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I.     UCHWAŁA           nr  18//2019
Zarządu Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni

Mieszkaniowej w Knurowie z dnia   20.03.2019 r.

w sprawie: zwołania Walnego Zgromadzenia

Na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie z

dnia  8.12.2001  r.  z  późniejszymi  zmianami  Zarząd  Lokatorsko  –  Własnościowej  Spółdzielni

Mieszkaniowej w Knurowie uchwala, co następuje:

1. Zwołuje  Walne  Zgromadzenie  Lokatorsko  –  Własnościowej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  w  

Knurowie,  które  odbędzie  się  zgodnie  z  Uchwałą  nr  1/2019  Rady  Nadzorczej  Lokatorsko  –  

Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie z dnia 11.03.2019 r. w pięciu częściach:

 

Pierwsza część odbędzie się w dniu 13.05.2019 r. o godzinie 1700 w Miejskiej Szkole 

Podstawowej nr 1 przy ul. Antoniego Słoniny 1 w Knurowie, dla osiedla przy 

ul. Pocztowej i ul. Spółdzielczej,

Druga część odbędzie się w dniu 14.05.2019 r. o godzinie 1700  w Klubie „Gama” przy 

ul. Kapelanów Wojskowych 2 D w Knurowie, dla osiedla Wojska Polskiego II,

Trzecia część odbędzie się w dniu 15.05.2019 r. o godzinie 1700 w Klubie „Gama” przy 

ul. Kapelanów Wojskowych 2 D w Knurowie, dla osiedla Wojska Polskiego I 

oraz członków posiadających lokale użytkowe,

Czwarta część odbędzie się w dniu 16.05.2019 r. o godzinie 1700 w sali Ogrodu Działkowca 

„Pod Różą” w Knurowie 3, dla osiedla przy ul. Al. Piastów i ul. Sztygarskiej,

Piąta część odbędzie się w dniu 17.05.2019 r. o godzinie 1700 w Klubie „Gama” przy 

ul. Kapelanów Wojskowych 2 D w Knurowie, dla osiedla 1000 lecia PP  

oraz członków posiadających lokale użytkowe.

2. Uchwala się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybory Prezydium.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz w miarę frekwencji i potrzeb, Komisji Mandatowo - Wyborczej, 

Komisji Uchwał oraz innych ewentualnych komisji. 

5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Knurowie.

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Knurowie.

7. Sprawozdanie z działalności finansowej Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Knurowie.

8. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Wyborczej, a w razie braku jej wyboru - sprawozdanie 

Przewodniczącego Prezydium, stwierdzające prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i 

jego zdolność do podejmowania uchwał oraz odczytanie listy pełnomocnictw.

9. Dyskusja nad sprawozdaniami.

10. Podjęcie Uchwał w sprawach:

nr 1 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lokatorsko – Własnościowej 

Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie za 2018 rok,

nr 2 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lokatorsko – Własnościowej 

Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie za 2018 rok,
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nr 3 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Knurowie za 2018 rok i podziału nadwyżki bilansowej z działalności 

Spółdzielni,

nr 4 oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań finansowych jaką  Lokatorsko – 

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie może zaciągnąć w 2019/2020 

roku,

nr 5, 6, 7    udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Lokatorsko – Własnościowej  Spółdzielni  

Mieszkaniowej w Knurowie,

nr 8 zbycia przysługującego  Lokatorsko –Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w  

            Knurowie  prawa wieczystego użytkowania gruntu  położonego przy ul. 26 Stycznia

      w Knurowie, obejmującego działkę nr 3348/65 o powierzchni  243  m2.

nr 9 zrzeczenia się prawa wieczystego użytkowania gruntu Lokatorsko – Własnościowej 

Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie, położonego w Knurowie 

przy ul. Dywizjonu 303, obejmującego działkę nr 3330/20 o powierzchni 43 m2.           

11. Przedłożenie pod głosowanie projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków 

Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie zgodnie z art 83 ust. 13 

Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

12. Sprawozdanie Komisji Uchwał, a w razie braku jej wyboru - sprawozdanie Przewodniczącego 

Prezydium.

13. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.

14. Zakończenie obrad. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4. O treści niniejszej uchwały Członków Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w 

Knurowie zawiadamia się zgodnie z postanowieniami Statutu Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Knurowie.

Zarząd Lokatorsko – Własnościowej

Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie:

1. Prezes Zarządu Eugeniusz Jurczyga     ....................................

2. Z-ca Prezesa Zarządu Wojciech Kołodziej    ....................................

       3. Członek Zarządu Lech  Apryasz            ..…..............................
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II. Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia 
Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej

 w Knurowie

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybory Prezydium.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz w miarę frekwencji i potrzeb, Komisji Mandatowo - Wyborczej, 

Komisji Uchwał oraz innych ewentualnych komisji. 

5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Knurowie.

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Knurowie.

7. Sprawozdanie z działalności finansowej Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Knurowie.

8. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Wyborczej, a w razie braku jej wyboru - sprawozdanie 

Przewodniczącego Prezydium, stwierdzające prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i 

jego zdolność do podejmowania uchwał oraz odczytanie listy pełnomocnictw.

9. Dyskusja nad sprawozdaniami.

10. Podjęcie Uchwał w sprawach:

nr 1 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lokatorsko – Własnościowej 

Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie za 2018 rok,

nr 2 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lokatorsko – Własnościowej 

Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie za 2018 rok,

nr 3 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Knurowie za 2018 rok i podziału nadwyżki bilansowej z działalności 

Spółdzielni,

nr 4 oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań finansowych jaką  Lokatorsko – 

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie może zaciągnąć w 2019/2020 

roku,

nr 5, 6, 7    udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Lokatorsko – Własnościowej  Spółdzielni  

Mieszkaniowej w Knurowie,

nr 8 zbycia przysługującego  Lokatorsko –Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w  

            Knurowie  prawa wieczystego użytkowania gruntu  położonego przy ul. 26 Stycznia

      w Knurowie, obejmującego działkę nr 3348/65 o powierzchni  243  m2.

nr 9 zrzeczenia się prawa wieczystego użytkowania gruntu Lokatorsko – Własnościowej 

Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie, położonego w Knurowie przy ul. Dywizjonu 

303, obejmującego działkę nr 3330/20 o powierzchni 43 m2.           

11. Przedłożenie pod głosowanie projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków 

Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie zgodnie z art 83 ust. 13 

Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

12. Sprawozdanie Komisji Uchwał, a w razie braku jej wyboru - sprawozdanie Przewodniczącego 

Prezydium.

13. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.

14. Zakończenie obrad. 
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III.      SPRAWOZDANIE

z działalności Rady Nadzorczej Lokatorsko – Własnościowej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie

Rada Nadzorcza Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej do dnia 09.07.2018 r.

pracowała w następującym składzie:

Adam Marczak - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zbigniew Samociuk - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Dariusz Dzindzio - Sekretarz Rady Nadzorczej

Krzysztof Stolarek - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Członkowie: Henryk Antończyk, Szymon Błaszczyk, Bogdan Danielak, Edward Didek, Jadwiga

Famuła, Zbigniew Kamiński, Marcin Kasprzyk, Mateusz Małyjurek, Adam Marquardt, Franciszek

Szafarz, Adam Zaboroś.

