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WAŻNE TELEFONY
www.smfabud.pl
smf@smfabud.pl

Jednostki organizacyjne
SM „FABUD” funkcjonują:

- poniedziałek, wtorek, czwartek 7.00 - 15.00
- środy 9.00 - 17.00
- piątki 7.00 - 13.00

Agencja Bankowa w siedzibie SM „FABUD”,
ul. ks. Jana Kapicy 3:
- poniedziałek, wtorek,  czwartek 7.15 - 15.00
- środa 7.15 - 16.45
- piątek 7.15 - 13.00

TELEFONY:  fax 32 229-48-55 lub 32 506-50-70
Sekretariat 32 220-54-00
Główny Księgowy 32 220-54-04
Księgowość 32 220-54-00 wew. 417
Księgowość-rozliczenia 32 220-54-07
Księgowość-windykacje  32 220-54-06
Administracyjno-członkowski:
- os. Wyzwolenia 32 220-54-08
- os. Świerczewskiego, Budryka, Bańgów, 
Ściegiennego, Sobieskiego 32 220-54-03

POGOTOWIE ELEKTRYCZNE:
Chorzów 991
POGOTOWIE WOD-KAN. sieci ulicznej, Siemiano-
wice Śl., ul. Budryka 1,3 Chorzów 32 293-77-86
od pn. - pt. 7.00 - 22.00 32 293-75-36
Katowice 32 788-24-10
URZĄD MIASTA:
Siemianowice Śląskie:
ul. Jana Pawła II 10 32 760-52-00
ul. Michałkowicka 105 32 760-54-00
Katowice, ul. Młyńska 4 32 259-39-09
Chorzów, ul. Rynek 1  32 416-50-00
Centrum Zarządzania Kryzysowego
Siemianowice Śl. 32 220-01-80
 fax: 32 220-43-59
Katowice  32 253-95-84
Chorzów 32 241-10-49
STRAŻ MIEJSKA 986
POLICJA 112, 997
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
STRAŻ POŻARNA 998
POGOTOWIE GAZOWE 992
UNIQA - likwidacja szkód 801 597 597
 426 666 500
GOSPODARZE NIERUCHOMOŚCI:

Siemianowice Śl., ul. Wyzwolenia  1, 3, 5, 7
ul. Stawowa 4, ul. Jana III Sobieskiego 22
Zdzisław Kościołek 606 591 231

Siemianowice Śl., ul. Wyzwolenia  9, 11, 12
Zdzisław Kościołek 606 591 231

Siemianowice Śl. - os. Bańgów,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 91, 93, 95,97, 99, 
101, 103, 107a, b, 109, 111, 113
Dariusz Długosz  509 680 447

Siemianowice Śl.,
ul. gen. Karola Świerczewskiego 78a, 78c
Krystian Wadielac  504 859 717

Chorzów, - ul. Witolda Budryka 1, 3
Mirela Bąk  512 970 557
Łukasz Szymura  505 005 284

Katowice, ul. ks. P. Ściegiennego 51, 51a, b, c, d,
Stanisława Rychlewska 510 084 172

N i e  z a p o m n i j  p o s p r z ą t a ć 
p o  s w o i m  c z w o r o n o g u !

O G Ł A S Z A J  S I Ę 
w „Spółdzielczym Okiem”. Biuletynie informacyjnym SM „FABUD”

 Tel. 32 220-54-00, e-mail: smf@smfabud.pl 
Ceny ogłoszeń BRUTTO:

1 moduł 5,7×5,0 cm – 73,80 zł
1 moduł 5,7×5,0 cm na stronach kolorowych – 104,55 zł

Słowo w drobnych – 1,23 zł
Członkowie SMF mogą składać ogłoszenia 

drobne (krótkie) o zamianie, sprzedaży mieszkania BEZPŁATNIE
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„ F A B U D ”  w  S i e m i a n o w i c a c h  Ś l .

I. Rys historyczny
Na przełomie 2016 i 2017 r. mi-

nęło 25 lat działalności Spółdzielni 
Mieszkaniowej „FABUD”. Idea po-
wstania Spółdzielni została zainicjo-
wana w okresie komercjalizacji Przed-
siębiorstwa Budownictwa Węglowe-
go „Fabud” w Siemianowicach Śl. 
(obecnie „Fabud” WKB S.A.) na ba-
zie mieszkań zakład owych przez 
pracowników Przedsiębiorstwa, NSZZ 
„Solidarność”, OPZZ oraz Radę Pra-
cowniczą przy przychylności Dyrek-
cji Przedsiębiorstwa. Powołano Komi-
tet Założycielski, który wyłonił pierw-
szy skład Rady Nadzorczej i Zarząd 
Spółdzielni.

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

II. Podstawowe dane o Spółdzielni 
z okresu 1991-2017 i dynamika 

rozwoju
III. Stan techniczny zasobów

Wszystkie przejęte budynki zakłado-
we o znacznym stopniu dekapitaliza-
cji zostały poddane termomodernizacji 
(ocieplenie ścian, wymianie instalacji, 
opomiarowaniu mediów).
Ostatnie realizacje termomodernizacyjne:

- budynki przy ul. Wyzwolenia 9, 11 
i 12 (ściany szczytowe) w Siemiano-
wicach Śl. 
IV. Działalność gospodarcza SMF
 to m.in. świadczenie usług zarzą-

dzania wspólnotami obcymi – miesz-
kalnymi i komercyjnymi.

V. Realizacja istotnych 
przedsięwzięć 
1. Inwestycje

Od powstania Spółdzielni w procesie 
inwestycyjnym oddano do użytku 499 
mieszkań, 166 garaży, 36 lokali użyt-
kowych.  Ciąg dalszy str. 3.
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2. Wdrożenia
2.1. Z mocy ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych określono przedmiot 
odrębnej własności wszystkich nieru-
chomości Spółdzielni.

2.2. 2.2. W myśl nowych przepi-
sy „USM” i zgodnie z oczekiwaniami 
Członków wprowadzono innowacyjną 
strukturę zarządzania. Nieruchomości 

są obsługiwane całodobowo przez fir-
my zewnętrzne, tzw. gospodarzy nieru-
chomości. Ponadto, zasoby Spółdziel-
ni obsługuje 9 pracowników etatowych.

2.3. Uruchomiono nowoczesny infor-
matyczny system zarządczy pod wymo-
gi odrębnych nieruchomości, właścicieli 
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. Ponadto w ra-
mach tej działalności organizowane są 
imprezy mikołajkowe dla dzieci Człon-
ków SMF, które cieszą się coraz więk-
szym powodzeniem.
VII. Komunikacja i współdziałanie
Wypromowano mobilny model współpra-

cy i komunikacji organów samorządowych 
oraz Członków Spółdzielni, co zaowoco-
wało zgodnym współżyciem mieszkańców 
w budynkach wielorodzinnych, wzajem-
nym zrozumieniem i zdolnością do kom-
promisów, czego efektem jest zachowa-
nie kultury bycia. Sprawy nieruchomości są 
konsultowane na dorocznych Zebraniach 
Członków Spółdzielni nieruchomości.

Spółdzielnia posiada stronę inter-
netową www.smfabud.pl i pocztę 
elektroniczną smf@smfabud.pl. Na 

stronie www.smfabud.pl zainstalowa-
no odnośnik otwierający usługę tzw. 
E-kartoteki w „Internetowym Syste-
mie Informacji Lokatorskiej”, w którym 
można sprawdzać stan finansowy kon-
ta użytkowanego mieszkania, garażu.
VIII. Odnotowane oceny zewnętrzne

W okresie działalności Spółdzielni 
zostało przeprowadzonych 6 obliga-

toryjnych lustracji pełnych oraz lustra-
cję inwestycyjną, które wykazały nale-
żyte jej działanie w zakresie zgodno-
ści, gospodarności i rzetelności w inte-
resie Członków. Poza obowiązkowymi 
kontrolami prowadzone były 2 kontro-
le biegłych rewidentów oraz m.in. bie-
żące kontrole bankowe, ZUS-owskie, 
Urzędu Skarbowego.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „Fabud”
Siemianowice Śl. dnia 2017-05-11

J u b i l e u s z  X X V  l e c i a
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II. Podstawowe dane o Spółdzielni z okresu 1991-2017 i dynamika rozwoju

Lp. Wyszczególnienie
Stan % wzrostu

lub - spadku1991 r. 01. 01. 2017 r.  

1. Ilość Członków (os) 531 1.021 192

2. Ilość mieszkańców 1.600 2.384 149

3. Ilość budynków (szt.) 8 36 450

4. Ilość lokali (szt.) 538 1.216 226

5.
Powierzchnia użytkowa lokali zarządzana 
przez SMF (m2)

28.642 67.160 234

6. Majątek trwały (w tys. zł) 6.543 16.650 254

7. Zatrudnienie (et.) 29 9 -31
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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
Zgodnie z Uchwałą Walnego Zgro-

madzenia nr 9/2014 z 27. 05. 2014 r. 
Rada Nadzorcza w 2016 roku działa-
ła w następującym 9 osobowo-funkcyj-
nym składzie:

• Stanisław RADKOWSKI – Prze-
wodniczący RN,

• Czesław JAWORSKI – Z-ca Prze-
wodniczącego RN,

• Monika CHROMIK-PILCH – Sekre-
tarz RN,

•  Irena MOROŃ – Przewodnicząca 
Komisji Rewizyjnej,

• Adam PACOCHA – Z-ca Przewod-
niczącego Komisji Rewizyjnej,

• Krzysztof GANSTY – Sekretarz Ko-
misji Rewizyjnej,

• Ewa KRZEMIŃSKA – Członek Ra-
dy Nadzorczej,

• Andrzej ROTER – Członek Rady 
Nadzorczej,

• Eugeniusz LIS – Członek Rady 
Nadzorczej od 16. 06. 2016 r.

W strukturze organizacyjnej RN 
działa statutowa Komisja Rewizyjna 
i regulaminowe Prezydium RN. 

2) POSIEDZENIA RADY 
NADZORCZEJ I KOMISJI

Organizacją pracy i przygotowaniem 
posiedzeń Rady Nadzorczej zajmowa-
ło się Prezydium Rady. 

W 2016 roku odbyło się:
- 8 posiedzeń plenarnych RN
- 4 posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Ponadto, Członkowie RN uczestni-
czyli w dorocznych obradach Walnego 

Zgromadzenia i Zebraniach Członków 
Spółdzielni oraz dodatkowo w spotka-
niach organizowanych przez Zarząd 
z dłużnikami.

Frekwencja na posiedzeniach RN 
wyniosła 90,3%, a nieobecni złożyli 
usprawiedliwienie swojej absencji.

3) ZAKRES 
WYKONANYCH PRAC

Ramowy plan pracy, przyjęty Uchwa-
łą nr 24/2015 z dnia 11. 12. 2015 r. 
stanowił podstawę działalności Rady 

Nadzorczej w 2016 roku. Był on suk-
cesywnie uzupełniany o sprawy bie-
żące, w tym wnoszone przez Zarząd 
Spółdzielni. Rozpatrywanie zagadnień 
zależnie od ich specyfiki kończyło się 
przyjęciem wniosków, wydaniem zale-
ceń Zarządowi lub podjęciem uchwał. 

W 2016 r. podjęto 20 uchwał w na-
stępujących zagadnieniach – patrz wy-
kres str. 14.

Wszystkie Uchwały Rady oraz zale-
cenia zostały zrealizowane.

Nie odnotowano skarg na działal-
ność Zarządu.

4) KONTROLE 
RADY NADZORCZEJ

W ubiegłym roku w oparciu o uchwa-
łę RN Nr 1/2016 z 03. 02. 2016 r. Ko-
misja Rewizyjna przeprowadziła kom-
pleksową kontrolę działalności Spół-
dzielni, w tym badanie sprawozdania 
finansowego SM „FABUD” za 2015 r. 
zgodnie z art. 88a Prawa spółdziel-
czego.

Protokół KR został przyjęty Uchwa-
łą nr 4/2016 na posiedzeniu plenar-
nym RN w dniu 27. 04. 2016 r., na któ-
rym zwrócono uwagę na ujednolicenie 
dokumentacji przeglądów stanu tech-
nicznego zasobów SMF oraz zintensy-
fikowanie procesu windykacji.

5) PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
KOŃCOWE

Bieżący rok to rok kończący 3. let-
nią kadencję obecnej Rady Nadzor-
czej, która w tym czasie tj. od 04. 06. 
2014 r. do 10. 05. 2017 r. odbyła ogó-
łem 23 posiedzenia, podejmując 78 
uchwał. 

Mijającą kadencję Rady należy 
uznać za okres dalszej poprawy sta-
nu zasobów Spółdzielni, a tym samym 
warunków zamieszkiwania. Osiągnię-

cia te są wynikiem dobrej współpracy 
Rady z Zarządem Spółdzielni. 

Rada Nadzorcza stwierdza, że 
w oparciu o przeprowadzone kontrole 
i badania, w tym sprawozdania finan-
sowego SM „FABUD” za 2016 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 Nadzorcza ocenia pracę Za-
rządu SMF jako należytą i wnioskuje 
do Walnego Zgromadzenia o udziele-
nie Członkom Zarządu absolutorium 
za miniony rok sprawozdawczy.

Kończąc kadencję Rada Nadzorcza 
składa wszystkim Członkom i orga-
nom samorządowym serdeczne po-
dziękowania za współpracę.

