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W obradach mogą wziąć udział członkowie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, których obejmuje 
odpowiednia część Walnego Zgromadzenia, za okazaniem dowodu tożsamości.

Kandydatów do Rady Nadzorczej należy zgłaszać w terminie do dnia 3.06.2019r. do biura Za-
rządu Spółdzielni. Zgłoszenie kandydata powinno spełniać warunki określone w § 44 ust. 2 Statutu 
Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Druki niezbędnych oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Chorzowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej – www.chsm.com.pl oraz w Dziale Organizacji i Kadr w siedzibie Dyrekcji ChSM 
(pok. nr 22), przy ul. Kopalnianej 4a w Chorzowie.

Kandydatury do Rady Osiedla należy zgłaszać do Komisji Wyborczej na odpowiedniej części 
Walnego Zgromadzenia (pkt. 4 porządku obrad).

Sprawozdania i projekty uchwał będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zostaną od 
20 maja 2019r. wyłożone w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4a w Chorzowie, w Dziale Or-
ganizacji i Kadr (pok. 22) w poniedziałki, wtorki, czwartki w godz. 730-1400, w środy w godz. 730-1600 
oraz w piątki 730-1200. Członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się z tymi dokumentami.

Z poważaniem, Zarząd ChSM

Z A W I A D O M I E N I E
ZARZĄD CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CHORZOWIE
działając na podstawie § 42 ust. 1 Statutu ChSM zwołuje Walne Zgromadzenie 

Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które jest podzielone na 4 części 
z następującym porządkiem obrad

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ChSM
1. Otwarcie obrad - wybór Prezydium części Walnego Zgromadzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wybory Komisji: Skrutacyjnej i Wyborczej.
4. Zgłaszanie kandydatów do Rady Osiedla dla rejonu administracyjnego właściwego dla 

danej części Walnego Zgromadzenia. Zamknięcie listy kandydatów.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności ChSM za 2018r., obejmujące sprawozdanie finansowe.
6. Przedstawienie informacji o realizacji wniosku polustracyjnego.
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018r.
8. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej na temat prawomocności części Walnego Zgro-

madzenia.
9. Przedstawienie zgłoszonych kandydatów do Rady Nadzorczej. 
10. Przedstawienie zgłoszonych kandydatów do Rady Osiedla dla rejonu administracyjne-

go właściwego dla danej części Walnego Zgromadzenia.
11. Wybory Rady Nadzorczej i Rady Osiedla dla rejonu administracyjnego właściwego dla 

danej części Walnego Zgromadzenia.
12. D y s k u s j a.
13. Podjęcie uchwał w sprawie: 

• zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018r.,
• przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami z pozostałej działalności gospo-

darczej Spółdzielni,
• zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ChSM za 2018r.,
• zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności ChSM za 2018r. 

i udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok 2018r.,
• ustalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 

2019/2020,
• przyjęcia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz działalności społecznej 

i oświatowo -  kulturalnej w roku 2019,
• projektów uchwał wniesionych na podstawie § 43 ust. 6-8 Statutu ChSM.

14. Ogłoszenie przez Prezydium wyników wyborów do Rady Osiedla dla rejonu administra-
cyjnego właściwego dla danej części Walnego Zgromadzenia.

15. Publikacja wyników głosowania nad uchwałami i ogłoszenie składu Rady Nadzorczej na 
ostatniej 4. części Walnego Zgromadzenia.
Wyniki głosowania do Rady Nadzorczej zostaną wpisane do protokołu następnie przekazywane-
go za pośrednictwem notariusza do komisji wyborczej ostatniej czwartej części Walnego Zgro-
madzenia celem zsumowania głosów. Wyniki głosowania publikuje się i ogłasza skład Rady Nad-
zorczej, jako uchwałę podjętą w drodze głosowania tajnego, na 4. części Walnego Zgromadzenia.

16. Odczytanie listy pełnomocnictw.
17. Zamknięcie obrad.

Informację o terminach i miejscu 4 części Walnego Zgromadzenia ChSM 
zamieszczamy na stronie 3
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ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA

Administracja
Zakończono prace związane z wymianą 

stolarki okiennej w lokalach użytkowych 
przy ul. Bocznej 12, malowaniem klatki 
schodowej w budynku przy ul. Kopal-
nianej 2, modernizacją placu zabaw przy 
ul. Kopalnianej 13-17, gdzie wykonano 
nową bezpieczną nawierzchnię, zamon-
towano nowe urządzenia zabawowe dla 
małych dzieci i ławeczki, a całość ogro-
dzono. W kwietniu dokonano przeglądów 
placów zabaw. Wykonane zostały napra-
wy i malowanie urządzeń zabawowych, 
ławek oraz piaskownic.

Rada Osiedla
Omówiono aktualny system gospodaro-

wania odpadami komunalnymi. Oceniono 
przebieg wiosennych prac porządkowych 
oraz stan techniczny placów zabaw. Rada 
Osiedla pozytywnie oceniła stan porząd-
kowy zasobów.

CHORZÓW BATORY 

Administracja
 Zgodnie z harmonogramem doko-

nano rocznych przeglądów instalacji 
gazowej oraz przewodów komino-
wych spalinowych i wentylacyjnych. 
Przeprowadzono również kontrolę 
instalacji przeciwpożarowej w bu-
dynkach. Firmy sprzątające “Madex” 
i “Bud-Kom” prowadzą prace pielę-
gnacyjne zieleni polegające m.in. na 
nasadzeniu kwiatów w donicach i na 
klombach.  

Zlecono dobudowę ogrodzenia 
placu zabaw przy ul. Kaliny 87-Or-
ląt 3-Karpacka 36 oraz wykonanie 
ogrodzenia placu zabaw przy ul. Pod-
miejskiej 15-25. Wykonano remont 
instalacji elektrycznej wewnątrz linii 

zasilających, rozdzielni, zabezpieczeń 
przedlicznikowych, oświetlenia klatek 
schodowych i piwnic na system ener-
gooszczędny w budynku przy ul. Ju-
bileuszowej 34-40, remont balkonów 
budynków mieszkalnych przy ul. Kar-
packiej 30-34, remont wiatrołapów 
klatek schodowych budynku miesz-
kalnego przy ul. Brzozowej 21-23 
oraz montaż osłony śmietnikowej przy 
budynku ul. Strzybnego 5-5b.

Rada Osiedla
Na kwietniowym posiedzeniu Rada 

Osiedla omówiła przygotowania do 
II części Walnego Zgromadzenia. Omó-
wiono również problematykę bieżącą.

CENTRUM

Administracja
W kwietniu br. w zasobach Administra-

cji „Centrum” wykonano wymianę pozio-
mów kanalizacji sanitarnej wraz z przyłą-
czami do budynku przy ul. Dąbrowskiego 
10-12. Zakończono remont instalacji elek-
trycznej oświetlenia klatek schodowych, 
piwnic i pomieszczeń gospodarczych 
z wymianą na system energooszczędny 
LED w budynkach przy ul. Pawła 22-22a. 
Opracowano dokumentację techniczno-
-projektową dotyczącą regulacji instalacji 
centralnego ogrzewania dla budynków 
przy ul. Konopnickiej 15-a-b, 17-a-b, Po-
niatowskiego 17-19. Wykonano i zamon-
towano kolejne estetyczne i praktyczne 
osłony śmietnikowe placyków gospodar-
czych przy budynkach Ks. Wł. Opolskiego 
3 i 7 oraz Stabika 6-24. Zakończono i ode-
brano roboty związane z wymianą włazów 
dachowych na kopułkowe w budynkach 
przy ul. Dąbrowskiego 4-18, Gajowej 
1-3-5-7, Pawła 22-22a, Słowiańskiej 10-
12-14-16. W budynkach przy ul. Stabika 
6-24 wymieniono drzwi wejściowe-głów-
ne do piwnic na przeciwpożarowe oraz 
wykonano naprawy schodów i posadzek 
w gankach piwnicznych. Wykonano prace 
konserwacyjne pokrycia dachów w bu-
dynkach przy ul. Kazimierza 10, Roose-
velta 3, Krasickiego 7a. 

Kontynuowano wymianę okien w miesz-
kaniach, przeglądy instalacji gazowych i prze-

glądy kominiarskie wraz z realizacją wynika-
jących z nich zaleceń. W kwietniu dokonano 
przeglądów placów zabaw. Uzupełniono ode-
skowanie piaskownic i ławek, przemalowano 
urządzenia sportowe i zabawowe oraz osłony 
placyków gospodarczych. Dowieziono czysty 
piasek do piaskownic. Aktualnie trwa pierw-
sze koszenie terenów zielonych. 

Zgodnie z opracowanym harmonogra-
mem przeprowadzono wiosenne przeglądy 
wszystkich budynków będących w zaso-
bach Administracji „Centrum”.  

Rada Osiedla
W kwietniu br. na posiedzeniu członkowie 

Rady Osiedla „Centrum” zapoznali  się z oce-
ną stanu technicznego zasobów Administracji 
„Centrum”, w tym również z oceną najstar-
szych zasobów mieszkalnych. Zgodnie z opra-
cowanym harmonogramem Rada Osiedla brała 
udział w przeglądach budynków i ich otoczenia. 
Rozpatrywano również sprawy bieżące.

RÓŻANA-GAŁECZKI

Administracja
W kwietniu 2019r. w zasobach Admi-

nistracji „Różana Gałeczki” zakończono 
prace związane z wymianą poziomów ka-
nalizacji w budynkach przy ul. Gałeczki 38 
i 41, Racławickiej 35 oraz z remontem pio-
nu kanalizacji deszczowej w budynku przy 
ul. Anny 19. Wykonano prace związane z za-
gospodarowaniem terenu przy ul. Młodzie-
żowej 41-43, remontem placyku gospodar-
czego przy ul. Astrów 12-14 oraz remontem 
chodnika przy ul. Działkowej 10ab. 

 Wykonywane były również okresowe 
kontrole szczelności instalacji gazowych, 
a także przeglądy kominiarskie i przeglą-
dy instalacji elektrycznych oraz realizacja 
wynikających z nich zaleceń. Na bieżąco 
usuwano zgłaszane awarie.

Rada Osiedla
Na posiedzeniu w kwietniu br. Rada 

Osiedla „Różana Gałeczki” dokonała ana-
lizy zaległości w opłatach w zasobach Ad-
ministracji oraz omówiła kwestie związane 
z przygotowaniami do Walnego Zgroma-
dzenia ChSM. Rozpatrywane były  również 
sprawy bieżące i wniesione przez miesz-
kańców Osiedla.

ŻYCIE SPÓŁDZIELNIŻYCIE SPÓŁDZIELNI
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 Obchody 228. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
oraz 98. rocznicy Wybuchu III Powstania Śląskiego rozpo-
częła 3 maja 2019 roku uroczysta Msza święta odprawio-
na w kościele pw. św. Barbary. Następnie odbył się prze-
marsz pod Pomnik Powstańca Śląskiego gdzie po odegraniu 
Hymnu Państwowego i przemówieniu Prezydenta Miasta 
(w imieniu Andrzeja Kotali wygłosił je I Zastępca – Wie-
sław Ciężkowski) złożono kwiaty. Chorzowską Spółdziel-
nię Mieszkaniową podczas tych uroczystości reprezentowali 
Prezes Zarządu Marek Kopel i Przewodnicząca Rady Nad-
zorczej Grażyna Widera. 

Delegacji ChSM nie zabrakło także na uroczystej Mszy 
świętej w Sanktuarium św. Floriana odprawionej 4 maja br. 
z okazji Święta Patrona Miasta. Nabożeństwu przewodni-
czył ks. bp Adam Wodarczyk. 8 maja 2019 uroczystości 
związane z obchodami 74. rocznicy zakończenia II wojny 
światowej odbyły się pod pomnikiem Żołnierzy Polskich 
przy ul. Śląskiej w Chorzowie. Wśród delegacji składają-
cych kwiaty pod monumentem znaleźli się także przedsta-
wiciele Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.  

Zdjęcia: Paweł Mikołajczyk, Mariusz Banduch

Tradycyjnie – w pierwszych dniach maja – 
w Chorzowie odbyły się uroczystości związa-
ne z przypadającymi na ten czas historyczny-
mi rocznicami. W tym roku świętowano 228. 
rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 98. 
rocznicę Wybuchu III Powstania Śląskiego, 
74. rocznicę zakończenia II wojny światowej 
oraz Święto Patrona Miasta - św. Floriana 
w 25-lecie wprowadzenia relikwii świętego 
do jego chorzowskiego sanktuarium. 

Chorzowska Majówka

Terminy i miejsca 4 części Walnego Zgromadzenia ChSM w roku 2019

10.06.2019r. (poniedziałek) 
godz. 17.00

I część Walnego Zgromadzenia ChSM obejmująca Rejon administracyjny „Żołnierzy Września” 
Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 113

11.06.2019r. (wtorek) 
godz. 17.00

II część Walnego Zgromadzenia ChSM obejmująca Rejon administracyjny „Chorzów-Batory” 
Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 113

12.06.2019r. (środa) 
godz. 17.00

III część Walnego Zgromadzenia ChSM obejmująca Rejon administracyjny „Centrum” 
Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 113

13.06.2019r. (czwartek) 
godz. 17.00

IV część Walnego Zgromadzenia ChSM obejmująca Rejon administracyjny „Różana-Gałeczki” 
Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 113
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Walne Zgromadzenie Chorzowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w dniach 
7-10.05.2018r. podjęło uchwały w nastę-
pujących sprawach:

• Uchwałę nr 1/2018 w sprawie wpro-
wadzenia zmian do Statutu Chorzow-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

W dniu 21 sierpnia 2018r. Sąd Rejo-
nowy Katowice-Wschód wydał po-
stanowienie o wpisaniu do Krajowego 
Rejestru Sądowego zmian do statutu 
Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej /sygn. akt KA.VIII NS-REJ.KRS 
01750/18/134/.

• Uchwałę nr 2/2018 w sprawie za-
twierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego za 2017 rok.

W dniu 16 maja 2018r. Sąd Rejonowy 
Katowice-Wschód wydał postanowie-
nie o wpisaniu do Krajowego Rejestru 
Sądowego wzmianki o złożeniu spra-
wozdania finansowego Chorzowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej za okres 
od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.

• Uchwałę nr 3/2018 w sprawie prze-
znaczenia nadwyżki przychodów 
nad kosztami z pozostałej działalno-
ści gospodarczej Spółdzielni za rok 
2017.

Zasilenie poszczególnych działalności 
Spółdzielni w 2018r. nastąpiło zgodnie 
z uchwałą.

• Uchwałę nr 4/2018 w sprawie za-
twierdzenia rocznego sprawozdania 
z działalności Rady Nadzorczej Cho-
rzowskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej za 2017r.

Uchwała jest zarazem realizacją 
uchwały.

• Uchwałę nr 5/2018 w sprawie za-
twierdzenia rocznego sprawozdania 
z działalności Zarządu Chorzow-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 
2017r.

Uchwała jest zarazem realizacją 
uchwały.

• Uchwałę nr 6/2018 w sprawie udzie-
lenia absolutorium za 2017 rok 
Członkowi Zarządu – Prezesowi 
Spółdzielni – inż. Grzegorzowi Go-
warzewskiemu.

Uchwała jest zarazem realizacją 
uchwały.

• Uchwałę nr 7/2018 w sprawie udzie-
lenia absolutorium za 2017 rok 
Członkowi Zarządu – Zastępcy Pre-
zesa Zarządu Spółdzielni – inż. Pio-
trowi Zozgórnikowi.

Uchwała jest zarazem realizacją 
uchwały.

• Uchwałę nr 8/2018 w sprawie udzie-
lenia absolutorium za 2017 rok 
Członkowi Zarządu –  mgr Małgo-
rzacie Aksamskiej.

Uchwała jest zarazem realizacją 
uchwały.

• Uchwałę nr 9/2018 w sprawie usta-
lenia najwyższej sumy zobowiązań 
jaką Spółdzielnia może zaciągnąć 
w latach 2018/2019r.

Zobowiązania ChSM realizowane są 
na bieżąco zgodnie z w/w uchwałą.

• Uchwałę nr 10/2018 w sprawie przy-
jęcia kierunków rozwoju działal-
ności gospodarczej oraz społecznej 
i oświatowo – kulturalnej Chorzow-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w roku 2018.

Zarząd zrealizował zadania zgodnie 
z w/w uchwałą.

• Uchwałę nr 11/2018 w sprawie 
zbycia nieruchomości stanowiącej 
przedmiot użytkowania wieczystego 
Chorzowskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej. 

Walne Zgromadzenie Chorzowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej uchwali-
ło zbycie odpłatne gruntu będącego 
w użytkowaniu wieczystym Chorzow-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej  po-
łożonego przy ul. Kaliny w Chorzo-
wie, obejmującego działkę nr 1592/15 
o pow. 110 m2 zapisaną w Księdze 
Wieczystej nr  KA1C/00021470/2 pro-
wadzonej przez Sąd Rejonowy w Cho-
rzowie, na którym zostały wybudowa-
ne garaże przez członka Spółdzielni, 
który poniósł pełne koszty budowy 
garaży. 
Rada Nadzorcza Chorzowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 
26 września 2018r. podjęła uchwałę 
nr 7/R/2018 w sprawie ustalenia cenę 
zbycia prawa użytkowania wieczyste-
go gruntu przy ul. Kaliny w Chorzo-
wie obejmującego działkę nr 1592/15 
o pow. 110 m2 zapisaną w Księdze  
Wieczystej KW nr KA1C/00050943/1 
zabudowaną garażami na kwotę 
10 100,00 zł. /netto/.
Rada Nadzorcza Chorzowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 
26 września 2018r. podjęła uchwałę 
nr 8/R/2018 w sprawie odpłatnego ob-
ciążenia nieruchomości położonej przy 
ul. Kaliny 86 – miesięczna opłata za 
korzystanie z prawa przechodu i prze-
jazdu przez działkę  nr 1591/15 wynosi 
13,95 zł. /brutto/.

