
WSPÓLNE SPRAWY OSIEDLA „CENTRUM-I”                                                                                                1

WSPÓLNE
SPRA WY IS

SN
 1

2
3
2
–
5
9
2
9

Materiały sprawozdawcze  

na Zebranie Osiedlowe  

Osiedla „centrum-i”

Obrady w środę, 15 stycznia 2014 roku 

o godz. 1600 w Sali Konferencyjnej KSM  

przy ul. Klonowej 35 c

(Ciąg dalszy na str. 2)

Sprawozdanie zarzĄdU
KaTowiCKieJ SpÓŁdzieLni MieSzKanioweJ

z dziaŁaLnoŚCi w 2013 roKU
SzANOWNI SPÓłDzIELCY!

Zarząd Katowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej, zgodnie z postanowie-
niami § 94 ust. 3 Statutu KSM, 

przedstawia niniejszym Członkom KSM 
okresową (roczną) informację sprawoz-
dawczą o działalności Spółdzielni w 2013 
roku i sytuacji ekonomicznej naszego 
przedsiębiorstwa spółdzielczego. Zawarte 
w informacji dane zostały sporządzone na 
bazie sprawozdań za okres od 1.01.2013 
r. do 30.09.2013 r. oraz przewidywanego 
wykonania w IV kwartale 2013 roku.

Działalność Spółdzielni w okresie spra-
wozdawczym koncentrowała się na reali-
zacji założeń objętych rocznym planem 
gospodarczo-finansowym oraz działalności 
społeczno-kulturalnej i oświatowej zaktu-
alizowanym przez Radę Nadzorczą KSM 
– w ślad ze zmianami dokonanymi przez 
Rady Osiedli – w październiku 2013 r. – 
Uchwałą nr 73/2013, a także na zatwier-
dzonej przez Walne Zgromadzenie KSM 
Strategii Ekonomicznej KSM oraz na wy-
konywaniu długoterminowych i bieżących 
zaleceń organów samorządowych, jak też 
innych wynikających z obowiązujących 
przepisów i ustaw, w tym m. in. tych, 

które zalecały lub nakazywały poddanie 
się określonym kontrolom i lustracjom. 

Wspomniana wcześniej potrzeba aktu-
alizacji rocznego planu działalności KSM 
przez Radę Nadzorczą została wywołana 
głównie ekonomicznymi skutkami wdroże-
nia tzw. „ustawy śmieciowej”, aktualizacją 
rozliczeń wynikających z wewnętrznych 
regulaminów KSM, w tym dotyczących 
działalności społeczno-kulturalnej i oświa-
towej oraz innych.

Na przestrzeni 2013 roku Spółdziel-
nia prowadziła – w znacznej mierze jako 
kontynuację działań – prace związane z: 
1. realizacją zadań ujętych w planach 

rocznych uchwalonych przez Radę 
Nadzorczą i Walne Zgromadzenie, 
uszczegółowionych w planach wycin-
kowych określonych dla wydzielonych 
na wewnętrzny rozrachunek jedno-
stek organizacyjnych, tj. Centrum 
Zarządzająco-Usługowego, Zakładów 
Celowych, Osiedli i placówek społecz-
no-kulturalnych i oświatowych,

2. dążeniem do uzyskania właściwych 
relacji i wskaźników ekonomicznych 
oraz utrzymania stabilnej sytuacji 
finansowej Spółdzielni,

3. prowadzeniem czynności organizacyj-
no-prawnych i finansowych niezbęd-
nych do realizacji wniosków członków 
związanych z dalszym przekształce-
niem lokali spółdzielczych na ich 
odrębną własność, przygotowaniem 
i podejmowaniem kolejnych uchwał 
Zarządu określających odrębną wła-
sność lokali w poszczególnych nieru-
chomościach budynkowych, bieżącą 
aktualizację uchwał podjętych w po-
przednich latach dostosowującą ich 
treść do zachodzących w tym okresie 
zmian w strukturze osób uprawnio-
nych do lokali oraz kontynuowaniem 
prac zmierzających do uporządko-
wania spraw terenowo-prawnych dla 
wszystkich nieruchomości spółdziel-
czych i mienia spółdzielczego,

4. dążeniem do uzyskania korzystnych 
dla Spółdzielni i Spółdzielców za-
pisów w nowo opracowanych przez 
Radę Miasta planach zagospoda-
rowania przestrzennego Katowic,  

1.  Otwarcie Zebrania, wybór Prezydium Ze-
brania Osiedlowego, zapoznanie z porząd-
kiem obrad Zebrania oraz wybór Komisji: 
Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej.

2.  Okresowe sprawozdania:
a)  Zarządu z działalności w roku 2013, 
b)  Rady Osiedla z działalności w roku 2013,
c)  kierownictwa Osiedla z działalności Ad-

ministracji Osiedla w roku 2013,  w tym                       
z realizacji wniosków uchwalonych przez 
poprzednie Zebranie Osiedlowe.