Z upoważnienia 
RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI 

MIESZKANIOWEJ „FABUD” 
Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Spółdzielni Mieszkaniowej 
„FABUD”

(-) Stanisław Radkowski
Układ, wytłuszczenia, opracowanie graficzne 
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Niestety, mankamentem tych – i nie 
tylko tych – zebrań jest frekwencja. 
Można mieć do niej znaczne zastrze-
żenia, gdyż wyniosła ogółem 8,79% 
uprawnionych. Szkoda, bo nie uczest-
nicząc w ZCzS pozbawiamy się do-

stępu do opartej o przepisy i fakty rze-
telnej wiedzy, zaś później dyskutu-
jąc w gronie znajomych, sąsiadów, 
o swoim domu, o Spółdzielni często 
ferujemy opinie znacznie odbiegają-
ce od rzeczywistości, stanu faktyczne-
go. Szkoda, bo rozmawiano tam o naj-
istotniejszych sprawach związanych 
z miejscem zamieszkania, z proble-
mami osiedla i funkcjonowaniem SMF 
jako całości – diagram z frekwencją 
publikujemy na str.   Podczas zebrań 
m.in. omawiane są potrzeby remonto-
we danej nieruchomości, ba, określa-
ne są niezbędne do wykonania zada-
nia remontowe, rozważane uwarunko-
wania prawne i podejmowane pewne 
decyzje wskazujące na finansowanie 
określonych zadań. Słowem można 
na nich nie tylko dużo się dowiedzieć, 
ale i współuczestniczyć w kształtowa-
niu zadań remontowych nieruchomo-
ści na bieżący i nie tylko bieżący rok. 
Nie uczestnicząc w zebraniach pozba-
wiamy się zarówno wiedzy, jak i wpły-
wu na jakieś rozwiązania.

Dość o nieobecnych. Uczestniczenie 
w Zebraniu to prawo, a nie obowiązek. 
Powiedzmy zatem, że widocznie ży-
je się nam w zasobach SMF bezpro-
blemowo skoro nie odczuwamy po-
trzeby uczestniczenia w zebraniach. 
Oddajmy jednak ukłon tym co przy-
szli, a zapewnili bardzo ciekawą i rze-
czową dyskusję. Na sporo pytań i wąt-
pliwości otrzymywali natychmiastowe 
wyjaśnienia. 

Części dwie
Każde z zebrań podzielić można na 

dwie części: sprawozdawczą i dysku-
sję.

W części sprawozdawczej Anna Wi-
che-Nowicka – prezes Zarządu i Jo-
lanta Simon – zastępca prezesa Za-
rządu ds. techniczno-administracyj-
nych przedstawiały skrótowo:
- działalność SMF w 2016 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 – mówiono,

- wykonanie planu gospodarczego da-

nej nieruchomości w 2016 roku,
- zakres tematyczny tegorocznego 

WZ, z uwzględnieniem zadań wy-
nikających z uchwały kierunkowej. 
Przy okazji, zapraszano do udzia-
łu w WZ.

Ponadto, sprawy finansowo-ekono-
miczne, w tym zadłużeń i możliwości 
finansowania remontów w danych nie-
ruchomościach szczegółowo prezen-
towała Anna Wiche-Nowicka. Z kolei 
realizację wniosków i postulatów z da-
nego ubiegłorocznego ZCzS referowa-
ła m.in. Jolanta Simon.

Panie przedstawiały także Plan go-
spodarczy SMF na bieżący rok.

Tegoroczne Zebrania zakończy-
ły kadencję ich prezydiów w związ-
ku, z czym dokonano wyboru nowe-
go składu prezydiów ZCzS-ów na la-
ta 2017-2020.

Do spółdzielni, do miasta
W trakcie ZCzS poruszono dziesiąt-

ki spraw. Wiele z nich odzwierciedle-
nie swoje znalazło w przyjętych wnio-
skach. Korzystając z obecności przed-
stawicieli miejskich władz: radnych, 
przedstawicieli UM, policjantów i straż-
ników straży miejskiej mówiono o za-
gadnieniach zależnych od poszcze-
gólnych gmin i bezpieczeństwie oraz 
kwestiach porządkowych w osiedlach 
– nie obyło się bez uwag o psich ku-
pach i mobilizowaniu właścicieli czwo-
ronogów do sprzątania odchodów po 
swoich pupilach.

Na tegorocznych Zebraniach Człon-
ków Spółdzielni zgłoszono ogółem 20 
wniosków.

ZCzS Nr 1
obejmujące nieruchomość 

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

odbyte 27 marca 2017 r.
1. Pozostawić stawkę z tytułu fun-

duszu remontowego na niezmiennym 
poziomie to jest 1,70 zł/m2 (beztermi-
nowo).

ZCzS Nr 2
obejmujące nieruchomość 

budynkową
przy ul. Wyzwolenia 9a, b, c, 11a, 

b, c oraz nieruchomości lokal 
użytkowy

przy ul. Wyzwolenia 9 
w Siemianowicach Śl.

odbyte 28 marca 2017 r.
1. Przygotować koncepcję mycia kla-

tek schodowych nieruchomości przy 
ul. Wyzwolenia 9-11 w Siemianowi-
cach Śl., przez firmę zewnętrzną (wraz 
z kosztami) w 2 wariantach:

- dla całej ww. nieruchomości,
- dla jednej klatki ww. nieruchomości.

ZCzS Nr 3
obejmujące nieruchomość 

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

w Siemianowicach Śl.
odbyte 28 marca 2017 r.

1. Ze względu na utrudniony wjazd 
i wyjazd z nieruchomości (przez par-
kujące samochody), wystosować pi-
smo do Policji z prośbą o wzmożone 
kontrole tego terenu.

ZCzS Nr 4
obejmujące nieruchomość 

budynkową przy ul. Wyzwolenia 
12a, b

w Siemianowicach Śl.
odbyte 29 marca 2017 r.

Wniosków nie zgłoszono.
ZCzS Nr 5

obejmujące nieruchomość 
budynkową przy ul. Witolda 

Budryka 1, 1a, 3, 3a w Chorzowie
odbyte 3 kwietnia 2017 r.

1. Wystosować pismo do UM Cho-
rzów o możliwość wymiany pojemni-
ków do segregacji na otwierane z góry.

2. Oszacować koszty wymiany na-
wierzchni drogi dojazdowej do budyn-
ków nr 1, 3 i przyjąć do planu remon-
tów na rok 2018.

3. Oszacować koszt położenia płytek 
klinkierowych lub tynku mozaikowego 
(marmuritu) w wejściu do budynków 
Witolda Budryka 1 i 3.

4. Zamontować słupek betonowy na 
drodze dojazdowej do budynku nr 3.

W sprawach różnych:
- Poruszono temat umiejscowie-

nia w plenerze siłowni realizowa-
nej w ramach budżetu Miasta Cho-
rzów. Po dyskusji Członkowie zde-
cydowali, że siłownia zostanie po-
stawiona na działce nr 201/6 zgod-
nie z załącznikiem do niniejszego 
protokołu.

Zebrania Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD”

8,79%
Tradycyjnie na wiosnę, na przełomie marca i kwietnia w Spółdzielni 

Mieszkaniowej „FABUD” przeprowadzono Zebrania Członków Spół-
dzielni. Łącznie odbyło się 13 Zebrań. Uczestniczyć w nich mogli wszyscy 
Członkowie z 21 nieruchomości SMF.

ciąg dalszy na str. 6
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- Umieścić w gablotach informację do-
tyczącą przestrzegania Regulaminu 
porządku domowego…” w zakresie 
utrzymania zwierząt.

- Przygotować koncepcję zabudowy 
kontenerów na śmieci zmieszane 
w kilku wariantach.

ZCzS Nr 6
obejmujące nieruchomość 

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

w Chorzowie
odbyte 3 kwietnia 2017 r.

1. Zmienić zasady podziału kosz-
tów montażu lamp fotowoltaicznych 
na nieruchomości garażowej (wg ilo-
ści garaży lub powierzchni użytkowej) 
i zmianę wprowadzić poprzez korektę 
do planu gospodarczego. 

2. Rozpatrzyć możliwość wymiany 
rynien w górnej części nieruchomości 
garażowej nr 7B (garaże 1-31).

ZCzS Nr 7
obejmujące nieruchomość 
przy ul. Śląskiej 78a, 78c 

w Siemianowicach Śl.
odbyte 30 marca 2017 r.

1. W przypadku niewykorzystania 
zaplanowanych środków finansowych 
na modernizację kotłowni gazowej 
w budynku przy ul. Śląskiej 78c zwo-
łać ZCzS celem ich zagospodarowa-
nia (przebudowa parkingu przy bu-
dynku 78c lub zabudowa żelbetowego 
kontenera na śmieci zmieszane).

2. Przeprowadzić kontrolę nastaw 
zaworów termostatycznych zainsta-
lowanych na grzejnikach w lokalach 
mieszkalnych przy ul. Śląskiej 78a.

ZCzS Nr 8
przy ul. Śląskiej 78G (1-16), 78E 
(17-31), 78D (32-45). 78F (46-47) 

w Siemianowicach Śl.
odbyte w dniu 30 marca 2017 r.

Wniosków nie zgłoszono.
ZCzS Nr 9

obejmujące nieruchomość przy
 ul. Marii Skłodowskiej-Curie

nr 91, 93, 95, 97, 101, 103, 
105, 107a, 107b, 109, 111, 113 

w Siemianowicach Śl.
odbyte 4 kwietnia 2017 r.

1. Mycie klatek schodowych zlecić 
zewnętrznej firmie sprzątającej. Do-
konać wyboru najkorzystniejszej ofer-
ty, a na pokrycie kosztów wprowadzić 
opłatę maksymalną 10,00 zł/M. 

2. Wymienić oświetlenie w klatkach 
schodowych na lampy ledowe z czuj-
nikami ruchu. Na poczet ww. prac 
wprowadzić opłatę w wysokości 0,32 
zł/m2 przez 12 miesięcy.

3. Zamontować zamek w drzwiach 
wiaty śmietnikowej oraz dostarczyć 
klucze użytkownikom bud. 91-113.

4. Po przeanalizowaniu planu finan-
sowego nieruchomości na 2017 r. 
i prognozy na lata późniejsze, w tym 
dotyczącej spłat udzielonych pożyczek 
na prace termomodernizacyjne nieru-
chomości, Zarząd SM „FABUD” za-
proponował zmianę stawki na fundusz 
remontowy w 3 wariantach, z których 
przyjęto podwyższenie funduszu re-
montowego z 2,00 zł/m2 na 2,50 zł/m2 
począwszy od 01. 01. 2018 r.

ZCzS Nr 10
obejmujące nieruchomość przy ul. 
Marii Skłodowskiej-Curie – garaże 

nr 7-40 w Siemianowicach Śl.
odbyte 4 kwietnia 2017 r.

Wniosków nie zgłoszono.
ZCzS Nr 11

obejmujące nieruchomość przy ul. 
ks. Piotra Ściegiennego 51, 51a 

w Katowicach
odbyte 10 kwietnia 2017 r.

1. Przygotować koncepcję monta-
żu szlabanów posadowionych na par-
kingach nieruchomości z uwzględ-
nieniem parkingu dzierżawionego od 
Urzędu Miasta Katowice.

2. Rozważyć możliwość zamontowa-
nia centralki domofonowej wyposażo-
nej w wideofony w drugich drzwiach 
wiatrołapu budynku 51a. Koszt zakupu 
słuchawki ponosić będzie użytkownik 
mieszkania (zgodnie z „Regulaminem 
porządku domowego…”)

3. Na potrzeby prac remontowych 
rozważyć możliwość montażu gniaz-
da instalacji elektrycznej na zewnątrz 
budynku.

W sprawach różnych:
– wystąpić do UM Katowice o:
 odwodnienie terenu dzierżawione-

go pod parking przy ogrodzeniu pla-
cu budowy,

 uporządkowanie terenu za budyn-
kiem 51-a; 51b-d,

 terminowy odbiór śmieci zmiesza-
nych,

– złożyć pisemną skargę do Komen-
danta Straży Miejskiej dotyczą-
cą braku interwencji na zgłosze-

nia mieszkańców budynku 51, 51a 
w sprawach parkowania samocho-
dów na terenie dzierżawionym od 
Gminy Katowice, 

– po wykonaniu parkingu na samocho-
dy osobowe na szczycie budynku 
51 rozważyć możliwość nasadzeń 
(żywopłotu lub drzew iglastych),

– zlikwidować 1 trzepak na szczycie 
budynku 51, 

– wystąpić z pismem do firmy Eclipse 
Enterprise o likwidację słupów na-
powietrznej linii elektroenergetycz-
nej zabudowanych na działce SMF,

– usunąć przyczynę hałasu dławie-
nia instalacji C.O. w pionie duże-
go pokoju lewego mieszkania bu-
dynku 51,

– wystąpić do właściciela sieci kanali-
zacji sanitarnej o ustalenie przyczy-
ny wydobywania się przykrego za-
pachu ze studzienek usytuowanych 
na drodze wjazdowej od ul. Ście-
giennego. 

ZCzS Nr 12
obejmujące nieruchomość przy ul. 
ks. Piotra Ściegiennego 51b, c, d 

w Katowicach
odbyte 6 kwietnia 2017 r.

1. Wystąpić do Urzędu Miasta Ka-
towice o naprawę nawierzchni chod-
ników terenu dzierżawionego przed 
budynkiem i odwodnienie terenu przy 
ogrodzeniu placu budowy.

W sprawach różnych:
- wystosować pismo do zarządcy nieru-

chomości przy ul. ks. Piotra Ściegien-
nego (...) w Katowicach w sprawie 
zanieczyszczenia powietrza wydo-
bywającym się dymem z kominów,

- umieścić w gablotach komunikat 
w sprawie opróżnienia balkonów 
z zalegających rzeczy wielkogaba-
rytowych,

- umieścić w gablotach informacje 
o ilości programów telewizji cyfro-
wej naziemnej dostępnej w instala-
cji anteny zbiorczej,

- ogłowić drzewa rosnące przy klatce 
„B” od strony wymiennikowni.

