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członkowie oczekujący -
678 tj. 3,71%

członkowie zamieszkali -
15.884 tj. 87,03%

członkowie posiadający 
osobowość prawną i inni -

1.690 tj. 9,26%

Struktura członków KSM wg stanu na dzień 31.12.2011 r.

Wykres nr 2
Struktura członków KSM wg stanu na dzień 

31.12.2011 r. w osiedlach KSM w latach 2007-2011
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Porównanie jednostkowych zaległości w opłatch miesięcznych w osiedlach KSM w latach 2007-2011
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Wykres nr 1
Porównanie jednostkowych zaległości w opłatach miesięcznych  

w osiedlach KSM w latach 2007-2011

/* Zaległości w osiedlu Graniczna nie uwzględniają zadłużenia lokalu użytkowego dochodzonego  
w postępowaniu sądowym.

SZANOWNI PAńSTWO,

Zarząd Katowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej, 
realizując statutowy obo-

wiązek (§94, ust. 3), przedstawia 
Członkom KSM doroczną informa-
cję sprawozdawczą o działalności 
Spółdzielni za 2011 rok i sytuacji 
ekonomicznej naszego przedsię-
biorstwa spółdzielczego. 

Na przestrzeni roku sprawoz-
dawczego działalność Spółdzielni 
koncentrowała się na realizacji za-
łożeń objętych planem gospodarczo-
-finansowym KSM oraz działalności 
społeczno-kulturalnej i oświatowej 
– przyjętym przez Zebranie Przed-
stawicieli KSM 18 kwietnia 2011 
roku, a także w obowiązującej Stra-
tegii Ekonomicznej. Działalność ta 
uwzględniała wymogi wynikające 
z obowiązujących nas ustaw i in-
nych przepisów prawa oraz bieżące 
zalecenia i wytyczne Rady Nadzor-
czej, jak też wnioski innych organów 
samorządowych naszej Spółdzielni.

Na przestrzeni 2011 roku Spół-
dzielnia prowadziła stosowne do 
uchwały kierunkowej Zebrania Przed-
stawicieli oraz uchwał właściwych 
statutowo organów samorządowych 
(większości w warunkach kontynuacji 
działań) prace związane z: 
1. realizacją planów rocznych, 

a w szczególności wchodzących 
w zakres planu zbiorczego pla-
nów wycinkowych określonych 
odrębnie dla Centrum Zarządza-
jąco-Usługowego, Zakładów 
Celowych, Osiedli i placówek 
społeczno-kulturalnych i oświa-
towych,

2. utrzymaniem właściwych relacji 
i wskaźników ekonomicznych 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAłALNOŚCI
KATOWICKIEJ SPÓłDZIELNI MIESZKANIOWEJ

ZA 2011 ROK
oraz stabilnej sytuacji finanso-
wej Spółdzielni,

3. prowadzeniem czynności związa-
nych z dalszym wyodrębnianiem 
lokali spółdzielczych na indy-
widualną, prywatną – własność 
członków, przygotowaniem i po-
dejmowaniem kolejnych uchwał 

Zarządu, zakończeniem procesu 
porządkowania praw do gruntu 
określających odrębną własność 
lokali w poszczególnych nieru-
chomościach budynkowych, 
a także bieżącej aktualizacji 
uchwał podjętych wcześniej (do-
tyczącej wprowadzenia zmian 
w wykazach osób uprawnionych, 

korekty udziałów, powierzchni 
działek, numeracji działek, itp.) 
oraz kontynuację zabiegów do-
tyczących uregulowania spraw 
terenowo-prawnych nierucho-
mości spółdzielczych,

4. dążeniem do uzyskania korzyst-
nych dla Spółdzielni i Spół-

dzielców zapisów w nowo 
opracowanych przez Radę Mia-
sta planach zagospodarowania 
przestrzennego Katowic i wnio-
skowanie zmian w tym zakresie,

5. bieżącym analizowaniem zakresu 
rzeczowego zadań, mającym na 
celu niezbędną minimalizację 
wydatków (zaoszczędzenie) 
z funduszy remontowych część 
„A” i „B” i funduszu inwesty-
cyjnego,

6. przeciwdziałaniem zagrożeniom 
powodowanym przez działal-
ność przedsiębiorstw eksploata-
cji podziemnej oraz usuwaniem 
szkód górniczych w zasobach 
Spółdzielni na koszt ich spraw-
ców (KWK „Murcki – Staszic” 
i KWK „Wieczorek”).

Rok 2011 okazał się kolejnym 
trudnym rokiem z uwagi na wystą-
pienie wielu niekorzystnych zjawisk, 
m.in. takich jak pogorszenie sytuacji 
finansowej oraz gospodarczej na ca-
łym świecie. Skutki tych zjawisk nie 
ominęły naszego kraju, wojewódz-
twa, miasta, a zatem i Spółdzielni 
powodując konieczność nieustannego 
monitorowania kosztów i wpływów 

we wszystkich sferach działania na-
szej Spółdzielni. Był to także rok 
wyboru nowych władz samorządo-
wych, tzn. nowej Rady Nadzorczej 
i Rad Osiedlowych oraz istotnych 
zmian prawnych podstaw działania 
KSM – nastąpiło bowiem uchwalenie 
i rejestracja nowego Statutu KSM. 

Był to, co jest oczywistym, okres 
wymagający intensyfikacji pracy 
i wzmożonego zaangażowania zarów-
no od pracowników, jak i działaczy 
samorządowych Spółdzielni. 

Miniony rok był również – w decy-
zjach rządowych – kolejnym rokiem 
nieprzychylnym dla całej polskiej 
spółdzielczości, a zwłaszcza miesz-
kaniowej, jako, że bezpodstawnie 
podważano wieloletnie dokonania 
i zasady funkcjonowania w Polsce 
organizacji spółdzielczych – zmierza-
jąc do ustanowienia kolejnych zmian 
prawnych pogłębiających destrukcję 
spółdzielczości. 

Pomimo obiektywnie negatywnych 
uwarunkowań i zmian zachodzących 
na rynku gospodarczym – naszej 
Spółdzielni udało się przetrwać ten 
trudny okres i zakończyć rok 2011 
w miarę pozytywnie (chociaż mamy 
świadomość tego, że nie wszystkie 
założenia planowe udało się zrealizo-
wać w stopniu w pełni Spółdzielców 
i nas satysfakcjonującym).

Podstawowe dane niezbędne do 
oceny sytuacji ekonomicznej Spół-
dzielni w poszczególnych elementach 
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własne KSM wyodrębnione w 
zarządzie KSM własne KSM wyodrębnione w 

zarządzie KSM własne KSM wyodrębnione w 
zarządzie KSM własne KSM wyodrębnione w 

zarządzie KSM

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1 Centrum I 68,73% 31,27% 96,88% 3,13% 80,82% 19,18% 70,34% 29,66%
2 Superjednostka 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
3 HPR-owiec 57,79% 42,21% 100,00% 100,00% 59,02% 40,98%
4 Śródmieście 67,69% 32,31% 88,00% 12,00% 76,47% 23,53% 68,72% 31,28%
5 Gwiazdy 50,56% 49,44% 100,00% 83,33% 16,67% 52,36% 47,64%
6 Giszowiec 33,03% 66,97% 100,00% 89,36% 10,64% 34,97% 65,03%
7 Murcki 41,05% 58,95% 100,00% 100,00% 41,86% 58,14%
8 Wierzbowa 63,03% 36,97% 100,00% 100,00% 63,50% 36,50%
9 Kukuczki 39,01% 60,99% 100,00% 100,00% 41,24% 58,76%
10 Ścigały 47,49% 52,51% 100,00% 100,00% 49,19% 50,81%
11 Graniczna 78,30% 21,70% 87,50% 12,50% 72,22% 27,78% 78,22% 21,78%
12 Szopienice 39,44% 60,56% 100,00% 83,33% 16,67% 39,90% 60,10%
13 Janów 61,24% 38,76% 100,00% 100,00% 61,32% 38,68%
14 Ściegiennego 44,72% 55,28% 100,00% 69,68% 30,32% 46,98% 53,02%
15 Zawodzie 51,16% 48,84% 98,08% 1,92% 60,00% 40,00% 52,54% 47,46%
16 Zgrzebnioka 56,59% 43,41% 76,19% 23,81% 77,44% 22,56% 61,38% 38,63%
17 Ligota 44,34% 55,66% 100,00% 40,00% 60,00% 44,40% 55,60%

średnio w KSM 49,59% 50,41% 97,24% 2,76% 81,87% 18,13% 51,74% 48,26%

osiedleL.p.

lokale mieszkalne lokale użytkowe garaże razem zasoby KSM

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU KSM
(Ciąg dalszy ze str. 3)

składowych sprawozdania przedsta-
wiają się następująco:

I. OGóLNA SYTUACJA
FINANSOWA SPóŁDZIELNI

Działalność gospodarczą Spół-
dzielni za miniony, roczny okres 
sprawozdawczy i jej wyniki zawarte 
są w bilansie Spółdzielni. Sytuację fi-
nansową KSM należy ocenić ogólnie 
jako dobrą, nie zagrażającą dalszemu 
jej funkcjonowaniu.

Ocenę taką potwierdza opinia wy-
rażona przez biegłych rewidentów – 
wybranych w drodze przetargu przez 
Radę Nadzorczą spośród 18 ofert – po 
zbadaniu sprawozdania finansowego 
Spółdzielni sporządzonego za 2011 
rok, na które składa się:
1.  wprowadzenie do sprawozda-

nia finansowego,
2.  bilans sporządzony na dzień  

31. 12. 2011 roku,
3.  rachunek zysków i strat za rok 

obrotowy od 1. 01. 2011 roku do 
31. 12. 2011 roku, który zamyka 
się bezwynikowo,

4.  zestawienie zmian w fundu-
szu własnym za rok obrotowy 
od 1. 01. 2011 roku do 31. 12. 
2011 roku,

5.  rachunek przepływów pienięż-
nych za rok obrotowy od 1. 01. 
2011 roku do 31. 12. 2011 roku,

6.  dodatkowe informacje i objaśnie-
nia.

