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Sprawozdanie RN SMF
Niszczysz swoje

Zostaw namiary
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Wykres nr 2. Struktura praw do lokali 

odrębna własność - 361
(mieszkania, garaże, lokale użytkowe)

spółdzielcze lokatorskie - 17
(mieszkania)

najem - 26
(mieszkania, lokale użytkowe, garaże)

spółdzielcze własnościowe - 813 
(mieszkania, garaże, lokale użytkowe)

361

813

17 26

Sprawozdanie Zarządu SM „FABUD” z działalności w 2017 roku

…Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Miesz-
kaniowej „FABUD”. Bieżące wydanie „SO” jest de fac-
to w całości WZ poświęcone. Na łamach przedstawiamy 
ogromną porcję wiadomości o funkcjonowaniu SMF w 2017 
roku. Informujemy przy tym, że pełny komplet dokumen-
tów będących przedmiotem obrad Walnego został w statu-
towym terminie wyłożony do wglądu w siedzibie Spółdzielni 
w godzinach jej pracy.

Walne jest najwyższą statutową władzą. Do jego wyłącz-
nej kompetencji należy podejmowanie decyzji w kilkuna-
stu sprawach. Jedną z nich jest uchwalanie zmian w Statu-
cie. To zadanie czeka na Spółdzielców, a jest ono wynikiem 
przyjętej w lipcu 2017 r. kolejnej nowelizacji ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych. Zapraszamy na WZ i życzymy 
spokojnych obrad.  

Redakcja

W k r ó t c e  o d b ę d z i e  s i ę …

2 8  w n i o s k ó w
Czytaj str. 4

Czytaj od str. 10
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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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BIULETYN INFORMACYJNY MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „FABUD”
Adres redakcji: 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. ks. Jana Kapicy 3, tel. 32 220-54-00. 
Redaguje zespół. Redaktor prowadzący – Grażyna Kazior. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Redakcja nie zawsze zgadza się 
z opiniami, poglądami Czytelników, zamieszczonymi na łamach. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwra ca i zastrzega 
prawo do dokonywania skrótów w listach i nadsyłanych tekstach. Ogłoszenia przyjmowane są w SM „FABUD”, ul. ks. J. Kapicy 3.  
Wydawca s.c. „PiR”. Prezes – Piotr Sowisło, tel. 605 256 775. Druk: „Sygnatura” – Katowice.  Numer zamknięto 6 czerwca 2018 r. 

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. Śląska, 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. Śląska 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

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU 
ZAKTUALIZOWANEGO STATUTU SM „FABUD”

Uprzejmie informujemy, iż projekt zaktualizowanego Statutu, który będzie przed-
miotem obrad tegorocznego Walnego Zgromadzenia Członków SMF - znajduje się 
na stronie www.smfabud.pl w zakładce DOKUMENTY SMF. 

W przypadku zainteresowania formą papierową ww. projektu Statutu prosimy 
o zgłoszenie powyższego w Sekretariacie SMF – tel. 32 22-05-400. 

ZARZĄD 
SM „FABUD”

W y j e ż d ż a s z  –  z o s t a w  n a m i a r y
Do wakacji coraz bliżej a wraz z nimi częstsze i dłuższe nieobecności 

w mieszkaniach. Jednak już teraz peregrynujemy i mieszkania po-
zostawiamy bez nadzoru.

Stąd ważnym jest, by w przypadku 
wojaży można było, w razie potrzeby – 
awarie nie czekają na powrót – błyska-
wicznie się skontaktować z nieobec-
nym w swoich czterech ścianach. Pa-
miętajmy o tym i na wszelki wypadek 
pozostawmy u sąsiada, w administra-
cji adresy bądź telefony, pod którymi 
będziemy uchwytni lub zostawmy in-
formację, do kogo z najbliższej rodziny 
można się zwrócić z chwilą zaistnienia 
nieprzewidzianego zdarzenia w na-
szym mieszkaniu. Niezależnie, przy-

pominamy, by koniecznie przed wyjaz-
dem sprawdzić: czy gaz odcięty, wo-
da zakręcona, prąd wyłączony, a okna 
i sic! drzwi zamknięte. Dobrze też po-
prosić sąsiada, by opróżniał skrzyn-
kę pocztową z materiałów reklamo-
wych i zerkał, czy ktoś obcy nie krę-
ci się przy naszym „M”. Te zalecenia 
warto zapamiętać i stosować nie tylko 
podczas wakacyjnych wyjazdów. Ży-
czymy spokojnego wypoczynku, bez-
piecznych wojaży i powrotów. 

 pes
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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 14 czerwca 2018 r. 

w SIEMIANOWICKIM CENTRUM KULTURY
ul. Niepodległości 45 w Siemianowicach Śl. – Bytków 

Rozpoczęcie obrad godz. 1700

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie WZ przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej (RN)

2. Odczytanie listy pełnomocnictw.

3. Wybór Prezydium WZ.

4. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Stwierdzenie zdolności WZ do podejmowania uchwał.

7. Sprawozdanie Zarządu SMF z działalności Spółdzielni za 2017 r. oraz przedstawienie kierunków działania na 
2018 r. i lata następne.

8. Sprawozdanie RN SMF z działalności Spółdzielni za 2017 r. 

9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego SMF za 2017 r. w tym bilansu, rachunku zysku i strat, 

sprawozdania Zarządu oraz kierunków działania na 2018 r.
b. przyjęcia sprawozdania RN z działalności w 2017 r.
c. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SMF – 2 uchwały
d. przyjęcie uchwały kierunkowej WZ na lata 2019 ÷ 2021.
e. aktualizacja Statutu SMF wynikająca ze zmian usm.
f. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązania SMF w okresie WZ 2018-WZ 2019 r.

10. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

11. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjno-Wyborczej z wykonanych czynności.

12. 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 2018-05-23, tj. 21 dni przed WZ
Ponadto, zawiadomienie:

− Wywieszono na tablicach ogłoszeń siedziby i budynków w dniu 2018-05-23
− Umieszczono na stronie internetowej www.smfabud.pl w dniu 2018-05-23
− Opublikowano wraz ze sprawozdawczością i projektami Uchwał w gazecie spółdzielczej  

„Spółdzielczym Okiem” nr 64/ 2018 w miesiącu czerwcu 2018r. 

2. Sprawozdawczość:
− W dniu 2018-05-23 w sekcji członkowsko-organizacyjnej – pokój nr 6 siedziby Spółdzielni wyłożono do wglądu 

Członków następujące dokumenty: 
− Protokół z ostatniego WZ odbytego w dniu 2017-05-19
− Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2017 r. w tym bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, 

sprawozdanie jednostki – Zarządu 
− Projekty Uchwał WZ, które będą przedmiotem obrad, w tym aktualizacja Statutu SMF.
− Ponadto, ww. dokumenty będą do wglądu przed rozpoczęciem obrad w Sekretariacie WZ.

3. Sprawy organizacyjne:
− Przed wejściem na salę obrad uprzejmie prosimy Członków o podpisanie listy obecności i odbiór mandatu.
− Każdy Członek dysponuje jednym głosem, bez względu na ilość posiadanych udziałów (§ 105, pkt 5 Statutu SMF)

ZARZĄD SM „FABUD”
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Podsumowanie ZCzS 

2 8  w n i o s k ó w
Od 4 do 23. kwietnia br. przeprowadzono 13 Zebrań Członków Spółdzielni wszystkich nieruchomości Spół-

dzielni Mieszkaniowej „FABUD”. W trakcie zebrań Zarząd Spółdzielni omówił wykonanie planu gospodarczego 
nieruchomości za 2017 r. oraz przedstawił plan zarówno finansowy jak i rzeczowy remontów na 2018 rok. Ponadto, prezen-
towano wykonanie uchwały kierunkowej na lata 2015-2018 oraz przedstawiono propozycje do Uchwały na lata 2019-2021.

W trakcie ZCzS omówiono także 
zmiany związane z aktualizacją Sta-
tutu, w tym zmiany terminu wnosze-
nia opłat (do 25 każdego m-ca). Dys-
kusje bardziej lub mniej emocjonują-
ce kończyły się formułowaniem wnio-
sków, które były głosowane. Nieja-
ko tradycyjnie mankamentem jest fre-
kwencja w Wykresie na str. 15, pre-

zentujemy dane o frekwencji na tego-
rocznych ZCzS.

Podczas Zebrań przyjęto do realiza-
cji 28 wniosków.

ZCzS nr 1
odbyte 23 kwietnia 2018 r.
obejmujące nieruchomość 

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

1. Wystąpić do Urzędu Miasta Siemia-
nowice Śl. z wnioskiem o wycięcie 
drzewa owocowego – śliwki – ro-
snącego naprzeciw budynku Wy-
zwolenia 7a.

Głosowano:
- 7 głosów ZA, 3 głosy PRZECIW, 

3 głosy WSTRZYMUJĄCE SIĘ.
2. W przypadku niewykorzystania za-

planowanych środków finanso-
wych funduszu remontowego na 
2018 r. rozważyć możliwość mon-
tażu kamery rejestrującej teren wo-
kół śmietnika na szczycie budyn-
ku przy ul. Wyzwolenia 5. W przy-
padku braku środków ująć powyż-
sze prace w planie remontów na 
2019 r.

Głosowano:
- 13 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 

0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.

ZCzS nr 2
odbyte 17 kwietnia 2018 r.
obejmujące nieruchomość 

budynkową
przy ul. Wyzwolenia 9-11 

w Siemianowicach Śl.
W związku z nieprzyjęciem wniosku 

o wymianę podzielników c.o. z wypar-
kowych na elektroniczne Zebrani po-

stanowili kumulować środki na rezer-
wę (kumulacja środków).
1. Przyjąć do corocznego planu utrzy-

mania czystości 1-krotne my-
cie daszków ostatniej kondygnacji 
w budynku 9, 11.

Głosowano:
- 12 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 

0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.
2. Dokonać wyboru firmy sprzątającej, 

tj. Firma JAŚMIN wg poniższych 
kryteriów:

- sprzątanie klatek schodowych 4 razy 
w miesiącu,

- opłata za sprzątanie 8,20 zł/lokal/
miesiąc.

Głosowano:
- 9 głosów ZA, 3 głosy PRZECIW, 

0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.
3. Zamontować 2 ławki od strony szczy-

towej budynku Wyzwolenia 9A.
Głosowano:

- 8 głosów ZA, 3 głosy PRZECIW, 
1 głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ.

ZCzS nr 3
odbyte 17 kwietnia 2018 r. 

obejmujące nieruchomości garażowe
przy ul. Wyzwolenia 19 (1-13) – 19d 

(14-26) w Siemianowicach Śl.
1. Zamontować znak drogowy T-26 

pod istniejącym znakiem B-36.

Głosowano:
- 2 głosy ZA, 0 głosów PRZECIW, 

0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.
ZCzS nr 4

odbyte 16 kwietnia 2018 r.
obejmujące nieruchomość 

budynkową
przy ul. Wyzwolenia 12a, b 

w Siemianowicach Śl.

Podczas obrad nie zgłoszono wniosków.
ZCzS nr 5

odbyte 12 kwietnia 2018 r.
obejmujące nieruchomość 

budynkową
przy ul. Witolda Budryka 1, 1a, 3, 

3a w Chorzowie
1. Podwyższyć stawkę funduszu re-

montowego o 0,10 zł/m2 począw-
szy od dnia 01. 09. 2018 r. (bezter-
minowo).

Głosowano:
- 12 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW,  

0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.
2. Przyjąć do planu długoterminowego 

wykonanie termomodernizacji bu-
dynków przy ul. Budryka 1, 1a -3, 
3a, z możliwością uzyskania po-
życzki z WFOŚiGW.

Głosowano:
- 12 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW,  

0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.
3. Oszacować koszt naprawy posa-

dzek balkonów.
Głosowano:

- 12 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 
0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.
4. Wystąpić do Policji o interpretację 

przepisów w sprawie konsekwen-
cji parkowania postronnych samo-
chodów, na terenie nieruchomości  
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Budryka 1, 1a, 3, 3a oznakowanej 
znakiem „Strefa Ruchu”.

Głosowano:
- 9 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW,  

3 głosy WSTRZYMUJĄCE SIĘ.
5. Wybudować węższe schody tereno-

we z kostki brukowej oraz zmniej-
szyć szerokość chodnika, prowa-
dzącego na górny parking przy bu-
dynku przy ul. Budryka 3.

Głosowano:
- 11 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW,  

1 głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ.
6. Wprowadzić zmianę do planu remon-

tów na 2018 r. w pkt. 1.1 poprzez po-
szerzenie zakresu robót drogowych 
o wymianę nawierzchni chodnika bie-
gnącego wzdłuż skarpy, od szczy-
tu budynku przy ul. W. Budryka 1-1a.

Głosowano:
- 12 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 

0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.
7. Wstrzymać realizację zabudowy 

kontenera na odpady zmieszane do 
momentu przedstawienia koncepcji 
zagospodarowania terenu (wybru-
kowanie, budowa nowych garaży).

Głosowano:
- 12 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW,  

0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.
8. Rozważyć możliwość posadowienia 

wybranego kontenera firmy G.B Ga-
raże na odpady zmieszane, w miej-
sce niezagospodarowanego terenu 
przed budynkiem przy ul. W. Budry-
ka 1-1a. Powyższe usytuowanie uza-
leżnione będzie od możliwości dojaz-
du samochodu firmy oczyszczającej.

Głosowano:
- 12 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW,  

0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.
ZCzS nr 6

odbyte 12 kwietnia 2018 r.
obejmujące nieruchomości 

garażowe
przy ul. Witolda Budryka 7 

(9-14), 7a (1-8), 7b (1-31), 1-14 
w Chorzowie

1. Przygotować koncepcję zagospoda-
rowania terenu drogi dojazdowej do 
garaży przy uwzględnieniu
- budowy dodatkowych garaży i za-

budowy kontenera na odpady 
zmieszane,

- wymiany nawierzchni drogi dojaz-
dowej na kostkę brukową.

