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ada Nadzorcza, w strukturach
Spółdzielni, odgrywa ważną rolę,
a jej członków powinny cechować
pewne zasady etyki, postępowania
i współpracy oraz umiejętność szukania kompromisu pomiędzy interesem poszczególnych członków, a interesem całej Spółdzielni. Swoje argumenty powinni opierać na merytorycznych przesłankach. Tak, jak
każda sfera życia, tak i spółdzielczość oraz jej organy kierują się
własnym trybem działania, zgodnym z ustawami i Statutem. Jaka
była ta trzyletnia kadencja i co w
tym czasie udało się zrealizować?
Przyszedł czas na podsumowanie
jej działalności.
ciąg dalszy na str. 3 – 7

GRAŻYNA WALTER-ŁUKOWICZ – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej.

Życzymy wszystkim Państwu
zdrowych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości,
radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań
w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego „Alleluja”.
RADA NADZORCZA, ZARZĄD I PRACOWNICY
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
przy POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ
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UCIĄŻLIWE PRACE REMONTOWE W 2014 R.

W nawiązaniu do artykułu pt. „Uciążliwe prace re-

montowe w 2014 r.”, który zamieszczony został w grudniowym „Biuletynie” oraz w oparciu o zawarte umowy z firmami wybranymi zgodnie z regulaminem przetargów, przedstawiamy Państwu planowane terminy realizacji robót remontowych w 2014 r.:

WYMIANA WIND
1. Derkacza 6 (lewa)
2. Derkacza 6 (prawa)
2. Centaura 29
3. ZWM 2

03.06 – 27.06
01.07 – 25.07
01.07 – 28.07
29.07 – 25.08

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW

WYMIANA PIONÓW WODNO – KANALIZACYJNYCH
1. Centaura 13 (mieszkania nr 2, 5, 8 itd.)
2. Centaura 15 (mieszkania nr 1, 4, 7 itd.)
3. Centaura 25 (mieszkania nr 2, 5, 7 itd.)
4. Centaura 31 (mieszkania nr 1, 4, 7 itd.)
5. Centaura 7 (mieszkania nr 3, 6, 9 itd.)

15.09 – 26.09
15.09 – 26.09
29.09 – 10.10
29.09 – 10.10
13.10 – 17.10

WYMIANA POZIOMÓW WODNYCH W PIWNICACH
1. Pszczyńska 26 – 26 a
2. Kochanowskiego 31 – 33a

07.04 – 30.04
11.06 – 30.06

WYMIANA PIONÓW KANALIZACYJNYCH
1. Jowisza 3 (mieszkanie nr 1, 3, 5 itd.)

2. Krucza 8 (2 szt. – mieszkania 1, 4, 7 itd.
i 3, 6, 9 itd.)
05.05 – 16.05
3. Pszczyńska 26a
05.05 – 14.05
4. Pszczyńska 36a (łącznie trzy piony w mieszkaniach
15.05 – 22.05
nr 1, 4, 7 itd. oraz 2, 5, 8 itd.)
5. Pszczyńska 42
19.05 – 13.06
6. Kochanowskiego 31 – 31a
23.05 – 10.06

01.09 – 12.09

1. Gwiazdy Polarnej 36 – 40
2. Saturna 2 – 4
3. Andromedy 2 – 8

MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH
1. Sztabu Powstańczego 6
2. Derkacza 6

Z

I

telefony
awaryjne

nformujemy o nowym numerze telefonu, pod którym można zgłaszać awarie poza godzinami pracy Spółdzielni: 32 231-42-50
lub 501-512-696.

Jednocześnie
przypominamy,
iż użytkownik lokalu zobowiązany jest do udostępnienia mieszkania w dniach i godzinach uprzednio
uzgodnionych ze Spółdzielnią (informacja z kilkudniowym wyprzedzeniem zostanie umieszczona na
tablicy ogłoszeń), celem przeprowadzenia przeglądu.
Prosimy o rzetelne podejście do
przeprowadzanych kontroli, gdyż
od każdej kontroli zależy bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców.

