego.

Protokół  KR  został  przyjęty  Uchwa-
łą  nr  15/2011  na  posiedzeniu  plenar-
nym RN 6. 04. 2011 r., na którym zwró-
cono  uwagę  na  kontynuację  stałego 
monitoringu zadłużeń z tytułu opłat za 
lokale  oraz  sukcesywną  windykację 
przedsądową  oraz  na  podjęcie  dzia-
łań prawnych wobec użytkowników lo-
kali uniemożliwiających dokonanie co-
rocznych  obligatoryjnych  badań  wyni-
kających  z art.  62  Prawa  budowlane-
go, w szczególności w zakresie kontro-
li instalacji gazowych i kominów.

5) Podsumowanie 
i wnioski końcowe

W okresie  sprawozdawczym  Ra-
da  Nadzorcza  dużo  uwagi  poświęca-
ła  m.in.  utrzymaniu  zasobów  w stanie 
zapewniającym  bezpieczeństwo  za-
mieszkiwania  oraz  efektywność  go-

S p r a w o z d a n i e  R a d y  N a d z o r c z e j  S M  „ F a b u d ”  z  d z i a ł a l n o ś c i  w  2 0 1 1  r o k u

W 2011 roku Rada Nadzorcza działała w składzie 9 osobowym - patrz tabela.

Funkcja w Radzie Nadzorczej
Skład RN

Kadencja 2008 (ZPCz) – 2011 (WZ)
Skład RN

Kadencja 2011 (WZ) – 2014 (WZ)
Przewodniczący Rady Nadzorczej (RN) Krystian LEDWOŃ Krystian LEDWOŃ

z-ca Przewodniczącego RN Mariusz CZARNECKI Mariusz CZARNECKI
Sekretarz RN Małgorzata DĄBROWSKA Małgorzata DĄBROWSKA

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (KR) Wacław MICHALIK Wacław MICHALIK
z-ca Przewodniczącego KR Marian SOLECKI Marian SOLECKI

Sekretarz KR Danuta KOWALIK Danuta KOWALIK
Członek Rady Nadzorczej Edward JĘDROSZCZYK Ryszard KANIA
Członek Rady Nadzorczej Andrzej KRZEMIŃSKI Andrzej KRZEMIŃSKI
Członek Rady Nadzorczej Józef PALICZKA Józef PALICZKA

COOPERATIVE ENTERPRISES BUILD A BETTER WORLD

Spółdzielnie budują lepszy świat

Z a s o b y ,  b e z p i e c z e ń s t w o ,  e f e k t y w n o ś ć 



10 SPÓŁDZIELCZYM OKIEM 1 / maj 2012

spodarowania. Szczególną rangę mia-
ła troska o jak najlepszą jakość obsłu-
gi  Członków  SMF.  Wykonano  wnioski 
z obligatoryjnej  lustracji  pełnej  za  lata 
2007-2009 przeprowadzonej przez Re-
gionalny Związek Rewizyjny Spółdziel-
czości Mieszkaniowej w Katowicach.

SMF  zrealizowała  większość  przed-
sięwzięć ujętych w planie strategicznym, 
tj. w uchwale kierunkowej na lata 2009-
2012.  Zrealizowano  w całości  plan  go-
spodarczy  SMF  na  2011  r.  Z ważniej-
szych  realizacji  należy  wymienić  m.in. 
zakończenie prac związanych z likwida-
cją elewacji acekolowych zawierających 
azbest  i ocieplenie budynków nierucho-

mości  przy  ul.  Wyzwolenia  9,  11  i 12 
w Siemianowicach  Śl.  (wykonanie  de-
cyzji  Państwowego  Inspektora  Nadzo-
ru Budowlanego termin 31. 12. 2011 r.). 

SMF prowadziła  także prace przygo-
towawcze inwestycji budowy domu przy 
ul.  Bocznej  w Siemianowicach  Śl.  oraz 
koncepcji budowy domów  jednorodzin-
nych  w Czeladzi.  W razie  realizacji  in-
westycje pomniejszą koszty eksploata-
cji i utrzymania dla Członków SMF. 

Zarząd  SMF  dysponując  zasobami 
informacyjno-analitycznymi na bieżąco 
przekazywał RN swoje uwagi dotyczą-
ce bieżącej działalności i prognozowa-
nej płynności finansowej.

Rada  Nadzorcza  stwierdza,  że 
w oparciu  o powziętą  wiedzę,  prze-
prowadzone kontrole  i badania, w tym 
sprawozdania  finansowego  SMF 
za 2011  r.  –  SMF  utrzymuje  dobrą 
ekonomikę przedsiębiorstwa i ma zdol-
ność do kontynuacji działalności. 

Zarząd SMF działał w interesie Człon-
ków  SMF  i uzyskał  pozytywną  oce-
nę  Rady  Nadzorczej  za  działalność 
w 2011 roku. 

Z upoważnienia Rady Nadzorczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD”
Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD” 
(-) Krystian Ledwoń

S p r a w o z d a n i e  R a d y  N a d z o r c z e j  S M  „ F a b u d ”
z  d z i a ł a l n o ś c i  w  2 0 1 1  r o k u

Z a s o b y ,  b e z p i e c z e ń s t w o ,  e f e k t y w n o ś ć 

Ludzie w pojedynkę często sobie nie 
radzili  i deską ratunku dla nich okazy-
wały się wspólnoty budowlane, miesz-
kaniowe  zapewniające  im  dach  nad 
głową  i podstawy do życia. Myśl o ta-
kim  działaniu,  co  rusz  pojawiała  się, 
jednak z realizacją były kłopoty.

Bieda
Narodziny  spółdzielczości  jako  ru-

chu  społeczno-gospodarczego  umoż-
liwiającego  urzeczywistnienie  takich 
potrzeb  przypadają  na  I połowę  XIX 
wieku.  Na  jej  rozwój  miało  wpływ  kil-
ka czynników, w tym pogłębiający się 
problemu  ubożenia  ludzi.  W Anglii, 
w okresie  „rewolucji  przemysłowej”, 
zaczęły  w ośrodkach  robotniczych 
powstawać  pierwsze  stowarzyszenia 
spożywcze,  których  założeniem  by-
ło  organizowanie  wzajemnej  pomocy. 
Nie  funkcjonowały  one  długo  –  upa-
dały,  z powodu  filantropijnych  metod 
działalności  sprzecznych  z zasadami 
ekonomii. 

Spółdzielnia w Rochdale
W sierpniu 1844 roku grupa 28 ubo-

gich,  oszukiwanych  przez  prywat-
nych  sklepikarzy  tkaczy,  zorganizo-
wała  w Rochdale,  niewielkim  mie-
ście  w północnej  Anglii,  pierwszą 
wzorcową  spółdzielnię  spożywców, 
którą  nazwali  „Roczdelskie Stowa-
rzyszenie Sprawiedliwych Pionie-
rów”. Na  jej  fundusz udziałowy skła-
dały  się  wpłaty  wszystkich  członków 

– założycieli  spółdzielni. Statut przy-
jęto 24 października 1844 roku. Dwa 
miesiące  później,  w wyremontowa-
nym  przez  siebie  magazynie  przy 
ulicy  Toad  Lane  31,  otwarto  pierw-
szy  mały  sklepik.  Tkacze  z Rochda-
le  dążyli  do  jasno  postawionych  ce-
lów:  zapewnienia  sobie  tanich  i do-
brych, uczciwie sprzedawanych arty-
kułów  codziennego  użytku.  Mieli  na-
dzieję  również,  iż  dzięki  współpra-
cy  nie  tylko  uda  im  się  zrealizować 
swoje  potrzeby,  ale  też,  że  przyczy-
nią  się  w znacznym  stopniu  do  zbu-
dowania  nowego,  sprawiedliwszego 
społeczeństwa. Stowarzyszenie wiel-
ką wagę przykładało do wychowania 
i kształcenia  swoich  członków  oraz 
ich rodzin. 

Spółdzielnia  z Rochdale  wyciągnę-
ła  wnioski  z niepowodzeń  poprzedni-
ków. Ustaliła własne zasady organiza-
cyjne  i gospodarcze,  które  obowiązy-
wały przez wiele  lat, do dzisiaj noszą 
nazwę  „zasad  roczdelskich”.  Do  nich 
należały:
1. Otwarte członkostwo.
2.  Demokratyczne zarządzanie i spra-

wowana  kontrola  przez  organa 
spółdzielni  wybierane  w wolnych 
i na  zasadzie  równości  przeprowa-
dzanych wyborach.

3.  Podział  nadwyżki  wśród  członków 
w stosunku  do  ich  udziału  w za-
kupach.

4. Ograniczone oprocentowanie udziału.
5. Sprzedaż za gotówkę.
6. Działalność społeczno-wychowaw-

cza.
7. Neutralność polityczna i społeczna.

„Rochdelskie  Stowarzyszenie  Spra-
wiedliwych  Pionierów”  w niedługim 
czasie  stało  się  silną  organizacją  go-
spodarczą.  Ilość  członków  dynamicz-
nie  wzrastała.  W 1867  roku  wybudo-
wano  wielki  budynek,  w którym  mie-
ściły  się sklepy,  zakłady produkcyjne, 
jak  również  biura,  biblioteka  i czytel-
nia, a nawet sala teatralna.  

Stowarzyszenie  wpłynęło  na  rozwój 
spółdzielczości  w całej  Anglii  i dalej 
–  w krajach  europejskich,  takich  jak: 
Niemcy, Szwajcaria, Francja, Włochy, 
Belgia, Austria, Czechy i Rosja, w tym 
na  ziemiach  polskich  pod  zaborami 
oraz w Ameryce Północnej. 

Pierwszą  ustawę  o spółdzielczości 
uchwalono w Anglii w 1852  roku. Pod 
koniec  XIX  wieku  w Londynie  pod-
czas  Międzynarodowego  Kongresu 
Spółdzielczego,  powołano  do  życia 
Międzynarodowy  Związek  Spółdziel-
czy, do którego przystąpiło 18 państw. 
Pierwotnie obejmował on jedynie spół-
dzielczość  spożywców,  ale  z czasem 
stał się organizacją bardziej uniwersal-
ną. Co ciekawe, termin spółdzielczość 
w języku polskim upowszechnił się do-
piero w XX wieku. 

Materiał opracowano na podstawie pu-
blikacji  „Księga  polskiej  spółdzielczo-
ści” z 2004 roku oraz informacji ze stro-
ny  internetowej  www.spoldzielniemiesz-
kaniowe.pl

Rok 1844 - początki spółdzielczości
Zjawisko współdziałania, łączenia starań jednostek dla realizacji wspól-

nych celów samopomocy czy samoobrony wobec różnego rodzaju zagro-
żeń, znane jest niemal od początku ludzkości i to w wielu formach. 
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Sprawozdanie Zarządu SM „Fabud” z działalności Spółdzielni 
w 2011 roku oraz kierunki działania na 2012 rok i lata następne

(sprawozdanie z działalności jednostki – art. 49 ustawy o rachunkowości).

1. działalność członkowsko-mieszkaniowa
1.1. Rejestr członkowski

Tabela nr 1. Członkostwo w SM „FABUD” – lata 2010-2011

W 2011 roku:
-  w związku  ze  zbyciem  spółdzielczego  własnościowego 

prawa  do  lokalu,  garażu  oraz  zbyciem  prawa  odrębnej 
własności lokalu wystąpiło ze Spółdzielni 30 Członków,

-  skreślono 4 członków z powodu zgonu,
-  przyjęto w poczet członków 38 osoby, które nabyły prawa 

do lokali w wyniku nabycia spółdzielczego własnościowe-

go prawa do lokalu, garażu oraz prawa odrębnej własno-
ści lokalu na rynku wtórnym,

-  w związku  ze  zbyciem  lokalu  mieszkalnego  i nie  złoże-
niem rezygnacji z członkostwa skreślono 2 Członków na 
podstawie § 19 ust. 1 i ust. 2, pkt 2 Statutu SMF,

Łącznie  liczba Członków w porównaniu do poprzedniego 
roku zwiększyła się o 2 osoby.