W dniu 26.10.2018r. aktem notarial-
nym dokonano przeniesienia prawa 
użytkowania wieczystego gruntu oraz 
ustanowienia służebności gruntowej.

• Uchwałę nr 12/2018 w sprawie przy-
jęcia do realizacji wniosku polustra-
cyjnego.

Informacja w zakresie realizacji tej 
uchwały jest ujęta w odrębnym spra-
wozdaniu z realizacji wniosku polu-
stracyjnego, została także przekazana, 
zgodnie z treścią uchwały, Regional-
nemu Związkowi Rewizyjnemu Spół-
dzielczości Mieszkaniowej w Katowi-
cach.

 Zarząd
 Chorzowskiej Spółdzielni

Mieszkaniowej

Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych
przez Walne Zgromadzenie w dniach 7-10.05.2018r.
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Rada Nadzorcza Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w  2018 roku pracowała w 16-to osobowym składzie.
Pracę Rady Nadzorczej zgodnie z §45 Statutu ChSM koordy-
nowało Prezydium Rady w  składzie: 
• przewodniczący - Marek Kopel,
• z-ca przewodniczącego - Grażyna Widera,
• sekretarz - Danuta Pawtel,

Pracę Rady Nadzorczej wspierały 4 komisje problemowe:

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi w składzie:
• przewodniczący - Henryk Góralczyk,
• zastępca przewodniczącego - Barbara Kalota,
• członkowie - Bernard Cebula, Jerzy Hamróz, Karol Ka-

sprzak, Marek Kopel.

Komisja Rewizyjna w składzie: 
• przewodniczący - Ewa Lewek,
• zastępca przewodniczącego - Jerzy Hamróz,  
• członkowie - Ewa Godek, Barbara Kalota i  Anna Kołodziejczyk.

Komisja Społeczno-Kulturalna w składzie:
• przewodniczący - Agnieszka Pluta, 
• zastępca przewodniczącego - Anna Kołodziejczyk, 
• członkowie - Karol Kasprzak, Ewa Lewek, Irena Kowalik, 

Anna Łazikiewicz, Grażyna Widera.

Komisja Organizacyjno-Samorządowa w składzie:
• przewodniczący - Jerzy Ruch, 
• zastępca przewodniczącego - Irena Kowalik, 
• członkowie - Agnieszka Pluta, Janina Partyka-Pojęta i  Danuta Pawtel.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 11 spotkań Rady Nad-
zorczej. Podstawę pracy stanowił plan gospodarczy oraz przyjęte 
do realizacji zamierzenia na rok 2018. Rada Nadzorcza realizowała 
założenia w oparciu o zapisy statutowe, uchwały Walnego Zgroma-
dzenia Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz merytorycz-
ne opinie i wnioski Rad Osiedli. 

Rada Nadzorcza brała pod uwagę opinie i uwagi zgłaszane 
przez mieszkańców pisemnie, telefonicznie lub osobiście podczas 
dyżurów w biurze Rady Nadzorczej. 

Rada Nadzorcza zgodnie z kompetencjami  określonymi w Sta-
tucie ChSM podjęła 23 uchwały. O swoich pracach, decyzjach 
i uchwałach na bieżąco informowała członków Spółdzielni na ła-
mach miesięcznika „Wiadomości Spółdzielcze”.

Powołane Komisje problemowe w  okresie sprawozdawczym 
spotkały się 44 razy.

Do ważniejszych tematów i zagadnień merytorycznych, nad 
którymi w roku 2018 pracowała Rada Nadzorcza i jej Komisje 
Problemowe można zaliczyć: 
• przyjęcie planu remontów na 2018 rok;
• ocenę analizy działalności gospodarczej za 2017 rok;
• zapoznanie się ze sprawozdaniem i opinią wraz raportem 

przedstawionym przez niezależnego biegłego rewidenta z ba-
dania sprawozdania finansowego za rok 2017; 

• zapoznanie się z informacją Zarządu na temat przeprowadzenia 
przetargów na prowadzenie  robót  remontowo- modernizacyjnych;

• ocenę wyników działalności gospodarczej za poszczególne 

kwartały 2018 roku;
• zapoznanie  z harmonogramem przebiegu Jubileuszu 110 - lecia 

ChSM;
• przygotowanie zasobów Spółdzielni do okresu zimowego 

2018/2019;
• analizę spraw poruszanych przez członków na Walnym Zgro-

madzeniu w  dniach 07- 10.05.2018;
• uchwalenie planu gospodarczego na 2019 rok;
• uzgadnianie warunków zobowiązania spłaty przez  osoby posia-

dające zaległości w opłatach za lokal. W okresie sprawozdaw-
czym zaproszono 276 członków Spółdzielni w celu omówienia 
warunków regulacji zadłużenia, 149 osób uregulowało zaległości, 
25 osób złożyło pisemne zobowiązanie dot. spłaty zaległości, do 
138 osób komisja zaleciła wysłanie wezwań przedsądowych, a dla 
6 osób wnioskowała o zasądzenie zaległości. 

W dniu 27.03.2018 roku zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej członko-
wie Komisji Rewizyjnej przeprowadzili obejmującą III kwartał 2017 
roku wyrywkową kontrolę Spółdzielni w  zakresie zakupu usług obcych. 
W 2018 roku do Spółdzielni wpłynęły 74 wnioski o przeniesienie 
w  pełną własność lokali (w  tym 13 na garaż), w odrębną własność 
przeniesionych zostało 88 lokali mieszkalnych oraz 13 garaży. 
Ogółem mieszkań stanowiących odrębną własność na dzień 
31.12.2018 roku w Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej było 
7135, na zasadach własnościowego prawa 7616  mieszkań, na zasadach 
lokatorskiego prawa 497 (w tym 1  pustostan), a  na zasadach najmu 26.
W roku sprawozdawczym zasiedlonych zostało 16 mieszkań z odzy-
sku. Nie przeprowadzono żadnej  eksmisji z udziałem komornika, dwa 
lokale  zostały dobrowolnie przekazane do dyspozycji Spółdzielni.
Podobnie jak w  latach ubiegłych Chorzowska Spółdzielnia Mieszka-
niowa nie posiada żadnych zadłużeń. Ograniczone zostały ponoszo-
ne koszty. Systematycznie ulegają poprawie warunki mieszkaniowe 
– prowadzone jest docieplenie budynków, wymiana okien i drzwi 
wejściowych, malowanie klatek, modernizacja instalacji elektrycznej 
i  odgromowej, a także naprawa schodów, chodników, parkingów oraz 
placów zabaw. 
Uzyskiwane wyniki dotyczące eksploatacji i utrzymania nieruchomości 
pozwoliły ChSM utrzymać wysokość opłat za lokale w dotychczasowej 
wysokości pomimo wielu zewnętrznych czynników ekonomiczno – fi-
nansowych takich jak wzrost cen towarów i  usług, wzrostu minimalnego 
wynagrodzenia oraz zmiany kosztów niezależnych od Spółdzielni. 
Uwzględniając całokształt działalności Zarządu, a przede wszyst-
kim dobre wyniki gospodarczo – finansowe potwierdzające pra-
widłowość funkcjonowania naszej Spółdzielni i  jej dobrą, stabil-
ną sytuację finansową, Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego 
Zgromadzenia Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o:
• podjęcie uchwały w  sprawie zatwierdzenia sprawozdania finanso-

wego i bilansu za rok 2018,
• udzielenia absolutorium za okres sprawozdawczy członkom Za-

rządu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej to jest:
 - Prezesowi Zarządu - inż Grzegorzowi Gowarzewskiemu,
 - Zastępcy Prezesa Zarządu - inż Piotrowi Zozgórnikowi,
 - Członkowi Zarządu - mgr Małgorzacie Aksamskiej.

Rada Nadzorcza Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wyraża swo-
je podziękowanie wszystkim, którzy przyczyniają się do rozwoju Spół-
dzielni oraz polepszenia relacji społecznych i  kulturalnych członków.

Rada Nadzorcza Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Chorzów, marzec 2019r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2018 rok
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RADA NADZORCZA CHORZOWSKIEJ 
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

W dniu 24 kwietnia 2019r. obradowała Rada Nadzorcza, która 
wysłuchała sprawozdania z badania sprawozdania finansowego 
za rok obrotowy 2018 przedstawione przez niezależnego biegłe-
go rewidenta.
Prezes Zarządu p.M.Kopel przedstawił Radzie sprawozdanie z dzia-
łalności Zarządu za 2018 rok. Następnie Prezes Zarządu oraz członek 
Zarządu p.M.Aksamska przedstawili informację na temat wyników 
z działalności gospodarczej ChSM za I kw. 2019r., które zostały zare-
komendowane Radzie do przyjęcia przez Komisję Rewizyjną. 
Ponadto Rada podjęła uchwały w sprawie:
• ustalania zasad zaliczania członków do poszczególnych części 

Walnego Zgromadzenia 
• określenia ilości członków Rady Nadzorczej i Rad Osiedli
• przyznania nagrody rocznej dla członków Zarządu ChSM
Prezes Zarządu przedstawił Radzie informację z realizacji wniosku 
polustracyjnego oraz zapoznał Radę z realizacją spraw poruszonych 
przez członków ChSM na Walnym Zgromadzeniu w 2018 roku, 
a także przedstawił informację z bieżącej działalności Zarządu 
w okresie od 14.03. do 12.04.2019 roku. Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej p.E.Lewek przedstawiła Radzie protokół pokontrol-
ny z wycinkowej kontroli usług obcych w II kwartale 2018 roku. 
Komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości. Przewodniczą-
ca Komisji Społeczno-Kulturalnej p.A.Pluta zaprosiła do udziału 
w „Pikniku na Starym”, który będzie organizowany w ramach bu-
dżetu obywatelskiego.

Sekretarz Rady Nadzorczej ChSM, 
Danuta Pawtel
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Działając na podstawie art. 93 § 1b ustawy – Prawo spółdzielcze 
(tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1285) oraz uchwały nr 12/2018 Walnego 
Zgromadzenia Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zarząd 
informuje, iż na bieżąco podejmuje działania w celu realizacji wy-
stosowanego przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczo-
ści Mieszkaniowej w Katowicach wniosek z lustracji pełnej działal-
ności ChSM za okres 1.01.2015r.-31.12.2017r. o treści:
„Nadal kontynuować działania związane z analizą obowiązują-
cych w Spółdzielni regulaminów oraz Statutu Spółdzielni i w przy-
padkach koniecznych, (szczególnie tych wynikających z ustawy 
z dnia 20.07.2017r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszka-
niowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy 
– Prawo spółdzielcze) dokonać ich aktualizacji, doprowadzając do 
pełnej zgodności z przepisami obowiązujących ustaw.”
W roku 2018 w wyniku przeprowadzonej analizy wewnętrznych 
uregulowań prawnych, w celu doprowadzenia do pełnej zgodności 
z przepisami obowiązujących ustaw, a także w związku ze zmianą 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zostały zaktualizowane 
następujące akty prawne w Spółdzielni:
• Statut ChSM uchwałą nr 1/2018 Walnego Zgromadzenia, które 

odbyło się w dniach 7-10.05.2018r.,
• Struktura organizacyjna uchwałą Rady Nadzorczej 

nr 6/R/2018 z dnia 20.06.2018r.,
• Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym służą-

cym do przetwarzania danych osobowych decyzją Zarządu 
z dnia 9.08.2018r.,

• Regulamin określający tryb i zasady przetargu na ustano-
wienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego  decyzją Za-
rządu z dnia 13.09.2018r.,

• Regulamin Rady Nadzorczej uchwałą Rady Nadzorczej 
nr 10/R/2018 z dnia 24.10.2018r.,

• Regulamin Komisji Rewizyjnej uchwałą Rady Nadzorczej 
nr 11/R/2018 z dnia 24.10.2018r.,

• Regulamin Komisji Społeczno - Kulturalnej uchwałą Rady 
Nadzorczej nr 11/R/2018 z dnia 24.10.2018r.,

• Regulamin Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowy-
mi uchwałą Rady Nadzorczej nr 11/R/2018 z dnia 24.10.2018r.,

• Regulamin Komisji Organizacyjno - Samorządowej uchwa-
łą Rady Nadzorczej nr 11/R/2018 z dnia 24.10.2018r.,

• Regulamin Biura Rady Nadzorczej uchwałą Rady Nadzor-
czej nr 12/R/2018 z dnia 24.10.2018r.,

• Regulamin Zarządu uchwałą Rady Nadzorczej nr 13/R/2018 
z dnia 24.10.2018r.,

• Regulamin Rad Osiedli uchwałą Rady Nadzorczej 
nr 14/R/2018 z dnia 24.10.2018r.,

• Regulamin funduszu remontowego zasobów mieszkanio-
wych ChSM uchwałą Rady Nadzorczej nr 15/R/2018 z dnia 
24.10.2018r.,

• Zasady określające obowiązki Spółdzielni i członków w za-
kresie napraw wewnątrz lokali oraz rozliczeń z tego tytułu 
uchwałą Rady Nadzorczej nr 16/R/2018 z dnia 24.10.2018r. oraz

• Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodar-
ki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za 
lokale zarządzane przez ChSM uchwałą Rady Nadzorczej nr 
19/R/2018 z dnia 28.11.2018r.,

• Regulamin używania lokali i porządku domowego w ChSM 
uchwałą Rady Nadzorczej nr 20/R/2018 z dnia 28.11.2018r.,

• Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych decyzją Zarzą-
du z dnia 28.12.2018r.

Zarząd
Chorzowskiej  Spółdzielni Mieszkaniowej

Informacja o realizacji wniosku polustracyjnego

WYCIECZKA DLA SAMOTNYCH SPÓŁDZIELCÓW
W dniu 25 czerwca 2019r. odbędzie się wycieczka dla samotnych Spółdzielców do miejscowości Rabsztyn- Olkusz - Sław-
ków. Zainteresowani członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać swój udział w wycieczce we właściwych dla ich miejsca zamiesz-
kania Administracjach w terminie do dnia 10.06.2019r. Przy zapisie przyjmowana będzie odpłatność w wysokości 30 zł, 

która w przypadku rezygnacji nie podlega zwrotowi. 
Ilość miejsc ograniczona.

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa serdecznie zaprasza osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami

zamieszkałe w zasobach ChSM do udziału w XVII Pikniku Osób Niepełnosprawnych, który odbędzie się w Podlesi-
cach w dniu 15 czerwca br. Koszt uczestnictwa w przedmiotowym Pikniku będzie wynosił 10 zł/osoby i nie podle-
ga zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału. Zapisy przyjmowane są przez poszczególne Administracje Osiedlowe 

w terminie do dnia 27.05.2019r.

Ilość miejsc ograniczona.
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ROZDZIAŁ 1. 
WALNE ZGROMADZENIE

§ 41
1. Najwyższym organem Spółdzielni jest Walne Zgromadzenie.
2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodar-
czej oraz społecznej i oświatowo-kulturalnej, w tym 
także podejmowanie uchwał w zakresie uczestnicze-
nia w kosztach związanych z działalnością społeczną 
i oświatowo-kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię,

2) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwier-
dzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finanso-
wych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków 
członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu 
w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom 
Zarządu w głosowaniu jawnym.

3) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawio-
nego protokołu polustracyjnego z działalności Spół-
dzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,

4) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomo-
ści, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki 
organizacyjnej,

5) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do 
innych organizacji gospodarczych oraz występowania 
z nich,

6) oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spół-
dzielnia może zaciągnąć,

7) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się spół-
dzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,

8) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdziel-
czym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,

9) uchwalanie zmian Statutu (większością 2/3 głosów),
10)  podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub 

wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie 
Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,

11)  wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spół-
dzielnia jest zrzeszona,

12)  wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej i ich 
zastępców.  

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich 
członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.

4. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna. 
5. Uchwała sprzeczna z postanowieniami Statutu bądź dobrymi 

obyczajami lub godząca w interesy Spółdzielni albo mająca 
na celu pokrzywdzenie członka może być zaskarżona do sądu.

§ 42
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz 

w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego. 
Walne Zgromadzenie jest podzielone na cztery części, które 
obejmują poniższe rejony administracyjne Spółdzielni:
1) część - Rejon administracyjny Żołnierzy Września,
2) część - Rejon administracyjny Chorzów – Batory,
3) część - Rejon administracyjny Centrum,
4) część - Rejon administracyjny Różana – Gałeczki

2. Jeżeli członkowi przysługuje jednocześnie:
1) prawo do lokalu mieszkalnego i użytkowego - podsta-

wę zaliczenia do określonej części stanowi miejsce po-
łożenia lokalu mieszkalnego,

2) prawo do dwóch lub więcej lokali mieszkalnych lub 
użytkowych – podstawę zaliczenia do  określonej czę-
ści stanowi miejsce położenia lokalu, do którego prawo 
zostało nabyte najwcześniej.

