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Walne Zgromadzenie
Członków Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej

12 uchwał, 3 wnioski

21

maja br., tradycyjnie już w Górnośląskim Centrum Kultury w Katowicach przeprowadzono kolejne Walne Zgromadzenie Członków Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Podczas Walnego, tj. najwyższego organu Spółdzielni, oprócz
rozpatrzenia obowiązkowych i przewidzianych prawem zagadnień
przyjęto trzy wnioski.

T

egoroczne zadania remontowe w HGSM ujęte są w dwóch
planach. Pierwszy z nich Plan
remontowy obejmuje 23 pozycje. Na ich wykonanie przewi-

Remonty
2015

dziano 11.483.441,51 złotych.
W planie wiodącymi zadaniami są:
rozpoczęcie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wykonanie dokumentacji projektowej na
docieplenie kolejnych domów.
Drugim jest Plan remontów
bieżących. Zawarto w nim 35 zadań, na które zaplanowano środki
w wysokości 1.784.831,42.
Czytaj str. 6

Chciałem zwrócić Panom uwagę, że...
Niestety, frekwencja nie dopisała,
co wbrew intencjom ustawodawcy
nadal jest największym mankamentem WZ.
Walne Zgromadzenie Członków
HGSM
otworzyła Cecylia Gasz-Płońska,
przewodnicząca Rady Nadzorczej
i powitała Spółdzielców, Członków
Rady, Zarząd oraz radcę prawnego.
Przewodnicząca, w oparciu o prawne zapisy, poinformowała o prawidłowości zwołania Zebrania. Wszyscy Członkowie Spółdzielni – z zachowaniem wymogów statutowych
– zostali powiadomieni na piśmie o:
- terminie i miejscu obradowania
Walnego,
- proponowanym porządku obrad,
- miejscu i terminie wyłożonych do
wglądu wszystkich sprawozdań

i projektów uchwał, jakie będą
przedmiotem obrad,
- informacji o prawie Członka do zapoznania się z tymi dokumentami.
Następnie przystąpiła do
wyboru
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków oraz Prezydium
Obrad. Funkcję Przewodniczącego,
w głosowaniu jawnym – zgłoszono
jedną kandydaturę – powierzono
Damianowi Chmurze. W kolejnych głosowaniach powołano dalszych członków trzyosobowego Prezydium, które ostatecznie tworzyli:
- Damian Chmura – przewodniczący,
- Sylwia Piwek – zastępca przewodniczącego,
- Katarzyna Donerstag – sekretarz.
ciąg dalszy na str. 2 
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 ciąg dalszy ze str. 1
Bezpośrednio po powołaniu Prezydium WZ, Cecylia Gasz-Płońska
przekazała prowadzenie obrad Przewodniczącemu Walnego Zgroma-
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dzielców, którzy poruszyli: zasadność rozpatrywania uchwały o ustanowieniu prawa odrębnej własności
lokali mieszkalnych i ich sprzedaży
na rzecz najemców wg zapisów §87
Statutu HGSM oraz braku w porządku obrad punktu wnioski.
W odpowiedzi Adam Bomba
– prezes Zarządu, wyjaśniał:
- Walne Zgromadzenie Członków,
zgodnie ze swoimi kompetencjami
podejmuje decyzje o sprzedaży nieruchomości, czyli elementów majątku Spółdzielni. Zbywanie lokali
mieszkalnych, w myśl zapisów §87

Jedno z wielu głosowań
dzenia Członków Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Damian Chmura podziękował za wybór i okazane zaufanie oraz przeprowadził wybory jawne do Komisji
Mandatowo-Skrutacyjnej
oraz
Uchwał i Wniosków.
Do Komisji WZ weszli:
Komisja Mandatowo-Skrutacyjna:
- Andrzej Kowalik – przewodniczący,
- Krzysztof Wolniak – sekretarz,
- Ewa Cichońska – członek.
Komisja Uchwał i Wniosków:
- Urszula Jarkulisz – przewodnicząca,

Zarząd Spółdzielni

Dariusz Ślęzak – Sekretarz Rady Nadzorczej HGSM,
przedstawił najważniejsze aspekty Sprawozdania Rady za 2014 r.
- Iwona Jaszinowska – sekretarz,
- Władysława Kraczka – członek.
W kolejnym punkcie Damian
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Chmura przystąpił do przyjęcia Porządku obrad i pytał o uwagi do jego
zapisów. Głos zabrało dwoje spół-