W związku ze zgłoszonym w dniu 15.06.2018 r. wnioskiem o odwołanie Pana Adama Marczaka z

funkcji  Przewodniczącego  Rady  Nadzorczej  Lokatorsko  –  Własnościowej  Spółdzielni

Mieszkaniowej w Knurowie, Rada Nadzorcza, zgodnie z Uchwałą 27/2018 z dnia 09.07.2018 r.

odwołała Pana Adama Marczaka z Funkcji Przewodniczącego Rady, a Jego miejsce zajął zgodnie

z Uchwałą 33/2018 z dnia 17.09.2018 r. Pan Marcin Kasprzyk.

Rada Nadzorcza sprawowała nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni poprzez:

Komisję Rewizyjną w składzie: Krzysztof Stolarek Przewodniczący

Mateusz Małyjurek Z-ca Przewodniczącego

Edward Didek Sekretarz

Szymon Błaszczyk Członek

Komisję Gospodarki Zasobami Spółdzielczymi w składzie:

Zbigniew Kamiński Przewodniczący

Jadwiga Famuła Sekretarz

Adam Zaboroś Członek

Henryk Antończyk Członek

Adam Marquardt Członek

Komisję Społeczno – Pojednawczą w składzie:

     Bogdan Danielak      Przewodniczący

Marcin Kasprzyk Sekretarz

Szymon Błaszczyk Członek 

Członek Rady Nadzorczej Franciszek Szafarz

     Adam Marczak

2. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 12 posiedzeń, podczas których podjęła 39

uchwał. Sprawy, które były przedmiotem obrad dotyczyły:

- uchwalenia planów finansowo – gospodarczych,

- uchwalania regulaminów,

- uchwalenia planów pracy Rady i Komisji Rady,
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- zapoznania z rocznym sprawozdaniem finansowym, opinią i raportem biegłego rewidenta 

za rok 2017,

W minionym roku Rada Nadzorcza sporo uwagi poświęciła zaległościom czynszowym, które 

na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 1 990 361,00 zł  co stanowiło w stosunku do naliczeń 

rocznych 5,56 %. 

Prowadzone postępowania sądowe i komornicze oraz prowadzone rozmowy Zarządu Spółdzielni z

osobami posiadającymi zaległości spowodowały, że Spółdzielnia odzyskała środki finansowe w

kwocie 433 083,00 zł  oraz uzyskała odsetki ustawowe naliczone od nieterminowo dokonywanych

opłat za używanie lokali w kwocie 87 238,00 zł co dało łączną kwotę 520 321,00 zł.

Członkowie  Rady  Nadzorczej  brali  czynny  udział  w  organizowaniu  imprez  kulturalno-

oświatowych i innych organizowanych przez Spółdzielnię.

Działalność poszczególnych komisji przedstawia się następująco:

Komisja Rewizyjna

Odbyła  6  posiedzeń,  podczas  których  dokonała  kontroli  i  analizy  działalności  gospodarczej

Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w zakresie:

- zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą ochrony danych osobowych oraz stosowanymi 

zabezpieczeniami,

- analiza zaległości czynszowych, przeprowadzonych eksmisji i sposobu zagospodarowania 

odzyskanych mieszkań i lokali użytkowych,

- analiza i ocena stanu realizacji planów remontowych na 2018 r. pod względem finansowym

w rozbiciu na poszczególne osiedla oraz lokale użytkowe,

- analiza działalności społeczno – kulturalnej za rok 2017,

- analiza i ocena stanu realizacji planów remontowych na 2018 r. w rozbiciu na poszczególne

osiedla. 

Komisja Gospodarki Zasobami Spółdzielczymi

Odbyła 5 posiedzeń, podczas których Komisja:

- omówiła  przebieg  akcji  „Zima”  2017/2018 oraz  stan  zasobów Spółdzielni  po  okresie  

zimowym,

- dokonała  analizy  stanów  technicznych  wind,  położonych  w budynkach  mieszkalnych  

zasobów Spółdzielni,

- opracowała  plan pracy Komisji na II półrocze 2018 r.

- dokonała analizy w zakresie zgłoszeń awarii, usterek oraz ich usuwania,

- opracowała  plan pracy Komisji na I półrocze 2019 r.

Komisja Społeczno – Pojednawcza

Odbyła 1 posiedzenie, które dotyczyło konfliktu pomiędzy lokatorami zamieszkałymi w budynku

przy ul. Władysława Łokietka 4.

Prace Rady Nadzorczej i  Komisji wykonywane były w oparciu o przyjęty i zatwierdzony plan

pracy. Podczas kontroli niezbędnych wyjaśnień udzielali Członkowie Zarządu, Główna Księgowa

i pracownicy Spółdzielni.

Rada  Nadzorcza  pozytywnie  ocenia  pracę  Zarządu  i  wnioskuje  o  udzielenie  absolutorium

Członkom Zarządu.
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IV. SPRAWOZDANIE    ZARZĄDU

z działalności Lokatorsko – Własnościowej 

Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie

Nazwa Spółdzielni Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
Siedziba/  Adres ul. J. Sobieskiego 6, 44-194 Knurów
KRS 0000113273
Regon NiP Regon 000484877, NIP 631-010-23-24
Telefon Centrala 032/235-14-25, 032/235-14-43
Email lwsm@lwsm.pl
Witryna www. www.lwsm.pl

Przedmiotem  działalności  w  roku  2018  podobnie  jak  w  latach  poprzednich  było  Zarządzanie
nieruchomościami.  Zarząd Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie, jako

statutowy organ  wykonawczy kieruje działalnością  Spółdzielni,  realizując zadania  zgodnie ze swoimi

kompetencjami,  dążąc  jednocześnie  do  jej  sprawnego  funkcjonowania  w  zakresie  działalności

organizacyjnej,  finansowej,  społecznej  oraz  oświatowej  i  kulturalnej.  Szczegółowy zakres  działania  i

kompetencji Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.

W roku 2018 Zarząd Spółdzielni wykonywał swe obowiązki w następującym składzie:

1. Prezes Zarządu - Pan Eugeniusz Jurczyga

2. Z-ca Prezesa Zarządu - Pan Wojciech Kołodziej

3. Członek Zarządu - Pan Lech Apryasz

W okresie  sprawozdawczym Zarząd odbył  50  protokołowanych  posiedzeń,  na  których  podejmowano

uchwały, dotyczące:

– realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Członków z 14, 15, 16, 17, 18 maja 2018 r.

– decyzji  w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa Spółdzielni oraz zawierania umów

dotyczących lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu,

– gospodarki zasobami spółdzielczymi w ramach uchwalonych planów,

– czynności finansowych związanych z prowadzeniem gospodarki Spółdzielni,

– programów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej,

– spraw pracowniczych i socjalnych,

– innych spraw wynikających ze Statutu Spółdzielni i regulaminu działania Zarządu.  

Majątek  spółdzielni. Zasoby lokalowe, zasoby ludzkie i finansowe

Charakterystyka zasobów lokalowych Powierzchnia
(m²)

Spółdzielcze  własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 167 598,23
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego 257,62
Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 4 125,55
Odrębna własność lokali mieszkalnych  członków i innych 113 010,44
Odrębna własność lokali użytkowych 356,36
Lokale na potrzeby własne spółdzielni 1 756,38
Lokale własne spółdzielni (inwestycje w nieruchomości i prawa) 473,52
Lokale mieszkalne na najem 1 953,92
Lokale użytkowe na najem 16 676,69
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Ocena zasobów ludzkich 
Struktura zatrudnienia z podziałem na grupy zawodowe przedstawiona została w informacji dodatkowej.

