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Sprawozdania Rady Nadzorczej i Zarządu

Kalejdoskop osiedlowy Śmieci, wątpliwości…

Czytaj  
w  

numerze:

Zawiadomienia indywidualne o WZ 
i proponowanym porządku obrad wraz 
z informacją o wyłożeniu dokumentów, 
jakie przyjdzie na WZ rozpatrzyć zosta-

ły dostarczone 6 maja br. do wszyst-
kich Członków Spółdzielni. Ponadto, 
zostały rozwieszone na tablicach ogło-
szeń i umieszczone na stronie interne-
towej Spółdzielni. My publikujemy je na 
str. 4. Podstawowym zadaniem Walne-
go jest dokonanie oceny minionego ro-
ku. W kompetencji wyłącznie Walne-
go Zgromadzenia, jako najwyższej wła-

dzy, jest podejmowanie uchwał, m.in. 
o zatwierdzeniu sprawozdania finan-
sowego, przyjęciu sprawozdań: Rady 
Nadzorczej i Zarządu SMF z działalno-

ści w 2012 r., udzieleniu absolutorium 
Członkom Zarządu czy oznaczeniu naj-
wyższej sumy zobowiązań, jaką Spół-
dzielnia może zaciągnąć do kolejnego 
WZ w 2014 r. Projekty tych uchwał rów-
nież publikujemy na str. 18 do 20.

Ilu z nas przyjdzie – to niewiadoma. 
Jak przebiegać będą obrady – to rów-
nież znak zapytania. Obecni na WZ 

winni natomiast ze spokojem, obiek-
tywnie i sprawiedliwie odnieść się do 
ubiegłorocznej działalności Spółdziel-
ni w materiałach zawartej, a to nie po-
winno być trudne, bo sytuacja finanso-
wa SMF jest dobra. 

By ułatwić obradowanie i spokojne 
zapoznanie się ze źródłowymi doku-
mentami oraz merytoryczne uczest-
niczenie w obradach, a następnie 
w głosowaniach podejmować decyzje, 

w bieżącym wydaniu „SO” publikujemy 
ich obszerną część.

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 rozważnej oce-
ny dokonają.

Redakcja

W a l n e  Z g r o m a d z e n i e 
p r z e d  n a m i

Od Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej  
„FABUD”, dzieli nas kilkanaście dni. Walne, najwyższa statutowa 

władza SMF, zwoływane jest przez Zarząd Spółdzielni. 

Remontując minimalizuj hałas. Pamiętaj!!!  
Obok Ciebie mieszkają inni.

Remont się skończy, niesnaski pozostaną!

Tak było na WZ 2012 ZCzS ul. Wyzwolenia 9, 11

Interesująca debata – 30 wniosków
Czytaj str. 5

Zebrania Członków Spółdzielni 2013
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ZCzS ul. Witolda Budryka 

Podczas wszystkich ZCzS głos zabierali i wyjaśnień 
udzielali - od lewej: Zbigniew Michalski,  

Anna Wiche-Nowicka, Jolanta Simon

ZCzS ul. ks Piotra Ściegiennego 51, 51A

ZCzS ul. Marii Skłodowskiej-Curie

ZCzS ul. ks Piotra Ściegiennego 51, 51A

Marcowo-kwietniowe Zebrania w obiektywie „SO” – czytaj str. 5

ZCzS ul. Jana III Sobieskiego 22 ZCzS ul. ks. Piotra Ściegiennego 51b, c, d

ZCzS ul. ks Piotra Ściegiennego 51, 51A
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Odszkodowania za brudną wodę 
w 2012 roku

Od kilku miesięcy trwa wymiana ko-
respondencji z dostawcą wody – Wo-
dociągami Siemianowickimi Aqua-
-Sprint Sp. z o.o. w sprawie wypłaty 
odszkodowania za szkody spowodo-
wane złą jakością wody oraz nadmier-

nym ciśnieniem, które wystąpiły w ub.r. 
Osoby zainteresowane, które za na-
szym pośrednictwem złożyły wnioski 
informujemy, że Spółdzielnia monito-
ruje uważnie sprawę i w razie potrzeby 
podejmie dalsze kroki prawne celem 
uzyskania zadośćuczynienia.

Przerwy w dostawie ciepła 
w sezonie 2012/2013

W związku z wielokrotnymi przerwa-
mi dostawy ciepła - głównie w ubr. - 
SMF wystąpiła do „Tauron Ciepło” 
o wypłatę bonifikaty. Ostatecznie do-
stawca udzielił nam upustu wynoszą-
cego blisko 15 tys. złotych. Kwota ta 
pomniejszy koszty centralnego ogrze-
wania do rozliczenia z użytkownikami 
mieszkań.

Włamania i kradzież
W dalszym ciągu nie przykładamy 

wagi do zamykania drzwi wejściowych 
do klatek budynków. Także rzadko in-
teresujemy się obecnością osób po-
stronnych.

8 maja br. w budynku wysokim 
przy ul. Wyzwolenia w Siemianowi-
cach Śl. w biały dzień, w godzinach 

przedpołudniowych złodzieje posta-
nowili okraść trzy mieszkania na pię-
trze. W dwóch nie udało się sforso-
wać zamków drzwi, natomiast w jed-
nym tak i zostało doszczętnie splą-
drowane. Są zniszczenia i straty.

Współpracujmy ze sobą. Często na-
wet najgrubsze drzwi i najlepsze zam-

ki nie wystarczą, by uchronić się przed 
kradzieżą. Informujmy policję o podej-
rzanych osobach krążących w okoli-
cy i miejmy oko na mieszkanie sąsia-
da podczas jego nieobecności i zain-
teresujmy się, gdy ktoś się koło niego 
kręci lub, gdy nieznane nam osoby coś 
tam majstrują. Zachowajmy uzasad-
nioną nieufność w kontakcie z obcy-
mi. Nie bójmy się zapytać o cel wizyty, 
poprosić o dokument tożsamości, czy 
zadzwonić do odpowiedniej instytucji.

Psy temat nieustający
Na właścicielach psów ciążą obo-

wiązki zawarte szczegółowo w regula-
minach utrzymania porządku i czysto-
ści na terenach miast.

Szczęśliwych posiadaczy tych zwie-
rząt prosimy o zachowanie bezpieczeń-
stwa w trakcie spacerów (smycz, ka-
ganiec dla psów ras tzw. agresyw-
nych) oraz o sprzątanie po swoich pupi-
lach. Takim zachowaniem z pewnością 
zjednamy sobie także naszych sąsia-
dów, którzy niekoniecznie przepadają 
za zwierzętami oraz gospodarza, który 
ostatecznie musi wszystko posprzątać. 

KALEJDOSKOP OSIEDLOWY  KALEJDOSKOP OSIEDLOWY

SPRAWY NIECIERPIąCE ZWłOKI, DOTYCZąCE  
BIEżąCEgO ADMINISTROWANIA ZASOBAMI  

- kierujemy pod adres: smf@smfabud.pl
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Z A W I A D O M I E N I E
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD” (SMF)

z siedzibą przy ul. ks. Jana Kapicy 3 w Siemianowicach Śląskich

z a p r a s z a
na Walne Zgromadzenie (WZ) Członków SMF, 

które odbędzie się

27 maja 2013 r. 
w Agencji Handlowo-Usługowej „ZAMECZEK”

ul. Oświęcimska 1 w Siemianowicach Śląskich 
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 28. 05. 2012 r.

7. Sprawozdanie Zarządu SMF z działalności Spółdzielni za 2012 r. oraz przedstawienie 
kierunków działania na 2013 r. i lata następne.

8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SMF z działalności Spółdzielni za 2012 r. 

9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a. zatwierdzenie sprawozdania finansowego SMF za 2012 r.,
b. przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej SMF,
c. udzielenie absolutorium Członkom Zarządu SMF (2 uchwały),
d. oznaczenie najwyższej sumy zobowiązania SMF w okresie WZ 2013 – WZ 2014 r.

10. Sprawy różne.

11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i wniosków.

12. Sprawozdanie Ko misji Skrutacyjno-Wyborczej.

13. Zamknięcie obrad WZ.

Informacje uzupełniające do zawiadomienia:
1. Zawiadomienie:

Zawiadomienie o zwołaniu WZ dostarczono wszystkim Członkom na piśmie poprzez wrzucenie do skrzynek 
pocztowych SMF w dniu 06. 05. 2013 r., tj. 21 dni przed WZ
Ponadto, zawiadomienie:

−  Wywieszono na tablicach ogłoszeń siedziby Zarządu i w budynkach w dniu 06. 05. 2013 r.
−  Umieszczono na stronie internetowej www.smfabud.pl w dniu 06. 05. 2013 r.
−  Opublikowano w maju 2013 r., wraz ze sprawozdawczością i projektami Uchwał,  

w gazecie spółdzielczej „Spółdzielczym Okiem” nr 53/2013.
2. Sprawozdawczość:

−  W dniu 06. 05. 2013 r. w Sekcji członkowsko-organizacyjnej – pokój nr 8 siedziby Spółdzielni  
wyłożono do wglądu Członków następujące dokumenty: 
−  Protokół z ostatniego WZ odbytego 28. 05. 2012 r.
−  Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2012 r. w tym bilans, rachunek zysków i strat, 

informacja dodatkowa, sprawozdanie jednostki – Zarządu.
−  Projekty Uchwał WZ, które będą przedmiotem obrad.

−  Ponadto, wyżej wymienione dokumenty będą do wglądu przed rozpoczęciem obrad  
w Sekretariacie Walnego Zgromadzenia.