Statutu HGSM, jest ich sprzedażą
i dlatego w celu usunięcia wszelkich wątpliwości Zarząd Spółdzielni za konieczne uważa podjęcie
przez WZ uchwały w tym zakresie.
Podjęcie jej pozwoli zapobiec wystąpieniu w przyszłości sytuacji,
w której sąd może zakwestionować
ważność zawartych umów. Tą kwestię Prezes wyjaśniał ponownie
podczas rozpatrywania uchwały na
ten temat.
- Kompetencje Walnego Zgromadzenia, jak również sposób prowadzenia obrad i tematy, określają obowiązujące akty prawne i stąd porządek obrad nie przewiduje punktu
wnioski. Te jednak w trakcie trwania WZ są przez poszczególnych
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Członków składane i poddawane sja w minionym czasie nie rozpatry- chacz – Członkowi Zarządu HGSM.
wała żadnych zmian do Statutu Obydwaj Panowie podziękowali
pod głosowanie.
członkom Spółdzielni za jePo tych wyjaśnieniach liUchwały i wnioski WZ HGSM
go udzielenie i obdarzenie
czący 17 punktów Porządek
- Uchwały w sprawie:
Zarządu Spółdzielni zaufaobrad przyjęto.
1/2015
–
zatwierdzenia
porządku
obrad
Walnego
niem.
Część organizacyjno-proZgromadzenia Członków,
Lustracja
ceduralną zakończyło przedPonownie głos zabrał Sestawienie sprawozdania Ko- - 2/2015 – przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady
Nadzorczej HGSM w roku 2014,
kretarz Rady Nadzorczej
misji Mandatowo-Skrutacyj3/2015
–
przyjęcia
i
zatwierdzenia
Sprawozdania
fiHGSM – Dariusz Ślęzak.
nej o prawomocności Walnansowego Spółdzielni sporządzonego na dzień 31. Tym razem zapoznał zebranego Zgromadzenia Człon12. 2014 r.,
nych z przeprowadzonej
ków HGSM i jego zdolności
4/2015
– podziału wyniku finansowego Spółdzielni na przełomie 2014-2015 r.
do podejmowania uchwał.
za rok 2014,
lustracji pełnej Spółdzielni
Sprawozdania:
5/2015
– przyjęcia Sprawozdania z działalności Za- za lata 2011, 2012, 2013,
- Rady Nadzorczej
rządu HGSM w roku 2014,
2014. Poinformował obecDariusz Ślęzak – Sekre6/2015
– udzielenia absolutorium za rok 2014 Preze- nych, że obowiązkiem RN
tarz Rady Nadzorczej HGSM,
sowi Zarządu HGSM Adamowi Bomba,
jest przedstawienie wynipoinformował zebranych, iż
7/2015
– udzielenia absolutorium za rok 2014 Człon- ków lustracji Walnemu.
pełna treść Sprawozdania Rakowi Zarządu Waldemarowi Brzuchacz,
Mówca zaznaczył, że odpody
Nadzorczej
została
8/2015
– przyjęcia Sprawozdania z działalności Sta- wiedzialny za lustrację
umieszczona na stronie interłej Komisji Statutowej HGSM za okres od 2. 01. Związek Rewizyjny Spółnetowej Spółdzielni, opublido
31. 12. 2014 r.,
dzielczości Mieszkaniowej
kowana w gazecie osiedlo9/2015
– przyjęcia informacji z przeprowadzonej w Katowicach ocenił pozywej, jak również wyłożona
Lustracji pełnej HGSM za lata 2011, 2012, 2013, 2014, tywnie działania HGSM
do wglądu w siedzibie Spółdzielni, w związku, z czym - 10/2015 – oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań w badanym okresie i nie
zaciąganych przez HGSM,
sformułował
żadnych
przedstawił najważniejsze
11/2015
– ustanawiania prawa odrębnej własności wniosków. WZ przyjęło inaspekty Sprawozdania oraz
lokali mieszkalnych i ich sprzedaży na rzecz najem- formację.
sytuację finansową HGSM.
ców wg zapisów § 87 Statutu HGSM,