W opinii biegłych rewidentów, 
zbadane sprawozdanie finansowe 
Spółdzielni za 2011 rok:
n przedstawia rzetelnie i jasno in-

formacje istotne dla oceny sytu-
acji majątkowej i finansowej na 
dzień 31.12.2011 roku, jak też 
jej wyniku finansowego za rok 
obrotowy od 01.01.2011 r. do 
31.12.2011 r.,

n zostało sporządzone zgodnie 
z wymagającymi zastosowania 
zasadami rachunkowości oraz 
na podstawie prawidłowo pro-
wadzonych ksiąg rachunkowych,

n jest zgodne z wpływającymi na 
treść sprawozdania finansowego 
przepisami prawa i postanowie-
niami Statutu Spółdzielni,

n sprawozdanie z działalności 
Spółdzielni jest kompletne w ro-
zumieniu art. 49 ust. 2 ustawy 
o rachunkowości, a zawarte 
w nim informacje, pochodzące 
ze zbadanego sprawozdania fi-
nansowego, są z nim zgodne.

Biegli rewidenci o sporządzonym 
sprawozdaniu finansowym wydali 
opinię bez zastrzeżeń, a poszcze-
gólne (wybrane) pozycje z części 
składowych całości sprawozdania 
finansowego przedstawiają się w na-
stępujący sposób:

Bilans – zestawienie wartości ak-
tywów i pasywów Spółdzielni – za-
myka się tak zwaną sumą bilansową 
w kwocie 441.389.420,09 zł – w po-
równaniu do stanu na początku roku 
wartość sumy bilansowej zwiększyła 
się o 830.060,50 zł, tj. o 0,2%.

W aktywach bilansu dominują-
cą pozycję zajmują aktywa trwałe 
o wartości 427.296.302,53 zł, stano-
wiąc 96,81% całego majątku Spół-
dzielni.

Aktywa bilansu tworzą:
1/ Aktywa trwałe: 

n wartości niematerialne i prawne 
– 168.710,45 zł,

n długoterminowe rozliczenia mię-
dzyokresowe – 72.606.977,91 zł,

n rzeczowe aktywa trwałe – 
337.532.476,64 zł,

z tego: grunty własne (w tym 
prawo wieczystego użytkowania) 
– 21.504.346,17 zł; budynki, lokale 
i obiekty inżynierii lądowej i wod-
nej – 273.583.704,85 zł; urządzenia 
techniczne i maszyny – 3.744.000,17 
zł; środki transportu – 221.644,89 
zł; inne środki trwałe – 103.907,42 
zł; środki trwałe w budowie – 
38.374.873,14 zł; należności dłu-
goterminowe – 16.095.038,21 zł; 
inwestycje długoterminowe – 
893.099,32 zł,

W roku 2011 nastąpiło dalsze 
zmniejszenie wartości majątku rze-
czowego w stosunku do 2010 roku 

o kwotę 3.381.225,61 zł, tj. o 1%. 
Łącznie od 2007 roku wartość akty-
wów Spółdzielni w tej pozycji uległa 
obniżeniu o kwotę 269.055.661,61 zł, 
tj. o 55%. Wartość ta została zdjęta 
z ewidencji księgowej, ale pozostaje 
nadal w zarządzie Spółdzielni jako 
mienie właścicieli nieruchomości 
lokalowych przeniesionych nota-
rialnie na indywidualną własność. 
W związku z powyższym uległa 
zmianie struktura własnościowa, 
a mianowicie: 52% to lokale spół-
dzielcze, a 48% dot. indywidualnych 
właścicieli (wyodrębnionych). 

Pozostałe pozycje w aktywach 
trwałych to: należności długotermi-
nowe, stanowiące 3,8% wielkości 
aktywów trwałych, które wynosiły 
16.095.038,21 zł, obejmując rozra-
chunki z członkami z tytułu wkła-
dów budowlanych, skapitalizowane 
odsetki bankowe; inwestycje dłu-
goterminowe, stanowiące 0,20% 
wielkości aktywów trwałych, które 
wynosiły 893.099,32 zł, obejmując 
długoterminowe aktywa finansowe 
– udziały i akcje oraz inne (nierucho-
mości gruntowe przeznaczone z opcją 
zbycia pod inwestycje spółdzielcze); 
długoterminowe rozliczenia mię-
dzyokresowe, stanowiące 16,99% 
wielkości aktywów trwałych, które 
wynosiły 72.606.977,91 zł, dotyczące 
funduszu remontowego część „A” 
i „B”, czyli kosztów poniesionych na 
modernizację i remonty budynków 
mieszkalnych i infrastruktury osie-
dlowej do rozliczenia w latach na-
stępnych.

2/ Aktywa obrotowe w kwocie 
14.093.117,56 zł, stanowiły 3,19% 
całkowitej sumy aktywów, które 
tworzą inwestycje krótkoterminowe 
i należności krótkoterminowe.

Pasywa bilansu to:
n fundusze (kapitały) podstawowe 

– udziałowy, zasobowy i wkła-
dów, o wartości 303.090.268,37 
zł, tj. 68,67% ogólnej sumy pa-
sywów. Ich wartość w porówna-
niu do roku 2010 zmniejszyła się 
o 3,43%, w tym fundusz wkła-

dów o 10,77% – stanowiąc bez-
pośredni skutek postępującego 
wyodrębnienia lokali,

n zobowiązania długoterminowe – 
wynoszące 47.338.119,09 zł, tj. 
10,72% ogólnej sumy pasywów. 

Zobowiązania długoterminowe 
dotyczą zobowiązań z tytułu kredy-
tów i pożyczek, wpłaconych kaucji 
zabezpieczających ewentualne przy-
szłe roszczenia Spółdzielni, wadia 
i rozrachunki z byłymi członkami, 
a m.in.:
1. zobowiązania z tytułu kre-

dytów i pożyczek w kwocie 
38.965.273,32 zł, w porówna-
niu do stanu na początek 2011 
roku uległy one zwiększeniu 
o 12.599.114,89 zł, tj. o 47,79%, 
w kwocie tej mieszczą się kredy-
ty w wysokości 19.147.797,63 
zł zaciągnięte na budownictwo 
mieszkaniowe przed 31. 05. 1992 
r. spłacane zarówno przez człon-
ków wg ustalonego normatywu 
jak i budżet Państwa w formie 
wykupu odsetek (dot. budynku 
w osiedlu Graniczna, przy ul. 
Graniczna 63-63c),

2. inne zobowiązania – w kwo-
cie 8.372.845,77 zł, dotyczą 
wpłaconych kaucji, wadium, 
zabezpieczeń i rozrachunków 
z byłymi członkami oraz kon-
trahentami Spółdzielni,

3. zobowiązania krótkoterminowe 
w kwocie 85.645.113,03 zł, do-
tyczą kredytów i pożyczek do 
spłaty w ciągu 2011 roku, zobo-
wiązań z tytułu dostaw i usług, 
podatków, wynagrodzeń,

4. rozliczenia międzyokresowe 
w kwocie 5.315.919,60 zł, do-
tyczą wyniku finansowego wy-
kazywanego w sposób ciągły; 
zwiększają przychody gospo-
darki zasobami spółdzielczymi 
w roku następnym.

Biorąc pod uwagę wartość majątku 
trwałego Spółdzielni i powierzonego 
jej w zarząd majątku członków (loka-
le wyodrębnione) należy zauważyć, 
że wartość wszystkich zobowiązań 
(długoterminowych i krótkotermi-

nowych) oraz długo-
terminowych rozliczeń 
międzyokresowych 
– dotyczy zarówno 
członków, którzy są za-
mieszkali w zasobach 
będących własnością 
Spółdzielni, jak i wła-
ścicieli wyodrębnio-
nych lokali (członków 
i nieczłonków), których 
majątkiem zgodnie 
z ustawą o spółdziel-
niach mieszkaniowych 
zarządza na mocy pra-
wa Spółdzielnia.

Wskaźniki oceniają-
ce efektywność działa-
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Liczba lokali mieszkalnych w osiedlach KSM w 2011 roku Wykres nr 3
Liczba lokali mieszkalnych w osiedlach KSM  

w 2011 roku w osiedlach KSM w latach 2007-2011

nakłady na remonty i 
konserwację (finansowane z 
funduszu remontowego cz. 

"B" )
21,12%

koszty eksploatacji  
51,45%

koszty ciepła
27,43%

Struktura kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi KSM w 2011 roku

Wykres nr 4
Struktura kosztów gospodarki zasobami 

mieszkaniowymi KSM w 2011 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU KSM
nia Spółdzielni obliczone w oparciu 
o pozycje składowe aktywów i pa-
sywów to:
1. wskaźnik bieżącej płynności 

finansowej – dający podstawę 
do oceny zdolności płatniczej 
Spółdzielni na dany moment 
bilansowy, tj. 31. 12. 2011 r., 
pozostał na niezmienionym od 
2009 roku poziomie i ukształto-
wał się w wysokości 0,2,

2. wskaźnik obrotowości dzielący 
się na: wskaźnik obrotowości 
należności w dniach w stosunku 
do roku ubiegłego zwiększył się 
o 1 dzień, natomiast wskaźnik ob-
rotowości zobowiązań w dniach 
wydłużył się o 33 dni,

3. wskaźnik stabilizacji finansowej 
w stosunku do roku ubiegłego 
uległ podwyższeniu o 0,03 pkt,

4. wskaźnik pokrycia majątku trwa-
łego funduszami własnymi utrzy-
mał się na poziomie roku 2010,

5. fundusz własny w badanym roku 
pokrywa majątek ogółem w 69%.