3. Każdy członek Spółdzielni uczestniczy tylko w jednej części 
Walnego   Zgromadzenia i przysługuje mu jeden głos. 

4. Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadze-
niu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może 
zastępować więcej niż jednego członka, dotyczy to wszystkich 
części Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo powinno być 
udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do 
protokołu Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo powinno 
zawierać imiona, nazwisko, adres zamieszkania mocodawcy 
oraz imiona, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer i serię 
dokumentu tożsamości pełnomocnika, a także upoważnienie do 
udziału w obradach Walnego Zgromadzenia wraz z wykonywa-
niem prawa głosu. Pełnomocnictwo powinno zostać opatrzone 
czytelnym, własnoręcznym podpisem mocodawcy. Lista pełno-
mocnictw podlega odczytaniu na każdej części Walnego Zgro-
madzenia. Odczytanie listy pełnomocnictw polega na odczytaniu 
imion i nazwiska mocodawcy oraz imion i nazwiska pełnomoc-
nika.

5. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w 
Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu peł-
nomocnika.

6. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie także na żądanie:
1) Rady Nadzorczej,
2) przynajmniej jednej dziesiątej liczby członków.

7. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być 
złożone pisemnie z podaniem celu jego zwołania.

8. W przypadku wskazanym w ust. 6 Walne Zgromadzenie 
zwołuje się w takim terminie, aby mogło się ono odbyć 
w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli 
to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza, związek rewi-
zyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa 
Rada Spółdzielcza, na koszt Spółdzielni. 

9. O czasie, miejscu i porządku obrad wszystkich części Wal-
nego Zgromadzenia zawiadamia się członków na piśmie 
co najmniej 21 dni przed terminem jego pierwszej części. 

10. Zawiadomienie powinno zawierać czas i miejsce obrad 
poszczególnych części, porządek obrad oraz informację 
o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów 
uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację 
o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami. 

11. Zawiadomienia dokonuje się poprzez umieszczenie zawia-
domienia przez osoby upoważnione w skrzynce pocztowej 
przynależnej do lokalu członka lub wysłanie pocztą na ad-
res korespondencyjny podany przez członka. Zawiadomie-
nia dokonuje się także poprzez wywieszenie zawiadomie-
nia w siedzibie Spółdzielni i administracjach osiedlowych. 
Dodatkowo zawiadomienie publikuje się na klatkach scho-

Wyciąg ze Statutu ChSM
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dowych, na stronie internetowej Spółdzielni oraz w gazetce 
„Wiadomości Spółdzielcze”.

12. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy 
prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy 
korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu.

13. Obrady Walnego Zgromadzenia mogą być utrwalane za 
pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.

§ 43
1. Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby 

obecnych na nim -każdej z jego części – członków.   
2. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod gło-

sowanie wszystkich części Walnego Zgromadzenia, a za 
uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub Sta-
tucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących 
w Walnym Zgromadzeniu. Liczbę uczestniczących ustala 
się poprzez przeliczenie członków przed głosowaniem.

3. Głosy oddane na poszczególnych częściach Walnego 
Zgromadzenia podlegają sumowaniu. Uchwałę podpisują 
członkowie prezydium wszystkich części Walnego Zgro-
madzenia, wyniki głosowania po zsumowaniu ogłaszane są 
na ostatniej części Walnego Zgromadzenia. 

4. Do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu, zbycia 
nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej 
jednostki organizacyjnej konieczne jest, aby za uchwałą 
opowiedziało się co najmniej 2/3 uczestniczących w Zgro-
madzeniu.

5. W sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia mająt-
ku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej 
Spółdzielni, do podjęcia uchwały konieczne jest, aby w po-
siedzeniu Walnego Zgromadzenia uczestniczyła co naj-
mniej połowa ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

6. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych 
spraw w ustalonym i podanym do wiadomości przez Za-
rząd porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo 
zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty 
uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żą-
dań, powinny być wykładane w siedzibie Spółdzielni na co 
najmniej 14 dni przed terminem pierwszej części Walnego 
Zgromadzenia.

7. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żąda-
nia, o których mowa w ust. 6, w terminie do 15 dni przed 
dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadze-
nia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdziel-
ni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

8. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów 
uchwał nie później niż na 3 dni robocze przed posiedze-
niem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. 

9. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod wzglę-
dem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym 
Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych 
przez członków Spółdzielni.

10. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie 
w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiado-
mości członków w terminach i w sposób określony w Statucie.

11. Każdą z części Walnego Zgromadzenia otwiera Członek 
Zarządu, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba 
wyznaczona przez Radę Nadzorczą. Członkowie w gło-
sowaniu jawnym dokonują wyboru Prezydium zebrania 
w składzie:

1) Przewodniczący obrad;
2) Sekretarz;

Ukonstytuowane w ten sposób Prezydium kieruje obradami 
danej części Walnego Zgromadzenia.
12. Walne Zgromadzenie na każdej z części w miarę potrzeby po-

wołuje następujące komisje w składzie od 3 do 5 członków:
1) skrutacyjną - celem sprawdzenia prawomocności Wal-

nego Zgromadzenia i liczenia głosów w trakcie jaw-
nych głosowań;

2) wyborczą – celem przeprowadzenia wyborów tajnych 
i obliczenia wyników wyborów. 

13. Członkiem komisji wyborczej nie może być członek, któ-
ry kandyduje w wyborach do organów Spółdzielni. 

14. Z obrad każdej części Walnego Zgromadzenia sporządza 
się protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz

§ 44
1. Jeżeli w porządku obrad Walnego Zgromadzenia są wybo-

ry do Rady Nadzorczej wówczas Zarząd informuje człon-
ków Spółdzielni na 21 dni przed pierwszą częścią Walnego 
Zgromadzenia poprzez pisemne zawiadomienia kierowane 
do członków Spółdzielni zgodnie z § 42 ust. 10 - 12 o moż-
liwości i trybie zgłaszania kandydatów.

2. Członkowie Spółdzielni najpóźniej na 7 dni przed rozpo-
częciem pierwszej części Walnego Zgromadzenia zgłasza-
ją na piśmie kandydatów do biura Zarządu Spółdzielni. 
Zgłoszenie powinno zawierać pisemną zgodę kandydata na 
kandydowanie, oświadczenie o nie prowadzeniu działal-
ności konkurencyjnej wobec Spółdzielni o nie posiadaniu 
zaległych zobowiązań wobec Spółdzielni.

3. Zarząd Spółdzielni przekazuje listę zgłoszonych kandydatów 
do komisji wyborczej każdej części Walnego Zgromadzenia.

4. Przystępując do wyborów Przewodniczący każdej części Wal-
nego Zgromadzenia przedstawia zgłoszonych kandydatów. 

5. Komisja wyborcza opracowuje karty wyborcze kandydatów 
w kolejności alfabetycznej ich nazwisk, z zachowaniem za-
sady proporcjonalności określonej w § 45 ust. 2 pkt 10.

6. Nadzór nad wyborami i głosowaniem sprawuje notariusz.
7. Głosowanie odbywa się na kartach wyborczych, uprawnieni do 

głosowania umieszczają znak „x” przy nazwisku kandydata, 
na którego oddają głos. Jeżeli głosujący postawi znak „x” przy 
większej ilości kandydatów, niż ma być wybranych z danego 
rejonu administracyjnego, cały głos jest nieważny. Karty wy-
borcze celem głosowania wręcza, zbiera do urny po upływie 
czasu na ich wypełnienie oraz oblicza głosy komisja wyborcza.

8. Wybrani zostają ci spośród kandydatów, którzy uzyskali 
największą liczbę głosów, z zachowaniem zasady propor-
cjonalności określonej w § 45 ust. 2 pkt 18.

9. Wyniki głosowania do Rady Nadzorczej zostają wpisywane do 
protokołu następnie przekazywanego za pośrednictwem notariusza 
do komisji wyborczej ostatniej czwartej części Walnego Zgroma-
dzenia celem zsumowania głosów. Wyniki głosowania publikuje 
się i ogłasza skład Rady Nadzorczej, jako uchwałę podjętą w dro-
dze głosowania tajnego, na 4. części Walnego Zgromadzenia.
W przypadku, gdy po zsumowaniu wszystkich głosów dwóch lub 
więcej kandydatów otrzyma taką samą ilość głosów pierwszeństwo 
uzyskuje kandydat, który posiada dłuższy staż członkostwa w Spół-
dzielni, a w następnej kolejności o pierwszeństwie decyduje więk-
sza liczba głosów uzyskanych w rejonie administracyjnym z które-
go kandydaci ubiegali się o mandat członka Rady Nadzorczej.
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Zarząd Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, 
że na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2019r. Rada Nadzorcza 
zapoznała się i przyjęła sprawozdanie niezależnego biegłego 
rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obro-
towy 2018. 

Przedstawiamy sprawozdanie niezależnego biegłego rewiden-
ta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 

wraz z bilansem sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 roku. 
Z treścią  dokumentów dotyczących sprawozdania finansowego 
za rok obrotowy 2018 można się zapoznać w siedzibie Zarządu 
Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kopalnia-
nej 4a w godzinach urzędowania. 

Zarząd Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Informacja w sprawie badania sprawozdania finansowego ChSM za 2018 rok

Kopia Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta
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Kopia Bilansu Niezależnego Biegłego Rewidenta
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Projekty Uchwał Walnego Zgromadzenia Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
- projekt -

Uchwała Nr ..................../2019
Walnego Zgromadzenia 

Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Chorzowie
odbytego w czterech częściach w dniach 10,11,12,13 czerwca 2019r.

w sprawie: przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami z pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni za 
rok 2018 (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych z późn. zm.).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 38 § 1 ust. 4 ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1285 

ze zm.) oraz na podstawie § 11 ust. 4 i 5 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

uchwala:
1.nadwyżkę bilansową za rok 2018 w wysokości 3.247.487,54 zł. przeznaczyć na:

a. Pokrycie kosztów utrzymania i  eksploatacji konkretnych nieruchomości w części  stanowiącej równowartość uzyska-
nych pożytków z części wspólnych tych nieruchomości  175.041,75 zł. 

b. Pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości w zakresie 
dotyczącym członków spółdzielni                   2.500.000,00 zł. 

c. Fundusz zasobowy      572.445,79 zł.

2. Uchwała obowiązuje z dniem uchwalenia.

Uchwała została podjęta głosami ................ za, przy ................. głosach przeciw.

Protokoły Komisji Skrutacyjnej stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
 SEKRETARZ: PRZEWODNICZĄCY:
I części: ................................ .................................
II części: ................................ ................................
III części: ................................ ................................
IV części: ................................ ................................
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- projekt -

Uchwała Nr ..................../2019

Walnego Zgromadzenia 
Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Chorzowie

odbytego w czterech częściach w dniach 10,11,12,13 czerwca 2019r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 38 § 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1285 
ze zm.) oraz na podstawie § 41 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za 2018 rok, zatwierdza:

I. sprawozdanie finansowe za rok 2018, na które składa się:
• wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018 rok;
• bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 116.829.902,02 zł.;
• rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1.01.2018r. do 31.12.2018r. zamykający się zyskiem netto        3.247.487,54 zł.;
• dodatkowe informacje i objaśnienia;
• rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2018r. do 31.12.2018r.
• wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę:         1.158.965,31 zł.;
• zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy od 1.01.2018r. do 31.12.2018r.

wykazujące zmniejszenie funduszu własnego o kwotę: 2.200.373,36 zł.;

II. Uchwała obowiązuje z dniem uchwalenia.

Uchwała została podjęta głosami ................ za, przy ................. głosach przeciw.

Protokoły Komisji Skrutacyjnej stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

 SEKRETARZ: PRZEWODNICZĄCY:

I części: ................................ .................................

II części: ................................ ................................

III części: ................................ ................................

IV części: ................................ ................................
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- projekt -

Uchwała Nr ..................../2019
Walnego Zgromadzenia 

Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Chorzowie
odbytego w czterech częściach w dniach 10,11,12,13 czerwca 2019r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności
 Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2018r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 38 § 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1285 

ze zm.) oraz na podstawie § 41 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
po zapoznaniu się z rocznym sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 rok

uchwala:
1. zatwierdzić roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za okres od 1 stycznia 

2018r. do 31 grudnia 2018r. 
2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.  

Uchwała została podjęta głosami ................ za, przy ................. głosach przeciw.

Protokoły Komisji Skrutacyjnej stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
 SEKRETARZ: PRZEWODNICZĄCY:
I części: ................................ .................................
II części: ................................ ................................
III części: ................................ ................................
IV części: ................................ ................................

- projekt -

Uchwała Nr ..................../2019
Walnego Zgromadzenia 

Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Chorzowie
odbytego w czterech częściach w dniach 10,11,12,13 czerwca 2019r.

w sprawie:  zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2018r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Działając na podstawie art. 38 § 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1285 
ze zm.) oraz na podstawie § 41 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
po zapoznaniu się z rocznym sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2018 rok

uchwala:
1. zatwierdzić roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za okres od 

1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta głosami ................ za, przy ................. głosach przeciw.

Protokoły Komisji Skrutacyjnej stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
 SEKRETARZ: PRZEWODNICZĄCY:
I części: ................................ .................................
II części: ................................ ................................
III części: ................................ ................................
IV części: ................................ ................................
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- projekt -

Uchwała Nr ..................../2019

Walnego Zgromadzenia 
Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Chorzowie

odbytego w czterech częściach w dniach 10,11,12,13 czerwca 2019r.

w sprawie: przyjęcia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i oświatowo-kulturalnej Chorzow-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej w roku 2019.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Działając na podstawie art. 38 § 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1285 
ze zm.) oraz na podstawie  § 41 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółdzielni:

uchwala:

Przyjąć kierunki  rozwoju działalności gospodarczej oraz  społecznej i oświatowo - kulturalnej Chorzowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w roku 2019 – stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała została podjęta głosami …………. za, przy ………. głosach  przeciw.

Protokoły Komisji Skrutacyjnej stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

 SEKRETARZ: PRZEWODNICZĄCY:

I części: ................................ .................................
II części: ................................ ................................
III części: ................................ ................................
IV części: ................................ ................................

Załącznik do uchwały Walnego Zgromadzenia nr ......./2019r. w sprawie: 
przyjęcia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i oświatowo-kulturalnej

Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w roku 2019. 

KIERUNKI ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ SPOŁECZNEJ I OŚWIA-
TOWO-KULTURALNEJ CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROKU 2019

Proponowane na rok 2019 kierunki działania Chorzowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej odzwierciedlają wytyczne organów 
Spółdzielni uwzględniające zgodne z przedmiotem działania 
cele statutowe i interes członków Spółdzielni.

Celem strategicznym jest osiągnięcie wysokiego poziomu ja-
kości pracy Spółdzielni, poprzez usprawnienie i unowocześnie-
nie procesu zarządzania zasobami mieszkaniowymi, dbałość 

o zasoby mieszkaniowe członków Spółdzielni oraz otaczającą 
ją infrastrukturę zgodnie z jej przeznaczeniem, wymaganiami 
ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Przyjęty przez Zarząd i Radę Nadzorczą na rok 2019 plan 
gospodarczy zakłada jako priorytet utrzymanie zasobów miesz-
kaniowych w dobrym stanie technicznym przy jednoczesnym 
podnoszeniu bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania.  
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Kierunki rozwoju działalności gospodarczej i społecznej Cho-
rzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rok 2019 zestawiono w 
kilku niżej przedstawionych kategoriach.

I. REMONTY, MODERNIZACJA I EKSPLOATACJA 
1. kontynuowanie procesu remontów, dostosowanie planów re-

montowych do potrzeb i możliwości finansowych poszczegól-
nych nieruchomości, 

2. kontynuowanie procesu remontowo-termomodernizacyj-
nego budynków w celu zmniejszenia zużycia ilości ciepła 
użytkowego oraz poprawy estetyki, 

3. malowanie klatek schodowych, korytarzy i piwnic, 
4. modernizacja nawierzchni korytarzy w klatkach schodowych,
5. kontynuowanie energooszczędnego systemu oświetlenia 

klatek schodowych, 
6. wymiana okien w mieszkaniach i częściach wspólnych budynków, 
7. poprawa stanu dróg i ciągów pieszych tj. wymiana zniszczo-

nych płytek chodnikowych, 
8. instalowanie nowych lamp oświetleniowych na poszczegól-

nych osiedlach i montaż ławek z myślą o osobach starszych,
9. kontynuowanie modernizacji terenów zielonych wewnątrz osiedli, 
10. uzupełnianie w nowe elementy placów zabaw dla dzieci, 
11. kontynuowanie legalizacji wodomierzy elektronicznych.

II. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I FINANSOWA
1. utrzymanie wszystkich lokali użytkowych w najmie w celu za-

pewnienia przychodów z tytułu czynszu najmu,  
2. tworzenie nowych miejsc parkingowych - niedostatek miejsc 

postojowych i garażowych oraz koszt ich tworzenia stanowi 
aktualnie jedno z trudnych wyzwań zmierzających do poprawy 
warunków zamieszkiwania, 

3. kontynuowanie działań mających na celu dalszą racjonalizację 
kosztów eksploatacji substancji mieszkaniowej, 

4. dążenie do poprawy wskaźników ekonomicznych, w tym utrzyma-
nia bezpiecznego dla gospodarki Spółdzielni wskaźnika płynności 
finansowej, 

5. bieżące monitorowanie równoważenia wydatków i wpływów 
na poszczególnych nieruchomościach, 

6. utrzymanie dobrego wizerunku Spółdzielni jako przedsiębiorcy 
i zarządcy nieruchomości. 

III. DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO – PRAWNE
1. doskonalenie pracowników Spółdzielni poprzez różne for-

my szkolenia w celu poszerzenia wiedzy, umiejętności, 
zwiększenia efektywności obsługi członków i mieszkańców, 

2. zapewnienie sprawnego przepływu informacji w relacji 
Spółdzielnia – mieszkańcy, przekazywanie istotnych infor-
macji na stronie internetowej, 

3. okresowa i systematyczna informacja członków o występu-
jącym zadłużeniu, 

4. zabieganie o zwiększenie skuteczności realizacji wobec 
dłużników wyroków eksmisyjnych, 

5. kierowanie do Krajowego Rejestru Dłużników najemców 
lokali o wysokim zadłużeniu,

6. propagowanie wśród mieszkańców wiedzy dotyczącej prze-
pisów o możliwościach uzyskania pomocy od państwa w za-
kresie dofinansowania kosztów utrzymania mieszkań przez 
niezamożne rodziny, 

7. kontynuowanie akcji informacyjnych przez prowadzenie konsul-
tacji z członkami i mieszkańcami poszczególnych nieruchomości 

w sprawie planowanych do realizacji robót remontowych,
8. podjęcie działań organizacyjno-prawnych związanych z do-

budową wind w budynkach 4 piętrowych,
9. wsparcie organizacyjno-prawne osób niepełnosprawnych 

w zakresie dobudowy podjazdów.

IV. REALIZACJA USTAWY Z DNIA 20.07.2018 O PRZE-
KSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTE-
GO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZ-
KANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW. 

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zgodnie z ustawą z dnia 
20.07.2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 
tych gruntów wystąpiła z dniem 02.01.2019r. do Prezydenta Miasta 
Chorzów z wnioskami o wydanie zaświadczeń potwierdzających 
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi. 
Spółdzielnia uzyskała już zaświadczenia o przekształceniu 103 ze 104 
nieruchomości podlegających działaniu ustawy. W stosunku do trzech 
nieruchomości Spółdzielnia wystąpiła do Prezydenta Miasta o usta-
lenie dla ich części wykorzystywanej na cele gospodarcze o wydłu-
żenie terminu opłaty przekształceniowej na 99 lat by uniknąć zwrotu 
uzyskanej pomocy publicznej. Do końca września Zarząd Spółdzielni 
podejmie decyzje, w stosunku do których nieruchomości wystąpić do 
Gminy o uzyskanie bonifikaty od opłaty przekształceniowej.

V. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO – KULTURALNA 
1. Rozwijanie zainteresowań wśród dzieci i młodzieży poprzez dzia-

łalność różnorodnych kół zainteresowań w Klubie ChSM „Poko-
lenie” (m.in. Klub Małolata, Teatr Małych Form), 

2. Prowadzenie stałych zajęć rekreacyjnych w Klubie ChSM „Pokolenie” 
dla członków Spółdzielni (m.in. callanetics, aerobik, tenis stołowy, za-
jęcia taneczne i muzyczne, kółko szachowe, brydżowe, klub skatowy). 

3. Organizowanie festynów sportowo-rekreacyjnych, turniejów sportowych. 
4. Wspieranie działalności Klubu Skatowego ChSM działającego 

przy Klubie „Pokolenie”, organizowanie rozgrywek skatowych. 
5. Organizowanie wycieczek oraz imprez okolicznościowych dla 

samotnych spółdzielców, wspieranie działalności „Klubu Seniora” 
i Dzielnicowej Akademii Seniora. 

6. Organizowanie cyklicznych imprez artystycznych pn. „Galeria 
Spełnionych Marzeń”. 

7. Organizowanie koncertów muzycznych, wystaw plastycznych, 
występów teatrzyków dziecięcych.  

8. Kontynuowanie dotychczasowych form imprez okazjonalnych 
(Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Żniwniok). 

9. Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci w for-
mie półkolonii. 

10.  Organizowanie imprez i pomocy dla osób niepełnosprawnych. 
11.  Współdziałanie z innymi organizacjami w zakresie organizowania 

imprez sportowych i społeczno-kulturalnych dla członków Spół-
dzielni tj.: Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej, Związ-
kiem Górnośląskim, Miejskim Ośrodkiem Rekreacji i Sportu 
w Chorzowie oraz Chorzowskim Centrum Kultury.   

Nadrzędnym celem prowadzonych kierunków rozwoju i działalności 
gospodarczo - finansowej jest zapewnienie stabilnej sytuacji finansowej 
Spółdzielni, utrzymanie zasobów w dobrym stanie technicznym gwa-
rantującym bezpieczeństwo ich użytkowania oraz komfort zamieszki-
wania mieszkańców, jak i dbałość o estetyczny wygląd osiedli (uzależ-
niony od możliwości finansowych poszczególnych nieruchomości).
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- projekt -

Uchwała Nr ..................../2019

Walnego Zgromadzenia 
Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Chorzowie

odbytego w czterech częściach w dniach 10,11,12,13 czerwca 2019r.

w sprawie: wyborów tajnych do Rad Osiedli Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
na trzyletnią kadencję 2019-2022.

Walne Zgromadzenie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, działając zgodnie z § 57 Statutu Spółdzielni, na podstawie 
wyników tajnych głosowań zawartych w protokołach Komisji Wyborczych części Walnego Zgromadzenia w sprawie wyborów 
do Rady Osiedla dla swojego rejonu administracyjnego stwierdza, że do Rad Osiedli dla poszczególnych rejonów administracyj-
nych Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na trzyletnią kadencję 2019-2022 zostali wybrani:

Niniejsza uchwała oraz protokoły Komisji Wyborczych części Walnego Zgromadzenia stanowią, jako załącznik integralną, 
treść protokołu Walnego Zgromadzenia odbytego w czterech częściach w dniach 10,11,12,13 czerwca 2019r.

Uchwała została odczytana na 4. części Walnego Zgromadzenia w dniu 13 czerwca 2019r.

 SEKRETARZ: PRZEWODNICZĄCY:

I części: ................................ .................................
II części: ................................ ................................
III części: ................................ ................................
IV części: ................................ ................................

Rada Osiedla „Żołnierzy Września”
1. ...........................................................
2. ...........................................................
3. ...........................................................
4. ...........................................................
5. ...........................................................
6. ...........................................................
7. ...........................................................

Rada Osiedla „Chorzów-Batory”
1. ...........................................................
2. ...........................................................
3. ...........................................................
4. ...........................................................
5. ...........................................................
6. ...........................................................
7. ...........................................................

Rada Osiedla „Centrum”
1. ...........................................................
2. ...........................................................
3. ...........................................................
4. ...........................................................
5. ...........................................................
6. ...........................................................
7. ...........................................................

Rada Osiedla „Różana-Gałeczki”
1. ...........................................................
2. ...........................................................
3. ...........................................................
4. ...........................................................
5. ...........................................................
6. ...........................................................
7. ...........................................................
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Maj to najpiękniejszy miesiąc, śro-
dek wiosny, wszystko pięknie się zie-
leni, deszczyk pada, śpiewają ptaki 
a słońce sprawia, że częściej się uśmie-
chamy i jesteśmy weselsi. 

Jedna z legend głosi, iż Bóg stworzył 
świat właśnie w maju, o czym świad-
czy piękno i czar tego miesiąca, który 
corocznie zachwyca nas swoją urodą. 
Jego magię w niezliczonych wierszach 
opiewały pokolenia poetów. Jeden 
z nich, wybitny polski poeta Leopold 
Staff, w uroczym wierszu pt. „Deszcz 
majowy” pięknie oddaje poetycki cha-
rakter majowego deszczu i zmian za-
chodzących w przyrodzie:

„Słońce świeci, deszczyk pada,
czarownica się podkrada.
Chodźcie, chodźcie prędzej, dzieci!
Z nieba złoty deszczyk leci.
Maj na ziemi! Deszcz o wiośnie
Kogo zmoczy, ten urośnie…”

Maj to miesiąc różnorodnych świąt 
kościelnych i państwowych. W pol-
skiej tradycji chrześcijańskiej maj to 
przede wszystkim miesiąc poświęcony 
Matce Bożej. W kościołach, kaplicz-
kach i przy przydrożnych figurkach 
spotykają się wierni, aby poprzez 
modlitwę i śpiew oddać cześć Naj-
świętszej Maryi Pannie, prosić o łaskę 
i błogosławieństwo. Może niektórzy 
słyszeli i pamiętają z majowych nabo-
żeństw starą pieśń:

„Chwalcie łąki umajone, 
góry, doliny zielone, 
chwalcie cieniste gaiki, 
źródła i kręte strumyki.”

W maju obchodzimy Międzynaro-
dowe Święto Pracy, popularnie zwane 
1 Maja. To święto klasy robotniczej, 
które w Polsce jest świętem państwo-
wym ustawowo wolnym od pracy. Na-
stępnego dnia świętujemy Dzień Flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej, a po tym 
dniu święto Konstytucji Trzeciego Maja, 
wprowadzone na pamiątkę uchwalenia 
Konstytucji 3 maja w 1791 roku. 

Była to pierwsza w Europie nowoczesna 
ustawa regulująca ustrój prawny pań-
stwa. Większość Polaków spędza ten 
świąteczny czas na odpoczynku, z ro-
dziną i bliskimi.   

Maj słynie także z „zimnych ogrod-
ników” i „zimnej Zośki”. Według lu-
dowych wierzeń w połowie miesiąca 
możemy odczuwać duży chłód i przy-
mrozki, wówczas następuje zmiana 
cyrkulacji powietrza i napływ zimnego 
z obszarów polarnych. Zgodnie z przy-
słowiem to czas na ostatnie wiosenne 
przymrozki. Zdarzyło mi się kiedyś 
wcześniej umaić balkon kwiatami, któ-
re miały cieszyć oczy przez całe lato. 
Niestety „Pankracy, Serwacy i Bonifa-
cy: na ogrody źli chłopacy” zniweczyli 
moją pracę i roślinki zmarzły. 

W tym czasie świętuje się również 
Międzynarodowy Dzień Muzeów. Noc-
ne zwiedzanie muzeów odbędzie się 
w sobotę 18 maja. W Chorzowie można 
spędzić tę noc w Górnośląskim Parku 
Etnograficznym i uczestniczyć w akcji 
pod hasłem „Zmierzch na wsi”. Goście 
wejdą w magiczny świat śląskich po-
dań. Również Muzeum w Chorzowie 
będzie dostępne dla zwiedzających. 
Natomiast Urząd Miasta organizuje 
w dniu 17 maja zwiedzanie magistratu, 
gdzie z przewodnikiem będzie można 
poznać zakamarki gmachu, zobaczyć 
skarbiec, wejść na wieżę zegarową oraz 
dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy. 
Ideą tego międzynarodowego wydarze-
nia jest darmowy wstęp do wszystkich 
placówek muzealnych. 

W maju obchodzimy szczególny 
i jeden z najważniejszych dni w roku 
- Dzień Matki. Wyrażamy naszym ma-
mom, mamusiom i matulkom wdzięcz-
ność za trud włożony w nasze wycho-
wanie oraz zapewniamy je o naszej 
miłości. Spędzamy z nimi czas, ob-
darowujemy kwiatami czy słodycza-
mi. Jako mamy chętnie spotykamy się 
z naszymi dziećmi i wnukami.

Można by jeszcze długo wymie-
niać ważne majowe daty. Do tych już 
znanych dodałabym jeszcze Europej-
ski Dzień Sąsiada, który przypada na 

ostatni wtorek maja. Warto, aby nasze 
sąsiedzkie kontakty były dobre. Miesz-
kający obok sąsiad często może nam 
pomóc w ważnej sprawie zdrowotnej 
lub logistycznej, a także bywa najlep-
szym strażnikiem naszego mieszkania.

Mówi się, że dobry sąsiad to taki, któ-
rego nie słychać. Starajmy się zachować 
reguły dobrego zachowania, szczególnie 
w nocy i nie hałasujmy. Za ścianą mamy 
sąsiadów, którzy idą do pracy, chcą od-
począć lub po prostu lubią ciszę. Wyro-
zumiałość to także ważna cecha w sto-
sunkach sąsiedzkich. Jeśli ktoś wierci 
dziury w ścianie, to nie dzwońmy od razu 
na straż miejską czy policję. Podobnie 
jeżeli za ścianą bawią się dzieci, płacze 
dziecko lub ktoś tłucze mięso na obiad. 
Dbajmy również o wspólne dobro, o czy-
stość klatek schodowych, sprzątajmy, 
jeżeli dzieci nabrudzą, sprzątajmy tak-
że po swoim psie. Starajmy się również  
o to, aby nie utrudniać sąsiadom poru-
szania się po klatce schodowej, nie ta-
rasujmy przejścia rowerem, wózkiem 
dziecięcym czy hulajnogą.

Nawet wtedy, gdy nie czujemy 
się na siłach wchodzić w bliższe re-
lacje z sąsiadem, warto serdecznie 
i z uśmiechem się przywitać, czasem 
zamienić parę słów. To nasza najlepsza 
sąsiedzka ochroniarska polisa. Staraj-
my się być uprzejmi i kulturalni wobec 
współlokatorów,  sprzyja temu majo-
wa, optymistyczna i radosna aura. 

Anna Łazikiewicz

Ukwiecony maj
 „Kto się w maju urodzi,  

dobrze mu się powodzi”
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Sprawozdanie Zarządu
z działalności Spółdzielni za 2018 rok

Szanowni Spółdzielcy!

Zarząd Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zgodnie 
z postanowieniem § 48 ust. 3 Statutu Chorzowskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej przedstawia sprawozdanie dotyczące 
działalności i sytuacji ekonomiczno-finansowej naszej Spół-
dzielni za 2018 rok. Zawarte w sprawozdaniu rocznym dane 
zostały sporządzone na bazie analiz kwartalnych za okres od 
01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. Działalność Spółdzielni  
w okresie sprawozdawczym koncentrowała się na realizacji 
założeń objętych rocznym planem gospodarczym zatwierdzo-
nym przez Radę Nadzorczą ChSM, a także zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami prawa tj. ustawy z dnia 16 września 

1982 roku Prawo Spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.1285) 
oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach 
mieszkaniowych (tj. Dz.U. z 2018, poz. 845  ze zm.). 

W Spółdzielni funkcjonują wyodrębnione komórki obsłu-
gujące mieszkańców:
• pion służb organizacyjno-prawnych i członkowskich,
• pion służb ekonomiczno-finansowych,
• pion służb technicznych,
• cztery administracje osiedlowe współpracujące 

z Radami Osiedli,
• Zakład Robót Konserwacyjno- Remontowych,
• Klub ChSM "Pokolenie".

Część budynków Spółdzielni wyposażona jest w dźwigi 
osobowe, i tak:

MA-1 - posiada   42 dźwigi osobowe
MA-2 - posiada   49 dźwigów osobowych
MA-3 - posiada   19 dźwigów osobowych
MA-4 - posiada   60 dźwigów osobowych
--------------------------------------

Razem   170 dźwigów osobowych

Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku ogółem wynosiło
131 1/4  etatów

w tym:
- pracownicy administracyjno-techniczni:     96  1/2 etatów
- pracownicy na stanowiskach robotniczych:  34  1/2 etatów
Średnia płaca w Spółdzielni w 2018 roku wynosiła  4.930,60 zł/

et./m-c (brutto) po potrąceniu:
• składki społecznej- 675,99 (13,71% zł płaci pracownik) 
• podatku i składki zdrowotnej- 766,00 zł (18% )
średnia płaca netto w Spółdzielni w 2018r. wyniosła 3.488,61 zł.

Poniższa tabela przedstawia wielkości zasobów obsługiwanych przez poszczególne administracje:

Adm. Osiedle Liczba
nieruchomości

Ilość mieszkań Powierzchnia – m2 p.u.
Razem

pow. w m2mieszkań pomieszczeń
gospodarczych

lokali
użytkowych garażyosób

I Żołnierzy Września 51 3.461 163.775 2.498 4.170 3.499 173.9346.326
II Chorzów Batory 44 3.580 172.831 2.568 5.884 1.183 182.4666.520
III Centrum 52 4.041 200.566 1.133 8.808 1.088 211.5957.339
IV Różana-Gałeczki 38 4.192 195.399 3.609 13.771 4.059 216.8387.146

Razem 185 15.274 732.571 9.808 32.633 9.829 784.83327.331

W zasobach Spółdzielni ustanowiono prawo odrębnej własności lokali, które na dzień 31.12.2018r. przedstawia się następująco:

Adm. Osiedle
Mieszkania Lokale użytkowe Garaże wbudowane

Razem
pow. lokali
o odrębnej

własn.liczba pow. m2 grunt m2 liczba pow.m2 grunt m2 liczba pow.m2 grunt m2

 I Żołnierzy Września 1.722 83.350 110.808 - - - 14 255 409 83.605
 II Chorzów Batory 1.726 84.378 96.175 2 170 400 1 16 34 84.564
 III Centrum 1.863 94.033 94.451 4 684 926 13 226 261 94.953
 IV Różana-Gałeczki 1.824 86.628 116.221 9 1.059 1.607 35 736 989 88.423

Razem 7.135 348.389 417.655 15 1.913 2.933 63 1.243 1.693 351.545
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I. MAJĄTEK CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI 
MIESZKANIOWEJ W 2018 ROKU

1. Majątek Spółdzielni brutto wynosi 216.448.640,42 zł
na który składają się:
• zasoby o ogólnej powierzchni mieszkań (bez własności)  384.182 m2

• tereny własne Spółdzielni 18.791 m2

• tereny w wieczystym użytkowaniu  545.906 m2

2. Ilość członków Spółdzielni na 31.12.2018r. wynosi:  16.126 os. 
w tym:
• członkowie zamieszkali   15.506
• członkowie z tytułu posiadanego garażu  113
• współczłonkowie  434
• członkowie prawni - lokale mieszkalne 16
• członkowie prawni - lokale użytkowe 7
• członkowie fizyczni - lokale użytkowe  50

Wykres 1: Struktura członków ChSM wg stanu na 31.12.2018r.