Wynik finansowy HGSM
W imieniu Rady zwrócił się
12/2015
– sprzedaży lokalu użytkowego nr 1 przy
za rok 2014 to wartość doo udzielenie absolutorium
Placu Wyzwolenia 9 w Katowicach.
datnia
w
kwocie
członkom Zarządu.
- Wnioski w sprawie:
3.244.227,36 zł. Prowadzą- Finansowe i Zarządu
Zabierając głos Adam Bom- - 1/2015 – utworzenia budżetu obywatelskiego prze- cy obrady przedstawił proznaczonego na wykonanie prac wnioskowanych pozycję podziału tych środba, zaznaczył, że pełna treść
przez mieszkańców,
ków na 8 zadań m.in. na:
sprawozdań została także
2/2015
– utworzenia rezerw finansowych na wypa- - pokrycie rozliczeń międzyumieszczona na stronie indek znacznego wzrostu stóp procentowych,
okresowych
eksploatacji
ternetowej HGSM, opubliko3/2015
– kontynuacji przyjętego przez WZCz 22. 05. pustostanów,
wana w „Naszym Osiedlu”,
2014 r. Wniosku nr 1/2014 w sprawie zobowiązania - zasilenie funduszu rejak również wyłożona do
Zarządu HGSM do podjęcia, wspólnie z mieszkańca- montowego nieruchomowglądu w siedzibie Spółmi lub w uzgodnieniu z ich Przedstawicielami, dzia- ści mieszkalnych usytuowadzielni. Prezes skupił się
łań zmierzających do ograniczenia kosztów eksplo- nych w Os. Michalskiego
więc na przedstawieniu podatacji w poszczególnych Osiedlach.
z pożytków z anten na bustawowych zagadnień obydynku kotłowni,
dwu dokumentów i przedłożył opinię biegłego rewidenta z bada- w celu przedłożenia ich WZ, gdyż - pokrycie rozliczeń międzyokresowych eksploatacji zasobów (mania
sprawozdania
finansowego ustawodawca nie wprowadził żadjątku) HGSM, w tym przeznaczoHGSM za rok 2014. Opinia jest dla nych nowelizacji, które wymagałynych do wyburzenia, na cele eksby przygotowania poprawek. WZ
Spółdzielni pozytywna.
misji dłużników, na lokale socjalne,
sprawozdanie przyjęło.
- Stałej Komisji Statutowej
- zasilenie funduszu zasobowego,
Absolutorium
Przewodniczący Walnego ZgroWalne Zgromadzenie – po odrzu- - zasilenie funduszu remontowego cemadzenia – Damian Chmura, jako
lem sfinansowania robót remontoPrzewodniczący Stałej Komisji Sta- ceniu wniosku o przeprowadzenie
wych niepokrywanych wpłatami
tutowej zapoznał zebranych, ze tajnego głosowania – udzieliło absolokatorów, w tym między innymi:
Sprawozdaniem z działalności Ko- lutorium p.p.: Adam Bomba – Premisji w 2014 roku. Jak mówił Komi- zesowi Zarządu i Waldemar Brzuciąg dalszy na str. 4 
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 ciąg dalszy ze str. 3
dofinansowanie wymiany stolarki
okiennej, remonty lokali z przeznaczeniem na lokale socjalne, wykonanie robót w lokalach mieszkalnych, które obciążają HGSM jako
Wynajmującego,
- zasilenie funduszu remontowego,
nieruchomości, proporcjonalnie do
metrów kwadratowych powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych
w danej nieruchomości. WZ zatwierdziło podział tzw. zysku.
W dalszej części Adam Bomba wy-
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jaśnił członkom konieczność zwiększenia
sumy zobowiązań
jakie Spółdzielnia może zaciągać
i zwrócił się do Walnego Zgromadzenia Członków HGSM, które jest
wyłącznie uprawnione do jej oznaczenia, o zmianę zatwierdzonej w tej
sprawie 16. maja 2013 r. uchwały nr
10/2013 WZCz.