Koszty związane z realizacją powyż-
szych zadań dzielone będą na nieru-

chomości budynkowe i garażowe.
Zebrani zdecydowali o zorganizowa-

niu kolejnego ZCzS z udziałem nie-
ruchomości budynkowej i garażowej 
w powyższym temacie w październi-
ku 2018 r.

Głosowano:
- 5 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 

0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.
ZCzS nr 7

odbyte 10 kwietnia 2018 r.
obejmujące nieruchomość 

budynkową
przy ul. Śląskiej 78a, 78c 

w Siemianowicach Śl.
1. Wstrzymać na okres 3 lat dofinan-

sowanie do wymiany stolarki okien-
nej dla nieruchomości przy ul. Ślą-
skiej 78c (zrealizować wnioski zło-
żone przez mieszkańców do dnia 
31. 12. 2016 r ).

Głosowano:
- 5 głosów ZA, 2 głosy WSTRZYMU-

JĄCE SIĘ.
2. Oszacować koszty wykonania dre-

nażu i izolacji pionowej fundamen-
tów budynku przy ul. Śląskiej 78c 
(od strony ul. Gansińca) oraz 78a 
(od strony wejścia do budynku – 
prawa strona).

Głosowano:
- 7 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 

0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.
3. Oszacować koszty wykonania 

dodatkowych miejsc postojo-
wych przy wejściu do budyn-
ku przy ul. Śląskiej 78c (prawa 
strona).

Głosowano:
- 7 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 

0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.
4. Oszacować koszty poszerzenia 

górnego parkingu oraz wykonania 
schodów zejściowych i przyjąć do 
planu remontów na 2019 r.

Głosowano:
- 7 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 

0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.

ZCzS nr 8
odbyte 10 kwietnia 2018 r.
obejmujące nieruchomości 

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

w Siemianowicach Śl.
W trakcie obrad nie zgłoszono wniosków.

ZCzS nr 9
odbyte 9 kwietnia 2018 r.

obejmujące nieruchomość 
budynkową

przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 
nr 91, 93, 95, 97, 101, 103, 

105, 107a, 107b, 109, 111, 113 
w Siemianowicach Śl.

1. Zlikwidować urządzenia placu za-
baw znajdującego się za budyn-
kiem przy ul. M. Skłodowskiej Cu-
rie 101-103.

Głosowano:
- 14 głosów ZA, 2 głosy PRZECIW, 

0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.
2. Zamontować dodatkowe oświetlenie 

na wjeździe do nieruchomości przy 
ul. M. Skłodowskiej Curie 91-113.

Głosowano:
- 16 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 

0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.
ZCzS nr 10

odbyte 9 kwietnia 2018 r.
obejmujące nieruchomość 

garażową
przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 

– garaże nr 7-40 w Siemianowicach Śl.
1. Uzupełnić nawierzchnię drogi po-

między garażami nr 19 oraz 20 przy 
ul. M. Skłodowskiej-Curie 115.
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Głosowano:
- 3 głosy ZA, 0 głosów PRZECIW, 

0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.
ZCzS nr 11

odbyte w dniu 5 kwietnia 2018 r.
obejmujące nieruchomość 

budynkową
przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 51, 

51A w Katowicach
1. Montaż odrębnego podłączenia do-

mofonu do lokalu użytkowego „Ubez-

pieczenia” w budynku przy ul. ks. P 
Ściegiennego 51a (z wyróżniającym 
się kolorystycznie przyciskiem).

Głosowano:
- 13 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 

0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.
2. Zorganizować w miesiącu maj/czer-

wiec br. spotkanie z mieszkańca-
mi nieruchomości przy ul. Ściegien-
nego 51-51a oraz 51b-d w sprawie 
montażu szlabanów dla obu nieru-
chomości.

Głosowano:
- 13 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 

0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.
3. Przesunąć termin budowy parkingu 

samochodowego a środki pieniężne 
przeznaczyć na montaż szlabanów.

Głosowano:
- 12 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 

0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.
Konsekwencją powyższego wniosku 

w odniesieniu do budowy parkingu dla 
samochodów osobowych, jest wystą-
pienie do RN o podjęcie Uchwały do-
konującej korekty Uchwały kierunko-
wej na lata 2016-2018. Powyższe pra-

ce będą umieszczone w Uchwale kie-
runkowej na lata 2019-2021.
4. Przygotować koncepcję instalacji 

systemu monitorowania w obrębie 
nowo montowanych szlabanów.

Głosowano:
- 10 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 

0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.
ZCzS nr 12

odbyte 4 kwietnia 2018r.
obejmujące nieruchomość 

budynkową
przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 

51B, C, D w Katowicach
1. Wystąpić do Urzędu Miasta Katowice 

z wnioskiem o wycięcie drzewa owo-

cowego – jabłoni i krzewów rosną-
cych wokół niej, przed budynkiem 
przy ul. ks. P. Ściegiennego 51c, 

Głosowano:
8 głosów ZA, 4 głosy PRZECIW, 

10 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.
2. Zamontować szlabany celem unie-

możliwienia parkowania samochodów 
należących do osób nie będących 
mieszkańcami nieruchomości przy ul. 
ks. P. Ściegiennego 51B, C, D.

Przedstawiono dwa warianty:
Wariant I – montaż 2 szt. szlabanów, 

tj.: na wjeździe od ulicy ks. P. Ście-
giennego 51 oraz na wysokości klat-
ki przy ul. ks. P. Ściegiennego 51d.

Głosowano:
- 8 głosów ZA, 14 głosów PRZECIW, 

0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.
Wariant II – montaż 3 szt. szlabanów, tj: 

na wjeździe od ulicy Ściegiennego 51, 
na wysokości klatki przy ul. Ściegienne-
go 51d oraz na dzierżawionym terenie.

Głosowano:
- 14 głosów ZA, 8 głosów PRZECIW, 

0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.
W przypadku różnych zdań bądź in-

nego wariantu usytuowania szlaba-
nów, Zarząd poinformował zaintereso-
wanych o możliwości zwołania zebra-
nia w ww. temacie, w którym uczestni-
czyć będą mieszkańcy z nieruchomo-
ści przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 51-
51a oraz 51b-d. Termin zebrania prze-
widywany jest na maj/czerwiec 2018 r.

ZCzS nr 13
odbyte 19 kwietnia 2018 r.
obejmujące nieruchomość 
budynkową przy ul. Jana III 

Sobieskiego 22 w Siemianowicach Śl.
Podczas Zebrania nie zgłoszono 

wniosków.

Podsumowanie ZCzS 

2 8  w n i o s k ó w
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Wpadający w jakieś tarapaty finan-
sowe sądzą, że wkrótce uregulują na-
leżności, bo ich problemy się skończą. 
Dobrze, jeżeli tak się dzieje, gorzej, 
gdy sytuacja nie zmienia się, zaległo-
ści narastają i niewielki dług z miesią-
ca na miesiąc staje się coraz większy. 

Problemy nie znikają jednak jak za do-
tknięciem czarodziejskiej różdżki i sta-
rajmy się najszybciej jak to możliwe 
pomóc sobie, występując o pomoc fi-
nansową państwa, tak by na bieżą-
co pokrywać płatności za mieszkanie.

Dodatek energetyczny
Świadczenie weszło w życie 1 stycz-

nia 14 r. i zostało wprowadzone nowe-
lizacją Prawa energetycznego uchwa-
loną 26 lipca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., 
poz. 984). Jest to zadanie z zakresu 
administracji rządowej. Dodatek ener-
getyczny wypłacają gminy, które otrzy-
mują na ten cel dotacje z budżetu pań-
stwa na finansowanie wypłat w gra-
nicach 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.

Aby otrzymać wsparcie na po-
krycie rachunków za prąd, WRAŻ-
LIWY ODBIORCA musi złożyć w gmi-
nie wniosek i dołączyć do niego ko-
pię umowy sprzedaży energii elek-
trycznej.

Dodatek energetyczny wynosi mie-
sięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku 
energetycznego ogłaszanej przez mi-
nistra właściwego do spraw gospodar-
ki. Zgodnie z obwieszczeniem Mini-
stra Energii w sprawie wysokości do-
datku energetycznego obowiązujące-
go od 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 

2019 r. wysokość dodatku energetycz-
nego wynosi:
- dla gospodarstwa prowadzonego 

przez osobę samotną – 11,35 zł/
miesiąc,

- dla gospodarstwa składającego się 
z 2 do 4 osób – 15,77 zł/miesiąc,

- dla gospodarstwa składającego się 
z co najmniej 5 osób – 18,92 zł/
miesiąc.

Wypłata dodatku energetycznego 
jest zadaniem z zakresu administra-
cji rządowej wypłacanym przez gmi-
ny, które otrzymują na ten cel dota-
cje z budżetu państwa na finansowa-
nie wypłat dodatku energetycznego, 
w granicach kwot określonych w usta-
wie budżetowej. 

Dodatek energetyczny wypłaca się 
ODBIORCY WRAŻLIWEMU energii elek-
trycznej do dnia 10 każdego miesiąca 
z góry, z wyjątkiem stycznia, kiedy to 
dodatek energetyczny wypłaca się do 
30 dnia tego miesiąca.

Niezależnie posiadającym 
problemy finansowe przypominamy 

o dodatku mieszkaniowym.
Przysługuje on:

1) osobom mieszkającym w lokalach, 
do których mają tytuł prawny,

2) osobom zajmującym lokal miesz-
kalny bez tytułu prawnego, oczeku-
jącym na przysługujący im lokal za-
mienny albo socjalny.

W przypadku pierwszej grupy osób, 
zgodnie z art. 2.1. ustawy o dodatkach 
mieszkaniowych, ze świadczenia mo-
gą skorzystać:
- najemcy oraz podnajemcy loka-

li mieszkalnych (dot. lokali komu-
nalnych, mieszkań zakładowych, 
mieszkań w domu prywatnym czyn-
szowym, mieszkań wynajmowa-
nych na wolnym rynku),

- członkowie spółdzielni mieszkanio-
wych zamieszkujący na podstawie 
spółdzielczego prawa do lokalu,

- osoby mieszkające w lokalach miesz-
kalnych znajdujących się w budyn-
kach stanowiących ich własność 
i właściciele samodzielnych lokali 
mieszkalnych,

- inne osoby mające tytuł prawny do 

zajmowanego lokalu mieszkalne-
go i ponoszące wydatki związane 
z jego zajmowaniem (np. na skutek 
umowy użyczenia).

Uwaga!
Dodatek mieszkaniowy przysługuje 
na podstawie tylko jednego z wyżej 

wymienionych tytułów.
Ustawa z 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. 

nr 71 poz. 734 z póź. zm.) w art. 31 
ust. 1 określa dochód, który daje pod-
stawę przyznania dodatku mieszka-
niowego.

Dodatek przysługuje osobom, któ-
rych średni miesięczny DOCHÓD 
BRUTTO (z podatkiem) na jedne-
go członka gospodarstwa domowego 
w okresie 3 miesięcy poprzedzających 
datę złożenia wniosku o przyznanie 
świadczenia nie przekracza:

- 175% kwoty najniższej emery-
tury (od 1.03. 2018 r. – 1 029,80 zł) 
w gospodarstwie jednoosobowym 
to 1 802,15 zł,

- 125% tej kwoty w gosp. wielo-
osobowym, tj. 1 287,25 zł
Przypominamy, że kwota brutto to

kwota bez składki:
- emerytalnej;

- rentowej;
- chorobowej.

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

uczniów,
- dodatków dla sierot zupełnych,
- jednorazowych zapomóg z tytułu uro-

dzenia dziecka,
- dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
- pomocy w zakresie dożywiania,
- zasiłków pielęgnacyjnych oraz dodat-

ków pielęgnacyjnych,
- zasiłków okresowych z pomocy spo-

łecznej,
- jednorazowych świadczeń pienięż-

nych i świadczeń w naturze z po-
mocy społecznej,

- dodatku mieszkaniowego,
- dodatku energetycznego,
- świadczenia pieniężnego i pomocy 

pieniężnej, o których mowa w prze-
pisach ustawy z dnia 20 marca 
2015 r. o działaczach opozycji an-
tykomunistycznej oraz osobach re-
presjonowanych z powodów poli-
tycznych (Dz.U. poz. 693 i 1220),

Dodatek przyznawany jest na nor-
matywną powierzchnię mieszkaniową 
wynoszącą:

- 35 m2 dla 1 osoby,
- 40 m2 dla 2 osób,
- 45 m2 dla 3 osób,

Dodatek energetyczny, mieszkaniowy, wrażliwy odbiorca

P o m ó ż  s o b i e
Problemy finansowe są, niestety, dotkliwą dolegliwością znaczącej ilości 

rodzin i osób mieszkających samotnie. Gdy do tego dołożymy nieprze-
widziane losowe zdarzenia np. choroba to często stajemy przed dylematem: 
czy płacić za czynsz, czy przeznaczyć pieniądze na podstawowe utrzymanie, za-
kup lekarstw.
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S P R A W O Z D A N I E  R A D Y  N A D Z O R C Z E J  
S M  „ F A B U D ”  Z  D Z I A Ł A L N O Ś C I  W  2 0 1 7  R O K U

Rada Nadzorcza zgodnie z kompetencjami zawartymi 
w art. 46 ustawy Prawo spółdzielcze i § 118 Statutu Spół-
dzielni pełni funkcje kontroli oraz nadzoru nad całokształ-
tem działalności Spółdzielni. 

1. SKŁAD RADY NADZORCZEJ w 2017 roku:
Miniony rok to rok przełomowy – zakończono kaden-

cję RN WZ 2014-WZ 2017 – powołanej przez WZ Uchwa-
łą nr 9/2014 z dnia 27. 05. 2014 r. oraz nr 9/2016 z 16. 06. 
2016 r. rozpoczęto nową na lata od WZ 2017 do WZ w 2020 
– Uchwała WZ nr 8/2017 z 19. 05. 2017 r. 