1.2. Struktura praw do lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży – patrz wykres nr 1, str. 16

2. działalność samorządowa
2.1. Stan realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Członków SM „FABUD”  

przeprowadzonego 30. 05. 2011 r. - podjęto 10 uchwał

Uchwała nr 1/2011
 w sprawie: przyjęcia ilości Członków Rady Nadzorczej na 

kadencję 2011-2014
Wykonano

Uchwała nr 2/2011
w sprawie:  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego 

Spółdzielni za rok 2010
Wykonano

Uchwała nr 3/2011
w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorcze j SM 

„FABUD”
Wykonano

Uchwała nr 4/2011
w sprawie:  przyjęcia  wniosków  z lustracji  pełnej  za  lata 

2007-2009 
Wykonano

Uchwała Nr 5/2011
w sprawie: udzielenia absolutorium za działalność w 2010 

roku Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Michalskiemu 
Wykonano

Uchwała nr 6/2011
w sprawie: udzielenia absolutorium za działalność w 2010 

roku  zastępcy  Prezesa  ds.  ekonomiczno-finansowych  
Annie Wiche-Nowickiej

Wykonano

Uchwała nr 7/2011
w sprawie:  oznaczenia  najwyższej  sumy  zobowiązań 

w 2011 r. i do najbliższego WZ w 2012 r.
Nie wykorzystano środków  

najwyższej sumy zobowiązań.
Uchwała nr 8/2011

w sprawie: wyboru Członków Rady Nadzorczej na kaden-
cję 2011-2014

Rada ukonstytuowała się  
na posiedzeniu RN w dniu 8. 06. 2011 r.
Uchwała nr 9/2011

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej 
na kadencję 2011-2014

Wykonano
Uchwała nr 10/2011

w sprawie wniosków:
1. Przygotować plan malowania klatek schodowych w bu-

dynku  przy  ul.  Budryka  1,  3  w Chorzowie  począwszy  od 
2012 roku 

Wykonano
2.  Uzupełnić  brakujący  podjazd  dla  wózków  w budynku 

przy ul. Wyzwolenia 7c w Siemianowicach Śl.
Wykonano

L.P. Wyszczególnienie
Ilość Członków

wg stanu na dzień %
31. 12. 2010 r. 31. 12. 2011 r.

1.
Członkowie ogółem, w tym:
- oczekujący (zał.)
- prawni

1.075
6
1

1.077
3
1

98,44

2.

Zmniejszenie liczby Członków ogółem,
w tym z tytułu:
- wystąpienia ze Spółdzielni
- wykluczenia
- skreślenia

581

423
58
100

617

453
62
102

107,19

M i n ą ł  r o k
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2.2. STAN REALIZACJI WNIOSKÓW Z LUSTRACJI PEŁNEJ SMF ZA LATA 2007-2009.
Tabela 2. Realizacji wniosków z lustracji pełnej SMF.

LP. Wnioski z lustracji Stan realizacji

1. Przestrzegać przepisów art. 168 Kodeksu pracy
Przepisy art. 168 KP są przestrzegane na bieżąco. 

Obecnie termin realizacji niewykorzystanego urlopu z ro-
ku poprzedniego przedłużono do 30 września. 

2.

Podjąć  działania  mające  na  celu  doprowadzenie  do 
kompletności wszelkie protokoły z kontroli, o których mo-
wa w art. 62 Prawa budowlanego, szczególnie w zakre-
sie  kontroli  instalacji  gazowych  i kominów,  rozważając 
w ostateczności  wykorzystanie  skierowania  odpowied-
nich wniosków do organów ścigania.

Kontrole prowadzone są corocznie zgodnie z art. 62 
Prawa budowlanego. W przypadku nieudostępnienia 
w wyznaczonych terminach lokali, ADM wysyła listem 
poleconym nakazy przeprowadzenia pomiarów i dostar-
czenia protokołów. Wobec uchylających się rozważa się 
skierowanie wniosków do gazowni o odłączenie gazu, 
a ostatecznie do organów ścigania.

3.
Wyeliminować koszty dzierżawy pomieszczeń przy roz-

liczaniu  kosztów  dostaw  energii  cieplnej  dla  spełnienia 
wszystkich wymogów art. 45a Prawa energetycznego.

Wyeliminowano; mieszczą się obecnie w kosztach bez-
pośrednich z tyt. eksploatacji i utrzymania nieruchomości. 

4.

Rozważyć dokonywanie  rozliczenia  różnic w kosztach 
dostawy wody i odprowadzenia ścieków, o których mowa 
w art. 26 i 27 ustawy o zbiorowym doprowadzeniu wody 
i zbiorowym  odprowadzeniu  ścieków  łącznie  z rozlicze-
niami okresowymi.

W chwili obecnej różnice pokrywane są i rozliczane 
z opłatą stałą na poszczególnych nieruchomościach. 
Opłatę stałą stanowią zaliczki na pokrycie ww. różnic. 

5.

Bieżąco  śledzić  stan  zaległości  w opłatach  i w razie 
potrzeby  podejmować  działania  windykacyjne  dla  nie-
dopuszczenia  do  pogorszenia  się  płynności  finansowej 
Spółdzielni.

Wniosek realizowany jest na bieżąco. Zawarto umowę 
z zewnętrzną firmą windykacyjną, której działania powo-
dują zahamowanie tendencji wzrostowej zaległości.

2.3. STAN REALIZACJI UCHWAŁY KIERUNKOWEJ WZ NR 5/2009 NA LATA 2009 – 2012 
Tabela 3. Realizacji uchwały kierunkowej WZ nr 5/2009 – dane kwiecień 2012 r.

Nr i tematyka planów 
wycinkowych

Ilość zadań
planowane  
/ wykonane  

/ *zadania rozpoczęte  
(realizacja częściowa)

Uwagi, korekty, koszty (nakłady) wykonane

Ad. I. 
Plan przedsięwzięć 

organizacyjno-samo-
rządowych

3 – 2 (korekta) / 2

-  Korekta - Uchwała RN nr 16/2009 z 2009-10-21 ws. odstąpienia od 
badania rewidenckiego sprawozdania finansowego za 2009 r., któ-
remu SMF nie podlega zgodnie z ustawą o rachunkowości (sytuacja 
finansowa należyta, oszczędność kosztów).

-  Wykonano:
-  Lustracja pełna działalności SMF za lata 2007-2009.
-  Usprawnienie  komunikacji  z Członkami  i prezentacji  informacji  na 

ZCzS i WZ z użyciem sprzętu audio-video.
-  Σ 15,4 tys. zł brutto

Ad. II. 
Plan przedsięwzięć 

technicznego utrzyma-
nia nieruchomości

16 / 7 / *1

-  *Docieplenie stropu poddasza – ul. Wyzwolenia 1, 3, 5, 7.
-  Modernizacja daszków nad wejściem ul. Wyzwolenia 7.
-  Docieplenie stropu poddasza – ul. Wyzwolenia 12a, b.
-  Wymiana instalacji z.w. i c.w.u. – ul. Witolda Budryka 1 i 3.
-  Likwidacja nieczynnych kominów – ul. Karola Świerczewskiego 78c.
-  Demontaż  elewacji  acekolowych  zawierających  azbest  i ocieplenie 

ścian szczytowych – ul. Wyzwolenia 12.
-  Demontaż elewacji acekolowej i ocieplenie ścian – ul. Wyzwolenia 9, 11.
-  Budowa nowego placu zabaw.
-  Σ 2.191,8 tys. zł brutto
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2.4. Stan realizacji wniosków ZCzS przeprowadzonych od 11 do 28. 04. 2011 r.
Tabela 4. Realizacji wniosków ZCzS odbytych w 2011 r.

Wyszczególnienie
WNIOSKI 

zgłoszone wykonane
Przyjęte do realizacji 

w 2012 r.
Przyjęte

w planie długoterminowym
ZCzS nr 1 1 1 — —

ZCzS nr 2 4 3 — 1
ZCzS nr 3 3 1 2 —
ZCzS nr 4 1 — — 1
ZCzS nr 5 5 3 — 2
ZCzS nr 6 1 1 — —
ZCzS nr 7 6 4 — 2
ZCzS nr 8 0 — — —
ZCzS nr 9 4 3 1 —

ZCzS nr 10 2 2 — —
ZCzS nr 11 1 1 — —
ZCzS nr 12 2 1 — 1
ZCzS nr 13 7 4 2 1

Razem 37 24 5 8

Nr i tematyka planów 
wycinkowych

Ilość zadań
planowane  
/ wykonane  

/ *zadania rozpoczęte  
(realizacja częściowa)

Uwagi, korekty, koszty (nakłady) wykonane

Ad. III.
Plan przedsięwzięć 

związanych z prowa-
dzeniem działalności 
gospodarczej SMF.

2 / 2

-  Przychody:
-  zawarto umowę na zarządzanie wspólnotą mieszkaniową od 1. 01. 2010 r. 

Obecnie SMF zarządza 2 wspólnotami. Dochód roczny ok. 18 tys. zł,
-  dochód z najmu lokali użytkowych na mieniu od 2009 r. – ok. 84 tys. zł.

Ad. IV.
Plan przedsięwzięć 

inwestycyjnych
4 / 3 /*1 

-  Nabyto grunt pod budynkiem przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 51b, 
c, d w Katowicach.

-  Wybudowano garaże – 14 boksów – przy ul. Witolda Budryka w Cho-
rzowie.

-  *Zagospodarowanie gruntu SMF przy ul. Bocznej – uzyskano pozwo-
lenie na budowę.

-  Koncepcja nabycia gruntów w obrębie ul. Siemianowickiej i Staszica 
w Czeladzi pod budowę ok. 20-25 domów jednorodzinnych.

-  Σ 727 tys. zł brutto.

Ad. V.
Plan przedsięwzięć 

związany z działalnością 
społeczną, oświatową 
i kulturalną

3 / 3 
-  Realizacja bieżąca.
-  Dodatkowo „SO” jest prezentowane na stronie internetowej.
-  Σ 106 tys. zł brutto.

Ad. VI.
Plan zarządzania nie-

ruchomościami, zabez-
pieczenia finansowego 
i realizacji zobowiązań

4 / 3 /*1

-  Przychody:
-  w latach 2009-2011 2009 r. uzyskano z lokat bankowych 106 tys. zł,
-  uzyskano pożyczkę w WFOŚiGW w Katowicach na  likwidację ace-

koli i ocieplenie ul. Wyzwolenia 9, 11 - 1.172,3 tys. zł,
-  restrukturyzacja opłat z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości.

-  *Modyfikacja  oprogramowania  rozliczeniowego  i sprzętu  informa-
tycznego  pod  rozliczenia  indywidualne  (modyfikacja  zakończona, 
w trakcie uruchamianie modułu KOSZTY).

-  Σ 166 tys. zł brutto.

OGÓŁEM 31 / 20 / 3* 3.100,2 tys. brutto

 Planowane nakłady 4.168 tys. zł – wykonane 3.100,2 tys. zł, tj. 74,4 %

Tabela 3. Realizacji uchwały kierunkowej WZ nr 5/2009 – dane kwiecień 2012 r.  ciąg dalszy
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3. dZIaŁaLNOŚĆ SPOŁECZNO-OŚWIaTOWa I KuLTuRaLNa – patrz wykres 3, str. 17

4. Gospodarka zasobami
4.1. Zarządzanie nieruchomościami SMF i odrębnej własności.

Tabela 5. Zarządzanie zasobami SMF i odrębnej własności.

Lp. Wyszczególnienie 31. 12. 2010 r. 31. 12. 2011 r.

1 2 3 4

1. Ilość wyodrębnionych nieruchomości budynkowych [szt.]  21 21

2. Ilość budynków [szt.] ogółem, w tym: 34 34

2.1. mieszkalnych 20 20

3. Ilość lokali [szt.], w tym: 1.210 1.210

3.1. mieszkań  1.037 1.037

3.2. garaży 166 166

3.3. lokali użytkowych 7 7

4. Ilość lokali użytkowych na części wspólnej [szt.] 30 30

5. Powierzchnia użytkowa [m2] zarządzana ogółem, w tym: 64.047,08 64.047,08

5.1. mieszkań SMF 56.365 56.365

6. Powierzchnia gruntów [m2] ogółem 73.590 73.590

7. Ilość klatek schodowych [szt.] ogółem 60 60

8. Ilość dźwigów osobowych [szt.] 13 13

9. Ilość kotłowni własnych [szt.] 2 2

10. Powierzchnia terenów utwardzonych [m2] (chodniki, drogi, parkingi) 34.500 34.500

11. Powierzchnia terenów zielonych – trawników [m2] ogółem 29.673 29.673

12. Powierzchnia żywopłotów [mb] 2.256 2.256

13. Ilość firm świadczących usługi konserwacyjno-porządkowe - gospodarze [szt.] 4 4

14. Ilość pracowników administracji nieruchomości [etat] 2 1

15. Ilość mieszkańców 2.691 2.675

4.2. Zarządzanie nieruchomościami obcymi.
Tabela 6. Nieruchomości obce w zarządzie SMF

Lp. Wyszczególnienie 31. 12. 2010 r. 31. 12. 2011 r.

1. Ilość budynków [szt.] 2 2

2. Ilość lokali [szt.] 17 17

3. Powierzchnia użytkowa [m2] 2.629,00 2.629,00

Sprawozdanie Zarządu SM „Fabud” z działalności Spółdzielni 
w 2011 roku oraz kierunki działania na 2012 rok i lata następne

Spółdzielnia  zarządza  pawilonem  handlowo-produkcyj-
nym przy ul. Witolda Budryka 4 oraz budynkiem mieszkal-

no-usługowym przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 81 w Sie-
mianowicach Śl.

4.3. Działalność eksploatacyjna

Spółdzielnia  zarządzała  36  budynkami  o powierzchni 
66.676,08 m2 na terenie miast: Siemianowice Śląskie, Cho-
rzów i Katowice.