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 Śląskie, 06. 05. 2013 r.
Zarząd SM „FABUD”
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Zebrania Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD”

I n t e r e s u j ą c a  d e b a t a  –  3 0  w n i o s k ó w

Łącznie odbyło się 13 Zebrań, 
a uczestniczyć w nich mogli wszyscy 
Członkowie z 21 nieruchomości SMF. 
Swoistą piętą achillesową ZCzS jest 
frekwencja. Tym razem tak-
że, niestety, przybyło sto-
sunkowo niewielu, a szkoda, 
bo rozmawiano o najistot-
niejszych sprawach związa-
nych z miejscem zamiesz-
kania, z problemami osiedla 
i funkcjonowaniem SMF ja-
ko całości. 

Nie uczestnicząc w ZCzS 
pozbawiamy się dostępu 
do opartej o przepisy, fak-
ty rzetelnej wiedzy, zaś póź-
niej debatując w gronie są-
siadów, znajomych o swoim 
domu, Spółdzielni uciekamy się w sfe-
rę domysłów odstających od rzeczy-
wistości. Na zebraniach omawiane są 
też potrzeby remontowe danej nieru-
chomości, ba, określane są niezbęd-
ne do wykonania zadania remonto-
we, rozważane uwarunkowania praw-
ne i podejmowane są pewne decyzje 
wskazujące na finansowanie określo-
nych zadań.

Ale dość narzekania na nieobec-
nych, wszak uczestniczenie w Ze-
braniu to prawo, a nie obowiązek 
i dopatrzmy się wobec tego plusu 
i powiedzmy, że widocznie żyje się 
nam w zasobach SMF dobrze, bez-

problemowo skoro nie odczuwa-
my potrzeby uczestniczenia w ze-
braniach. Nadmieńmy jeszcze, że 
przybyli zapewnili bardzo ciekawą 

i rzeczową dyskusję, a sporo pytań 
i wątpliwości było natychmiast wy-
jaśniane.

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 2012 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 szczegóło-
wo prezentowała Anna Wiche-
-Nowicka, z-ca prezesa Za-
rządu.

Z kolei realizację wniosków 
i postulatów z danego ubie-
głorocznego ZCzS referowała 
m.in. Jolanta Simon, pełno-
mocnik Zarządu ds. administro-
wania nieruchomościami.

W niektórych ZCzS uczest-
niczyli dzielnicowi policjanci, 
przedstawiciele Straży Miej-
skiej. Oni też odpowiadali na 
liczne pytania i przedstawiali 

uwarunkowania prawne, jakim podle-
gają, by mogli podjąć interwencję. 

Podczas ZCzS aktywni w debacie 
byli, głos w dyskusji zabierali i wnio-
ski składali m.in.: Ryszard Dronia, 
Krzysztof gansty, Jacek Jackie-
wicz, Jan Jadwiszczok, Cecylia Je-
leń, Jerzy Jelito, Maria Janikowska, 
Danuta Kordecka, Mirosław Knapik, 
Dionizy Linnert, Maurycy Lotyczew-
ski, Marian łucka, Zygmunt Olejnik, 
Mariusz Polok, Robert Siwakow-
ski, Magdalena Słowińska, Marcin 
Sulerz, Bogusław Tarnowski, Kazi-
mierz Wiśniewski, Paweł Wojteczek, 
Bogdan Woldan, Bogdan Woźniak.

Od połowy marca do pierwszych dni kwietnia, odbyły się tegoroczne 
Zebrania Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD”. Tradycyj-

nie przeprowadzono je w salach położonych jak najbliżej miejsca zamiesz-
kania danych nieruchomości. 

Wnioski z Zebrań Członków SM „FABUD” przeprowadzonych od 11. 03. do 4. 04. 2013 r.

ZCzS nr 1
11. 03. 2013 r.

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

4 w Siemianowicach Śl.
1. Kontynuować sukcesywne malowa-

nie klatek schodowych, minimum 
3 klatki rocznie począwszy od 2014 r. 

2. Umieścić w planie długotermi-
nowym remontów wymianę na-
wierzchni chodnika w sąsiedztwie 
budynków przy ul. Wyzwolenia 1, 
Stawowa 4 i baru „Stokrotka” 

ZCzS nr 2
12. 03. 2013 r.

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

nieruchomości lokal użytkowy przy ul. 
Wyzwolenia 9 w Siemianowicach Śl.
Podczas obrad nie sformułowano 

wniosków.
ZCzS nr 3

12. 03. 2013 r.
Nieruchomość garażowa przy ul. 
Wyzwolenia 19d (1-13), 19 (14-26) 

w Siemianowicach Śl. 
1. Przygotować koncepcję ogrodze-

nia garaży oraz związanych z tym 
kosztów.

ZCzS nr 4
13. 03. 2013 r.

Nieruchomość budynkowa 
przy ul. Wyzwolenia 12a, b  

w Siemianowicach Śl. 

1. Rozpatrzyć możliwość wymiany po-
dzielników wyparkowych na elektro-
niczne – radiowe.

2. W planie remontów na 2014 r. rozpa-
trzyć (oprócz montażu nawodnionych 
pionów ppoż.) możliwość pomalowa-
nia klatki schodowej i naprawy posadz-
ki klatki 12b oraz formę sfinansowa-
nia, tj. udzielenia pożyczki z funduszu 
remontowego centralnego z jednocze-
snym podwyższeniem stawki opłaty 
na fundusz remontowy nieruchomości.

ZCzS nr 5
14. 03. 2013 r.

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

w Chorzowie
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W trakcie obrad zgłoszono wnioski 
do planu remontów:
1.  Punkt 3.2. zamiast 1 szt. wymienić 

2 szt. wentylatorów.
2.  Punkt 5.2. zaktualizować wycenę 

poszerzenia parkingu przy budyn-
ku nr 3. Realizację przyjąć w planie 
długoterminowym.

3.  Punkt 6.1. przyjąć do planu br. uzu-
pełnienie ocieplenia ścian szczyto-
wych budynków 1, 3.

Uwaga: rozpoczęcie prac wymaga 
wykonania projektu i uzyskania po-
zwolenia na budowę. Do rozważenia 
pozostaje odświeżenie – pomalowanie 
pozostałej części ściany szczytowej.

Finansowanie i zakres ww. prac: 
w ramach posiadanych środków re-
zerwy funduszu remontowego. Zarząd 
przygotował korektę planu.

Ponadto, w trakcie obrad zgłoszono 
następujące sprawy bieżące:
- Zamontować czujniki zmierzchowe 

w klatkach schodowych budynków 
1, 1a, 3, 3a.

- Zwrócić uwagę firmie sprzątającej, 
aby sprzątała również trudnodo-
stępne miejsca. 

- W ramach przedłużenia umowy z fir-
mą „Inpuls” s.c. na mycie klatki 
schodowej rozważyć możliwość 
jednorazowego umycia lampe-
rii w ramach wykonywanej usługi 
w budynkach 1, 3. 

- Wystąpić do Rolniczej Spółdziel-
ni Produkcyjnej „Maciejkowice” 
o zabezpieczenie pola uprawne-
go przed spływem mułu (w trakcie 
ulew) na drogę i parking przy ul. Wi-
tolda Budryka 1 w Chorzowie. 

ZCzS nr 6
14. 03. 2013 r.

Nieruchomość garażowa przy ul. 
Witolda Budryka 7 (9-14), 7a (1-8), 
7b (1-31) oraz 1-14 w Chorzowie
W trakcie obrad zgłoszono wnioski:

1. Uporządkować teren za garażami.
2. Oczyścić i udrożnić rynny we 

wszystkich garażach. 
3. Zabezpieczyć tablice liczników 

elektrycznych celem uniemożliwie-
nia wejścia na dach garaży przez 
dzieci.

ZCzS nr 7
18. 03. 2013 r.

Nieruchomość budynkowa przy 
ul. Karola Świerczewskiego 78a, 

78c  w Siemianowicach Śl. W trakcie 
obrad  zgłoszono następujące wnioski:
1. Usunąć przeciek dachu wiatrołapu 

klatki 78c.

2. Zamontować samozamykacz 
w drugich drzwiach budynku 78c 
bez blokady.

3. Zdyscyplinować gospodarza nieru-
chomości w celu polepszenia jako-
ści mycia klatek schodowych.

4. Dokonać naprawy posadzki (płytki) 
korytarza parteru budynku 78c le-
wa strona.

5. Przyjąć do planu remontu na 2013 r. 
montaż stołu do gry w ping-ponga.

Finansowanie: rezerwa funduszu re-
montowego.

ZCzS nr 8
18. 03. 2013 r.

Nieruchomość garażowa przy 
ul. Karola Świerczewskiego 78g 

(1-16), 78E (17-31), 78D (32-45), 78F 
(46-47) w Siemianowicach Śl.

Zebrani nie zgłosili wniosków.
ZCzS nr 9

19. 03. 2013 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. 
Podczas obrad zgłoszono wnioski:

1. Wykreślić z planu remontów na 
2013 r. pkt. 7.1., 7.2., i 4.2. na rzecz 
wymiany instalacji pionowej i pozio-
mej wody zimnej i ciepłej użytkowej 
w budynku 91 – 97.

2. Z dniem 19. 03. 2013 r. zaprze-
stać przyjmowania wniosków do-
tyczących wymiany okien z bonifi-
katą 50% z funduszu remontowe-
go. Wnioski już złożone należy zre-
alizować.

ZCzS nr 10
19. 03. 2013 r.

Nieruchomość garażowa przy ul. 
Marii Skłodowskiej-Curie – garaże 
nr 7-40 w Siemianowicach Śl.