Ponadto wielkość innych ważnych 
wskaźników oceniających efektyw-
ność działalności Spółdzielni, tj. 
wskaźnik odnowy majątku trwałego 
i dekapitalizacji majątku trwałego 
świadczy o dużym wysiłku moder-
nizacyjno–remontowym Spółdzielni 
poprawiającym stan techniczny tego 
majątku i wyprzedzającym jego fi-
nansową dekapitalizację.

Analiza poszczególnych wskaźni-
ków pozwala stwierdzić, że prowa-
dzona działalność nie wskazuje na 
zagrożenia dla kontynuacji działal-
ności Spółdzielni.

Bieżącą możliwość realizacji 
rzeczowych zadań planowych, jak 
i płynność finansową Spółdzielni 
ogranicza niestety, występujące zja-
wisko zadłużeń finansowych miesz-
kańców wynikające z niezachowania 
statutowych terminów wnoszenia 
opłat. Zaległości te na dzień 31. 12. 
2011 r. stanowiły kwotę 9.831.432 
zł. W stosunku do analogicznego 
okresu roku poprzedniego nastąpił 
wzrost zaległości w opłatach, co po 

części jest konsekwencją wpływu 
kryzysu gospodarczego na kondy-
cję finansową budżetów domowych 
wielu rodzin. Wskaźnik zaległości 
w opłatach liczony w stosunku do 
wpływów memoriałowych na 31. 12. 
2011 r. ukształtował się na poziomie 
7,79%. 

Zadłużenie użytkowników lokali 
w latach 2007-2011 w przeliczeniu 
na 1 m2 powierzchni w poszczegól-
nych osiedlach prezentuje wykres 
nr 1 na str. 3.

W 2011 roku wykorzystano wszel-
kie prawnie dozwolone formy win-
dykacji należności oraz działania 
zarówno na drodze wewnątrzspół-
dzielczej (Zarząd i Rada Nadzor-
cza), jak i zewnętrznej – prowadzonej 
przez wyspecjalizowane firmy win-
dykacyjne. 

Ponadto w ramach procedur win-
dykacyjnych:
n skierowano na drogę sądową 414 

spraw o zapłatę należnych opłat 
za lokale, z czego 346 pozwów 
dotyczyło mieszkań (uzyskując 
równocześnie 257 prawomoc-
nych wyroków sądowych) oraz 
38 pozwów o eksmisję z lokali 
spółdzielczych dłużników, którzy 
utracili tytuł prawny do lokalu 
(mieszkania, lokalu użytkowe-
go lub garażu) zakończonych 
uzyskaniem 21 prawomocnych 
wyroków sądowych,

n wysłano 206 wezwań o odszkodo-
wania za niedostarczenie lokalu 
socjalnego przeciwko Urzędowi 
Miasta Katowice, w tym w przy-
padku 204 wezwań zawarto już 
ugody i otrzymano zapłatę na-
leżnych Spółdzielni kwot.

II. SPRAWY  
CZŁONKOWSKIE 

Na dzień 31. 12. 2011 r. Spółdziel-
nia zrzeszała ogółem – 18.252 człon-
ków (w 2010 r. – 18.826 członków), 
a ponadto posiada zarejestrowanych 
(w latach 80-tych ubiegłego stulecia) 
2.931 kandydatów na członków KSM 

(w 2010 r. – 2.933 kandydatów). Na 
przestrzeni 2011 roku liczba człon-
ków na skutek postępującego procesu 
aktualizacji rejestru członkowskiego 
i m.in. wystąpienia ze Spółdzielni, 
wykreślenia lub wykluczenia – 
zmniejszyła się o 795 osób, natomiast 
wzrosła o 221 nowych członków 
Spółdzielni (per saldo liczba człon-
ków zmniejszyła się o 574).

Strukturę członków Spółdzielni na 
31. 12. 2011 r. prezentuje wykres nr 
2 na str. 3. 

III. DZIAŁALNOŚć  
INWESTYCYJNA

 
Utrzymujący się w 2011 roku 

regres na rynku mieszkaniowym 
spowodował, iż Spółdzielnia zgod-
nie z zaleceniami Rady Nadzorczej 
spowolniła proces przygotowania i re-
alizacji niektórych przyszłych zadań 
inwestycyjnych stosując w zakresie 
tych inwestycji „bezkosztowe” ich 
przygotowanie, zwłaszcza w zakresie 
inwestycji, których przygotowanie 
i realizację limitowały istniejące jesz-
cze w roku 2011 inne uwarunkowania 
zewnętrzne, tj. np. brak odstępstwa 
od miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego w tym rejonie 
Miasta (dot. budynku mieszkalnego 
przy ul. Ligockiej) lub brak planu 
(dot. budynku mieszkalnego przy ul. 
Domeyki), a także nie sfinalizowanie 
w 2011 roku transakcji pozyskania od 
Miasta terenu pod realizację inwesty-
cji (parking wielopoziomowy na os. 
Kukuczki przy ul. Podhalańskiej), od-
stępstwa od miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego w tym 
rejonie Miasta przy ul. Bytkowskiej 
(pawilon handlowy) – przygotowanie 
inwestycji ograniczono do działań 
niezbędnych, lecz bezkosztowych 
i niskonakładowych.

Jedynie w zakresie zadania in-
westycyjnego „Rekreacyjna Dolina 

– Duży Staw” kontynuowano przy-
gotowanie projektowe tej inwestycji 
i opracowano projekt wykonawczy. 
Przy spowolnieniu procesu związa-
nego z opracowaniem dokumentacji 
projektowej kierowano się również 
racjonalnymi przesłankami prawno-
-technicznymi, wynikającymi m.in. 
z okresu ważności dokumentacji, 
upływu ważności warunków dostawy 

podstawowych mediów, itp. Wzno-
wienie starań o nowe zapewnienia 
mogą bowiem zawierać inne uwarun-
kowania i rodzić ewentualne nieko-
rzystne w przypadku zawarcia umów 
z gestorami mediów i nie dotrzyma-
nia przez inwestora terminów tych 
mediów konsekwencje finansowe. 
Spowalniając i ograniczając w roku 
2011 realizację planowanych zakre-
sów rzeczowych inwestycji – kiero-
wano się również przyjętymi przez 
Radę Nadzorczą a następnie Zebranie 
Przedstawicieli zaleceniami lustratora 
Regionalnego Związku Rewizyjnego 
Spółdzielczości Mieszkaniowej su-
gerującego, by Spółdzielnia bieżąco 
monitorowała rynek mieszkaniowy 
i podejmowała działania mające na 
celu zminimalizowanie ryzyka eko-
nomicznego planowanych inwestycji. 
W świetle przedstawionych zaleceń 
spowodowano, iż jedynie proces re-
alizacyjny i zaawansowanie budowy 
rozpoczętego zadania inwestycyjnego 
„Rekreacyjna Dolina – Mały Staw” 
– przebiegały w roku sprawozdaw-
czym zgodnie z zawartą z generalnym 
wykonawcą umową. Efekty miesz-
kaniowe planowane są w roku 2013. 

IV. GOSPODARKA  
ZASOBAMI SPóŁDZIELNI

Zasoby mieszkaniowe Spółdzielni 
(łącznie własne i mienie wyodrębnio-
ne pozostające w zarządzie Spółdziel-
ni z tytułu współwłasności), składają 

(Ciąg dalszy na str. 6-7)
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(Ciąg dalszy ze str. 5)

się z: 342 budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych o 18.957 mieszka-
niach, 17 domków jednorodzinnych, 
1.105 garaży wolno stojących i 28 
wolno stojących pawilonów handlo-
wych. Zarządzanie i administrowanie 
zasobami prowadzone jest w opar-
ciu o 17 osiedli – wyodrębnionych 
organizacyjnie i ekonomicznie (16 
administracji) oraz Centrum Za-
rządzająco-Usługowe, zwane dalej 
„Centrum” przy wykorzystaniu rów-
nież strukturalnie wyodrębnionych 
dla realizacji określonych zadań 
(usług) specjalistycznych oraz działa-
jących na wewnętrznym rozrachunku 
gospodarczym czterech Zakładów 
Celowych. 

Liczbę mieszkań w poszczegól-
nych osiedlach przedstawia wykres 
nr 3 na str. 5.

W 2011 roku Spółdzielnia na bie-
żąco kontynuowała czynności zwią-
zane z dalszymi wyodrębnieniami 
lokali spółdzielczych na indywidual-
ną własność członków i podejmowała 
kolejne uchwały określające odrębną 
własność lokali w poszczególnych 
nieruchomościach budynkowych jak 
też aktualizujące wcześniej podjęte 
uchwały o zaistniałe w międzyczasie 
zmiany (dotyczące osób uprawnio-
nych do lokali, wysokości udziałów, 
itp.).

Informacja o aktualnej na 31. 12. 
2011 roku strukturze własnościowej 
zasobu mieszkaniowego zarządzane-
go przez Spółdzielnię przedstawia 
tabela na str. 4.

Zmiana struktury własności lokali 
rzutuje zwłaszcza na poziom kosztów 
gospodarki zasobami mieszkanio-
wymi Spółdzielni w odniesieniu do 
obciążeń z tytułu opłaty za wieczyste 
użytkowanie gruntów i podatku od 
nieruchomości lokalowych – po-
nieważ koszty te (w odniesieniu do 
tychże lokali) ponoszą właściciele 
bezpośrednio. Poprzez Spółdzielnię 
rozliczane są z właścicielami lokali 
obciążenia z tych tytułów w zakresie 
udziałów w częściach wspólnych 
nieruchomości oraz obsługującego 
te nieruchomości mienia Spółdzielni.