Obsługą  konserwacyjno-porządkową,  w ramach  własnej 

działalności  gospodarczej,  zajmują  się  4  firmy  tzw.  go-
spodarze  nieruchomości  (sprawy  awaryjne  –  całodobowo 
i w dni  świąteczne).  Całością  zarządza  kierownik  admini-
stracji nieruchomości. 

M i n ą ł  r o k
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Finansowanie:
Środki własne (opłaty na fundusz remontowy nieruchomo-

ści, eksploatację  i utrzymanie, pożyczki wewnętrzne z fun-
duszu  remontowego  centralnego),  pożyczka  z WFOŚiGW 
w Katowicach. 

W 2011 r. wykonano m.in.:
- zakończono  likwidację elewacji acekolowych  i ocieplenie 

budynków przy ul. Wyzwolenia 9, 11 oraz ścian szczytowych 
budynku nr 12 w Siemianowicach Śl. (Decyzja Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 139/2010 z 4. 10. 2010 r.  

o likwidacji acekoli do 30. 07. 2011 r.) – zdjęcia str. 32
- kontynuowano modernizację oświetlenia klatek schodo-

wych poprzez instalację czujników ruchu – zdjęcie str. 32
- przeprowadzono obligatoryjne badania techniczne – art. 

62 Prawa budowlanego – całe zasoby oraz remonty komi-
nów – zdjęcie str. 32 

-  zakończono montaż legalizacyjny wodomierzy oraz kon-
tynuowano  wymianę  podzielników  kosztów  centralnego 
ogrzewania z odczytem radiowym (odpowiednio całe zaso-
by, decyzje nieruchomości).

4.4. Techniczne utrzymanie nieruchomości budynkowych
Tabela 7. Utrzymanie nieruchomości budynkowych

Lp. Wyszczególnienie
Wydatki w zł

Wykonanie  
za rok 2011

Plan  
na rok 2012

1. Remonty  2.242.894,76 1.492.900,00

2. Konserwacje bieżące  326.172,99  327.800,00

Razem 2.569.067,75 1.820.700,00

Sprawozdanie Zarządu SM „Fabud” z działalności Spółdzielni 
w 2011 roku oraz kierunki działania na 2012 rok i lata następne

5. PLaNOWaNE INWESTYCJE SMF
1. Budynek mieszkalny  przy  ul. Bocznej w Siemiano-

wicach  Śl.  został  zaprojektowany  jako  pięciokondygnacyj-
ny  z 12  lokalami  mieszkalnymi  oraz  miejscami  postojowy-
mi w podziemiu.

Rozpoczęcie: 2013 rok – wizualizacja – patrz str. 32 
2. Domy jednorodzinne wolnostojące (projekt koncep-

cyjny) w Czeladzi ul. Stanisława Staszica-Siemianowicka
Powierzchnia użytkowa budynku: ok. 120-150 m2,2w tym 

garaż z dwoma miejscami postojowymi

Powierzchnia działki: ok. 800 m²
Warunki umowne: przystąpienie do Spółdzielni i zawarcie 

umowy o budowę (bez zysku deweloperskiego):
-  rezerwacyjnej  (wkład  na  przygotowanie  inwestycji  i za-

kup gruntu)
- końcowej.
Prognoza rozpoczęcia: 2013-2014. Wizualizacja i map-

ka sytuacyjna – patrz str. 32.

6. dZIaŁaLNOŚĆ FINaNSOWa
6.1. Bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa

- Bilans sporządzony na 31. 12. 2011 r. po stronie akty-
wów i pasywów wykazuje sumę 25.505.683,09 zł.

Prezentowane  w bilansie  informacje  liczbowe  przedsta-
wiają po stronie aktywów stany majątku  trwałego  i obroto-
wego na początek oraz koniec roku obrachunkowego, zaś 
po stronie pasywów źródła ich finansowania. Po stronie ak-
tywów składniki majątkowe uszeregowane są według zwięk-

szającego  się  stopnia  płynności  tzn.  łatwości,  z jaką  mo-
gą być zamieniane na gotówkę. Po stronie pasywów wyka-
zuje się poszczególne pozycje według stopnia pilności  ich 
zwrotu.

Źródłem  finansowania  aktywów  Spółdzielni  jest  z jednej 
strony kapitał (fundusz) własny, z drugiej zobowiązania i re-
zerwy przeznaczone na ten cel. 

Bilans sporządzony na 31 grudnia 2011 roku - wersja skrócona
Tabela 8. Bilans SMF za 2011 rok w złotych

Aktywa Stan na 1. 01. 2011 r. Stan na 31. 12. 2011 r.

A. Aktywa trwałe 23.425.955,15 22.205.253,43

I. Wartości niematerialne i prawne 61.887,23 52.065,41

II. Rzeczowe aktywa trwałe 20.198.090,73 19.142.131,10

III. Należności długoterminowe 3.165.977,19 3.011.056,92

IV. Inwestycje długoterminowe — —

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe — —

ciąg dalszy na str. 18
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zagadnienia  dotyczące inwestycji 

sprawy organizacyjno-samorządowe

zagadnienia gospodarcze 
i ekonomiczno-finansowe
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Wykres nr 1. Struktura praw do lokali (stan na dzień 31. 12. 2011 r.)

Wykres nr 1. Struktura zakresu tematycznego podjętych uchwał RN SMF w 2011 roku

Wykres nr 2. Ilość lokali w nieruchomościach SM „FABUD”  według stanu na 31. 12. 2011 r.

ul. Wyzwolenia  
- budynki niskie

ul. Wyzwolenia 9 i 11

ul. Wyzwolenia 12

ul. Marii  
Skłodowskiej-Curie 91-113

ul. Karola 
Świerczewskiego 78a, 78c

ul. Witolda Budryka 1, 3

ul. ks. Piotra  
Ściegiennego 51, 51a

ul. ks. Piotra  
Ściegiennego 51 b-d

ul. Jana III 
Sobieskiego 22

własnościowe - 836 

lokatorskie - 21

najem - 20

odrębna własność - 333

333

836

21
20

1

20

15

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SM „FABUD” z działalności w 2011 roku

Czytaj str. 9

Sprawozdanie Zarządu SM „FABUD” z działalności Spółdzielni w 2011 roku  
oraz kierunki działania na 2012 rok i lata następne



Wykres nr 3.  Działalność społeczno-oświatowa i kulturalna

Publikacja gazetki 
„Spółdzielczym Okiem”

Organizacja imprezy 
„Mikołaj”

Inicjatywy kulturalno-
sportowe Członków

Remont i konserwacja 
placów zabaw

Pozostałe

11,40%

0,80% 2,80%
11,50%

73,60%
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Wykres nr 4. Koszty działalności  
eksploatacyjno-remontowej SMF w 2011 roku

Wykres nr 5. Stan zadłużenia z tytułu opłat za użytkowanie lokali nieruchomości budynkowych SMF (w %)

Eksploatacja

Media

Remonty

1. ul. Wyzwolenia 1, 3, 5, 7, Stawowa 4

2. ul. Wyzwolenia 9, 11

3. ul. Wyzwolenia 12

4. ul. Witolda Budryka 1, 3

5. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 91-113

6. ul. Karola Świerczewskiego 78a,78c

7. ul. ks. Piotra Ściegiennego 51, 51a

8. ul. ks. Piotra Ściegiennego 51b-d

9. ul. Jana III Sobieskiego 22

23,50%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

45,40%

31,00%

31. 12. 2011 r.31. 12. 2010 r.

Czytaj str. 14

Czytaj str. 19

Czytaj str. 19
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B. Aktywa obrotowe 2.167.027,41 3.300.429,66

I. Zapasy — —

II. Należności krótkoterminowe 517.592,27 552.567,89

III. Inwestycje krótkoterminowe 788.914,74 1.025.254,65

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 860.520,40 1.722.607,12

Suma aktywów 25.592.982,56 25.505.683,09

Pasywa Stan na 1. 01. 2011 r. Stan na 31. 12. 2011 r.

A. Kapitał ( fundusz ) własny 20.056.691,65 19.514.152,21

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 15.916.373,91 15.587.499,31

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) — —

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

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 3.988.671,57 3.749.511,96

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny — —

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe — —

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych — —

VIII. Zysk (strata) netto 151.646,17 177.140,94

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

— —

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5.536.290,91 5.991.530,88

I. Rezerwy na zobowiązania — —

II. Zobowiązania długoterminowe 3.865.014,78 4.551.778,25

III. Zobowiązania krótkoterminowe 1.178.576,45 699.083,39

IV. Rozliczenia międzyokresowe 492.699,68 740.669,24

Suma pasywów 25.592.982,56 25.505.683,09

Sprawozdanie Zarządu SM „Fabud” z działalności Spółdzielni 
w 2011 roku oraz kierunki działania na 2012 rok i lata następne

 Rachunek zysków i strat przedstawia  roczne  koszty 
i przychody w układzie porównawczym, zgodnym z ustawą 
o rachunkowości, dzieląc całą działalność SMF na podsta-
wową (operacyjną), pozostałą operacyjną i finansową. 

Działalność podstawowa wykazuje zysk (zysk z lok. użyt-
kowych, ewentualnie wyniki z tych elementów nieruchomo-

ści, które niepodlegają zwolnieniu podatkowemu). Zysk ten 
stanowi punkt wyjścia dla określenia w sposób narastający 
wyniku na całkowitej działalności Spółdzielni. 

Wykazany  zysk  nie  jest  tożsamy  z zyskiem  tzw.  „do  po-
działu”, ten określony jest w zbiorczym wykonania zadań fi-
nansowych w informacji dodatkowej

Tabela 8. Bilans SMF za 2011 rok w złotych - ciąg dalszy

Rachunek zysków i strat sporządzony na 31 grudnia 2011 roku
- wariant porównawczy - wersja skrócona

Tabela 9. Rachunek zysków i strat w złotych według stanu na 31. 12. 2010 r. i 31. 12. 2011 r.

Wyszczególnienie 31. 12. 2010 r. 31. 12. 2011 r.

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

6.324.684,59 6.465.097,35

B. Koszty działalności operacyjnej 6.212.915,85 6.330.395,85

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 111.768,74 134.701,50

D. Pozostałe przychody operacyjne 22.352,08 68.523,15

E. Pozostałe koszty operacyjne 17.690,38 19.003,96

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 116.430,44 184.220,69

M i n ą ł  r o kciąg dalszy 
ze str. 15
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Sprawozdanie Zarządu SM „Fabud” z działalności Spółdzielni 
w 2011 roku oraz kierunki działania na 2012 rok i lata następne

Wyszczególnienie 31. 12. 2010 r. 31. 12. 2011 r.

G. Przychody finansowe 107.656,37 106.298,23

H. Koszty finansowe 30.167,64 70.999,98

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 193.919,17 219.518,94

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

I. Zyski nadzwyczajne — —

K. Zysk (strata) brutto (I+/-J) 193.919,17 219.518,94

L. Podatek dochodowy 42.273,00 42.378,00

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

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 151.646,17 177.140,94

- Informacja dodatkowa zawiera szczegółowy opis ope-
racji księgowych ujętych w bilansie, rachunku zysku i strat. 
Ponadto  zawiera  zestawienie  struktury  funduszy,  podział 
zobowiązań i należności Spółdzielni, wykaz czynnych i bier-
nych rozliczeń międzyokresowych, jak również zbiorcze wy-
konanie zadań  finansowych w układzie  rozliczeń poszcze-

gólnych  grup  nieruchomości  i ich  powiązanie  z elementa-
mi  wynikającymi  z ustawy  o rachunkowości.  Jednocześnie 
ww. zestawienie stanowi punkt wyjścia dla określenia wiel-
kości i podziału wyniku oraz utworzenia planu gospodarcze-
go na rok 2012.

6.2. Struktura kosztów i przychodów gospodarki nieruchomościami
Koszty  i przychody zostały w pełni  rozliczone w miejscach 

ich  powstawania  –  na  poszczególnych  oznaczonych  nieru-
chomościach  (rozliczenia  nieruchomości  były  dostarczane 
użytkownikom lokali przed dorocznym ZCzS) a uzyskane wy-
niki stanowią ich bilanse otwarcia. Koszty działalności eksplo-
atacyjno-remontowej prezentujemy w wykresie nr 4.

Wynik  uzyskany  z własnej  działalności  gospodarczej  po 
opodatkowaniu  w wysokości  87.899,11  zł  proponuje  się 
przeznaczyć,  na  zmniejszenie  obciążeń  członków  z tytułu 

eksploatacji  i utrzymania  nieruchomości,  na  zasilenie  fun-
duszu remontowego mienia oraz centralnego, pokrycie wy-
niku  ujemnego  działalności  społeczno-kulturalnej  oraz  do 
rozliczenia  z pozostałą  działalnością  zgodnie  z projektem 
uchwały WZ. 

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

Wykres 4 – czytaj str. 17.

Tabela 9. Rachunek zysków i strat w złotych według stanu na 31. 12. 2010 r. i 31. 12. 2011 r. - ciąg dalszy

Tabela 10. Stan zadłużenia z tytułu opłat za użytkowanie lokali na 31. 12. 2011 r.