Wniosków nie zgłoszono.
ZCzS nr 11

21. 03. 2013 r.
Nieruchomość budynkowa przy ul. 

ks. Piotra Ściegiennego 51, 51A 
w Katowicach

W trakcie obrad zebrani zgłosili 
wnioski: 
1. Ponowić pismo do Prezydenta Mia-

sta Katowice w sprawie wycięcia 
drzew topoli rosnących przed bu-
dynkiem.

2. Rozważyć możliwość wykonania 
schodów i chodnika na skarpie.

3. Przestawić w miejsce widoczne 
znak drogowy „droga dwukierun-
kowa”.

4. Rozważyć możliwość montażu zna-
ku „strefa ruchu”.

5. Dosadzić żywopłoty w miejsca bra-
kujące.

Finansowanie: fundusz remontowy 
– rezerwa.

ZCzS nr 12
4. 04. 2013 r.

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

w Katowicach
W trakcie obrad zebrani zgłosili 

wnioski: 
1. Rozpoznać uszkodzenia elewacji 

balkonów budynku przy ul. Ście-
giennego 51b oraz naprawę (za-
bezpieczenie).

2. Rozpatrzyć pomalowanie przyzie-
mia frontu budynku.

3. Rozpoznać możliwość ogra-
niczenia głośnej pracy windy  
w klatce 51d.

4. Rozpatrzyć modernizację oświetle-
nia klatek schodowych na czujni-
ki ruchu.

Realizacja i źródło finansowania:
- w br. po oszacowaniu kosztów wg 

stopnia pilności i posiadanych 
środków funduszu remontowego 
2013 r. (ewentualne przesunięcia, 
rezerwa),

- pozostałe realizacje 2014 r.
ZCzS nr 13

3. 04. 2013 r.
Nieruchomość budynkowa 

przy ul. Jana III Sobieskiego 22 
w Siemianowicach Śl.

Podczas obrad zebrani zgłosili na-
stępujące wnioski do planu remontów: 
1. Punkt 2.2. montaż czujników ruchu 

oświetlenia klatki schodowej przy-
jąć do planu br.

2. Punkt 4.1. zrezygnować z położe-
nia klinkieru w wejściu do budyn-
ku, w zamian za pomalowanie ca-
łej klatki schodowej w br. Ustalić 
koszty malowania (kosztorys i moż-
liwość realizacji w ramach posiada-
nych środków).

Ponadto, zgłoszono następujący 
wniosek:
3. Z udziałem projektanta, konserwa-

tora zabytków przygotować i zwo-
łać w br. następne ZCzS nr 13 na 
temat koncepcji i możliwości dobu-
dowy balkonów. 

Finansowanie: pkt 1, 2 fundusz re-
montowy i rezerwa.

Ogółem zgłoszono 
30 wniosków.

Wnioski z Zebrań Członków SM „FABUD” przeprowadzonych od 11. 03. do 4. 04. 2013 r.
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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 2  r o k u

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

Skład Rady Nadzorczej
Zgodnie z Uchwałą Walnego Zgro-

madzenia nr 8/2011 z 30. 05. 2011 r. 
Rada Nadzorcza w 2012 roku działała 
w składzie 9 osobowym:
 Krystian LEDWOŃ – Przewodni-

czący RN,
 Mariusz CZARNECKI – z-ca Prze-

wodniczącego RN,
 Małgorzata DąBROWSKA – Se-

kretarz RN,
 Wacław MICHALIK – Przewodni-

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

niczącego Komisji Rewizyjnej,
 Danuta KOWALIK – Sekretarz Ko-

misji Rewizyjnej,
 Ryszard KANIA – Członek Rady 

Nadzorczej,
 Andrzej KRZEMIŃSKI – Członek 

Rady Nadzorczej,
 Józef PALICZKA – Członek Rady 

Nadzorczej
•  W strukturze organizacyjnej RN 

działa statutowa Komisja Rewizyj-
na i regulaminowe Prezydium RN. 
Posiedzenia Rady Nadzorczej 

i Komisji
Organizacją pracy i przygotowaniem 

posiedzeń Rady Nadzorczej zajmowa-
ło się Prezydium Rady.

W 2012 roku odbyły się:
- 9 posiedzeń plenarnych RN,
- 2 posiedzenia Prezydium RN,
- 2 posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Ponadto, Członkowie RN uczestni-
czyli w dorocznych obradach Walne-
go Zgromadzenia i Zebrań Członków 
Spółdzielni.

Frekwencja na posiedzeniach RN 
wyniosła 92,6% a nieobecni złożyli 
usprawiedliwienie swojej absencji.

Zakres wykonanych prac
Ramowy plan pracy, przyjęty Uchwa-

łą nr 35/2011 z 16. 12. 2011 r. stanowił 
podstawę działalności Rady Nadzor-
czej w 2012 roku. Był on sukcesywnie 
uzupełniany o sprawy bieżące, w tym 
wnoszone przez Zarząd Spółdzielni. 
Rozpatrywanie zagadnień zależnie od 
ich specyfiki kończyło się przyjęciem 
wniosków, wydaniem zaleceń Zarzą-
dowi lub podjęciem uchwał.

W 2012 r. podjęto 24 uchwały o na-
stępującym zakresie tematycznym 
- patrz wykres nr 1 str.12:
→ 13 uchwał dotyczących zagadnień 

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

- przyjęcia planu gospodarczego 
Spółdzielni na 2012 r.,

- przyjęcia sprawozdania finansowe-
go Spółdzielni za 2011 r.,

- okresowych ocen wykonania przez 
Spółdzielnię jej zadań gospodar-
czych i finansowych ze szczegól-
nym uwzględnieniem przestrzega-
nia praw członkowskich,

- zmiany opłat za użytkowanie lokali.
→ 11 uchwał organizacyjno-samorzą-

dowych, w tym m.in. w sprawie:
- zakresu kontroli Komisji Rewizyjnej 

z działalności SMF w 2011 r.,
- przyjęcie listy nominowanych do 

odznaczenia „Zasłużony Działacz 
Ruchu Spółdzielczego”,

- aktualizacji regulaminów wewnątrz-
spółdzielczych,

- przyjęcie planu pracy RN na 2013 r.
Wszystkie Uchwały zostały zrealizo-

wane.
W ramach interpelacji Rada Nadzor-

cza zleciła Zarządowi SMF 10 zaleceń 
organizacyjnych i administracyjno-eks-
ploatacyjnych, które zostały wykonane.

Ponadto, rozpatrywano wnioski 
Członków Spółdzielni kierowane do Ra-
dy Nadzorczej, w tym m.in. w sprawie 
dofinansowania grupowych inicjatyw 
Członków w ramach działalności spo-
łecznej, oświatowej i kulturalnej oraz 
wymianę okien przez SMF i spłatę 50% 
ceny usługi w 12 miesięcznych ratach.

Nie odnotowano skarg na działal-
ność Zarządu.

Kontrole Rady Nadzorczej
W ubiegłym roku w oparciu o uchwa-

łę RN nr 3/2012 z dnia 18. 01. 2012 r. 
Komisja Rewizyjna przeprowadzi-
ła kompleksową kontrolę działalności 
Spółdzielni, w tym badanie sprawoz-
dania finansowego SM „FABUD” za 
2011 r. zgodnie z art. 88a Prawa spół-
dzielczego.

Protokół KR został przyjęty Uchwa-
łą nr 7/2012 na posiedzeniu plenar-
nym RN w dniu 18. 04. 2012 r., na któ-
rym zwrócono uwagę na kontynuację 
stałego monitoringu zadłużeń z tytułu 
opłat za lokale i sukcesywną windyka-
cję przedsądową oraz wdrożenie pro-
cedury prawnej wobec użytkowników 

mieszkań uniemożliwiających wyko-
nanie obligatoryjnych badań i kontroli 
technicznych (m.in. gaz, kominy).

Podsumowanie i wnioski 
końcowe

Rada Nadzorcza szczególną uwa-
gę zwracała na utrwalanie zasad ety-
ki spółdzielczej, której istotnym narzę-
dziem jest demokracja wewnątrzspół-
dzielcza. Wszystkie decyzje podejmo-
wano z należytą starannością zmie-
rzającą do dalszego zwiększenia efek-
tywności gospodarowania uznając ja-
ko cel nadrzędny dobro wspólne na-
szej korporacji spółdzielczej a przede 
wszystkim przestrzeganie praw jej 
Członków oraz utrzymanie zasobów 
w stanie zapewniającym bezpieczeń-
stwo zamieszkiwania.

Dużo uwagi poświęcono wypraco-
wanym w naszej Spółdzielni przyja-
znym i ugodowym relacjom w spra-
wach pomiędzy Członkami i organami. 
Informacje o pracach RN publikowa-
no w gazetce „Spółdzielczym Okiem”.

W interesie Członków SMF prowa-
dziła działalność gospodarczą, m.in. 
w zakresie zarządzania i administro-
wania zasobami obcymi, w tym wspól-
notami. Przeprowadzono prace przy-
gotowawcze i projektowe związane 
z budową domów jednorodzinnych 
i budynku wielorodzinnego (Czeladź, 
Boczna). 

Pożytki i inne przychody z własnej 
działalności gospodarczej SMF prze-
znacza na pomniejszenie kosztów 
eksploatacji i utrzymania nieruchomo-
ści dla Członków SMF.

Rada Nadzorcza stwierdza, że 
w oparciu o przeprowadzone kontrole 
i badania, w tym sprawozdania finan-
sowego SM „FABUD” za 2012 r. Spół-
dzielnia utrzymuje dobrą ekonomikę 
przedsiębiorstwa, wykonała zaplano-
wane przedsięwzięcia gospodarcze, 
uzyskała należyte wyniki ekonomicz-
no-finansowe, ma zdolność do konty-
nuacji działalności i działała w intere-
sie Członków. Rada pozytywnie oce-
nia pracę Członków Zarządu w 2012 r. 