Z

22.04 – 15.06
15.07 – 15.09

Ponadto informujemy, że w budynkach przy ul Kopernika 5 i 7, Kochanowskiego 25 – 29a, Kochanowskiego 31–31a, odbywać się będzie wymiana zaworów termostatycznych przez naszych konserwatorów.
Z uwagi na to, że konserwatorzy prowadzą bieżącą obsługę Spółdzielni, w tym likwidują występujące awarie,
o terminach wymiany powiadomimy stosownym ogłoszeniem na klatkach schodowych.

PRZEGLĄDY TECHNICZNE
godnie z Prawem Budowlanym
art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2, Spółdzielnia zorganizowała przeprowadzenie następujących przeglądów technicznych:
1. przeglądy i próby szczelności
instalacji gazowej – firma Instalacje Gazowe Józef Świt,
2. przeglądy przewodów wentylacyjnych i spalinowych – Spółdzielnia Pracy Kominiarzy w Sosnowcu, Oddział Gliwice,
3. przeglądy budowlane – pracownicy Spółdzielni (GZM).

kwiecień-lipiec
kwiecień-lipiec
kwiecień-lipiec

Przeprowadzone coroczne kontrole instalacji gazowej wykazują nieszczelności nie tylko instalacji (piony i rozprowadzenia), ale też i odbiorników (kuchenki gazowe, junkersy).
Zgodnie z §5 ust. 4 Regulaminu
w sprawie obowiązków naszej Spółdzielni jak i jej Członków, do obowiązków użytkownika lokalu należy „naprawa urządzeń techniczno
sanitarnych w lokalu mieszkalnym,
łącznie z wymianą tych urządzeń”,
zasada dotyczy również kuchenek
gazowych i junkersów.

Pracownicy spółdzielni
BĘDĄ posiadali IDENTYFIKATORY

arząd Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, wyposażył wszystkich
pracowników Spółdzielni w stosowne identyfikatora, które oprócz zdjęcia będą zawierały informacje o nazwisku pracownika i funkcji, jaką
pełni w Spółdzielni.
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ciąg dalszy ze str. 1

Rada Nadzorcza realizując swoje zadania i obowiązki kierowała
się zasadą ustawowego i statutowego podziału kompetencji pomiędzy
poszczególnymi organami. W trakcie posiedzeń rozpatrywano sprawy
związane z funkcjonowaniem Spółdzielni zgłaszane przez Zarząd oraz
członków Spółdzielni. Rozpatrywanie każdego tematu zależnie od jego
specyfiki kończyło się przyjęciem
wniosków, wydaniem zaleceń i podjęciem stosownych uchwał, bądź zajęciem stanowiska wobec rozpatrywanych spraw. Uchwały Rady Nadzorczej zawsze były poprzedzone
szczegółowymi i wnikliwymi analizami.
Z perspektywy czasu należy
stwierdzić, że w kontekście mądrego i odpowiedzialnego zarządzania
zasobami mieszkaniowymi wart jest
podkreślenia fakt nie tylko dobrego stanu zasobów, ale również stanu finansów naszej Spółdzielni. Potwierdzeniem tego są oceny audytorów zewnętrznych, w tym, biegłych
rewidentów i lustratorów spółdzielczych. Struktura organizacyjna jest
kompletna i zapewnia prawidłową
realizację zadań. Stan prawny gruntów, kwestie członkowsko-mieszkaniowe, gospodarka zasobami miesz-

W

kalnymi i lokalami użytkowymi,
przeglądy stanu technicznego oraz
remonty, nie wykazują nieprawidłowości.
Warto przypomnieć, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w czerwcu 2011 r. uchwaliło ,,Kierunki rozwoju działalności Spółdzielni Mieszkaniowej przy
Politechnice Śląskiej na lata 20112015”. Stanowią one podstawę sporządzania na każdy roku planu remontów, zatwierdzanego przez Radę Nadzorczą. Planowanie i wykonywanie prac, zgodnie z założeniami tego planu okazało się być decyzją słuszną, pozwalającą na racjonalne wykorzystanie potencjału ludzkiego i finansowego Spółdzielni. Prace remontowych wykonywane są przy użyciu sił własnych
oraz wykonawców zewnętrznych
wybranych w drodze przetargów.
Księgowość jest dostosowana do
wymogów ustawy o rachunkowości, gospodarka kasowa, rozliczenia
z członkami i z bankiem z tyt. kredytów mieszkaniowych są właściwe, co potwierdzają wyniki przeprowadzanych kontroli.
Warto nadmienić, iż w 2011 r. po
wieloletnich staraniach, ostatecznie
zakończono regulację stanu prawnego nieruchomości położonej przy