Kwalifikacje  zatrudnionych  pracowników  należy  ocenić  jako  wysokie.  W zdecydowanej  większości

posiadają wykształcenie wyższe lub średnie. Charakteryzują się dużym stażem pracy i doświadczeniem

zawodowym.  W  pracy  panuje  dobra  atmosfera,  pracownicy  wzajemnie  wspierają  się.  Większość
pracowników  dąży  do  podnoszenia  swoich  kwalifikacji  poprzez  samokształcenie  i  udział  w

organizowanych szkoleniach.

Relacje z otoczeniem 
• Głównymi firmami z którymi Spółdzielnia współpracowała w 2018 roku były:  PGNiG Termika

Jastrzębie Zdrój, Stolbau Eko Sp. z o.o. Szczecin, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.

z o.o.  Knurów, Spółdzielnia Pracy Inwestprojekt  Katowice, Balkon Plus  Sp. z o.o. Węgrzce,

Ciupke PW Ciupke Piotr Pilchowice.

• Spółdzielnia na bieżąco prowadziła współpracę  z władzami samorządowymi miasta i powiatu.

Naczelnym  celem  współpracy  z  lokalnymi samorządowcami  oraz  lokalnymi  organizacjami

społecznymi  było  rozwiązywanie  różnych  problemów  społecznych  oraz  integracja  lokalnej

społeczności.  Mając  na  uwadze  poprawę  ochrony  środowiska  naturalnego  Spółdzielnia

podejmowała  wiele  inicjatyw.  W roku  2018 jak  i  poprzednich  latach  prowadzone  były prace

termomodernizacyjne  mające  na  celu  ochronę  atmosfery.  Prace  te  są  częściowo  finansowe

poprzez  pożyczki  i  umorzenia  ze  środków  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i

Gospodarki Wodnej w Katowicach.

• W spółdzielni  został  wdrożony  proces  za  pośrednictwem  którego  tworzy  się,  wdraża  oraz

aktualizuje dostateczny poziom pewności co do tożsamości usługodawcy  i  wystawcy faktury

(autentyczność  pochodzenia).   Spółdzielnia  podjęła  szereg  czynności   przy  weryfikacji

kontrahenta, takich jak:

- potwierdza się  status kontrahenta jako podatnika VAT na stronie Ministerstwa Finansów,

- sprawdza się  podmiot w KRS lub w CEIDG, i weryfikuje  w bazie REGON, 

- sprawdza się,  czy kontrahent ma stronę  internetową  i  czy jego adres nie jest  fikcyjny, czy  

kontrahent  posiada wymagane prawem koncesje i zezwolenia, 

- przystępując do przetargu kontrahent przedkłada kopie zaświadczenia o niezaleganiu  w       

podatkach, 

- wdrożono procedury, dzięki którym  możliwy stał się   do skontrolowania związek pomiędzy  

fakturą a świadczeniem usług. Spółdzielnia  posiada  dokumenty uzupełniające, takie jak oferty, 

zamówienie, umowa  zlecenia itp. które Związek pomiędzy dokumentami uzupełniającymi oraz 

realizowanymi transakcjami jest łatwy do prześledzenia, zgodny z ustalonymi  procedurami oraz 

odzwierciedla operacje, które faktycznie miały miejsce.

Do istotnych zdarzeń można zaliczyć między innymi:

Styczeń Podpisanie umowy pożyczki  z WFOŚiGW na termomodernizację 1
budynku.
Rozliczenie  umowy  pożyczki  zawartej  z  WFOŚiGW  dotyczącej
termomodernizacji 22 budynków.

czerwiec Podpisanie 8 umów pożyczek z WFOŚiGW na termomodernizację na
19 budynków

grudzień Zakończenie  termomodernizacji  20  budynków  mieszkalnych
dofinansowanych ze środków WFOŚiGW
Podpisanie umowy częściowego warunkowego umorzenia pożyczki z
2015 roku.
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Niewątpliwie najważniejszym zadaniem roku 2018 było wykonanie przyjętego planu remontów. 

Zarząd realizował ujęte w nim zadania oraz nadzorował ich wykonanie. 

Wiele uwagi poświęcał zadłużeniom z tytułu opłat za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych. 

Wobec  dłużników  podejmował  przewidziane  prawem  intensywne  działania  zmierzające  do

wyegzekwowania opłat należnych Spółdzielni. 

Zgodnie z ustalonym programem działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej Zarząd  monitorował

jej  wykonanie,  a  efekty  prowadzonej  w  tym  zakresie  działalności  wskazują,  że  jest  ona  potrzebna

ponieważ edukuje i integruje mieszkańców osiedli spółdzielczych. 

Członkowie  Zarządu  uczestniczyli  w  posiedzeniach  Rady  Nadzorczej  oraz  posiedzeniach  Rad

Osiedlowych.

Organizowane były spotkania z władzami samorządowymi miasta Knurowa w zakresie realizacji zadań na

rzecz Spółdzielni i jej członków.

Efekty działalności
• Wynik na  eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości: 310 458,59 zł

• Rozliczenie  mediów:  zużycie  wody  jest  rozliczane  co  kwartał  a  od  miesiąca  października

rozliczane jest raz na pół roku, natomiast koszty centralnego ogrzewania i podgrzania wody raz na

rok.

• Wynik  z działalności gospodarczej: 1 990 627,89 zł

Wybrane wskaźniki finansowe

Wskaźnik 2018 rok 2017 rok
Suma bilansowa 87 577 128,00 85 019 102,23
Przychód ze sprzedaży ogółem 35 235 052,38 35 141 301,13
Pożytki nieruchomości-netto 95 540,73 99 073,52
Wskaźnik płynności 1,84 2,02
Zadłużenie (%) 5,56 5,99

Wyżej wymienione wskaźniki świadczą o dobrej sytuacji Spółdzielni.

 Czynniki ryzyka i zagrożeń 

1. Ryzyko prawne i administracyjne związane z niestabilnością i niespójnością przepisów prawnych,

w  tym  szczególnie  podatkowych  oraz  przewlekłością  postępowań  administracyjnych.  Zarząd
świadomy tego zagrożenia rozważy możliwość zwiększenia środków na szkolenia, korzystania z

pomocy specjalistów znających specyfikę spółdzielni.

2. Spółdzielnia jest narażona na ryzyko finansowe polegające na nieterminowej opłacie zobowiązań
przez użytkowników lokali, w związku ze zmniejszeniem ich dochodów. Spółdzielnia na bieżąco

analizuje stan zaległości i prowadzi windykację należności.

3. Znaczącym czynnikiem ryzyka jest  ciągły wzrost  kosztów. Wzrost płacy minimalnej o 40% w

stosunku  do  roku  2013  powiązany  z  dużym  wzrostem  cen  materiałów  budowlanych  i

instalacyjnych  powoduje  znaczne  podwyższenie  kosztów  wykonywania  wszelkich  prac

remontowo – konserwacyjnych.

4. Ryzyko ogólnogospodarcze spadku koniunktury i popytu na lokale mieszkalne

Podsumowując,  należy  stwierdzić,  że  rok  2018  był  rokiem  bardzo  korzystnym  dla  całokształtu

działalności Spółdzielni.  Wskaźniki finansowe jak i nie finansowe z działalności  wskazują  na  dobrą
sytuację  spółdzielni. Na dzień  sporządzania sprawozdania oraz na przyszłość  nie ma potrzeby zmiany

przyjętych strategi i kierunków rozwoju spółdzielni.
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Spółdzielnia  realizowała  w  szerokim  zakresie  zadania  remontowo  –  konserwacyjne  pozwalające  na

utrzymanie infrastruktury mieszkaniowej w dobrym stanie. 