Z upoważnienia Rady Nadzorczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 

„FABUD”
PRZEWODNICZĄCY RADY 

NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 

„FABUD”
(-) Krystian Ledwoń
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Sprawozdanie Zarządu SM „FABUD” z działalności Spółdzielni 
w 2012 roku oraz kierunki działania na 2013 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 2011-2012

Lp. WYSZCZEgÓLNIENIE

ILOŚĆ CZłONKÓW SMF
wg stanu na 

%

31. 12. 2011 r. 31. 12. 2012 r.

1.

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

1077

3
1

1065

3
1

98,88

2.

Zmniejszenie liczby Członków narastająco 
z tytułu:

- wystąpienia ze Spółdzielni
- wykreślenia
- skreślenia

617

453
62

102

641

465
65

111

103,89

Walne Zgromadzenie Członków SM „FABUD” podjęło 7 
uchwał, w tym:

Uchwałę nr 1/2012
- w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Spółdzielni za rok 2011.
Wykonano

Uchwałę nr 2/2012
- w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej  

SM „FABUD”
Wykonano

Uchwałę nr 3/2012
- w sprawie: udzielenia absolutorium za działalność w 2011 

roku Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Michalskiemu. 
Wykonano

Uchwałę nr 4/2012
- w sprawie: udzielenia absolutorium za działalność 

w 2011 roku z-cy Prezesa ds. ekonomiczno-finansowych 
Annie Wiche-Nowickiej.

Wykonano
Uchwałę nr 5/2012

- w sprawie: przyjęcie „uchwały kierunkowej” SMF na la-
ta 2012-2015

Wykonanie ujęto w części II pkt. 5.
Uchwałę nr 6/2012

- w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań 
w 2012 i do najbliższego WZ w 2013 r.
Nie wystąpiła potrzeba zaciągnięcia nowych zobowiązań.

Uchwałę nr 7/2012
- w sprawie: wyboru Delegata na Zjazd RZRSM  

w Katowicach.
Wykonano

1.2. Struktura praw do lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży – patrz wykres nr 1 i 2, str. 12
(stan na 31. 12. 2012 r.)

2. DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDOWA
2.1. Stan realizacji uchwał  

Walnego Zgromadzenia Członków  
Spółdzielni  Mieszkaniowej „FABUD”  
przeprowadzonego 28. 05. 2012 r.:

- wystąpiło ze Spółdzielni 12 Członków w związku ze 
zbyciem spółdzielczego własnościowego prawa do 
lokalu, garażu oraz zbyciem prawa odrębnej własno-
ści lokalu,

- skreślono 9 Członków z powodu zgonu,
- przyjęto w poczet członków 12 osoby, które nabyły prawa 

do lokali w wyniku nabycia spółdzielczego własnościo-

wego prawa do lokalu, garażu oraz prawa odrębnej wła-
sności lokalu,

- w związku ze zbyciem lokalu mieszkalnego i nie złoże-
niem rezygnacji z członkostwa skreślono 3 Członków na 
podstawie § 19 ust. 1 i ust. 2, pkt 2 Statutu SMF,

Łącznie liczba Członków w porównaniu do poprzedniego 
roku zmniejszyła się o 12 osób.
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2.2. Realizacja uchwały nr 5/2012 kierunkowej WZ SMF na lata 2012–2015 – stan marzec 2013 r.
Tabela 2. Realizacji uchwały nr 5/2012 kierunkowej WZ SMF na lata 2012–2015

Nr i tematyka 
planów wycinkowych

Ilość zadań
plan. / wykon. / *zadania 

rozpoczęte (realizacja czę-
ściowa)

Uwagi, korekty, koszty (nakłady) wykonane
(tys. zł brutto)

1 2 3

Ad. I. 
Plan przedsięwzięć or-

ganizacyjno-samorządo-
wych

1 / 0 / 1

− Zarząd SMF złożył w dniu 22. 01. 2013 r. wniosek do 
Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości 
Mieszkaniowej w Katowicach o przeprowadzenie lu-
stracji całości działalności Spółdzielni Mieszkaniowej 
„FABUD” za lata 2010-2012 (fin. – składka na RZRSM);

Σ nakłady 3,0 tys. zł

Ad. II. 
Plan przedsięwzięć 
technicznego 
utrzymania 
nieruchomości

12 / 2 / 3

- częściowa spłata pożyczki wewnętrznej z funduszu re-
montowego centralnego (f.r.c.) na budowę placu za-
baw – ul. Wyzwolenia 1, 3, 5, 7, Stawowa 4 w Siemia-
nowicach Śl.

- częściowa spłata pożyczek z WFOŚiGW w Katowi-
cach, f.r.c., środków obrotowych na likwidację elewa-
cji acekolowych z azbestem i ocieplenie budynków  
– ul. Wyzwolenia 9, 11 w Siemianowicach Śl.

- wymiana instalacji z.w. i c.w.u. z doposażeniem w cyr-
kulacyjne zawory termostatyczne – ul. Marii Skłodow-
skiej-Curie 99-103 w Siemianowicach Śl.

- modernizacja oświetlenia na ruchowe, wymiana okien, 
– Witolda Budryka 1, 1a, 3, 3a w Chorzowie

- ocieplenie klatki schodowej i remont schodów wejścio-
wych budynku przy ul. Karola Świerczewskiego 78a 
w Siemianowicach Śl.

Σ nakłady 651,7 tys. zł

Ad. III.
Plan przedsięwzięć 
inwestycyjnych

2 / 0 / 2

 - uzyskano warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu oraz sporządzono projekt wraz z obmiarem i kosz-
torysem inwestorskim budynku jednorodzinnego w ra-
mach koncepcji budowy 23 domów w Czeladzi.

Σ nakłady 3,75 tys. zł
Ad. IV.
Plan przedsięwzięć 
związanych 
z działalnością 
społeczną, oświatową 
i kulturalną

2 / 0 / 2

− realizacja bieżąca
− dodatkowo każdy numer „SO” jest w całości zamiesz-

czany na stronie internetowej Spółdzielni 
Σ nakłady 35,8 tys. zł

Ad. V.
Plan działalności 
gospodarczej  
przez SMF

2 / 0 / 2

Przychody:
− kontynuacja umów na zarządzanie wspólnotą mieszka-

niową i wspólnotę lokali użytkowych. 
Dochód roczny ok. 18 tys. zł 

- dochód z najmu - lokale użytkowe na mieniu od 2012 r. 
– ok. 16,5 tys. zł

Σ dochód 34,5 tys. zł

Ad. VI.
Plan zabezpieczenia 
finansowego 
i spłaty zobowiązań

2 / 0 / 2

Przychody:
− w roku 2012 uzyskano z lokat bankowych 13,3 tys. zł 
− spłata kredytów i pożyczek zewnętrznych:

− M. Skłodowskiej-Curie 91-113 – 202,0 tys. zł
− Wyzwolenia 9, 11 w Siemianowicach Śl. – 267,3 tys. zł

Σ dochód 13,3 tys. zł

OgÓłEM 21 / 2 / 12
Σ nakłady 694,25 tys. zł 
Σ przychody 47,8 tys. zł

Planowane nakłady 7.915,0 tys. zł – wykonane 694,25 tys. zł, tj. 8,77%

Planowane przychody 250,0 tys. zł – wykonane 47,8 tys. zł, tj. 19,12%

Sprawozdanie Zarządu SM „FABUD” z działalności Spółdzielni 
w 2012 roku oraz kierunki działania na 2013 rok i lata następne
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2.3. Stan realizacji wniosków WZ i ZCzS odbytych od 26. 03. do 16. 04. 2012 r.
Tabela 4. Realizacji wniosków ZCzS odbytych w 2012 r.

ZCzS

Wnioski

Skierowane do SMF Skierowane do władz miasta

Ilość Wykonane
W trakcie
realizacji

Do 
wykonania

Ilość Pismo SMF Odpowiedź

ZCzS nr 1 3 3 0 0 1 1 1

ZCzS nr 2 2 1 1 0 2 2 2

ZCzS nr 3 0 0 0 0 0 0 0

ZCzS nr 4 2 2 0 0 0 0 0

ZCzS nr 5 11 11 0 0 0 0 0

ZCzS nr 6 3 2 0 1 0 0 0

ZCzS nr 7 4 3 0 1 0 0 0

ZCzS nr 8 1 1 0 0 0 0 0

ZCzS nr 9 2 1 1 0 3 3 3

ZCzS nr 10 0 0 0 0 0 0 0

ZCzS nr 11 6 6 0 0 0 0 0

ZCzS nr 12 3 3 0 0 0 0 0

ZCzS nr 13 0 0 0 0 0 0 0

Razem 37 33 2 2 6 6 6

Ogółem zgłoszono 43 wnioski.

3. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-OŚWIATOWA I KULTURALNA
Wykres nr 3 - patrz str. 13.

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

Tabela 5. Zarządzanie zasobami SMF i odrębnej własności.

Lp.
Wyszczególnienie

(jednostki miary)
31. 12. 2011 r. 31. 12. 2012 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: 1.239 1.239

3.1. - mieszkań 1.037 1.037

3.2 - garaży 166 166

3.3 - lokali użytkowych 36 36

4. Powierzchnia użytkowa (m2) zarządzana ogółem, w tym: 64.047,08 64.047,08

4.1. Mieszkań SMF 56.365 56.365

5. Powierzchnia gruntów (m2) ogółem 73.591 64.215,03

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

Sprawozdanie Zarządu SM „FABUD” z działalności Spółdzielni 
w 2012 roku oraz kierunki działania na 2013 rok i lata następne

- roboty związane z demontażem blachy trapezowej i ocie-
pleniem ścian bocznych od strony wschodniej i zachod-
niej budynku przy ul. Stawowej 4 w Siemianowicach Śl.