W strukturze organizacyjnej RN działa statutowa Komi-
sja Rewizyjna i regulaminowe Prezydium RN. W skład Ko-
misji weszli:
•  Irena MOROŃ – Przewodnicząca Komisji,
•  Adam PACOCHA – Z-ca Przewodniczącego Komisji,
•  Krzysztof GANSTY – Sekretarz Komisji.

2. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ I KOMISJI
Organizacją pracy i przygotowaniem posiedzeń Rady Nadzor-

czej zajmowało się Prezydium Rady. W 2017 roku odbyło się:
- 8 posiedzeń plenarnych RN,
- 4 posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Ponadto, członkowie RN uczestniczyli w dorocznych ob-

radach Walnego Zgromadzenia, Zebrań Członków Spół-
dzielni oraz w spotkaniach z dłużnikami.

Frekwencja na posiedzeniach RN wyniosła 97,2% a nie-
obecni złożyli usprawiedliwienie swojej absencji.

3. ZAKRES WYKONANYCH PRAC
Ramowy plan pracy, przyjęty Uchwałą nr 19/2016 z dnia 

16. 12. 2016 r. stanowił podstawę działalności Rady Nad-
zorczej w 2017 roku. Był on sukcesywnie uzupełniany 
o sprawy bieżące, w tym wnoszone przez Zarząd Spółdziel-
ni. Rozpatrywanie zagadnień zależnie od ich specyfiki koń-

czyło się przyjęciem wniosków, wydaniem zaleceń Zarzą-
dowi lub podjęciem uchwał.

W 2017 r. podjęto 29 uchwał o następującym zakresie te-
matycznym:
→ 15 uchwał dotyczących zagadnień gospodarczych i eko-

nomiczno-finansowych, w tym m.in. w sprawie:
- przyjęcia planu gospodarczego Spółdzielni na 2017 r.,
- przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszka-

niowej „FABUD” za 2016 r.,
- okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań 

gospodarczych i finansowych ze szczególnym uwzględ-
nieniem przestrzegania praw członkowskich,

W roku 2017 Rada działała w składzie 9 osobowym:

Funkcja w Radzie Nadzorczej Skład RN
Kadencja 2014 (WZ) – 2017 (WZ)

Skład RN
Kadencja 2017 (WZ) – 2020 (WZ)

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ (RN)

Stanisław RADKOWSKI Stanisław RADKOWSKI

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO RN Czesław JAWORSKI Czesław JAWORSKI

SEKRETARZ RN Monika CHROMIK-PILCH Monika CHROMIK-PILCH

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI REWIZYJNEJ (KR)

Irena MOROŃ Irena MOROŃ

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO KR Adam PACOCHA Adam PACOCHA

SEKRETARZ KR Krzysztof GANSTY Krzysztof GANSTY

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ Ewa KRZEMIŃSKA Ewa KRZEMIŃSKA

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ Andrzej ROTER Andrzej ROTER

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ Eugeniusz LIS Wacław MICHALIK

WZ 2017 wybrano Radę Nadzorczą na kadencję 2017 - 2020
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- zabezpieczenie pożyczki z WFOŚiGW na termomoderni-
zację,

- udzielenie pożyczek z funduszu remontowego centralnego.
→ 14 uchwał organizacyjno-samorządowych, w tym m.in. 

w sprawie:
- zakresu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spół-

dzielni Mieszkaniowej „FABUD” działalności SMF w 2016 r.,
- ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Spółdzielni Miesz-

kaniowej „FABUD” na kadencję  2017-2020,
- wykreślenia z Rejestru Członków,
- przyjęcia planu pracy RN na 2018 r.

Wszystkie Uchwały Rady zostały zrealizowane.
Nie odnotowano skarg na działalność Zarządu.

4. KONTROLE RADY NADZORCZEJ
W ubiegłym roku, w oparciu o uchwałę RN Nr 1/2017 

z dnia 08. 02. 2017 r., Komisja Rewizyjna przeprowadziła 
kompleksową kontrolę działalności Spółdzielni, w tym ba-
danie sprawozdania finansowego SM „FABUD” za 2016 r. 
zgodnie z art. 88a Prawa spółdzielczego.

Protokół KR został przyjęty Uchwałą nr 8/2017 na po-
siedzeniu plenarnym RN w dniu 26. 04. 2017 r., w którym 
uwzględniono m.in. zalecenia dotyczące zintensyfikowania 
procesów windykacyjnych oraz aktualizacji regulaminów 
wewnątrzspółdzielczych.

5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE
Rada Nadzorcza szczególną uwagę zwracała na utrwa-

lanie zasad etyki spółdzielczej, której istotnym narzędziem 
jest demokracja wewnątrzspółdzielcza. Wszystkie decyzje 
podejmowano z należytą starannością zmierzającą do dal-
szego zwiększenia efektywności gospodarowania uzna-
jąc jako cel nadrzędny dobro wspólne naszej społeczno-

ści spółdzielczej a przede wszystkim przestrzeganie praw 
jej Członków oraz utrzymanie zasobów w stanie zapewnia-
jącym bezpieczeństwo i poprawę estetyki zamieszkiwania.

Dużo uwagi poświęcono wypracowanym w naszej Spół-
dzielni przyjaznym i ugodowym relacjom w sprawach po-
między Członkami i organami. Informacje o pracach RN pu-
blikowano w gazetce „Spółdzielczym Okiem”.

W interesie Członków SMF prowadziła działalność gospo-
darczą, m.in. w zakresie zarządzania i administrowania za-
sobami obcymi, w tym wspólnotami. Pożytki i inne przycho-
dy z własnej działalności gospodarczej SMF przeznacza na 
pomniejszenie kosztów eksploatacji i utrzymania nierucho-
mości stanowiących mienie Spółdzielni dla Członków SMF 
oraz zwiększenie wartości funduszy.

Rada Nadzorcza stwierdza, że w oparciu o przeprowa-
dzone kontrole i badania, w tym sprawozdania finansowego 
SM „FABUD” za 2017 r. Spółdzielnia utrzymuje dobrą eko-
nomikę przedsiębiorstwa, wykonała zaplanowane przed-
sięwzięcia gospodarcze, uzyskała należyte wyniki ekono-
miczno-finansowe, ma zdolność do kontynuacji działalno-
ści i działała w interesie Członków. Rada pozytywnie oce-
nia pracę Członków Zarządu w 2017 r. i wnioskuje do Wal-
nego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Zarządu abso-
lutorium za miniony rok sprawozdawczy.

Z upoważnienia
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD”

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „FABUD”

(-) Stanisław Radkowski
Treść sprawozdania stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały WZ Nr 

2/2018 z dnia 14. 06. 2018 r.

- 55 m2 dla 4 osób,
- 65 m2 dla 5 osób,

- 70 m2 dla 6 i więcej osób.
Kryteriów określających szczegóło-

we warunki uzyskania dodatku jest 
więcej i każdą sprawę rozpatruje się 
indywidualnie.

Wysokość dodatku mieszkaniowego, 
łącznie z ryczałtem, nie może przekra-
czać 70% wydatków przypadających 
na normatywną powierzchnię zajmo-
wanego lokalu mieszkalnego lub 70% 
faktycznych wydatków ponoszonych 
za lokal mieszkalny, jeżeli powierzch-
nia tego lokalu jest mniejsza lub rów-
na normatywnej powierzchni.

Świadczenie przyznawane jest na 
wniosek zainteresowanego przez Pre-
zydenta Miasta Siemianowice Śląskie 
w drodze decyzji administracyjnej, 
a wypłacane wyłącznie Spółdzielni.

Dodatek może nie być przyznany, 
w przypadku, gdy w wyniku przepro-
wadzenia wywiadu środowiskowego 
zostanie ustalone, że występuje ra-
żąca dysproporcja pomiędzy niskimi 
dochodami wykazanymi w deklara-
cji a faktycznym stanem majątkowym 
wnioskodawcy, wskazującym, że jest 

on w stanie uiszczać wydatki związa-
ne z zajmowaniem lokalu mieszkal-
nego (domu jednorodzinnego), wyko-
rzystując własne środki i posiadane 

zasoby majątkowe lub, gdy faktycz-
na liczba wspólnie stale zamieszku-
jących i gospodarujących z wniosko-
dawcą jest mniejsza niż wykazana 
w deklaracji.

W przypadku, gdy nie zgadzamy się 
z decyzją, przysługuje nam odwoła-
nie do samorządowego kolegium od-
woławczego.

Odwołanie składamy za pośrednic-
twem urzędu wydającego decyzję.

PAMIĘTAJMY, ŻE dodatek przy-
znawany jest od 1. dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w któ-
rym złożyliśmy wniosek, tj. jeżeli 
wniosek złożymy np. do końca czerw-
ca, to po jego pozytywnym rozpatrze-
niu przyznany dodatek otrzymamy od 
1 lipca.

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

- jeżeli osoba, której przyznano doda-
tek nie opłaca na bieżąco czynszu 
za lokal, to administracja musi (jest 
ustawowo zobowiązana) zgłosić ten 
fakt w urzędzie gminy (miasta) i wy-
płacanie dodatku zostaje zawieszo-
ne do czasu wyrównania zaległości 
- w terminie nie dłuższym niż trzy 
miesiące. Decyzja o przyznaniu do-
datku wygasa, jeżeli zaległości nie 
zostaną uregulowane w tym cza-
sie. O ponowne przyznanie dodat-
ku mieszkaniowego można wystą-
pić wyłącznie po uregulowaniu tych 
zaległości.

WAŻNE!!! Jeżeli okaże się, że doda-
tek przyznano na podstawie niepraw-
dziwych danych, to osoba go pobiera-
jąca będzie musiała zwrócić pobrane 
kwoty w podwójnej wysokości.

Szczegółowe informacje 
o wszelkich kryteriach 

przyznawania obydwu dodatków, 
zainteresowani uzyskają w:

Referacie Dodatków
Mieszkaniowych UM

w Siemianowicach Śl.,
ul. Michałkowicka 105.

Tam także składamy wypełnione 
wnioski.

P o m ó ż  s o b i e
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I. PODSTAWOWE DANE
1. NAZWA:

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

2. PODSTAWA PRAWNA 
DZIAŁALNOŚCI:

- Ustawa Prawo Spółdzielcze
- Ustawa o spółdzielniach mieszka-

niowych
- Statut SM „FABUD” – zarejestrowany po-

stanowieniem 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. SIEDZIBA:
Miasto Siemianowice Śląskie, ul. ks. 

J. Kapicy nr 3
Tel. (032) 22-05-400, Fax (032) 22-

94-855, email: smf@smfabud.pl, www.
smfabud.pl

4. MIEJSCE DZIAŁANIA:
Miasto Siemianowice Śląskie, a tak-

że inne miejscowości na terenie Rze-
czypospolitej Polskiej.

5. CZAS TRWANIA Spółdzielni jest 
nieokreślony.

6. POWSTANIE SPÓŁDZIELNI:
RS 1278 z dn. 1991-09-23 Sąd Re-

jonowy w Katowicach Wydział Gospo-
darczo-Rejestrowy. Obecnie Spółdziel-
nia figuruje w KRS – Rejestr Przedsię-
biorstw nr 0000156166 z dnia 21. 03. 
2003 r. w Sądzie Rejonowym w Kato-
wicach – Wydział Gospodarczy.
II. DZIAŁALNOŚĆ CZŁONKOWSKO-

-MIESZKANIOWA
1. REJESTR CZŁONKOWSKI 

W Spółdzielni według stanu na 31. 
12. 2017 r. zarejestrowanych było  
1 149 Członków, w tym 3 oczekują-
cych (założycieli) oraz 1 prawny. 

W okresie od 01. 01. do 31. 12. 2017 r.:
- wystąpiło ze Spółdzielni 24 Członków 

w związku ze zbyciem spółdzielcze-
go własnościowego prawa do loka-
lu, garażu oraz zbyciem prawa od-
rębnej własności lokalu,

- skreślono 4 członków z powodu zgonu,
- przyjęto w poczet członków 159 

osób, które nabyły prawa do loka-
li w wyniku nabycia spółdzielcze-
go własnościowego prawa do loka-
lu, garażu, prawa odrębnej własno-
ści lokalu oraz rozpoczęcia reali-
zacji zapisów ustawy z dnia 20 lip-

ca 2017 r. o zmianie ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych,

- w związku ze zbyciem lokalu miesz-
kalnego i nie złożeniem rezygnacji 
z członkostwa wykreślono 3 Człon-
ków na podstawie § 19 ust. 1 i ust. 
2, pkt 2 Statutu SMF.

Łącznie liczba Członków w porów-
naniu do poprzedniego roku zwiększy-
ła się o 128 osób. Aktualizacja rejestru 
zakończono przed WZ 2018.
2. DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDOWA.
2.1. Zebrania Członków Spółdzielni 
nieruchomości SM „FABUD”

W pierwszym półroczu 2017 r. w okre-
sie od 27. 03. do 10. 04. 2017 r. odbyło 
się 13 Zebrań Członków Spółdzielni po-
szczególnych nieruchomości, na któ-
rych uczestniczyło 101 Członków, tj. 
8,79% ogółu uprawnionych. W zebra-
niach uczestniczyły także osoby niebę-
dące członkami, zamieszkujące bądź 
użytkujące lokale w poszczególnych 
nieruchomościach w ilości 13 osób.

Na wyżej wymienionych Zebraniach 
omawiano sprawy dotyczące finanso-
wego i rzeczowego funkcjonowania po-
szczególnych nieruchomości, w tym 
przedstawiono wyniki z roku poprzed-
niego i omawiano plany na rok 2017, 
szczegółowo dyskutując sprawy remon-
towe. Ogółem zgłoszono 20 wniosków.
2.2. Walne Zgromadzenie Członków 

SM „FABUD”
19 maja 2017 roku odbyło się Walne 

Zgromadzenie Członków SM „FABUD” 
– podjęło 9 uchwał, w tym:

- UCHWAŁĘ Nr 1/2017
w sprawie: przyjęcia ilości Członków 

Rady Nadzorczej i zatwierdzenie ilości 
mandatów dla poszczególnych rejonów 
wyborczych na kadencję 2017-2020

Wykonano
- UCHWAŁĘ Nr 2/2017

w sprawie: zatwierdzenia Sprawoz-
dania Zarządu SMF, w tym Spra-
wozdania finansowego SM „FABUD” 
za 2016 r. (bilansu, rachunku zysku 
i strat) i Sprawozdania z działalności 
w 2016 r. oraz kierunków działania na 
2017 r. 