Lp. Nieruchomości
Zadłużenie z odsetkami w zł

31. 12. 2010 r. 31. 12. 2011 r.
+ % wzrostu
- % spadku

1 2 3 4 6

I. Nieruchomości budynkowe 454.935,29 536.177,32 17

II. Nieruchomości garażowe 3.287,08 2.991,01 93

III. Pozostałe lokale użytkowe 36.639,61 62.362,53 168

Ogółem 494.861,97 601.530,86 22

6.3. Należności i zobowiązania
W roku 2011 odnotowano wzrost zadłużenia o 22% w sto-

sunku do  roku 2010  (dane z odsetkami)). Stan zadłużenia 
z tytułu opłat na 31. 12. 2011 r. wyniósł 601.530,86 zł – patrz 
Tabela nr 10. oraz wykres nr 5 na str, 17. W tym okresie wy-

sokość zadłużenia do naliczeń  (należnych wpłat) wyniosła 
8,5% (razem z należnymi odsetkami) Jednocześnie w cza-
sie  objętym  sprawozdaniem  prowadzono  32  spraw  sądo-
wych oraz 1 o licytację lokalu.

Chcesz poruszyć jakieś zagadnienie o miejscu zamieszkania, osiedlu? 
Masz propozycję na dotyczącą ogółu publikację na łamach „Spółdzielczym Okiem”?!

Napisz: sofabud@poczta.fm
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Sprawozdanie Zarządu SM „Fabud” z działalności Spółdzielni 
w 2011 roku oraz kierunki działania na 2012 rok i lata następne

Sytuacja majątkowa za badany rok obrachunkowy, sporzą-
dzona  w oparciu  o wskaźniki  analizy  finansowej,  obejmują-
ca źródła pokrycia poszczególnych grup majątku, uzupełnio-
na o wskaźniki płynności jak również stosowana zasada roz-
liczania  poszczególnych  nieruchomości  przy  jednoczesnej 
projekcji  ich  zdolności  finansowych  polegającej  na  tworze-
niu  rezerw na prognozowane zadłużenia na najbliższy  rok, 
umożliwia realizację planowanych przedsięwzięć w 2012 r. 

Sprawozdanie  finansowe  Spółdzielni  za  2011  r.  sporzą-
dzono  we  wszystkich  istotnych  aspektach  zgodnie  z obo-
wiązującymi  normami  prawa,  ustawy  o rachunkowości,  na 
podstawie  prowadzonych  ksiąg  rachunkowych  i przedsta-
wia rzetelnie,  jasno wszystkie  informacje  istotne dla oceny 
sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni.

Bilans za 2011 r. sporządziła główna księgowa SMF.

6.5. Szczególne wydarzenia w roku obrotowym mające wpływ na działalność SMF 
Istotnymi  zdarzeniami  wpływających  na  działalność  (fi-

nansową)  SMF  miało  zakończenie  prac  termomoderni-
zacji  budynków  przy  ul.  Wyzwolenia  9,  11  w Siemianowi-

cach Śląskich oraz zakończenie  inwestycji garażowej przy  
ul. Witolda Budryka.

6.6. Polityka finansowa
Ewidencja  przychodów  (wpływów)  i kosztów  (wydatków) 

realizowana  jest  zgodnie  z wytycznymi  „Regulaminu  go-
spodarki finansowej SMF” (Uchwała RN nr 41/2008) wg po-
wstawania  na  poszczególnych  oznaczonych  nieruchomo-
ściach.

Źródłami  finansowania  kosztów  eksploatacji  i utrzyma-
nia  nieruchomości,  usług  komunalnych,  w tym  mediów  są 
przede wszystkim opłaty wnoszone przez użytkowników lo-
kali, pomniejszone o pożytki i inne przychody z nieruchomo-
ści wspólnej oraz pożytki i inne przychody z własnej działal-
ności gospodarczej SMF.

Główne przedsięwzięcia:
  intensyfikacja działań windykacyjnych
  terminowa spłata kredytów i pożyczek
  zrównoważenie  przychodów  i planowanych  kosz-

tów  opłat  za  użytkowanie  lokali,  w tym  m.in.  eksplo-
atacji  i utrzymania  nieruchomości  (regulacja  stawek  
od 1. 04. 2012 r.)

  kontynuacja  wdrażania  (uruchamiania)  kolejnych  seg-
mentów  zmodernizowanego  informatycznego  oprogra-
mowania  zarządczego  pod  indywidualne  rozliczanie  lo-
kali (zakończenie w 2012 r.).

6.7. Działalność społeczno-kulturalna i oświatowa6.7. Działalność społeczno-kulturalna i oświatowa

Główne przedsięwzięcia:
  kontynuacja  emisji  biuletynu  „Spółdzielczym  Okiem” 

w formie  papierowej  i elektronicznej  na  stronie  interne-
towej SMF.

6.8. Zagrożenia i niepewności realizacji planu:
  niestabilny interwencjonalizm (zależność rynku od regu-

lacji prawnych – awizowane kolejne projekty zmian ustaw 
okołospółdzielczych, w tym usm i Prawo spółdzielcze,

  zadłużenie z tytułu opłat za lokale,
  zaostrzone  kryteria  zaciągnięcia  kredytów  hipotecznych 

dla nabywców nowych mieszkań (rekomendacja „T” KNF).

6.9. DALSZE FUNKCJONOWANIE 
- SM „FABUD” ma zdolność do kontynuowania działalności.

Zarząd Spółdzielni 
Mieszkaniowej „FABUD”

Tytuł, układ, wytłuszczenia – Redakcja „SO”

6.4. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

COOPERATIVE ENTERPRISES BUILD A BETTER WORLD

Spółdzielnie budują lepszy świat

M i n ą ł  r o k
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Uchwała nr 1
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD”

z 28 maja 2012 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania  finansowego SM 

„FABUD” za 2011 r., w tym bilansu, rachunku zysku i strat, 
sprawozdania z działalności Zarządu oraz kierunków dzia-
łania na 2011 r. 

Na podstawie: art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 
1982 r. Prawo spółdzielcze z późn. zm. oraz § 106 pkt 2 Sta-
tutu Spółdzielni po zapoznaniu się z przedstawionym spra-
wozdaniem  Zarządu  Spółdzielni  z działalności  za  2011 r. 
i kierunkami działania na 2012 r. oraz bilansem, rachunkiem 
zysków i strat 

Walne Zgromadzenie
postanawia

§ 1.
Zatwierdzić  roczne  sprawozdanie  finansowe  Spółdzielni 

Mieszkaniowej „FABUD” za 2011 r., w którego skład wcho-
dzi: 
1.  Bilans Spółdzielni za 2011 r., który zamyka się po stronie 

aktywów i pasywów kwotą:
25.505.683,09 zł

słownie: dwadzieścia_pięć_milionów_pięćset_pięć_
tysięcy_sześćset_osiemdziesiąt_trzy_złote 09/100

2.  Rachunek  zysków  i strat  wykazujący  wynik  netto 
177.140,94 zł. 

3.  Informacja  dodatkowa  obejmującą  wprowadzenie  do 
sprawozdania finansowego oraz wszystkie istotne dodat-
kowe  informacje  i objaśnienia, które przedstawiają sytu-
ację majątkową i finansową jednostki, w tym poszczegól-
nych oznaczonych nieruchomości

4.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni (jednost-
ki) za rok 2011 wraz z kierunkami działania na rok 2012. 
Sprawozdanie  finansowe  SMF  za  2011  r.  jest 

załącznikiem do niniejszej Uchwały
§ 2.

1. Wyniki poszczególnych oznaczonych nieruchomości oraz 
wynik działalności społeczno-kulturalnej i oświatowej po-
zostają do rozliczenia w miejscu ich powstania.

2.  Kwotę  w wysokości  87.899,11  zł  uzyskaną  z pozostałej 
działalności gospodarczej SMF przeznaczyć na:
-  2.1.  zmniejszenie  obciążeń  Członków  z tytułu  eksplo-

atacji i utrzymania nieruchomości 69.000,00 zł,
- 2.2. fundusz remontowy centralny 12.700,00 zł,
- 2.3. zasilenie działalności społeczno-kulturalnej i oświa-

towej 3.800,00 zł,
- 2.4. fundusz remontowy mienia 1.600,00 zł,
- 2.5. na pozostałą działalność do rozliczenia 799,11 zł.

§ 3.
Sprawozdanie finansowe SMF za 2011 r. zostało podda-

ne badaniu pod względem rzetelności i prawidłowości przez 
Komisję  Rewizyjną  Rady  Nadzorczej  i przyjęte  przez  RN 
Uchwałą nr 8/2012 z dnia 18. 04. 2012 r. celem przedłoże-
nia do zatwierdzenia przez WZ, która jest załącznikiem do 
niniejszej Uchwały. 

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5.
Wykonanie Uchwały powierzyć Zarządowi SM „FABUD”.
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 38 § 1 pkt 2 ustawy Prawo spółdzielcze do 

wyłącznej  kompetencji  WZ  należy  zatwierdzenie  sprawoz-
dania finansowego.

ZARZĄD SMF     RADA NADZORCZA SMF
Uchwałę podjęto/nie podjęto*:
- …… głosami „ZA”, 
- przy …… głosach „PRZECIW”
- w obecności …… Członków
* niepotrzebne skreślić

  ………………………  ………………………

  Sekretarz  Przewodniczący
  Walnego Zgromadzenia  Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD”

z 28 maja 2012 r.
w sprawie:  przyjęcia  sprawozdania  Rady  Nadzorczej 

Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD” z działalności w 2011 r.
Na podstawie: art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 

1982 r. Prawo spółdzielcze z późn. zm. oraz § 106 pkt 2 Sta-
tutu Spółdzielni

Walne Zgromadzenie
postanawia

§ 1.
Przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 

2011 r., która jest załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
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”. 

RADA NADZORCZA

Uchwała nr 3
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD”

z 28 maja 2012 r.
w sprawie:  udzielenia  absolutorium  Prezesowi  Zarządu 

Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD” za działalność w 2011 
roku.

Na podstawie: art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 
1982 r. Prawo spółdzielcze z późn. zm. oraz § 106 pkt 3 Sta-
tutu Spółdzielni

Walne Zgromadzenie
postanawia

§ 1.
Udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi MICHALSKIEMU 

Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD” za 
działalność w 2011 roku.

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Członków SM „Fabud”
Tegoroczne Walne będzie miało do podjęcia 9 uchwał związanych z działalnością Spółdzielni.
Podczas obrad będą też podejmowane uchwały organizacyjno-proceduralne, których niepublikujemy. Zaznaczamy, że 

wszystkie uchwały obowiązkowo mają wpisane formuły o ich podjęciu lub nie,  ilości oddanych głosów „ZA”, „PRZECIW” 
oraz ilości obecnych, a także podpisy Przewodniczącego Obrad i Sekretarza. W uchwale nr 1 całą tę formułę publikujemy 
– w pozostałych pomijamy.
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§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 38 § 1 pkt. 2 Prawa spółdzielczego, do wy-

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

Walne  Zgromadzenie  podejmuje  uchwałę  w sprawie  ab-
solutorium  dla  każdego  z członków  Zarządu,  którzy  pełni-
li tę funkcję w okresie objętym sprawozdaniem 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. 

RADA NADZORCZA SMF
Uchwała nr 4

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD”
z 28 maja 2012 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium zastępcy Prezesa Za-
rządu  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „FABUD”  za  działalność 
w 2011 roku.

Na podstawie: art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 
1982 r. Prawo spółdzielcze z późn. zm. oraz § 106 pkt 3 Sta-
tutu Spółdzielni

Walne Zgromadzenie
postanawia

§ 1.
Udzielić  absolutorium Pani Annie WICHE-NOWICKIEJ – 

zastępcy  Prezesa  Zarządu  ds.  ekonomiczno-finansowych 
Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD” za działalność w 2011 
roku. 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 38 § 1 pkt. 2 Prawa Spółdzielczego, do wy-

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

Walne  Zgromadzenie  podejmuje  uchwałę  w sprawie  ab-
solutorium  dla  każdego  z członków  Zarządu,  którzy  pełni-
li tę funkcję w okresie objętym sprawozdaniem 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. 

RADA NADZORCZA SMF
Uchwała nr 5

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD”
z 28 maja 2012 r.

w sprawie: przyjęcia „uchwały kierunkowej” SM „FABUD” 
na lata 2012-2015 

Na podstawie: art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 
1982 r. Prawo spółdzielcze z późn. zm. oraz § 106 pkt 1 Sta-
tutu Spółdzielni

Walne Zgromadzenie
postanawia

§ 1.
Przyjąć  sprawozdanie  z wykonania  „uchwały  kierunko-

wej”  Walnego  Zgromadzenia  nr  5/2009  z 7  maja  2009  r. 
na  lata  2009-2012,  które  jest  załącznikiem  nr  1  do  niniej-
szej uchwały.

§ 2.
Przyjąć  do  realizacji  „uchwałę  kierunkową”  stanowiącą 

plan  strategiczny  Spółdzielni  pt.:  „kierunki rozwoju działal-
ności gospodarczej oraz społecznej, kulturalnej i oświato-
wej na lata 2012-2015” która  jest załącznikiem nr 2 do ni-
niejszej uchwały.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi SMF.