ZCzS Nr 13
obejmujące nieruchomość 

przy ul. Jana III Sobieskiego 22 
w Siemianowicach Śl.

odbyte 5 kwietnia 2017 r.
1. Zamontować kamerę nad wej-

ściem do budynku oraz wywiesić ta-
bliczkę informacyjną „obiekt monito-
rowany”.

W sprawach różnych poruszono 
następujące tematy:

Zebrania Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD”

8 , 7 9 %

- Umieścić w gablotach informację do-
ciąg dalszy ze str. 5

następujące tematy:
ciąg dalszy na str. 8
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ZCzS nr 1 - ul. Wyzwolenia 1, 3, 4, 7 i ul. Stawowa 4

ZCzS nr 7 - ul. Śląska 78a, 78c 

ZCzS nr 12 - ul. ks. P. Ściegiennego 51b-d

ZCzS nr 5 - ul. Budryka 1, 3

ZCzS nr 9 - ul. M. Skłodowskiej-Curie 91-113

Z e b r a n i a 
C z ł o n k ó w

S M F  
w  o b i e k t y w i e 

„ S O ”

Kalejdoskop osiedlowy  Kalejdoskop osiedlowy Kalejdoskop osiedlowy

Czerwona „kartka” 
dla Budryka
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Odczytujemy – rozliczamy
Od 8 maja br. są przeprowadza-

ne odczyty podzielników kosztów c.o. 
w nieruchomościach przy ul. Wyzwo-
lenia i Marii Skłodowskiej-Curie 
w Siemianowicach Śl. oraz przy ul. 
Witolda Budryka w Chorzowie. W tej 
ostatniej nieruchomości zostaną wy-
mienione podzielniki wyparkowe na 
elektroniczne – radiowe. Harmonogra-
my odczytów umieszczono już na stro-
nie internetowej Spółdzielni. Natomiast 
zawiadomienia w nieruchomościach 
będą wywieszane sukcesywnie. 

Nowa Taryfa
Została zatwierdzona nowa taryfa 

dla ciepła, obowiązująca od 1 maja 
br., która będzie uwzględniona przy 
kalkulacji kosztów na sezon grzewczy 
2017/2018 r.
Pamiętajmy o segregacji i porządku 

w pomieszczeniach wspólnych
„Czerwona” kartka 

dla Budryka
W związku z przeprowadzonymi 

kontrolami przez Wydział Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miasta Chorzów 
zasoby przy ul. Witolda Budryka 1, 3
otrzymały pierwsze „ostrzeżenie o bra-
ku segregacji” poprzez przyklejenie 
czerwonej naklejki na kontenerach 
śmieciowych. W przyszłości może to 
skutkować wzrostem opłaty za wywóz 
śmieci - patrz zdjęcia str. 7. 

Ponadto, Urząd Miasta w Siemia-
nowicach Śl. 25. 04. br. poinformował 
o rozpoczęciu kontroli dotyczącej se-
gregacji odpadów. 

Segregujmy śmieci. Brak segrega-
cji możemy już wkrótce odczuć bo-
leśnie w swoich kieszeniach.

W marcu br. przeprowadzono ak-
cję opróżniania pomieszczeń wspól-
nych w piwnicach nieruchomości przy 
ul. Wyzwolenia – niskie w Siemiano-

wicach Śl., co wiązało się, nieste-
ty, z dodatkowymi kosztami wywozu. 
Pamiętajmy, że w tych pomieszcze-
niach znajdują się instalacje, do któ-
rych Spółdzielnia musi mieć swobodny 
dostęp w razie konieczności usunięcia 
awarii, co w tym przypadku miało miej-
sce. Stan „zagracenia” pomieszczenia 
– patrz zdjęcie str. 28.

Piwnica to część mieszkania 
– dbajmy i tam o porządek.

WYSTAWIAJMY NA BIEŻĄCO ZBĘDNE 
PRZEDMIOTY WIELKOGABARYTOWE DO 

BEZPŁATNEGO WYWOZU – ZGODNIE 
Z HARMONOGRAMAMI WYWIESZONYMI 
W GABLOTACH KLATEK SCHODOWYCH.

I znów dewastacje…
Kolejne poczynania pseudoartystów 

na drzwiach wejściowych oraz płyt-

kach klinkierowych budynku przy ul. 
Wyzwolenia 9b w Siemianowicach 
Śl. Warto zaznaczyć, iż budynek jest 
po termomodernizacji. Jak zwykle 
„nikt nie widział, nikt nie słyszał”, za to 
koszt sprzątania, malowania ponoszą 
wszyscy. Zdjęcia - patrz str. 28.

Psi problem
 wraca na wiosnę

Po roztopach śniegu tradycyjnie „za-
kwitły brązowe kwiatuszki” – widok 
OBRZYDLIWY!

Niestety, argumenty na ten temat 
z dotychczasowych artykułów we 
wszelkich mediach nie skutkują. Po-
myśl właścicielu swojego czworonoż-
nego przyjaciela o zagrożeniu epide-
miologicznym dla Ciebie, Twoich są-

siadów, Twoich oraz Ich dzieci space-
rujących dla relaksu, a nie istnej „ska-
kanki” między psimi „minami”.

Akcję przypominania obowiązków 
właścicielom psów i konsekwencji kar-
nych z ich niewywiązywania są prowa-
dzone przez Urzędy Miast Siemiano-
wice Śląskie i Chorzów - patrz str. 22.
KULTURALNY, „ŚWIATOWY CZŁOWIEK” 

SPRZĄTA PO SWOIM PSIE.

Sprzątanie po własnym pupilu 
– to twój psi obowiązek!

Remonty… remonty…
Nieruchomości 

w Siemianowicach Śląskich
 Trwają prace remontowe klatek 

schodowych w budynkach przy ul. 
Wyzwolenia 7g i 7h w Siemianowi-
cach Śl. wraz z modernizacją oświe-

tlenia klatek schodowych. Monto-
wane są lampy ledowe z czujnika-
mi ruchu.

 Prowadzone są remonty drenażu 
izolacji pionowej fundamentów bu-
dynku przy ul. Wyzwolenia 5 w Sie-
mianowicach Śl., celem wyelimino-
wania ciągłego podmakania piwnic.

 Wykonano audyt energetyczny 
i projekt termomodernizacji budyn-
ku przy ul. Wyzwolenia 12 w Sie-
mianowicach Śl. Prace termomo-
dernizacyjne planowane się na 
I półrocze przyszłego roku.
Nieruchomości w Katowicach

 Rozpoczęto remont zewnętrznych 
ścian balkonów budynków przy 
ul. ks. Piotra Ściegiennego 51, 51c.. 

Kalejdoskop osiedlowy  Kalejdoskop osiedlowy Kalejdoskop osiedlowy

kach klinkierowych budynku przy ul. 

Płaćmy za siebie…
Opłaty z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych 
i użytkowych wpłacajmy wyłącznie na właściwe – 

indywidualne konta bankowe wskazane 
w książeczkach czynszowych lub fakturach.

- umieścić w gablocie informacje 
o opróżnieniu zalegających przed-

miotów wielkogabarytowych w piw-
nicy,

- umieścić na drzwiach piwnicznych in-
formację o gaszeniu światła.

- Wysłać informację do właścicieli lo-

kali, którzy wynajmują mieszkania 
w sprawie:

•  przedłożenia Spółdzielni oświadcze-
nia w sprawie ilości osób zamiesz-
kałych w lokalu,

•  zasad utrzymania czystości na klat-
ce schodowej oraz wokół budynku,

•  zakazu palenia papierosów poza 
mieszkaniem (dotyczy klatek scho-
dowych). 

Zebrania Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD”

8 , 7 9 %

- umieścić w gablocie informacje 
ciąg dalszy ze str. 6

Spółdzielni 

Mieszkaniowej
„FABUD”25 LAT
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Z A W I A D O M I E N I E
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „FABUD” (SMF) 

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

na WALNE ZGROMADZENIE (WZ) Członków SMF, 
które odbędzie się w dniu 19 maja 2017 r. 

w SCK „ZAMECZEK”
ul. Oświęcimska 1 w Siemianowicach Śl. 

Rozpoczęcie obrad godz. 1700

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 zdolności WZ do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie ilości Członków RN i zatwierdzenie ilości mandatów dla poszczególnych rejonów wyborczych na kadencję 

2017-2020 rok – uchwała
7.  Zgłoszenie kandydatów na Członków RN.
8. Sprawozdanie Zarządu SMF z działalności Spółdzielni za 2016 r. oraz przedstawienie kierunków działania na 

2017 r. i lata następne.
9. Sprawozdanie RN SMF z działalności Spółdzielni za 2016 r. 

10. Wystąpienie lustratora RZRSM w Katowicach
11. Ogłoszenie listy kandydatów wraz z ich prezentacją.
12. Wybory Członków RN.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego SMF za 2016 r. w tym bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania 
Zarządu oraz kierunków działania na 2017 r.

b. przyjęcia sprawozdania RN z działalności w 2016 r.
c. przyjęcia oceny polustracyjnej z lustracji pełnej SMF za lata 2013-2015
d. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SMF – 2 uchwały
e. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązania SMF w okresie WZ 2017 – WZ 2018 r.
f. wyboru Członków RN na kadencję 2017-2020 rok.
g. ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Członków RN i Przewodniczącego RN na kadencję 2017-2020.

14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
15. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjno-Wyborczej z wykonanych czynności.
16. Podsumowanie XXV lecia SMF.
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 2017-04-27, 
tj. 21 dni przed WZ

Ponadto, zawiadomienie:
−  Wywieszono na tablicach ogłoszeń siedziby i budynków w dniu 2017-04-27

Umieszczono na stronie internetowej www.smfabud.pl w dniu 2017-04-27
−  Opublikowano wraz ze sprawozdawczością i projektami Uchwał w gazecie spółdzielczej „Spółdzielczym Okiem” nr 62/ 2017 w miesiącu maju 

2017r. 
2.  Sprawozdawczość:

−  W dniu 2017-04-27 w sekcji członkowsko-organizacyjnej – pokój nr 6 siedziby Spółdzielni wyłożono do wglądu Członków następujące dokumenty: 
−  Protokół z ostatniego WZ odbytego w dniu 2016-06-16
−  Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2016 r. w tym bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, sprawozdanie jednostki – Zarządu 
−  Projekty Uchwał WZ, które będą przedmiotem obrad
−  Ponadto w/w 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)

ZARZĄD SM „FABUD”
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S P R A W O Z D A N I E  Z A R Z Ą D U  S M  „ F A B U D ” 
Z  D Z I A Ł A L N O Ś C I  S P Ó Ł D Z I E L N I  W  2 0 1 6  R O K U  O R A Z 

K I E R U N K I  D Z I A Ł A N I A  N A  2 0 1 7  R O K  I  L A T A  N A S T Ę P N E
(sprawozdanie z działalności jednostki – art. 49 ustawy o rachunkowości)

I. PODSTAWOWE DANE
1. NAZWA:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „FABUD” w Siemianowicach 
Śląskich ul. ks. J. Kapicy 3

2. PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI:
- ustawa Prawo spółdzielcze,
- ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych,
- Statut SM „FABUD” – zarejestrowany postanowieniem 

z dnia 17. 07. 2008 r., sygn. Akt KA VIII NS-REJ.KRS 
(014082/08/685 Sądu Rej. W Katowicach Wydział Go-
spodarczy KRS) z późn. zm.

3. POWSTANIE SPÓŁDZIELNI:
RS 1278 z dn. 23. 09. 1991 r. Sąd Rejonowy w Katowicach 

Wydział Gospodarczo-Rejestrowy. Obecnie Spółdzielnia fi-
guruje w KRS – Rejestr Przedsiębiorstw nr 0000156166 
z dnia 21. 03. 2003 r.. w Sądzie Rejonowym w Katowicach 
– Wydział Gospodarczy.

II. DZIAŁALNOŚĆ CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWA
1. REJESTR CZŁONKOWSKI

W Spółdzielni, według stanu na 31. 12. 2016 r., zarejestro-
wanych było 1021 Członków, w tym 3 oczekujących (zało-
życieli) oraz 1 prawny.

W okresie od 01. 01. do 31. 12. 2016 r.:
- wystąpiło ze Spółdzielni 30 Członków w związku ze zby-

ciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, 
garażu oraz zbyciem prawa odrębnej własności lokalu

- skreślono 8 Członków z powodu zgonu,
- przyjęto w poczet Członków 41 osób, 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 wykreślono 6 Członków 
na podstawie § 19 ust. 1 i ust. 2, pkt 2 Statutu SMF.

Łącznie liczba Członków w porównaniu do poprzedniego 
roku zmniejszyła się o 3 osób.

2. DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDOWA
2.1. Zebrania Członków Spółdzielni nieruchomości 

SM „FABUD”
W pierwszym półroczu 2016 r. w okresie od 30. 03. do 

13. 04. odbyło się 13 Zebrań Członków Spółdzielni po-
szczególnych nieruchomości, w których uczestniczy-
ło 128 Członków, tj. 11,19% ogółu uprawnionych. W ze-
braniach uczestniczyły także osoby niebędące członka-
mi zamieszkujące bądź użytkujące lokale w poszczegól-
nych nieruchomościach w ilości 10 osób. Na wyżej wy-
mienionych Zebraniach omawiano sprawy dotyczące fi-
nansowego i rzeczowego funkcjonowania poszczegól-
nych nieruchomości, w tym przedstawiono wyniki z ro-
ku poprzedniego i omawiano plany na rok 2016, szcze-
gółowo dyskutując sprawy remontowe. Ogółem zgłoszo-
no 22 wnioski.