Wykonano
- UCHWAŁĘ Nr 3/2017

w sprawie: przyjęcia sprawozdania 
Rady Nadzorczej SM „FABUD” z dzia-
łalności w 2016 r.

Wykonano
- UCHWAŁĘ Nr 4/2017

w sprawie: przyjęcia oceny z prze-
prowadzonej lustracji pełnej działalno-
ści SMF w latach 2013-2015

Wykonano
- UCHWAŁĘ Nr 5/2017

w sprawie: udzielenia absolutorium 
za działalność w 2016 roku Prezeso-
wi Zarządu p. Annie Wiche-Nowickiej

Wykonano
- UCHWAŁĘ Nr 6/2017

w sprawie: udzielenia absolutorium 
za działalność w 2016 roku z-cy Pre-
zesa ds. techniczno-administracyjnych 
p. Jolancie Simon

Wykonano
- UCHWAŁĘ Nr 7/2017

w sprawie: oznaczenia najwyższej 
sumy zobowiązań w 2017 r. i do naj-
bliższego WZ w 2018 r.

W ramach powyższej uchwały Spół-
dzielnia wystąpiła o pożyczkę z WFO-
ŚiGW na termomodernizację budynku 
przy ul. Wyzwolenia 12 umowa zosta-
ła podpisana 23. 01. 2018 r.

- UCHWAŁĘ Nr 8/2017
w sprawie: wyboru członków RN na 

kadencję WZ 2017 ÷ WZ 2020
Zmiana składu Rady została zareje-

strowana w Krajowym Rejestrze Są-
dowym w Katowicach.

- UCHWAŁĘ Nr 9/2017
w sprawie: ustalenia wysokości wy-

nagrodzenia dla członków Rady Nad-
zorczej i Przewodniczącego RN na 
okres kadencji WZ 2017-WZ 2020

Wykonano
2.3. Działalność społeczna, 

oświatowo-kulturalna
Na podstawie Uchwały WZ nr 6/2015 

z 08. 06. 2015 r. oraz przyjętego pla-
nu gospodarczego SMF na 2017 
rok (Uchwała RN nr 5/2017 z dnia 
22.03.2017). Spółdzielnia prowadzi-
ła działalność społeczno-kulturalną 
i oświatową. Głównym obszarem dzia-
łalności była organizacja imprezy „Mi-
kołajkowej” dla dzieci oraz publikacja 
gazetki „Spółdzielczym Okiem” dostar-
czanej wszystkim mieszkańcom zaso-
bów SMF – Działalność społeczno-
kulturala i oświatowa – wykonanie 
2017 rok, patrz Wykres nr 1, str. 14

Przychody na działalność uzyska-
no z naliczeń, zasilenia z działalno-
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ści gospodarczej Spółdzielni zgodnie 
z uchwałą WZ nr 2/2017 z 19. 05. 
2017 r. oraz przychodów z ogłoszeń 
w gazetce SO. Ogółem 39 491,07 zł. 
Natomiast koszty działalności za-
mknęły się kwotą 29 224,56 zł.

Nadwyżka w wysokości 10 266,51 zł 
zasili przychody działalności społecz-
no-kulturalnej i oświatowej w kolejnym 
roku.

III. DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDCZA
1. FORMA I STRUKTURA 

Spółdzielnia jest przedsiębiorstwem 
jednozakładowym z jednoszczeblową 
strukturą zarządzania. Średniorocz-
ne zatrudnienie wyniosło 8,88 etatów, 
w tym dwuosobowego Zarządu, pionu 

administracyjno-członkowskiego, księ-
gowo-finansowego i windykacji wie-
rzytelności (sekcje). 

Skład Zarządu SMF:
- Anna Wiche-Nowicka – Prezes Za-

rządu,
- Jolanta Simon – zastępca Prezesa 

ds. techniczno-administracyjnych.
W ramach swoich kompetencji 

w 2017 roku Zarząd obradował na 12 
protokołowanych posiedzeniach, na 
których rozpatrywano i podejmowano 
decyzje w sprawach:
- członkowsko-lokalowych,
- problematyki zadłużeń z tytułu opłat 

za lokale mieszkalne i użytkowe,
- finansowo-księgowych,
- pracowniczo-kadrowych,
- wnioskowanych do rozpatrzenia 

przez Radę Nadzorczą,
- zwoływania posiedzeń Zebrań 

Członków Spółdzielni i Walnego 
Zgromadzenia,

- wniesionych skarg i wniosków,
- bieżącej działalności.

Zarząd na bieżąco analizował i oce-
niał wyniki ekonomiczno-finansowe 
Spółdzielni oraz realizację Planu Go-

spodarczego SMF, w tym planu re-
montów nieruchomości SMF. Prowadził 
nadzór nad organizacją prac remonto-
wych, przetargów. Ponadto współpra-
cował z organami samorządowymi.

W roku 2017 Zarząd podjął ogółem 
109 uchwał.

Poza bieżącą działalnością Zarząd 
uczestniczył w posiedzeniach Ra-
dy Nadzorczej i jej Komisji Rewizyj-
nej. Aktywnie uczestniczył w 13 ZCzS 
oraz w zorganizowanych spotkaniach 
z dłużnikami (7 spotkań) i w spotka-
niach wspólnot „obcych”, zarządza-
nych przez Spółdzielnię. 

Działalność Spółdzielni w roku spra-
wozdawczym prowadzona była zgod-

nie z uchwałami organów samorządo-
wych Spółdzielni i koncentrowała się 
na zadaniach określonych w Uchwa-
le kierunkowej podjętej przez WZ 
i w rocznym Planie Gospodarczym 
uchwalonym prze Radę Nadzorczą.
IV. STAN ZASOBÓW i STRUKTURA 

PRAW DO LOKALI
1. STAN ZASOBÓW

Zasoby Spółdzielni obejmują 9 nieru-
chomości budynkowych, w tym 4 jed-
nobudynkowe, 11 nieruchomości ga-
rażowych, 1 nieruchomość lokalu użyt-
kowego oraz 2 nieruchomości stano-
wiące mienie Spółdzielni. Zasoby te 
usytuowane są na terenie miast Sie-
mianowice Śląskie, Chorzów i Kato-
wice.

2. STRUKTURA PRAW  
– patrz Wykres nr 2, str. 1

Ponadto, SM „FABUD” wynajmuje 
i zarządza:
− Pomieszczeniami w części wspólnej 

użytkowane na działalność gospo-
darczą w ilości – 16 szt. oraz 2 po-
mieszczenia SWC i 1 Stacja Trans-
formatorowa,

− zarządzanie 2 wspólnotami, w tym: 

wspólnotą mieszkaniową i wspólno-
tą lokali użytkowych (7 garaży i 6 lo-
kali użytkowych).

V. GOSPODARKA 
FINANSOWO--RZECZOWA

Gospodarkę Spółdzielni wytycza 
uchwała kierunkowa – patrz wykres 
nr 3, str. – 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”.

Roczny plan gospodarczy SMF tzw. 
operacyjny uchwalany przez Radę 
Nadzorczą jest instrumentem bieżące-
go funkcjonowania Spółdzielni a w ra-

zie istotnych odchyleń podlega odpo-
wiednim korektom.

 2.  WYKONANIE ROCZNEGO 
PLANU GOSPODARCZEGO 

Wykonane koszty i przychody z ro-
ku 2017 stanowią sumę poniesionych 
kosztów i uzyskanych przychodów na 
poszczególnych nieruchomościach 
i pozostałej działalności Spółdzielni – 
patrz, tabela 1 str. 14.

Punktem wyjścia są dane księgowe, 
a w informacji dodatkowej sprawozda-
nia finansowego ujęte jest uzgodnie-
nie wykonania rocznego prezentowa-
nego w ww. formie z danymi rachunku 
zysku i strat.

Koszty i przychody zostały w pełni 
rozliczone w miejscach ich powstawa-
nia – na poszczególnych oznaczonych 
nieruchomościach a uzyskane wyniki 
stanowią ich bilanse otwarcia stano-
wiąc punkt wyjścia planów gospodar-
czych na 2018 rok. Uwagę zwraca zde-
cydowanie mniejsza niż w roku wcze-
śniejszym nadwyżka przychodów nad 
kosztami na nieruchomościach budyn-
kowych oraz ujemny wynik na nieru-
chomościach garażowych. Wyniki te C

ią
g 
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Tabela nr 1. Roczny plan gospodarczy za 2017 rok – czytaj str. 11

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE KOSZTY PRZYCHODY
- niedobór

+ nadwyżka

1 2 3 4 5  /4 - 3/

1. Nieruchomości budynkowe 7 601 937,25 7 700 538,38 98 601,13

2.
Nieruchomość lokale użytkowe – o spółdzielczym 
własnościowym prawie

4 190,40 4 475,79 285,39

3. Nieruchomości garażowe 192 235,21 118 827,49 -73 407,72

4. Nieruchomość – mienie (art. 40 usm) 95 300,41 106 757,60 11 457,19

5. Działalność społeczno-kulturalna 29 224,56 39 491,07 10 266,51

6. Działalność gospodarcza spółdzielni 162 795,13 232 791,90 69 996,77

b) w tym podatek dochodowy (częściowy)  17 875,00 17 875,00

 OGÓŁEM 8 085 682,96 8 202 882,23 117 199,27
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Tabela nr 2. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, str. 16
WERSJA SKRÓCONA

AKTYWA
Stan na

31. XII. 2016 r.
Stan na

31. XII. 2017 r.
1 2 3 4

A. AKTYWA TRWAŁE 16 650 087,74 16 119 991,24

I. Wartości niematerialne i prawne 57 034,70 45 821,73

II. Rzeczowe aktywa trwałe 16 593 053,04 16 074 169,51

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe – –

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – –

B. AKTYWA OBROTOWE 6 224 737,88 6 488 448,13

I. Zapasy 2 952,00 10 496,79

II. Należności krótkoterminowe 2 656 876,53 2 489 169,15

III. Inwestycje krótkoterminowe 1 951 681,16 1 990 277,68

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 613 228,19 1 998 504,51

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy – –

D. Udziały(akcje) własne – –

AKTYWA RAZEM 22 874 825,62 22 608 439,37

PASYWA
Stan na

 31. XII. 2016 r.
Stan na

 31. XII. 2017 r.

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 17 445 053,89 17 007 104,13

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 14 271 811,53 13 961 561,12

II.
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
nadwyżka wart. sprz. (wart. emisyjnej) nad wart. nom. udz. (akcji)

3 023 059,07 2 937 155,72

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 150 183,29 108 387,29

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

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 5 429 771,73 5 601 335,24

I. Rezerwy na zobowiązania – –

II. Zobowiązania długoterminowe 907 848,00 806 976,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 3 949 586,87 4 251 653,50

IV. Rozliczenia międzyokresowe 572 336,86 542 705,74

PASYWA RAZEM 22 874 825,62 22 608 439,37

są w dużej mierze skutkiem podjętych 
prac remontowych na tzw. wewnętrzny 
kredyt, zwiększone potrzeby konserwa-
torskie oraz przystąpienie do wymiany 

oświetlenia na ekologiczne w oparciu 
o dotacje unijne, które Spółdzielnia win-
na uzyskać w roku 2018. Wszystkie te 
informacje znajdowały się w wycinko-

wych rozliczeniach, które wraz z plana-
mi na 2018 (w tym rzeczowe wykona-
nia i plany remontów) poszczególnych 
nieruchomości są dostarczane użyt-
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kownikom lokali przed dorocznymi Ze-
braniami Członków Spółdzielni i szcze-
gółowo omawiane.

Na podstawie art. 6 usm różnica 
między kosztami a przychodami go-
spodarki zasobami mieszkaniowymi 
zwiększa odpowiednio koszty lub przy-
chody tej działalności w roku następ-
nym. Zgodnie z przyjętymi zasadami 

również dochody uzyskane na danych 
nieruchomościach budynkowych (z ich 
części wspólnych) po opodatkowaniu 
pozostają w miejscu ich powstania.

Wynik z działalności społ. kult. 
i oświat. (10 266,51 zł) stanowi bilans 
otwarcia roku następnego. 

Natomiast wynik uzyskany z własnej 
działalności gospodarczej po opodat-
kowaniu w wysokości 52 121,77 zł 
proponuje się przeznaczyć na zasi-
lenie funduszu zasobowego, fundu-
szu remontowego mienia, zmniejsze-
nie obciążeń Członków z tytułu eksplo-
atacji i utrzymania nieruchomości sta-
nowiących mienie Spółdzielni, zgodnie 
z projektem uchwały WZ.

Przychody są podawane w wyso-
kości naliczonej, o czym przesądza 
stosowana w spółdzielczości zasa-
da księgowości memoriałowej. Jed-
nocześnie zmierzając do dokonania 

rozliczenia wg wpływów i wydatków 
na nieruchomościach tworzone są re-
zerwy w wysokości zmierzającej do 
maksymalnej wysokości zadłużenia na  
31. 12. danego roku.

3. DZIAŁALNOŚĆ REMONTOWA
W okresie sprawozdawczym ogó-

łem przychody na fundusz remon-
towy w nieruchomościach budyn-

kowych wyniosły 1 479 151,06 zł, 
z czego 1 172 488,70 zł to nalicze-
nia z opłat użytkowników lokali, kolej-
ne 305 342,36 zł to wynik z lat ubie-
głych oraz 1 320 zł otrzymane odszko-
dowania.