Ilość mieszkań zajmowanych bez tytułu prawnego na dzień 
31.12.2018r. wynosi 13
• osiedle "Żołnierzy Września" 3
• osiedle "Chorzów Batory" 3
• osiedle "Centrum"  2
• osiedle "Różana-Gałeczki" 5

Są to członkowie wykluczeni i wykreśleni przez Radę Nadzor-
czą z tytułu posiadanych zaległości w opłatach, w stosunku do 
których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

3. Zmiany liczby członków w ciągu roku 2018:
• skreślono z listy członków z tyt. zgonów  (-) 287
• ustanie członkostwa 

z mocy prawa od dnia 09.09.2017r         (-) 1
• nabycie członkostwa z mocy prawa (+) 2.123
• nabycie członkostwa odrębna własność- deklaracja (+) 256
• ustanie członkostwa z mocy prawa 

(sprzedaż, inne)      (-) 341
• nieskuteczne przyjęcie        (-) 76
Liczba członków Spółdzielni w roku 2018 w stosunku do stanu 
na dzień 31.12.2017r. uległa zwiększeniu o 1.674 członków.

4. Obrót mieszkaniami w 2018 roku:
zasiedlono mieszkania  16
w tym:
• odrębna własność 14
• najem 2

5. Ogólna liczba mieszkań  15.274
w tym zajmowanych na zasadach:
• prawa lokatorskiego  496
• najmu 26
• pustostanu 1
• własnościowego prawa 7.616
• odrębnej własności  7.135
(z czego 88 mieszkań przeniesiono w odrębną własność w 2018r.)

Wykres 2: Struktura mieszkań ChSM wg praw do lokali 
- stan na 31.12.2018r.

Ogólna ilość mieszkań stanowiących odrębną własność na dzień 
31.12.2018 roku wynosi:         7.135 mieszkań
w tym:
• Administracja Osiedla "Żołnierzy Września"  1.722 mieszkań
• Administracja Osiedla "Chorzów- Batory" 1.726 mieszkań
• Administracja Osiedla "Centrum" 1.863 mieszkań
• Administracja Osiedla "Różana-Gałeczki" 1.824 mieszkań

6. Członkowie posiadający więcej niż 1 mieszkanie: 835
w tym:
• Administracja Osiedla "Żołnierzy Września"  176
• Administracja Osiedla "Chorzów Batory" 167
• Administracja Osiedla "Centrum" 208
• Administracja Osiedla "Różana-Gałeczki" 284
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Tabela 1: Zestawienie danych o członkach Spółdzielni.
L. p. Treść Stan na 31.12.2017r. Stan na 31.12.2018r. Różnica

1 Członkowie zamieszkali 13.902 15.506  1.604

2 Członkowie oczekujący 0 0 0

3 Razem członkowie 13.902 15.506 1.604

4 Członkowie z tytułu posiadanego garażu 32 113 81

5 Członkowie prawni – lokale mieszkalne 12 16 4

6 Członkowie prawni – lokale użytkowe 7 7 0

7 Członkowie fizyczni – lokale użytkowe 46 50 4

8 Razem członkowie 13.999 15.692 1.693

9 Współczłonkowie 453 434 (-) 19

10 Ogółem członkowie 14.452 16.126 1.674

II. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA SPÓŁDZIELNI

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadzi działal-
ność gospodarczą w zakresie obsługi gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi, natomiast nie prowadzi działalności handlo-
wej ani produkcyjnej. 

Wykres 3: Struktura kosztów poniesionych w roku 2018 w zakresie 
gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Wykres 4: Struktura kosztów innych działalności w 2018r.

Przychody ze sprzedaży ogółem w 2018 roku 
wynosiły:                  89.434.772,39 zł
natomiast koszty działalności wyniosły:  87.834.803,54 zł

Wynik z działalności ogółem 1.599.968,85 zł
Wynik obciążony został:
- podatkiem dochodowym od osób prawnych:  388.641 zł
- nadwyżką kosztów z tytułu eksploatacji
i utrzymania nieruchomości z roku 2018  (-)2.036.159,69 z
Wynik (netto):  3.247.487,54 zł

Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej 
nieruchomości, a przychodami z opłat zwiększa odpowied-
nio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej 
nieruchomości w roku następnym (zgodnie z ustawą o spół-
dzielniach mieszkaniowych). Natomiast wynik netto zgodnie 
z obowiązującymi przepisami będzie podlegał podziałowi we-
dług uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie.

Na wysokość kosztów w 2018r. niewątpliwy wpływ miały ob-
ciążenia wynikające z uregulowań ustawowych. Były to przede 
wszystkim:
• podatek od nieruchomości (od gruntów, budynków mieszkal-

nych, garaży wbudowanych i wolnostojących, lokali użyt-
kowych, pawilonów, budowli) odprowadzany w całości do 
Urzędu Miasta             1.534.932 zł

• opłata za wieczyste użytkowanie gruntów- odprowadzana 
do Urzędu Miasta              552.957 zł

•  podatek VAT bezpośrednio obciążający koszty Spółdzielni, tj. po 
uwzględnieniu rozliczeń z Urzędem Skarbowym      8.145.820 zł

• podatek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych               95.958 zł

• składka ZUS obciążająca Spółdzielnię  1.662.155 zł
-------------

11.991.822 zł

Nowelizacja  ustawy  o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia  20 lipca  2017 roku (weszła w życie 09.09.2017 roku) wprowadziła 
zasadnicze zmiany co do członkostwa w Spółdzielni.  Zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych 
osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub niemieszkalnego lub spółdzielcze lokatorskie 
prawo do lokalu mieszkalnego  nabywają członkostwo z mocy prawa, bez konieczności składania deklaracji członkowskiej. W sytuacji 
kiedy spółdzielcze prawo do lokalu przysługuje wspólnie małżonkom wówczas oboje nabywają członkostwo z mocy prawa.

Odmienna sytuacja dotyczy osób- właścicieli, którym przysługuje odrębna własność lokalu. W tej sytuacji członkostwo w Spół-
dzielni jest dobrowolne i nabywane jest tylko i wyłącznie po złożeniu przez właściciela deklaracji członkowskiej.

W 2018 roku Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zakończyła analizę dokumentów w zakresie spółdzielczych praw do lokali. Zgodnie 
z przeprowadzoną weryfikacją liczba członków Spółdzielni w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2017r. wzrosła o 1.674 członków.
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Jak z powyższego wynika podatki, opłaty i składki stano-
wią 14,1 % kosztów ogółem.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2018

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie 
z przyjętymi zasadami rachunkowości to jest: 

• aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenio-
ne zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 
1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 395 z później-
szymi zmianami) stosując reguły ceny nabycia lub koszt 
wytworzenia z uwzględnieniem odpisów aktualizujących 
(należności);

• środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amorty-
zuje się bądź umarza stosując zasady, metody i stawki prze-
widziane w przepisach podatkowych;

• materiały wycenia się w cenach nabycia stosując metodę 
cen ewidencyjnych na poziomie cen nabycia;

• usługi konserwacyjno-remontowe i ZRKR są wyceniane 
na poziomie kosztów wytworzenia zawierających zuży-
cie materiałów bezpośrednich, inne koszty bezpośrednie 
i stawki roboczogodzin stosowanych przy sprzedaży usług 
konserwacyjno-remontowych; 

• krótkoterminowe aktywa finansowe wycenia się po cenach 
nabycia, nie stosując przepisów rozporządzenia o instru-
mentach finansowych;

• wynik z całokształtu działalności obejmuje:
• przychody i koszty operacyjne, w tym przychody i kosz-

ty z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości;
• pozostałe przychody i koszty operacyjne;
• przychody i koszty finansowe.

Wynik z eksploatacji stanowiący różnicę między kosztami 
z eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości, a przycho-
dami z tytułu opłat przechodzi poprzez rozliczenia między-
okresowe do rozliczenia w roku następnym.

Sprawozdanie finansowe obejmuje:
• Bilans na dzień 31.12.2018r. z sumą aktywów 

i pasywów                  116.829.902,02 zł
• Rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto 

         3.247.487,54 zł
• Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
• Zestawienie zmian w funduszu własnym wykazujące 

zmniejszenie o kwotę       2.200.373,36 zł
• Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększe-

nie stanu środków pieniężnych o kwotę     1.158.965,31 zł
• Dodatkowe informacje i objaśnienia 
• Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w roku ob-

rotowym

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018r.- przedstawia stan 
aktywów i pasywów w kwocie:    116.829.902,02 zł
wykazując spadek o 1,77% w stosunku do 2017 roku i sta-

nowi podstawową część sporządzonego na podstawie ksiąg 
rachunkowych rocznego sprawozdania finansowego.
Bilans w sposób syntetyczny przedstawia stan posiadania oraz 
źródło finansowania majątku na dzień 31.12.2018r.

AKTYWA:

Zmniejszenie wartości aktywów spowodowane zostało przede 
wszystkim:

• spadkiem wartości rzeczowego majątku trwałego o kwotę 
4.758 tys. zł (w stosunku do 2017r.) z uwagi na przeno-
szenie majątku na odrębną własność oraz obligatoryjnego 
umorzenia środków trwałych. Na koniec 2018 roku- 7.135 
mieszkań (46,7%) posiadało prawo odrębnej własności, 
z czego w omawianym roku prawo to ustanowiono dla 88 
mieszkań;

• zwiększenie wartości stanu środków pieniężnych 
o 1.159 tys. zł – to przede wszystkim efekt ulokowania 
środków na lokacie nocnej, a także alokacji na rachunku 
bankowym „korzyść”. Świadczy to o właściwym zarządza-
niu aktywami Naszych członków przez Zarząd Spółdzielni;

• jeżeli chodzi o inwestycje krótkoterminowe to stanowią 
one najważniejszą pozycję w aktywach obrotowych jako 
zapewniające płynność finansową w przyszłych okresach 
działalności Spółdzielni i przeznaczone są na zabezpiecze-
nie zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych. 
W tym zakresie nie ma żadnych zagrożeń dla działalności 
Spółdzielni;

• odnośnie należności długoterminowych  pozycja  ta w bi-
lansie jest  związana z kredytami starego portfela z lat 90-
tych i ich umorzeniem na podstawie art. 10 ust.1 ustawy 
o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów miesz-
kaniowych. Wartość zaprezentowana w należnościach 
długoterminowych, a także zobowiązaniach długotermi-
nowych w kwocie 265.068,94 zł - po stronie AKTYWA 
i PASYWA Bilansu odpowiada wartości zadłużenia dla 
kredytobiorców, którzy nie zostali objęci umorzeniem na 
dzień 01.01.2018r. z uwagi na brak spłaty wg normatywu 
przez okres 20 lat. Dla kredytobiorców, którzy byli obję-
ci umorzeniem zadłużenia w 2018 roku w Bilansie w na-
leżnościach krótkoterminowych w pozycji „inne” oraz 
w zobowiązaniach krótkoterminowych w pozycji „kredyty 
i pożyczki” z uwagi na umorzenie na dzień 01.01.2018r. 
wartość wynosi  „0” po stronie AKTYWA i PASYWA. 

Krótkoterminowe rozliczenia okresowe (czynne) dotyczą 
kosztów 2018 roku m.in. ubezpieczenia majątku, abonamen-
ty, prenumeraty, koszty dotyczące podzielników elektronicz-
nych, opłaty internetowe poniesione w bieżącym okresie, 
a mające dotyczyć następnych okresów. Ogółem czynne roz-
liczenia międzyokresowe kosztów na 31.12.2018r. wynoszą 
2.736.059,42 zł, z tego:
- niedobór z eksploatacji
i utrzymanie nieruchomości     2.036.159,69 zł
- rozliczenia międzyokresowe- fundusz remontowy    185.279,83 zł
- pozostałe rozliczenia międzyokresowe      514.619,90 zł
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PASYWA:

Źródłem finansowania aktywów trwałych są fundusze własne.

Rotacja zobowiązań jest prawidłowa. Uwzględnia m.in. kwo-
ty związane z umorzeniem kredytów mieszkaniowych starego 
portfela.  

Ponadto zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 
16.296.330,98 zł uwzględniają rozliczenia z dostawcami 
i odbiorcami, rozliczenia czynszowe, rozliczenia z tytułu 
eksploatacji, podatków, rozrachunków publiczno-prawnych, 
rozliczeń centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody, 
centralnej zimnej wody. Zobowiązania wobec jednostek 
j.w. znajdują pełne zabezpieczenie w posiadanych środkach 
pieniężnych. 

Zysk netto osiągnięty na pozostałej działalności w kwocie 
3.247.487,54 zł zostanie rozliczony i przeznaczony zgodnie 
z komunikatem nr 3 Ministra Finansów z dnia 20 listopada 
2015 roku poprzez Uchwałę Walnego Zgromadzenia Człon-

ków i jest wykazywany w Pasywach Bilansu w pozycji:
A. KAPITAŁ WŁASNY- VI. ZYSK (STRATA) netto, a także 
w Rachunku Zysków i Strat.

Prawidłowy obrót środkami wnoszonymi przez mieszkańców 
Spółdzielni i najemców oraz racjonalna gospodarka w zakre-
sie zarządzania zasobami mieszkaniowymi pozwala na osią-
ganie pozytywnych wyników ekonomicznych i finansowych.

Rozliczenia międzyokresowe (bierne) w wysokości 
2.451.520,47 zł obejmują:
1. nadwyżkę przychodów nad kosztami gospodarki zasoba-

mi mieszkaniowymi w wysokości 2.447.570,47 zł, pozycję 
stanowią rozliczenia dotyczące właściwie ustalonych oraz 
wykazanych przychodów i kosztów gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi i są zabezpieczeniem na pokrycie różnicy 
między stawkami członków i nie członków;

2. przychody przyszłych okresów w wysokości 3.950,00 zł 
stanowiące wpłaty członków w 2018 roku za półkolonie 
organizowane w Klubie „Pokolenie” w roku 2019.

1.1. Wskaźniki płynności finansowej.

Wskaźniki informują o zdolności Spółdzielni do regulowa-
nia wymaganych zobowiązań bieżących.

Porównanie powyższych wskaźników z pożądanym wskaź-
nikiem płynności bieżącej, będącym relacją majątku obroto-

wego do zobowiązań krótkoterminowych- nie wskazuje na 
występowanie w jednostce istotnych zakłóceń w termino-
wym regulowaniu wymagalnych zobowiązań. 

ANALIZA WSKAŹNIKOWA BILANSU
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1.2. Wskaźniki rotacji.

Wskaźniki informują o zdolności Spółdzielni do regulowania 
wymaganych zobowiązań bieżących.

Porównanie powyższych wskaźników z pożądanym wskaźni-

kiem płynności bieżącej, będącym relacją majątku obrotowego do 
zobowiązań krótkoterminowych- nie wskazuje na występowanie 
w jednostce istotnych zakłóceń w terminowym regulowaniu wy-
magalnych zobowiązań. 

1.3. Pozostałe wskaźniki.

Wskaźniki „Złotej reguły bilansowej” potwierdzają prawidłowość 
finansowania aktywów trwałych i obrotowych co sprzyja utrzyma-
niu równowagi finansowej Spółdzielni. Wskaźnik wartości bilan-
sowej jednostki i wskaźnik struktury  aktywów wskazują, że część 
zobowiązań pokryta jest kapitałem własnym- równowaga finansowa 
utrzymana i jest równa połowie kapitałów własnych – sprzyja to 
utrzymaniu równowagi finansowej. Zmniejszenie sum bilansowych 
polega na zmniejszaniu się majątku trwałego (odrębna własność).

Sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sy-
tuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami. Jest ono sporządzane na podstawie prawidłowo 
prowadzonych ksiąg rachunkowych i jest zgodne co do formy 
i treści z obowiązującymi w Spółdzielni przepisami i Statutem. 
Stan finansowy Naszej Spółdzielni pozwala na prowadzenie jej 
działalności w 2019 roku, a sytuacja ekonomiczno- finansowa nie 
zagraża kontynuacji działalności Spółdzielni w kolejnych latach. 
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FUNDUSZ NA REMONTY W 2018 ROKU

Zgromadzone w 2018 roku środki funduszu na remonty i mo-
dernizacje zasobów mieszkaniowych Spółdzielni  w wysokości: 
            21.641.730 zł
to wpływy uzyskane z następujących tytułów:

• odpisy z eksploatacji mieszkań i garaży wbudowanych; 
            20.801.283 zł

• odpisy z eksploatacji dźwigów osobowych;              840.447 zł

Wykonane w 2018r. roboty remontowo-modernizacyjne w 
wysokości          22.031.256 zł
dotyczyły następujących robót:
• remonty planowane w zakresie robót wodno-kanalizacyj-

nych, gazowych, dekarsko-blacharskich, ogólnobudow-
lanych, elektrycznych, c.o., c.c.w., wycinka i nasadzenie 
drzewostanu          11.635.537 zł

• remonty planowane- prace malarskie       2.285.151 zł
• usuwanie awarii w zakresie jak wyżej          802.652 zł
• roboty drobne w zakresie jak wyżej          773.932 zł
• docieplenie budynków mieszkalnych       4.792.921 zł
• remonty i wymiana dźwigów osobowych        1.397.599 zł
• wymiana stolarki okiennej            343.464 zł

Fundusz remontowy w roku 2018 zamknął się niedoborem  
wpływów  w wysokości (-) 389.526 zł, a po uwzględnieniu 
pozostałości z roku 2017 tj. kwoty (+) 204.247 zł  stan fundu-
szu remontowego na dzień 31.12.2018 r. wykazuje niedobór 
środków w wysokości (-) 185.279 zł.