ul. Pszczyńskiej 26-26a oraz garaży położonych przy ul. Kochanowskiego w Gliwicach, co umożliwiło Zarządowi Spółdzielni podjęcie uchwały w sprawie określenia
przedmiotu odrębnej własności lokali w/w nieruchomościach.
W okresie trwania kadencji, Rada
wspólnie z Członkami Zarządu podejmowała szereg działań służących
poprawie standardu zamieszkiwania
w zasobach Spółdzielni. Kontynuowano prace, zgodnie z przyjętym
przez Walne Zgromadzenie wieloletnim planem w zakresie termomodernizacji budynków. W roku 2011
Spółdzielni udało się pozyskać,
z korzyścią dla mieszkańców budynków objętych projektem, bezzwrotne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, na realizację zadania pn.: ,,Zastąpienie azbestowych elementów budynków,
zlokalizowanych w kwartale ulic
Pszczyńskiej i Kochanowskiego
w Gliwicach, materiałami mniej
szkodliwymi dla zdrowia człowieka, wraz z ich utylizacją”. Na dofinansowanie w/w zadania Spółdzielnia uzyskała środki finansowe w wysokości 60 % kosztów kwalifikowanych. Pozostałe koszty pokryto ze
środków własnych i kredytowych.
ciąg dalszy na str. 4 – 7

CHCESZ KUPIĆ LUB SPRZEDAĆ NIERUCHOMOŚĆ
– PRZYJDŹ DO NAS!

ramach prowadzonego przez Spółdzielnię pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oferujemy:
• kompleksową, fachową i rzetelną obsługę transakcji,
• dbałość o finansowy interes Klienta, a także o bezpieczeństwo prawne zawartych przez Niego umów,
• pomoc w rozwiązaniu problemów prawnych,
• atrakcyjne prowizje i dodatkowe zniżki dla Członków Spółdzielni,

• dyspozycyjność – jesteśmy do dyspozycji w biurze
i w terenie.
Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice Śląskiej
w Gliwicach istnieje na rynku nieruchomości od przeszło 50 lat. To wieloletnie doświadczenie gwarantuje
wysoki standard usług.
Aktualne oferty biura znajdują się na ostatniej stronie
Biuletynu.

4

BIULETYN

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ

PODSUMOWANIE PRZEBIEGU TRZYLETNIEJ
KADENCJI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI

ciąg dalszy ze str. 3

Dla naszej Spółdzielni uzyskanie takiego dofinansowania to duże wyróżnienie i powód do dumy, tym bardziej,
że jako jedyny podmiot z terenu Gliwic, znalazła się

na liście wybranych projektów i zajęła wysokie trzecie
miejsce pośród podmiotów ubiegających się o wsparcie finansowe.

Budynki objęte bezzwrotnym dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej

ul. Kochanowskiego 25-29a

ul. Kochanowskiego 31-33a

ul. Pszczyńska 42-42a
ul. Pszczyńska 26-26a

ul. Pszczyńska 12a-d

ul. Pszczyńska 36-36a
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Dobiega końca 3-letnia kadencja Rady Nadzorczej i materiały obrazujące pracę tego organu należy
uzupełnić o refleksję dotyczącą rozsądnej i oszczędnej gospodarki finansowej naszej Spółdzielni. Przez
całą kadencję starano się w miarę
możliwości o utrzymanie składników opłat za lokale na niskim poziomie. Zaznaczyć należy, że nie
udało się uniknąć spraw trudnych
dla wszystkich członków, a mianowicie podwyżek składników opłat
za lokale, które spowodowane były wzrostem wydatków związanych
z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości. Na większość z nich jak
np. podatek od nieruchomości, opłata za użytkowanie wieczyste, Spółdzielnia nie miała wpływu.
Jednocześnie czyniono wszystko by realizowane były założenia
remontowe i prace termomodernizacyjne, zgodnie z uchwalonymi
przez Walne Zgromadzenie ,,Kierunkami rozwoju działalności Spółdzielni na lata 2011-2015”.
Należy zwrócić uwagę, że w ciągu 3 lat obowiązywania wieloletniego planu remontów, w skład którego weszło ok. 240 przedsięwzięć,
wykonano na dzień ponad 150,