Na roboty remontowe wydatkowa-
no 1 196 273,54 zł, jednocześnie fun-
dusz remontowy został obciążony 
zwrotami wcześniej zaciągniętych po-
życzek na prace remontowe w kwo-
cie 858 160,94 zł, co spowodowa-
ło, że koszty całkowite były wyższe 
o 575 283,42 zł od przychodów. Na 
ten wynik składały się wyniki poszcze-
gólnych nieruchomości, co pokazano 
w indywidualnych rozliczeniach oraz 
w informacji dodatkowej sprawozda-
nia finansowego.

W ramach remontów w 2017 r. wy-
konano między innymi:
• remont klatek schodowych i montaż 

płytek ceramicznych w wejściach – 
bud. Wyzwolenia 3e, 7g, 7h w Sie-
mianowicach Śl., budynek Witolda 
Budryka 1, 1a w Chorzowie,

• remont balkonów i elewacji między 
balkonami wraz z wymianą balu-
strad (stalowe-ocynk) - bud. Wy-
zwolenia 7f, g (8 szt.),

• modernizacja oświetlenia klatek 

schodowych – bud. Wyzwolenia 3e, 
7g, h w Siemianowicach Śl. ,

• wymiana lamp oświetlenia zewnętrz-
nego na lampy fotowoltaiczne – bud. 
W. Budryka 1, 3, garaże w Chorzo-
wie, Marii Skłodowskiej-Curie 91-
113, garaże w Siemianowicach Śl., 

• naprawa instalacji gazowej po obli-
gatoryjnych badaniach – bud. Wy-
zwolenia 3, 5, 7, 9, 11, w Siemiano-
wicach Śl., bud. ks. Piotra Ściegien-
nego 51 w Katowicach,

• wymiana WLZ (Wewnętrzna Linia 
Zasilania) – bud. Wyzwolenia 3e, 
Stawowa 4b,

• wymiana pionów instalacji zw – bud. 
Wyzwolenia 1 w Siemianowicach Śl.,

• wymiana zaworów podpionowych 
zw, cwu i cyrkulacji – bud. Wyzwo-
lenia 12a, b w Siemianowicach Śl.,

• montaż podzielników elektronicz-
nych z odczytem radiowym – bud. 

Tabela nr 3. Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku – str. 16

WARIANT PORÓWNAWCZY - WERSJA SKRÓCONA

Lp. Wyszczególnienie 31. 12. 2016 r. 31. 12. 2017 r.

1 2 3 4

A.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 7 131 943,10 7 190 796,97

 od jednostek powiązanych – –

B. Koszty działalności operacyjnej 6 846 091,03 7 053 823,47

C. Zysk (strata) ze sprzedaży ( A-B ) 285 852,07 136 973,50

D. Pozostałe przychody operacyjne 43 039,15 74 754,18

E. Pozostałe koszty operacyjne 30 414,04 74 539,78

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej ( C+D-E ) 298 477,18 137 187,90

G. Przychody finansowe 115 548,07 138 268,34

H. Koszty finansowe 53 834,76 85 877,20

I. Nadwyżka przychodów netto z roku ubiegłego(+) 25 860,76 12 207,59

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

K. Zysk (strata) brutto (F+G-H+I-J) 386 051,25 201 786,63

L. Podatek dochodowy 23 280,00 29 192,00

M. Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego (-) (A.I.a-B.IX.a+/-I/J) 212 587,96 64 207,34

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

O. Zysk (strata ) netto (K-L-M+N) 150 183,29 108 387,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY                                                  ZARZĄD SM „FABUD”
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zagadnienia gospodarcze 
i ekonomiczno-finansowe

sprawy 
organizacyjno-samorządowe

Struktura tematyczna uchwał RN SMF w 2017 roku

14

15

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SM „FABUD” z działalności w 2017 roku
Czytaj str. 8

Wykres nr 3. Realizacja uchwały kierunkowej na lata 2016-2018 – czytaj str. 11

Zadania:

wykonano w całości – 6

rozpoczęto realizację – 8

odstąpiono od realizacji – 1

pozostało do realizacji – 3

8

63

1

Wykres nr 1. Działalność społeczno-kulturalna i oświatowa – wykonanie 2017 rok – czytaj str.  10

Publikacja gazetki 
„Spółdzielczym Okiem”

Organizacja imprezy 
„Mikołaj”

Rezerwa
(festyn)

Rezerwa
(festyn)

Publikacja gazetki 
„Spółdzielczym Okiem”

Organizacja imprezy 
„Mikołaj”

Rezerwa
(festyn)

Rezerwa
(festyn)

16,20%

2,40%

16,70%

64,70%

Sprawozdanie Zarządu SM „FABUD” z działalności w 2017 roku
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Wykres nr 5. Stan zadłużenia z tytułu opłat za użytkowanie lokali nieruchomości budynkowych SMF (w %)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

2. ul. Wyzwolenia 9, 11

3. ul. Wyzwolenia 12

4. ul. Witolda Budryka 1, 3

5. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 91-113

6. ul. Śląska 78a,78c

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

8. ul. ks. Piotra Ściegiennego 51b-d

9. ul. Jana III Sobieskiego 22

Czytaj str.  17
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1

Frekwencja ZCzS 2018 r. - w osobach

Czytaj str. 4

Stan na 31. 12. 2016 r. Stan na 31. 12. 2017 r.

7 , 7 4 %

Wykres nr 4. Koszty działalności SMF w 2017 roku. Czytaj str. 16

27,03%

49,83%

Remonty

Media

Eksploatacja

23,14%
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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 7  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 8  R O K  I  L A TA  N A S T Ę P N E
(sprawozdanie z działalności jednostki – art. 49 ustawy o rachunkowości) – skrócone

Witolda Budryka 1, 3 w Chorzowie,
• wymiana legalizacyjna ciepłomierzy 

i wodomierzy zimnej i ciepłej wo-
dy – bud. Jana III Sobieskiego 22 
w Siemianowicach Śl.,

• remont kotłowni gazowej wraz 
z wykonaniem aktywnego syste-
mu bezpieczeństwa – ul. Śląska 
78c  w Siemianowicach Śl.,

• remont zewnętrznych płyt balkono-
wych i montaż odstraszaczy na go-
łębie – bud. ks. Piotra Ściegiennego 
51, 51b, c, d w Katowicach,

• wykonanie izolacji fundamentów – 
bud. Wyzwolenia 5c-d w Siemiano-
wicach Śl.,

• malowanie blachodachówki – bud. 
Jana III Sobieskiego 22 w Siemia-
nowicach Śl.

W Wykresie nr 4, str. 15 przedstawia-
my: Koszty działalności eksploatacyj-

no-remontowej w nieruchomościach 
budynkowych w 2017 roku (dop. red.)

4. OGÓLNA SYTUACJA 
FINANSOWA.

Sytuację finansowo-majątkową Spół-
dzielni szczegółowo przedstawia Spra-
wozdanie Finansowe sporządzone we 
wszystkich istotnych aspektach zgodnie 
z obowiązującymi normami prawa, usta-

wy o rachunkowości, na podstawie pro-
wadzonych ksiąg rachunkowych. (Patrz 
tabele 2 - str.12; 3 - str. 13; 4 - str.16.

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni 
za 2017 r. zostało sporządzone przez 
Główną Księgową SMF. 

4.2. Należności i zobowiązania
W roku 2017 odnotowano nieznacz-

ny spadek zadłużenia o 0,3% w sto-

Tabela nr 4. 4.1. Podstawowe wskaźniki finansowe – str.16

Lp. Wyszczególnienie 2016 r. 2017 r.

1 2 3 4 5

I
ANALIZA STRUKTURY BILANSU I RACHUNKU ZYSKU I STRAT

ORAZ ANALIZ SZCZEGÓŁOWYCH

1.
Wskaźnik udziału aktywów trwałych 
w aktywach ogółem.

Aktywa trwałe
Aktywa ogółem

72,8% 71,30%

2.
Wskaźnik udziału kosztów sprzedaży 
w przychodach ze sprzedaży.

Koszt sprzedaży
Przychodów ze sprzedaży 96% 98%

3.
Wskaźnik udziału kosztów zależnych 
w udziale kosztów ogólnych lokali 
mieszkalnych.

Koszty zależne
Kosztów ogółem 56% 50%

4. Złota reguła bilansowa
Kapitał własny + zobowiązania 
długoterminowe aktywa trwałe

110,2% 110,5%

5. Złota reguła finansowa
Kapitał własny
Kapitał obcy

321,3% 303,6%

II ANALIZA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

1. Wskaźnik wysokiej – szybkiej płynności 
Aktywa obrot. - zapasy - k. rozl. między.
Zobow. krótkoterm. + k. rozl. między. 102% 93%

2. Wskaźnik płynności gotówkowej 
Środki pieniężne
Zobowiązania krótkoterminowe 49% 47%

III ANALIZA ZADŁUŻEŃ
a) wobec Spółdzielni 

1.

Lokali mieszkalnych
Wskaźnik udziału należności 
czynszszowych w przychodach 
należnych

Zadłuż. lok. m. x 365
przych. należ. lok. m.

27 dni 38 dni
7,5% 10,4%

Zadłuż. lok. wszyst. z odsetk.
Przychody należne

11,1% 11,%

b) Spółdzielni

1. Wskaźnik poziomu długu
Zobowiązania długoterminowe
Kapitał własny 5,2 % 4,7 %

Tabela nr 5. Stan zadłużenia z tytułu opłat za użytkowanie lokali  
na 31. 12. 2017 r. (w zł) - z odsetkami - czytaj str. 17

Lp. Nieruchomości
Zadłużenie

na 31. 12. 
2016 r.

na 31. 12. 
2017 r.

+ % wzrostu
- % spadku

I. Nieruchomości budynkowe 746 079,57 768 352,78

II. Nieruchomości garażowe 8 603,22 9 634,23

III. Pozostałe lokale użytkowe 38 037,02 12 544,12

OGÓŁEM 792 719,81 790 531,13 -0,3
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sunku do roku 2016 – dane z odset-
kami, patrz Tabela nr 5 str. 16. Stan 
zadłużenia z tytułu opłat na 31. 12. 
2017 r. wyniósł 790 531,13 zł. W tym 
okresie wysokość zadłużenia do nali-
czeń (należnych wpłat) wyniosła 11% 
(razem z należnymi odsetkami) i była 
na tym samym poziomie, co rok wcze-
śniej. Procentowe wartości stanu za-
dłużenia z tytułu opłat za użytkowa-
nie lokali nieruchomości budynkowych 
SMF – patrz Wykres nr 5, str. 15. Jed-
nocześnie w czasie objętym sprawoz-
daniem kwota należności spornych 
przekazanych na drogę sądową wy-
niosła około 45 tys. zł; do komornika 
skierowano 5 spraw, złożono 2 wnio-
ski o licytację.

Odbyły się 4 spotkania z dłużnikami 
przy udziale przedstawicieli prezydiów 
ZCzS-ów poszczególnych nieruchomo-
ści oraz przedstawicieli Rady Nadzor-
czej. Na spotkania zaproszono 28 dłuż-
ników, w wyniku, czego odzyskano oko-
ło 18 tys. zł zadłużenia. Ponadto, zawar-
to 6 porozumień na spłatę ratalną.

Firmie windykacyjnej, przekazano 
40 spraw na kwotę zadłużenia oko-
ło 45 tys. zł. Firma wyegzekwowała 
w 2017 r. około 36 tys. zł.

4.3. Podsumowanie
Sytuacja majątkowa za badany rok 

obrachunkowy, sporządzona w opar-
ciu o wskaźniki analizy finansowej, 
obejmująca źródła pokrycia poszcze-
gólnych grup majątku, uzupełniona 
o wskaźniki płynności, jak również sto-
sowana zasada rozliczania poszcze-
gólnych nieruchomości umożliwia re-
alizację planowanych przedsięwzięć 
w 2018 r. ujętych w Planie gospodar-
czym SMF na 2018 r. 

Istotnymi zdarzeniami wpływającymi 
na działalność w 2017 roku (finanso-
wą) SMF były:

- spłata pożyczki wewnętrznej z nie-
ruchomości budynków przy ul. Wy-
zwolenia 9, 11, 

- spłata rat zaciągniętej pożyczki 
z WFOŚiGW na termomoderniza-
cję budynków przy ul. przy ul. Ma-
rii Skłodowskiej-Curie oraz częścio-
wy zwrot wewnętrznych pożyczek,

- przystąpienie do konkursu o dofi-
nansowanie projektów w ramach 
osi priorytetowej odnawialne źródła 
energii pod tytułem „autonomiczne 
oświetlenie SM „FABUD” obejmu-
jącej obszar ul. W. Budryka w Cho-
rzowie i ul. M. Skłodowskiej-Curie 
w Siemianowicach Śl.,

- blokowanie środków na zadłużenia 
– tworzenie rezerw na nieruchomo-
ściach,

- zakończenie spłaty kredytów na bu-
dowę budynków w nieruchomości 
Bańgów, (z normatywu),

- wykonanie zaplanowanych prac re-
montowych.

Podsumowując – przedstawione wy-
niki ekonomiczno-finansowe wskazu-
ją na dobrą kondycję finansową Spół-
dzielni. Sytuacja finansowa nie wska-
zuje na zagrożenia kontynuacji działal-
ności w 2018 r. i w latach następnych. 
Spółdzielnia ma zapewnioną płynność 
finansową i nie posiada zobowiązań 
przeterminowanych.

Czynnikami ryzyka w działalności 
Spółdzielni są nadal niestabilne Pra-
wo spółdzielcze i jego zmiany, trudno-
ści praktycznej realizacji zróżnicowa-
nych wymogów prawa podatkowego, 
w tym brak stosownych rozporządzeń 
ministerialnych oraz przedłużająca się 
procedura dotycząca zmian użytkowa-
nia wieczystego gruntu na własność. 