Roczne koszty gospodarki za-
sobami mieszkaniowymi w skali 
całej Spółdzielni (łącznie wszystkie 
osiedla) obejmujące: koszty utrzyma-
nia i bieżącej eksploatacji nierucho-
mości, koszty zużycia zimnej wody 
i odprowadzenia ścieków w lokalach 
i częściach wspólnych nieruchomości 
oraz koszty dostawy i zużycia cie-
pła i podgrzania wody w lokalach, 
a także koszty konserwacji, napraw 
i bieżących remontów (w zakresie 
finansowanym z funduszu remonto-
wego część „B”) – wyniosły ogółem 
93.013.390 zł, stanowiąc 91,52% 
kosztów planowanych, natomiast 
na pokrycie tych kosztów naliczone 

wpływy z opłat za lokale stanowi-
ły razem kwotę 98.401.585 zł, (tj. 
96,17% wpływów planowanych), 
co wskazuje, że roczne wpływy były 
wyższe o 5.388.195 zł od poniesio-
nych kosztów.

Należy wyjaśnić, że wysokość 
„wpływów” jest zgodnie z obowią-
zującymi przepisami w gospodarce 
spółdzielczej podawana w wiel-
kościach naliczonych – wynika to 
z obowiązujących przepisów – a nie 
wysokości rzeczywiście uzyska-
nych (w rachunkowości spółdzielni 
mieszkaniowych mają bowiem za-
stosowanie zasady rachunkowości 
memoriałowej, a nie kasowej), co 
oznacza, iż po stronie „wpływów” nie 
uwzględnia się wszelkich występują-
cych w opłatach za lokale zaległości 
i „niedopłat”. Wynik roku – skorygo-
wany o naliczony i odprowadzony do 
budżetu państwa podatek dochodowy 
oraz pożytki z działalności gospo-
darczej Spółdzielni zamyka się nad-
wyżką w wysokości 4.919.191 zł, 
a po uwzględnieniu stanu środków 
(naliczonych) z roku poprzedniego 
(B.O.) zamyka się nadwyżką w wy-
sokości 9.879.943 zł (obliczonej 
także memoriałowo).

Strukturę kosztów i wpływów go-
spodarki zasobami mieszkaniowymi 
ogółem – za rok 2011 prezentują 
graficznie wykresy: nr 4 na str. 5  
i  nr 5 na str. 10. 

Sytuacja w poszczególnych czę-
ściach strukturalnych działalności 
gospodarki zasobami mieszkanio-
wymi w roku 2011 przedstawia się 
jak niżej:

1. koszty i wpływy dotyczące eks-
ploatacji zasobów mieszkalnych (bez 
dostawy ciepła i podgrzania wody): 
n koszty poniesione – 47.857.409 

zł, co odpowiada wykonaniu 
kosztów planowanych w 99,69%; 
stanowią one 51,45% kosztów 
gospodarki zasobami mieszka-
niowymi Spółdzielni, 

n wpływy – 48.731.443 zł, tj. 
99,38% wpływów planowanych,

n wynik netto (po uwzględnieniu 
salda – nadwyżki z lat ubiegłych 
(B.O.) oraz odprowadzonego 
należnego budżetowi państwa 
podatku dochodowego i pożyt-
ków – wynosi 2.234.566 zł.

Statystyczne roczne koszty jed-
nostkowe i średnie jednostkowe 
wpływy na eksploatację zasobów 
w poszczególnych osiedlach KSM 
(w przeliczeniu na 1 m2) przedstawia 
wykres nr 6 na str. 10. 

2. koszty i wpływy dotyczące do-
stawy ciepła i podgrzania wody: 
n	koszty roczne – 25.515.511 zł. 

Stanowią one 27,43% kosztów 
gospodarki zasobami mieszka-
niowymi Spółdzielni,

n wpływy zaliczkowe (do rozlicze-
nia) – 27.326.146 zł (wysokość 
zaliczek wynika z indywidual-

nego zużycia ciepła w lokalach 
w poprzednim okresie rozlicze-
niowym i jest ustalana dla każ-
dego lokalu odrębnie), 

n wynik netto wynosi za rok spra-
wozdawczy na dzień 31.12.2011 
roku 1.787.153 zł, zaś w rachun-
ku ciągnionym, tj. uwzględniając 
ujemny B.O. wynosi 289.970 zł. 

3. koszty remontów bieżących 
i wpływy są odnoszone i rozliczane 
w ramach funduszu remontowego 
część „B” i omówione w części doty-
czącej gospodarki remontowej.

V. DZIAŁALNOŚć  
REMONTOWA 

Gospodarka remontowa Spółdziel-
ni była prowadzona zgodnie z planem 
gospodarczo-finansowym Spółdzielni 
i wycinkowymi planami działań wy-
odrębnionych jednostek gospodar-
czych – przyjętymi przez właściwe 
statutowo organy Spółdzielni (Rady 
Osiedli, Radę Nadzorczą i Zebra-
nie Przedstawicieli), w powiązaniu 
z obowiązującą dla całej Spółdzielni 
jednolitą Strategią Ekonomiczną i w 
oparciu o właściwe regulaminy we-
wnętrzne. Zakres finansowy rocznych 
wydatków funduszu określiła Rada 
Nadzorcza, a zatwierdziło Zebranie 
Przedstawicieli. 

Realizacją remontów w Spółdzielni 
w zależności od ich zakresu i rodzaju 
zajmują się: 
n Osiedla KSM – w granicach za-

dekretowanej w regulaminach 
szczegółowych dyspozycji fun-
duszem remontowym część „B” 
– gdzie tę część opłat miesięcz-
nych w formie stawki odpisu na 
fundusz remontowy część „B” 
ustalają poszczególne Rady 
Osiedli w relacji do przyjętych 
osiedlowych planów wydatków 
remontowych, uczestnicząc także 
w wyborze wykonawców tych 
prac i w odbiorach powykonaw-
czych, 

n Centrum Zarządzająco-Usługo-
we – w zakresie gospodarowania 
funduszem remontowym część 
„A” w ramach zakreślonych 
przez Zebranie Przedstawicieli 
w uchwale, uszczegółowionej 
dla konkretnego roku, wielo-
letniej Strategii Ekonomicznej 
(stawkę odpisu na ten fundusz 
w części dotyczącej działań ter-
momodernizacyjnych i moder-
nizacyjnych uchwala najwyższy 
organ Spółdzielni, zaś w części 
dotyczącej działań energoosz-
czędnych – Rada Nadzorcza). 
Dobór wykonawców prowa-
dzony jest w oparciu o przetar-
gi i wybór ofert organizowane 
przez Zarząd, a przeprowadzane 
przez wieloosobową Komisję 
Przetargową Spółdzielni. Rada 
Nadzorcza Spółdzielni co roku 

ocenia poprawność i efektyw-
ność przeprowadzonych procedur 
przetargowych. 

W odbiorach robót wykonywanych 
w poszczególnych osiedlach uczestni-
czą obok przedstawicieli „Centrum” 
przedstawiciele administracji i Rad 
Osiedli. 

W 2011 roku w skali całej Spół-
dzielni wydatkowano na remonty 
45.175.782 zł, co stanowi średnio 
3,83 zł/m2/m-c przy średnim, suma-
rycznym odpisie na remonty, wcho-
dzącym w skład opłat, wynoszącym 
3,06 zł/m2/m-c.

1. remonty sfinansowane z fun-
duszy osiedlowych – tzw. fundusz 
remontowy część „B”

Koszty i wpływy za 2011 rok do-
tyczące funduszu remontowego część 
„B” wyniosły: 
n koszty poniesione – ogółem 

19.640.470 zł, co odpowiada 
wykonaniu kosztów planowa-
nych w 84,02%,

n wpływy ogółem – 22.343.996 
zł, tj. 98,80% wpływów plano-
wanych, wg naliczeń z uwzględ-
nieniem pożyczek wewnętrznych 
z funduszu interwencyjnego 
KSM, refundacji osiedlom nakła-
dów wyprzedzająco poniesionych 
na przyspieszenie ocieplenia bu-
dynków z funduszu remontowe-
go część „A” oraz uwzględnia 
przesunięcie z wpływów części 
środków finansowych na fundusz 
remontowy część „A”, 

n wynik finansowy na funduszu 
remontowym część „B” na ko-
niec 2011 roku wynosi 2.703.526 
zł, a liczony w rachunku cią-
gnionym ukształtował się na 
poziomie 7.355.408 zł; jest to 
jednak wartość teoretyczna, bo 
weryfikuje ją poziom zaległości 
czynszowych, których wysokość 
przekracza niestety znacznie wy-
kazany wyżej wynik finansowy 
na funduszu remontowym. 

Środki własne osiedli wspomagane 
były (stosownie do przypadków okre-
ślonych w zasadach regulaminowych) 
wewnętrznymi pożyczkami z fundu-
szu interwencyjnego (w przypadku 
konieczności wykonania pilnych lub 
awaryjnych remontów). W roku 2011 
zwrotną pożyczkę z funduszu inter-
wencyjnego w wysokości 500.000 zł 
zaciągnęło osiedle Giszowiec.

2. roboty remontowe realizowa-
ne z częściowym zaangażowaniem 
funduszu remontowego część „B” 
i część „A”.