- kontynuowano modernizację oświetlenia klatek schodo-
wych, w tym montaż czujników ruchu,

- przeprowadzono obligatoryjne badania techniczne 
– art. 62 Prawa budowlanego – całe zasoby.

- kontynuowano montaż legalizacyjny wodomierzy oraz po-
dzielników kosztów centralnego ogrzewania z odczytem ra-
diowym (odpowiednio całe zasoby, decyzje nieruchomości).

Schody są
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Lp.
Wyszczególnienie

(jednostki miary)
31. 12. 2011 r. 31. 12. 2012 r.

7. Ilość dźwigów osobowych (szt.) 13 13

8. Ilość kotłowni własnych (szt.) 2 2

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

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

11. Żywopłoty (mb) 2.256 2.256

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

4 4

13. Ilość pracowników administracji nieruchomości (etaty) 1 1

14. Ilość mieszkańców 2.675 2.646

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

Lp. Wyszczególnienie 31. 12. 2011 r. 31. 12. 2012 r.

1 2 3 4

1. Ilość budynków (szt.) 2 2

2. Ilość lokali (szt.) 17 17

3. Powierzchnia użytkowa (m2) 2.629,00 2.629,00

Spółdzielnia zarządza pawilonem handlowo-produkcyjnym przy ul. Witolda Budryka nr 4 oraz budynkiem mieszkalno-
-usługowym przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 81 w Siemianowicach 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. gospoda-
rze nieruchomości (sprawy awaryjne – całodobowo i w dni 
świąteczne). Całością zawiaduje kierownik administracji nie-
ruchomości.

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

Lp. Wyszczególnienie
WYDATKI w zł

Wykonanie 2012 r. Plan 2013 r.

1. Remonty 1.340.727,83 1.507.300,00

2. Konserwacje bieżące 286.911,79 303.100,00

Razem 1.627.639,62 1.810.400,00

Sprawozdanie Zarządu SM „FABUD” z działalności Spółdzielni 
w 2012 roku oraz kierunki działania na 2013 rok i lata następne

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 2012 r. wykonano (zdjęcia str. 24) m.in.:
- roboty budowlane związane z ociepleniem ścian ze-

wnętrznych klatki schodowej oraz remontu schodów wej-
ściowych budynku mieszkalnego przy ul. Karola Świer-
czewskiego 78a w Siemianowicach Śl.,

- roboty związane z demontażem blachy trapezowej i ocie-
pleniem ścian bocznych od strony wschodniej i zachod-
niej budynku przy ul. Stawowej 4 w Siemianowicach Śl.

- kontynuowano modernizację oświetlenia klatek schodo-
wych, w tym montaż czujników ruchu,

- przeprowadzono obligatoryjne badania techniczne 
– art. 62 Prawa budowlanego – całe zasoby.

- kontynuowano montaż legalizacyjny wodomierzy oraz po-
dzielników kosztów centralnego ogrzewania z odczytem ra-
diowym (odpowiednio całe zasoby, decyzje nieruchomości).

Schody są

Tabela 5. Zarządzanie zasobami SMF i odrębnej własności - ciąg dalszy.
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zagadnienia gospodarcze 
i ekonomiczno-finansowe

sprawy organizacyjno-samorządowe
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Wykres nr 2. Struktura praw do lokali (stan na 31. 12. 2012 r.)

Wykres nr 1. Struktura zakresu tematycznego podjętych uchwał RN SMF w 2012 roku

Wykres nr 1. Ilość lokali w nieruchomościach SM „FABUD”  według stanu na 31. 12. 2012 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

odrębna własność - 341
(mieszkania, garaże, lokale użytkowe)

spółdzielcze lokatorskie - 21
(mieszkania)

najem - 18
(mieszkania)

spółdzielcze własnościowe - 836 
(mieszkania, garaże, lokale użytkowe)

341

836

21
18

13

11

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SM „FABUD” z działalności w 2012 roku

Czytaj str. 7

Czytaj str. 8

Czytaj str. 8

Sprawozdanie Zarządu SM „FABUD” z działalności Spółdzielni w 2012 roku 
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Wykres nr 3.  Działalność społeczno-oświatowa i kulturalna SM „FABUD¨ w 2012 roku

Publikacja gazetki 
„Spółdzielczym Okiem”

Organizacja imprezy 
„Mikołaj”

Inicjatywy kulturalno- 
-sportowe Członków

Remont i konserwacja 
placów zabaw

Pozostałe

10,40%

0,80% 2,80%
13%

73,10%
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Remonty

Media

Eksploatacja 
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Wykres nr 4. Koszty działalności  
eksploatacyjno-remontowej SMF w 2012 roku

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

20,50%

52,30%

27,20%

31. 12. 2012 r.31. 12. 2011 r.

Czytaj str. 16

Czytaj str. 16
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5. PLANOWANE INWESTYCJE SMF

Sprawozdanie Zarządu SM „FABUD” z działalności Spółdzielni 
w 2012 roku oraz kierunki działania na 2013 rok i lata następne

Rozpoczęcie: 2014 rok
Budynek mieszkalny przy ul. Bocznej w Siemianowi-

cach Śląskich został zaprojektowany jako pięciokondygna-
cyjny z 12 lokalami mieszkalnymi oraz miejscami postojo-
wymi w podziemiu.

Prognoza rozpoczęcia: 2014
Domy jednorodzinne wolnostojące (projekt koncepcyj-

ny) w Czeladzi, ul. Stanisława Staszica-Siemianowicka. Po-
wierzchnia użytkowa budynku: ok. 120-150 m2, w tym ga-
raż z dwoma miejscami postojowymi. Powierzchnia dział-
ki: ok. 800 m²

Warunki umowne: przystąpienie do Spółdzielni i zawar-
cie umowy o budowę (bez zysku deweloperskiego) rezer-

wacyjnej (wkład na przygotowanie inwestycji i zakup grun-
tu) i końcowej.

Zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia wizualizacji 
planowanych inwestycji na naszą stronę:

www.smfabud.pl/inwestycje
Patrz również str. 
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”

6. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA
6.1. Bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa

- Bilans sporządzony na 31. 12. 2012 r. po stronie akty-
wów i pasywów wykazuje sumę 24.144.830,48 zł.

Prezentowane w bilansie informacje liczbowe przedsta-
wiają po stronie aktywów stany majątku trwałego i obro-
towego na początek oraz koniec roku obrachunkowego, 
zaś po stronie pasywów źródła ich finansowania. Po stro-
nie aktywów składniki majątkowe uszeregowane są według 

zwiększającego się stopnia płynności tzn. łatwości, z ja-
ką mogą być zamieniane na gotówkę. Po stronie pasywów 
wykazuje się poszczególne pozycje według stopnia pilno-
ści 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 2012 roku - wersja skrócona
Tabela 8. Bilans SMF za 2012 rok w złotych

Aktywa Stan na 1. 01. 2012 r. Stan na 31. 12. 2012 r.
A. Aktywa trwałe 22.205.253,43 21.405.988,00
I. Wartości niematerialne i prawne 52.065,41 37.366,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe 19.142.131,10 18.526.722,86
III. Należności długoterminowe 3.011.056,92 2.841.898,22
IV. Inwestycje długoterminowe – –
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – –
B. Aktywa obrotowe 3.300.429,66 2.738.842,48
I. Zapasy – –
II. Należności krótkoterminowe 552.567,89 666.670,27
III. Inwestycje krótkoterminowe 1.025.254,65 973.357,85
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1.722.607,12 1.098.814,36

Suma aktywów 25.505.683,09 24.144.830,48
Pasywa Stan na 1. 01. 2012 r. Stan na 31. 12. 2012 r.

A. Kapitał (fundusz) własny 19.514.152,21 19.003.808,30
I. Kapitał (fundusz) podstawowy 15.587.499,31 15.320.370,89
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) – –
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) – –

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 3.749.511,96 3.589.376,64

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny – –

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe – –

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych – –

VIII. Zysk (strata) netto 177.140,94 94.060,77

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

– –
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B. Zobowiązania I Rezerwy Na Zobowiązania 5.991.530,88 5.141.022,18
I. Rezerwy na zobowiązania – –

II. Zobowiązania długoterminowe 4.551.778,25 3.943.638,03

III. Zobowiązania krótkoterminowe 699.083,39 628.285,61

IV. Rozliczenia międzyokresowe 740.669,24 569.098,54

Suma pasywów 25.505.683,09 24.144.830,48

GŁÓWNA KSIĘGOWA SMF ZARZĄD SM „FABUD”

Sprawozdanie Zarządu SM „FABUD” z działalności Spółdzielni 
w 2012 roku oraz kierunki działania na 2013 rok i lata następne

Tabela 8. Bilans SMF za 2012 rok w złotych - ciąg dalszy

- 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 loka-
li użytkowych, ewentualnie wyniki z tych elementów nieru-

chomości, które nie podlegają zwolnieniu podatkowemu). 
Zysk ten stanowi punkt wyjścia dla określenia w sposób na-
rastający 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.

Rachunek zysków i strat sporządzony na 31 grudnia 2012 roku
- wariant porównawczy - wersja skrócona

Tabela 9. Rachunek zysków i strat w złotych według stanu na 31. 12. 2011 r. i 31. 12. 2012 r.

Wyszczególnienie 31. 12. 2011 r. 31. 12. 2012 r.