V. KIERUNKI DZIAŁANIA W 2018 
ROKU ORAZ W OKRESIE 

DŁUGOTERMINOWYM

1. UTRZYMANIE I EKSPLOATACJA 
ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH.

Plan zakłada utrzymanie w stanie 
nie pogorszonym oraz uzasadnione 
prace celem maksymalizacji wartości 
nieruchomości, w tym:
• termomodernizacja (wymiana sto-

larki okiennej, docieplenie stropów 
piwnic, poddaszy, ścian budynków, 
wymiana instalacji i montaż auto-
matyki cieplnej),

• energooszczędne (modernizacja 
oświetlenia klatek schodowych – 
czujniki ruchu, modernizacja oświe-
tlenia zewnętrznego – fotowoltaika),

• wymiana balustrad balkonowych,
• przeglądy i badania budynków oraz 

urządzeń zgodnie z art. 62 Prawa 
budowlanego (obligatoryjne),

• zwiększenie estetyki zamieszkiwa-
nia (kapitalne remonty klatek scho-
dowych i wejść do budynków).

• Jednocześnie zakłada się wzrost kosz-
tów eksploatacji nieruchomości spo-
wodowany w głównej mierze wzro-
stem; potrzeb konserwacyjnych zwią-
zanych ze starzeniem się zasobów, 
kosztów energii elektrycznej poza M, 
aktualizacją przez miasta opłaty z tytu-
łu wieczystego użytkowania gruntów. 

2. POLITYKA FINANSOWA
Celem polityki finansowej jest utrzy-

manie płynności finansowej, w tym:
• terminowa spłata kredytów i pożyczek,
• intensyfikacja działań windykacyj-

nych,
• tworzenie rezerw na zadłużenia,
• bilansowanie planowanych kosztów 

z wnoszonymi opłatami.
3. DALSZE FUNKCJONOWANIE 

- SM „FABUD” ma zdolność do kon-
tynuacji działalności.

ZARZĄD SM „FABUD”
Układ tekstu, wytłuszczenia, opracowanie graficzne, 

redakcja „SO”

Płakać się chce, gdy patrzy się na takie obrazki i ma świa-
domość, że zniszczone ściany były malowane raptem rok 
temu, co uwidocznione jest na dacie. W jednym z budyn-
ków przy Witolda Budryka – darujmy sobie dokładny adres – po 
ścianach widać, że ktoś miał remont w domu, bądź wymieniał 
meble na nowe. Na kilku fragmentach tynku widoczne są głębo-
kie zarysowania. Tam zaobserwować też można ślady obuwia 

(sięgające niekiedy do pasa), kół roweru, wózka, czy odbitej fut-
bolówki. Warto przypomnieć mieszkańcom, że klatka schodo-
wa jest niejako przedłużeniem mieszkania, jego znaczącą wi-
zytówką. Odwiedzający nas, sąsiadów goście może nie powie-
dzą nic głośno, a może zapytają: Stary, wśród jakich flejtuchów 
mieszkasz. Mogliby się zdziwić, gdyby tak okazało się, że znisz-
czenia są np. sprawką odwiedzanych gospodarzy.         pes

N i s z c z y s z  s w o j e
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P R O J E K T Y  U C H W A Ł  W A L N E G O  Z G R O M A D Z E N I A 
C Z Ł O N K Ó W  S M  „ F A B U D ”  –  1 4 .  0 6 .  2 0 1 8  r .

UCHWAŁA NR 1
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej 

„FABUD” 
dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu SMF, 
w tym Sprawozdania finansowego SM „FABUD” za 
2017 r. (bilansu, rachunku zysku i strat) i Sprawozdania 
z działalności w 2017 r. oraz kierunków działania na 2018 r.

Na podstawie: art. 38 § 1 pkt. 2 ustawy Prawo Spółdzielcze 
z dnia 16 września 1982 r. z późn. zm. oraz § 106 pkt. 2 
Statutu Spółdzielni po zapoznaniu się z przedstawionym 
sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni za 2017 r. 

Walne Zgromadzenie
postanawia

§ 1.
Zatwierdzić roczne Sprawozdanie Zarządu SM „FABUD”, 

w tym:
1. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej 

„FABUD” za 2017 r., w którego skład wchodzi: 
1.1. Bilans Spółdzielni za 2017 r., który zamyka się po 

stronie aktywów i pasywów kwotą:
22.608.439,37 zł

słownie: dwadzieścia_dwa_miliony_sześćset_osiem_
tysięcy_czterysta_trzydzieści_dziewięć_złotych 37/100
1.2. Rachunek zysków i strat wykazujący wynik netto 

108.387,29 zł (zysk).
1.3. Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do 

sprawozdania finansowego oraz wszystkie istotne dodatko-
we informacje i objaśnienia, które przedstawiają sytuację 
majątkową i finansową jednostki, w tym poszczególnych 
oznaczonych nieruchomości.
2. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni w 2017 roku 

(jednostki) wraz kierunkami działania na rok 2018 i la-
ta następne. 

Sprawozdanie Zarządu SMF za 2017 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 56.265,52 zł pozostają do rozliczenia w miej-
scu ich powstania.

2. Kwotę netto w wysokości 52 121,77 zł uzyskaną z pozo-
stałej działalności gospodarczej SMF proponuje się prze-
znaczyć na:
- zmniejszenie obciążeń członków z tytułu eksploata-

cji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie 
Spółdzielni - 14.000,00 zł

- na pozostałą działalność do rozliczenia - 121,77 zł
- zasilenie funduszu zasobowego - 28.000,00 zł
- zasilenie funduszu remontowego mienia - 10.000,00 zł

§ 3.
Sprawozdanie finansowe SMF za 2017 r. zostało pod-

dane badaniu pod względem rzetelności i prawidłowości 
przez Komisję Rewizyjną Rady Nadzorczej i przyjęte 
przez RN Uchwałą nr 5/2018 z dnia 25. 04. 2018 r., 
celem przedłożenia do zatwierdzenia przez WZ, która jest 
załącznikiem do niniejszej Uchwały. 

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwałę podjęto / nie podjęto*:
- … głosami ZA, 
- przy …… głosach PRZECIWNYCH 
- w obecności …... Członków

 Sekretarz Przewodniczący
 Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia
 ................................... .......................................... 

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 38 § 1 pkt 2 ustawy Prawo spółdzielcze do 

wyłącznej kompetencji W.Z. należy zatwierdzenie sprawoz-
dania finansowego.

ZARZĄD SMF  RADA NADZORCZA SMF

UCHWAŁA NR 2
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej 

„FABUD” 
z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD” z działalności w 2017 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 

2017 r., które jest załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto / nie podjęto*:

- … głosami ZA, 
- przy …… głosach PRZECIWNYCH 
- w obecności …... Członków

 Sekretarz Przewodniczący
 Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia
 ................................... .......................................... 

Uzasadnienie:
Zgodnie z postanowieniem art. 38 § 1 ust. Prawa 
spółdzielczego i § 106 ust. 2 Statutu Spółdzielni 
rozpatrywanie i ocena sprawozdania z działalności Rady 
Nadzorczej za okres sprawozdawczy należy do wyłącznej 
właściwości Walnego Zgromadzenia SM „FABUD”. 

RADA NADZORCZA

UCHWAŁA NR 3 
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej 

„FABUD” z dnia 14 czerwca 2018 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu 

Spółdzielni Mieszkaniowej
„FABUD” za działalność w 2017 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
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§ 1.
Udzielić absolutorium Pani Annie WICHE-NOWICKIEJ 

– Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD” 
za działalność w 2017 roku. 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto / nie podjęto*:
- … głosami ZA, 
- przy …… głosach PRZECIWNYCH 
- w obecności …... Członków

 Sekretarz Przewodniczący
 Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia
 ................................... .......................................... 

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 38 § 1 pkt. 2 Prawa Spółdzielczego, do wy-

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

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie ab-
solutorium dla każdego z członków Zarządu, którzy pełni-
li tę funkcję w okresie objętym sprawozdaniem finansowym 
spółdzielni (bez względu czy pozostają oni nadal członkami 
zarządu czy też nie).

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

RADA NADZORCZA SMF

UCHWAŁA NR 4 
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej 

„FABUD” z dnia 14 czerwca 2018 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu 

Spółdzielni Mieszkaniowej
„FABUD” za działalność w 2017 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 – z-cy Preze-

sa ds. techniczno-administracyjnych za działalność w 2017 
roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto / nie podjęto*:
- … głosami ZA, 
- przy …… głosach PRZECIWNYCH 
- w obecności …... Członków

 Sekretarz Przewodniczący
 Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia
 ................................... .......................................... 

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 38 § 1 pkt. 2 Prawa Spółdzielczego, do wy-

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

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie ab-
solutorium dla każdego z członków Zarządu, którzy pełni-

li tę funkcję w okresie objętym sprawozdaniem finansowym 
spółdzielni (bez względu czy pozostają oni nadal członkami 
zarządu czy też nie).

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

RADA NADZORCZA SMF

UCHWAŁA NR 5
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej 

„FABUD”
z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie: przyjęcia „uchwały kierunkowej” SM „FABUD” 
na lata 2019-2021

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

Walne Zgromadzenie
postanawia

§ 1
Przyjąć sprawozdanie z wykonania „uchwały kierunkowej” 

Walnego Zgromadzenia nr 6/2015 z 08 czerwca 2015 r. 
na lata 2016-2018, które jest załącznikiem nr 1 i 1A do 
niniejszej uchwały.

§ 2
Przyjąć do realizacji „uchwałę kierunkową” stanowiącą plan 

strategiczny Spółdzielni pt.: „kierunki rozwoju działalności gos-
podarczej oraz społecznej, kulturalnej i oświatowej na lata 
2019-2021”, która jest załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi SMF.

§ 4
Nadzór i okresowe sprawozdania z realizacji powierzyć 

Radzie Nadzorczej SMF.
§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto / nie podjęto*:

- … głosami ZA, 
- przy …… głosach PRZECIWNYCH 
- w obecności …... Członków

 Sekretarz Przewodniczący
 Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia
 ................................... .......................................... 

Uzasadnienie:
Dobiega końca Uchwała „kierunkowa” WZ nr 6/2015 z dnia 

08 czerwca 2015 r. w sprawie „kierunków rozwoju działalności 
gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej SM „FABUD” na lata 
2016-2018 (tzw. uchwała „kierunkowa”), skorygowana Uchwałą 
RN z dnia 2018-05-16. Niezbędne jest podjęcie uchwały kontynu-
acyjnej na lata 2019-2021. Plan strategiczny spółdzielni mieszka-
niowej, jakim jest uchwała kierunkowa, spełnia nadrzędną funk-
cję w systemie planów i definiuje zbiór podstawowych decyzji 
określających cele strategiczne, przyjmowany jest uchwałą przez 
najwyższy organ spółdzielni, tj. WZ. W oparciu o niniejszą uchwa-
łę „kierunkową” Spółdzielnia sporządza plany operacyjne, tj. rocz-
ne plany gospodarcze Spółdzielni, w tym subplany oznaczo-
nych nieruchomości.  Plan opracowano w oparciu o stan tech-
niczny budynków i budowli, wnioski Członków Spółdzielni oraz 
obowiązujące przepisy prawa. Projekt uchwały został skonsulto-
wany na ZCzS oznaczonych nieruchomości odbytych w okresie  
04. 04. - 23. 04. 2018 r. i zaakceptowany przez Radę Nadzorczą, 
celem przedłożenia do uchwalenia przez WZ. 

 RADA NADZORCZA i ZARZĄD SM „FABUD”
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Załącznik nr 1 do Uchwały „kierunkowej” WZ nr 5/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r.
Sprawozdanie z wykonania Uchwały „kierunkowej” WZ SMF nr 6/2015 

w sprawie: przyjęcia do realizacji planu strategicznego pt. „kierunki rozwoju i działalności gospodarczej oraz 
społecznej i kulturalnej Spółdzielni na lata 2016-2018”

Nr i tematyka planów 
wycinkowych

Ilość zadań
plan. / A -wykonane 

/ B -rozpoczęte 
(real. częściowa) / 
C -odstąpienie od 

realizacji/D -pozostałe 
do realizacji 

Uwagi, korekty, wykonane

1 2 3

Ad. I. 
Plan przedsięwzięć 
organizacyjno-
samorządowych

2 /A-1/B-1

- Zakończono lustrację całości działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „FA-
BUD” za lata 2013-2015 przeprowadzoną przez Regionalny Związek 
Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach (fin. – skład-
ka na RZRSN);

- kontynuacja zebrań organów samorządowych.

Ad. II. 
Plan przedsięwzięć 
technicznego utrzy-
mania nieruchomości

10 /A-5/B-1/C-1/D-3

- spłata całkowita pożyczki wewnętrznej z funduszu remontowego central-
nego (f.r.c.) na budowę parkingu – ul. Wyzwolenia 3, 7 w Siemianowi-
cach Śl. 

- przeprowadzono remont 28 balkonów z wymianą balustrad w budyn-
ku przy ul. Wyzwolenia 7 w Siemianowicach Śl. Pozostało do remon-
tu 68 sztuk,

- spłata całkowita pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na ocieplenie bud. 
przy ul. Wyzwolenia 9 i 11 w Siemianowicach Śl. – uzyskano 40% umo-
rzenia pożyczki. W 2017 r. spłacono pożyczkę z f.r.c. w wys. 353,5 tys. zł,

- zakończono docieplenie bud. przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 91-113 
w Siemianowicach Śl. W kolejnych latach spłata pożyczki z WFOŚiGW, 
środków obrotowych SMF i pożyczki wewnętrznej z f.r.c.,

- odstąpiono od realizacji kapitalnego remontu sieci rezerwowej niskich na-
pięć zasilających budynki przy ul. Witolda Budryka 1, 3 w Chorzowie 
w związku z przejęciem sieci przez firmę TAURON,

- zakończono remont kotłowni gazowych przy ul. Śląskiej 78a i 78c w Sie-
mianowicach Śl. 