Uchwalona przez Zebranie Przed-
stawicieli KSM Strategia Ekono-
miczna (na lata 2011-2020) i plan 
remontów finansowanych z funduszu 
remontowego część „A” przewidywa-
ły w roku 2011 współfinansowanie 
części zaplanowanych przez osiedla 
robót remontowych w zakresie do-
finansowania – do wysokości 50% 
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kosztów kapitalnych remontów dźwi-
gów oraz w 25% – kosztów wymiany 
stolarki okiennej w mieszkaniach 
do uchwalonego w 2003 roku przez 
Walne Zgromadzenie – 9,38 zł/
m2/p.uż., pozostałą część kosztów 
pokrywały zainteresowane osiedla 
z funduszu remontowego część 
„B”, a także w przypadku wymia-
ny okien w mieszkaniach – w 25% 
partycypowali użytkownicy tych lo-
kali, w których wymiana okien była 
przeprowadzana. Łączna wartość zre-
alizowanych w osiedlach nakładów 
remontowych sfinansowanych w cię-
żar funduszu remontowego część 
„A” (z uwzględnieniem partycypacji) 
wyniosła 752.180 zł, co oznacza, 
że z partycypacją finansową fundu-
szu remontowego część „A” w roku 
2011 zmodernizowano 6 dźwigów 
w osiedlach (Haperowiec – 1 szt., 
Gwiazdy – 3 szt., Giszowiec – 1 szt., 
Graniczna – 1 szt.) i wymieniono 42 
szt. okien w osiedlu Graniczna.

3. remonty sfinansowane w 100% 
ze środków pozaosiedlowych, tj. 
z funduszu remontowego część „A”

Z funduszu remontowego część 
„A” finansowane były prace wy-
nikające dla roku 2011 ze Strategii 
Ekonomicznej oraz zatwierdzone-
go na ten rok planu remontów, a w 
szczególności: docieplenia budyn-
ków, remonty sieci i urządzeń c.o., 
planowana legalizacja i wymiana 
wodomierzy (finansowanych do 
100% kosztów) oraz wskazane wyżej 
w formie częściowego dofinansowa-
nia – remonty kapitalne dźwigów 
w budynkach i wymiana stolarki 
okiennej w mieszkaniach jeszcze na 
niektórych osiedlach. Uwzględniając 
po stronie wydatków także założoną 
w planie spłatę wymagalnych w tym 
okresie rat kredytowych i pożyczek – 
ze środków tego funduszu – w roku 
2011 na remonty i modernizację wy-
datkowano z funduszu część „A” 
łącznie 25.535.312 zł.

Należy zaznaczyć, że w roku 2011 
zakończony został rozpoczęty kilka-
naście lat temu proces podstawowej 
termomodernizacji budynków obję-
tych planem działań remontowych 
w ramach wieloletniej Strategii 
Ekonomicznej KSM oraz program 
usuwania płyt elewacyjnych zawie-
rających azbest.

VI. DZIAŁALNOŚć  
ZAKŁADóW CELOWYCH

Na przestrzeni roku sprawozdaw-
czego na potrzeby obsługi technicznej 
majątku, w tym głównie lokali miesz-
kalnych i użytkowych Spółdzielni 
i szeroko rozumianego pośrednictwa 
w obrocie nieruchomościami funk-
cjonowały cztery Zakłady Celowe 
wyodrębnione gospodarczo i eko-
nomicznie (wewnętrzny rozrachu-
nek gospodarczy bez osobowości 

prawnej), tj.: Serwis Techniczny, 
Zakład Ciepłowniczy, Zakład 
Usług Parkingowych i Mieszka-
niowe Biuro Pośrednictwa. Łączny 
wynik rocznej działalności Zakładów 
zamknął się (po uwzględnieniu po-
datku dochodowego) nieznacznym 
niedoborem w wysokości (-)115.269 
zł, przy rocznych kosztach funkcjo-
nowania Zakładów w wysokości 
12.099.037 zł, i wartości zrealizowa-
nych usług (sprzedaży) w wysokości 
12.004.659 zł.

Decydujący wpływ na ten wynik 
miało saldo finansowe działalności 
Mieszkaniowego Biura Pośrednic-
twa. Wynik Biura nie zawiera jednak 
efektów pośrednictwa mieszkanio-
wego Biura Pośrednictwa w zakresie 
realizowanej działalności statutowej 
Spółdzielni – obejmującego zbywa-
nie lokali spółdzielczych, a które są 
rozliczane z funduszem zasobowym 
– powiększając majątek Spółdzielni. 
Przychody Biura są w ewidencji ogra-
niczone tylko do uzyskanych przy 
transakcjach prowizji i uzyskiwanych 
opłat towarzyszących (na pokrycie 
kosztów Biura). Ponadto w 2011 
roku MBP nie udało się w pełni 
zrealizować założonego programu 
sprzedaży nowych mieszkań i loka-
li (głównie z powodu ograniczenia 
przez banki dostępności potencjal-
nych nabywców lokali do kredytów 
mieszkaniowych, co przy niedostatku 
własnych środków stanowiło powód 
wycofania się z zamierzonych trans-
akcji handlowych znacznej części 
potencjalnych klientów). Planowa-
ne, a nie osiągnięte w roku objętym 
sprawozdaniem wpływy finansowe 
z planowanej sprzedaży nowych 
lokali Biuro uzyska w wyniku ich 
sprzedaży w następnych okresach. 

Udział poszczególnych Zakładów 
Celowych w sprzedaży ogółem za 
2011 rok przedstawiono na wykresie 
nr 7 na str. 10.

1. Serwis Techniczny

Serwis Techniczny w 2011 roku 
realizował głównie zadania zwią-
zane z ochroną majątku trwałego 
Spółdzielni i spółdzielców, i zabez-
pieczaniem go przed potencjalnymi 
skutkami nagłych zdarzeń losowych 
i awarii – również i przede wszyst-
kim po godzinach funkcjonowania 
pozostałych komórek organizacyj-
nych Spółdzielni, jak i w dni wolne 
– w ramach pełnienia całodobowych 
dyżurów, świadczeniem technicznym 
i remontowym usług na rzecz osiedli 
i mieszkańców KSM, jak również 
usługami na rzecz zleceniodawców 
zewnętrznych (spoza Spółdzielni).

Jednym z podstawowych założeń 
funkcjonowania Zakładu jest reali-
zacja zadań powiązana z dążeniem 
do zrównoważenia kosztów dzia-
łalności ze sprzedażą usług, a więc 
realizowanie zleceń na rzecz osiedli 

i mieszkańców KSM po realnych 
kosztach własnych.

W 2011 roku Serwis Technicz-
ny osiągnął sprzedaż w wysokości 
2.709.336 zł, co stanowiło 94,9% 
wielkości planowanej na ten rok, przy 
kosztach 2.704.053 zł, stanowiących 
94,9% kosztów planowanych. Roczną 
działalność Serwis Techniczny za-
mknął wynikiem netto w wysokości 
(-)1.059 zł. 

W 2011 roku Serwis Techniczny 
w ramach „sprzedaży usług” wyko-
nał ogółem 6.444 zlecenia o łącznej 
wartości 2.709.336 zł, z czego przy-
pada na: 
n osiedla – 1.794.451 zł, tj. 66,23% 

sprzedaży ogółem,
n Zakłady Celowe – 327.667 zł, tj. 

12,09% sprzedaży ogółem,
n Centrum Zarządzająco-Usługowe 

– 490.560 zł, tj. 18,11% sprzeda-
ży ogółem,

n indywidualnych zleceniodawców 
i jednostki zewnętrzne – 96.658 
zł, tj. 3,57% sprzedaży ogółem.

Według rodzaju świadczonych 
usług wykonane zostały następujące 
rodzaje prac: usunięcie lub zabezpie-
czenie awarii zalewania pomiesz-
czeń – 531 zleceń, tj. 8,24% ogółu 
zleceń; prace związane z instalacją 
gazową – 2.755 zleceń, tj. 42,75% 
og. zl.; wymiana, naprawa instalacji 
wodno-kanalizacyjnych i elektrycz-
nych – 1.346 zleceń, tj. 20,90% og. 
zl.; wymiana, naprawa i konserwacja 
urządzeń sanitarnych - 268 zleceń, 
tj. 4,16% og. zl.; usuwanie usterek 
w instalacjach c.o. i c.c.w. – 216 zle-
ceń, tj. 3,35% og. zl.; wykonanie, 
montaż względnie naprawa stolarki 
meblowej i budowlanej – 57 zleceń, 
tj. 0,88% og. zl.; usługi transportowe 
– 656 zleceń, tj. 10,18% og. zl.; usługi 
sprzętowe – 232 zlecenia, tj. 3,60% 
og. zl.; inne zgłoszenia (ślusarskie, 
murarskie, spawalnicze, itp.) – 383 
zlecenia, tj. 5,94% ogółu zleceń.

2. Zakład Ciepłowniczy

W roku sprawozdawczym sprzedaż 
usług realizowanych przez Zakład 
Ciepłowniczy osiągnęła w łącznej 
wysokości kwotę 7.007.216 zł, tj. 
98,5% wykonania planu, przy kosz-
tach w wysokości 6.865.015 zł – 
97,4% założonych kosztów w planie. 
Roczną działalność Zakład zamknął 
wynikiem netto w wysokości 129.836 
zł. 

Struktura sprzedaży usług ogółem 
Zakładu Ciepłowniczego w roku 2011 
przedstawia się następująco:
n produkcja ciepła – 1.201.064 zł, 

tj. 17,14% ogółu sprzedaży,
n konserwacje instalacji – 

1.067.282 zł, tj. 15,23% sprze-
daży ogółem,

n obsługa techniczna instalacji 
c.o. – 1.553.677 zł, tj. 22,17% 
ogółu sprzedaży,

n roboty remontowe i pozostałe 
usługi – 1.643.908 zł, tj. 23,46% 
sprzedaży ogółem,

n prace dot. pielęgnacji zieleni 
i inne roboty – 1.541.285 zł, tj. 
22,00% ogółu sprzedaży.