Wykonanie  tak  dużego  zakresu  prac  modernizacyjno  –  remontowych,  których  koszt  zdecydowanie

przewyższał sumę wpłat  do Funduszu Remontowego możliwe było dzięki:

• Przeznaczeniu  całości  zysku  z  działalności  spółdzielni  za  rok  2018  na  zasilenie  funduszu

remontowego.

• Realizacji zadań w zakresie termomodernizacji zasobów spółdzielczych  w ścisłej współpracy z

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

• Zwiększeniu wydatków na remonty poprzez uruchomienie zasobów finansowych wypracowanych

przez spółdzielnię w latach poprzednich.

Działania  podjęte  w  roku  2018  i  w  latach  wcześniejszych  zmierzały  do  poprawy  zarówno  stanu

technicznego  jak  i  estetycznego  naszych  zasobów  i  co  najważniejsze  przyczyniły  się  do  obniżania

kosztów  eksploatacji  naszych  mieszkań.  Bardzo  ważną  sprawą  jest  fakt,  że  pomimo  zwiększonych

nakładów na  remonty i  zwiększonej  liczby działań  poprawiających  komfort  życia  w zasobach  naszej

Spółdzielni, jej sytuacja finansowa jest bardzo stabilna.
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1. Organizacja wewnętrzna Spółdzielni

Kierownictwo Spółdzielni stanowią:

1. Prezes  Zarządu Pan Eugeniusz Jurczyga,  który koordynuje i  nadzoruje pracę  Zarządu pod

względem  funkcyjnym  i  merytorycznym  oraz  bezpośrednio  podległych  jemu  jednostek

organizacyjnych  tj.:  Stanowisko  ds.  kontroli  wewnętrznej,  Głównego  Księgowego,  Działu

społeczno  –  kulturalnego,  Działu  ds.  mieszkaniowych,  organizacyjnych  i  obrotu

nieruchomościami.

2. Zastępca Prezesa Zarządu Pan Wojciech Kołodziej, który nadzoruje pracę Działu Gospodarki

Zasobami  Spółdzielczymi,  Stanowisko  ds.  obsługi  kadrowej,  Stanowisko  ds.  informatyki  oraz

Stanowisko ds. zaopatrzenia i obsługi bieżącej.

3. Członek  Zarządu  Pan  Lech  Apryasz  –  kieruje  pracą  Działu  Gospodarki  Zasobami

Spółdzielczymi.

4. Główna  Księgowa  Pani  Janina  Badura,  której  podlegają  Działy:  Finansowo-Księgowy  i

Ekonomiczno - Rozliczeniowy.

Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku w porównaniu do roku poprzedniego obrazuje tabela:

Lp.          Wyszczególnienie Zatrudnienie średnie w roku w etatach

2017 r. 2018r.

1.

2.

3.

4.

Ogółem w Spółdzielni
w tym:  robotnicze

             nierobotnicze

Zarząd
w tym:  robotnicze

             nierobotnicze

GZS
w tym:  robotnicze

             nierobotnicze

Dział Społeczno – Kulturalny
w tym:  robotnicze

             nierobotnicze

53,59

5,29

48,30

28,92

1,5

27,42

16,88

1,00

15,88

7,79

2,79

5,00

52,56

5,32

47,24

29,63

1,63

28

15,42

0,92

14,50

7,51

2,78

4,73
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2. Działalność Członkowsko – Mieszkaniowa i Terenowo – Prawna

1. Lokatorsko – Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie zarządza gruntami  

obejmującymi 167 działek gruntu o łącznym obszarze 397 463,00 m2 (wg stanu na dzień 
31.12.2018 r.) w tym:

– 165 działki będące w użytkowaniu wieczystym lub współużytkowaniu o łącznej powierzchni 

396 113,00 m2,

– 2 działki przejęte w użyczenie od Gminy Knurów o łącznej powierzchni 1 350,00 m2,

2. Zasoby Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie stanowią:

– 134 budynki mieszkalne, w których znajduje się 5 711 mieszkań o łącznej powierzchni 

użytkowej 287 029,86 m2,

– 20 pawilonów handlowo – usługowo – biurowych o łącznej powierzchni użytkowej 

17245,06 m2,

– 7 garaży o powierzchni użytkowej 156,86 m2.

Łączna powierzchnia użytkowa zasobów zarządzanych przez Lokatorsko – Własnościową 
Spółdzielnię Mieszkaniową w Knurowie wynosi 304 431,78 m2. 

3. Na dzień 31.12.2018 r. Lokatorsko – Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie 

zrzeszała 7287 członków Spółdzielni z czego 7285 członków to osoby 

fizyczne, a 2 członków to osoby prawne.

Poszczególne grupy członków przedstawiają się następująco:

– członkowie zamieszkali   5 567

– członkowie przyjęci do członkostwa współmałżonka    1 712  

– członkowie posiadający spółdzielcze własnościowe 

prawo do lokalu użytkowego          4          

– członkowie posiadający odrębną własność lokalu użytkowego          2   

Razem:   7285

4. Lokale mieszkalne znajdujące się w zasobach Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Knurowie użytkowano na podstawie:

– spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu     88

– spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 3376

– odrębnej własności lokalu 2204

– najmu lokalu      37

– bez tytułu prawnego        6

Razem: 5 711

5. Użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą zajmowali w zasobach Spółdzielni lokale 

użytkowe na podstawie:

– spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu      4

– odrębnej własności lokalu      2

– najmu lokalu  133

Razem: 139
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6. Na prowadzenie własnej działalności gospodarczej Lokatorsko – Własnościowa Spółdzielnia 

Mieszkaniowa w Knurowie wykorzystuje 8 lokali użytkowych.

7. W ewidencji majątku Spółdzielni znajduje się 7 garaży w tym 1 garaż  na warunkach 

spółdzielczego własnościowego prawa do garażu, natomiast 6 garaży na zasadzie najmu.

8. 5 lokali spółdzielczych zajmowanych jest bez tytułu prawnego, z czego w stosunku do

3 orzeczono eksmisje. 

9. Ogółem na dzień 31.12.2018 r. 123 osoby  nie nabyły praw członkowskich w Spółdzielni.

10. 32 osoby posiadają 2 mieszkania, 2 osoby posiadają  3 mieszkania, 1 osoba posiada 4 mieszkania 

natomiast 1 posiada 5 mieszkań.

11.  W roku 2018 ustanowiono i przeniesiono odrębną własność 33 lokali mieszkalnych w tym:

–   4 umowy ze spółdzielczego lokatorskiego prawa,

– 29 umowy ze spółdzielczego własnościowego prawa.
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3. Gospodarka Zasobami Spółdzielczymi

Zasoby zarządzane przez Spółdzielnię wg stanu na dzień 31.12.2018 r. stanowią 304 431,78 m2

Szczegółowy podział na osiedla przedstawia poniższa tabela:

Lp. Nazwa osiedla Budynki mieszkalne Pawilony użytkowe Garaże

Ilość bud.

(szt.)

Ilość 
mieszk.

(szt.)

Pow. użytk.

(m2)

Ilość

(szt.)

Pow. użytk.

(m2)

Ilość

(szt.)

Pow. użytk.