2.2. Walne Zgromadzenie Członków SM „FABUD”
16. 06. 2016 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Człon-

ków Spółdzielni, na którym podjęto 9 uchwał:

- UCHWAŁĘ Nr 1/2016
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Spółdzielni za rok 2015
Wykonano

- UCHWAŁĘ Nr 2/2016
w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej 

SM „FABUD” z działalności w 2015 r.
Wykonano

- UCHWAŁĘ Nr 3/2016
w sprawie: udzielenia absolutorium za działalność 

w 2015 roku Prezesowi Zarządu p. Annie Wiche-
-Nowickiej

Wykonano
- UCHWAŁĘ Nr 4/2016

w sprawie: udzielenia absolutorium za działalność 
w 2015 roku z-cy Prezesa ds. techniczno-administracyj-
nych p. Jolancie Simon

Wykonano
- UCHWAŁĘ Nr 5/2016

w sprawie: zmiany statutu SM „FABUD”
Wykonano

- UCHWAŁĘ Nr 6/2016
w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań 

w 2016 r. i do najbliższego WZ w 2017 r.
Nie wystąpiła potrzeba zaciągnięcia nowych zobowiązań.

- UCHWAŁĘ Nr 7/2016
w sprawie: wyboru Delegata na Zjazd RZRSM w Kato-

wicach w osobie p. Krzysztofa Gansty
Wybór Delegata zgłoszono do RZRSM w Katowicach

- UCHWAŁĘ Nr 8/2016
w sprawie: wyboru Przedstawicieli na Zjazd Przedkon-

gresowy przed VI Kongresem Spółdzielczości p. Irenę 
Moroń i Czesława Jaworskiego
Wybór Przedstawicieli zgłoszono do RZRSM w Katowicach

- UCHWAŁĘ Nr 9/2016
w sprawie: wyboru uzupełniającego na Członka Rady 

Nadzorczej z Rejonu Wyborczego nr 2 p. Eugeniusza Lis
Zmiana składu Rady została zarejestrowana w Krajowym 

Rejestrze Sądowym w Katowicach.
2.3. Działalność społeczno-kulturalna i oświatowa

Na podstawie Uchwały WZ nr 6/2015 z 08. 06. 2015 r. 
oraz przyjętego planu gospodarczego SMF na 2016 rok 
(Uchwała RN nr 3/2016 z dnia 23. 03. 2016 r.). Spółdziel-
nia prowadziła działalność społeczno-kulturalną i oświato-
wą. Głównym obszarem działalności była publikacja gazetki 
„Spółdzielczym Okiem” dostarczanej wszystkim mieszkań-
com zasobów oraz organizacja imprezy „Mikołajkowej” dla 
dzieci patrz tabela 1 i wykres 1, str. 14,

III. DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDCZA
1. FORMA I STRUKTURA

Spółdzielnia jest przedsiębiorstwem jednozakładowym 
z jednoszczeblową strukturą zarządzania. Zmiana struk-
tury spowodowana zmianą składu Zarządu SMF oraz do-
stosowaniem jej do aktualnych zadań została wprowadzo-
na Uchwałą Nr 19/2014 Rady Nadzorczej z 21. 05. 2014 r.
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Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszka-
niowych i innych potrzeb Członków oraz ich rodzin. Przed-
miotem działalności jest pełny zakres przewidziany ustawą 
o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statutem SMF.

W ramach swoich kompetencji w 2016 roku Zarząd ob-

radował na 14 protokołowanych posiedzeniach, na których 
podjęto ogółem 140 uchwał.

Poza bieżącą działalnością Zarząd uczestniczył w posie-
dzeniach Rady Nadzorczej i jej Komisji Rewizyjnej. Aktyw-
nie uczestniczył w 13 ZCzS oraz w zorganizowanych spo-

tkaniach z dłużnikami (7 spotkań) i w spotkaniach wspólnot 
„obcych”, zarządzanych przez Spółdzielnię.

Działalność Spółdzielni w roku sprawozdawczym prowa-
dzona była zgodnie z uchwałami organów samorządowych 
Spółdzielni i koncentrowała się na zadaniach określonych 
w Uchwale kierunkowej podjętej przez WZ i w rocznym Pla-
nie Gospodarczym uchwalonym przez Radę Nadzorczą.
IV. STAN ZASOBÓW i STRUKTURA PRAW DO LOKALI

1. STAN ZASOBÓW
Zasoby spółdzielni obejmują 9 nieruchomości budynko-

wych, w tym 4 jednobudynkowe, 11 nieruchomości gara-
żowych, 1 nieruchomość lokalu użytkowego oraz 2 nieru-
chomości stanowiące mienie Spółdzielni. Zasoby te usytu-
owane są na terenie miast Siemianowice Śląskie, Chorzów 
i Katowice.

2. STRUKTURA PRAW
Strukturę tytułów prawnych do lokali w zasobach SMF 

prezentujemy w wykresie nr 2, str. 14.
Ponadto, SM „FABUD” wynajmuje i zarządza:

- pomieszczeniami w części wspólnej użytkowane na dzia-

łalność gospodarczą w ilości – 16 szt. oraz 2 pomiesz-
czenia SWC i 1 Stacja Transformatorowa,

- zarządzanie wspólnotami – 1 wspólnota łącznie 7 garaży 
i 6 lokali użytkowych.

V. GOSPODARKA FINANSOWO-RZECZOWA
Gospodarkę Spółdzielni wytycza uchwała kierunkowa 

Walnego Zgromadzenia na lata 2016-2018 (uchwała nr 
6/2015), będąca planem strategicznym oraz roczne plany 
gospodarcze pełniące funkcję wykonawczą w stosunku do 
uchwały „kierunkowej”.

Tabela nr 2. Zasoby Spółdzielni – stan na 31. 12. 2016 r.

Lp. Wyszczególnienie 31. 12. 2016 r.

1. Ilość wyodrębnionych nieruchomości wraz z mieniem (szt.) 23

2.* Powierzchnia użytkowa (m2) zarządzana ogółem, w tym: 67.159,96

2.1. - mieszkań 56.365,02

3. Ilość budynków (szt.) ogółem, w tym: 34

3.1. - mieszkalnych 20

4. Ilość lokali (szt.) ogółem, w tym: 1.233

4.1. - mieszkań 1.037

4.2. - garaży 166

4.3. - lokali użytkowych 13

4.4. - w części wspólnej na działalność gospodarczą 16

* Powierzchnia użytkowa obejmuje powierzchnię mieszkań, piwnic, części wspólnych bez korytarzy i podestów, lokali użytkowych, garaży, po-

wierzchni biur (z powierzchniami wyodrębnionymi).

Tabela nr 3. Roczny plan gospodarczy za 2016 r. w złotych – wykonanie

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE KOSZTY PRZYCHODY
- niedobór

+ nadwyżka
1 2 3 4  5 /4 – 3/

1. Nieruchomości budynkowe 8.574.378,16 9.393.395,67 819.017,51

2. Nieruch. lok. użytkow. - o spół. włas. prawie 3.889,24 4.254,05 364,81

3. Nieruchomości garażowe 73.246,90 105.332,33 32.085,43

4. Nieruchomość - mienie (art. 40 usm) 93.003,26 106.812,29 13.809,03

5. Działalność społeczno-kulturalna 34.507,29 38.789,51 4.282,22

6. Działalność gospodarcza spółdzielni 84.248,80 173.665,54 89.416,74

b) w tym podatek dochodowy 11.351,00 11.351,00

 OGÓŁEM 8.863.273,65 9.822.249,39 958.975,74

Tabela 1. Działalność społeczno-kulturalna i oświatowa – wykonanie 2016 rok

Wykonanie w 2016 r. Plan na 2017 r.

38.789,51 zł 39.100,00 zł
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(sprawozdanie z działalności jednostki – art. 49 ustawy o rachunkowości)

Tabela nr 4. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku – wersja skrócona

AKTYWA Stan na 31. 12. 2015 r. Stan na 31. 12. 2016 r.

A. AKTYWA TRWAŁE 19.428.885,44 16.650.087,74

I. Wartości niematerialne i prawne 4.127,98 57.034,70

II. Rzeczowe aktywa trwałe 17.144.537,95 16.593.053,04

III. Należności długoterminowe 2.280.219,51 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe — —

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe — —

B. AKTYWA OBROTOWE 2.742.744,73 6.224.737,88

I. Zapasy 2.952,00

II. Należności krótkoterminowe 724.345,81 2.656.876,53

III. Inwestycje krótkoterminowe 1.823.026,92 1.951.681,16

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 195.372,00 1.613.228,19

C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (fundusz) PODSTAWOWY — —

D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE — —

SUMA AKTYWÓW 22.171.630,17 22.874.825,62

PASYWA Stan na 31. 12. 2015 r. Stan na 31. 12. 2016 r.

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 17.822.265,49 17.445.053,89

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 14.574.139,20 14.271.811,53

II.
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: nadwyżka wart. 3.149.598,28 3.023.059,07

Sprz. (wart. emisyjnej) nad wart. nom. udz. (akcji) — —

III.
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: — —

- z tytułu aktualizacji wartości godziwej — —

IV.

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: — —

- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki — —

- na udziały (akcje) własne — —

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych — —

VI. Zysk (strata) netto 98.528,01 150.183,29

VII.
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego — —

(wielkość ujemna) — —

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 4.349.364,68 5.429.771,73

I. Rezerwy na zobowiązania — —

II. Zobowiązania długoterminowe 2.800.865,94 907.848,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 742.314,62 3.949.586,87

IV. Rozliczenia międzyokresowe 806.184,12 572.336,86

SUMA PASYWÓW 22.171.630,17 22.874.825,62

GŁÓWNA KSIĘGOWA SMF ZARZĄD SM „FABUD”
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Roczny plan gospodarczy SMF tzw. operacyjny uchwa-
lany przez Radę Nadzorczą jest instrumentem bieżącego 
funkcjonowania Spółdzielni a w razie istotnych odchyleń 
podlega odpowiednim korektom.

1. UCHWAŁA KIERUNKOWA 
Stan realizacji zadań – patrz wykres 3, str. 15

2. WYKONANIE ROCZNEGO PLANU 
GOSPODARCZEGO

Wykonane koszty i przychody z roku 2016 – patrz tabela 
nr 3, str. 11 – stanowią sumę poniesionych kosztów i uzy-
skanych przychodów na poszczególnych nieruchomościach 
i pozostałej działalności Spółdzielni.

Punktem wyjścia są dane księgowe, a w informacji do-
datkowej sprawozdania finansowego ujęte jest uzgodnienie 
wykonania rocznego prezentowanego w ww. formie z dany-
mi rachunku zysku i strat.

Koszty i przychody zostały w pełni rozliczone w miejscach 
ich powstawania – na poszczególnych oznaczonych nierucho-
mościach a uzyskane wyniki stanowią ich bilanse otwarcia sta-
nowiąc punkt wyjścia planów gospodarczych na 2017 rok. Wy-
cinkowe rozliczenia wraz z planami na 2017 (w tym rzeczowe 
wykonania i plany remontów) poszczególnych nieruchomo-
ści są dostarczane użytkownikom lokali przed dorocznymi Ze-
braniami Członków Spółdzielni i tam szczegółowo omawiane.

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

3. DZIAŁALNOŚĆ REMONTOWA
W okresie sprawozdawczym ogółem przychody na fun-

dusz remontowy w nieruchomościach budynkowych wy-
niosły 3.286.067,80 zł. Na roboty remontowe wydatkowano 
2.537.900,62 zł jednocześnie fundusz remontowy został ob-
ciążony zwrotami wcześniej zaciągniętych pożyczek na pra-

ce remontowe. Koszty całkowite 3.122.600,72 zł.
W ramach remontów w 2016 r. wykonano między innymi:

•  remont klatek schodowych i montaż płytek ceramicznych w wej-
ściach – budynki Wyzwolenia 3d, 7e, 7f w Siemianowicach Śl.,

•  remont balkonów i elewacji między balkonami wraz z wy-
mianą balustrad (stalowe-ocynk) – budynek Wyzwolenia 
7g, c (9 szt.),

•  modernizacja oświetlenia klatek schodowych – budyn-
ki Wyzwolenia 3d, 5b, 7e, 7, 11a, b, c w Siemianowi-
cach Śl.,

•  naprawa instalacji gazowej po obligatoryjnych badaniach 
– budynki Wyzwolenia 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, Stawowa 4 
w Siemianowicach Śl., bud. ks. Piotra Ściegiennego 51, 
51a w Katowicach,

•  wymiana WLZ (Wewnętrzna Linia Zasilania) – budynki 
Wyzwolenia 3d, 7e, 7h, Śląska 78a,

•  wymiana wodomierzy – legalizacja – budynki Wyzwole-
nia 1, 5, 7, 9, 12, Stawowa 4, Witolda Budryka 1, 3, Ma-
rii Skłodowskiej-Curie 91-97, 99-103, ks. Piotra Ściegien-
nego 51, 51a, 51b-d (1.313 szt.),

•  wymiana pionów instalacji z.w. – budynek Wyzwolenia 3 
w Siemianowicach Śl.,

•  remont schodów wejściowych – budynek Witolda Budry-
ka 1 w Chorzowie,

•  remont instalacji odgromowej po obligatoryjnych bada-
niach – budynki Witolda Budryka 1, 3 w Chorzowie, Ślą-
ska 78c w Siemianowicach Śl. i ul. ks. Piotra Ściegienne-
go 51, 51a, 51b-d w Katowicach,

•  wymiana zaworów kołnierzowych w węźle c.o. – budynek 
Witolda Budryka 3 w Chorzowie,

•  termomodernizacja budynków wraz z pracami towarzy-
szącymi – budynki Marii Skłodowskiej-Curie 91-97, 99-
103, 105-107b, 111-113 w Siemianowicach Śl.,

GŁÓWNA KSIĘGOWA SMF ZARZĄD SM „FABUD”

Tabela nr 5. Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku w złotych
WARIANT PORÓWNAWCZY – wersja skrócona

Lp. Wyszczególnienie 31. 12. 2015 r. 31. 12. 2016 r.