W 2011 roku Zakład Ciepłowniczy 
realizował przede wszystkim zadania 
związane z: utrzymywaniem ciągło-
ści dostaw ciepła zakontraktowane-
go dla poszczególnych budynków 
w oparciu o zweryfikowane jak co 
roku arkusze mocy zamówionej bu-
dynków KSM; produkcją ciepła w 26 
(własnych) kotłowniach lokalnych; 
bieżącą eksploatacją, likwidacją 
awarii;  remontami - infrastruktury 
ciepłowniczej, a także regulacją, 
czyszczeniem chemicznym insta-
lacji c.o., bieżącą obsługą układów 
uzdatniania wody uzupełniającej; 
comiesięcznymi odczytami liczników 
ciepła (ciepłomierzy) w budynkach, 
stacjach wymienników ciepła, ko-
morach oraz obsługą legalizacyjną 
własnych układów pomiarowych 
KSM; ewidencją wodomierzy i cie-
płomierzy lokalowych, pomiarami 
reklamacyjno-kontrolnymi, rozpa-
trywaniem skarg i reklamacji użyt-
kowników; obsługą indywidualnych 
wymian grzejników (dobór, montaż, 
odbiór) w lokalach mieszkalnych 
i użytkowych; pielęgnacją terenów 
zielonych i drzewostanu, planowaną 
wycinką drzew i nasadzeniem no-
wych drzewek; robotami drogowymi 
i małą architekturą; usługami indy-
widualnymi na rzecz użytkowników 
lokali w KSM.

3. Zakład Usług Parkingowych

Sprzedaż Zakładu Usług Parkin-
gowych w 2011 roku wartościowo 
wyniosła ogółem 1.823.321 zł, reali-
zując 93,0% sprzedaży planowanej. 
Koszty działania Zakładu w tym 
samym okresie wyniosły 1.723.133 
zł, tj. 90,6% kosztów planowanych. 
Roczną działalność Zakład zamknął 
wynikiem netto w wysokości 92.034 
zł. 

W 2011 roku Zakład Usług Par-
kingowych prowadził całodobowe 
parkingi strzeżone na osiedlach:
n Gwiazdy – z którego korzysta-

ło 212 użytkowników, z czego 
średnio 196 – to członkowie 
Spółdzielni, a 16 użytkowni-
ków to mieszkańcy pozostałych 
„Gwiazd” (nie należących do 
naszych zasobów). Parking wy-
korzystany był w 100%,

n Giszowiec – z którego korzystało 
przeciętnie 32 użytkowników, 
z czego średnio z 22 miejsc ko-
rzystali członkowie Spółdzielni, 
z 10 miejsc użytkownicy obcy. 
Parking wykorzystany był 
w 64%,

n Kukuczki – z którego korzysta-
ło 109 użytkowników, w tym 

(Ciąg dalszy na str. 8-9)
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średnio 106 to członkowie Spół-
dzielni oraz 3 użytkowników ob-
cych. Parking wykorzystany był 
w 100%,

n Graniczna – parking przy ul. Pa-
derewskiego, z którego korzysta-
ło 120 użytkowników, w tym 10 
to członkowie Spółdzielni, a 110 
użytkownicy obcy. Parking wy-
korzystany był w 100%.

Łącznie z parkingów administro-
wanych przez Zakład korzystało 
w 2011 roku 473 stałych użytkow-
ników, z czego 334, tj. 70,61% sta-
nowili użytkownicy – członkowie 
lub mieszkańcy KSM, a 29,39% to 
użytkownicy obcy.

Ceny usług dla członków Spół-
dzielni we wszystkich przypadkach 
były niższe niż stosowane na terenie 
miasta przez poszczególnych usłu-
godawców.

Zakład administrował również 
kompleksem składającym się z 87 ga-
raży zlokalizowanych przy ul. Lotni-
sko, na wydzielonej działce, z których 
26 jest użytkowanych na warunkach 
spółdzielczego prawa do lokalu lub 
najmu z pełnym wkładem budowla-
nym, 6 garaży Spółdzielnia wynajęła 
na warunkach najmu komercyjne-
go, 38 garaży wraz z odpowiednimi 
udziałami w gruncie stanowi indywi-
dualną własność ich użytkowników, 
a 17 garaży pozostawało wolnych (do 
najmu lub zbycia). Zakład przejścio-
wo zarządza również usytuowanymi 
w sąsiedztwie, a przeznaczonym na 
sprzedaż terenem inwestycyjnym 
zabudowanym przeznaczonymi do 
rozbiórki garażami. Ponadto Zakład 
sprawuje bieżący zarząd nad 492 ga-
rażami zlokalizowanymi na różnych 
osiedlach, z czego: 480 garaży jest 
użytkowanych na warunkach pra-
wa spółdzielczego a 12 na zasadach 
najmu. 

W gestii Zakładu znajduje się rów-
nież wielopoziomowy garaż przy 
ul. Agnieszki (na os. Ściegiennego) 
z 245 boksami garażowymi. Był 
on średniorocznie wykorzystywa-
ny w 71,84%. Wg stanu na dzień 
31. 12. 2011 r. trwale zajętych było 
176 boksów. Należy zaznaczyć, 
że miejsca postojowe w tym gara-
żu stanowią rezerwę uzupełniającą 
niezbędną liczbę miejsc parkingo-
wych dla planowanej w sąsiedztwie 
inwestycji mieszkaniowej.

Wysokość i struktura wpływów 
Zakładu wg rodzaju działalności i lo-
kalizacji w 2011 roku przedstawiają 
się następująco:
n parkingi strzeżone łącznie – 

417.155 zł, tj. 22,88% wpły-
wów ogółem,

n garaże (Lotnisko i inne garaże 
w osiedlach) – 80.940 zł, tj. 
4,44% wpływów ogółem,

n garaż wielopoziomowy przy 
ul. Agnieszki – 371.874 zł, tj. 
20,40% wpływów ogółem,

n obiekty przy ul. Paderewskiego 
– 290.895 zł, tj. 15,95% wpły-
wów ogółem,

n garaże wolnostojące – 323.883 
zł, tj. 17,76% wpływów ogółem,

 inne – 338.574 zł, tj. 18,57% 
wpływów ogółem.

4. Mieszkaniowe  
Biuro Pośrednictwa

W 2011 roku Mieszkaniowe Biu-
ro Pośrednictwa uzyskało wpływy 
w wysokości 464.786 zł, realizu-
jąc 51,6% zaplanowanej sprzedaży 
rocznej. Koszty działalności Zakła-
du (łącznie z kosztem wydawnictwa 
miesięcznika wewnątrzspółdziel-
czego „Wspólne Sprawy”) wynio-
sły 806.836 zł, tj. 106,2% kosztów 
zaplanowanych na rok 2011. Roczną 
działalność Zakład zamknął staty-
stycznym niedoborem w wysokości 
(-)336.080 zł, wynik ten nie zawiera 
jednak efektów pośrednictwa miesz-
kaniowego w zakresie realizowanej 
działalności statutowej Spółdzielni. 
Ponadto należy zwrócić uwagę – 
porównując roczne wpływy z dzia-
łalności Zakładu do bezpośrednich 
kosztów jego funkcjonowania (z po-
minięciem kosztów wydawnictwa 
gazety spółdzielczej) – że bezpośred-
nia działalność Zakładu zamyka się 
niewielkim wynikiem dodatnim, tj. 
w wysokości 13.290 zł.

Przedstawiony wynik Biura jest 
odzwierciedleniem sytuacji ekono-
micznej w nieruchomościach. Za-
planowana na rok 2011 sprzedaż 
zakładała istotną poprawę sytuacji 
na rynku mieszkaniowym. Nieste-
ty regres na rynku mieszkaniowym 
nie ustąpił, bowiem utrzymywała 
się tendencja z roku poprzedniego 
istotnych ograniczeń potencjalnych 
klientów na mieszkania w dostępie do 
kredytów mieszkaniowych, ponadto 
postępujący wzrost bieżących kosz-
tów utrzymania ludności nie sprzyjał 
akumulacji środków własnych mię-
dzy innymi na cele mieszkaniowe 
– mimo znacznej skali niezaspo-
kojonych potrzeb mieszkaniowych 
polskiego społeczeństwa, a zwłaszcza 
ludzi młodych.

W 2011 roku Zakład zrealizował 
łącznie 316 usług, z czego:
n w zakresie pośrednictwa przy 

sprzedaży lokali z nowych in-
westycji KSM oraz sprzedaży 
we wtórnym obrocie lokali po-
zyskanych na ten cel w ramach 
działalności statutowej od KSM 
(w drodze przetargu na ustano-
wienie odrębnej własności lokali) 
– 51 usług,

n pośrednictwa w organizowaniu 
zbycia praw do lokali między 
osobami fizycznymi i prawnymi 
oraz wynajmowaniu i zamianie 
lokali – 45 usług,

n pośrednictwa w zakładaniu ksiąg 
wieczystych dla praw do lokali 

w MBP – na wniosek Biura Zarząd 
podpisał umowę o współpracy z por-
talem nieruchomości „Gratka” oraz 
została zakupiona strona internetowa 
www.rekreacyjna-dolina.pl – (stała 
miesięczna usługa pozycjonowana 
w Google). 

Powyższe działania są celowe jako 
ukierunkowane na zwiększenie liczby 
informacji na temat oferty Spółdzielni 
dla pozyskania nowych klientów, 
a więc wpływające na wzrost efek-
tywności i skuteczności działań Za-
kładu na rynku nieruchomości (w tym 
rozszerzania kręgu klientów – szcze-
gólnie zainteresowanych nowymi 
ukończonymi inwestycjami KSM).