(m2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

ul. Pocztowa i

Spółdzielcza

Szczygłowice

1000 lecia PP

WP I

WP II

13

8

32

22

59

347

450

1 908

1 498

1 508

15 127,93

24 874,89

88 559,98

72 950,90

85 516,16

2

1

7

5

5

1 994,07

 234,86

4772,65

7 794,66

2 448,82

7

-

-

-

-

156,86

-

-

-

-

Razem 134 5 711 287 029,86 20 17245,06 7 156,86

Nakłady na remonty i modernizacje w 2018 r. wyniosły 11 563 205,57  zł z tego:

-  na lokale mieszkalne przypada    11 510 751,70  zł

-  na lokale użytkowe przypada           52 453,87  zł

Sprawozdanie z wykonania planu remontów w 2018 roku. 

I. Prace remontowe dotyczące budynków mieszkalnych i ich otoczenia.

Osiedle 1000 lecia PP

1. Montaż systemu monitoringu wizyjnego - 2 budynki / XI kondygnacyjne.

2. Malowanie klatek schodowych wraz z robotami towarzyszącymi – 2 budynki  V kondygnacyjne /

   7 klatek, 1 budynek XI kondygnacyjny / 1 klatka.

3. Remont wewnętrznej instalacji sanitarnej wodno-kanalizacyjnej – 2 budynki.

4. Wymiana drzwi wejściowych – 3 budynki / 11 sztuk.

5. Wymiana drzwi do piwnic – 3 budynki / 16 sztuk.

6. Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej zgodnie z zatwierdzonym projektem – 2 budynki.

7. Docieplenie ścian zewnętrznych 1435 m2  wraz z wymianą balustrad portfenetr – 1 budynek.

8. Remont elewacji w obrębie jednego segmentu budynku.

9. Wymiana pokrycia dachowego z papy wraz z wymianą obróbek blacharskich, remontem

    kominów i instalacji odgromowej - 1 budynek.

10. Modernizacja dźwigu osobowego –  2 budynki / 2 dźwigi.
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11. Dobudowa balkonów zgodnie z zatwierdzonym projektem – 1 budynek/ 84 balkony.

12. Modernizacja instalacji domofonowej – 31 klatek.

Osiedle Wojska Polskiego I

1. Demontaż starych i montaż nowych zadaszeń wejść do klatek schodowych – 2 budynki /

   12 wejść.
2. Docieplenie ścian zewnętrznych 2 432 m2  wraz z wymianą balustrad portfenetr – 1 budynek.

3. Remont nawierzchni podestów i schodów wejściowych do budynków – 3 budynki / 15 wejść.
4. Remont dźwigu osobowego – 1 budynek / 1 dźwig. 

5. Modernizacja instalacji domofonowej – 16 klatek.        

      Osiedle Wojska Polskiego II

1. Malowanie klatek schodowych – 2 budynki / 5 klatek.

2. Docieplenie ścian zewnętrznych 1 431 m2  wraz z remontem loggi i  zadaszeniem loggi ostatniej

    kondygnacji – 1 budynek.

3. Remont balkonów – 36 balkonów.

4. Wymiana pokrycia dachowego z papy wraz z wymianą obróbek blacharskich, remontem

     kominów i instalacji odgromowej -  2 budynki.

5. Remont  elewacji w obrębie ściany frontowej -1 budynek.

6. Remonty dachów w zakresie: wymiana części  pokrycia dachowego z papy, wymiana obróbek

    blacharskich, remont instalacji odgromowej – 4 budynki. 

7. Wymiana pionu instalacji sanitarnej wodno-kanalizacyjnej – 1 pion.

8. Modernizacja instalacji domofonowej – 32 klatki.

Osiedle Pocztowa

1. Malowanie klatek schodowych – 2 budynki / 4 klatki.

2. Docieplenie ścian zewnętrznych 994 m2 wraz z remontem loggi – 1 budynek.

3. Wymiana pokrycia dachowego z papy wraz z wymianą obróbek blacharskich, remontem

     kominów -  1 budynek.

4. Modernizacja instalacji domofonowej – 1 klatka.

Osiedle Szczygłowice

1. Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji instalacji hydrantowej w budynkach XI

    kondygnacyjnych – 4 budynki.

2. Prace remontowe dźwigu osobowego – 1 dźwig / 1 budynek.

3. Wymiana nakładek poręczowych na balustradach w klatkach schodowych – 4 budynki XI 

kondygnacyjne.

4. Modernizacja instalacji domofonowej – 8 klatek.

II. W ramach IV etapu termomodernizacji wykonano:  

1. Docieplenie stropów piwnic w 20 budynkach  ( os. WP I, os. 1000 lecia PP, os. Pocztowa ).

2. Docieplenie stropodachów w 19 budynkach ( os. WP I, os. 1000 lecia PP ).

3. Modernizacja poziomów  instalacji centralnego ogrzewania w 19 budynkach ( os. WP I,

    os. 1000 lecia PP ).
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4. Sprawozdanie z działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej

         

Działalność społeczno – kulturalna w roku 2018 prowadzona była na bazie klubów  „Gama" 

„Lokatorek" i „Maluch". Głównym celem prowadzonej działalności jest organizowanie czasu 

wolnego dla dzieci i młodzieży. Nasze placówki udostępniane są również licznym Stowarzyszeniom, 

Kołom, Klubom i mieszkańcom w celu organizowania zebrań, spotkań i imprez okolicznościowych.

W klubach w okresie przerw od zajęć dydaktycznych codziennie przebywało od 50 do 70 osób. 

W tym czasie organizowaliśmy akcję „Zima w mieście" oraz „Lato w mieście" podczas których 

dzieciom i młodzieży zapewniona została fachowa opieka pedagogiczna, bogaty program gier i 

zabaw świetlicowych, zajęcia sportowe, konkursy manualne i intelektualne, zajęcia plastyczne 

zakończone prezentacją prac oraz wręczeniem nagród w postaci słodyczy. 

Odbywały się również liczne warsztaty np.  chemiczne lub fizyczne, na których dzieci mogły 

zaobserwować wiele ciekawych zjawisk i nabyć nowych doświadczeń. Organizowane były wyjazdy 

do kina  Cinema City w Gliwicach i jednodniowe wycieczki turystyczno-krajoznawcze, które jak co 

roku cieszyły się dużym zainteresowaniem. Łącznie z 9 zorganizowanych w ciągu roku wycieczek 

skorzystało 325 osób natomiast w 4 wyjazdach do kina uczestniczyło 124 osób.

Zarówno ferie jak i akcja „Lato" zakończona została imprezą o charakterze sportowym, gdzie 

uczestnicy przy muzyce mogli zmierzyć się w kilku konkurencjach takich jak: skakanka, rzut piłką 

do kosza, hula hop, krzesełka, tenis stołowy, piłkarzyki itp. Nagrodą za wygranie konkurencji były 

słodycze, a imprezę zakończył pokaz baniek mydlanych i robienie zwierząt z balonów. 

W każdym z klubów dzieci mogły korzystać z bezpłatnej pomocy w nauce i przy odrabianiu lekcji. 

Na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie kluby osiedlowe integrują środowisko Seniorów, 

umożliwiając prowadzenie działalności Kół Emerytów, Uniwersytetu Trzeciego Wieku dzięki czemu 

członkowie  mogą poszerzać swoją wiedzę z zakresu języków obcych, zajęć plastycznych, 

turystycznych, teatralnych, psychologii czy lekcji śpiewu.  

Zorganizowano szereg imprez okolicznościowych np:. Zabawy karnawałowe, Dzień Kobiet, Dzień 

Matki, Dzień Dziecka,  Andrzejki, Mikołaj czy Sylwester.