W trakcie Walnego głos zabrało
kilkunastu Członków HGSM. Obszernych odpowiedzi na poruszone kwestie udzielali Cecylia Gasz-Płońska
i Adam Bomba.
Zamykając Walne Zgromadzenie
Damian Chmura podziękował spółdzielcom za merytoryczne wystąpienia i uczestnictwo w kilkugodzinnych obradach.
abo

Zapraszamy dzieci do udziału

„Lato w mieście”

Ferie letnie rozpoczęte i w Klubie Osiedlowym „Siódemka” – Dąbrówka Mała, ul. Strzelców Bytomskich 21 – ruszyły zajęcia dla dzieci i młodzieży pozostających w obydwa miesiące letniej kanikuły w mieście.

Od 1 lipca do 31 sierpnia br. w godzinach 1000 - 1400
najmłodsi mieszkańcy będą tam mogli bezpiecznie spędzić czas.
W programie akcji sporo atrakcji. Zaplanowano gry, zabawy, konkursy, wyjścia do kina.

Wyjeżdżając, przeczytaj, pamiętaj, stosuj!!!

W

akacyjne wojaże rozpoczęte. Lipiec, sierpień, to od lat miesiące częstszych naszych peregrynacji. Wielu z nas urlopy ma już zaplanowane i liczy czas do wyjazdu. Inni jeszcze zastanawiają się
dokąd wyjechać, co tym trudniejsze, gdyż kierunek Tunezja ze względu na ostatnie wydarzenia faktycznie odpada, a Grecja jest niewiadomą.
I jednym i drugim, nawet tym, którzy opuszczą swe mieszkania tylko
na kilka dni, zwracamy uwagę, że
z chwilą wyjazdu nasze mieszkania
są zdecydowanie bardziej narażone
na wizytę nieproszonych gości, amatorów łatwego zarobku.
Sposobów zabezpieczenia mienia
jest mnóstwo: od depozytów bankowych, poprzez własne sejfy, spisywanie i oznaczanie przedmiotów
etc. Od lat wiadomo jednak, że najpewniejszym zabezpieczeniem jest
uważny sąsiad. Często drażniąca nas
jego wścibskość może okazać się
nieoceniona w dopilnowaniu naszego dobytku. Dlatego nie zadzierajmy
z sąsiadami i zadbajmy wcześniej
o grono życzliwych i przyjaznych
nam osób, które doglądną mieszkania i zareagują na jakiegokolwiek
niebezpieczeństwo, awarię.
Dobrze poprosić sąsiada,
by zbierał z wycieraczki ewentualne materiały reklamowe i szczegól-
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nie starannie zerkał, czy ktoś obcy
nie kręci się przy naszym „M”, a przy
okazji podlał kwiatki.
Warto też szepnąć najbliższemu
otoczeniu, że nie planujemy przeprowadzki, bo bywało i tak, że złodzieje w biały dzień dostawali się do
mieszkania, a pytani przy wynoszeniu mebli i innych przedmiotów, co
robią, grzecznie odpowiadali: Przeprowadzka.
Awaria
Ważnym jest, by można było,
w razie potrzeby – awarie nie czekają na powrót – błyskawicznie
skontaktować się z nieobecnym
w swoich czterech ścianach.
Pamiętajmy i na wszelki wypadek
pozostawmy u sąsiada, w osiedlowej
administracji adresy bądź telefony,
pod którymi będziemy uchwytni lub
zostawmy informację, do kogo z najbliższej rodziny można się zwrócić
z chwilą zaistnienia nieprzewidzianego zdarzenia w naszym mieszka-

niu. Niezależnie, przypominamy,
by koniecznie przed wyjazdem
sprawdzić: czy gaz odcięty, woda
zakręcona, prąd wyłączony,
a okna i sic! drzwi zamknięte, bo
bywało, bywało, że w pośpiechu
wyjeżdżający zapomnieli zamknąć drzwi.
Tych kilka z pozoru oczywistych
rad może uchronić nas przed przykrymi konsekwencjami.
Dodatkowo apelujemy o nierozpowiadanie wszem i wobec o terminie i czasie nieobecności, jak
i opowiadaniu czego to w domu
nie mamy. Każda pochopnie przekazana, wydawałoby się niewinna,
wiadomość może być wykorzystana bez skrupułów przez amatorów
łatwego zarobku i może po powrocie okazać się, że faktycznie
nic już nie mamy, a dorobek wielu
lat, często całego życia, z mienił
właściciela...
pes
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Daj przykład sąsiadowi

nastaniem cieplejszych dni, dzieci korci do zabawy na świeżym powietrzu, i – tu bez zaskoczenia – nasze czworonożne
pupilki również. Niestety, zazwyczaj bawią się one na tym samym
trawniku. A gdzie pies tam i zwykle... qpa.
Kiedy na takim trawniku zaczynają
harcować dzieciaki – szczególnie te
młodsze, biorące jeszcze wszystko

CENTRALA TELEFONICZNA
32 606-17-00
Fax. 32 606-17-91

Siedziba Zarządu HGSM
Katowice, ul. Gliwicka 65
Biuro Obsługi Mieszkańca 32 606-17-81, 82
Wymiana Okien 32 606-17-83
Sekcja ds. windykacji 32 606-17-85, 86
Sekcja ds. członkowskich 32 606-17-87, 88
Czynsze 32 606-17-62, 63
Administracja AD1 „Szopienice”
Katowice, Strzelców Bytomskich 21
Kierownik Administracji
Katarzyna Liszka-Włosowicz   32 606-17-10
Obsługa Mieszkańca 32 606-17-11, 12
Technik Budownictwa 32 606-17-13
Administracja AD2 „Baildon”
Katowice, Dąbrówki 4B
p.o. Kierownika Administracji .
Magdalena Klimek 32  606-17-20
Obsługa Mieszkańca 32 606-17- 21, 22
Technik Budownictwa 32 606-17-23

Bierz przykład i naśladuj
w swoje łapki, (do buzi!) – robi się już
„niesympatycznie”... Bakterie, choroby, można się na ten temat rozpisywać.
Dorosłych z pewnością irytuje
sam widok takich odchodów w zasięgu wzroku. Nie mówiąc o sytuacji, kiedy natrafiamy na nie bezpośrednio na chodniku, ulicy – fuj.
A przecież niewiele trzeba by problem z psimi, i nie tylko odchodami,
w ogóle nie istniał. Wystarczy tylko
sprzątnąć po swoim pupilu... i już
Apel do właścicieli psów, kotów: Bądź pierwszy, daj przykład
sąsiadowi, również posiadającemu czworonoga, że po zwierzęciu
można posprzątać. Bez wstydu.
Dawno już minęły czasy, kiedy na
osobę sprzątającą po psie spoglądano
dziwnym wzrokiem i pytano „po co
to?”. Niektórzy nawet prowokują w żartach, że Niemiec potrafi, a Polak nie!?