VII. DZIAŁALNOŚć  
SPOŁECZNO-KULTURALNA 

I OŚWIATOWA

Działalność społeczno-kulturalna 
i oświatowa jest statutową działal-
nością Spółdzielni adresowaną do 
środowiska członków zamieszkałych 
i ich rodzin. W ramach działalności 
społecznej, oświatowej i kulturalnej 
w mijającym roku ogółem zorgani-
zowano ponad 900 imprez i form 
stałych, w których uczestniczyło 
około 21.000 uczestników, w tym 
w ramach Akcji Zima zrealizowa-
no 153 imprezy z udziałem 3.448 
uczestników, a w Akcji Lato 272 
imprezy – 3.532 osób.

W trakcie roku sprawozdawczego 
– poza feriami i wakacjami – funkcjo-
nowały w osiedlach sekcje stałe, koła 
zainteresowań i zespoły – w liczbie 
57, w których z zajęć muzycznych, 
tanecznych, informatycznych, języko-
wych, sportowych i innych korzystało 
1.128 mieszkańców w różnym wieku 
(zarówno dzieci – już od trzech lat, 
jak i młodzież oraz dorośli, w tym se-
niorzy).

Działalność ta organizowana była 
zarówno w osiedlach na bazie 6 klu-
bów spółdzielczych i 3 sal integra-
cyjnych, osiedlowych boisk i placów 
zabaw, a także parków, miejskich 
placówek oświatowych, instytucji 
kultury, lokalnych parafii, itp.

Współpraca z podmiotami ze-
wnętrznymi, a zarazem naszymi 
sojusznikami i partnerami służyła 
animacji kulturalnej w spółdzielczym 
środowisku, rozszerzając pakiet ofert, 
z których mogli korzystać i korzystali 
nasi mieszkańcy. Przykładowo można 
wymienić współdziałanie z:
n Biurem Europejskiej Stolicy Kul-

tury Katowice 2016 w ramach 
projektu „Katowice – Miasto 
Ogrodów” (ozdabianie kwiatami 
balkonów Superjednostki),

n ze Studiem Filmowym „Kadr” 
przy produkcji filmu fabularne-
go będącego rekonstrukcją dzia-
łalności katowickiego zespołu 

spółdzielczych i pośrednictwa 
wraz z niezbędną obsługą admi-
nistracyjną w zakresie zawierania 
umów dotyczących przeniesienia 
i ustanowienia praw odrębnej 
własności lokali – 80 usług,

n usługi z zakresu informacji, za-
wierania umów-zleceń i rejestra-
cji – 106 usług,

n usługi z zakresu rzeczoznawstwa 
i sporządzania operatów szacun-
kowych określających wartość 
rynkową lokali – 34 usługi.

W strukturze wpływów, czyli 
sprzedaży Zakładu realizacja usług 
wewnętrznych stanowiła 55,33% 
sprzedaży ogółem – kwotowo 
257.182 zł.

Wartość sprzedaży pozostałych 
usług obejmujących pośrednictwo 
w obrocie lokalami pomiędzy oso-
bami fizycznymi, zakładanie ksiąg 
wieczystych, itp. stanowi kwotę 
123.580 zł (tj. 26,59% sprzedaży 
ogółem), natomiast wpływy z tytułu 
płatnych ogłoszeń w gazecie „Wspól-
ne Sprawy” i z tytułu wydawnictwa 
gazety dla innych osób niż człon-
kowie – dały przychód w łącznej 
kwocie netto 84.024 zł (tj. 18,08% 
sprzedaży ogółem).

Mieszkaniowe Biuro Pośrednictwa 
w uzgodnieniu z Zarządem KSM 
w celu pozyskania klientów na ofero-
wane do sprzedaży lub najmu lokale 
lub domy podjęło w 2011 roku sze-
roką akcję promocyjno-reklamową:
n w lutym zorganizowany został „II 

Otwarty Dzień Oferty Mieszka-
niowej”, tj. reklama lokali miesz-
kalnych usytuowanych w nowych 
budynkach przy ul. Bohaterów 
Monte Cassino 24 i 26 w osie-
dlu Zawodziu,

n w czerwcu prezentowano ofer-
tę do zbycia nowych domków 
i mieszkań Spółdzielni na spe-
cjalnym stoisku podczas „Pik-
niku Pszczyńskiego”,

n w lipcu podczas obchodów 
święta Międzynarodowego Dnia 
Spółdzielczości w Dąbrowie 
Górniczej prezentowano ofer-
tę Spółdzielni na wyodrębnio-
nym stoisku,

n stałą reklamę nowobudowanych 
lokali za zgodą Banku PKO BP 
S.A. umieszczono w trzech od-
działach banku i inne.

Ponadto Zakład uczestniczył w ak-
cji informacyjno-reklamowej naszej 
Spółdzielni (w tym osiedli) – po-
nosząc w całości koszt wszystkich 
10 emisji w TVP Katowice pt. „In-
formator KSM”. Na przestrzeni 12 
miesięcy 2011 roku korzystano także 
z formy ogłoszeniowej w prasie lokal-
nej w zakresie reklamy ofert zbycia 
nieruchomości dostępnych w Miesz-
kaniowym Biurze Pośrednictwa oraz 
ogłoszeń o przetargach na ustanowie-
nie odrębnej własności lokali. W celu 
reklamowania posiadanych ofert 
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hiphopowego Paktofonika pt. 
„Jestem Bogiem” w reżyserii 
Leszka Dawida,

n z Międzynarodowym Stowarzy-
szeniem Policji – Śląska Grupa 
Wojewódzka IPA przy orga-
nizacji Europejskiego Festynu 
Śląskich Służb Mundurowych 
i Półmaratonu,

n z Ośrodkiem Rehabilitacyjno-
-Oświatowym dla Dzieci Nie-
pełnosprawnych i ośrodkiem 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
-Wychowawczym im. dr M. 
Trzcińskiej-Fajfrowskiej,

n z parafiami, np. Opatrzności Bo-
żej na Zawodziu, św. Anny w Ja-
nowie, Najświętszego Serca Pana 
Jezusa na Koszutce i innymi,

n z PTTK Oddział Sosnowiec 
i Konsulatem Słowenii przy or-
ganizacji IX Pikniku „Regiony 
Europy i Świata”,

n ze Spółdzielczą Radą Woj. 
Śląskiego przy obchodach 
Międzynarodowego Dnia Spół-
dzielczości – Przegląd Zespołów 
Artystycznych woj. śląskiego,

n z Fundacją „Nowy Nikiszowiec” 
– charytatywny festyn „Świę-
to krupnioka”,

n z Górnośląskim Klubem Sporto-
wym „Murcki” – III Mistrzostwa 
Katowic w Siatkówce Plażowej,

n ze Śląskim Stowarzyszeniem Mi-
łośników Folkloru – „Kalendarz 
Obrzędowy”, Europejski Dzień 
Demokracji Lokalnej, Ogólno-
spółdzielczy Dzień Seniora.

Po raz 30-ty nasza Spółdzielnia 
była współorganizatorem Regionalne-
go Złazu Rodzinnego Mieszkańców 
Osiedli Spółdzielczych woj. śląskiego 
po Jurze Krakowsko-Częstochow-
skiej z metą w Podlesicach, a tak-
że była spółdzielnią wiodącą wraz 
z Fundacją KSM – przy organizacji 
Pikniku Osób Niepełnosprawnych 
w Siewierzu-Warężynie.

Koszty działalności społeczno-
-kulturalnej i oświatowej w skali ca-
łej Spółdzielni wyniosły 1.434.255 
zł przy wpływach w wysokości 
1.288.323 zł, a w rachunku ciągnio-
nym, tj. uwzględniając bilans otwar-
cia powiększony o przeksięgowane 
pożytki z działalności gospodarczej 
Spółdzielni (zgodnie z uchwałą RN 
nr 135/2011) rok 2011 zamknięty 
został saldem dodatnim w wysokości 
112.979 zł.

VIII. KONTROLE 

Spółdzielnia nasza prowadząc 
działalność inwestycyjną i respek-
tując obowiązki wynikające z art. 
91 §1` ustawy – Prawo spółdziel-
cze, dobrowolnie co roku poddaje 
się procesowi lustracyjnemu. Jest 

to lustracja problemowa. Badanie 
działalności Spółdzielni przepro-
wadzane przez lustratorów wyzna-
czonych przez Regionalny Związek 
Rewizyjny Spółdzielczości Mieszka-
niowej w Katowicach w 2011 roku 
(a dotyczące roku 2010) rozpoczęło 
się 19 grudnia. W trakcie lustracji 
podmiot zarządzający lustracją, 
przychylił się do wniosku Zarządu 
Spółdzielni, popartego pozytywną 
opinią Rady Nadzorczej KSM, do 
rozszerzenia lustracji o zbadanie dzia-
łalności inwestycyjnej Spółdzielni 
także za rok 2011, co przyspieszy 
kontrolę i uzyskanie opinii o dzia-
łalności w tym zakresie za okres 
dwóch kolejnych lat, a przy połą-
czeniu okresów badanych pozwala 
bardziej kompleksowo ocenić dzia-
łania Spółdzielni (a przy tym istotnie 
obniża koszty badania lustracyjnego). 
Wyniki przeprowadzonego badania 
lustracyjnego oraz inne ustalenia za-
warte w protokole z lustracji zostały 
przedstawione Radzie Nadzorczej 
w sprawozdaniu Zarządu – członkom 
Spółdzielni i uczestnikom Zebrań 
Osiedlowych. Stosowna informacja 
została też umieszczona w porządku 
obrad Walnego Zgromadzenia.