§ 4.
Nadzór  i okresowe  sprawozdania  z realizacji  powierzyć 

Radzie Nadzorczej SMF.
§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
Zakończyła  swój  bieg  Uchwała  „kierunkowa”  WZ 

nr 5/2009 z 7 maja 2009 r. w sprawie „kierunków rozwo-
ju  działalności  gospodarczej  oraz  społecznej  i kultural-
nej  SM  „FABUD”  na  lata  2009-2012  (tzw.  uchwała  „kie-
runkowa”). Stąd  niezbędnym  jest  podjęcie  uchwały  kon-
tynuacyjnej  na  lata  2012-2015.  Plan  strategiczny  spół-
dzielni  mieszkaniowej,  jakim  jest  uchwała  kierunkowa, 
spełnia  nadrzędną  funkcję  w systemie  planów  i definiu-
je  zbiór  podstawowych  decyzji  określających  cele  stra-
tegiczne  i ich  ewentualną  aktualizację  determinowaną 
zmieniającym się otoczeniem oraz uwarunkowaniami we-
wnętrznymi wraz z zapewnieniem niezbędnych zasobów 
do ich osiągnięcia. Oznacza to, że plan strategiczny doty-
czący Spółdzielni jako całości zapewnia realizację jej mi-
sji,  jest  zbudowany  z wielu  informacji  pochodzących  ze 
środowiska  spółdzielczego,  Członków  poszczególnych 
organów oraz z otoczenia, stąd ma charakter problemo-
wy, charakteryzując się znacznym wskaźnikiem niepew-
ności oraz agregacją. W warunkach spółdzielni  jest  two-
rzony  jako plan długoterminowy, określający  je strategię 
działania  i przyjmowany uchwałą przez najwyższy organ 
spółdzielni, tj. WZ. Plan ten winien zawierać się horyzon-
tem czasu kilkuletnim, najczęściej równym czasokresowi 
trwania kadencji organów Spółdzielni, a w szczególności 
Rady Nadzorczej. W oparciu o niniejszą uchwałę „kierun-
kową” Spółdzielnia sporządza plany operacyjne,  tj.  rocz-
ne plany gospodarcze Spółdzielni, w tym subplany ozna-
czonych nieruchomości. 

Plan opracowano w oparciu o przeprowadzoną diagnosty-
kę wewnętrzną i otoczenia, stan techniczny budynków i bu-
dowli, wnioski i postulaty Członków Spółdzielni oraz obowią-
zujących przepisów prawa. 

Projekt  uchwały  został  skonsultowany  podczas   Zebrań 
Członków  Spółdzielni  oznaczonych  nieruchomości  prze-
prowadzonych od 26. 03 do 16. 04. 2012 r.  i zaakceptowa-
ny przez Radę Nadzorczą SM „FABUD”, celem przedłoże-
nia  do  uchwalenia  przez  Walne  Zgromadzenie  Członków 
Spółdzielni.

RADA NADZORCZA i ZARZĄD SM „FABUD”

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Członków SM „Fabud”
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Załącznik nr 1 do Uchwały „kierunkowej” WZ nr 5/2012 z 28. 05. 2012 r.
Sprawozdanie z wykonania Uchwały „kierunkowej” WZ SMF nr 5/2009  w sprawie: przyjęcia do realizacji planu 

strategicznego pt. „kierunki rozwoju i działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Spółdzielni  
na lata 2009 – WZ 2012” - czytaj w Sprawozdaniu Zarządu str. 12

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Członków SM „Fabud”

COOPERATIVE ENTERPRISES BUILD A BETTER WORLD

Spółdzielnie budują lepszy świat

Załącznik nr 2 do Uchwały WZ nr 5/2012 z 28. 05. 2012 r. 
Uchwała kierunkowa 

pt. „Kierunki rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej, oświatowej i kulturalnej 
SM „FABUD” na lata 2012 WZ do 2015 WZ”

Lp. Wyszczególnienie

Szacunkowe 
koszty, nakłady 

(*przychody) 
w tys. zł

1 2 3

I PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ ORGANIZACYJNO-SAMORZĄDOWYCH

1.

Lustracja pełna z działalności SMF za lata 2010-2012 r. – obligatoryjna w 2013 r.

Razem 10,0

Źródło finansowania: opłata pt. „eksploatacja i utrzymanie nieruchomości”

II PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI

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

1.1. Budowa parkingu samochodowego w obrębie budynków 3, 5. 150,0

1.2.

Spłata pożyczki wewnętrznej z funduszu remontowego centralnego (f.r.c.) na budowę placu zabaw. 135,0

Razem 285,0

Źródło finansowania: fundusz remontowy nieruchomości (f.r.n.)

2. Nieruchomość budynkowa przy ul. Wyzwolenia 9a, b, c, 11a, b, c w Siemianowicach Śl.

2.1.

Spłata pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach, f.r.c., środków obrotowych na likwidację 
elewacji acekolowych z azbestem i ocieplenie budynków.
Razem 730,0

Źródło finansowania: fundusz f.r.n.

3. Nieruchomość budynkowa przy ul. Wyzwolenia 12 w Siemianowicach Śl.

3.1.

Modernizacja instalacji ppoż. na nawodnioną – decyzja pokontrolna Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śl.
Razem 60,0

Źródło finansowania: f.r.n.

4. Nieruchomość budynkowa przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 91÷113 w Siemianowicach Śl.

4.1.
Wymiana instalacji zimnej wody i ciepłej wody użytkowej z doposażeniem w cyrkulacyjne 
zawory termostatyczne (I etap budynki 91-97, 99-103.)

170,0

4.2.

Uszczelnienie złączy płyt ścian osłonowych i malowanie elewacji, I etap – ściany frontowe budynków. 100,0

Razem 270,0

Źródło finansowania: f.r.n.

5. Nieruchomość budynkowa przy ul. Witolda Budryka 1, 3 w Chorzowie

5.1.

Malowanie klatek schodowych (w tym modernizacja oświetlenia na ruchowe, wymiana 
okien, remont wejść do budynków) (I etap – budynek 3, 3a).

Razem 170,0

Źródło finansowania: f.r.n.
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Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Członków SM „Fabud”

Lp. Wyszczególnienie

Szacunkowe 
koszty, nakłady 

(*przychody) 
w tys. zł

1 2 3

6.
Nieruchomość budynkowa przy ul. Karola Świerczewskiego 78a, 78c 

w Siemianowicach Śl.

6.1. Ocieplenie klatki schodowej budynki 78a, 78c i remont schodów wejściowych. 60,0

6.2.

Rozbudowa parkingu przy budynku 78a. 20,0

Razem 80,0

Źródło finansowania: f.r.n.

7. Nieruchomość budynkowa przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 51, 51a w Katowicach

7.1.

Budowa przyłącza zimnej wody i stacji wymienników ciepła dla ciepłej wody użytkowej (udział).

Razem 50,0

Źródło finansowania: f.r.n.

8. Nieruchomość budynkowa przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 51b, c, d w Katowicach

8.1.

Budowa przyłącza zimnej wody i stacji wymienników ciepła dla ciepłej wody użytkowej (udział).

Razem 70,0

Źródło finansowania: f.r.n.

9. Nieruchomość budynkowa przy ul. Jana III Sobieskiego 22 w Siemianowicach Śl.

9.1.

Wyłożenie posadzki piwnicy płytkami ceramicznymi.

Razem 10,0

Źródło finansowania: f.r.n.

III PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

1. Budowa domu wielomieszkaniowego przy ul. Bocznej w Siemianowicach Śl. – 12 mieszkań 3.400,0

2.

„Koncepcja” budowy 23 domów jednorodzinnych przy ul. Stanisława Staszica – 
Siemianowickiej (ok. 13.000.000 zł) w Czeladzi (I etap – nabycie działek gruntu, niwelacja 
terenu, wytyczenie działek budowlanych).

2.300,0

Razem 5.700,0
Źródło finansowania: środki finansowe nabywców, przejściowo krótkoterminowy kredyt 
bankowy. 

IV
PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPOŁECZNĄ, OŚWIATOWĄ

I KULTURALNĄ
1. Publikacja gazetki „Spółdzielczym Okiem”

2.

Partycypacja w inicjatywach sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych Członków, imprezach 
osiedlowych, kontynuacja konkursów mikołajkowych.
Razem 110,0

Źródło finansowania: opłata pt. „działalność społeczno-kulturalna”

V PLAN DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ SMF

1. Świadczenie usług zarządzania, administrowania zasobami obcymi.

2.

Najem lokali użytkowych, pozostałe.

Razem 250,0

Przychody

VI PLAN ZABEZPIECZENIA FINANSOWEGO I SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

1. Równoważenie przychodów i kosztów opłat za użytkowanie lokali.

2.

Spłata kredytów i pożyczek zewnętrznych ul. Marii Skłodowskiej-Curie 91-113, ul. Wyzwolenia 
9, 11 w Siemianowicach Śl., Σ 875,0 tys. zł, w tym 505,0  tys. złujęto w pkt. II/2/2.1.
Razem 370,0

Źródło finansowania: opłata pt. „kredyt normatyw”, f.r.n.

Uchwała kierunkowa 
pt. „Kierunki rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej, oświatowej i kulturalnej 

SM „FABUD” na lata 2012 WZ do 2015 WZ”
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Uchwała nr 6
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD”

z 28 maja 2012 r.
w sprawie:  oznaczenia  najwyższej  sumy  zobowiązań 

w 2012 i do najbliższego WZ w 2013 r.
Na podstawie: art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 

1982 r. Prawo spółdzielcze z późn. zm. oraz § 106 pkt 7 Sta-
tutu Spółdzielni

Walne Zgromadzenie
postanawia

§ 1.
Określić  najwyższą  sumę  zobowiązań,  jaką  Spółdzielnia 

może  zaciągnąć  w 2012  roku  i do  najbliższego  Walnego 
Zgromadzenia w 2013 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  ze  sprawozda-

niem z realizacji na Walnym Zgromadzeniu powierzyć Ra-
dzie Nadzorczej Spółdzielni.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
Na pojęcie „najwyższa suma zobowiązań” składa się łącz-

na suma wszystkich zobowiązań, jakie Spółdzielnia może za-
ciągnąć, a nie wysokość poszczególnych jednostkowych zo-
bowiązań.  Zatem  przy  zaciąganiu  nowych  zobowiązań  Za-
rząd Spółdzielni ma obowiązek przestrzegać zasady, że zo-
bowiązania te nie mogą przekraczać górnej granicy oznaczo-
nej przez WZ dla wszystkich zobowiązań. Gdyby zaś zacho-
dziła  potrzeba  zaciągnięcia  zobowiązań  przekraczających 
oznaczoną przez WZ najwyższą sumę zobowiązań, koniecz-
ne jest wywołanie nowej uchwały podwyższającej tę sumę.

Uchwała  WZ  dotycząca  oznaczenia  zobowiązań,  jakie 
Spółdzielnia  może  zaciągnąć,  należy  do  kategorii  uchwał 
zawierających zalecenie dla organów spółdzielni i nie rodzi 
skutków prawnych na zewnątrz. 

Równocześnie  pod  pojęciem  zobowiązania,  określonym 
w art. 38 § 1 pkt 7 Prawa spółdzielczego, należy rozumieć za-
ciągnięcie przez Spółdzielnię pożyczek, kredytów lub ustano-
wienie hipoteki na nieruchomości Spółdzielni. Pojęcie to nie 
obejmuje zobowiązań wynikających z okresowych usług go-
spodarczych świadczonych na rzecz Spółdzielni na podsta-
wie umów, do których zaliczamy dostawę wody, energii ciepl-
nej,  wywóz  nieczystości  oraz  budowy  lokali  finansowanych 
w całości ze środków własnych Członków Spółdzielni.

W projekcie  tzw.  „uchwały  kierunkowej”  WZ  SMF  na  la-
ta 2012-2015 oraz w planie gospodarczym SMF na 2012 r. 
– subplanie  środków  trwałych  w budowie  (zadań  inwesty-
cyjnych) na  lata 2012-2013 przyjęto do realizacji niżej wy-
mienione przedsięwzięcia, które mogą wymagać przejścio-
wego sfinansowania robót kredytem (krótko lub długotermi-
nowym), w tym:

1)  budowa  domu  wielomieszkaniowego  –  12  mieszkań 
z miejscami  postojowymi  w przyziemiu  na  działce  gruntu 
SMF przy ul. Bocznej w Siemianowicach Śl.

Uzyskano  pozwolenie  na  budowę,  planowane  rozpoczę-
cie robót 2013 r.
-  koszt przedsięwzięcia: ok. 3,4 mln zł
-  finansowanie: wkład budowlany Członków SMF - nabyw-

ców odrębnej własności lokali mieszkalnych,
2)  „koncepcja”  budowy  23  domów  jednorodzinnych  przy 

ul.  Stanisława  Staszica  -  Siemianowickiej  w Czeladzi  (pro-
jekt koncepcyjny – inicjatywa Członków z nieruchomości przy 
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 91-113 w Siemianowicach Śl.):
- koszt: ok. 13,0 mln zł, w tym zakup gruntu ok. 2,3 mln zł.