Dzisiaj każdy chce mieć nie tylko
piękne mieszkanie, ale i otoczenie domu. Sprzątający mogą się dwoić, troić,
ale bez pomocy samych mieszkańców
nigdy do końca nie będzie ekstra.
Trudno jest być tym pierwszym,
trzecim czy czwartym, który weźmie
„to” w swoje ręce – prawda. Gdy
jednak piąty, siódmy, dziesiąty człowiek będzie schylał się i sprzątał, stanie się to regułą, przyjętą normą.
Wtedy dziwnym wzrokiem patrzeć
się będzie na tych, co nie sprzątają.
Wychodząc z czworonożnym pupilem na spacer wystarczy mieć plastikowy woreczek i w skrócie: Schylasz się – Zakładasz – Podnosisz – Zawijasz – Wyrzucasz –
...Spróbujemy?
pes
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Administracja AD3 „Nikiszowiec”
Katowice, Pl. Wyzwolenia 4
Kierownik Administracji .
Mariusz Rogacki 32 606-17-30
Obsługa Mieszkańca 32 606-17-31
Technik Budownictwa 32 606-17-32
Zespół ds. Technicznych
i Nadzoru
Kierownik Zespołu
inż. Roman ADAMCZYK 32 606-17-80
Zespół ds. Remontów,
Inwestycji i Nadzoru
Kierownik Zespołu
Dorota MIZERACKA 32 606-17-70
Samodzielne stanowisko
ds. Ochrony Środowiska i Zabytków
Specjalista  Leszek SZKLARZ 32 606-17-42
Samodzielne stanowisko ds. sieci
i instalacji cieplnych
Specjalista mgr Jerzy ŻAK 32 606-17-45
Samodzielne stanowisko ds. sieci
i instalacji wod-kan i gaz.
Specjalista
Krzysztof OCHMANN 32 606-17-43, 46
Samodzielne stanowisko ds. sieci
i instalacji elektrycznej i dźwigowej
Specjalista
mgr inż. Jerzy WYSOCKI 32 606-17-44
CAŁODOBOWE POGOTOWIE
AWARYJNE
„Instal Serwis”
Tel. 32  606-17-00 wew.4  .
32  606-17-38

Nasze Osiedle
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Pamiętaj o dodatku mieszkaniowym
Ustawa z 21 czerwca 2001 r. (Dz.U.
nr 71 poz. 734 z póź. zm.) w art. 31
ust. 1 określa dochód, dający podstawę do przyznania dodatku mieszkaniowego. Za podstawę przyjmuje
się kwotę najniższej emerytury,
która od 1. 03. br. wynosi 880,45
zł. Dodatek przysługuje osobom, których średni miesięczny DOCHÓD
BRUTTO (z podatkiem) na jednego
członka gospodarstwa domowego
w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie świadczenia nie przekracza:
- w gospodarstwie jednoosobowym 175% najniższej emerytury, tj.
1540,79 zł, - w gospodarstwie wieloosobowym 125% kwoty najniższej
emerytury, czyli 1100,56 zł.

Kwota brutto to kwota bez składki: - emerytalnej, rentowej, chorobowej.
Dodatek przyznawany jest na normatywną powierzchnię mieszkaniową, a do dochodu gospodarstwa domowego wlicza się, dochody brutto
wszystkich zamieszkałych w danym
gospodarstwie.
Do dochodu nie wlicza się
m.in. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania,
zasiłków oraz dodatków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych
i jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze

z pomocy społecznej, dodatku
mieszkaniowego.
Szczegółowe informacje o wszelkich kryteriach przyznawania pomocy zainteresowani uzyskają w:
Mysłowiczanie w UM przy ul.
Powstańców 1, a Katowiczanie
we właściwym dla miejsca zamieszkania Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej. Wykaz TPPS
w osiedlowych Administracjach.
PAMIĘTAJMY: dodatek przyznawany jest od 1. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożyliśmy wniosek, tj. jeżeli wniosek
złożymy np. do końca lipca, to po jego pozytywnym rozpatrzeniu przyznane świadczenie otrzymamy od
1 sierpnia.
pes

PLAN REMONTÓW BIEŻĄCYCH HUTNICZO-GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA ROK 2015
ADMINISTRACJA AD1, AD2, AD3
zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 619/2015/13 w dniu 18. 03. 2015 r.
Katowice, Marzec 2015 rok

Lp.

Lokalizacja

Zakres prac

Kwota
szacunkowa
w zł brutto

1

2

3

4

ADMINISTRACJA AD1
1

Wałowa 9

2

Janusza
Korczaka 33-35

3

Morawa 66, 68, 70,
72, 74, 76, 78, 79,
79a, 80, 81, 83, 85,
87, 89

4

Henryka
Dąbrowskiego 19

Remont instalacji elektrycznej.

25.000,00

Remont klatki schodowej z wymiana instalacji elektrycznej.

76.000,00

Wymiana przykanalików kanalizacji sanitarnej.

50.000,00

Remont klatki schodowej z wymianą instalacji elektrycznej.