co stanowi 64 % (wg stanu na dzień
31.12.2013). Pozostałe prace są już
albo w trakcie realizacji, albo zostaną przewidziane do wykonania w
najbliższym czasie. Zakres rzeczowy wieloletniego planu remontów
był bardzo zróżnicowany i oddziałuje na różne obszary substancji budynkowej oraz infrastruktury technicznej. W ramach tego planu kontynuowano proces termomodernizacji budynków, wymiany wewnętrznych instalacji wodociągowych
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i kanalizacyjnych, modernizowano dźwigi osobowe i klatki schodowe nadając im nowego, jaśniejszego oblicza, przebudowywano ciągi pieszo - jezdne, chodniki, schody terenowe. Z kolei w ramach bieżącej obsługi eksploatacyjnej nasadzano nowe drzewa i krzewy, wykonywano szereg zabiegów pielęgnacyjnych istniejącej już zieleni, zmodernizowano urządzenia na placach
zabaw.

Wymiany dźwigów osobowych

Termomodernizacja budynków przy ul. Andromedy 10-20, Galaktyki 3-4 i Kochanowskiego 35A została
zrealizowana przy udziale środków własnych i kredytowych.

Termomodernizacja ul. Andromedy 10-20

Termomodernizacja ul. Kochanowskiego 35a
dokończenie na str. 6 – 7
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ciąg dalszy ze str. 5

Docieplenie ścian szczytowych i malowanie elewacji budynku

Termomodernizacja budynków przy ul. Andromedy 2-8, ul. Gwiazdy Polarnej 36-40 i ul. Saturna 2 – 4 jest
w trakcie realizacji w bieżącym roku.



Remonty parkingów, dróg i chodników

Modernizacja placów zabaw
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Rozwój komunikacji za pośrednictwem fal radiowych, która należy obecnie do codzienności i jest coraz bardziej
powszechna, również w dziedzinie odczytywania danych dotyczących zużycia mediów, wpłynęła na wdrożenie w
zasobach Spółdzielni systemu odczytu
wodomierzy drogą radiową. Ten sposób uzyskiwania danych z wodomierzy,
zapewnia jednocześnie odczyt wszystkich wodomierzy w danym budynku,
bez konieczności angażowania mieszkańców. Ogranicza również możliwość
wystąpienia pomyłek oraz skraca czas
odczytu.
Proces wymiany objął także dotychczas stosowane do rozliczenia kosztów zużycia energii cieplnej podzielniki wyparkowe, na podzielniki elektroniczne.
Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli w organizowanych przez Spółdzielnię przetargach m. in. na termomodernizację budynków, roboty remontowe i usługowe, wymianę dźwigów osobowych oraz brali udział
w przeglądach wykonywanych prac remontowych.
Warto podkreślić o podejmowaniu przez Spółdzielnię wspólnych z władzami miejskimi i policji inicjatyw,
których celem jest zapewnienie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańcom. Dzięki temu uruchomiono punktu przyjęć Policji i Straży Miejskiej na osiedlu Kopernika czynny cztery dni w tygodniu oraz zainstalowano cyfrowe kamery z bezpośrednim połączeniem z Policją, Strażą Miejską, Centrum
Ratownictwa i Strażą Pożarną.
Rada Nadzorcza, uwzględniając całokształt działalności, a przede wszystkim osiągnięte wyniki gospodarczofinansowe, potwierdzające prawidłowość funkcjonowania naszej Spółdzielni – ocenia ogólną sytuację Spół-
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dzielni jako dobrą. Wysiłki poszczególnych pracowników Spółdzielni składają się łącznie na jej stabilne
i bezpieczne funkcjonowanie.
Podsumowując kończącą się kadencję, można z satysfakcją stwierdzić, że bycie członkiem Rady Nadzorczej
w Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej, która przez minione dziesięciolecia wypracowała wysoką pozycję na rynku lokalnym jest przyjemnością, a czas poświęcony pracy na rzecz jej rozwoju, nie
był czasem straconym.
Rada Nadzorcza składa podziękowania wszystkim
członkom Rady za zaangażowanie i aktywny udział
w pracach Rady, członkom Zarządu Spółdzielni oraz
wszystkim, którzy swoją aktywnością przyczyniają się
do rozwoju Spółdzielni.
GRAŻYNA WALTER-ŁUKOWICZ
– Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej
przy Politechnice Śląskiej

