
W okresie od 21 do 27 października 2022 r. w naszej spółdzielni odbyły się zebrania osiedlowe,

poświęcone między innymi podsumowaniu działalności rad osiedlowych i wyboru nowego składu

tych rad. Na wniosek grupy naszych mieszkańców na osiedlach 1000 lecia PP, Wojska Polskiego I i

Wojska Polskiego II, nie wybrano składu rad osiedlowych. Ponieważ, w naszej spółdzielni koszty

funkcjonowania rad osiedlowych, zaliczane i ewidencjonowane są  jako koszty obciążające dane

osiedle  i  są  pokrywane  z  opłat  eksploatacyjnych,  zarząd  spółdzielni  przygotował  dla  Rady

Nadzorczej, projekt uchwały  obniżającej stawki opłaty eksploatacyjnej dla mieszkańców osiedli,

gdzie nie powołano rad osiedlowych.

W 21.11.2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym przyjęto proponowaną

przez Zarząd LWSM uchwałę  o treści  zamieszczonej poniżej.  Tym samym, zgodnie z zapisami

przedstawionej uchwały, począwszy od listopada 2022 r. opłata eksploatacyjna dla mieszkańców

osiedli  na  których  nie  wybrano  Rad  Osiedlowych,  zostanie  skorygowana  i  korekta  ta  będzie

obowiązywać  do  czasu  kolejnej  regulacji  stawek  opłat  eksploatacyjnych,  gdzie  zostaną  już

uwzględnione  opłaty związane  z funkcjonowaniem,  bądź  nie,   Rad Osiedlowych.  Informacje o

powyższych regulacjach każdy mieszkaniec otrzyma wraz z najbliższymi rozliczeniami. 

UCHWAŁA z dnia 21.11.2022r.

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej

w Knurowie

w sprawie:  zmniejszenia wysokości miesięcznych stawek opłat eksploatacyjnych dla mieszkańców

osiedli nieponoszących kosztów funkcjonowania Rad Osiedlowych.

Działając na podstawie § 35 ust. 1 pkt 14 w związku z § 50 Statutu Lokatorsko – Własnościowej

Spółdzielni  Mieszkaniowej  w Knurowie z  dnia 8.12.2001r z  późniejszymi zmianami,  mając na

uwadze  okoliczność,  iż  na  Zebraniach  Osiedlowych,  które  odbyły  się  w  dniach  od  21  do  28

października  2022r.,  nie  dokonano  wyboru  członków  Rad  Osiedlowych dla  osiedli

Wojska  Polskiego I,  Wojska Polskiego II  i  1000 lecia PP,  ze względu na brak  kandydatów do

pełnienia funkcji w tym organie i  w wyniku czego,  w kadencji 2022 -2025, na wymienionych

osiedlach Rady Osiedla nie będą funkcjonować, uchwala się, co następuje:

 1. W okresie od listopada 2022 r. do czasu zatwierdzenia nowych miesięcznych stawek opłat

eksploatacyjnych postanawia się zmniejszyć  dotychczasowe stawki  przedmiotowych opłat

w następującym wymiarze:

 a) dla mieszkańców osiedla Wojska Polskiego I – zmniejszenie dotychczasowej stawki o

0,06 zł/m²/miesięcznie,

 b) dla mieszkańców osiedla Wojska Polskiego II – zmniejszenie dotychczasowej stawki o

0,05 zł/ m²/miesięcznie,

 c) dla mieszkańców osiedla 1000 lecia PP – zmniejszenie dotychczasowej stawki o 0,05 zł/

m²/miesięcznie.

 2. Zobowiązuje  się  Zarząd  Lokatorsko  –  Własnościowej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  w

Knurowie  do  dokonania  naliczeń  zgodnie  z  zapisami  pkt.  1   i  przedstawienia  ich

mieszkańcom wraz z najbliższym rozliczeniem opłat.

 3. Zobowiązuje  się  Zarząd  Lokatorsko  –  Własnościowej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  w

Knurowie, przy proponowaniu nowych  stawek  opłat  eksploatacyjnych, do uwzględnienia

dokonanego niniejszą uchwałą zmniejszenia tych stawek o koszty wynikające z obsługi Rad

Osiedlowych dla mieszkańców osiedli, gdzie takie rady nie zostały wybrane.

 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