38.000,00

RAZEM AD1

189.000,00

ADMINISTRACJA AD2

6

1

Błękitna 2

Oczyszczenie elewacji z glonów i zabezpieczenie.
Wymiana okienek piwnicznych, izolacja i docieplenie fundamentów.

80.000,00

2

Błękitna 4

Oczyszczenie elewacji z glonów i zabezpieczenie.
Wymiana okienek piwnicznych, izolacja i docieplenie fundamentów.

80.000,00

3

Błękitna 6a

Oczyszczenie elewacji z glonów i zabezpieczenie.
Wymiana okienek piwnicznych, izolacja i docieplenie fundamentów.

80.000,00

Nasze Osiedle
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Lp.

Lokalizacja

Zakres prac

Kwota
szacunkowa
w zł brutto

1

2

3

4

4

Błękitna 8a

Oczyszczenie elewacji z glonów i zabezpieczenie.Wymiana
okienek piwnicznych, izolacja i docieplenie fun damentów.

80.000,00

5

Błękitna 10a

Oczyszczenie elewacji z glonów i zabezpieczenie.
Wymiana okienek piwnicznych, izolacja, docieplenie fundamentów.

80.000,00

6

Piotra Niedurnego 6

Remont przejazdu.

13.000,00

7

Widok 33

Remont klatki schodowej z wymianą instalacji elektrycznej.

55.000,00

8

Dobra 15

Remont klatki schodowej.

30.000,00

9

Dobra 17

Remont klatki schodowej.

30.000,00

10

Karola 1

Remont instalacji elektrycznej w klatce schodowej.

23.000,00

RAZEM AD2

551.000,00

ADMINISTRACJA AD3

Oswobodzenia
36-36c

Remont kominów powyżej połaci dachu, wymiana rynien, obróbek.

91.332,24

2

Oswobodzenia
38, 38a, 38b

Remont kominów powyżej połaci dachu, wymiana rynien, obróbek.

68.499,18

Św. Anny 7

Remont instalacji elektrycznej, naprawa podłóg, wymiana
okien, naprawa tynków, malowanie tynków schodów, podłóg,
balustrad oraz białkowanie piwnic i strychów. Piony gazowe
skręcane w lokalach.

50.000,00

Św. Anny 9

Remont instalacji elektrycznej naprawa, podłóg, pochwytu balustrady, drzwi do piwnicy i do 1 komórki, wymiana okien, naprawa
tynków, malowanie tynków, schodów, podłóg, balustrad oraz białkowanie piwnic i strychów. Piony gazowe skręcane w lokalach.

50.000,00

Św. Anny12

Remont instalacji elektrycznej, naprawa pochwytu balustrad,
wymiana okien, naprawa tynków, malowanie tynków, schodów, podłóg, balustrad oraz białkowanie piwnic i strychów.
Na schodach częściowo płyty OSB. Piony gazowe skręcane.

50.000,00

Św. Anny13

Remont instalacji elektrycznej, naprawa podłóg, balustrad, wymiana okien, naprawa tynków, malowanie tynków, schodów,
podłóg, balustrad oraz białkowanie piwnic i strychów. Na
schodach częściowo płyty OSB. Piony gazowe skręcane.

50.000,00

Św. Anny 14

Remont instalacji elektrycznej, naprawa podłóg, wymiana
okien, naprawa tynków, malowanie tynków, schodów, podłóg,
balustrad oraz białkowanie piwnic i strychów. Na stopnicach
i spocznikach do II p. płyty OSB. Piony gazowe skręcane.

50.000,00

Św. Anny 15

Remont instalacji elektrycznej, naprawa podłóg, balustrad, wymiana okien, naprawa tynków, malowanie tynków, schodów,
podłóg, balustrad oraz białkowanie piwnic i strychów. Na
schodach częściowo płyty OSB. Piony gazowe skręcane.

50.000

Odrowążów 9

Remont instalacji elektrycznej, wymiana okien, naprawa tynków, malowanie tynków, schodów, podłóg, balustrad oraz
białkowanie piwnic i strychów. Na schodach częściowo płyty
OSB. Piony gazowe skręcane.

50.000

3

4

5

6

7

8

9
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PLAN REMONTÓW BIEŻĄCYCH HUTNICZO-GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA ROK 2015
 ciąg dalszy
ADMINISTRACJA AD1, AD2, AD3
ze str. 7
Lp.

Lokalizacja

Zakres prac

Kwota
szacunkowa
w zł brutto

1

2

3

4

Odrowążów 11

Remont instalacji elektrycznej, wymiana okien, naprawa tynków, malowanie tynków, schodów, podłóg, balustrad oraz
białkowanie piwnic i strychów. Na schodach OSB do I piętra.
Piony gazowe skręcane.