Mammografia ratuje życie – zrób bezpłatne badanie
S

ymbol różowej wstążki jest już
powszechnie znany – profilaktyka
raka piersi jest często jedynym sposobem, by wygrać z chorobą. Rak
piersi jest najbardziej powszechnym nowotworem kobiecym, który wcześnie wykryty może być całkowicie wyleczalny. W ramach specjalnego programu profilaktycznego zapraszamy Panie miedzy 50
a 69 rokiem życia na bezpłatną
mammografię, którą będzie można wykonać w mammobusach stacjonujących na terenie Spółdziel-

ni Mieszkaniowej przy Politechnice
Śląskiej w Gliwicach w terminach:
• 15 maja – czwartek, os. Kopernika, ul. Kopernika 16 – przy
pawilonie „Stokrotka”,
• 16 maja – piątek, os. Sikornik,
ul. Żurawia 55/I – przy lokalu
gastronomicznym „Git Bar”,
• 17 maja – sobota, os. Zubrzyckiego, ul. Jasna 8 – przy siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej.
Pierwszym i podstawowym krokiem pozwalającym na szybką
i wiarygodną diagnozę nowotwo-

ru piersi jest wykonanie mammografii. Jest to badanie radiologiczne,
umożliwiające wykrycie zmian nowotworowych w blisko 80% przypadkach. Mammografia jest bezbolesna (Pacjentka może jedynie odczuwać lekki dyskomfort) i bezpieczna dla zdrowia (poziom promieniowania jest nieznaczny), a jej
wyniki mogą uratować życie.
Szczegółowych informacji udziela Pani Paulina Kucharska – Koordynator Mammografii Mobilnej pod nr tel. 510 – 110 – 959.
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ramach prowadzonego przez Spółdzielnię Mieszkaniową przy Politechnice Śląskiej Biura Pośrednictwa
w Obrocie Nieruchomościami zachęcamy do zapoznania się z ofertą sprzedaży lokali mieszkalnych, zamieszczoną
na stronie internetowej www.sm.gliwice.pl
Dla zainteresowanych podajemy numery telefonów: 32 239 42 38 lub 512 026 766
Aktualne oferty Biura Pośrednictwa:

1. Gliwice, ul. Plebańska – 50,00 m2
cena: 170.000,00 zł

2. Gliwice, ul. Żółkiewskiego – 72,00 m2
cena: 250.000,00 zł

4. Gliwice, O. Kopernik, ul. Gwiazdy Polarnej –
70,00 m2 cena: 190.000,00 zł

5. Gliwice, ul. Nowy Świat – 38,00 m2
cena: 160.000,00 zł
6. Gliwice, ul. S. Udzieli – 29,34 m2
cena: 99.000,00 zł
7. Gliwice, ul. Górnych Wałów – 75,60 m2
cena: 254.000,00 zł
8. Gliwice, ul. Konarskiego – 116,50 m2
cena: 330.000,00 zł
9. Gliwice, O. Kopernik, ul. Centaura – 57,22 m2
cena: 155.000,00 zł

3. Gliwice, O. Kopernik, ul. Kopernika – 57,02 m2
cena: 165.000,00 zł

10. Gliwice, O. Sikornik, ul. Krucza – 42,84 m2
cena: 135.000,00 zł