W klubach jak co roku odbywały się liczne zebrania i spotkania cykliczne między innymi:

Klub „Gama":

1. Zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku takie jak:

- j. angielski – każdy poniedziałek

- j. włoski – każdy poniedziałek

- j. rosyjski – każda środa

- turystyka – czwarta środa miesiąca

              - plastyka  czwartki  dwa razy  w miesiącu

2. Spotkania członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów-koło nr. 4 poniedziałki.

3. Spotkanie emerytów "Stary Knurów" – ostatni poniedziałek.

4. Rozgrywki ligi Skata – każdy wtorek.

5. Dyżury Rady Osiedla   WP I – wg harmonogramu.

6. Zebrania Knurowskiego Stowarzyszenia Diabetyków – drugi czwartek miesiąca.

7. Spotkania  byłych pracowników LWSM  - ostatni czwartek. 

8. Swoją  siedzibę w klubie ma Fundacja Dzieci  i Młodzieży Niepełnosprawnej                

„Promyczek”.

9. Wynajęcia  przez mieszkańców na imprezy rodzinne.
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Klub „Maluch":

1. Kółko plastyczne dla dzieci – każdy poniedziałek.

2. Kółko robótek ręcznych dla dorosłych – każda środa.

3. Zajęcia twórcze z papieru dla UTW od października do maja – każdy wtorek w godz. 15:30 – 

16:30.

4. Spotkania stowarzyszenia TRION – każdy pierwszy wtorek i trzeci poniedziałek miesiąca.

5. Wynajęcie sali dla bioenergoterapeutów – w każdy trzeci czwartek miesiąca.

6. W godzinach rannych ze stołu tenisowego w klubie korzystają dwie grupy dorosłych 

mężczyzn. 

Klub „Lokatorek":

1. Lekcje śpiewu Uniwersytetu Trzeciego Wieku - każdy poniedziałek.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej  Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w 

Knurowie jeden poniedziałek  w miesiącu.

3. Warsztaty teatralne dla członków Stowarzyszenia Rodzin I Przyjaciół Osób Z 

Niepełnosprawnością Intelektualną - każdy wtorek.

4. Zebrania Związku Filatelistów i Numizmatyków-pierwszy wtorek miesiąca.

5. Dyżury przewodniczącego Związków Zawodowych Emerytów Górniczych – dwa - trzy wtorki

w miesiącu.

6. Zajęcia prowadzone przez fundacje „Promyczek”- każda środa.

7. Zebrania, zabawy Klubu Seniora -każdy czwartek

8. Warsztaty taneczne dla członków Stowarzyszenia Rodzin I Przyjaciół Osób Z 

Niepełnosprawnością Intelektualną - każdy piątek.

9. Zajęcia z psychologii dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku - jeden piątek w miesiącu.

10. Dyskoteki i inne okolicznościowe uroczystości organizowane przez Szkołę Specjalną w 

Knurowie.

11. Turnieje Szachowe.

12.  Imprezy okolicznościowe organizowane przez knurowskie szkoły.

13.  Doroczne spotkanie z Mikołajem.

14.  Zabawa sylwestrowa Klubu Seniora.
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5.  Zaległości w opłatach za lokale

Na dzień 31 grudnia 2018r  zaległości w opłatach lokali mieszkalnych i użytkowych wynosiły 

1 990 361,00 zł i zmalały w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 148 400,00 zł.

W celu pozyskania należności Zarząd Spółdzielni wykonał szereg czynności w odzyskaniu należnych 

środków finansowych. 

Działania te polegały na : 

− indywidualnych rozmowach z osobami posiadającymi zaległości w opłatach, przy udziale 

przedstawiciela zarządu, pracownika windykacji a także w miejscu zamieszkania dłużnika. 

Rozmów takich przeprowadzono 127

− przeprowadzono także rozmowy telefoniczne z 101 dłużnikami 

− wysłano 486 wezwań do zapłaty do osób posiadających zaległości w opłatach w tym: 

▪   431 wezwań do użytkowników lokali mieszkalnych

▪     55 wezwań do użytkowników lokali użytkowych 

− wystosowano 135 wniosków do Sądu Rejonowego w Gliwicach o nadanie klauzuli 

wykonalności nakazów zapłaty oraz innych spraw,

− wystąpiono z 23 wnioskami do Komornika Sądowego o wszczęcie bądź zakończenie

egzekucji komorniczej,

− wystosowano do  Komornika 22 wnioski o wszczęcie egzekucji lub przyłączenie do

prowadzonej egzekucji z praw do lokali spółdzielczych własnościowych i odrębnych 

własności celem spłaty zaległości,

 

W stosunku do członków, którzy pomimo rozmów i złożonych deklaracji, spłaty należności nie dokonują, 
kierowane są pozwy do Sądu Rejonowego w Gliwicach. 

W 2018r skierowano do Sądu 108 pozwów o zasądzenie należności na kwotę 394 073,00 zł 

w tym: 

100 pozwów o zasądzenie należności z lokali mieszkalnych na kwotę  302 017,00 zł

    8 pozwów o zasądzenie należności z lokali użytkowych na kwotę   92 056,00 zł.

W wyniku postępowania sądowego i działań windykacyjnych na rzecz zaległości zasądzonych nakazami 

zapłaty uzyskaliśmy środki finansowe w kwocie 433 083 ,00 zł oraz odsetki ustawowe w kwocie  

87 238,00 zł naliczone od nieterminowo dokonywanych opłat za używanie lokali.

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH ZA 2018 ROK
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Osiedle

2 3 4 5 6 7 8 9

Pocztowa 9,53% 5,40% 43,32%

1000-lecia 5,73% 2,03% 64,53%

WP-I 4,28% 2,18% 49,19%

WP-II 3,25% 1,24% 61,84%

Szczygłowice 5,30% 2,03% 61,78%

Razem lokale mieszkalne 4,68% 1,95% 58,41%

Lokale użytkowe 12,44% 8,35% 32,82%

Razem za 2018 r. 5,56% 2,67% 51,95%

Należności I - XII 
2018

Razem zaległości 
na 31.12.2018 r. 
kol.6+kol.8

% ogółem do 
należności 
kol4:kol3

Zaległość 
bieżąca na 
31.12.2018 r

% zaległości 
bieżących do 
należ.ogół 
kol6:kol3

Windykacja 
zaległości 
zasądzonych

% zaległości 
zasądzon.do 
zaległ.ogół. 
kol8:kol4

1 181 353,00 112 564,00 63 799,00 48 765,00

9 711 947,00 556 447,00 197 345,00 359 102,00

8 321 541,00 356 466,00 181 112,00 175 354,00

9 946 723,00 323 423,00 123 410,00 200 013,00

2 613 539,00 138 618,00 52 985,00 85 633,00
31 775 103,00 1 487 518,00 618 651,00 868 867,00

4 043 740,00 502 843,00 337 786,00 165 057,00

35 818 843,00 1 990 361,00 956 437,00 1 033 924,00



V S P R A W O Z D A N I E
FINANSOWE

 LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI

MIESZKANIOWEJ

W KNUROWIE za rok 2018
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VI REALIZACJA UCHWAŁ

Z WALNEGO ZGROMADZENIA 

 LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI

MIESZKANIOWEJ W KNUROWIE

odbytego w dniach 14, 15, 16, 17, 18 maja 2018 r.
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Na częściach Walnego Zgromadzenia, które odbyły się w dniach 14, 15, 16, 17, 18 maja 2018 r.  
przyjęto 14 uchwał:

Uchwała nr 1
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2017 rok.

Uchwała nr 2
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu i Spółdzielni za 2017 rok.