50.000

Odrowążów 13

Remont instalacji elektrycznej, naprawa podłóg, wymiana
okien, naprawa tynków, malowanie tynków schodów, podłóg,
balustrad oraz białkowanie piwnic i strychów. Na schodach
płyty OSB do II piętra. Piony gazowe skręcane.

50.000

Odrowążów 15

Remont instalacji elektrycznej, naprawa podłóg, wymiana
okien, naprawa tynków, malowanie tynków schodów, podłóg,
balustrad oraz białkowanie piwnic i strychów. Na schodach
płyty OSB do I piętra. Piony gazowe skręcane.

50.000,00

13

Odrowążów 20

Remont instalacji elektrycznej, naprawa balustrady, wymiana
okien, naprawa tynków, malowanie tynków schodów, podłóg,
balustrad oraz białkowanie piwnic i strychów. Na schodach
płyty OSB do II piętra. Piony gazowe skręcane.

50.000,00

14

Zofii
Nałkowskiej 7

Remont instalacji elektrycznej, naprawa schodów ( stopnic,
podłóg, balustrad,) wymiana okien, naprawa tynków, malowanie tynków, schodów, podłóg, balustrad oraz białkowanie piwnic i strychów. Piony gazowe skręcane.

50.000,00

15

Zofii
Nałkowskiej 9

Remont instalacji elektrycznej, naprawa schodów balustrady,
wymiana okien, naprawa tynków, malowanie tynków schodów, podłóg, balustrad oraz białkowanie piwnic i strychów.
Na 4 spocznikach i na parterze płyty OSB. Piony gazowe
skręcane.

50.000,00

16

Giszowiecka 1

Remont instalacji elektrycznej, naprawa podłóg, wymiana
okien, naprawa tynków, malowanie tynków schodów, podłóg,
balustrad oraz białkowanie piwnic i strychów.

50.000,00

Giszowiecka 4

Remont instalacji elektrycznej, naprawa podłóg, wymiana
okien, naprawa tynków, malowanie tynków, schodów, podłóg,
balustrad oraz białkowanie piwnic i strychów. Naprawa schodów do piwnicy. Na schodach płyty OSB do II piętra.

50.000,00

18

Plac Wyzwolenia 4

Remont instalacji elektrycznej, naprawa podłóg, wymiana
okien, naprawa tynków, malowanie tynków schodów, podłóg,
balustrad oraz białkowanie piwnic i strychów. Piony gazowe
skręcane powyżej I piętra.

50.000,00

19

Lwowska 30a

Remont klatki schodowej z wymianą instalacji elektrycznej.

25.000,00

20

Lwowska 16, 18,
20, 22, 24, 26, 28

Opracowanie projektu na wymianę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

30.000,00

21

Grodowa 24

Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

30.000,00

10

11

12

17

RAZEM AD3
OGÓŁEM: AD1, AD2, AD3

8
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PLAN REMONTOWY HUTNICZO-GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA ROK 2015
ADMINISTRACJA AD1, AD2, AD3
zatwierdzony przez Radę Nadzorczą
Uchwałą Nr 618/2015/12 w dniu 18. 03. 2015 r.
Katowice, Marzec 2015 rok

Lp.

Lokalizacja

Zakres robót do wykonania

Planowana
wartość robót
w zł brutto

1

2

3

4

ADMINISTRACJA AD1
Wykonanie docieplenia budynku wraz z wykonaniem zabezpieczenia konstrukcji budynku i dokumentacją projektową.

1

Ludwika
Zamenhoffa 22-26

2

Wałowa 8-8a

Remont połaci dachu.

130.000,00

3

gen. Józefa
Hallera 30a-d

Remont klatki schodowej z wymianą
instalacji elektrycznej.

170.000,00

4

5

gen. Józefa
Hallera 62

gen. Józefa
Hallera 64

6

Ciesielska 11-13

7

Osiedle ks. prof. Konstantego
Michalskiego

8

Janusza Korczaka 40-44

9

Przedwiośnie 2-4-6

10

11. Listopada 9

1. Wykonanie przyłącza gazu pod kuchenki gazowe
– opłata przyłączeniowa.
2. Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu pod
kuchenki gazowe z opracowaniem dokumentacji
projektowej.
3. Wykonanie projektu na docieplenie budynku.
1. Wykonanie przyłącza gazu – opłata przyłączeniowa.
2. Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej pod
kuchenki z modernizacją przewodów spalinowych
oraz wykonanie dokumentacji projektowej.
3. Dokończenie termomodernizacji.
Wykonanie dokumentacji projektowej na docieplenie budynku.
Wykonanie nowej sieci wodociągowej do budynków wraz z wykonaniem dokumentacji.
Remont klatki schodowej z wymianą instalacji elektrycznej.
Remont klatki schodowej z wymianą instalacji elektrycznej.