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

6.465.097,35 6.597.931,70

B. Koszty działalności operacyjnej 6.330.395,85 6.509.302,76

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 134.701,50 88.628,94

D. Pozostałe przychody operacyjne 68.523,15 22.382,09

E. Pozostałe koszty operacyjne 19.003,96 38.616,29

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 184.220,69 72.394,74

G. Przychody finansowe 106.298,23 120.549,61

H. Koszty finansowe 70.999,98 66.322,58

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 219.518,94 126.621,77

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

I. Zyski nadzwyczajne – –

K. Zysk (strata) brutto (I+/-J) 219.518,94 126.621,77

L. Podatek dochodowy 42.378,00 32.561,00

M.
Pozostałe obowowiązkowe zmniejszenie zysku (zwięk-
szenia straty)

– –

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 177.140,94 94.060,77

GŁÓWNA KSIĘGOWA SMF ZARZĄD SM „FABUD”

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 między-okresowych, jak również zbiorcze 
wykonanie zadań finansowych w układzie rozliczeń po-

szczególnych grup nieruchomości i ich powiązanie z ele-
mentami wynikającymi z ustawy o rachunkowości. Jedno-
cześnie ww. zestawienie stanowi punkt wyjścia dla określe-
nia wielkości i podziału wyniku oraz utworzenia planu go-
spodarczego na rok 2013.
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6.2. Struktura kosztów i przychodów gospodarki nieruchomościami

Sprawozdanie Zarządu SM „FABUD” z działalności Spółdzielni 
w 2012 roku oraz kierunki działania na 2013 rok i lata następne

Koszty i przychody zostały w pełni rozliczone w miejscach ich 
powstawania – na poszczególnych oznaczonych nieruchomo-
ściach (rozliczenia nieruchomości są dostarczane użytkowni-
kom lokali przed dorocznym ZCzS) a uzyskane wyniki stano-
wią ich bilanse otwarcia. Zgodnie z art. 6 usm różnica między 
kosztami a przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowy-
mi zwiększa odpowiednio koszty lub przychody tej działalności 
w roku następnym. Zgodnie z przyjętymi zasadami również do-
chody uzyskane na danych nieruchomościach budynkowych 
(z ich części wspólnych) po opodatkowaniu pozostają w miej-
scu ich powstania (57.003,71 zł – przed opodatkowaniem).

Wynik z działalności społeczno-kulturalno-oświatowej 
(-733,72 zł) stanowi bilans otwarcia roku następnego. Nato-

miast wynik uzyskany z własnej działalności gospodarczej, 
po opodatkowaniu, w wysokości 45.241,55 zł proponuje się 
przeznaczyć, na zmniejszenie obciążeń członków z tytułu 
eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mie-
nie Spółdzielni, na zasilenie funduszu remontowego cen-
tralnego, pokrycie wyniku ujemnego działalności społecz-
no  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. Koszty działalności  eksploatacyjno-re-
montowej SMF w 2012 roku - wykres nr 4 str.13.

6.3. Należności i zobowiązania
W roku 2012 odnotowano wzrost zadłużenia o 19% w sto-

sunku do roku 2011 (dane z odsetkami) co w porównaniu 
ze wzrostem z lat ubiegłych jest niższe o 3 pkt. procento-
we. Stan zadłużenia z tytułu opłat na 31. 12. 2012 r. wy-
niósł 717.964,39 zł. W tym okresie wysokość zadłużenia 

do naliczeń (należnych wpłat) wyniosła 10% (razem z na-
leżnymi odsetkami). Jednocześnie w czasie objętym spra-
wozdaniem prowadzono 32 sprawy sądowe oraz 1 wniosek 
o oszacowanie nieruchomości celem przygotowania do licy-
tacji lokalu - wykres nr 5 str.13.

Tabela 10. Stan zadłużenia z tytułu opłat za użytkowanie lokali na 31. 12. 2012 r.

Lp.

Stan zadłużenia z tytułu opłat za użytkowanie lokali na 31. 12. 2012 r.

Nieruchomości

w zł z odsetkami
+ % wzrostu
- % spadkuZadłużenie

na 31. 12. 2011 r.  na 31. 12. 2012 r.

I. Nieruchomości budynkowe 536.177,32. 636.012,60 19

II. Nieruchomości garażowe 2.991.01 5.415,26 81

III. Pozostałe lokale użytkowe 62.362,53 76.536,53 23

OgÓłEM 601.530,86 717.964,39 19

Sytuacja majątkowa za badany rok obrachunkowy, sporzą-
dzona w oparciu o wskaźniki analizy finansowej, obejmująca 
źródła pokrycia poszczególnych grup majątku, uzupełniona 
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 2013 r.

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2012 r. sporzą-
dzono we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z obo-
wiązującymi normami prawa, ustawy o rachunkowości, na 
podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych i przedsta-
wia ono rzetelnie, jasno wszystkie informacje istotne dla 
oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni.

Bilans za 2012 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 miała spłata należnych rat zaciągniętej po-
życzki na termomodernizację budynków przy ul. Wyzwole-

nia 9, 11 oraz umorzenie 40% pożyczki na prace związane 
z likwidacją acekoli.

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

realizowana jest zgodnie z wytycznymi „Regulaminu gospo-
darki finansowej SMF” (Uchwała RN nr 41/2008) wg powsta-
wania w poszczególnych oznaczonych nieruchomościach.

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 nierucho-
mości wspólnej oraz pożytki i inne przychody z własnej 
działalności gospodarczej SMF.

6.4. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa
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Sprawozdanie Zarządu SM „FABUD” z działalności Spółdzielni 
w 2012 roku oraz kierunki działania na 2013 rok i lata następne

6.7. Działalność społeczno-kulturalna i oświatowa
Główne przedsięwzięcia:
- kontynuacja emisji biuletynu „Spółdzielczym Okiem” 

w formie papierowej i elektronicznej na stronie interneto-
wej SMF.

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

lacji prawnych – awizowane kolejne projekty zmian ustaw 
okołospółdzielczych, w tym „USM” i „PS”),

- 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 kontynuacji działalności.

Zarząd Spółdzielni 
Mieszkaniowej „FABUD”
Układ, wytłuszczenia – Redakcja „SO”

Ś m i e c i ,  w ą t p l i w o ś c i ,  n i e j a s n o ś c i

22 listopada ub.r. Rada Miasta 
Siemianowice Śląskie, a tak-

że Rady innych miast, uchwaliła (y) 
nowe, znacznie wyższe niż dotych-
czas, stawki opłat za wywóz odpa-
dów komunalnych.

Praktycznie niezwłocznie po ich 
przyjęciu Spółdzielnia Mieszkanio-
wa „FABUD” wraz z innymi 
siemianowickimi spółdziel-
niami wystosowała do Urzę-
du Miasta Siemianowice Ślą-
skie pismo (publikowaliśmy je 
w „SO” 51/2012 str. 7) odno-
szące się nie tylko do wyso-
kości opłat – stwierdzono jed-
noznacznie, że są zbyt wyso-
kie w porównaniu do dotych-
czasowych – lecz i do wcze-
śniej przyjętych uchwał regu-
lujących zasady gospodarki 
odpadami w naszym mieście. 
W siedmiu punktach zawar-
to uwagi do całości zagadnie-
nia. Odpowiedź Urzędu Mia-
sta Siemianowice Śl. wpły-
nęła na początku br. i oprócz 
wywodów formalno-prawnych 
nic nie wniosła.

Protest SM „FABUD” nie 
był osamotniony, gdyż usta-
wa wzbudziła ogromne kontrowersje 
w całej Polsce i była szeroko oprote-
stowana. Protestowały gminy szcze-
gólnie te, w których działają własne 
miejskie firmy zajmujące się odpada-
mi i w których powstały instalacje do 

segregacji, bo z mocy ustawy firmy 
mogą odpaść w konfrontacji w wielki-
mi, a instalacje, na które wydano mi-
liony mogą być niepotrzebne, gdyż 
są zbyt małe. Protestowały spółdziel-
nie mieszkaniowe, zarządcy, gdyż na-
łożono na nich obowiązki bez da-
nia do ręki instrumentów umożliwia-

jących realizację nowych zadań. Ka-
talog zastrzeżeń był i jest ogromny. 
W efekcie tych wystąpień, a szcze-
gólnie interwencji spółdzielni miesz-
kaniowych na początku bieżącego ro-
ku dokonano nowelizacji ustawy, któ-

ra m.in. umożliwiła ujęcie w opłacie 
za wywóz śmieci kosztów pojemni-
ków oraz utrzymania ich w czysto-
ści. Wcześniej w myśl nowych prze-
pisów spółdzielnie, zarządcy, właści-
ciele domków byli zobowiązani al-
bo kupić je we własnym zakresie, al-
bo wydzierżawić – nadmieńmy, że do-

tychczas takiego obowiązku 
nie było, a koszt pojemników 
był wliczony w cenę wywo-
zu. Nowe uregulowania po-
zwalają też m.in. na stosowa-
nie więcej niż jednej metody 
ustalenia opłat na obszarze 
gminy, jak i ustanowienie róż-
nych metod ustalania tej opła-
ty dla różnych części gminy, 
czy wprowadzania zwolnień 
przedmiotowych. Mimo nowe-
lizacji nadal pojawiają się wąt-
pliwości. Wydaje się, że sama 
ustawa wymaga gruntownego 
„posprzątania”. Pewnym na-
tomiast jest, że skoro gmi-
na staje się całościowo od-
powiedzialna za gospodar-
kę odpadami komunalnymi, 
stała się właścicielem śmie-
ci i jest zobowiązana zor-
ganizować ich wywóz, to 

wszelkie uwagi, zastrzeżenia, co do 
wykonywania tej usługi my musi-
my kierować bezpośrednio do gmi-
ny. Spółdzielnia za wywóz śmieci od-
powiadać już nie będzie. 

pes

Jak od 1 lipca br. będziemy wnosić 
opłatę za wywóz odpadów?

Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gmi-
nach stanowi, że opłata za wywóz śmieci jest wno-
szona na rzecz gminy za pośrednictwem spółdzielni 
mieszkaniowej, zarządcy.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest organem eg-
zekucyjnym upoważnionym do stosowania wszystkich 
środków egzekucyjnych w egzekucji administracyjnej na-
leżności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi (wywóz śmieci).

Taka sytuacja skłania do rozważenia zmiany zasad 
wnoszenia opłaty za śmieci do Spółdzielni. Jednym 
z rozwiązań jest wyłączenie tej opłaty z wydruku „czyn-
szowego” oraz utworzenie nowego konta indywidual-
nego do wnoszenia opłaty za śmieci. Pozwoli to jedno-
cześnie w sposób przejrzysty tworzyć dokumentację 
dla gminy w przypadku konieczności egzekucji tej opła-
ty (podanie danych dłużnika). Celem jest przekazywanie 
gminie opłat wyłącznie faktycznie wniesionych do Spół-
dzielni.

Jak ostatecznie będzie czas pokaże?

Główne przedsięwzięcia:
- intensyfikacja działań windykacyjnych,
- terminowa spłata kredytów i pożyczek,

- zrównoważenie przychodów i planowanych kosztów opłat 
za użytkowanie lokali, w tym m.in. eksploatacji i utrzyma-
nia nieruchomości (regulacja stawek od 01. 04. 2012 r.).
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Uchwała nr 1
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD”

z 27 maja 2013 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM 

„FABUD” za 2012 r., w tym bilansu, rachunku zysku i strat, 
sprawozdania z działalności Zarządu oraz kierunków dzia-
łania na 2013 r. 

Na podstawie: art. 38 § 1 pkt 2 ustawy Prawo Spółdzielcze 
z dnia 16 września 1982 r. z późn. zm. oraz § 106 pkt 2 Sta-
tutu Spółdzielni po zapoznaniu się z przedstawionym spra-
wozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności za 2012 r. 
i kierunkami działania na 2013 r. oraz bilansem, rachun-
kiem zysków i strat 

Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1.

Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni 
Mieszkaniowej „FABUD” za 2012 r., w którego skład wchodzi: 
1. Bilans Spółdzielni za 2012 r., który zamyka się po stronie 

aktywów i pasywów kwotą:
24.144.830,48 zł

słownie: dwadzieścia_cztery_miliony_sto_czterdzieści_
cztery_tysiące_osiemset_trzydzieści_złotych 48/100
2. Rachunek zysków i strat wykazujący wynik netto: 

94.060,77 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 2012 wraz z kierunkami działania na rok 2013. 

Sprawozdanie finansowe SMF za 2012 r. jest załączni-
kiem 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 45.241,55 zł uzyskaną z pozostałej 
działalności gospodarczej SMF przeznaczyć na:
- 2.1. zmniejszenie obciążeń Członków z tytułu eksplo-

atacji i utrzymania nieruchomości: 9.000,00 zł,
- 2.2. fundusz remontowy centralny: 35.000,00 zł,
- 2.3. zasilenie działalności społeczno-kulturalnej 

i oświatowej: 1.000,00 zł,
- 2.4. na pozostałą działalność do rozliczenia: 241,55 zł.

§ 3.
Sprawozdanie finansowe SMF za 2012 r. zostało podda-

ne badaniu pod względem rzetelności i prawidłowości przez 
Komisję Rewizyjną Rady Nadzorczej i przyjęte przez RN 
Uchwałą nr 7/2013 z 24. 04. 2013 r. która jest załącznikiem 
do niniejszej Uchwały, celem przedłożenia do zatwierdze-
nia przez WZ.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5.
Wykonanie Uchwały powierzyć Zarządowi SM „FABUD”.

Uchwałę podjęto/nie podjęto*:
- …… głosami „ZA”, 
- przy …… głosach „PRZECIW”
- w obecności …… Członków

* niepotrzebne skreślić
 ……………………… ………………………

 Sekretarz Przewodniczący
 Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia

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

Uchwała nr 2
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD”

z 27 maja 2013 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spół-

dzielni Mieszkaniowej  „FABUD” z działalności w 2012 r.
Na podstawie: art. 38 § 1 pkt 2 ustawy Prawo Spółdziel-

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

Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1.

Przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 
2012 r., która jest załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto/nie podjęto*:
- …… głosami „ZA”, 
- przy …… głosach „PRZECIW”
- w obecności …… Członków

* niepotrzebne skreślić
 ……………………… ………………………

 Sekretarz Przewodniczący
 Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia

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 27 maja 2013 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu 

Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD” za działalność w 2012 
roku

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

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Członków SM „FABUD”
Tegoroczne Walne będzie miało do podjęcia 5 uchwał 

związanych z działalnością Spółdzielni.
Oprócz tego podczas obrad będą podejmowane uchwały 

organizacyjno-proceduralne, których niepublikujemy. Wszyst-

kie uchwały obowiązkowo mają wpisane podstawy prawne 
i formuły o ich podjęciu lub nie, oraz ilości oddanych głosów 
„Za”, „Przeciw”  i ilości obecnych, a także podpisy Przewodni-
czącego Obrad i Sekretarza Walnego Zgromadzenia. 
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Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1.

Udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi MICHALSKIE-
MU Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „FA-
BUD” za działalność  w 2012 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto/nie podjęto*:
- …… głosami „ZA”, 
- przy …… głosach „PRZECIW”
- w obecności …… Członków

* niepotrzebne skreślić
 ……………………… ………………………

 Sekretarz Przewodniczący
 Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia

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 27 maja 2013 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Za-

rządu Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD” za działalność 
w 2012 roku

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

Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1.

Udzielić absolutorium Pani Annie WICHE-NOWICKIEJ – 
Zastępcy Prezesa Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych 
Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD” za działalność w 2012 
roku. 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto/nie podjęto*:
- …… głosami „ZA”, 
- przy …… głosach „PRZECIW”
- w obecności …… Członków

* niepotrzebne skreślić
 ……………………… ………………………

 Sekretarz Przewodniczący
 Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia

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 27 maja 2013 r.
w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań 

w 2013 i do najbliższego WZ w 2014 r.
Na podstawie: art. 38 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 16 wrze-

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

Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1.

Określić najwyższą sumę zobowiązań, jaką Spółdzielnia 
może zaciągnąć w okresie 2013 r. i do najbliższego Walne-
go Zgromadzenia w 2014 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.

Uchwałę podjęto/nie podjęto*:
- …… głosami „ZA”, 
- przy …… głosach „PRZECIW”
- w obecności …… Członków

* niepotrzebne skreślić
 ……………………… ………………………

 Sekretarz Przewodniczący
 Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie:
Na pojęcie „najwyższa suma zobowiązań” składa się łącz-

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

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Członków SM „FABUD”
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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 
zaciągnięcie przez Spółdzielnię pożyczek, kredytów lub 
ustanowienie hipoteki na nieruchomości Spółdzielni. Po-
jęcie to nie obejmuje zobowiązań wynikających z okreso-
wych usług gospodarczych świadczonych na rzecz Spół-
dzielni na podstawie umów, do których zaliczamy dostawę 
wody, energii cieplnej, wywóz nieczystości oraz budowy lo-
kali finansowanych w całości ze środków własnych Człon-
ków 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 2013-2015 przyjęto do realizacji n/w przed-
sięwzięcia, które mogą wymagać przejściowego sfinanso-
wania robót kredytem (krótko lub długoterminowym), 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 rozpoczęcie 
robót 2014 r.

- koszt przedsięwzięcia: ok. 3,5 mln zł,
- finansowanie: wkład budowlany Członków SMF – nabyw-

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

Staszica-Siemianowickiej w Czeladzi (projekt koncepcyj-
ny – inicjatywa Członków z nieruchomości przy ul. Marii 
Skłodowskiej-Curie 91-113 w Siemianowicach Śl.) 

- koszt: ok. 11,5 mln zł, w tym zakup gruntu ok. 2,6 mln zł.
Na przełomie 2013/2014 jest prognozowane 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 
- 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

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Członków SM „FABUD”

Nowe stawki od 1. 03. 2013 r.: 1.454,51 zł w gospodarstwie jednoosobowym, a w wieloosobowym 1.038,94 zł 

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
Dodatek mieszkaniowy przysługuje: 1) 

osobom mieszkającym w lokalach, do 
których mają tytuł prawny, 2) osobom 
zajmującym lokal mieszkalny bez tytu-
łu prawnego, oczekującym na przysłu-
gujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek przysługuje osobom, których 
średni miesięczny DOCHÓD BRUTTO 
(z podatkiem) na jednego członka go-
spodarstwa domowego w okresie 3 mie-
sięcy poprzedzających datę złożenia 
wniosku o przyznanie świadczenia nie 
przekracza 175% kwoty najniższej 
emerytury (od 1. 03. 2013 r. – 831,15 zł) 
i wynosi: 1.454,51 zł w gospodar-
stwie jednoosobowym, 1.038,94 zł 
w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 
125% kwoty najniższej emerytury.