Uchwała nr 3
W  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  Lokatorsko-Własnościowej  Spółdzielni

Mieszkaniowej w Knurowie za 2017 rok i podziału nadwyżki bilansowej z działalności Spółdzielni za

2017 rok.

Uchwała nr 4
W sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań finansowych, jaką Lokatorsko – Własnościowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie może zaciągnąć w 2018/2019 roku.

Odpowiedź:
Lokatorsko – Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa nie przekroczyła określonej w Uchwale sumy 

zobowiązań finansowych.

Uchwała nr  5, 6, 7, 
W sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.

Uchwała nr 8
W sprawie wyrażenia zgody na zniesienie odrębnej własności lokalu znajdującego się w budynku 

położonym przy ul. Jana Sobieskiego 2 w Knurowie,  zniesienie współużytkowania wieczystego 

nieruchomości gruntowej   położonej w Knurowie przy ul. Jana Sobieskiego 2 składającej się z działek 

numer 695/69 oraz 695/70, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą numer  

GL.1G/00071697/7 oraz na zniesienie współwłasności budynku wzniesionego na tej nieruchomości.

Odpowiedź:
Zniesienie odrębnej własności lokalu oraz zniesienie współużytkowania wieczystego nastąpiło zgodnie z 

aktem notarialnym Rep „A” nr 5450/2018 z 20.09.2018r.

Uchwała nr 9
W sprawie zbycia przysługującego  Lokatorsko –Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w  Knurowie

prawa wieczystego użytkowania gruntu  położonego przy ul. Dywizjonu 303 w Knurowie, obejmującego 

działkę nr 3330/21 o powierzchni 5482 m2.

Odpowiedź:
Sprawa w trakcie załatwiania

Uchwała nr 10
W sprawie zbycia przysługującego  Lokatorsko –Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w  Knurowie

prawa wieczystego użytkowania gruntu  położonego przy ul. Dywizjonu 303  w Knurowie, obejmującego 

działkę nr 3330/22 o powierzchni 2504 m2.

Odpowiedź:
Sprawa w trakcie załatwiania
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Uchwała nr 11
W sprawie zbycia przysługującego  Lokatorsko –Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w  Knurowie

prawa wieczystego użytkowania gruntu  położonego przy ul. Dywizjonu 303 w Knurowie, obejmującego 

działkę nr 3330/24 o powierzchni 3241 m2.

Odpowiedź:
Zbycie prawa użytkowania wieczystego nastąpiło zgodnie z aktem notarialnym Rep „A” nr  5803/2018 z 

12.12.2018r.

Uchwała nr 12
W  sprawie  zmiany  treści  obowiązującego  Statutu  Lokatorsko  –  Własnościowej   Spółdzielni

Mieszkaniowej w Knurowie.

Uchwała nr P3
Poprawki do projektu uchwały nr 12 Walnego Zgromadzenia Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni

Mieszkaniowej  w Knurowie  w sprawie  zmiany obowiązującego Statutu Lokatorsko  – Własnościowej

Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie.

Uchwała nr P4
Poprawki do projektu uchwały nr 12 Walnego Zgromadzenia Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni

Mieszkaniowej  w Knurowie  w sprawie  zmiany obowiązującego Statutu Lokatorsko  – Własnościowej

Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie.

Odpowiedź:
Zmiana treści obowiązującego Statutu Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni  Mieszkaniowej w 

Knurowie została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach – Wydział X Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21.09.2018 r.

Odpowiedź:
Wykonanie Uchwał nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  nastąpiło wraz z ich uchwaleniem.
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VII PROJEKTY UCHWAŁ

WALNEGO ZGROMADZENIA 

 LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI

MIESZKANIOWEJ W KNUROWIE 

przewidywane do podjęcia na  częściach 

Walnego Zgromadzenia

 w dniach: 13, 14, 15, 16, 17 maja 2019 r. 
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PROJEKT

U C H W A Ł A nr 1

Walnego Zgromadzenia 
Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej

w  K n u r o w i e

podjęta na częściach Walnego Zgromadzenia 

 w dniach: 13, 14, 15, 16, 17,  maja 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lokatorsko –
Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie  za 2018 rok

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 2 Statutu Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej

w Knurowie z dnia 8.12.2001r. z późniejszymi zmianami Walne Zgromadzenie uchwala,  co

następuje:

1. Niniejszym zatwierdza się przedstawione sprawozdanie z działalności Rady 

Nadzorczej Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie 

za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia

….................................. …...................................

….................................. …...................................

….................................. …...................................

….................................. …...................................

….................................. …...................................
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PROJEKT

       U C H W A Ł A nr 2

Walnego Zgromadzenia 
Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej

w  K n u r o w i e

podjęta na częściach Walnego Zgromadzenia 

 w dniach: 13, 14, 15, 16, 17,  maja 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lokatorsko
-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie za 2018 rok

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 2 Statutu Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej

w Knurowie z dnia 8.12.2001r. z późniejszymi zmianami Walne Zgromadzenie uchwala, co

następuje:

1. Niniejszym zatwierdza się przedstawione sprawozdanie  Zarządu z działalności Lokatorsko -

Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia

31.12.2018r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz     Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia

….................................... …...................................

…....................................   .…..................................

…....................................   …...................................

…....................................        …..................................

….................................... …..................................
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 PROJEKT

U C H W A Ł A nr 3

Walnego Zgromadzenia 
Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej

w  K n u r o w i e

podjęta na częściach Walnego Zgromadzenia 

 w dniach: 13, 14, 15, 16, 17,  maja 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lokatorsko-Własnościowej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie za 2018 rok i podziału nadwyżki 
bilansowej z działalności Spółdzielni za 2018 rok

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 2 i 4 Statutu Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w

Knurowie  z  dnia  8.12.2001r.  z  późniejszymi  zmianami,  po  zapoznaniu  się  z  przedstawionymi

sprawozdaniami i sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta z badania, Walne Zgromadzenie

uchwala, co następuje:

1. Zatwierdza się przedstawione sprawozdanie finansowe Lokatorsko-Własnościowej

Spółdzielni  Mieszkaniowej  w  Knurowie  za  okres  od  dnia  01.01.2018r.  do  dnia  31.12.2018r.

składające się z:

1/ wprowadzenia do sprawozdania finansowego,

2/ bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2018r. który po stronie aktywów i pasywów zamyka się
sumą 87 575 987 ,13 zł.

3/ rachunku zysków i strat za rok obrotowy od  01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazującego zysk

netto w wysokości  1 990 627,89 zł.

4/ zestawienia  zmian  w  funduszu  własnym  za  rok  obrotowy  od  01.01.2018r.  do  31.12.2018r.

wykazującego spadek funduszu własnego o kwotę  1 510 242,15 zł.

5/ rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o

kwotę1 806 964,10 zł.

6/ dodatkowych informacji i objaśnień.

2. Nadwyżkę bilansową Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie za

    2018 rok w wysokości netto 1 990 627,89 zł przeznacza  się w całości  na zasilenie funduszu

    remontowego.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz      Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia

…...............................................  …...............................................

….......…....................................     ..….. ........................................

…......…....................................           ….............................................

…..............................................                ….............................................

….....…....................................                ….............................................
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PROJEKT

           U C H W A Ł A nr 4

Walnego Zgromadzenia 
Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej

w  K n u r o w i e

podjęta na częściach Walnego Zgromadzenia 

 w dniach: 13, 14, 15, 16, 17  maja 2019 r.

w sprawie: oznaczenia  najwyższej  sumy  zobowiązań  finansowych,  jaką  Lokatorsko
Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie może zaciągnąć  w
2019/2020 roku.