 Ponadto na remonty lokali użytkowych w zasobach Spółdziel-
ni w roku 2018 wydatkowano kwotę 552.571 zł, która obciąża 
i ma swoje pokrycie w eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości. 
Rozdział środków funduszu remontowego dla poszczególnych 
administracji jest proporcjonalny do wielkości administrowanych 
zasobów mieszkaniowych, zaś wydatkowanie na poszczególne 
roboty (m.in.: docieplenia, wymiana stolarki okiennej, malo-
wanie) w ramach przyznanych środków następowało zgodnie 
z przyjętym i zatwierdzonym planem rzeczowym remontów.

ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH 
ZA UŻYWANIE LOKALI

W  porównaniu do stanu na koniec roku 2017 zaległości 
w opłatach uległy zmniejszeniu o kwotę 395.779 zł i na dzień 
31.12.2018r. wynoszą 4.281.601 zł. Zaległości w zasobach miesz-
kaniowych zmniejszyły się o kwotę 267.609 zł, natomiast w loka-
lach usługowych o 128.170 zł. 

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom swoim mieszkańców uruchomiła dostęp do 
tzw. Elektronicznego Biura Obsługi Klientów E-BOK, gdzie każ-
dy posiadacz lokalu, który otrzymał od Spółdzielni login i hasło do 
logowania się do systemu, może sprawdzić saldo swojego lokalu, 
a także uzyskać informację o rozliczeniach dotyczących jego loka-
lu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta działa w oparciu o zatwier-
dzony Regulamin dostępny na stronie www.chsm.com.pl.

Spółdzielnia nie zalega  z płatnościami wobec dostawców jak 
i pracowników, Urzędu Skarbowego i ZUS, nie jest obciążona 
odsetkami za zwłokę, co świadczy o właściwym zarządzaniu fi-
nansami członków Spółdzielni.

Na przestrzeni roku 2018 Komisja Organizacyjno-Samorzą-
dowa Rady Nadzorczej zaprosiła 276 osób, w tym ponownie 
111 osób, posiadających zadłużenie w opłatach za lokale miesz-
kalne. W wyniku przeprowadzonych rozmów 25 osób złożyło 
zobowiązania dot.: spłaty zaległości, a 149 osób zaległości uregu-
lowało. Komisja zleciła aby do 138 osób wysłać wezwania prze-
sądowe, a wobec 6 osób wnioskowała o zasądzenie należności.

III. DZIAŁALNOŚĆ 
ORGANIZACYJNO – TECHNICZNA  

W ramach  działalności  remontowej w 2018 roku: 
• docieplono - w tym uzupełniono warstwy izolacyjne ścian 

zewnętrznych - 16 budynków           koszt - 4.792.921 zł
• wykonano remonty i wymianę 8 dźwigów osobowych 

               koszt - 1.397.599 zł
• wymieniono  stolarkę  okienną   koszt -343.464 zł
• przeprowadzono  remonty kapitalne dachów 19 budynków 

     koszt -950.840 zł
• pomalowano  klatki schodowe  w 21 budynkach  

                        koszt -2.285.151 zł
• dokonano  częściowej wymiany pionów i poziomów wodno- 

kanalizacyjnych              koszt -1.778.936 zł
• dokonano  częściowej wymiany pionów i  poziomów central-

nego  ogrzewania  + c.w.u.            koszt -1.164.489 zł 
• dokonano wymiany  i  modernizacji  instalacji  elektrycznej na 

energooszczędne z oświetleniem typu LED klatek schodowych 
+ odgromowej w  53 budynkach              koszt -1.351.314 zł

• wykonano  roboty  ogólnobudowlane  m.in.: elewacje - re-
monty  balkonów, wymianę drzwi wejściowych do klatek 
schodowych, piece, posadzki,             koszt -2.698.642 zł

• dokonano renowacji  terenów zielonych, w  tym dróg, chodni-
ków małej architektury,              koszt -3.691.316 zł

• awarie i roboty drobne w zakresie robót remontowych 
              koszt - 1.576.584 zł

Wszystkie  w/w działania  remontowe w zdecydowany sposób 
miały wpływ na poprawę stanu technicznego zasobów, a w czę-
ści także na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych zarówno 
dla mieszkańców i Spółdzielni.

Wykres 5: Remonty w zasobach w 2018 roku
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PODSUMOWANIE

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadzi właściwą gospodarkę ekonomiczno- finansową dzięki prawidłowemu wyznacza-
niu poziomu kosztów i wysokości przychodów do ich pokrycia. Jednocześnie ma to wpływ na racjonalne gospodarowanie środkami 
użytkowników zasobów zarządzanych przez Naszą Spółdzielnię. Zarządzając zasobami mieszkaniowymi Spółdzielnia podlega ciągłej 
kontroli- przedmiotem kontroli są wszelkie aspekty funkcjonowania Spółdzielni- w tym finansowe, prawne, podatkowe, zasobów 
ludzkich, techniczne, eksploatacyjne, społeczne. Sporządzane analizy  gospodarcze w okresach kwartalnych przedkładane są Radzie  
Nadzorczej oraz Komisji Rewizyjnej. Ponadto Spółdzielnia podlega bieżącej kontroli przez te organa. Co trzy lata Spółdzielnia pod-
lega również pełnej kontroli lustracyjnej zgodnie z przepisami art. 91-93 ustawy Prawo spółdzielcze. W ubiegłym roku od 11 stycznia 
do 15 lutego Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach przeprowadził lustrację pełną Naszej 
Spółdzielni, za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2017 roku. Przeprowadzona lustracja za lata 2015-2017 nie wykazała żad-
nych nieprawidłowości w prowadzonej przez Chorzowską Spółdzielnię Mieszkaniową działalności. Ponadto co roku dokonywane jest 
badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta wybranego przez Radę Nadzorczą. Badanie sprawozdania finansowego 
przeprowadzone jest pod względem rzetelności i jasności sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni. 

Zarząd Chorzowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej

marzec 2019

Kupię udziały 
w kamienicy.

Może być pod zarządem 
PGM, wartość udziału 

bez znaczenia. 
tel. 512-448-902

Poszukujemy solidnej, uczciwej 
i rzetelnej osoby do utrzymania 

czystości w prywatnej przychodni. 
Godziny poranne. Kontakt telefoniczny 
lub osobisty od poniedziałku do piątku 

od 10 do 17.
On Clinic / tel.  32 346 01 85

tel. biuro: 32 608 07 14   Dorota: 509 498 648  email: dorota.siudy@gmail.com

Czyszczenie dywanów,
tapicerek,

wykładzin, solidnie,
tel. 606-274-056

W MAJU ZMIANA CENY WODY
Na podstawie decyzji Państwowego Przedsiębiorstwa Wodnego Wody Polskie, z dniem 22 maja 2019r. cena m3 wody i od-
prowadzenia ścieków wynosić będzie 14,75 zł, co stanowi wzrost o 0,32 zł za m3. Odczyty wodomierzy elektronicznych z od-
czytem radiowym, które zamontowane są w mieszkaniach i lokalach użytkowych, przeprowadzone będą na koniec miesiąca 
maja br., a rozliczenie opłat zaliczkowych obejmować będzie okres od października 2018r. do maja 2019r. Nowe normy zu-
życia wody, a tym samym nowe opłaty zaliczkowe, ustalone zostaną na podstawie średniego zużycia wody według wskazań 
wodomierzy indywidualnych za dwa poprzednie okresy rozliczeniowe i obowiązywać będą od lipca 2019r.

Kierownik Działu  Ekonomicznego
Irena Kołodziej
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Panie Premierze, obchodzimy 15. 
rocznicę wejścia Polski do Unii Eu-
ropejskiej. Jak te 15 lat według Pana 
– Honorowego Obywatela Chorzowa, 
a jednocześnie posła do Parlamen-
tu Europejskiego od 2004 r. i byłego 
przewodniczącego tej instytucji – 
zmieniło nasze miasto?

Zmieniło zdecydowanie na lepsze! 
Cieszy mnie to bardzo, bo Chorzów zaj-
muje szczególne miejsce w moim ser-
cu – tu się wychowałem, tu urodziła się 
moja siostra, tu uczyłem się najpierw 
w Szkole Podstawowej nr 24, a później 
w naszym „Słowaku”, tu chodziłem na 
mecze – Azotów, AKS-u (któremu kibi-
cował mój ojciec) i mojego Ruchu. Tu 
również, na cmentarzu na Metalowców, 
pochowani są moi rodzice. W Chorzo-
wie mam wielu przyjaciół i zawsze 
z radością tu wracam – także przy oka-
zji meczów Ruchu. Nie sposób nie za-
uważyć jak miasto od lat się zmienia 
– przy ogromnym wsparciu funduszy 
unijnych. 

Od 2004 r. pozyskaliśmy z Brukseli 
aż 174 milionów złotych. 

Do tego – nawet jeśli dziś wydają się 
to być skromne środki – blisko 3 mi-
liony złotych, które dostaliśmy jeszcze 
zanim Polska weszła do Unii. W sumie 
daje to ogromną kwotę – i, co istotne, 
widać te pieniądze w Chorzowie niemal 
na każdym kroku! 

Mój ulubiony przykład to park wokół 
stawów „Amelung”. Nie tak dawno na 
ten niemal dziki teren strach było wejść 
– obecnie spacer po nim to przyjem-
ność, ludzie łowią tam ryby, a dzieci 
jeżdżą na hulajnogach. Teraz z fundu-
szy unijnych rewitalizowane będą sta-
wy w Parku Róż, kończy się przebudo-
wa Rynku czy remont basenu w szkole 
sportowej przy ul. Ryszki.

Odnowiona została Estakada, powsta-
ło – pierwsze na Śląsku – autobusowo-

-tramwajowe Centrum Przesiadkowe. 
Od października mamy też sieć blisko 
500 rowerów miejskich KajTeroz. 

Miał Pan już okazję je przetesto-
wać?

Jeszcze nie zdążyłem, ale to tylko 
kwestia czasu! (śmiech) Miałem nawet 
taki plan na majówkę, ale pogoda dość 
skutecznie go, niestety, pokrzyżowała. 

Reasumując – Chorzów wyko-
rzystał Pana zdaniem, wynikające 
z obecności w UE, szanse rozwoju?

Uważam, że tak – i zrobił to całkiem 
nieźle. Nie należy przy tym patrzeć na 
to jedynie pod kątem inwestycji w in-
frastrukturę. Nasza obecność w Unii to 
przecież również szansa dla dziesiątek 
chorzowskich firm dostępu do wspól-
nego rynku czy dla młodych ludzi – 
udziału w programach wymiany np. 
z Erasmus+. Choćby we wspomnianej 
już mojej Szkole Podstawowej im. Po-
wstańców Śląskich – realizowane były 
międzynarodowe projekty m.in. z Wło-
chami w ramach programów Comenius, 
e-Twinning albo Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. 

Co więcej – pojawiać się będą wciąż 
nowe szanse, takie jak Fundusz Sprawie-
dliwej Transformacji Energetycznej.  

To autorski pomysł Pana Premiera, 
poparty przez cały Parlament Euro-
pejski. Chodzi o specjalne, dodatko-
we środki – co najmniej 20 miliardów 
złotych - dla regionów górniczych ta-
kich jak Śląsk. Na ile Chorzów może 
z tych pieniędzy skorzysta?

Wierzę, że skorzysta bardzo – po-
trzebne są jedynie dobrze przygoto-
wane projekty. Z jednej strony – z za-
kresu szeroko rozumianych innowacji 
społecznych, poprawiających jakość 
i komfort codziennego życia Chorzo-
wianek i Chorzowian: pokonanie smo-
gu, likwidacja ubóstwa energetyczne-
go, dalsza rewitalizacja miasta – w tym 
jego terenów zielonych. 

Z drugiej strony – inwestycje w tere-
ny pokopalniane i poprzemysłowe, two-
rzenie na nich atrakcyjnych miejsc pra-
cy w sektorze nowych technologii czy 
w przemysłach kreatywnych, wspie-
ranie małych i średnich firm. Chodzi 
o nowy impuls do rozwoju miasta – tak, 
by nikt, zwłaszcza ludzie młodzi, nie 

Chorzów zajmuje szczególne 
miejsce w moim sercu 

Rozmowa z Jerzym Buzkiem, Posłem do Parlamentu Europejskiego od 2004 r., 
Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego (2009-2012) i Premierem RP (1997-2001)
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musiał stąd wyjeżdżać za dobrą pracą. 
To prawdziwa stawka tego Funduszu – 
i z myślą o tym zaproponowałem jego 
powołanie.

Wspomniał Pan Premier niezwykle 
ważną kwestię: walkę ze smogiem. Na 
ile już dziś możemy liczyć na wspar-
cie w tym zakresie Unii Europejskiej?

To zdecydowanie jeden z priorytetów 
Unii od lat. Mamy dyrektywy o jakości 
powietrza i limitach jego zanieczysz-
czeń. Promowany jest rozwój odna-
wialnych źródeł energii czy bardziej 
efektywnego jej wykorzystania, m.in. 
przez ocieplanie budynków. Są na to 
środki unijne! 

Do tego finansowanie nowoczesne-
go ciepłownictwa miejskiego, choćby 
w ramach unijnego systemu ETS, o co 
osobiście zabiegałem. Istotne jest także 
wsparcie kogeneracji, czyli jednocze-
snej produkcji prądu i ciepła czy stop-
niowe przechodzenia na gaz. 

Nad tym wszystkim pracujemy 
w Parlamencie Europejskiej w Komisji 
Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
(ITRE).

Przez ostatnich 5 lat przewodniczył 
Pan tej ważnej komisji. Według ser-
wisu mepranking.eu jest Pan najsku-
teczniejszym europosłem Wojewódz-
twa Śląskiego, wygrał Pan też, po raz 
kolejny, ranking „Rzeczpospolitej” 

na najlepszego posła do PE. Jakie 
wskazałby Pan 3 największe osiągnię-
cia minionej kadencji? 

O Funduszu Sprawiedliwej Trans-
formacji Energetycznej dla regionów 
górniczych już mówiłem. Zlikwido-
waliśmy roaming, czyli dodatkowe 
opłaty za rozmowy przez komórkę czy 
za przesył danych w Internecie w trak-
cie podróży po UE. Jako szef komisji 
ITRE negocjowałem to z państwami 
członkowskimi. Przygotowaliśmy po-
nadto program „Cyfrowa Europa” - ok. 
40 mld zł na dalszą cyfryzację naszych 
miast, firm, urzędów, uczelni i walkę 
z wykluczeniem cyfrowym – w tym 
osób starszych.

Panie Premierze, 26 maja wybo-
ry do Parlamentu Europejskiego. 
Pan reprezentuje w nim nasz region 
nieprzerwanie od 2004 roku. W tym 
roku kandyduje Pan ponownie. Jak 
zachęciłby Pan mieszkanki i miesz-
kańców Chorzowa do pójścia do urn?

Parlament Europejski to miejsce, gdzie 
podejmowane są kluczowe decyzje – 
również z punktu widzenia Chorzowa. 
Ważne zatem, by mieć tam przedstawicie-
li, którzy są pracowici, kompetentni, do-
świadczeni. 5 minut w lokalu wyborczym 
przekłada się na jakość życia w naszym 
regionie czy mieście przez kolejnych 5, 
10, 15 lat. Nie oddawajmy przyszłości 
naszej i naszych dzieci walkowerem – 26 
maja oddajmy głos za Europą!
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- Grupa JSW przyniosła w ubiegłym 
roku 1,76 miliarda zyski, Polska Grupa 
Górnicza 493 miliony złotych. Żadna 
inna branża w Polsce w ostatnich la-
tach nie zanotowała tak dynamicznego 
wzrostu.

- W 2015 roku górnictwo przyniosło 
1,9 miliarda złotych straty. Sytuacja spół-
ek węglowych była katastrofalna  - stały 
przed bardzo realną groźbą upadłości. 
Było wiele głosów, że z tej zapaści bran-
ża już się nie podniesie. Konieczne były 
natychmiastowe działania. Dzięki wspól-
nemu zaangażowaniu i dialogowi ze stro-
ną społeczną dziś kopalnie są sprawie 
działającymi przedsiębiorstwami, przy-
noszą zyski, dają stabilne miejsca pracy, 
a Polsce bezpieczeństwo energetyczne. 

- Dlaczego w Polsce ważne jest 
sprawnie działające górnictwo?

- Węgiel jest i jeszcze przez wiele lat 
będzie głównym źródłem energii. Roz-
wijamy źródła odnawialne, ale to węgiel 
daje pewność dostaw energii. Polskie 
kopalnie przede wszystkim wydobywa-
ją węgiel na potrzeby polskiej energety-
ki. Sprzedają go poniżej cen na rynkach 
światowych. Dzięki temu prąd dla go-

spodarstw domowych jest tańszy. Polski 
węgiel buduje konkurencję. Zamykając 
kopalnie narazilibyśmy się na „łaskę” 
dostawców zza granicy, głównie z Rosji, 
którzy dyktowaliby ceny. Spółki węglo-
we wpłaciły w zeszłym roku do budże-
tu państwa 5 miliardów złotych - tyle 
kosztuje wybudowanie 120 kilometrów 
autostrady. Kolejna ważna kwestia to 
miejsca pracy w regionie. W wojewódz-
twie śląskim jest około trzech milionów 
osób w wielu produkcyjnym. 300 tysięcy 
pracuje w górnictwie i jego otoczeniu. To 
aż 10%! Proszę sobie wyobrazić skutki 
likwidacji kopalń i 300 tysięcy bezro-
botnych! Dlatego transformacja energe-
tyczna - tak, źródła odnawialne i dbanie 
o środowisko – tak, ale mądrze i odpo-
wiedzialnie! 