RAZEM AD1

820,00
15.000,00

10.000,00
4.700,00.
65.000,00

227.811,89
18.000,00.
300.000,00
125.000,00
125.000,00
3.214.349,57

100.000,00.
20.000,00
5.575.681,46

ADMINISTRACJA AD2
1

Zielonogórska
5, 7, 9, 11

1. Remont balkonów.
2. Naprawa elewacji.
3. Kompleksowy remont schodów zewnętrznych.

232.230,52
50.000,00
70.000,00

Nasze Osiedle

ciąg dalszy na str. 10 

1. Termomodernizacja budynku z robotami towarzyszącymi, wymiana instalacji centralnego ogrzewania z wymiennikiem.
2. Likwidacja szamba z niezbędną przebudową kanalizacji sanitarnej.
3. Wykonanie projektu przebudowy wewnętrznej
instalacji elektrycznej.

1.050.000,00
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 ciąg dalszy
ze str. 9

PLAN REMONTOWY HUTNICZO-GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA ROK 2015
ADMINISTRACJA AD1, AD2, AD3

Lp.

Lokalizacja

Zakres robót do wykonania

Planowana
wartość robót
w zł brutto

1

2

3

4

18. Sierpnia 3a

Wykonanie docieplenia budynku z wymianą instalacji centralnego ogrzewania, wymiana przykanalików
instalacji deszczowej.

610.000,00

18. Sierpnia 5-5a

Wykonanie docieplenia budynku z wymianą instalacji centralnego ogrzewania, wykonaniem nowego
przyłącza wysokich parametrów i montażem nowego wymiennika ciepła, wymiana przykanalików
instalacji deszczowej.

940.305,70

4

18. Sierpnia 7-7a

Wykonanie docieplenia budynku z wymianą instalacji centralnego ogrzewania, wykonaniem nowego
przyłącza wysokich parametrów i montażem nowego wymiennika ciepła, wymiana przykanalików
instalacji deszczowej.

967.223,83

5

18. Sierpnia 8, 8a, 8b

Remont klatki schodowej z wymianą instalacji elektrycznej.

135.000,00

Lipowa 1-3,

1. Wykonanie docieplenia budynku wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
2. Remont instalacji elektrycznej klatki schodowej.

1.022.000,00

6

1. Wykonanie docieplenia budynku wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania.
2. Remont instalacji elektrycznej klatki schodowej.

1.000.000,00

2

3

7

8

9
10

Lipowa 5-7
18. Sierpnia 1-1, 3-3a,
5-5a, 7-7a,
Gabriela Narutowicza
3-7a, 9-9a
Barbary 5-9,
Mikołowska 54
Żelazna 22-22a

Wymiana głównego kolektora instalacji deszczowej
z robotami towarzyszącymi.
Wykonanie dokumentacji projektowej na docieplenie budynku.
Remont pokrycia dachu.
RAZEM AD2

40.000,00

40.000,00
380.000,00

35.000,00
120.000,00
5.641.760,05

ADMINISTRACJA AD3
1

Oswobodzenia 36a-c

2

Oswobodzenia 38a-c

3

Grodowa 30a, b, c

Wykonanie dokumentacji projektowej na docieplenie budynku.
Wykonanie dokumentacji projektowej na docieplenie budynku.
Remont klatek schodowych z wymianą instalacji
elektrycznej oraz remont schodów zewnętrznych.

18.000,00
18.000,00
230.000,00

RAZEM AD3

266.000,00

OGÓŁEM AD1, AD2, AD3

11.483.441,51

Uwaga! Wartość planowanych robót – 11.483.441,51 zł w tym:
 Kredyty do wykorzystania z roku 2014 – 3.471.622,53 zł
 Kredyty do zaciągnięcia 5.336.349,57 zł
 Środki własne – 2.675.469,41,41 zł
Wysokości środków własnych mogą być wyższe w zależności, jaki udział własny zaproponuje
Bank PKO przy nowych kredytach, tj. od kwoty 5.336.349,57 zł

10

Nasze Osiedle

nr 2 /lipiec 2015

Każde głosowanie to decyzja

Prezes Zarządu – Adam Bomba

Walne
Zgromadzenie
Członków
Hutniczo-Górniczej
Spółdzielni
Mieszkaniowej
w obiektywie „NO”

Cecylia Gasz-Płońska - przewodnicząca RN HGSM

Proszę mi powiedzieć…

A ja proszę…

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna

Nasze Osiedle
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Remonty 2015

Przy ul. Ludwika Zamenhofa 22-26
wykona się docieplenie

Remonty 2015

ul. Lipowa 5-7 - powyżej - i Lipowa 1-3 - poniżej z prawej
– jeszcze przed termomodernizacją i robotami
towarzyszącymi oraz wymianą instalacji c.o.

ul. 18. sierpnia 8 i 8A, B (z lewej) i Grodowa 30A, C (z prawej)
jeszcze przed remontem klatek schodowych

ul. Lipowa 1-3

Połacie dachu będą remontowane – ul. Żelazna 22-22a (z lewej) i ul. Wałowa 8-8a (z prawej)