A.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 7.050.506,25 7.131.943,10

- od jednostek powiązanych — —

B. Koszty działalności operacyjnej 6.667.701,12 6.846.091,03

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 382.805,13 285.852,07

D. Pozostałe przychody operacyjne 51.663,30 43.039,15

E. Pozostałe koszty operacyjne 32.036,95 30.414,04

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 402.431,48 298.477,18

G. Przychody finansowe 123.388,89 115.548,07

H. Koszty finansowe 61.217,61 53.834,76

I. Nadwyżka przychodów netto z roku ubiegłego (+) 52.086,96 25.860,76

J. Nadwyżka kosztów netto z roku ubiegłego (-) — —

K. Zysk (strata) brutto (F+G-H+I-J) 516.689,72 386.051,25

L. Podatek dochodowy 26.792,00 23.280,00

M. Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego (-) (A.I.a-B.IX.a+/-I/J) 391.369,71 212.587,96

N. Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego (+) (B.IX.a-A.I.a+/-I/J) — —

O. Zysk (strata) netto (K-L-M+N) 98.528,01 150.183,29
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Wykres nr 3. Realizacja uchwały kierunkowej na lata 2016-2018 - czytaj str. 13
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Wykres nr 5. Stan zadłużenia z tytułu opłat za użytkowanie lokali nieruchomości budynkowych SMF (w %)
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•  remont elewacji budynku – budynek Marii Skłodowskiej-
-Curie 109 w Siemianowicach Śl.,

•  wymiana domofonów na cyfrowe – budynki Marii Skło-
dowskiej-Curie 91-97, 99-103, 105-107b, 109, 111-113 
w Siemianowicach Śl.,

•  remont kotłowni gazowej wraz z wykonaniem aktywne-
go systemu bezpieczeństwa – ul. Śląska 78a w Siemia-
nowicach Śl.,

•  wymiana zaworów termostatycznych RA-DV wraz z gło-
wicami w mieszkaniach – budynek Śląska 78a w Siemia-
nowicach Śl.,

•  remont zewnętrznych płyt balkonowych i montaż odstra-
szaczy na gołębie – bud. ks. Piotra Ściegiennego 51, 
51a, 51 d w Katowicach,

•  wymiana zaworów podpionowych z.w., c.w.u. i cyrkulacji 

– bud. ul. ks. Piotra Ściegiennego 51, 51a, 51b-d w Katowicach,
•  wykonanie projektu budowlanego miejsc postojowych dla 

samochodów osobowych – bud. ul. ks. Piotra Ściegien-
nego 51, 51a w Katowicach,

•  wymiana instalacji zasilania i sterowania wentylacją 

– bud. ks. Piotra Ściegiennego 51b-51d w Katowicach,
•  wykonanie izolacji termicznej stropów piwnic – budynek 

Jana III Sobieskiego 22 w Siemianowicach Śl.,

•  impregnacja belek w górnej części wiązara jętkowego 
i montaż odstraszaczy na gołębie – budynek Jana III So-
bieskiego 22 w Siemianowicach Śl.

4. OGÓLNA SYTUACJA FINANSOWA
Sytuację finansowo-majątkową Spółdzielni szczegóło-

wo przedstawia Sprawozdanie Finansowe sporządzone we 
wszystkich istotnych aspektach zgodnie z obowiązujący-

Tabela nr 6. Podstawowe wskaźniki finansowe

Lp. Wyszczególnienie 2016 r.

1 2 3

I.
ANALIZA STRUKTURY BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT  

ORAZ ANALIZ SZCZEGÓŁOWYCH

1. Wskaźnik udziału aktywów trwałych w aktywach ogółem 72,8%

2. Wskaźnik udziału kosztów sprzedaży w przychodach ze sprzedaży 96%

3. Złota reguła bilansowa 110,2%

4. Złota reguła finansowa 321,3%

II. ANALIZA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

1. Wskaźnik wysokiej – szybkiej płynności 102%

2. Wskaźnik płynności gotówkowej 49%

III. ANALIZA ZADŁUŻEŃ

a) wobec Spółdzielni 

1.
Lokali mieszkalnych
Wskaźnik udziału należności czynszowych w przychodach należnych

27 dni

7,5%

b) Spółdzielni

1. Wskaźnik poziomu długu 5,2%

S P R A W O Z D A N I E  Z A R Z Ą D U  S M  „ F A B U D ” 
Z  D Z I A Ł A L N O Ś C I  S P Ó Ł D Z I E L N I  W  2 0 1 6  R O K U  O R A Z 

K I E R U N K I  D Z I A Ł A N I A  N A  2 0 1 7  R O K  I  L A T A  N A S T Ę P N E
(sprawozdanie z działalności jednostki – art. 49 ustawy o rachunkowości)
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W lipcu ub.r. wyremontowano schody wejściowe.  
Nowe wykonano z granitu

W budynku przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 51, 51a, 51d 
w Katowicach odnowiono płyty czołowe balkonów
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mi normami prawa, ustawy o rachunkowości, na podstawie 
prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2016 r. w Ra-
chunku zysków i strat uwzględnia zmianę prezentacji nad-
wyżki/niedoboru z eksploatacji i utrzymania nieruchomości 
zgodnie z zaleceniami zawartymi w Stanowisku Komitetu 
Standardów Rachunkowości z 20. 10. 2015 r. Zostało ono 
sporządzone przez Główną Księgową SMF.
4.1. Podstawowe wskaźniki finansowe – patrz Tabela nr 6

4.2. Należności i zobowiązania
W roku 2016 odnotowano spadek zadłużenia o 10% 

w stosunku do roku 2015 (dane z odsetkami). Stan zadłu-
żenia z tytułu opłat na 31. 12. 2016 r. wyniósł 792.719,81 zł. 
Jednocześnie w czasie objętym sprawozdaniem kwota na-

leżności spornych przekazanych na drogę sądową wyniosła 
121.272,31 zł, do komornika skierowano 14 spraw, złożono 
2 wnioski o licytację (1 skuteczna licytacja – uzyskana su-
ma nie pozwoliła na pokrycie wszystkich zobowiązań dłuż-
nika, w tym należności wobec Spółdzielni, 1 licytację odwo-
łano z przyczyny całkowitej spłaty zadłużenia). Złożono do 
Urzędu Miasta 1 wniosek o przyznanie lokalu socjalnego 
zgodnie z wyrokiem Sądu. Wskazany lokal nie został przy-
jęty przez dłużnika, wobec czego Spółdzielnia złożyła wnio-
sek do komornika o eksmisję.

Odbyły się spotkania z dłużnikami przy udziale przedsta-
wicieli prezydiów ZCzS-ów poszczególnych nieruchomości 
oraz przedstawicieli Rady Nadzorczej, w wyniku których od-
zyskano około 78 tys. zł zadłużenia. Ponadto, zawarto 20 
porozumień na spłatę ratalną.

Rozpoczęto współpracę z zewnętrzną Firmą Windykacyj-
ną, przekazano 24 sprawy na kwotę zadłużenia około 79 
tys. złotych. Firma wyegzekwowała w 2016 r. 33 tys. złotych.

4.3. Podsumowanie
Sytuacja majątkowa za badany rok obrachunkowy, spo-

rządzona w oparciu o wskaźniki analizy finansowej, obej-

mująca źródła pokrycia poszczególnych grup majątku, uzu-
pełniona o wskaźniki płynności jak również stosowana za-
sada rozliczania poszczególnych nieruchomości umożliwia 
realizację planowanych przedsięwzięć w 2017 r. ujętych 
w Planie gospodarczym SMF na 2017 r.,

Istotnymi zdarzeniami wpływającymi na działalność SMF 
w 2016 roku (finansową) miała:
- spłata należnych rat zaciągniętej pożyczki na termomo-

dernizację budynków przy ul. Wyzwolenia 9, 11,

- uzyskanie umorzenia wyżej wymienionej pożyczki w kwo-
cie 382.283 złotych,

- uzyskanie pożyczki z WFOŚiGW na termomodernizację 
budynków w nieruchomości przy ul. Marii Skłodowskiej-
-Curie w wysokości 933.051 zł,

- wewnętrzne zwrotne zasilanie z funduszu centralnego 
funduszy nieruchomości na pokrycie kosztów remontów 
oraz przejściowe finansowanie środkami obrotowymi,

- blokowanie środków na zadłużenia – tworzenie rezerw 
w nieruchomościach,

- niższe wykonanie planowanych kosztów eksploatacyjnych,
- przedostatni rok spłaty kredytów na budowę budynków 

w nieruchomości Bańgów (z normatywu).
Podsumowując – przedstawione wyniki ekonomiczno-fi-

nansowe wskazują na dobrą kondycję finansową Spółdziel-
ni. Sytuacja finansowa nie wskazuje na zagrożenia konty-
nuacji działalności w 2017 r. i w latach następnych. Spół-
dzielnia ma zapewnioną płynność finansową i nie posiada 
zobowiązań przeterminowanych.

Czynnikami ryzyka i zagrożenia w działalności Spółdziel-
ni są: ciągle niestabilne Prawo spółdzielcze, trudności prak-
tycznej realizacji zróżnicowanych wymogów prawa podat-
kowego, rachunkowego i spółdzielczego.

Natomiast na poziomie bieżącej działalności utrzymują-
ce się zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych za użyt-
kowane lokale.

Tabela nr 7. Stan zadłużenia z tytułu opłat za użytkowanie lokali na 31. 12. 2016 r.

(w zł) z odsetkami

Lp. Nieruchomości
Zadłużenie

na 31. 12. 2015 r. 31. 12. 2016 r.
+ % wzrostu
- % spadku

I. Nieruchomości budynkowe 829.169,29 746.079,57 —

II. Nieruchomości garażowe 5.687,99 8.603,22 —

III. Pozostałe lokale użytkowe 44.437,15 38.037,02 —

OGÓŁEM 879.294,43 792.719,81 -10

Uśmiechy dzieci najlepszą nagrodą
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(sprawozdanie z działalności jednostki – art. 49 ustawy o rachunkowości)

V. KIERUNKI DZIAŁANIA W 2017 ROKU 
ORAZ W OKRESIE DŁUGOTERMINOWYM

1. UTRZYMANIE I EKSPLOATACJA ZASOBÓW 
MIESZKANIOWYCH.

Plan zakłada utrzymanie w stanie niepogorszonym oraz 
uzasadnione prace celem maksymalizacji wartości nieru-
chomości, w tym:
•  termomodernizacja (wymiana stolarki okiennej, docieple-

nie stropów piwnic, poddaszy, ścian budynków, wymia-
na instalacji i montaż automatyki cieplnej),

•  energooszczędne (modernizacja oświetlenia klatek scho-
dowych – czujniki ruchu, modernizacja oświetlenia ze-
wnętrznego – fotowoltaika),

•  wymiana balustrad balkonowych,
•  przeglądy i badania budynków oraz urządzeń zgodnie 

z art. 62 Prawa budowlanego (obligatoryjne),
•  zwiększenie estetyki zamieszkiwania (kapitalne remonty 

klatek schodowych i wejść do budynków).

Jednocześnie zakłada się wzrost kosztów eksploatacji 
nieruchomości spowodowany w głównej mierze wzrostem 
kosztów energii elektrycznej poza M, aktualizacją przez mia-
sta opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, zwięk-
szeniem kosztów związanych z utrzymaniem czystości.

2. POLITYKA FINANSOWA
Celem polityki finansowej jest utrzymanie płynności finan-

sowej, w tym:
•  terminowa spłata kredytów i pożyczek,
•  intensyfikacja działań windykacyjnych,
•  tworzenie rezerw na zadłużenia.

Bilansowanie planowanych kosztów z wnoszonymi opła-
tami.

3. DALSZE FUNKCJONOWANIE
- SM „FABUD” ma zdolność do kontynuacji działalności.

ZARZĄD SM „FABUD” 
Układ, numeracja wykresów, tabel,

wytłuszczenia, opracowanie graficzne redakcja „SO”

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  i  e n e r g e t y c z n y m

Ustawa z 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. 
nr 71 poz. 734 z póź. zm.) w art. 31 
ust. 1 określa dochód, dający podsta-
wę do przyznania dodatku mieszka-
niowego. Za podstawę przyjmuje się 
kwotę najniższej emerytury, która 
od 1. 03. br. wynosi 1000,00 zł. Do-
datek przysługuje osobom, których 
średni miesięczny DOCHÓD BRUT-
TO (z podatkiem) na jednego członka 
gospodarstwa domowego w okresie 3 
miesięcy poprzedzających datę złoże-
nia wniosku o przyznanie świadczenia 
nie przekracza:
- w gospodarstwie jednoosobowym 

175% najniższej emerytury, tj. 
1.750,00 zł,

- w gospodarstwie wieloosobowym 
125% kwoty najniższej emerytury, 
czyli 1250,00 zł. 

Kwota brutto to kwota bez składki:
- emerytalnej, rentowej, chorobowej.
Dodatek przyznawany jest na nor-

matywną powierzchnię mieszkaniową, 
a do dochodu gospodarstwa domowe-
go wlicza się, dochody brutto wszyst-
kich zamieszkałych w danym gospo-
darstwie. 