W 2011 roku Spółdzielnia kon-
trolowana była także przez szereg 
instytucji zewnętrznych, a w szcze-
gólności, przez:
n Wojskową Komendę Uzupeł-

nień w Katowicach w sprawie 
oględzin stanu utrzymania nie-
ruchomości lub rzeczy rucho-
mych przeznaczonych na cele 
obronne w ramach przypisanych 
Spółdzielni świadczeń obowiąz-
kowych,

n Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych Oddział Chorzów Wydział 
Kontroli i Płatników Składek 
w zakresie prawidłowości i rze-
telności obliczania składek na 
ubezpieczenia społeczne,

n Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Katowicach, który 
w osiedlach przeprowadził dzie-
sięć kontroli w zakresie akcji od-
szczurzania,

n Straż Miejską w zakresie utrzy-
mania czystości na terenie nieru-
chomości i terenów przyległych 
osiedla Murcki,

n Wydział Zarządzania Kryzyso-
wego Urzędu Miasta Katowice 
przeprowadził kontrolę w za-
kresie oceny stanu techniczne-
go, prowadzenia dokumentacji, 
utrzymania i eksploatacji budow-
li ochronnych znajdujących się 
w zasobach KSM.

Stanowisko kontroli wewnętrznej 
przeprowadziło następujące kontrole: 

a/ całokształtu działalności admi-
nistracji w osiedlach: Giszowiec, im. 
Kukuczki, im. Ścigały, Szopienice, 
Ligota,

b/ całokształtu działalności placó-
wek społeczno-kulturalnych: klub 
„Centrum”, klub „Juvenia”,

c/ prawidłowości pobierania od-
płatności za usługi świadczone przez 
Serwis Techniczny na rzecz człon-
ków oraz innych osób fizycznych 
i prawnych,

d/ prawidłowości realizacji i roz-
liczeń robót z zakresu zieleni i zago-
spodarowania terenów - porównanie 
efektywności systemów zewnętrz-
nych i wewnętrznych,

e/ analiza stopnia przygotowa-
nia zasobów Spółdzielni do zimy 
2011/2012 na przykładzie osiedli: 
Giszowiec, Szopienice, im. Ściegien-
nego, im. Zgrzebnioka.

Na przestrzeni roku do Spółdzielni 
wpłynęły 22 skargi i 29 wniosków 
oraz 29 pism interwencyjno-skar-
gowych związanych z zakłócaniem 
spokoju i nieprzestrzeganiem Regu-
laminu porządku domowego przez 
współmieszkańców. Wszystkie pisma 
rozpatrzone zostały zgodnie z obo-
wiązującą w Spółdzielni procedurą, 
a osoby wnoszące skargi i wnioski 
zostały poinformowane o podjętych 
działaniach, bądź stanowisku Spół-
dzielni w poruszanych kwestiach. 

IX. ZAGADNIENIA  
ORGANIZACYJNE 

W okresie sprawozdawczym Za-
rząd Spółdzielni pracował w składzie:
n mgr Krystyna Piasecka – Prezes 

Zarządu, Dyrektor Spółdzielni,
n mgr Urszula Smykowska – Za-

stępca Prezesa Zarządu, Zastępca 
Dyrektora ds. Ekonomiczno-
-Księgowych Główny Księgowy,

n mgr Zbigniew Olejniczak – Za-
stępca Prezesa Zarządu, Zastępca 
Dyrektora ds. Gospodarki Zaso-
bami Spółdzielni.

Obowiązki Zarządu wynikające 
z postanowień Statutu KSM były 
wykonywane na bieżąco. Zarząd od-
był 70 protokołowanych posiedzeń 
i podjął 438 uchwał.

Do stałych zagadnień rozpatry-
wanych przez Zarząd kolegialnie 
należały: sprawy członkowsko-miesz-
kaniowe (cotygodniowo) oraz bieżąca 
analiza, monitoring i ocena realizacji 
zadań i wyników gospodarczo-finan-
sowych Spółdzielni (comiesięcznie). 

Na posiedzeniach Zarządu rozpa-
trywane były również zagadnienia do-
tyczące nowych inwestycji (6 razy), 

gospodarki zasobami mieszkaniowy-
mi i działalności osiedli oraz współ-
pracy z samorządem osiedlowym (17 
razy), zadłużeń w opłatach za lokale, 
w tym 12 w formie bezpośrednich 
rozmów z dłużnikami, remontów 
kapitalnych i modernizacji zasobów 
(9 razy), działalności społeczno-kul-
turalnej i oświatowej (8 razy), wyni-
ków wewnętrznych i zewnętrznych 
kontroli działalności Spółdzielni (10 
razy), spraw pracowniczych i socjal-
nych (11 razy).

W okresie sprawozdawczym wy-
dano łącznie 11 zarządzeń wewnętrz-
nych, 5 pism okólnych i 7 poleceń. 

Spółdzielnia posiada także wła-
sną stronę internetową: www.ksm.
katowice.pl gdzie zamieszczane są 
informacje dotyczące działalności 
Spółdzielni, a także znajdują się pod-
stawowe akty prawa wewnętrznego: 
Statut, regulaminy i inne.

Kontakt z Radami Osiedli, sto-
sownie do praktyki lat minionych, 
utrzymywany był nie tylko kore-
spondencyjnie za pośrednictwem 
protokołów i pism, ale także przez 
bezpośrednie (na wniosek zainte-
resowanych Osiedli) uczestnictwo 
przedstawicieli Zarządu Spółdzielni 
w posiedzeniach Rad Osiedli, bądź 
tematycznych spotkaniach z człon-
kami Rad Osiedli. 

Kontynuowane było również 
wydawanie własnego miesięcznika 
„Wspólne Sprawy” dostarczanego 
członkom nieodpłatnie w formie pa-
pierowej oraz w wersji elektronicznej 
dostępnej na stronach internetowych 
www.ksm.katowice.pl/wspolne-spra-
wy/ oraz www.ursa.as.net.pl.

Praca kolegium redakcyjnego była 
prowadzona społecznie, a tematyczne 
artykuły członków Zarządu i pracow-
ników Spółdzielni, a także członków 
Rady Nadzorczej opracowywane bez-
płatnie. Koszty wydawnictwa finan-
sowane były z wpływów uzyskanych 
od reklamodawców, ale w głównej 
mierze obciążały koszty Biura Po-
średnictwa Mieszkaniowego jako 
jego wydawnictwo marketingowo 
- informacyjne dla członków KSM.

W 2011 roku za swą działalność 
Katowicka Spółdzielnia Mieszka-
niowa została uhonorowana presti-
żowymi wyróżnieniami, tj.:
n I miejsce w woj. śląskim w pro-

gramie „Dobra Spółdzielnia 
2011” w ogólnopolskim rankingu 
najlepszych spółdzielni mieszka-
niowych organizowanym przez 
Redakcję Magazynu Gospodar-
czego Strefa Biznesu Dziennika 
Gazeta Prawna,

n tytuł „Gazeli Biznesu” w ran-
kingu najbardziej dynamicz-
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nych firm organizowanym przez 
Dziennik „Puls Biznesu”,

n nagroda za modernizację budynku 
„Superjednostka” – w konkursie 
Stowarzyszenia „Moje Miasto” 
(statuetką o nazwie „Superjed-
nostka” nagradzane są najlep-
sze realizacje architektoniczne 
w przestrzeni miejskiej),

n medal „Za pomoc i współpracę” 
Polskiego Towarzystwa Tury-
styczno-Krajoznawczego.

Ponadto: w organizowanym przez 
Śląską Izbę Budownictwa konkursie 
„Śląskie Budowanie” nagrodą i tytu-

(Dokończenie ze str. 9)
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Struktura wpływów naliczonych gospodarki zasobami mieszkaniowymi KSM (wg zaliczek) w 2011 roku
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Struktura wpływów naliczonych gospodarki zasobami 
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z  B.O., podatkiem dochodowym i pożytkami za 2011 rok, z uwzględnieniem 
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/* Zaległości w osiedlu Graniczna nie uwzględniają zadłużenia lokalu użytkowego dochodzonego  
w postępowaniu sądowym. 
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Struktura udziału sprzedaży usług poszczególnych Zakładów Celowych KSM w ich sprzedaży ogółem w 
2011 roku

Wykres nr 7
Struktura udziału sprzedaży usług poszczególnych 

Zakładów Celowych KSM  
w ich sprzedaży ogółem w 2011 roku

łem „Autorytet Budownictwa i Go-

spodarki Śląskiej” wyróżnieni zostali:

n p. Urszula Smykowska – Zastęp-

ca Prezesa Zarządu, Zastępca 

Dyrektora ds. Ekonomiczno-
-Księgowych Główny Księgowy,

n p. Jerzy Doniec – Przewodniczą-
cy Rady Nadzorczej,

n p. Jerzy Rożek – Pełnomocnik 

Zarządu ds. Ciepłowniczych, 

Kierownik Zakładu Ciepłowni-

czego.

Przedstawiając niniejsze sprawoz-

danie Zarząd składa podziękowanie 

wszystkim, którzy przyczynili się 

do realizacji omówionych i przed-

stawionych w nim zadań, zwłaszcza 

zaś działaczom organów samorządo-

wych Spółdzielni, którzy na bieżąco 

sprawowali funkcje nadzorczo-kon-

trolne nad pracą Zarządu Spół-

dzielni, pracownikom Spółdzielni 

oraz wszystkim Członkom, którzy 

konstruktywnie współpracowali 

z pracownikami Spółdzielni przy 

wykonywaniu powierzonych im za-

dań, wspomagając nas swoją wiedzą 

i doświadczeniem.

ZARZĄD

KATOWICKIEJ 

SPóŁDZIELNI 

MIESZKANIOWEJ

Katowice, kwiecień 2012 rok
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