Ad. III.
Plan przedsięwzięć 
związanych 
z działalnością 
społeczną, oświatową 
i kulturalną 

2 / B-2
realizacja bieżąca zgodnie z planami rocznymi
dodatkowo „SO” jest prezentowane na stronie internetowej 

Ad. IV.
Plan działalności 
gospodarczej przez 
SMF

1 / B-1

Dochody narastająco:
dochód brutto z działalności gospodarczej do podziału 159 tys. zł, w tym:
- kontynuacja umów na zarządzanie wspólnotą mieszkaniową i wspólno-

tę lokali użytkowych – 15,7 tys. zł
- z lokat bankowych – 27,7 tys. zł
dochód z najmu lokali użytkowych na mieniu – 48,1 tys. zł

Ad. V.
Plan zabezpieczenia 
finansowego i spłaty 
zobowiązań

3 / B-3

Koszty i przychody narastająco:
− Spłata kredytów i pożyczek zewnętrznych:
−  M. Skłodowskiej-Curie 91-113 – 295,3 tys. zł z opłaty pt. „kredyt” 

(zakończono w 2017 r. spłatę z normatywu, oczekuje się na rozporzą-
dzenie Ministra ws. umorzenia odsetek) oraz 98,5 tys. zł z WFOŚiGW 
i ING BŚl. z opłaty p.t. „fundusz remontowy”

− Wyzwolenia 9, 11 w Siemianowicach Śl. – 142,9 tys. zł z opłaty pt. 
„fundusz remontowy” (uzyskano w 2016 r. umorzenie 382 tys. zł, za-
kończono spłatę 2017 r.)

OGÓŁEM 18 / A-6 / B-8 / C-1 / D-3

Sporządził: ZARZĄD SMF

P R O J E K T Y  U C H W A Ł  W A L N E G O  Z G R O M A D Z E N I A 
C Z Ł O N K Ó W  S M  „ F A B U D ”  –  1 4 .  0 6 .  2 0 1 8  r .
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Załącznik nr 1 A do Uchwały WZ nr 5/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r.

REALIZACJA - UCHWAŁA KIERUNKOWA pt. „Kierunki rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej, 
oświatowej i kulturalnej SM „FABUD” na lata 2016 do 2018”

Lp. Wyszczególnienie

Szacunkowe 
koszty, nakłady 

(*przychody) 
w tys. zł

1 2 3
I PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ ORGANIZACYJNO-SAMORZĄDOWYCH

1. Lustracja pełna z działalności SMF za lata 2013-2015 r. (obligatoryjna w 2016 r.) - Wykonane
2. Zebrania organów samorządowych. - Realizacja częściowa
X I. OGÓŁEM 10,0
X Źródło finansowania: opłata pt. „eksploatacja i utrzymanie nieruchomości”
II PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI
1. Nieruchomość budynkowa przy ul. Wyzwolenia 1, 3, 5, 7, Stawowa 4 w Siemianowicach Śl.

1.1. Spłata pożyczki wewnętrznej z funduszu remontowego centralnego (f.r.c.) na budowę parkingu 
w obrębie budynków nr 3 i 5 - Wykonane 160,0

1.2. Remont balkonów wraz z wymianą balustrad bud. nr 7 - Realizacja częściowa – Zgodnie z Uchwałą 
RN nr 7/2018 kontynuacja w kolejnej Uchwale kierunkowej, tj. na lata 2019-2021 390,0

X Razem 550,0
X Źródło finansowania: fundusz remontowy nieruchomości (f.r.n.)
2. Nieruchomość budynkowa przy ul. Wyzwolenia 9a, b, c, 11a, b, c w Siemianowicach Śl.

2.1. Spłata pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach, funduszu remontowego centralnego na likwidację 
elewacji acekolowych z azbestem i ocieplenie budynków - Wykonane 850,0

X Razem 850,0
X Źródło finansowania: f.r.n.
3. Nieruchomość budynkowa przy ul. Wyzwolenia 12 w Siemianowicach Śl.

3.1. Docieplenie ścian budynku (strona wschodnia i zachodnia) - do realizacji w roku 2018 580,0
X Razem 580,0
X Źródło finansowania: f.r.n. + kredyt bankowy
4. Nieruchomość budynkowa przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 91÷113 w Siemianowicach Śl.

4.1. Docieplenie ścian budynków nr 91-113 - Wykonane 1 400,0
X Razem 1 400,0
X Źródło finansowania: f.r.n. + WFOŚiGW 
5. Nieruchomość budynkowa przy ul. Witolda Budryka 1, 3 w Chorzowie

5.1. Remont kapitalny sieci rezerwowej niskich napięć (NN) zasilającej budynki nr 1, 3 – odstąpiono od 
realizacji 100,0

5.2. Malowanie klatek schodowych budynku nr 1, 1a - Wykonane 100,0
X Razem 200,0
X Źródło finansowania: f.r.n.
6. Nieruchomość budynkowa przy ul. Śląskiej (Świerczewskiego) 78a, 78c w Siemianowicach Śl.

6.1. Remont kotłowni gazowych bud. 78 a, 78 c - Wykonane 260,0
X Razem 260,0
X Źródło finansowania: f.r.n.
7. Nieruchomość budynkowa przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 51, 51a w Katowicach

7.1. Budowa parkingu dla samochodów osobowych – zgodnie z Uchwałą RN nr 7/2018 przeniesiono do 
realizacji w ramach Uchwały kierunkowej na lata 2019-2021 60,0

X Razem 60,0

X Źródło finansowania: f.r.n.

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

8.1. Wykonanie projektu i parkingu dla samochodów osobowych (pozwolenie na budowę) – częściowa 
realizacja w 2018 r. 120,0

X Razem 120,0

X Źródło finansowania: f.r.n.

II. OGÓŁEM 4 020,0
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Lp. Wyszczególnienie

Szacunkowe 
koszty, nakłady 

(*przychody) 
w tys. zł

III PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPOŁECZNĄ, OŚWIATOWĄ
I KULTURALNĄ

1. Publikacja gazetki „Spółdzielczym okiem”. - Realizacja częściowa

2. Partycypacja w inicjatywach sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych Członków, imprezach 
osiedlowych, kontynuacja konkursów mikołajkowych - Realizacja częściowa

X III. OGÓŁEM 110,0
X Źródło finansowania: opłata pt. „działalność społeczno-kulturalna”
IV PLAN DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ SMF
1. Świadczenie usług zarządzania, administrowania zasobami obcymi. - Realizacja częściowa 60,0
X IV. OGÓŁEM 60,0
X Przychody
V PLAN ZABEZPIECZENIA FINANSOWEGO I SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ
1. Równoważenie przychodów i kosztów opłat za użytkowanie lokali - Realizacja częściowa

2. Zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW oraz kredytu bankowego na termomodernizację - Realizacja 
częściowa

3.

Spłata kredytów i pożyczek zewnętrznych:
- M. Skłodowskiej-Curie 91-113 w Siemianowicach Śl. - Realizacja częściowa
- Wyzwolenia 9, 11 w Siemianowicach Śl. - Wykonane
- Wyzwolenia 12 w Siemianowicach Śl. - Realizacja częściowa

VI USTALENIA KOŃCOWE

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

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

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

 skróty: f.r.n. – fundusz remontowy nieruchomości; f.r.c. – fundusz remontowy centralny
  SEKRETARZ  PRZEWODNICZĄCY

  WALNEGO ZGROMADZENIA SMF  WALNEGO ZGROMADZENIA SMF
Załącznik nr 2 do Uchwały WZ nr 5/2018  z dnia 14 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA KIERUNKOWA 
pt. „Kierunki rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej, oświatowej i kulturalnej 

SM „FABUD” na lata 2019 do 2021”

Lp. Wyszczególnienie

Szacunkowe 
koszty, nakłady 

(*przychody) 
w tys. zł

1 2 3

I PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ ORGANIZACYJNO-SAMORZĄDOWYCH

1. Lustracja pełna z działalności SMF za lata 2016-2018 r. (obligatoryjna w 2019 r.)

2. Zebrania organów samorządowych.

X I. OGÓŁEM 10,0

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

II PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI

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

1.1. Remont balkonów wraz z wymianą balustrad bud. nr 7 300,0

1.2. Remont i malowanie klatek schodowych oraz m-ż płytek ceramicznych w wejściach bud. 4 110,0

1.3. Docieplenie stropów poddasza bud. 1, 3, 4, 5, 7  80,0

1.4. Docieplenie stropów piwnic – mieszkania szczytowe budynki 1, 3, 4, 5, 7 80,0

P R O J E K T Y  U C H W A Ł  W A L N E G O  Z G R O M A D Z E N I A 
C Z Ł O N K Ó W  S M  „ F A B U D ”  –  1 4 .  0 6 .  2 0 1 8  r .

Załącznik nr 1 A do Uchwały WZ nr 5/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r.
REALIZACJA - UCHWAŁA KIERUNKOWA pt. „Kierunki rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej, 

oświatowej i kulturalnej SM „FABUD” na lata 2016 do 2018”
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Lp. Wyszczególnienie

Szacunkowe 
koszty, nakłady 

(*przychody) 
w tys. zł

1 2 3
X Razem 570,0

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

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

2.1. Montaż nawodnionych pionów p.poż. 390,0

2.2. Wykonanie instalacji oddymiającej klatki schodowej 120,0

X Razem 510,0

X Źródło finansowania: f.r.n.

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

3.1. Częściowa spłata pożyczek z WFOŚiGW i funduszu remontowego centralnego 233,0

X Razem 233,0

X Źródło finansowania: f.r.n. + WFOŚiGW

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

4.1. Częściowa spłata pożyczek z WFOŚiGW i funduszu remontowego centralnego 728,0

X Razem 728,0

X Źródło finansowania: f.r.n. + WFOŚiGW

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

5.1. Wymiana nawierzchni chodników i dróg 150,0

X Razem 150,0

X Źródło finansowania: f.r.n.

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

6.1. Budowa parkingu dla samochodów osobowych 104,0

X Razem 104,0

X Źródło finansowania: f.r.n.

II. OGÓŁEM 2 295,0

III PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPOŁECZNĄ, OŚWIATOWĄI KULTURALNĄ

1. Publikacja gazetki „Spółdzielczym Okiem”

2.
Partycypacja w inicjatywach sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych Członków, imprezach 
osiedlowych, kontynuacja konkursów mikołajkowych

X III. OGÓŁEM 110,0

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

IV PLAN DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ SMF

1. Świadczenie usług zarządzania, administrowania zasobami obcymi 30,0

X IV. OGÓŁEM 30,0

V PLAN ZABEZPIECZENIA FINANSOWEGO I SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

1. Równoważenie przychodów i kosztów opłat za użytkowanie lokali

2.
Spłata kredytów i pożyczek zewnętrznych:
- Marii Skłodowskiej-Curie 91-113 w Siemianowicach Śl.
- Wyzwolenia 12 w Siemianowicach Śl.

jak w: poz. 
4.1.

poz. 3.1.

VI USTALENIA KOŃCOWE

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

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

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

  SEKRETARZ  PRZEWODNICZĄCY
  WALNEGO ZGROMADZENIA SMF  WALNEGO ZGROMADZENIA SMF



24 SPÓŁDZIELCZYM OKIEM 1 / czerwiec 2018

UCHWAŁA NR 6
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej 

„FABUD” z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany 
statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD”

Na podstawie: art. 12a § 1, 2, 3, art. 38 § 1 pkt 10 ustawy 
z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jedno-
lity Dz. U z 2016 poz. 21.), § 106 pkt 10 i § 130 ust. 1 Sta-
tutu Spółdzielni

Walne Zgromadzenie
postanawia

§ 1.
Dokonać zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej 

„FABUD” poprzez uchwalenie całości aktualizowanego Stat-
utu jako tekst jednolity stosownie do wymagań przepisów 
ustawy z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych oraz zmianie niektórych innych ustaw 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2.
Zobowiązać Zarząd Spółdzielni do zgłoszenia zmiany 

Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.
§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Spółdzielni, 
a nadzór Radzie Nadzorczej.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem 

od dnia zarejestrowania zmian Statutu w Krajowym Reje-
strze Sądowym.
Uchwałę podjęto / nie podjęto*:

- … głosami ZA, 
- przy …… głosach PRZECIWNYCH 
- w obecności …... Członków

 Sekretarz Przewodniczący
 Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia
 ................................... .......................................... 

Uzasadnienie:
20 lipca 2017 r. Sejm przyjął zmiany w zasadach działania 

spółdzielni. Większość zmian jest konsekwencją wyroków 
Trybunału Konstytucyjnego dot. przepisów ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych i Prawa spółdzielczego. Główne 
zmiany dotyczą m.in. zasad nabywania członkostwa w spół-
dzielniach mieszkaniowych, regulacji stanu prawnego spół-
dzielczych lokatorskich praw do lokali, uczestnictwa pełno-
mocników Członków w WZ oraz obowiązku dokonywania 
rozliczeń funduszu remontowego we wszystkich nierucho-
mościach spółdzielni, co od wielu lat jest już realizowane 
w naszej Spółdzielni. Dokonane zmiany ustawowe oznacza-
ją konieczność wprowadzenia aktualizacji dotychczasowe-
go Statutu SMF, co stanowi zasadniczą część dokonanych 
zmian. Jednocześnie wprowadzono zmiany wynikające z po-
trzeb oraz stosowanej praktyki w SMF, w tym m.in. zmianę 
terminu dokonywania płatności oraz sposobu dostarczania 
korespondencji i zawiadamiania o Walnym Zgromadzeniu. 
 ZARZĄD SMF  RADA NADZORCZA SMF 

UCHWAŁA NR 7
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej 

„FABUD” z dnia 14 czerwca 2018 r.
w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań 

w 2018 i do najbliższego WZ w 2019 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 nowych zobowiązań jaką 

Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie 2018 r. i do 
najbliższego Walnego Zgromadzenia w 2019 r. w wysokości: 

2 000 000,00 zł
/słownie: dwa miliony złotych/

z przeznaczeniem na przejściowe sfinansowanie przedsię-
wzięć 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 
- w obecności …... Członków

 Sekretarz Przewodniczący
 Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia
 ................................... .......................................... 