Na  podstawie  §  18  ust.  1  pkt  7  Statutu  Lokatorsko  –  Własnościowej  Spółdzielni

Mieszkaniowej  w  Knurowie  z  dnia  8.12.2001r.  z  późniejszymi  zmianami  Walne

Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. Ustala  się  najwyższą  sumę  zobowiązań  finansowych Lokatorsko – Własnościowej  Spółdzielni

Mieszkaniowej w Knurowie, jaką może zaciągnąć w roku  2019/2020 na kwotę:

 15 000 000,00 zł

 słownie: piętnaście milionów złotych 00/100

 

2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni  

Mieszkaniowej w Knurowie.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz     Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia

….................................... …...................................

…....................................   …..................................

…....................................   .....................................

…....................................         .....................................

….................................... .…..................................
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PROJEKT

       U C H W A Ł A nr 5

Walnego Zgromadzenia 
Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej

w  K n u r o w i e

podjęta na częściach Walnego Zgromadzenia 

 w dniach: 13, 14, 15, 16, 17  maja 2019 r.

w sprawie:  udzielenia absolutorium Prezesowi  Zarządu Lokatorsko –  Własnościowej  
         Spółdzielni Mieszkaniowej w  K n u r o w i e

Na  podstawie  §  18  ust.  1  pkt  2  Statutu  Lokatorsko  –  Własnościowej  Spółdzielni  

Mieszkaniowej w Knurowie z dnia 8.12.2001r. z późniejszymi zmianami Walne Zgromadzenie

uchwala, co następuje:

1. Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni  

Mieszkaniowej w Knurowie Panu Eugeniuszowi Jurczyga za okres  sprawozdawczy  od  

dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz    Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia

….................................... …...................................

…....................................    …..................................

…....................................   …...................................

…....................................         …...................................

….................................... …...................................
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PROJEKT

U C H W A Ł A  nr 6

     Walnego Zgromadzenia 

Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej
w  K n u r o w i e

podjęta na częściach Walnego Zgromadzenia 

 w dniach: 13, 14, 15, 16, 17 maja 2019 r.

w sprawie:  udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Lokatorsko – 
        Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w  K n u r o w i e

Na  podstawie  §  18  ust.  1  pkt  2  Statutu  Lokatorsko  –  Własnościowej  Spółdzielni  

Mieszkaniowej  w  Knurowie  z  dnia  8.12.2001r.  z  późniejszymi  zmianami  Walne  

Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. Udziela  się  absolutorium  Zastępcy  Prezesa  Zarządu  Lokatorsko  –  Własnosciowej  

Spółdzielni  Mieszkaniowej  w  Knurowie  Panu Wojciechowi  Kołodziej za  okres  

sprawozdawczy od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz     Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia

….................................... …...................................

…....................................    …..................................

…....................................   .....................................

…....................................       .....................................

….................................... …..................................
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PROJEKT

U C H W A Ł A  nr 7

Walnego Zgromadzenia 
Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej

w  K n u r o w i e

podjęta na częściach Walnego Zgromadzenia 

 w dniach: 13, 14, 15, 16, 17 maja 2019 r.

w sprawie:  udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Lokatorsko – Własnościowej  
       Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie

Na  podstawie  §  18  ust.  1  pkt  2  Statutu  Lokatorsko  –  Własnościowej  Spółdzielni  

Mieszkaniowej  w  Knurowie  z  dnia  8.12.2001r.  z  późniejszymi  zmianami  Walne  

Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. Udziela  się  absolutorium  Członkowi  Zarządu  Lokatorsko  –  Własnościowej  

Spółdzielni  Mieszkaniowej  w  Knurowie  Panu  Lechowi  Apryasz za  okres  

sprawozdawczy od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz     Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia

….................................... …...................................

…....................................    …..................................

…....................................    .....................................

…....................................        ....................................

….................................... ....................................
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PROJEKT

U C H W A Ł A  nr 8

Walnego Zgromadzenia
Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej

w  K n u r o w i e

podjęta na częściach Walnego Zgromadzenia

 w dniach: 13, 14, 15, 16, 17 maja 2019 r.

w sprawie:  zbycia   przysługującego  Lokatorsko –Własnościowej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w  Knurowie  prawa wieczystego użytkowania gruntu  
położonego przy ul. 26 Stycznia w Knurowie, obejmującego działkę nr 3348/65 
o powierzchni  243  m2.

Na podstawie § 18 ust. 1 punkt 5 Statutu Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w 

Knurowie z dnia 08.12.2001 r. z późniejszymi  zmianami, Walne Zgromadzenie  uchwala, co następuje:

1.  Wyraża się zgodę na zbycie na rzecz Zbigniewa Dzienis, prowadzącego działalność gospodarczą 
pod nazwą „Znicz Polska Zbigniew Dzienis” z siedzibą w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 306,     

44-100 Gliwice, przysługującego Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w 

Knurowie prawa użytkowania  wieczystego gruntu, obejmującego działkę o numerze geodezyjnym

nr 3348/65 o powierzchni 243 m2 , położoną przy ul. 26 Stycznia w Knurowie, wpisaną w księdze 

wieczystej KW nr  GL.1G/00034084/6.                                . 

2.   Z tytułu nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu, o którym mowa w pkt.1, nabywca 

winien  uregulować na rzecz Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie

kwotę ustaloną  przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego w sporządzonym operacie 

szacunkowym, powiększoną o podatek VAT, a także pokryć opłaty notarialne i sądowe związane z 

nabyciem działki.

3.   Upoważnia się Zarząd Spółdzielni do dokonania wszelkich niezbędnych czynności prawnych w 

celu zbycia przedmiotowego gruntu.

  4.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz   Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia            Walnego Zgromadzenia

…................................... …....................................

….................................. …....................................

….................................. …....................................

….................................. ….....................................

….................................. ….....................................

88



PROJEKT       
 U C H W A Ł A nr 9

Walnego Zgromadzenia 
Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej

w  K n u r o w i e

podjęta na częściach Walnego Zgromadzenia 

 w dniach: 13, 14, 15, 16, 17  maja 2019 r.

w sprawie: zrzeczenia się prawa wieczystego użytkowania gruntu Lokatorsko –
                          Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie, położonego w Knurowie 

       przy ul. Dywizjonu 303, obejmującego działkę nr 3330/20 o powierzchni 43 m  2

   Na podstawie § 18 ust. 1 punkt 5 Statutu  Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Knurowie z dnia 08.12.2001 r. z późniejszymi zmianami Walne Zgromadzenie  

uchwala, co następuje:

1.   Wyraża się zgodę na zrzeczenie się przez Lokatorsko –  Własnościową Spółdzielnię 
Mieszkaniową w Knurowie, prawa wieczystego użytkowania niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej, obejmującej działkę nr 3330/20 o powierzchni 43  m2, położoną w Knurowie przy 

ul. Dywizjonu 303, wpisaną do księgi wieczystej  KW nr GL.1G/00034084/6 i nieodpłatne 

przekazanie przedmiotowej nieruchomości  jej właścicielowi  tj. Gminie Knurów.

2. Upoważnia się Zarząd Spółdzielni do złożenia niezbędnych oświadczeń woli i dokonania 

czynności w celu zrzeczenia się prawa i przekazania nieruchomości stosownie do pkt. 1 

niniejszej uchwały. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia

         Członków      Członków

..…........................... .…..............................

           .................................    …...............................

…............................. …................................

…............................. …................................

…............................. …................................
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