Do dochodu nie wlicza się m.in. 
świadczeń pomocy materialnej dla 

uczniów, dodatków dla sierot zupeł-
nych, jednorazowych zapomóg z tytu-
łu urodzenia dziecka, dodatku z tytułu 
urodzenia dziecka, pomocy w zakresie 
dożywiania, zasiłków oraz dodatków 
pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych 
i jednorazowych świadczeń pienięż-
nych i świadczeń w naturze z pomocy 
społecznej, dodatku mieszkaniowego.

PAMIĘTAJMY: dodatek przyznawa-
ny jest od 1. dnia miesiąca następują-
cego po miesiącu, w którym złożyliśmy 
wniosek, tj. jeżeli wniosek złożymy np. 
do końca maja, to po jego pozytywnym 
rozpatrzeniu przyznane świadczenie 
otrzymamy od 1 czerwca.

Dodatek energetyczny
Jest kolejną formą pomocy pań-

stwa dla osób posiadających pro-
blemy finansowe. Świadczenie zo-
stało wprowadzone nowelizacją Pra-
wa energetycznego uchwaloną 26 lip-
ca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 984). 
Jest ono zadaniem z zakresu admini-
stracji rządowej. Dodatek energetycz-
ny wypłacają gminy, które otrzymują 
na ten cel dotacje z budżetu państwa 
na finansowanie wypłat w granicach 
kwot określonych na ten cel w ustawie 
budżetowej.

Dodatek energetyczny przysługuje 
tzw. wrażliwemu odbiorcy energii elek-
trycznej i jest przyznawany w formie 
ryczałtu.

Wrażliwy Odbiorca
Jest nim osoba:

- której przyznano dodatek mieszka-
niowy, 

- jest stroną umowy kompleksowej lub 
umowy sprzedaży energii elektrycz-
nej zawartej z przedsiębiorstwem 
energetycznym,

- mieszka w miejscu dostarczania 
energii.

Wnioski i szczegółowe informacje 
o kryteriach przyznawania obydwu 
dodatków oraz wielu innych świad-
czeń, zainteresowani uzyskają w:

- Siemianowicach Śl., referat Do-
datków Mieszkaniowych UM, ul. Mi-
chałkowicka 105 – dot. Siemianowi-
czan,

- w Katowicach, w Terenowym Punk-
cie Pomocy Społecznej Nr 5, ul. Dębo-
wa 16c – dotyczy zamieszkałych przy 
ul. ks. Piotra Ściegiennego 51A, B, C, D.

- Chorzowie, OPS ul. Kruszco-
wa 22 – dotyczy zamieszkałych w bu-
dynkach przy ul. Witolda Budryka.

 pes

Z a d b a j  o  s w o j e  b e z p i e c z e ń s t w o
zwróć  uwagę na  obce osoby  w Twoim budynku! ! !
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Prezentowany poniżej list polustracyjny (pismo RZRSM/035/1896/2016 z 06. 12. 2016 r.) jest Załącznikiem do projektu - czytaj 
str. 23 - UCHWAŁY NR 4 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD” z dnia 19 maja 2017 r.

R E G I O N A L N Y
ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELCZOŚCI MIESZKANIOWEJ

40-203 - K a t o w i c e  Al. Roździeńskiego 88 a
Tcl. /032/ 258-9828, 258-9829, faks /032/ 258-0771 

RZRSM 035/1896/2016 Katowice, dnia 6 grudnia 2016 r.

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD”
w Siemianowicach Śląskich

Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach w okresie od 13 września do 10 listopada 2016 
roku, zgodnie z przepisami art. 91 - 93 ustawy „Prawo spółdzielcze” przeprowadził lustrację pełną Spółdzielni Mieszkaniowej 
„FABUD” w Siemianowicach Śląskich, za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r.

W oparciu o sprawdzone i wykazane w protokole dokumenty, dane liczbowe i dodatkowe wyjaśnienia można stwierdzić, że 
prawnymi podstawami działalności Spółdzielni, w badanym okresie, były powszechnie obowiązujące przepisy prawa, statut 
oraz wynikające z niego postanowienia regulaminów wewnętrznych, które Spółdzielnia dostosowywała do zmieniających się 
przepisów prawnych. Postanowienia statutu i regulaminów wewnętrznych i innych istotnych uchwał organów Spółdzielni były 
merytorycznie poprawne i zgodne z przepisami powszechnie obowiązującymi.

Dokumentacja pracownicza odpowiadała przepisom „Kodeksu pracy” i wydanym na jego podstawie przepisom wykonawczym 
zaś dokumentacja członkowska spełniała wymogi określone w przepisach „Prawa spółdzielczego”.

Analiza dokumentacji walnych zgromadzeń, rady nadzorczej, zebrań członków spółdzielni oraz zarządu wykazała, że 
działalność tych organów, prowadzona była zgodnie z przepisami ustawowymi a ponadto, że:
- zwoływanie obrad poszczególnych organów odbywało się w trybie i terminach określonych w statucie lub wynikających 

z niego regulaminów,
- organa rozpatrywały sprawy i podejmowały uchwały należące do ich kompetencji,
- materiały będące przedmiotem obrad pozwalały na dokonanie oceny poszczególnych zagadnień przez dany organ oraz 

podjęcie stosownych decyzji,
- protokoły były sporządzane w sposób właściwy a ich treść umożliwia odtworzenie istotnych elementów obrad.

Ustalono także, że organa Spółdzielni przestrzegały ustawowych i statutowych praw członków, w tym Spółdzielnia przenosiła 
własność lokali na uprawnione osoby.

Spółdzielnia prowadziła na bieżąco „książki obiektów budowlanych” oraz terminowo przeprowadzała kontrole, o których 
mowa w art. 62 „Prawa budowlanego”.

Zawarte przez Spółdzielnię umowy o roboty, dostawy i usługi, w zakresie sprawdzonym przez lustrację, zabezpieczały jej 
interesy, w tym zapewniały możliwość stosowania sankcji za nieterminowe wykonanie usług lub robót oraz za mogące wystąpić 
wady w wykonaniu robót albo niedostateczną jakość świadczonych usług.

Spółdzielnia – w zakresie sprawdzonym przez lustrację – prawidłowo i terminowo dokonywała rozliczeń z tytułu opłat 
związanych z eksploatacją lokali, w tym opłat niezależnych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „FABUD” w Siemianowicach Śląskich, w latach objętych badaniem lustracyjnym posiadała 
dokumentację opisującą zasady prowadzenia rachunkowości, przyjęte uchwałą Zarządu Spółdzielni nr 6 z dnia 15 października 
2009 roku. Zasady ewidencji księgowej zdarzeń i operacji gospodarczych na kontach księgi głównej przyjęto zgodnie 
z Zakładowym Planem Kont.

Lustracja stwierdziła, że Spółdzielnia terminowo regulowała zobowiązania publiczno-prawne a stan ekonomiczno-finansowy 
był prawidłowy.

W latach 2013-2015 majątek Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD” w Siemianowicach Śląskich ubezpieczony był w UNIQA 
Towarzystwo Ubezpieczeń SA

Na lata 2016/2017 w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA zawarto polisy:
* FILAR & Bezpieczny dom „Pakiet dla Spółdzielni Mieszkaniowych i innych podmiotów zarządzających budynkami 

wielomieszkaniowymi” nr 640011104325
* Prawo & Pomoc Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nr 855-A 179381

Przedstawiona powyżej skrótowa synteza wyników badania lustracyjnego oraz inne ustalenia zawarte w protokole 
polustracyjnym, nie wymagają sformułowania przez Związek wniosków polustracyjnych.

Stosownie do art. 93 § 4 ustawy „Prawo spółdzielcze”, informację o wynikach lustracji, rada nadzorcza winna przedstawić na 
najbliższym walnym zgromadzeniu.

Dla potrzeb druku liczący dwie strony dokument scalono
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UCHWAŁA NR 1
Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni 

Mieszkaniowej „FABUD” z dnia 19 maja 2017 r.
w sprawie: przyjęcia ilości Członków Rady Nadzorczej 

i zatwierdzenie ilości mandatów dla poszczególnych rejo-
nów wyborczych na kadencję 2017-2020

Na podstawie: § 113 ust. 6 i § 116 ust. 2 Statutu 
SM „FABUD”

Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1.

Przyjąć ilość Członków Rady Nadzorczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „FABUD” przy jej wyborze na kadencję WZ 
2017- WZ 2020 rok w ilości ..... Członków RN.

§ 2.
Zatwierdzić ilość mandatów dla poszczególnych rejonów 

wyborczych ustalonych przez RN uchwałą nr 4/2017 z dnia 
2017-02-08, która jest załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto/nie podjęto:
- …… głosami „ZA”, 
- przy …… głosach „PRZECIWNYCH”
- przy …… głosach  „WSTRZYMUJĄCYCH”

 Sekretarz Przewodniczący 
 Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie: Zgodnie z § 116 ust. 2 Statutu SMF ilość 
Członków Rady Nadzorczej przy wyborze na daną kaden-
cję określa WZ.

Ustawa z 14 czerwca 2007 r. „o zmianie ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw” (Dz.U. 125, poz. 873) w zakresie uregulo-
wań dotyczących rady nadzorczej spółdzielni mieszkanio-
wej stanowi:
•  art. 82 ust. 2 - „w skład RN spółdzielni mieszkaniowej nie 

mogą wchodzić osoby będące pracownikami spółdzielni”
•  art. 82 ust. 3 - „nie można być Członkiem RN dłużej niż 

przez 2 kolejne kadencje Rady”
•  art. 10 ust. 1 - „stosując przepis art. 82 ust. 3 ustawy licz-

bę kadencji oblicza się biorąc pod uwagę dotychczaso-
wy staż członka RN” – zasada zakazu zasiadania w ra-
dzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej przez więcej 
niż dwie kolejne kadencje dotyczy Członków Rady wy-
branych po 31 lipca 2007 r. 

•  art. 82 ust. 4 - „kadencja RN nie może trwać dłużej 
niż 3 lata.”

RADA NAD ZORCZA SMF
Załącznik do Uchwały Nr 1 z 2017-05-19
Walnego Zgromadzenia SM „FABUD” 
Uchwała nr 4/2017

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD” 
z dnia 08. 02. 2017 r. 
- w sprawie: ustalenie rejonów wyborczych nieruchomości 

SMF i ilości mandatów do wyboru RN na kadencję 
2017-2020 

Na podstawie: § 113 ust. 6, 7, § 116 ust. 2. Statutu SM 
„FABUD”

POSTANAWIA:
§ 1.

Ustala się rejony wyborcze nieruchomości Spółdzielni 
Mieszkaniowej „FABUD” i ilość mandatów do wyboru RN 
na kadencję od WZ 2017 do WZ 2020 zgodnie z Załącznikiem 
nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Treść niniejszej Uchwały jako wniosek RN przedłoży WZ 
w 2017 r.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

 SEKRETARZ Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
 Rady Nadzorczej Rady Nadzorczej SM „FABUD”
 ................................... .......................................... 
 (-) Monika Chromik-Pilch (-) Czesław Jaworski
* - niepotrzebne skreślić
Uzasadnienie:

Kończy bieg kadencja RN 2014-2017. Zgodnie ze Statutem 
RN przygotowuje w formie uchwały wniosek do WZ w sprawie 
podziału na rejony wyborcze i ustalenia ilości mandatów 
w wyborach do RN na nową kadencję. 

UCHWAŁA NR 2
Walnego Zgromadzenia 

Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD”
z dnia 19 maja 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu SMF, 
w tym Sprawozdania finansowego SM „FABUD” za 2016 r. 
(bilansu, rachunku zysków i strat) i Sprawozdania z działal-
ności w 2016 r. oraz kierunków działania na 2017 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 za 2016 r. 

Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1.

Zatwierdzić roczne Sprawozdanie Zarządu SM „FABUD”, 
w tym:
1. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „FA-

BUD” za 2016 r., w którego skład wchodzi: 
1.1. Bilans Spółdzielni za 2016 r., który zamyka się po stro-

nie aktywów i pasywów kwotą:
22.874.825,62 zł

słownie: dwadzieścia_dwa_miliony_osiemset_siedem-
dziesiąt_cztery_tysiące_osiemset_dwadzieścia_pięć zło-
tych 62/100.
1.2. Rachunek zysków i strat wykazujący wynik netto 

150.183,29 zł.
1.3. Informacja dodatkowa obejmująca 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.

PROJEKTY UCHWAŁ
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SM „FABUD”

-  1 9  m a j a  2 0 1 7  r .
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2017 RN SMF z 2017-02-08
USTALENIE REJONÓW WYBORCZYCH NIERUCHOMOŚCI SMF
DO WYBORU RADY NADZORCZEJ NA KADENCJĘ 2017-2020 

Rejon 
wyborczy

Nieruchomości
Ilość Członków 
- stan na 1. 01. 

2017 r.

Udział
w %

Ilość mandatów
do Rady Nadzorczej
Wniosko-
wanych 

przez RN

Zatwier-
dzonych 
przez WZ

NR 1
Nieruchomość budynkowa

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

294 28,79 3

NR 2

Nieruchomości budynkowe
przy ul. Wyzwolenia 9a, b, c, 11a, b, c

w Siemianowicach Śl.

257 25,17 2

Nieruchomość lokal użytkowy ul. Wyzwolenia 9
Nieruchomość garażowa

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

przy ul. Wyzwolenia 19 (14-26)
Nieruchomość budynkowa

przy ul. Wyzwolenia 12 w Siemianowicach Śl.