 Na przełomie 2012/2013 prognozowane jest nabycie gruntu:
- finansowanie: wkład budowlany nabywców odrębnej wła-

sności  domów  jednorodzinnych  (przedpłata  nabywców 
na zakup gruntu).

►Rozpoczęcie zadań jest uzależnione od zamknięcia ksiąg 
popytu (zawarcia umów o budowę), montażu finansowe-
go i akceptacji RN podjętej w formie uchwały. 

►Korzyści:
   dla Członków – nabywców – budowa po kosztach bez 

„zysku deweloperskiego” 
  dla pozostałych Członków – zmniejszenie kosztów 

ogólnych SMF w okresie realizacji inwestycji i zarzą-
dzania nieruchomością 

Uchwała kierunkowa  pt. „Kierunki rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej, oświatowej i kulturalnej 
SM „FABUD” na lata 2012 WZ do 2015 WZ”

Lp. Wyszczególnienie

Szacunkowe 
koszty, nakłady 

(*przychody) 
w tys. zł

1 2 3

VII OGÓŁEM

1. Koszty, nakłady. 7.915,0
2. Przychody. 250,0

VIII USTALENIA KOŃCOWE

1.
Niniejszy plan (strategiczny) spełnia funkcję nadrzędną w stosunku do rocznych planów 
operacyjnych nieruchomości SMF.

2.
Kredyty, pożyczki mogą być zaciągnięte w oparciu o uchwałę WZ w sprawie oznaczenia 
najwyższej sumy zobowiązań z kontrasygnatą RN. 

3.
Plan może ulec korekcie, której dokonuje uchwałą Rada Nadzorcza z upoważnienia WZ, 
przedkładając wprowadzone zmiany na najbliższym WZ. 

Od  redakcji,  objaśnienie  skrótów:  -  f.r.c.:  fundusz  remontowy  centralny,  -  f.r.n.:  fundusz  remontowy  nieruchomości,  
- z.w. – zimna woda,   - c.w.u. – ciepła woda użytkowa.
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►Wskaźnik zadłużenia długoterminowego określający sto-
pień  ryzyka  finansowego  kształtuje  się  na  poziomie 
23,3%  (max  50%),  co  oznacza,  że  ewentualne  zacią-
gnięcie kredytu, pożyczki na kwotę 3 mln zł nie stanowi 
szczególnego ryzyka dla funkcjonowania SMF.

►Zgodnie  z §  86  Statutu  zaciągnięcie  przez  Spółdzielnię 
kredytu,  pożyczki  w zakresie  uchwalonym  przez  Wal-
ne Zgromadzenie wymaga zgody RN w formie uchwały.

Ostatecznie możliwości kredytowe określi bank i zdolność 
SMF do zabezpieczenia kredytu.

ZARZĄD SMF
Uchwała nr 7

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD”
z 28 maja 2012 r.

w sprawie: wyboru Delegata na Zjazd RZRSM w Katowicach 
Na podstawie: § 106 pkt 12 Statutu Spółdzielni 

Walne Zgromadzenie
postanawia

§ 1.
Na  podstawie  protokołu  Komisji  Skrutacyjno-Wyborczej 

Walne  Zgromadzenie  SM  „FABUD”  wybrało  w głosowaniu 
tajnym  na  Zjazd  Delegatów  RZRSM  w Katowicach  w oso-
bie: 

- Pani/a ……………………………....…………...
- Zamieszkałej/ego w ……………...…………….
- Tel. ……………………………………………….
- Nr członkowski ………………………………….

§ 2.
Protokół  Komisji  Skrutacyjno-Wyborczej,  w którym 

uwzględniono  ilości  oddanych  głosów,  stanowi  załącznik 
do niniejszej Uchwały.

§ 3.
Wykonanie Uchwały powierzyć Zarządowi Spółdzielni.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uzasadnienie:
W związku  z kończącą  się  kadencją  delegata  wybrane-

go przez Spółdzielnię w 2008 r. RZRSM w Katowicach zo-
bowiązał pismem RZRSM/257/2012 z dnia 09. 02. 2012  r. 
zrzeszone w nim Spółdzielnie do dokonania na najbliższym 
Walnym Zgromadzeniu wybory delegata na Zjazd Związku 
na nową kadencję.

ZARZĄD SMF
Uchwała nr 8

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej 
„FABUD”

z 28 maja 2012 r.
w sprawie: wyboru Przedstawicieli na Zjazd Przedkongre-

sowy przed V Kongresem Spółdzielczości 
Na podstawie: § 106 pkt 12 Statutu Spółdzielni 

Walne Zgromadzenie
postanawia

§ 1
Na  podstawie  protokołu  Komisji  Skrutacyjno-Wyborczej 

Walne Zgromadzenie SM  „FABUD” wybrało w głosowaniu 
tajnym Przedstawicieli na Zjazd Przedkongresowy przed V 
kongresem Spółdzielczości w osobach: 

1. Pani/a ……………………………....………….
- Zamieszkałej/ego w ……………...…………….
- Tel. ……………………………………………….

- Nr członkowski ………………………………….
2. Pani/a …………………………….…………….

- Zamieszkałej/ego w ……………………………
- Tel. ……………………………………………….
- Nr członkowski …………………….……………

§ 2.
Protokół  Komisji  Skrutacyjno-Wyborczej,  w którym 

uwzględniono  ilości  oddanych  głosów,  stanowi  załącznik 
do niniejszej Uchwały.

§ 3.
Wykonanie Uchwały powierzyć Zarządowi Spółdzielni.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uzasadnienie:
Zgodnie z pismem Krajowej Rady Spółdzielczej w Warsza-

wie z 17. 01. 2012 r. spółdzielnie mieszkaniowe zostały zo-
bowiązane do umieszczenia w programach obrad tegorocz-
nego  Walnego  Zgromadzenia  wyborów  przedstawicieli  na 
zjazd Przedkongresowy przed V Kongresem Spółdzielczo-
ści, który obradować będzie w listopadzie 2012 r. w Warsza-
wie – Uchwała nr 38/2011 z 20. 12. 2011  r. Zgromadzenia 
Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej. Przedstawiciele wy-
biorą delegatów na V Kongres Spółdzielczości. 

ZARZĄD SMF
Uchwała nr 9

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni 
Mieszkaniowej „FABUD”

z 28 maja 2012 r. w sprawie: wniosków
Na  podstawie:  art.  38  §  1  pkt  2  ustawy  z dnia  16  wrze-

śnia 1982 r. Prawo spółdzielcze z późn. zm. i § 106 Statu-
tu Spółdzielni

Walne Zgromadzenie
postanawia

§ 1.
Przyjąć  wnioski  zawarte  w protokole  Komisji  Uchwał 

i Wniosków  oraz  przedłożyć  je  do  rozpatrzenia  i realizacji 
Radzie Nadzorczej i Zarządowi SMF wg zestawienia zbior-
czego, które jest załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wnioski  wymagające  nakładów  finansowych  mogą  być 

zrealizowane w 2012 roku w ramach posiadanych środków 
finansowych natomiast przedsięwzięcia przekraczające te-
goroczne możliwości przyjąć do wykonania w ramach pla-
nu gospodarczego Spółdzielni na 2013 r. i lata następne, ze 
wskazaniem źródła finansowania.

§ 3.
Wykonanie Uchwały powierzyć Zarządowi Spółdzielni.

§ 4.
Uzasadnienie:
WZ składa wnioski w zakresie objętym programem obrad, 

kierując je w ramach kompetencji do RN lub Zarządu SMF.
ZARZĄD SMF

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Członków SM „Fabud”

Remontując  min imal i zu j  ha łas. Pamięta j ! ! !  

Obok Ciebie mieszkają inni.
R e m o n t  s i ę  s k o ń c z y…  
n i e s n a s k i  p o z o s t a n ą.
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N a s z e  p s i e  o b o w i ą z k i
Posiadania czworonoga wiąże się nie tylko z samymi przyjemnościami. 

Należy też pamiętać o obowiązkach, jakie nakłada na nas prawo i o któ-
rych powinniśmy wiedzieć. Zarówno w sprawie opłaty za posiadanie psa, od-
powiedzialności za jego zachowanie w miejscach publicznych, jak i koniecz-
ności sprzątania po nim. 

Opłata od posiadania psów
W Siemianowicach  Śląskich  zgod-

nie z uchwałą nr 152/2007 Rady Mia-
sta, mieszkańcy powinni uiścić 50 zło-
tych  raz  w roku  od  posiada-
nego czworonoga, przy czym 
nie  ma  takiego  obowiązku, 
gdy mamy szczenięta do 8 ty-
godnia życia lub jeśli nasz pu-
pilek pochodzi ze schroniska. 

Nie  wszędzie  jednak  w na-
szym  regionie  opłaty  z tytu-
łu  posiadania  psa  obowiązu-
ją. W Katowicach od zeszłego 
roku właściciele zarejestrowa-
nych  zwierząt  nie  muszą  już 
płacić  takiego  podatku,  po-
dobnie  jak  mieszkańcy  Cho-
rzowa od 2008 roku. 

Regulamin czystości i porządku 
w mieście

Wychodząc z psem na spacer musi-
my  pamiętać,  że  ponosimy  pełną  od-
powiedzialność  za  jego  zachowanie. 
O tym,  jakie  obowiązki  leżą  po  stro-
nie osób utrzymujących zwierzęta do-
mowe,  informuje  uchwała  Rady  Mia-
sta  w sprawie  regulaminu  utrzyma-
nia czystości i porządku w danym mie-
ście. I tak z jej treści dowiemy się mię-
dzy innymi, że: 

- powinniśmy zadbać, by nasze pu-
pilki nie zakłócały spokoju, nie stano-

wiły zagrożenia  i uciążliwości dla oto-
czenia,

- musimy sprzątać wszelkie odpady 
pozostawione  przez  psa  w szczegól-

ności  na  chodnikach,  jezdniach,  pla-
cach, parkingach i terenach zielonych,

-  należy  wyprowadzać  czworono-
ga  na  uwięzi,  a psy  rasy  agresyw-
nej,  wyglądające  na  agresywną  albo 
w inny  w sposób  zagrażające  otocze-
niu, powinny mieć nałożony kaganiec. 
Nie  musimy  prowadzić  psa  na  smy-
czy w miejscach mało uczęszczanych 
przez  ludzi,  gdy  właściciel  ma  możli-
wość sprawowania bezpośredniej kon-
troli nad jego zachowaniem,

-  nie  wolno  wprowadzać  czworo-
nogów  do  budynków  użyteczności 

publicznej,  na  place  zabaw,  boiska, 
kwietniki, cmentarze itp.

Twardy kurs
Nie przestrzegasz – płać!

Straż Miejska, czy  to w Katowicach, 
Chorzowie  czy  Siemianowicach  Ślą-
skich  ma  prawo  karać  tych,  co  nie 
przestrzegają  obowiązujących  zasad. 
Nawet  pół  tysiąca  złotych  mandatu 
może wlepić strażnik miejski za nie po-
sprzątanie po swoim psie. 

-  Nie warto już dawać po-
uczeń, bo ile można? Wszyscy 
wiedzą co wolno, a co nie wol-
no i widzą, jak jest. Będziemy 
karać mandatami i mamy jed-
nocześnie nadzieję, że przy-
niosą one pożądany skutek – 
mówi  twardo  Krzysztof Król, 
zastępca  komendanta  Straży 
Miejskiej w Katowicach. 