Uzasadnienie:
Na pojęcie „najwyższa suma nowych zobowiązań” składa 

się łączna suma wszystkich zobowiązań, jakie Spółdzielnia 
może zaciągnąć a nie wysokość poszczególnych jed-
nostkowych zobowiązań. Zatem przy zaciąganiu nowych 
zobowiązań Zarząd Spółdzielni ma obowiązek przestrzegać 
zasady, że zobowiązania te nie mogą przekraczać górnej 
granicy oznaczonej przez WZ. Gdyby zachodziła potrze-
ba zaciągnięcia zobowiązań przekraczających oznaczoną 
przez WZ najwyższą sumę zobowiązań, konieczne jest 
podjęcie nowej uchwały podwyższającej tę sumę.

Pod pojęciem zobowiązania określonym w art. 38 § 1 pkt. 
7 Prawa spółdzielczego należy rozumieć zaciągnięcie przez 
Spółdzielnię pożyczek, kredytów lub ustanowienie hipo-
teki na nieruchomości Spółdzielni. Pojęcie to nie obejmu-
je zobowiązań wynikających z okresowych usług gospo-
darczych świadczonych na rzecz Spółdzielni na podstawie 
umów, do których zaliczamy dostawę wody, energii cieplnej, 
wywóz nieczystości. W ramach tych zobowiązań mieści się 
zabezpieczenie pożyczki na termomodernizację budynku 
przy ul. Wyzwolenia 12 w Siemianowicach Śląskich.
 Wskaźnik zadłużenia długoterminowego określający 

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

 Zgodnie z § 86 Statutu zaciągnięcie przez Spółdzielnię 
kredytu, pożyczki w zakresie uchwalonym przez WZ 
wymaga zgody RN w formie uchwały.

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

ZARZĄD SMF

P R O J E K T Y  U C H W A Ł  W A L N E G O  Z G R O M A D Z E N I A 
C Z Ł O N K Ó W  S M  „ F A B U D ”  –  1 4 .  0 6 .  2 0 1 8  r .
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Remontując minimalizuj hałas. Pamiętaj!!!  
Obok Ciebie mieszkają inni.

Remont się skończy, niesnaski pozostaną!

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

Adam GULBA 
tel. 32 359-62-01 wew. 259 

ul. Śląska 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 – kafelko-
wanie, panele podłogowe, malowanie, 
regipsy, wod.-kan. firma „IRYD”. 
 Tel. (32) 228-80-82, 501 409 237

CHEMIA, matematyka  
 Tel. 609-313-634

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

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

MEBLE na wymiar: kuchnie, szafy, 
wnęki. pomiar i wycena gratis. promo-
cja! szafy od 900 zł /mb. gwarancja 
15 lat na fronty. 
 TEL. 503-592-364 www.armarium.pl

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

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

ELEKTRYK – Usługi elektryczne  
 Tel. 575-016-633

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

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemia-
nowicach Śląskich od kilku lat prowadzi ak-

cję „Otwórz drzwi swojego serca”, której celem jest 
promowanie idei rodzicielstwa zastępczego.

W ramach tej inicjatywy pracownicy Ośrodka sta-
rają się przybliżyć mieszkańcom temat rodziciel-
stwa zastępczego i tym samym pozyskać kandyda-
tów do pełnienia tej zaszczytnej funkcji.

MOPS chce zapewnić dzieciom doświadczonym 
przez los bezpieczny i wymarzony dom oparty na mi-
łości, zrozumieniu i bezpieczeństwie, dlatego poszuku-
je kandydatów do pełnienia roli rodziców zastępczych.

Rodzice zastępczy to osoby, które decydują się wy-
chowywać dziecko, którego nie są biologicznymi ro-

dzicami. Mogą to być wspólnie zamieszkali małżon-
kowie, a także osoba samotna – niezamężna lub roz-
wiedziona. Rodzice zastępczy mogą być bezdzietni 
lub posiadać własne dzieci, być spokrewnieni lub nie-
spokrewnieni z przyjmowanym dzieckiem. Ponadto, 
aby zostać rodzicem zastępczym nie trzeba rezygno-
wać z pracy.

O tych i wielu innych kwestiach związanych z ro-
dzicielstwem zastępczym można dowiedzieć się 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy 
ul. Szkolnej 17 w Siemianowicach Śl., pokój 28,  
tel. 32 765 62 28 lub pokój 35, tel. 32 765 62 35. 

Pracownicy Ośrodka odpowiedzą na Państwa pytania 
i poinformują o tym jak wygląda procedura zawiązania 
rodziny zastępczej.

Z O S T A Ń 
R O D Z I N Ą 

Z A S T Ę P C Z Ą
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Ptak gulgoczący; 8. 

Nasza Spółdzielnia Mieszkaniowa; 9. 
Zwierciadło; 10. Rodzaj literacki; 11. 
Duma łabędzia; 12. Siemianowice Ślą-
skie; 13. Obieżyświat; 16. Przypadek; 
19. Ryś stepowy; 23. Karteczka od li-
stonosza; 24. Tatarak. 25. Nagle – 
w gwarze śląskiej; 26. Zamyka wjazd 
na posesję; 29. Polecenie; 31. Cho-
roba oczu; 34. Lewatywa; 35. Pospo-
lity minerał; 36. Metal na monety; 37. 
Desant; 38. Cenna staroć; 39. Przed-
pokój po Śląsku; 40. Dawna jednostka 
pojemności.

PIONOWO: 1. Technika druku pła-
skiego; 2. Półkolista nisza w koście-
le; 3. Wzór doskonałości; 4. Motłoch; 
5. Uchwyt u drzwi; 6. Akt prawny; 
7. Niejedna w diagramie naszej krzy-
żówki; 14. Siostra Balladyny; 15. Ob-
raz z cerkwi; 17. Podróż; 18. Emulsyj-
na lub olejna; 20. Ciastko z kremem; 
21. Chwacki grzyb; 22. Kocica na sa-
wannie; 27. Mała rzeka; 28. Młody 
ssak; 29. Ilość egzemplarzy jednego 
wydania „Spółdzielczym Okiem”; 30. 
Czwarta część garnca; 31. Złoto Bał-
tyku; 32. Dawny statek rzeczny; 33. 
Sznurek ze skóry.

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 kra-
teczek jak w poziomie, tak i w pionie. 

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 13 dadzą rozwiąza-
nie 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.

Rozwiązanie krzyżówki z nr 63/17 
„SO” brzmiało: Gwiazdka Wigilijna

Krzyżówka nr 64/18

Na grubie boło dwoch kamratów 
– Antek i Francek. Antek boł bardzij le-
niwy łod Francka. Roz zjechoł na doł 
fedrować, ale niy chciało mu sie łopa-
ty brać. Zostawił jom na wierchu i przi-
wiesioł do niyj kartka:

- Francek, jak bydziesz zyżdżoł na 
doł, weź moja łopata boch jom zapo-
mnioł – Antek.

Francek kartka przecytoł, a na dru-
gij naszkryfloł:

- Łopaty żech niy widzioł – Francek
J K L

Egzamin na prawo jazdy. Egzamina-
tor zadaje kursantowi pytanie:

- Ma Pan skrzyżowanie równorzęd-
ne. Tu jest Pan w samochodzie osobo-
wym, tutaj tramwaj, a tu karetka na sy-
gnale. Kto przejedzie pierwszy?

- Motocyklista - odpowiada pytany.
- Panie, co Pan wygadujesz - warczy 

zły egzaminator - Toż przecież mówię, 
jest Pan, tramwaj i karetka. Skąd wziął 
się motocyklista?

- A cholera ich wie, skąd oni się  
biorą.

J K L
- Strony powinny się pogodzić. Prze-

cież Pan widzi, że żona Pana kocha!
- Wszystko możliwe, Wysoki Sądzie. 

Ona nawet do tego jest zdolna...
J K L

. Mężczyzna mówi do kobiety:
- Gdy tak patrzę na Pani uśmiech, 

myślę, że złoży mi Pani wizytę.
- Podrywacz z Pana?
- Nie, dentysta.

J K L
Przychodzi babcia do urzędu skar-

bowego, składa PIT.
Urzędniczka sprawdza i mówi:

- W zasadzie dobrze, ale brakuje Pa-
ni podpisu.

- Podpisu? Ale jak ja mam się pod-
pisać?

- No, tak jak zawsze się Pani pod-
pisuje.

Staruszka wzięła długopis w rękę 
i napisała:

„Całuję Was gorąco, babcia Aniela.”
J K L

Dziadek dał Jasiowi 20 zł na uro-
dziny. Mama obserwuje Jasia, wresz-
cie mówi:

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

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

J Uśmiechnij się J

J Uśmiechnij się J
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Dzieje się… dzieje 
– ul. Wyzwolenia 

w Siemianowicach Śl.
•  Na parkingu przy ul. Wyzwolenia 3, 

5 oznakowano poziome miejsca dla 

osób niepełnosprawnych - barwy 
niebieskiej. 

•  Wymieniono słupy oświetlenia ze-
wnętrznego na lampy ledowe przy ul. 
Wyzwolenia 3-park oraz Stawowa 4.

•  Wkrótce zostaną wymienione ławki 
przy ul. Stawowa 4 i Wyzwolenia 9 
– na szczycie budynku.

•  W związku z zakwalifikowaniem 
projektu pt. „Modernizacja na-
wierzchni ul. Wyzwolenia 9, 11 
w ramach budżetu obywatelskie-
go Miasta Siemianowice Śl. na 
2019 rok” w dniach od 28 maja do 
10 czerwca br. odbyło się głoso-
wanie mieszkańców na ww. pro-

jekt wyłącznie przez stronę inter-
netową Urzędu Miasta. Wychodząc 
z pomocą osobą, które nie mają 
możliwości głosowania w ten spo-
sób Spółdzielnia zaoferowała po-
moc poprzez uruchomienie punk-
tu do głosowania w dniach 29, 30 
maj i 6 czerwca przed budynkiem 
przy ul. Wyzwolenia 9b. Mamy na-
dzieję, że tym razem projekt ten zo-
stanie przegłosowany i nastąpi je-
go realizacja.

•  Pełną parą ruszyły prace termo-
modernizacyjne kolejnego budyn-
ku, tym razem przy ul. Wyzwolenia 
12a, b. Efekty są już widoczne i ma-
my nadzieję, że „cieszą oko” miesz-
kańców.

Likwidacja placu zabaw 
przy ul. Marii Skłodowskiej-
Curie w Siemianowicach Śl.
Zgodnie z wnioskiem tegoroczne-

go ZCzS wkrótce zostaną zlikwido-

wane urządzenia placu zabaw. Przy-
pomnijmy, że zgodnie z prawem bu-
dowlanym obiekty takie wymagają co-
rocznych przeglądów i konserwacji, 
co wiąże się z kosztami. Mieszkańcy 
stwierdzili, że środki przeznaczone na 
ten już mało uczęszczany plac zabaw 
można przeznaczyć na inne przedsię-
wzięcia, których nigdy nie brakuje. 

Odnawiamy elewację 
budynku przy 

ul. Śląskiej 78c 
w Siemianowicach Śl.

W maju br. ruszyły prace związane 
z naprawą wyprawy elewacji budyn-
ku, wymianą drzwi wejściowych (rów-

nież w budynku 78a – lewa strona) 
oraz montażem nowych zadaszeń nad 
wejściami. 

Nowa nawierzchnia drogi 
przy ul. Witolda Budryka

w Chorzowie
W czerwcu br. zgodnie z planem 

remontów rozpoczęto wymianę na-
wierzchnię drogi dojazdowej oraz 
chodników na kostkę brukową przy ul. 
Witolda Budryka 3 w Chorzowie. Wy-
budowano nowe schody prowadzące 
na górny parking. 

Będzie ładniej… ul. ks. 
Piotra Ściegiennego 

w Katowicach
•  Na parkingu przy ul. ks. P. Ściegien-

nego 51 w Katowicach oznakowano 

poziome miejsca dla inwalidy – bar-
wy niebieskiej. 

•  W maju br. zakończyliśmy remont 
elewacji balkonów w ostatnim pio-
nie balkonów budynku przy ul. ks. 

P. Ściegiennego 51a. Obecnie bu-
dynek po metamorfozie wygląda jak 
na zdjęciu.  

Dach odnowiony 
– ul. Jana III Sobieskiego 22 

w Siemianowicach Śl.
Z nadejściem wiosny „zazieleniło 

się” też na dachu budynku przy ul. Ja-
na III S obieskiego 22. Dach został za-
konserwowany i odmalowany.

Zagracamy dalej…
Mimo wielokrotnych komunika-

tów o bezpłatnym wywozie materia-
łów wielkogabarytowych, ciągle…cią-
gle…ciągle… niepotrzebne przed-
mioty składowane są w piwnicach 
i pomieszczeniach ogólnodostęp-
nych tj. wózkowniach, suszarniach, 
co utrudnia korzystanie z nich innym 
mieszkańcom. 

Pozbywajmy się na bieżąco zbęd-
nych przedmiotów wielkogabaryto-
wych – porządkując swoje mieszka-
nia nie zagracajmy innych pomiesz-
czeń! – To też jest nasz wizerunek.  
Mobilizacja właścicieli psów

W nawiązaniu do wcześniej publiko-
wanych artykułów o utrzymania czy-
stości przez właścicieli psów stwier-
dzamy, że zaobserwowano widoczną 
poprawę. Coraz częściej właściciele 
czworonożnych pupili zaopatrzeni są 
w woreczki i sprzątają psie kupy. Nie-
stety, na razie tylko tych mały piesków. 
Mamy jednak nadzieję, że dotrze to 
również do właścicieli dużych czwo-
ronogów i pójdą za tymi pozytywnymi 
przykładami.

Wiosna w pełni…
 a może to już lato?

Wiosna widoczna nie tylko na zieleń-
cach, ale również i na naszych balko-
nach. Aż miło popatrzeć.   

Kalejdoskop osiedlowy  Kalejdoskop osiedlowy Kalejdoskop osiedlowy

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

indywidualne konta bankowe wskazane 
w książeczkach czynszowych lub fakturach.

Jesteśmy proekologiczni – oświetlenie fotowoltaiczne ul. Witolda Budryka

5 oznakowano poziome miejsca dla go ZCzS wkrótce zostaną zlikwido-
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