NR 3

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

117 11,46 1

Nieruchomość garażowa przy ul. Witolda Budryka 7 
w Chorzowie – garaże nr 9-14

Nieruchomość garażowa przy ul. Witolda Budryka 7a 
w Chorzowie – garaże nr 1-8

Nieruchomość garażowa 
przy ul. Witolda Budryka 7b w Chorzowie

– garaże nr 1-31
Nieruchomość garażowa (nowe)

przy ul. Witolda Budryka w Chorzowie 
– garaże nr 1-14

NR 4

Nieruchomość budynkowa przy ul. Marii Skłodowskiej-
Curie w Siemianowicach Śl. nr 91, 93, 95, 97, 99, 101, 

103, 105, 107a, 107b, 109, 111, 113 158 15,48 1
Nieruchomość garażowa przy ul. Marii Skłodowskiej-

Curie 115 w Siemianowicach Śl. - garaże nr 7-40

NR 5

Nieruchomość budynkowa
przy ul. Śląskiej 78a, 78c w Siemianowicach Śl. 

79 7,74 1

Nieruchomość garażowa
przy ul. Śląskiej nr 78g – garaże nr 1-16

Nieruchomość garażowa
przy ul. Śląskiej nr 78e – garaże nr 17-31

Nieruchomość garażowa
przy ul. Śląskiej nr 78d – garaże nr 32-45 

Nieruchomość garażowa
przy ul. Śląskiej nr 78f – garaże nr 46-47

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

NR 6

Nieruchomość budynkowa
przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 51, 51a

w Katowicach
116 11,36 1

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

w Katowicach

x Ogółem 1.021 100 9
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Urząd Miasta apeluje
Psie odchody stanowią realne zagrożenie epidemiologiczne. W odchodach 
stwierdzono występowanie drobnoustrojów, będących przyczyną 
groźnych chorób zakaźnych i pasożytniczych, takich jak: toksokaroza, 
toksoplazmoza, lablioza, jersinioza.
Zgodnie z Uchwalą nr 183/2016 Rady Miasta Siemianowic Śląskich w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowice 
Śląskie, osoby utrzymujące lub sprawujące opiekę nad zwierzętami 
domowymi zobowiązane są do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń, 
pozostawionych przez zwierzęta w obiektach i innych terenach przeznaczonych 
do użytku publicznego. Nieczystości te, umieszczone w torebkach, mogą być 
wyrzucane do pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych 
zmieszanych lub pojemników do tego przeznaczonych.
Straż Miejska za nieuprzątnięcie zanieczyszczeń pozostawionych przez 
zwierzęta domowe w miejscach użyteczności publicznej może wystawić 
mandat w wysokości do 500 zł.
Akcję prowadzą:
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie
Biuro Rzecznika Prasowego Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie 
Straż Miejska Siemianowice Śląskie

PROJEKT: Wydział Gospodarki Komunalnej, Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

URZĄD MIASTA  
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Brawo dla tej Pani, tak trzymać.

P r z e ł a m a ć  w s t y d
Problem sprzątania po psach jest aktualny ca-

ły czas. Dyskusja nad rozwiązaniami wraca zwykle w 
okresie zimowym i wczesnowiosennym, kiedy ewident-
nie widać, gdzie, co leży. Dopóty, dopóki nie sprzątną te-
go dozorcy lub nie zakryje śnieg albo trawa.

Mniej lub bardziej dotkliwy jest on w poszczególnych 
gminach. Te coraz częściej propagują sprzątanie i „za-
bierają się” za dyscyplinowanie niefrasobliwych właści-
cieli czworonogów.

Sprzątanie po swoim psie to problem
bardziej psychologiczny

niż „techniczny”. Worków i innych „akcesoriów” by po 
psiaku posprzątać na rynku jest sporo. To sprawia, że 
mamy możliwości, aby przydomowe trawniki były czyst-
sze i zdrowsze. Tylko... tych chęci nadal potrzeba. 

Niestety, jest tak, że zamiast wstydzić się za pozo-
stawioną przez psa qpę na trawniku albo chodniku, 
wstydzimy się tego, że mamy się po nią schylić. A to 
przecież mój pies, więc i moja kupa. Jak na razie miesz-
kańców sprzątających po psiakach nie jest zbyt dużo, 
ale podkreślmy – są i im należą się brawa.

Apel
Bądź i ty pierwszy w swojej okolicy, daj przykład sąsia-

dowi, również posiadającemu czworonoga, że po zwie-
rzęciu można posprzątać. Bez wstydu. Niektórzy nawet 
prowokują w żartach, że Niemiec potrafi, a Polak nie!? 

Dzisiaj każdy chce mieć nie tylko piękne mieszkanie, 
ale i otoczenie domu. Zarządcy mogą się dwoić, troić, 
ale bez pomocy samych mieszkańców nigdy do końca 
nie będzie ekstra. raf

Posiadanie psa to nie tylko przyjemność
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2. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni w 2016 roku 
(jednostki) wraz kierunkami działania na rok 2017 i la-
ta następne. Sprawozdanie Zarządu SMF za 2016 r. jest 
załącznikiem do niniejszej Uchwały.

§ 2.
1. Wyniki poszczególnych oznaczonych nieruchomości 

w części dotyczącej działalności gospodarczej oraz 
wynik działalności społeczno-kulturalnej i oświatowej 
w kwocie 72.117,55 zł pozostają do rozliczenia w miej-
scu ich powstania. 

2. Kwotę netto w wysokości 78.065,74 zł uzyskaną z pozo-
stałej działalności gospodarczej SMF proponuje się prze-
znaczyć na:

- zmniejszenie obciążeń członków z tytułu eksploatacji 
i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spół-
dzielni- 12.500,00 zł,

- zasilenie działalności społeczno-kulturalnej – 2000,00 zł,
- na pozostałą działalność do rozliczenia – 65,74 zł,
- zasilenie funduszu zasobowego – 53.500,00 zł,
- zasilenie funduszu remontowego mienia – 10.000,00 zł.

§ 3.
Sprawozdanie finansowe SMF za 2016 r. zostało podda-

ne badaniu pod względem rzetelności i prawidłowości przez 
Komisję Rewizyjną Rady Nadzorczej i przyjęte przez RN 
Uchwałą nr 9/2017 z dnia 26. 04. 2017 r. celem przedłoże-
nia do zatwierdzenia przez WZ, które jest załącznikiem do 
niniejszej Uchwały. 

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwałę podjęto / nie podjęto:
- …… głosami „ZA”, 
- przy …… głosach „PRZECIWNYCH”
- przy …… głosach  „WSTRZYMUJĄCYCH”

 Sekretarz Przewodniczący 
 Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 38 § 1 pkt 2 ustawy Prawo 
spółdzielcze do wyłącznej kompetencji WZ należy zatwier-
dzenie sprawozdania finansowego. 
 Zarząd SMF   Rada Nadzorcza SMF

UCHWAŁA NR 3
Walnego Zgromadzenia

 Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD”
 z dnia 19 maja 2017 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spół-
dzielni Mieszkaniowej „FABUD” z działalności w 2016 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 
2016 r., które jest załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto / nie podjęto*:
- …… głosami „ZA”, 
- przy …… głosach „PRZECIWNYCH”
- przy …… głosach  „WSTRZYMUJĄCYCH”

 Sekretarz Przewodniczący 
 Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniem art. 38 § 1 ust. 
Prawa spółdzielczego i § 106 ust. 2 Statutu Spółdzielni roz-
patrywanie i ocena sprawozdania z działalności Rady Nad-
zorczej za okres sprawozdawczy należy do wyłącznej wła-
ściwości Walnego Zgromadzenia SM „FABUD”. 

RADA NADZORCZA
UCHWAŁA NR 4

Walnego Zgromadzenia
 Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD” 

z dnia 19 maja 2017 r.
w sprawie: przyjęcia oceny z przeprowadzonej lustracji 

pełnej działalności SMF w latach 2013-2015
Na podstawie: art. 93 § 4 ustawy z dnia 16 września 1982 

r. Prawo Spółdzielcze z późn. zm. i § 106 ust. 4 Statutu Spół-
dzielni, Art. 46 § 1 ustawy Prawo Spółdzielcze z 16 września 
1982 r. z późn. zm. i § 118 ust. 8 Statutu Spółdzielni

Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1.

Przyjąć ocenę polustracyjną, wynikającą z usta-
leń zawartych w protokole z lustracji pełnej SMF za lata 
2013-2015, która została przedłożona w formie listu polu-
stracyjnego, sporządzonego przez Regionalny Związek Re-
wizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach – pi-
smo RZRSM/035/1896/2016 z dnia 06. 12. 2016 r. jest za-
łącznikiem do niniejszej Uchwały.

§ 2.
Ocena z lustracji została przyjęta przez RN Uchwałą nr 

17/2016 z dnia 16. 12. 2016 r. w sprawie wniosków polu-
stracyjnych z lustracji pełnej SMF za lata 2013-2015 celem 
przedłożenia do rozpatrzenia i uchwalenia przez WZ.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi SM „FABUD”.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto / nie podjęto:
- …… głosami „ZA”, 
- przy …… głosach „PRZECIWNYCH”
- przy …… głosach  „WSTRZYMUJĄCYCH”

 Sekretarz Przewodniczący 
 Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 91 § 1 Prawa spółdzielczego 
każda spółdzielnia obowiązana jest przynajmniej raz na trzy 
lata, poddać się lustracyjnemu badaniu legalności, gospo-
darności i rzetelności całości jej działania. Lustracja obej-
muje okres od poprzedniej lustracji. 

RADA NADZORCZA SMF
List polustracyjny czytaj str. 19 

UCHWAŁA NR 5
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej 

„FABUD” z dnia 19 maja 2017 r.

PROJEKTY UCHWAŁ
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SM „FABUD”

-  1 9  m a j a  2 0 1 7  r .
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PROJEKTY UCHWAŁ
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SM „FABUD”

-  1 9  m a j a  2 0 1 7  r .
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spół-

dzielni Mieszkaniowej „FABUD” za działalność w 2016 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 
– Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD” 
za działalność w 2016 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto / nie podjęto:
- …… głosami „ZA”, 
- przy …… głosach „PRZECIWNYCH”
- przy …… głosach  „WSTRZYMUJĄCYCH”

 Sekretarz Przewodniczący 
 Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia

UZASADNIENIE: Zgodnie z art. 38 § 1 pkt 2 Prawa Spół-
dzielczego, do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadze-
nia należy rozpatrywanie sprawozdań rady, zatwierdzanie 
sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz po-
dejmowanie uchwał, co do wniosków Członków Spółdziel-
ni, Rady lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolu-
torium 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 6

Walnego Zgromadzenia 
Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD” 

z dnia 19 maja 2017 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium zastępcy Prezesa Za-

rządu Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD” za działalność 
w 2016 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 Jolancie SIMON – zastępcy 
Prezesa Zarządu ds. techniczno-administracyjnych Spół-
dzielni Mieszkaniowej „FABUD” za działalność w 2016 roku. 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto / nie podjęto:
- …… głosami „ZA”, 
- przy …… głosach „PRZECIWNYCH”
- przy …… głosach  „WSTRZYMUJĄCYCH”

 Sekretarz Przewodniczący 
 Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia

UZASADNIENIE: Zgodnie z art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spół-
dzielczego, do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadze-
nia należy rozpatrywanie sprawozdań rady, zatwierdzanie 
sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz po-
dejmowanie uchwał, co do wniosków Członków Spółdziel-
ni, Rady lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolu-
torium 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 
Zarządu jest oceną ich działalności za okres sprawoz-
dawczy.

RADA NADZORCZA SMF
UCHWAŁA NR 7

Walnego Zgromadzenia 
Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD” 

z dnia 19 maja 2017 r.
w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań 

w okresie od WZ 2017 i do WZ w 2018 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 od WZ 2017 i do WZ w 2018 r. 
w wysokości: 

2.000.000,00 zł
/słownie: dwa miliony złotych/

z przeznaczeniem na przejściowe sfinansowanie przed-
sięwzięć wyszczególnionych w uzasadnieniu 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 „PRZECIWNYCH”
- przy …… głosach  „WSTRZYMUJĄCYCH”

 Sekretarz Przewodniczący 
 Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia

UZASADNIENIE: Na pojęcie „najwyższa suma zobowią-
zań” składa się łączna suma wszystkich zobowiązań, ja-
kie Spółdzielnia może zaciągnąć, a nie wysokość poszcze-
gólnych jednostkowych zobowiązań. Zatem przy zaciąga-
niu nowych zobowiązań Zarząd Spółdzielni ma obowiązek 
przestrzegać zasady, że zobowiązania te nie mogą prze-
kraczać górnej granicy oznaczonej przez WZ dla wszyst-
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kich nowych zobowiązań. Gdyby zachodziła potrzeba za-
ciągnięcia zobowiązań przekraczających oznaczoną przez 
WZ najwyższą sumę zobowiązań, konieczne jest podjęcie 
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 
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 lata 
2016-2018 przyjęto kontynuację zadań termomodernizacyj-
nych, w tym ocieplenie budynków na nieruchomości przy ul. 
Wyzwolenia 12 w Siemianowicach Śl.

Zakres prac obejmuje przeprowadzenie audytów i pro-
jektów budowlanych oraz złożenie wniosków o pożyczkę 
z WFOŚiGW.
 Wskaźnik zadłużenia długoterminowego określający sto-

pień ryzyka finansowego kształtuje się na poziomie 5 % 
(max 50%).

 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 8

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni 
Mieszkaniowej „FABUD” z dnia 19 maja 2017 r.

w sprawie: wyboru Członków RN na kadencję WZ 2017 
÷ WZ 2020

Na podstawie: art. 82 ust. 2, 3 ustawy z 14 czerwca 2007 r. 
o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i zmia-
nie niektórych innych ustaw, § 106 ust. pkt 13) Statutu SM 
„FABUD”

Walne Zgromadzenie postanawia
§ 1.