Dochód będący podstawą do przyzna-
nia dodatku mieszkaniowego oblicza się 
z ostatnich 3 miesięcy sprzed daty zło-
żenia wniosku. Dochód gospodarstwa 
domowego oblicza się, dodając wszyst-
kie DOCHODY BRUTTO (Z PODAT-
KIEM) osób stale zamieszkujących ra-
zem w tym gospodarstwie. Obliczenia 
należy udokumentować zaświadczenia-
mi o dochodach wszystkich pełnolet-

nich członków rodziny. W skład docho-
du brutto wchodzą wszystkie zasiłki sta-
łe oraz alimenty. Dodatek przyznawany 
jest na normatywną powierzchnię wyno-
szącą: - 35 m2 dla 1 osoby, - 40 m2 dla 
2 osób, - 45 m2 dla 3 osób, - 55 m2 dla 
4 osób, - 65 m2 dla 5 osób, - 70 m2 dla 6 
i więcej osób. Przypominamy, że kwota 
brutto to kwota bez składki: - emerytal-
nej, - rentowej, - chorobowej.

Do podstawy obliczenia dodatku przyj-
muje się 90% wydatków ponoszonych 
w związku z korzystaniem z mieszka-
nia. W grę wchodzą świadczenia okre-
sowe ponoszone przez gospodarstwo 
domowe, takie jak: - czynsz; - opłaty 
za świadczenia związane z eksploatacją 
lokalu mieszkalnego; - opłaty eksploata-
cyjne w spółdzielni mieszkaniowej. 

PAMIĘTAJMY, żE dodatek przy-
znawany jest od 1. dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w któ-
rym złożyliśmy wniosek, tj. jeżeli 
wniosek złożymy np. do końca kwiet-
nia, to po jego rozpatrzeniu przyznany 
dodatek otrzymamy od 1 maja.

Świadczenie przyznawane jest na 
wniosek zainteresowanego przez Pre-

zydenta Miasta Siemianowice Śląskie, 
Katowice, Chorzów, a wypłacane jest 
wyłącznie Spółdzielni.

W przypadku, gdy nie zgadzamy się 
z decyzją, przysługuje nam odwoła-
nie do samorządowego kolegium od-
woławczego. Odwołanie składamy za 
pośrednictwem urzędu wydającego 
decyzję.

PAMIĘTAJMY, żE dodatek przy-
znawany jest od 1. dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w któ-
rym złożyliśmy wniosek, tj. jeżeli 
wniosek złożymy np. do końca maja, 
to po jego rozpatrzeniu przyznany do-
datek otrzymamy od 1 czerwca.

Wnioski i szczegółowe informacje 
o kryteriach przyznawania dodatku, 
zainteresowani uzyskają w:

- Siemianowicach Śl., referat Dodat-
ków Mieszkaniowych UM, ul. Michał-
kowicka 105 – dot. Siemianowiczan,

- Katowicach, MOPS ul. Jagielloń-
ska 17 – dotyczy zamieszkałych przy 
ul. ks. Piotra Ściegiennego 51A, B, C, D.

-  Chorzowie, MOPS ul. Kruszcowa 22 
 – dotyczy zamieszkałych w budyn-
kach przy ul. Witolda Budryka.
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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: 3. Ciężka maszyna dro-

gowa; 8. Drogowe lub zodiaku; 9. Ce-
cha samoluba; 10. Łączy blachy choć 
nie jest spawaczem; 11. Nasza Spół-
dzielnia Mieszkaniowa; 12. Minerał 
używany w kosmetyce; 13. Chloro-
wiec; 16. Niechęć; 19. Mała twierdza; 
23. Bania; 24. Jednorodzinne, będą 
budowane w Czeladzi przy ulicy Sie-
mianowickiej – Staszica przez SM 
„FABUD”; 25. Wieżowiec; 26. Rodzaj 
sera; 29. Ptak brodzący; 31. Dyploma-
ta; 34. Model Seata; 35. Rasa owiec 
górskich; 36. Balustrada wzdłuż scho-
dów; 37. Kopane pod kimś; 38. Szczyt 
reglowy w Tatrach; 39. Opłata za wy-
najem mieszkania; 40. Rywalka wełny.

PIONOWO: 1. Kuchenny mebel; 
2. Przydatny na wędziska; 3. Kursuje 
w wieżowcu; 4. Kasjop, lantanowiec; 
5. Sztuczny obrus; 6. Przymierze; 
7. Inaczej raciczki lub ozdobne do upi-
nania włosów; 14. Wachlarz dla gej-
szy; 15. Zatoka Morza Czerwonego; 
17. Córka Tantala; 18. Płynie przez 
Weronę; 20. Istota rzeczy; 21. Sport 
na korcie; 22. Salon, zakład usługo-
wy; 27. Budryka w Chorzowie a Wy-
zwolenia w Siemianowicach Śląskich 
w zasobach SM „FABUD”; 28. Par-
cela; 29. Ulica, przy której SM „FA-
BUD” wybuduje budynek 4-ro kondy-
gnacyjny w Siemianowicach Śląskich; 
30. Wielkie zyski; 31. Jan, patron uli-
cy, przy której mieści się siedziba 
SM „FABUD”; 32. Kwiat zakochany 
w sobie; 33. Gest powitalny.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 20 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do 20. 06. 13 r. na adres SM „FA-
BUD”, 41-100 Siemianowice Śl., ul. 

ks. Jana Kapicy 3 z dopiskiem Re-
dakcja „Spółdzielczym Okiem” – 
krzyżówka nr 53/12. Nagrodę książ-
kową, za rozwiązaną krzyżówkę w nr 
52/2012 z hasłem – Miłego świętowa-
nia. otrzymała: Joanna MAZUR, ul. 
M. Skłodowskiej-Curie 93, Siemia-
nowice Śl. Wszystkie prawidłowe od-
powiedzi uczestniczyć będą w loso-
waniu nagrody niespodzianki. Szczę-
ściarzowi wylosowaną nagrodę do-

starczymy do domu, a w kolejnym wy-
daniu „SO” opublikujemy zarówno roz-
wiązanie jak i nazwisko zwycięzcy.

Uwaga: Z udziału w losowaniu wy-
łączeni są dłużnicy, przedstawiciele 
władz samorządowych i pracownicy 
SM „FABUD” oraz redakcja „SO”. Wy-
słanie rozwiązania jest równoznaczne 
z wyrażeniem zgody na przetwarza-
nie danych osobowych dla celów re-
dakcyjnych.

Krzyżówka nr 53/13

J K L
Dwie blondynki kłócą się, na co pójść 

do kina:
- Chodźmy na „Matrixa”.
- Nie, lepiej na „Aniołki Charliego”.
- Lepiej na „Matrixa”!
- Nie, na „Aniołki”!
Wtrąca się brunetka:
- To może pójdziecie na kompro-

mis?!
Blondynki:
- Fajnie, a gdzie grają? 

J K L

Przychodzi baba do adwokata 
w sprawie rozwodu.

- Potrzebny jest jakiś powód - mówi 
adwokat - mąż pije?

- Ha, mam głowę trzy razy mocniej-
szą od niego!

- Może pieniędzy nie daje?
- Tylko by spróbował grosz sobie za-

trzymać!
- Bije Panią?
- Niechby mnie tknął, to by oknem 

wyfrunął!
- A jak tam z wiernością małżeńską?
- O, tu go mamy, Panie mecenasie! 

Drugie dziecko nie jest jego! 
J K L

Do baru przychodzi gość. Siada, za-
mawia piwo. Barman przynosi mu pi-
wo razem z podstawką. Po pewnym 
czasie wypija i zamawia kolejne, więc 
barman podchodzi do niego i zabie-
ra pustą szklankę... i zauważył, że 
zniknęła podstawka - musiała gdzieś 
upaść - pomyślał i przyniósł mu piwo 
z nową podstawką. Za jakiś czas pew-
nym czasie zamówił trzecie piwo. Bar-
man podchodzi do niego i znowu za-
uważył, że nie ma podstawki.

- Co jest, ukradł, czy co? - zastana-
wia się. Postanowił przynieść mu piwo 
bez podstawki, a gość na to:

- A wafli brakło? 

J Uśmiechnij się J



►  PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI WSPÓLNOT 
►  EWIDENCJONOWANIE I MONITOWANIE 

INDYWIDUALNYCH WPŁAT ZALICZEK 
►  ROZLICZANIE WSPÓLNOT, W TYM INDYWIDUALNE 

WŁAŚCICIELI  
►  KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE WSPÓLNOTAMI 
 
 

K O N T A K T  
ul. Kapicy 3      41-100 SIEMIANOWICE ŚL. 

TEL. 32 22-05-400    FAX 32 22-94-855 
smf@smfabud.pl 

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA   

„F A B U D” 
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SPRAWY NIECIERPIąCE ZWłOKI, DOTYCZąCE BIEżąCEgO 
ADMINISTROWANIA ZASOBAMI - KIERUJEMY POD ADRES: smf@smfabud.pl

Nowe ławki ul. ks. Piotra Ściegiennego 51 Wiosna na osiedlach

O remontach czytaj w Sprawozdaniu Zarządu SMF od str. 8

Nie bądź obojętny - za likwidowanie dewastacji  

TY też płacisz!!!



 Budynek ul. Boczna – wizualizacja

Planowane inwestycje SM „FABUD” - czytaj Sprawozdanie Zarządu str. 14

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”

Nowe, klinkierowe wejścia ul. ks. Piotra Ściegiennego 51

Ściana szczytowa  
ul. Karola Świerczewskiego 78A

ul. Karola Świerczewskiego 78A 
- nowe schody ul. Stawowa 4

W klatkach schodowych modernizowano  
oświetlenie w tym montaż czujników ruchu

 Budynek Czeladź,  
ul. St. Staszica-Siemianowicka – wizualizacja

O remontach czytaj w Sprawozdaniu Zarządu SMF od str. 8