- Na Śląsku niezwykle ważnym te-
matem jest zanieczyszczenie powietrza 
– zwłaszcza smog.

Pamiętajmy – główną przyczyną smo-
gu jest spalanie śmieci i paliwa niskiej ja-
kości. Wprowadzone zostały przepisy re-
gulujące dwie niezwykle istotne sprawy. 
Pierwsza to ustawa o jakości paliw sta-
łych, która zakazuje sprzedaży detalicz-

nej najgorszej jakości węgla, a po drugie 
w 2017 roku zostało wydane rozporzą-
dzenie w sprawie wymagań dla kotłów, 
które dopuszcza do sprzedaży tylko te 
o najlepszych parametrach. Czyli z tyn-
ku eliminujemy tak zwane „kopciuchy” 
i najgorszej jakości paliwo do nich. Po-
nadto uruchomiliśmy program „Czyste 
Powietrze”, wspieramy prosumentów 
oraz elektryczny transport. 

No i dzięki również Pana staraniom 
mamy od dawna oczekiwany „Pro-
gram dla Śląska”.

Ponad 50 miliardów złotych na 70 
projektów, które będą motorem napędo-
wym regionu. Stawiamy na zwiększenie 
innowacyjności przemysły, inwestycje 
rozwojowe, infrastrukturę transportową, 
ale także poprawę jakości środowiska 
i podnoszenie kwalifikacji mieszkańców 
naszego regionu. Chcemy maksymalnie 
wykorzystać potencjał województwa 
śląskiego w celu zapewnienia bezpie-
czeństwa energetycznego kraju. Jestem 
przekonany, że razem z nowym zarzą-
dem województwa dobrze wykorzysta-
my te ogromną szansę na rozwój naszego 
regionu. 

Od miliardów strat
do miliardowych zysków
Rozmowa z wiceministrem energii Grzegorzem Tobiszowskim

Grzegorz Tobiszowski
• Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii 
• Pełnomocnik Rządu ds. restrukturyza-

cji górnictwa
• Wiceprzewodniczący Klubu Parla-

mentarnego PiS
• jeden z architektów „Programu dla Śląska”
• doświadczony polityk i samorządowiec
• zaangażowany, aktywny, skuteczny
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1. Celem konkursu jest poprawa estetyki zasobów mieszkaniowych Spółdzielni poprzez zakładanie 
i pielęgnację ogródków przydomowych i zieleni balkonowej przez jej mieszkańców.

2. Organizatorem konkursu jest Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Chorzowie 
przy ul. Kopalnianej 4a.

3. Konkurs organizowany jest jeden raz w roku w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 15 września 
i przeprowadzony jest w dwóch kategoriach:

• balkony
• ogródki przydomowe

4. W konkursie mogą brać udział wszyscy mieszkańcy budynków administrowanych przez ChSM.
5. Konkurs składa się z dwóch etapów:

I. dokonanie wizytacji zasobów przez przedstawicieli Komisji Konkursowej w celu wytypowa-
nia uczestników Konkursu. Przy ocenie Komisja Konkursowa bierze pod uwagę estetykę balko-
nu lub ogródka przydomowego oraz aranżację i wypielęgnowanie zieleni.
II. wyłonienie laureatów Konkursu.

6. Ocena kwalifikacyjna przeprowadzona jest przez Komisję Konkursową raz w roku – w okresie letnim.
7. Oceny przebiegu konkursu dokonuje Komisja Konkursowa w składzie:

• przedstawiciel Rady Osiedla
• pracownik administracji osiedla 
• przedstawiciel Komisji Społeczno -Kulturalnej 
• pracownik Działu Organizacji i Kadr.

8. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie i złożenie karty zgłoszeniowej (stanowią-
cej załącznik do niniejszego regulaminu) w siedzibie Dyrekcji Chorzowskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej bądź właściwej administracji Osiedla zawierającej:

• imię i nazwisko,
• imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
• adres zamieszkania,
• numer telefonu,
• kategorię konkursu (balkon lub ogródek przydomowy),
• zgodę na podanie wyników konkursu do publicznej wiadomości,
• zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu.

9. Laureaci Konkursu otrzymują nagrody rzeczowe w następujących kategoriach:
• najpiękniejszy balkon i ogródek przydomowy w Spółdzielni
• najpiękniejszy balkon i ogródek przydomowy na Osiedlu.

10. Komisja konkursowa może zadecydować o przyznaniu dodatkowych nagród i wyróżnień.
11. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbywa się w miesiącu październiku każdego roku, 

a wyniki opublikowane zostaną w „Wiadomościach Spółdzielczych”.
12. Laureaci zostaną zaproszeni do Klubu ChSM w miesiącu październiku (każdego roku) na roz-

strzygnięcie konkursu.   
13. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, 

zmianę lub odwołanie Konkursu z przyczyn od niego niezawinionych.
Zarząd 

Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulamin Konkursu
na Najładniejszy Balkon i Ogródek Przydomowy
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KARTA ZGŁOSZENIA

udziału w konkursie „Najładniejszy balkon i ogródek przydomowy”*

.................................................................................................................................
Imię i nazwisko oraz adres opiekuna balkonu lub ogródka

.................................................................................................................................
Imię i nazwisko oraz adres osoby zgłaszającej

Nr telefonu do kontaktu .............................................................

Zgłaszam udział w konkursie w kategorii:* 
najładniejszy balkon / najładniejszy ogródek przydomowy

Oświadczam, że: 
• zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu, 
• wyrażam zgodę na podanie wyników konkursu do publicznej wiadomości,
• wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu na „Najładniejszy balkon i ogródek przydomowy” moich danych osobowych 

na potrzeby Konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1000 z późn. zm.),

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. ustawy jest Chorzowska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa z siedzibą w Chorzowie przy ul. Kopalnianej 4a.

* zakreślić właściwą kategorię

........................................................
Data i podpis osoby zgłaszającej 

........................................................
Data i podpis opiekuna balkonu lub ogródka

• Grupa artystyczna „Kolaż” 
- ostatni piątek miesiąca

• Klub Niepełnosprawnych „Krystian” 
- poniedziałek 14.00-16.00

• Klub „Kasia” - porady
informacja u kierownika Klubu

• Calanetics 
- wtorek-czwartek 18.00-19.00

• Tenis stołowy, cymbergaj, 
piłkarzyki 
- terminy uzgadniane indywidualnie

• Akademia Seniora 
- środa 11.00-16.30

• Klub Seniora 
– poniedziałek 15.00-17.00

• Klub „Senior w Podróży" 
- środa 10.00-12.00

• Teatr „Zdarte Pięty 
 - piątek 17.00-21.00

• Zajęcia Plastyczne 
- wtorek, czwartek 16.30-18.00

• Aerobik 
– wtorek, czwartek - 19.30-20.30

• Taniec „Break dance" 
- środa 18.00-21.00

• Kółko brydżowe 
- wtorek 16.00-21.00

• Zajęcia muzyczne 
- czwartek 17.00-20.00

• Skat 
– wtorek 16.00-21.00

• Grupa Harcerska „Dinozaury" 
- termin spotkań uzgadniany na 
bieżąco

• „Zrób to sam" 
- trzeci piątek miesiąca

• Teatr Małych Form 
- środa 16.00-17.00

• Szachy 
- od poniedziałku do piątku 15.00-
21.00

• Spotkania Związku Górnośląskiego 
- trzecia środa miesiąca

• Zespół Tańca Indyjskiego 
„Natarang" 
- poniedziałek 17.00-21.00

• „Podróże z tańcem 
 -  dla dzieci od 3 do 5 lat.

Stałe zajęcia w Klubie 
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Regulamin XLVIII Spartakiady Dzieci i Młodzieży
1. Celem imprezy jest propagowa-

nie zdrowego trybu życia, wartości 
olimpijskich i aktywności ruchowej 
wśród dzieci i młodzieży,

2. Spartakiada odbędzie się w dniu 
25 maja 2019r. na stadionie MORiS 
przy ul. Lompy 10a w Chorzowie. 
Start pierwszych konkurencji jest 
przewidziany na godz. 10.00

3. Zgłoszenia uczestników będą przyj-
mowane w dniu zawodów w godz. 
9.30-10.00 na stadionie.

4. W Spartakiadzie mogą uczestniczyć 
dzieci i młodzież do ukończenia lat 13.

5. Warunkiem uczestnictwa jest:
• zgłoszenie dziecka do zawodów 

za okazaniem dokumentu toż-
samości stwierdzającego wiek 
dziecka (np. legitymacji szkol-
nej),

• pisemna zgoda rodzica lub opie-
kuna prawnego wraz z oświad-
czeniem o zapoznaniu się z re-
gulaminem Spartakiady, a także 
udzieleniem zgody na przetwarza-
nie danych osobowych stanowią-
cym załącznik nr 2 do niniejszego 
regulaminu,

• dzieci do 10 lat mogą uczestni-
czyć w Spartakiadzie pod opieką 
osoby dorosłej.

6. Spartakiada zostanie przeprowadzo-
na w następujących kategoriach wie-
kowych dziewczyn i chłopców:

• do lat 3,
• 4-5 lat,
• 6-7 lat,
• 8-9 lat,
• 10-11 lat,
• 12-13 lat.

7. Konkurencjami w których odbywać 
będą się zawody będą:

• bieg na 60m,
• skok w dal,
• slalom sprawnościowy,
• tor przeszkód,
• wyścig na hulajnogach 

(w kat do lat 3, 4-5, 6-7 i 8-9 
lat), 

• rzut piłeczką (w kat. 10-11 i 12-
13 lat),

8. Każdy z uczestników może wziąć 
udział tylko w dwóch konkuren-
cjach.

9. Uczestnicy, którzy uzyskają najlep-
sze wyniki w poszczególnych kon-
kurencjach, o których mowa w ust. 

7, zostaną nagrodzeni i udekorowani 
medalami po zakończeniu zawodów.

10. Organizatorami Spartakiady są:
• Chorzowska Spółdzielnia 

Mieszkaniowa,
• Ognisko Towarzystwa Krzewie-

nia Kultury Fizycznej w Chorzo-
wie,

• Miejski Ośrodek Rekreacji 
i Sportu w Chorzowie,

• Urząd Miasta Chorzów – Wy-
dział Kultury, Sportu i Turystyki.

11. Obsługę sędziowską, opiekę me-
dyczną, ubezpieczenie uczestni-

ków zapewniają organizatorzy.
12. Organizator nie ponosi odpowie-

dzialności za rzeczy pozostawione 
lub zaginione podczas Spartakiady.

13. W razie złych warunków atmosfe-
rycznych organizator zastrzega sobie 
prawo do odwołania Spartakiady.

14. Dane osobowe uczestników 
i udzielone zgody będą w posia-
daniu Chorzowskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej. Informację 
o przetwarzaniu danych osobo-
wych  stanowi Załącznik nr 1.
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Ariston, Junkers, Termet, Ferroli, Fondital,
serwis, naprawa, wymiana  

podgrzewaczy i kotłów gazowych

tel. 602-449-907, 505-484-434, 32 735-64-57

AUTO SKUP
osobowe, dostawcze, stan obojętny

tel. 660-476-276
płacimy gotówką CHORZÓW

REKLAMA
W WIADOMOŚCIACH

SPÓŁDZIELCZYCH

tel. 32 241 33 74
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SKUP MIESZKAŃ
ZA GOTÓWKĘ
KUPIMY KAMIENICĘ

LUB UDZIAŁY W KAMIENICY
tel. 602 858 602

www.skupmieszkan.eu biuro@skupmieszkan.eu

REKLAMA
W WIADOMOŚCIACH 

SPÓŁDZIELCZYCH

tel. 32 241 33 74

POŻYCZKI
Minimum formalności

Obsługa w domu klienta
tel. 32 280-50-61

Szybkie terminy
na protezy w ramach nfz
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ELEKTRYK-USŁUGI
TEL. 662-653-111

wymiana tablic licznikowych-bezpieczniko-
wych, usuwanie awarii elektrycznych, instalacje 
elektryczne, wymiana-modernizacja, pomiary 

KUPIĘ KSIĄŻKI,
PŁYTY MUZYCZNE. 

DOJAZD. GOTÓWKA
TEL. 508 245 450
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REKLAMA
W WIADOMOŚCIACH 

SPÓŁDZIELCZYCH

tel. 32 241 33 74

Pasje Stanisława Łakomego
W 2015 roku w „Galerii Spełnionych Marzeń” Stanisław Łakomy zaprezentował wy-
stawę indywidualną „Reminiscencje Stanisława”, uczestniczył tu także w wystawach 
zbiorowych Chorzowskiej Grupy Plastycznej „Krajcok’12, której jest współzałożycie-
lem. 7 czerwca 2019 roku o godz. 18.00 w gościnnych progach Klubu ChSM „Pokole-
nie” otworzy swoją kolejną wystawę indywidualną -  „Moja pasja. Stanisław Łakomy”.

Urodzony w Chorzowie (w kwietniu świę-
tował siedemdziesiątkę!), z zawodu technik 
mechanik, jest artystą nieprofesjonalnym. 
Swoją przygodę ze sztuką rozpoczął we 
wczesnej młodości, a malarstwo, rysunek 
i fotografia artystyczna stały się jego pasją 
i namiętnością na całe życie. Swobodnie 
porusza się w każdej tematyce i technice  
plastycznej, ostatnio jednak tworzy przede 

wszystkim obrazy olejne na płótnie. Nama-
lowana przez niego kopia słynnego obrazu 
„Jezu Ufam Tobie” znajduje się w chorzow-
skim kościele pw. św. Antoniego z Padwy, 
Stanisław Łakomy namalował też m.in. wi-
zerunek „Anioła Stróża Górnego Śląska”, 
który stał się swoistą lokalną ikoną. 
Stanisław Łakomy był nagradzany i wy-
różniany w wielu konkursach i przeglądach 
plastycznych. Od roku 2008 uczestniczy we 
wszystkich edycjach Międzynarodowego Fe-
stiwalu Sztuki „Art Naif l” w Katowicach.
Na wernisaż w Klubie ChSM „Pokolenie” 
przy ul. Młodzieżowej 29, zaprasza Krzysz-
tof Łazikiewicz, organizator i komisarz 
wszystkich wystaw „Galerii Spełnionych 
Marzeń”. - Prace Stanisława Łakomego 
są przepełnione śląskim duchem, wywie-
rają na oglądających pozytywne wrażenie, Stanisław Łakomy i Krzysztof Łazikiewicz

z całą pewnością warto poświęcić chwilę 
na to, by je zobaczyć. Czerwcowy wernisaż 
będzie też okazją do wymiany spostrzeżeń 
z autorem – mówi Krzysztof Łazikiewicz. 
Wstęp jest wolny. 
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Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie, ul. Kopalniana 4A
informuje, że posiada wolny lokal mieszkalny :

Adres lokalu Powierzchnia /m²/ Opis Wartość rynkowa

ul. Dyrekcyjna 2/5 35,00 1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój, I piętro, ogrzewanie piecowe Zlecona wycena

Mieszkanie można oglądać po uprzednim telefonicznym kontakcie z administracją przy ul.  Strzybnego 4    tel. 32 – 246-12-84    lub   32- 246-46-12

Termin składania ofert zostanie podany w ogłoszeniu o przetargu  
na ustanowienie odrębnej własności lokali po wycenie w/w mieszkania.

Dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko-Mieszkaniowy, tel. 32 2415-208, wew. 301, 302, 304.

Regulamin określający warunki przetargu znajduje się do wglądu w Dziale Członkowsko – Mieszkaniowym Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.chsm.com.pl

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie, ul. Kopalniana 4A
oferuje lokale użytkowe do wynajęcia:

Lp. Adres lokalu Powierzchnia /m²/ Położenie

1. Józefa Ryszki 11B lok. 2 201,00 budynek wielorodzinny - parter

2. Ks. J. Gałeczki 40 lok. 9 20,00 budynek wielorodzinny – parter

3. Krakusa 16 22,70 budynek wielorodzinny - parter

4. Gen. H. Dąbrowskiego 10 lok. 10 20,00 budynek wielorodzinny - parter

5. Gen. H. Dąbrowskiego 10 lok. 3 29,30 budynek wielorodzinny - parter

6. Boczna 12 lok. 5 262,80 Pawilon usługowy - piętro

7. Boczna 12 lok. 13 81,10 Pawilon usługowy - piętro

8. Rodziny Oswaldów 2 24,00 budynek wielorodzinny – kondygnacja piwnic

9. Rodziny Oswaldów 2 20,00 budynek wielorodzinny – kondygnacja piwnic

Stawka za najem lokali uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Lokale można oglądać po uprzednim telefonicznym kontakcie z administracją

Dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko-Mieszkaniowy,  tel. 32/ 241 52 08,  wew. 301, 302, 304, 305.

poz. 1-2 administracja MA-4 ul. Ks. J. Gałeczki 41 tel. 32/ 241 95 62 tel. 32 / 241 98 13

poz. 3-5 administracja MA-3 ul. Ks. bpa I. Krasickiego 7A tel. 32/ 241 35 97 tel.  32/ 241 41 16

poz. 6-9 administracja MA-1 ul. J. Lompy 11 tel. 32/ 241 59 83 tel. 32/ 246 04 55

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Kopalnianej 4A oferuje do 
wynajęcia następujące lokale użytkowe:

1. Lokal użytkowy położony w Chorzowie przy 
ul. Katowickiej 73. 
Lokal o powierzchni użytkowej 130,10 m2, usytu-
owany jest na parterze budynku wielorodzinnego, 
wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kana-
lizacyjną i centralnego ogrzewania, z bezpośrednim 
wejściem od strony ulicy. Stawka za najem lokalu 
uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności 
gospodarczej.