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjno-Wyborczej 
WZ SM „FABUD” wybrało w głosowaniu tajnym spośród 
zgłoszonych nw. kandydatów:
1. ......................................................................................
2. ......................................................................................
3. ......................................................................................
4. ......................................................................................
5. ......................................................................................
6. ......................................................................................
7. ......................................................................................
8. ......................................................................................
9. ......................................................................................
10. ....................................................................................
11. ....................................................................................
12. ....................................................................................
13. ....................................................................................
14. ....................................................................................

15. ....................................................................................
16. ....................................................................................

następujący skład Rady Nadzorczej na kadencję  
WZ 2017 ÷ WZ 2020 rok:
1. ......................................................................................
2. ......................................................................................
3. ......................................................................................
4. ......................................................................................
5. ......................................................................................
6. ......................................................................................
7. ......................................................................................
8. ......................................................................................
9. ......................................................................................

§ 2. 
Protokół Komisji Skrutacyjno-Wyborczej WZ wraz 

z uwzględnieniem ilości oddanych głosów stanowi załącz-
nik do niniejszej Uchwały.

§ 3.
Wykonanie Uchwały powierzyć Przewodniczącemu WZ, 

który zwoła pierwsze posiedzenie RN w terminie 14 dni od 
daty odbycia WZ celem ukonstytuowania się RN.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Sekretarz Przewodniczący 
 Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia

UZASADNIENIE: Niniejsza Uchwała jest potwierdze-
niem statutowym zasad wyboru Członków RN, określonych 
Uchwałą WZ nr 1/2017 w sprawie przyjęcia ilości Członków 
RN i zatwierdzenia ilości mandatów poszczególnych rejo-
nów wyborczych na kadencję 2017-2020 oraz statutowej 
procedury wyborczej przeprowadzonej prze Komisję Skru-
tacyjno-Wyborczą WZ.

RADA NADZORCZA SMF
UCHWAŁA NR 9

Walnego Zgromadzenia 
Spółdzielni Mieszkaniowej 

„FABUD” z dnia 19 maja 2017 r.
w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Człon-

ków Rady Nadzorczej i Przewodniczącego RN na okres ka-
dencji WZ 2017 ÷ WZ 2020

Na podstawie: art. 82 ustawy z 14 czerwca 2007 r. o zmia-
nie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i zmianie nie-
których innych ustaw, § 106 pkt 14 Statutu Spółdzielni oraz 
§ 19 Regulaminu Rady Nadzorczej SM „FABUD”.

Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1.

Członkowie RN otrzymują wynagrodzenie w formie ryczał-
tu wypłacanego miesięcznie za udział w posiedzeniach, bez 
względu na ich ilość, a jego wysokość nie może być więk-
sza niż minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące 
w roku przyjęcia uchwały określone odrębnymi przepisami, 
należne po upływie miesiąca, w którym uprawniony do wy-
nagrodzenia brał udział w posiedzeniu, a gdy posiedzeń by-
ło kilka, wynagrodzenie wypłaca się proporcjonalnie do ilo-
ści posiedzeń, w których uczestniczył.

§ 2.
Wysokość wynagrodzenia na okres WZ 2017 – WZ 2020 

ustala się w wysokości wynikającej z przemnożenia obo-
wiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę i nw. 
wskaźników krotności:
1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – wskaźnik krot-

ności: 0,30
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KATOWICE
Rafał PTAK

tel. 32 200-36-55 lub 600 208 576
ul. ks. P. Ściegiennego 51, 51a, b, c

CHORZÓW
Szymon KORAL

tel. 32 349-86-37 lub 727-032-309
 ul. Witolda Budryka 1, 3

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
Tomasz KRAWIEC
tel. 32 359-62-55

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

Zbigniew HEINZEL
tel. 32 359-62-01 wew. 259 

ul. K. Świerczewskiego 78a, 78c

Damian ACHTELIK
tel. 32 359-62-01 wew. 247

 ul. M. Skłodowskiej-Curie 91÷113
Mariusz FARAT

tel. 32 359-62-01 wew. 247
ul. Jana III Sobieskiego 22

D y ż u r y  D z i e l n i c o w y c h

REMONTY  kompleksowe – kafel-
kowanie, panele podłogowe, ma-
lowanie, regipsy, wod.-kan. firma 
„IRYD”.
 Tel. (32) 228-80-82, 501 409 237

CHEMIA, matematyka
 Tel. 609-313-634

MEBLE na wymiar: kuchnie, szafy, 
wnęki. Pomiar i wycena gratis. Pro-
mocja! Szafy od 900 zł /mb. gwa-
rancja 15 lat na fronty.
 Tel. 503-592-364, www.armarium.pl

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki, 
wykładzin.
 Tel. 503-592-364

TELEWIZORY – naprawy u klienta 
 Tel. 603-898-300

KUPIĘ każdy samochód osobowy 
i dostawczy, Gotówka  
 Tel. 660-476-276

PRZEPROWADZKI 
 Tel. 518-670-369

MEBLE kuchenne na wymiar, zabu-
dowy szaf, meble biurowe itp. 
 Tel. 602 424 382 

REGULACJA i naprawa okien pcv. 
Montaż nowych.   Tel. 602-314-720

PILNIE!!! Sprzedam lokal użytkowy 
o pow. 91,5 m2 usytuowany na par-
terze budynku wielorodzinnego: dwa 
wejścia, dwa pomieszczenia użytko-
we, łazienka. Lokal wykończony w wy-
sokim standardzie. Nieruchomość fron-
towa z witrynami (antywłamaniowymi). 
Przeznaczony na działalność handlo-
wo-usługową lub biurową. Usytuowa-
nie: Siemianowice Śl., osiedle Bańgów. 

Tel. 608 064 465

PILNIE!!! Sprzedam mieszkanie 
o pow. użytkowej  53,96 m2 – 2 po-
koje, kuchnia, łazienka -  na parterze 
budynku wielorodzinnego – osiedle 
Bańgów.

Tel. 608 064 465

2) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – wskaźnik 
krotności: 0,20

3) dla Prezydium Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej RN 
– wskaźnik krotności: 0,10

4) dla pozostałych Komisji powołanych przez Radę Nadzor-
czą – wskaźnik krotności: 0,05

§ 3.
Wykonanie Uchwały powierzyć Zarządowi Spółdzielni 

w ramach posiadanych środków, ujętych w planie gospo-
darczym Spółdzielni.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto / nie podjęto:
- …… głosami „ZA”, 
- przy …… głosach „PRZECIWNYCH”
- przy …… głosach  „WSTRZYMUJĄCYCH”

 Sekretarz Przewodniczący 
 Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia

UZASADNIENIE: Wynagrodzenie dla RN ustala WZ. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów (Dz. U. z 2016 
r. poz. 1456)

Od 1 stycznia 2017 r. minimalne wynagrodzenie za pracę 
wynosi 2.000 zł brutto.

RADA NADZORCZA SMF

PROJEKTY UCHWAŁ
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SM „FABUD”

-  1 9  m a j a  2 0 1 7  r .

N i e  d a j  s i ę  o s z u k a ć  „ n a  w n u c z k a ”

Mimo licznych publikacji 
 prasowych i apeli zamieszcza-

nych we wszelkich mediach nie bra-
kuje osób ulegających sugestiom 
naciągaczy żerujących na rodzin-
nych koneksjach. 

W szczególności ich ofiarami pada-
ją osoby starsze. Oszuści żerują na ła-
twowierności i dobroci seniorów.

Oszuści działający metodą „na wnucz-
ka” wprowadzają swoje ofiary w błąd, 

podając się za członka rodziny – wnucz-
ka, bratanka lub inną osobę. Coraz czę-
ściej oszuści podają się też za – poli-
cjantów, prokuratorów. Telefonują, by 
poinformować o rzekomym wypadku, 
zatrzymaniu kogoś z rodziny, oferując 
pomoc w „załatwieniu sprawy” pod wa-
runkiem przekazania pieniędzy wyzna-
czonej osobie lub przelania ich na wska-
zany numer konta. Pamiętajmy policjant 
nigdy nie będzie prosił o pieniądze.

Policja apeluje: Nie przekazujcie 
Państwo swoich pieniędzy nikomu, 
bez dokładnego upewnienia się, że 
naprawdę chodzi o bliską osobę. Za-
wsze warto wcześniej skontaktować 
się z kimkolwiek z rodziny. Nie wpusz-
czajmy podejrzanych, dopiero co po-
znanych osób do mieszkań – szcze-
gólnie, gdy jesteśmy sami. Wszelkie 
budzące niepokój sytuacje prosimy 
zgłaszać policji na numer 997 lub 112.
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3.  Numer w banku; 

8.  Suszone na łące; 9.  Opasła księ-
ga; 10.  Pacynki, marionetki i ku-
kiełki; 11.  Karteczka od listonosza; 
12.  Zniesmaczenie; 13.  Rodzaj son-
dy; 16.  Niejeden w kole zębatym; 
19.  Ryś stepowy; 23.  Rosyjskie imię 
żeńskie; 24.  Konferencyjna, do wy-
najęcia w siedzibie Zarządu SM „FA-
BUD”; 25.  Za ciągnikiem bez napędu; 
26.  Rodzaj małpy; 29.  Stary piernik; 
31.  Mocowanie się; 34.  Stan znisz-
czenia; 35.  Wyspy koralowe; 36.  Żyje 
w niedostatku; 37.  Wnyki; 38.  Kwitnie 
tylko raz; 39.  Oda lub tren; 40.  Zde-
nerwowanie przed występem.

PIONOWO: 1.  Czarny na jezdni; 
2.  Ulica z siedzibą Zarządu SM „FA-
BUD”; 3.  Drągal; 4.  Krewny stylonu; 
5.  Pieniądze na tacy; 6.  Nowa na-
zwa ulicy Świerczewskiego; 7.  Pokaz; 
14.  Cyrkulacja; 15.  Liść dekoracyjny; 
17.  Żartobliwie o dentyście; 18.  Du-
że drzwi; 20.  Słuszność; 21.  Biała 
przy tablicy; 22.  Pnącza; 27.  Odbior-
ca listu; 28.  Wyzwolenia z niskimi bu-
dynkami w Siemianowicach Śląskich; 
29.  Obok epiki i liryki; 30.  Rezultat 
dzielenia; 31.  Gra; 32.  Zarządza fir-
mą; 33.  Okazja życiowa.

Krzyżówkę zamieszczamy by każ-
dy mógł sobie połamać trochę gło-
wę, a po rozwiązaniu miał satysfakcję 
z odgadnięcia nie tylko ostatecznego 
hasła, lecz przede wszystkim z prawi-
dłowego wypełnienia wszystkich krate-
czek jak w poziomie, tak i w pionie. Li-
tery z pól dodatkowo ponumerowa-

nych od 1 do 29 dadzą rozwiązanie 
krzyżówki.

Jeżeli ktoś uzna za stosowne nade-
słać rozwiązanie na adres e-mailowy 
redakcji: sofabud@poczta.fm to imię 
i nazwisko podamy na łamach w ko-

lejnym wydaniu „SO”. Proszę wyrazić 
zgodę na publikację danych. Życzymy 
miłej zabawy.

Podajemy rozwiązanie krzyżówki 
z poprzedniego wydania „SO”. Brzmia-
ło ono: Hej kolęda, kolęda

Krzyżówka nr 62/17

J K L
Spotkało sie roz dwóch gorników 

i tak rozprowiajom:
- Patrz, jaki tyn śwjat je dziwny – pa-

do jedyn.
- Czymu – pyto drugi.
- Jak górnik je chory to sztygar godo, 

że je łożarty, a jak sztygar som łożar-
ci, to sie pado, że som chorzi.

J K L
Do restauracyji we Siymianowi-

cach prziszoł taki fajny, młody karlus. 
W koncie siedzieli przi piwje hajery. 
Tyn młodzik pyto sie kelnerki czy mo-
że dostać dwa kreple. No, ale łon to 
pedzioł po gorolsku: „pączki”. I ta kel-
nerka prziniosła mu te kreple. A łon jyj 
na to:

- Za te dwa pączki, całuję panią 
w rączki.

To spodobało sie kelnerce i pyto go 
czy by jeszcze czegoś niy chcioł.

- No, to dwa ciasteczka, proszę. Kel-
nerka prziniosła, a łon jyj tak:

- Za te ciasteczka, całuję panią 
w usteczka.

Górnicy przi piwje to ino słuchali. Na-
gle jedyn niy wytrzimoł i pado na głos:

- Panie, a możebyście se i zupa 
łobsztalowali!

J K L
Roz Ecik chcioł wypróbować swoje-

go kamrata i pedzioł mu tak:
- Wiesz Alojz, jak jo umra, to bych 

bardzo chcioł, żebyś tak przy mie 
trzy noce wachowoł. Możesz mi to 
przysiąc?

- Do ciebie fszystko - pado Alojz 
- moga i tydzień nawet.

No i dobrze. Ecik chcioł sie przeko-
nać, czy to prowda i udowoł umrzyka. 
Leżoł w trumnie, a okiem ukradkiem 
spozieroł czy Alojz umowa dotrzymo. 
Alojz jednak boł szewcem i żol mu by-
ło tych trzech nocy, to se trzewiki do 
zolowanio przyniósł i kołki wbijoł. Na-
roz Ecik z trumny godo:

- Przy trupie sie nie klupie!
- A umarty mo pysk zawarty - pa-

do Alojz.
J K L

Alojz, dej mi święto przysięga, że po 
mojej śmierci, jak się ożenisz, to two-
ja drugo baba nie będzie nosiła moich 
szot - pado umierająca żona.

- Przysięgom święcie, bo ona nie jest 
tako tęgo i jest wyższo.

J Uśmiechnij się J

J Uśmiechnij się J
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