Chcieć to móc
Najczęściej  spotykanym  jest 

problem  wszechobecnych 
psich  odchodów.  Każde  mia-
sto,  administrator  danego  te-

renu  stara  się  na  swój  sposób  z tym 
walczyć.  Oznakowane  kosze,  tablicz-
ki  z napisami  „Zakaz  wyprowadzania 
psów”, „Posprzątaj po swoim psiaku” al-
bo możliwość kupna woreczków na ku-
py – to nie wystarczy, jeżeli sami miesz-
kańcy, właściciele czworonogów nie bę-
dą  chcieli  zaangażować  się  w akcję. 
Musi  w społeczeństwie  wytworzyć  się 
nawyk  sprzątania  po  psie  (po  sobie). 
Dla każdego indywidualnie – by nie pła-
cić  niepotrzebnych  mandatów  i „łapać” 
zbędnych  stresów oraz dla wszystkich 
– by było ładnie i przyjemnie.   rg



28 SPÓŁDZIELCZYM OKIEM 1 / maj 2012
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KATOWICE
Zbigniew SZYMAŃSKI 

tel. 600 208 520
ul. ks. P. Ściegiennego 51, 51a, b, c, d

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
Rafał ŁAKOMY, 

Beniamin ŁYPIŃSKI,
Tomasz KRAWIEC
tel. 32 359-62-58

ul. Wyzwolenia 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12,
ul. Stawowa 4

Punkt kontaktu z Dzielnicowym
ul. Pocztowa 5A,

wtorek, czwartek, 17.00 - 19.00
Damian ACHTELIK

tel. 32 359-62-58
ul. M. Skłodowskiej-Curie 91, 93, 95,

97, 99, 101, 103,

107A, B, 109, 111, 113
Punkt kontaktu z Dzielnicowym

ul. Wł. Reymonta 36,
pn. 16.00 -18.00,

czwartek 10.00 - 12.00
CHORZÓW

Łukasz GAŁUSZKA
tel. 32 349-86-10, 798 694 344 

 w Chorzowie, SP 25, ul. Główna 21

D y ż u r y  D z i e l n i c o w y c h
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 1. Osiedle  SM 

„FABUD”  przy  ulicy  Karo-
la  ...;  9. Kraj  świętych  krów; 
10. Krzepicki,  sekretarz  Dyz-
my; 11. Krzak; 12. W głębi ob-
razu;  13. Niewielkie  wzniesie-
nie;  15. Transzeje;  17. Pocz-
ta  elektroniczna;  18. Filmowa 
Marusia;  20. Biblijna  kraina 
szczęścia;  21. Przed  Lwem; 
22. Zatajenie  tożsamości; 
23. Szkolna  ocena;  25. Fo-
tel króla; 26. Worek podróżny; 
28. Zabawa;  29. Okala  parce-
lę;  30. Przewodniczący  Ra-
dy  Nadzorczej  SM  „FABUD” 
obecnej  kadencji;  32. Owad 
z rzędu  błonkówek;  34. Bar-
dzo  ciężki  metal;  36. Boko-
brody;  37. Prezent  od  ma-
lucha;  38. Cezar  z „Potęż-
nej  Gromadki”,  uczeń  i przy-
jaciel  S. Moniuszki;  39. Cyrk 
lodowcowy;  40. Z lufą  na  ło-
żu;  43. Litery  w porządku; 
44. Związek  państw;  46. Ma-
china  oblężnicza;  47. Siła  no-
śna  dźwigu;  49. Bywa  ka-
wiorem;  50. Pierwszy  Prezes 
Spółdzielni;  51. Błędy  w tek-
ście; 52. Pomocnik przy łóżku.

PIONOWO: 1. Budynki  SM 
„FABUD”  w Katowicach  poło-
żone  są  przy...;  2. Gulgoczą-
cy  ptak  z koralami;  3. Bryni-
ca  w Siemianowicach  Ślą-
skich;  4. Z pola  do  stodo-
ły;  5. W 2011 r.  wybudowa-
no między  innymi przy  tej  uli-
cy plac zabaw i boisko; 6. Re-
daktor prowadząca „Spółdziel-
czym  Okiem”;  7. Miłosna  te-
matyka;  8. Leśny  matecznik; 
14. Wieloletni  Przewodniczą-
cy  Rady  Nadzorczej  SM  „FA-
BUD”;  16. Gruczoły  przyusz-
ne; 17. Dzielnica Siemianowic 
Śl.,  w której  znajduje  się  gros  zaso-
bów  Spółdzielni;  19. Panieńskie  na-
zwisko  noblistki  patronującej  nazwie 
jednej  z ulic  w Siemianowicach  Ślą-
skich; 24. Zbieg okoliczności; 26. „Mo-
kra” ulica; 27. Główny punkt programu; 
31. Budryka  inaczej;  32. Obecny  szef 
SM  „FABUD”;  33. Buch  lub  dwóch; 
34. Wicher  nad  wichrami;  35. Znak 
firmowy;  41. Czerwona  planeta; 
42. Rzymski ubiór; 45. Litera w równa-

niu; 46. W dłoni kelnera; 48. Część cia-
ła w tytule gazety SM „FABUD”.

Litery  z pól  dodatkowo  ponumerowa-
nych  od 1 do 13 dadzą  rozwiązanie 
krzyżówki,  które  prosimy  przesyłać do 
18. 06. 12 r. na  adres SM „FABUD”, 
41-100 Siemianowice Śl., ul. ks. Ja-
na Kapicy 3 z dopiskiem Redakcja 
„Spółdzielczym Okiem” – krzyżów-
ka na XX i 50. Nagrodę – album „Dwo-

ry  polskie”  za  rozwiązaną  krzyżów-
kę  w nr 49/2011  z hasłem  –  Wszelkie-
go dobra otrzymała: Joanna MAZUR, 
ul. M. Skłodowskiej-Curie 93, Siemia-
nowice Śl. Wszystkie prawidłowe odpo-
wiedzi  uczestniczyć  będą  w losowaniu 
dwóch  nagrod  niespodzianek.  Szczę-
ściarzom  wylosowane  nagrody  dostar-
czymy do domu, a w kolejnym wydaniu 
„SO”  opublikujemy  zarówno  rozwiąza-
nie, jak i nazwiska zwycięzców.

K r z y ż ó w k a  n a  X X  i  5 0
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BIULETYN INFORMACYJNY MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „FABUD”
Adres redakcji: 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. ks. Jana Kapicy 3, tel. 32-220-54-00. 
Redaguje zespół. Redaktor prowadzący – Grażyna Kazior. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Redakcja nie zawsze zgadza się 
z opiniami,  poglądami  Czytelników,  zamieszczonymi  na  łamach.  Materiałów  niezamówionych  redakcja  nie  zwra ca  i zastrzega 
prawo do dokonywania skrótów w listach  i nadsyłanych tekstach. Ogłoszenia przyjmowane są w SM „FABUD”, ul. ks. J. Kapicy 3.  
Wydawca s.c. „PiR”. Prezes – Piotr Sowisło, tel. 605 256 775. Druk: „Sygnatura” – Katowice.   Numer zamknięto 19 maja 2012 r. 

Wpada  Jasiu  do  domu  szczęśliwy 
jak  nigdy.  Ojciec  ogląda  świadectwo 
i mówi:

-  Durniu!  Same  pały,  a ty  się  cie-
szysz?!

- Jeszcze tylko lanie i wakacje!
J K L

Pojechał  dresiarz  do  Paryża,  wra-
ca  i opowiada  swemu  kumplowi  jak 
tam było. 

- Wiesz  co, Wiechu,  idę,  patrzę,  a tu 
wielki  plac!  Patrzę  na  lewo...  oszaleć 
można! Patrzę na prawo... o ja cię sunę! 
Patrzę przed siebie... ożesz ty!

- Wiesz, Bodziu, ja to cię podziwiam 
za wybitną pamięć do detali! 

J K L
Blondynka  niechcący  zatrzasnęła 

drzwi samochodu, zostawiając w środ-

ku  kluczyki  w stacyjce.  Na  szczęście 
zostawiła lekko uchylone okno. Poszła 
więc na najbliższą stację benzynową, 
poprosiła  ekspedienta  o długi  drucik 
za  pomocą  którego  spróbuje  wycią-
gnąć kluczyk.

Po chwili na stację benzynową wpa-
da mężczyzna i śmieje się do rozpuku. 
Ekspedient pyta, co go  tak rozbawiło, 
więc  mężczyzna  opowiada,  jak  blon-
dynka  próbuje  drucikiem  wyciągnąć 
uwięziony kluczyk.

Ekspedient  zauważył,  że  nie  ma 
w tym  nic  śmiesznego,  że  to  bardzo 
dobry  pomysł  i że  pierwszy  raz  w ży-
ciu spotkał tak inteligentną blondynkę. 
Na to odparł drugi mężczyzna:

- Owszem, ale druga siedzi w środku 
i mówi: trochę w prawo, trochę w lewo, 
no już prawie...

J uśmiechnij się J

J uśmiechnij się J

Zmiana podstawy: 1398,57 zł w gospodarstwie jednoosobowym  
i 998,98 zł w gospodarstwie wieloosobowym

P a m i ę t a j  
o  d o d a t k u  m i e s z k a n i o w y m !

Wnioski i szczegółowe informacje: – Siemianowice Śl.:  
Referat Dodatków Mieszkaniowych UM ulica Michałkowicka 105,  

– Katowice, MOPS ul. Jagiellońska 17:  
– zamieszkali przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 51 – cały budynek,  

– Chorzów, MOPS ul. Kruszcowa 22:  
– zamieszkali w budynkach przy ul. Witolda Budryka.  
O dodatek można ubiegać się mimo zadłużenia.

PT Czytelnicy
Założeniem redakcyjnym było 

przekazywanie Wam kompetentnej in-
formacji o działalności Spółdzielni i naj-
bardziej niezbędnych wiadomości, któ-
re mogą się przydać każdemu z miesz-
kańców. Wtedy też przyjęliśmy, by wie-
ści te były niepowierzchowne i wszech-
stronne  tak,  by  każdy  Członek  Spół-
dzielni  w sposób  znaczący  mógł  żyć 
jej działalnością i uczestniczyć w jej ży-

ciu.  Temu  celowi  służyły  m.in.  relacje 
z Zebrań,  rozmowy  z przedstawiciela-
mi  władz  SMF  i miasta.  Nasze  łamy 
pełnią  też  swoistą  funkcję  oświatową. 
Często prezentowaliśmy zasady prawi-
dłowej wentylacji, pisaliśmy jak oszczę-
dzać ciepło, zwracaliśmy uwagę na na-
kaz wykonywania przemyślanych, czy-
taj niezagrażających innym, domowych 
remontów, na konieczność zachowania 
spokoju  w domach  i kształtowania  to-

5 0  r a z y  „ S O ”
Przed 13 laty, w maju 1999 roku do wszystkich ówczesnych mieszkań 

Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD” dotarło 1. wydanie „Spółdzielczym 
Okiem” gazety – kwartalnika będącego spadkobiercą informacyjnym wcze-
śniejszego biuletynu. Od tego czasu gazeta dostarczana była do mieszkań 
49 razy a jej łączna dotychczasowa objętość, bez bieżącego numeru, to opa-
sła księga o 666 stronach, to setki materiałów. 50. numer „SO” to 100 okła-
dek.  Kilka z nich przypominamy. 
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2 4  g o d z i n y  n a  d o b ę
Przypominamy wszystkim mieszkańcom, że SM „FABUD” dysponuje kontem poczty elektronicznej o adresie: 

smf@smfabud.pl
Tam można nadsyłać pytania, uwagi i propozycje.  Oby tych ostatnich było najwięcej.

e-mail: sofabud@poczta.fm

Poczytajmy:
0000156166  – str. 2
Zastanówmy się...  – str. 3
Przekształcamy mieszkanie  – str. 4
Bilans, bonifikata...  – str. 6
Relacje z ZGCz  – str. 7 do 9
Własnościowe na licytację  – str. 10

Bez wątpienia wydarzeniem numer 
1 podczas tegorocznych Zebrań 

Grup Członkowskich było przybycie 
na jedno z nich, a dokładnie na ZGCz 
os. Bańgów, prezydenta miasta Sie-
mianowice Śląskie p. Zbigniewa Pawła 
Szandara. Ta wizyta jest niebywałym 
precedensem, gdyż jak sięgam pamię-

cią, pisząc o spółdzielczych sprawach, 
to nie zdarzyło się, by pierwsza osoba 
w mieście była obecna na Zebraniu 
Grupy, chyba że sama była członkiem 
tego gremium. Ba, często zdarzało się, 
że obradujące najważniejsze władze 
Spółdzielni, tj. Zebrania Przedstawicieli 
Członków z dezaprobatą odnosiły się 
do nieobecności jakiegokolwiek przed-
stawiciela samorządowej władzy. Odno-
tujmy także, że wychodząc z Zebrania 
Zbigniew P. Szandar zapowiedział swą 
obecność na Zebraniu Przedstawicieli 
Członków SM „FABUD”. 

Dodajmy jeszcze, że na innym Ze-
braniu, Grupy z os. Wyzwolenia w Mi-

Poruszono dziesiątki spraw 
związanych z zasobami.

ciąg dalszy na str. 6

Te r a z  Z P C z

NR 30 - grudzień 2005

A na stronach:
Spacerkiem po... – str. 3
...kombinatorom - NIE – str. 4

Zmiany opłat – str. 5
Z pokoju do... – str. 6

M i k o ł a j ,  E l f y ,  r e n i f e r y . . .
Tradycyjnie, a jest tak już od wielu lat – Święty Mikołaj odwiedził milusiń-

skich na wszystkich osiedlach naszej Spółdzielni. Tym razem przybył 
nieco wcześniej, bo dzieciaki spotkały się z nim 3 grudnia br.

P ł o n ą c y  k a r p
Karpia  na wigilijną  kolację  jemy  prawie  wszyscy.  Tym  razem  tytuł  nie 

zwiastuje jednak superwykwintnego przepisu na przygotowanie ryby, 
bez której nie wyobrażamy sobie Wigilii. Dlaczego?

Sympatycznemu staruszkowi, a co 
ma być niesympatyczny skoro rozda-
je prezenty, towarzyszyły pomocne mu 

Elfy i oczywiście renifery, ale bardziej 
nowoczesne, zmotoryzowane.