Oględzin lokalu można dokonywać od 03.06.2019 r. 
do 05.06.2019 r., w godzinach pracy Administracji, 
po uprzednim telefonicznym kontakcie z Admini-
stracją Osiedla „Centrum” przy ul. Krasickiego 7A, 
tel. 32/ 241 35 97  lub 32/ 241 41 16.

Wnioski o najem przedmiotowego lokalu można skła-
dać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A 
w Chorzowie do dnia 05.06.2019 r., do godz. 17.00.
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2. Lokal użytkowy nr 2, położony w Chorzowie przy 
ul. Trzynieckiej 5.
Lokal o powierzchni użytkowej 91,70 m2, usytuowa-
ny jest na parterze budynku wielorodzinnego, wyposa-
żony w instalację elektryczną, wodociągową i kanali-
zacyjną, z bezpośrednim wejściem od strony ulicy. 
Stawka za najem lokalu uzależniona jest od rodzaju 
prowadzonej działalności gospodarczej.

Oględzin lokalu można dokonywać od 01.07.2019 r. 
do 03.07.2019 r., w godzinach pracy Administracji, 
po uprzednim telefonicznym kontakcie z Admini-
stracją Osiedla „Różana-Gałeczki” przy ul. Gałecz-
ki 41, tel. 32/ 241 95 62 lub 32/ 241 98 13.
Wnioski o najem przedmiotowego lokalu można skła-
dać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A 
w Chorzowie do dnia 03.07.2019 r., do godz. 17.00.

3. Lokal użytkowy nr 10, położony w Chorzowie przy 
ul. Gałeczki 40.
Lokal o powierzchni użytkowej 7,80 m2, usytuowany 
jest na parterze budynku wielorodzinnego, wyposażo-
ny w instalację elektryczną i centralnego ogrzewania, 
z bezpośrednim wejściem od strony ulicy. 
Stawka za najem lokalu uzależniona jest od rodzaju 
prowadzonej działalności gospodarczej.

Oględzin lokalu można dokonywać od 03.06.2019 r. 
do 05.06.2019 r., w godzinach pracy Administracji, po 
uprzednim telefonicznym kontakcie z Administracją 
Osiedla „Różana-Gałeczki” przy ul. Gałeczki 41, tel. 
32/ 241 95 62 lub 32/ 241 98 13.
Wnioski o najem przedmiotowego lokalu można skła-
dać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A 
w Chorzowie do dnia 05.06.2019 r., do godz. 17.00.

4. Lokal użytkowy nr 2, położony w Chorzowie przy 
ul. Gałeczki 41.
Lokal o powierzchni użytkowej 47,00 m2, usytuowany 
jest na parterze budynku wielorodzinnego, wyposażony 
w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i central-
nego ogrzewania. Stawka za najem lokalu uzależniona 
jest od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Oględzin lokalu można dokonywać od 03.06.2019 r. 
do 05.06.2019 r., w godzinach pracy Administracji, 
po uprzednim telefonicznym kontakcie z Admini-
stracją Osiedla „Różana-Gałeczki” przy ul. Gałecz-
ki 41, tel. 32/ 241 95 62 lub 32/ 241 98 13.
Wnioski o najem przedmiotowego lokalu można skła-
dać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A 
w Chorzowie do dnia 05.06.2019 r., do godz. 17.00.

CENTRALA ChSM:
32 241 42 71 do 3; 32 241 52 08;  
32 241 05 28

●  sekretariat prezesa i dyrektora  
ds. ekonomicznych: 
32 241 68 56: fax: 32 241 60 12

●  dyrektor ds. techn. i eksploatacji:  
32 241 14 26

ADMINISTRACJE ChSM
●  os. Żołnierzy Września, ul. Lompy 11 

 tel. 32 241 59 83; 32 349 66 66 
●  os. Chorzów Batory ul. Strzybnego 4  

tel. 32 246 46 12, 32 246 12 84
●  os. Centrum, ul. Krasickiego 7a 

tel. 32 241 35 97, 32 241 41 16
●  os. Różana - Gałeczki, ul. Gałeczki 41 

tel. 32 241 95 62, 32 241 98 13

INNE
●  POGOTOWIE AWARYJNE 

Zakład Robót Konserwacyjno-Remonto-
wych: 504 095 977, 32 246 48 16

●  Klub ChSM „Pokolenie” ul. Młodzieżowa 29, 
tel. 32 241 94 73

POGOTOWIA
●  ratunkowe: 999 (112 z tel. komórkowego)
●  nocna i świąteczna opieka lekarska 

i pielęgniarska SPZOZ Zespołu Szpitali 
Miejskich w Chorzowie pawilon nr 5, 
ul. Strzelców Bytomskich 1 
- tel. 32 349 91 40 (osoby dorosłe), 
32 349 91 38 (dzieci),

INFORMATORINFORMATOR ●   energetyczne i oświetlenia ulic: 991, 
32 303 03 03, 

● wod.- kan.: 994, 32 241 32 77, 32 770 37 00
● dźwigowe (całodobowe): 601 515 812
● gazowe 992, 32-245-20-50
●  Zakład urządzeń dzwigowych „Eldźwig”: 

32 241 60 58
●  Spółdzielnia Kominiarzy: 32 241 18 48, 

32 266 60 84-5, Dział Usług: 32 266 76 12
● Straż Pożarna: 998, 32 241 09 77
● Komenda Miejska Policji: 32 771 52 00
● Straż Miejska: 986, 32 241 61 45

        GODZINY PRACY ChSM
        poniedziałek, wtorek, czwartek  
        od 7.00 do 15.00 
        środa od 7.00 do 17.00
        piątek 7.00 do 13.00

DYŻURY RADY NADZORCZEJ
- poniedziałek: 14.00 - 15.00
- środa: 15.30 - 16.30

DYŻURY RAD OSIEDLI
●  Rada Osiedla „Żołnierzy Września”  

- w każdą środę od godz. 16.00 do 17.00
●  Rada Osiedla „Chorzów Batory”  

- w każdą środę od 16.00 do 17.00
●  Rada Osiedla „Centrum” - w każdą środę 

od 16.00 do 17.00
●  Rada Osiedla „Różana- Gałeczki”  

- w każdą środę od 16.00 do 17.00

DYŻURY KAS:
Dyrekcja Spółdzielni, ul. Kopalniana 4a
Kasa czynna: 
w poniedziałki, wtorki i czwartki od 7.00 do 14.30,
w środy od 7.00 do 16.30, 
w piątki od 7:00 do 12.30,
Przerwy: w poniedziałki, wtorki i czwartki 
od 10.00 do 10.15 i od 13.00 do 13.30
w środy od 10.00 do 10.15 i od 14.00 do 14.30
w piątki od 9.15 do 9.30 i od 11.00 do 11.30

Kasy w Administracjach Osiedli „Centrum”, 
ul. Krasickiego 7a, „Różana-Gałeczki”, 
ul. Ks. Gałeczki 41.
czynne: w poniedziałki, wtorki i czwartki 
od 7.00 do 14.30, 
w środy od 7.00 do 16.30, 
w piątki od 7.00 do 12.30.

przerwy: w poniedziałki, wtorki i czwartki 
od 10.00 do 10.15 i od 12.30 do 13.00
w środy od 10.00 do 10.15 i od 14.30 do 15.00, 
w piątki od 9.15 do 9.30 i od 11.00 do 11.30.

Kasa w Administracji Osiedla  
„Chorzów-Batory”, ul. Strzybnego 4,
czynna: w poniedziałki, wtorki i czwartki 
od 7.00 do 14.30, 
w środy od 7.00 do 16.30, w piątki 
od 7.00 do 12.30.

przerwy: w poniedziałki, wtorki  
i czwartki od 10.00 do 10.15 i od 12.30 do 13.00
w środy od 10.00 do 10.15 i od 14.00 do 14.30, 
w piątki od 9.15 do 9.30  
i od 11.00 do 11.30.

www.chsm.com.pl
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godz. 900-1700           ROK ZAŁOŻENIA 1990
41-500 Chorzów, ul. Wolności 49/1

tel./fax 32 2415-384
tel. kom. 693 858 628

oraz 695 374 350
www.konkret1.gratka.pl

e-mail: konkret15@wp.pl

Biuro Obrotu
Nieruchomościami

kupno, sprzedaż, wynajem mieszkań, 
nieruchomości, lokali użytkowych.

Domy, działki w górach.
Regulacja stanów prawnych 

nieruchomości.

Zarządzanie nieruchomościami

F.H.

UL. JUBILEUSZOWA 9
CHORZÓW-BATORY

TRIUMPH

HENDERSON

ITALIAN
FASHION

CHILIROSE

OBSESSIVE

MORAJ

I INNE...

CZYNNE:
10.00-17.00
sob. 10.00-13.00

tel. 32 246-87-97
(centrum handlowe przy zegarze)



nr 05/2019 Wiadomości Spółdzielcze strona 51

CHORZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

USŁUGI
• ABC AUTO skup, dojazd do klienta, tel. 508-808-307

• A do Z REMONTY budowlane – kompleksowo; transport 
i montaż mebli, tel. 519-364-873, intmar@interia.pl 

• AHYDRAULIK, ELEKTRYK, GAZ 24h, tel. 799-066-346

• CAŁODOBOWO AWARIE, naprawy - piecyków 
gazowych (Vaillant, Junkers, Termet) i instalacji wodnych, 
kanalizacyjnych, C.O., elektrycznych; remonty łazienek, 
tel. (32) 241-99-81, 601-477-527

• CHEMIA, MATEMATYKA, tel. 609-313-634

• CZYSZCZENIE DYWANÓW, tapicerek, wykładzin, 
solidnie, tel. 606-274-056

• CZYSZCZENIE DYWANÓW (odbieramy, skracamy i obszy-
wamy), wykładzin, tapicerki meblowej, tel. 602-642-294

• ELEKTRYK, POMIARY ochronne, awarie, tel. 692-615-390

• ELEKTRYK USŁUGI, tel. 664-967-550.

• GAZOWE URZĄDZENIA, naprawa, konserwacja, montaż, 
tel. 783-367-264 

• HYDRAULIKA- INSTALACJE wodne, kanalizacyjne, 
tel. 783-367-264.

• JUNKERS TERMET NECKAR - naprawa, konserwacja, 
wymiana, tel. 733-336-959

• KOMPUTERY, POMOC, technik – informatyk, tel. 503-303-540

• KOMPLEKSOWE REMONTY, tel. 508-506-721

• KUPIĘ ANTYKI – STAROCIE, oraz stare skrzypce, 
tel. 502-670-037

• MEBLE NA WYMIAR, kuchnie, zabudowy wnęk, 
tel. 503-592-364

• PRZEPROWADZKI KOMPLEKSOWE utylizacja, 
tel. 32 220-64-27, 531-944-531

• PRZYJMĘ DO ZAKŁADU tapicera lub pracownika do 
przyuczenia, tel. 662-140-508  

• REMONTY KOMPLEKSOWE, kafelkowanie, hydraulika, 
tel. 511-638-650

• TANIE MYCIE okien i sprzątanie, tel. 793-950-678

• UBEZPIECZENIA, tel. 696-710-940

• USŁUGI ELEKTRYCZNE Chorzów – elektryk z upraw-
nieniami SEP – tel. 504-494-622, więcej informacji na 
www.bardzopomocni.pl

SPRZEDAM, KUPIĘ, ZAMIENIĘ

• Kupię mieszkanie w Chorzowie, tel. 692-709-608

• Sprzedam mieszkanie na terenie Chorzowa tel. 668-088-178

• Pilnie kupię mieszkanie w Chorzowie Batorym, tel. 692-709-608 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe o powierzchni 
38 m2 zlokalizowane na Kazimierza Wielkiego 10 
w Chorzowie (samo Centrum). W celu umówienia 
możliwości obejrzenia proszę o kontakt po godz.16.00 
pod tel.: 731-006-227. W celu omówienia warunków 
transakcji proszę o kontakt pod tel.: 502-374-766.

• Kupię mieszkanie od 40 m2, 2 pokoje lub z możli-
wością podziału, dla starszej osoby, wysoki parter do 
II piętra, możliwość spłaty zadłużenia, z C.O. lub z moż-
liwością podłączenia gazowego. tel. 662-299-384.

• Kupię mieszkanie w zasobach ChSM o powierzchni do 
45 m2 zlokalizowane na I piętrze lub w przypadku windy 
bez ograniczeń. Interesuje mnie też mieszkanie w starym 
budownictwie, niekoniecznie z C.O. tel. 512-505-371.

• Kupię mieszkanie w Chorzowie. tel. 518-601-008.

• Kupię garaż w Chorzowie. tel. 518-601-008.

• Wynajmę mieszkanie w Chorzowie obok Parku Róż, 
ul. Różana, blok 4 piętrowy, 1 piętro, 3 pokoje. Miesz-
kanie wolne od 01.06.2019r. Tel. 505-278-399.

• Kupię mieszkanie, Chorzów. tel. 518-396-291.

• Kupię garaż, Chorzów. tel. 518-396-291.

• Sprzedam mieszkanie, Chorzów Reden ul. Konopnic-
kiej, 2 pokoje, II piętro. tel. 792-189-959.

• Zamienię mieszkanie dwupokojowe 50 m2, bloki Chorzów 
Szarlociniec (blok czteropiętrowy) na większe, w zasobach ChSM. 
Mieszkanie posiada dwa niezależne pokoje, kuchnia, łazienka. 
Przynależna piwnica. Spłacę zadłużenie. tel. 509-505-304.

• Sprzedam domek na wsi (z bali) z działką, całorocz-
ny, do zamieszkania, działka zagospodarowana (woj. 

świętokrzyskie), tel. 509-528-605, 502-285-816.

• Poszukuję mieszkania do wynajęcia – kawalerki, 
najlepiej I piętro, Chorzów Batory, tel. 502-044-878.

• Zamienię garaż, murowany, własnościowy w centrum mia-
sta, na podobny w okolicach Klimzowca, tel. 728-498-513.

• Mam do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe, 38 m2, wypo-
sażone, na osiedlu Różanka od 1 lipca 2019r. Tel. po 
godzinie 16.00 - 504-964-486 (V, VI, VII/VIII) 

DROBNE DROBNEDROBNE DROBNE

SKUP MIESZKAŃ
 natychmiastowa płatność gotówką
  spłata zadłużeń, hipotek, zajęć komornicznych itp.
 wolne lokale zastępcze i zamiany
 pomoc w uregulowaniu stanu prawnego
Chorzów, ul. Gałeczki 45, tel. 508-077-284

www.skupmieszkanslask.pl

Mieszkania do sprzedaży
• Chorzów, ul. Ryszki, 3 pokojowe, pow. 61,5 m2, nowa 

kuchnia w zabudowie, po remoncie, cena: 259.000 zł
• Bytom, ul. Piecucha, 2 pokojowe, o pow. 48 m2 + garaż 

obok bloku, cena: 105.000,-zł 

Do wynajęcia
• Chorzów, ul. Cieszyńska, 2 pokojowe, umeblowanie 

standard, czynsz najmu: 1000,- + media + kaucja

Domy do sprzedaży
• Świętochłowice, os. Hugona, dom w zabudowie szeregowej, 

działka o pow. 439 m2, cena 599.000 zł
• Beskid Żywiecki, okolice Rajczy, dom letniskowy położony 

w urokliwej dolinie, na działce 708 m2, cena: 315.000,- 

Działki do sprzedaży
• Zawiercie - Skarżyce, działki budowlane o pow. 4.300 m2, 

8,500 m2, przy Szlaku Orlich Gniazd, możliwość podziału 
na mniejsze, cena: 70,-/m2

• Gierałtowice/Gliwice, działka budowlana o pow. 2.215 m2, 
cena: 90,-/m2

• Chorzów, ul. Pudlerska/Świdra, pod zabudowę garażową, 
pow. 262 m2, cena: 45.000,-zł

 Przyjmujemy do sprzedaży, wynajmu: mieszkania, domy, działki 
budowlane, lokale użytkowe 

- Zapewniamy pomoc przy wyborze korzystnego kredytu 
hipotecznego oraz 

uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości

www.konkret1.gratka.pl

Okna PCV, regulacja, naprawa 
wymiana uszczelek, montaż nowych,

tel. 602-314-720 
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CHORZÓW, STYCZYŃSKIEGO 22
tel, fax: 32 241-19-02
www.pzmotchorzow.pl

STACJA KONTROLI 
POJAZDÓW A,B,T,E
  do 3,5 t również zasilane gazem

        NAUKA JAZDY
Tel. 609 270 690L

Zarządzanie, kupno, 
sprzedaż, wynajem

(32) 24-15-279, 506-146-876
www.agencja-domena.pl

Chorzów ul. Wolności 56/3

Zapraszamy na stronę internetową Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
www.chsm.com.pl

SERWIS RTV
NAPRAWA 

SPRZĘTU RTV
MONTAŻ ANTEN

TELEWIZORY - PLAZMA, LCD ●KAMERY
●APARATY CYFROWE ●PILOTY●SAT●DVB

DOJAZD NA TERENIE CHORZOWA GRATIS
DLA STAŁYCH KLIENTÓW RABATY

TEL. 609-645-514

www.burek.portas.pl