Wizyta sprawiła wiele radości nie tylko 
dzieciakom, ale i również ich rodzicom. 
Mikołaj obdarował wszystkich słodyczami, 
wysłuchał pięknych wierszyków, piosenek 
i obietnic poprawy zachowania.

Szkoda tylko, że obietnice takie 
nie padły z ust zakłócającej tę wizy-
tę młodzieży. Miejmy  nadzieję,  że 

podobne  sytuacje  –  opanowane 
na szczęście przez silną grupę po-
mocników Mikołaja – nie powtórzą 
się w przyszłości, bo przyjazd do-
stojnego  gościa  stanie  pod  wiel-
kim znakiem zapytania.

GrażKa

Byłyście grzeczne? – to pytanie zna każdy, kto choć  
raz w życiu spotkał się z Mikołajem.

Za kilka dni rozpocznie się świątecz-
ny kołowrót. Zdecydowana większość 
z nas wpadnie w młyn przedświątecz-
nych prac: porządków, zakupów itd. 
Kulminacją będzie przygotowywanie 
wszelakich wigilijnych potraw, stroje-
nie choinki... i wieczerza w gronie naj-

bliższych. W ferworze tych zajęć o nie-
uwagę nietrudno, a to już tylko krok do 
wypadku. Nie od dziś wiadomo, że po-
śpiech i nieuwaga to podstawowe przy-
czyny nieszczęść, a wystarczy chwila, 
by jak bańka mydlana prysł czar świąt. 

ciąg dalszy na str. 4 1 miejsce od 7 do 13 lat - Wiktoria Michna, lat 7

1 miejsce do 6 lat - Wiktoria Sowa, lat 6

2 miejsce do 6 lat - Jakub Roloff, lat 6

3 miejsce do 6 lat - Martyna Smiczek, lat 5

2 miejsce od 7 do 13 lat - Kamila Dziewulska, lat 9

3 miejsce od 7 do 13 lat - Julia Płuciennik, lat 13

Mikołajkowy  
konkurs Plastyczny

„Magia Świąt”

NR 42 - wrzesień 2009

A na 
stronach:

Realizacja wniosków i . . .  – 4  

Przenoszenie własności – 7  

Myśl o najbliższych – 9  

Wyrok Trybunału – 12 

Krystian Ledwoń otworzył obrady oraz 
przedstawił Sprawozdanie RN SMF.

Pierwsze Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Fabud”.

W a l n e ,  W a l n e  i  p o  W a l n y m …
czytaj str. 2 - 3

Obyśmy nie musieli ich wzywać. Niech stoją spokojnie w remizach. 

Z  o g n i e m  ż a r t ó w  n i e  m a 

ul. Wyzwolenia 11c – ściana odnowiona.

czytaj str. 11

B ę d z i e  a n k i e t a
czytaj str. 6

lerancyjnych  relacji  między  zamiesz-
kałymi  w budynkach  wielorodzinnych. 
Na  łamach  naszej  gazety  można  by-
ło obserwować, jak zmienia się ie tyl-
ko  Spółdzielnia.  Na  stronach  przeka-
zanych do mieszkań – ilość zamiesz-
czonych  na  nich  znaków  idzie  w mi-
liony  –  nie  ustrzegliśmy  się  różnych 
błędów,  które  są  przypisane  do  sło-
wa  drukowanego  od  chwili,  gdy  Gu-
tenberg  wprowadził  ruchomą  czcion-
kę.  Czasami  jedna  tylko  literka,  spa-
cja – znak – zmieniały całkowicie sens 
materiału, zaś brak  jakiejś cyferki  lub 
jej  zbędne  dopisanie,  ba,  przesunię-
cie  przecinka  w liczbach  wywoływały 
burze. Za wszystkie „szalejące” na ła-
mach chochliki gorąco przepraszamy. 

Drodzy  
Czytelnicy!

Oddając  do  Państwa  rąk  bieżący, 
50 numer  „SO”,  czynimy  to  jak  zwy-
kle  z drżeniem  serca,  bo  mimo  do-
tychczasowych  wydań  zawsze  z au-
tentyczną  tremą  czekamy  na  pierw-
sze opinie, gdyż tak, jak chcemy być 
zwiastunami tylko dobrych informacji, 
tak liczymy nadal na:

- ciepłe przyjęcie,
- wyrozumiałość –  gdy  ktoś  znaj-

dzie błąd,
- zaufanie i życzliwość, którymi 

nas obdarzacie.
Dziękujemy za już i zapraszamy 

do lektury
Redakcja „SO”

SZANOWNI PAŃSTWO!
Kontynuując poprzednie formy do-

starczania niezbędnych informa-
cji, miło nam przedstawić Państwu, na 
krótko przed Zebraniem Przedstawicieli 
Członków - 10. 06. początek o 1630 w 
budynku Zarządu przy ul. Kapicy 3, 
nasz „stary” biuletyn informacyjny, wy-
dawany z myślą o wszystkich człon-
kach Naszej Spółdzielni, w nowej, bo-
gatszej, szacie graficznej. Tematyka 
prezentowanych materiałów nie zmieni-
ła się i nadal zamierzamy służyć, kompe-

tentną informacją o działalności Naszej 
Spółdzielni i najbardziej niezbędnych wia-
domościach, które mogą się przydać każ-
demu z Nas. Czynimy to jednak bardziej 
dogłębnie i wszechstronnie tak, by każ-
dy członek Naszej Spółdzielni w sposób  
znaczący mógł żyć jej działalnością 
i uczestniczyć w jej życiu.

Liczymy na życzliwe przyjęcie w Wa- 
szych Domach. Czekamy na Państwa  
opinie i propozycje tematyczne.
Zarząd SM „FABUD” i Redakcja „SO”

Ubiegłoroczna praca Rady Nadzor-
czej SM „FABUD” była oparta 

o przyjęty harmonogram określający 
zadania do realizacji w 1998 r. i uzu- 
pełniana o bieżące sprawy. RN odbyła  
8 protokołowanych posiedzeń przy fre-
kwencji 87%. Prezydium Rady spotkało 
się 2 razy, zaś wszystkie Komisje RN de-
batowały na 15 posiedzeniach.
Podczas obrad rozpatrywano tematy wy-
nikające z porządku dnia.
RN SMF w ubr. uchwaliła m.in.:
- zmianę ceny jednostkowej metra kwa-
dratowego pow. użytkowej lokali miesz-
kalnych stosowanej do waloryzowania 
wkładu budowlanego i mieszkaniowego,
- zmianę w Regulaminie rozliczenia 
kosztów c.o. w związku z założeniem 
w mieszkaniach zaworów termostatycz-
nych i podzielników kosztów,
 

- zmianę stawek opłaty czynszowej,
- program działań energooszczędnych  
i racjonalizacji zużycia energii cieplnej, 
nieodpłatne przekazanie sieci c.o. do 
PKRB „FABUD” S.A. oraz wodociągów 
i kanalizacji do RPWiK - Katowice,
- zmianę składu osobowego Komisji d.s. 
społeczno-kulturalnych,
- zmiany w Regulaminie użytkowa-
nia lokali i porządku domowego oraz 
Regulaminie rozliczenia kosztów budowy 
i wkładu mieszkaniowego i budowlanego, 
- plan technicznego utrzymania budyn-
ków na lata 1999-2000 r. i rzeczowo-fi-
nansowy działalności społeczno-kultu-
ralnej,
- harmonogram posiedzeń Rady i Komisji.
Ponadto Rada podjęła uchwały o:
- wykluczeniu z członkostwa,
- zabezpieczeniu hipotecznym kredytu 
na termomodernizację,
- przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej 
z dokonanych kontroli w 1998 roku.

W trakcie debat, omawiano także:
- sprawność obsługi członków,
- zmianę wymienianej stolarki okiennej  
z drewnianej na PCW,
- stan realizacji zadań inwestycyjnych,
- nasilającą się dewastację spółdziel-
czego mienia oraz bezpieczeństwa  
mieszkańców,
- zadłużenia czynszowi zamiany mieszkań,
- realizację robót konserwacyjnych i re-
montowych,
- wyniki kontroli przeprowadzonych 
w Spółdzielni przez uprawnione organy 
zewnętrzne,
- ważne sprawy wymagające opinii lub 
decyzji Rady.
Rada przyjęła wnioski z lustracji oraz  
założenia do planu gospodarczo-finan-
sowego na 1999 r.
Na swych posiedzeniach RN rozpa- 
trywała sprawy bieżące oraz skargi 
i zażalenia członków Spółdzielni. Wio-
dącym problemem obrad okazało się 
rozliczenie ciepła przy wykorzystaniu 
podzielników kosztów.

W obradach Rady uczestniczyli za-
proszeni członkowie Zarządu.

Jeszcze jest szansa na nabycie miesz-
kania w bardzo atrakcyjnej lokalizacji 

przy ul. Świerczewskiego 78c w Siemia-
nowicach Śl., w cenie 1350 zł za 1 m2  

pow. użytkowej. Istnieje możliwość za-
adaptowania mieszkań, na parterze budyn-
ku, dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

UWAGA: Wkład budowlany można 
odliczyć od podatku.

Jednocześnie SMF informuje, że posiada 
do wynajęcia wolne lokale użytkowe na os. 
Bańgów oraz w budynku przy ul. Świer-
czewskiego 78c.

Szczegółowych informacji udziela 
Dział Członkowsko-Mieszkaniowy 
SM „FABUD” w Siemianowicach Śl.  
ul. Kapicy 3, tel. 765-85-62.

Mieszkania i lokale użytkowe czekają!!!

OFERTA DLA POTRZEBUjąCyCh

Zarząd SMF w 1998 roku

WyKONANO SPORO

ciąg dalszy na str. 2

W okresie sprawozdawczym Za-
rząd SM „Fabud” odbył 19 pro-

tokołowanych posiedzeń. Do stałych 
zagadnień, rozpatrywanych przez Za-
rząd należały, inwestycje realizowane 
w 1998 roku. Do najważniejszych na-
leżało oddanie do użytku 12 miesz- 
kań przy ul. M. Skłodowskiej–Curie 
109 os. Bańgów. Wybudowano także  
40 garaży.

Wyremontowano, dla potrzeb Spółdziel-
ni, pomieszczenia w budynku przy ul. 
Kapicy 3 w Siemianowicach Śl. We 
wrześniu 1998 r. przeniesiono siedzibę 
Zarządu Spółdzielni do tego obiektu. 
Pod wynajem przekazano pomieszcze-
nia o powierzchni 396,56 m2 znajdujące 
się w budynku Zarządu. W celu uspraw-

Rada Nadzorcza SMF w 1998 r

DZIESIąTKI SPRAW

5 0  r a z y  „ S O ”

Konkurs
z nagrodami  

niespodziankami:
1. Podaj ile mieszkań znajduje 

się w zasobach SMF?
2.  Podaj  łączną  ilość  stron 

wszystkich wydań „SO” od 
1 do 50.

3.  Wymień  dzielnicę,  w której 
Spółdzielnia  ma  najwięcej 
mieszkań 

4. „SO” wydawane jest od ro-
ku... na formacie papieru...

Odpowiedzi  na  kart-
kach  pocztowych  lub  e-ma-
ilem  nadsyłać  można  do  18 
czerwca br. Nasz adres: Re-
dakcja „SO”, 41-100 Sie-
mianowice Śląskie, ul. ks. 
Jana Kapicy 3. e-mail: so-
fabud@poczta.fm

Niezależnie dla wytrwałego 
Czytelnika, który przedsta-
wi wszystkie wydania „SO” 
ufundujemy ekstra nagro-
dę. Warunkiem jej otrzy-
mania jest przedstawienie 
w sekretariacie siedziby Za-
rządu SMF, a może podczas 
WZ wszystkich egzempla-
rzy „SO”.

Ostatnia strona „SO” nr 46

Pierwsza strona „SO” nr 1

Pierwsza strona „SO” nr 20 Pierwsza strona „SO” nr 42

Pierwsza strona „SO” nr 30



Osiedle domków w Czeladzi - wizualizacja i plan sytuacyjny - czytaj str. 3 i 15

Zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia wizualizacji planowanych inwestycji  
na stronie: www.smfabud.pl - w zakładce INWESTYCJE. 

Kontakt ze Spółdzielnią Mieszkaniową „FABUD”: - sekcja inwestycji - pokój nr 5 - tel. 32/ 220 54 03,   
kom. 500 10 99 32; - sekcja członkowsko-organizacyjna - pokój nr 8 - tel. 32/ 220 54 12

Zachęcamy do skorzystania z naszych ofert - Zarząd SM „FABUD”

 Budynek ul. Boczna - wizualizacja - czyt. str. 3 i 15 

Odnowione elewacje budynków Wyzwolenia 12 i Wyzwolenia 9, 11 
 (na zdjęciu w środku budynek przed ociepleniem) – czytaj str. 15

W zasobach wykonano badania techniczne  
oraz remonty kominów– czytaj str.15

W klatkach schodowych modernizowano  
oświetlenie – czytaj str. 15

Sprawozdanie Zarządu SM „FABUD” z działalności Spółdzielni w 2011 roku  
oraz kierunki działania na 2012 rok i lata następne