3.  Przedstawienie projektu osiedlowego planu 
działalności gospodarczo-finansowej i spo-
łeczno-kulturalnej na 2014 rok.

4.  Dyskusja.
5.  Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i uchwa-

lenie wniosków odnośnie do działalności gos- 
podarczej, społecznej i kulturalnej Osiedla.

6.  Zakończenie Zebrania.

ZARZĄD
KATOWICKIEJ  
SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ

porzĄdeK obrad
zebrania oSiedLowego 

Wykres nr 1
Struktura wartości majątku trwałego kSm w 2013 roku

budynki i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej    264.897 tys. 

zł, tj. 92,21%

grunty własne i prawa 
wieczystego użytkowania 
19.939 tys. zł, tj. 6,94%

pozostałe środki trwałe (dźwigi 
i urządzenia) 2.438 tys. zł, tj. 

0,85%

Struktura wartości majątku trwałego KSM w 2013 roku
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a w szczególności – bieżące śledzenie 
i analizowanie projektowanych za-
pisów, opiniowanie i wnioskowanie 
zmian w tym zakresie, podejmowanie 
niezbędnych interwencji, itp.,

5. bieżącym monitorowaniem i analizo-
waniem warunków wykonawczych 
zakresu rzeczowego i finansowego 
zadań remontowych i modernizacyj-
nych, mających na względzie niez- 
będne oszczędności i minimalizację 
wydatków z funduszu remontowego 
(część „A” i część „B”).

Rok 2013, podobnie jak lata poprzednie, 
zapisał się niestety jako kolejny rok nie-
przychylnych dla spółdzielczości trendów 
w zakresie zmian legislacyjnych, a zwłasz-
cza dotyczącej nas sfery mieszkaniowej, 
podważających dorobek i dokonania wielu 
pokoleń spółdzielców oraz wypracowa-
nych przez nich zasad funkcjonowania 
organizacji spółdzielczych.

Zauważalne było również dalsze po-
stępujące pogarszanie się warunków 
prowadzenia działalności gospodar-
czej przez polskie spółdzielnie. Z tych 
względów nasza Spółdzielnia czynnie 

misję Nadzwyczajną ds. ustaw spół-
dzielczych wysłuchaniu publicznym 
dotyczącym tych projektów ustawowych 
oraz w konferencjach i spotkaniach z po-
słami obejmującymi tematykę istotną 
dla ruchu spółdzielczego i dla przyszłych 
uregulowań prawnych. 

Występujące w gospodarce krajowej, jak 
i lokalnej, niekorzystne zjawiska o kryzy-
sogennym charakterze powodowały ko-
nieczność permanentnego monitorowania 
wydatków działalności, podejmowania 
renegocjacji obowiązujących umów, jak 
również aktualizacji części regulaminów 
wewnętrznych Spółdzielni dostosowują-
cych je do zmieniającego się prawa wa-
runków gospodarczych.

Wiele dodatkowej pracy wymaga-
ło wprowadzenie od lipca br. Uchwały 
– podjętej przez Radę Miasta Katowi-
ce – na mocy znowelizowanej ustawy 
o utrzymaniu i porządku w gminach (zo-
bowiązywała ona gminy do utrzymania 
czystości i porządku na swoim terenie, 
w tym wyboru firm świadczących usłu-
gi związane z wywozem nieczystości, 
określenie dla wszystkich mieszkańców 
i zarządców nieruchomości wysokości 
opłat z tego tytułu, itp.). Mając na uwadze 

wania stanów zamieszkania w poszcze-
gólnych nieruchomościach i lokalach  
(a w ślad za tym druk nowych informacji 
o opłatach za lokale, itd.). 

Pomimo występowania w bieżącym dzia-
łaniu przytoczonych szczątkowo licznych 
niekorzystnych uwarunkowań zewnętrz-
nych i wewnętrznych naszej Spółdziel-
ni, udało się podsumować mijający rok 
relatywnie pozytywnymi wynikami, jak 
również odnotować zauważalną poprawę 
poziomu utrzymania zarządzanych przez 
Spółdzielnię zasobów mieszkaniowych. 

Roczne sprawozdanie finansowe Zarzą-
du, jak co roku, poddane będzie badaniu 
przez biegłych rewidentów księgowych 
wybranych przez Radę Nadzorczą KSM, 
a ich ocena znajdzie potwierdzenie wyda-
niem stosownej, wymaganej przepisami 
o rachunkowości, opinii wraz z raportem 
po zakończeniu badania. Dokumenty te 
zostaną przedstawione Spółdzielcom wraz 
z materiałami sprawozdawczymi przed 
Walnym Zgromadzeniem w I półroczu 
2014 roku.

Dane do oceny sytuacji ekonomicznej 
Spółdzielni w poszczególnych elementach 
składowych sprawozdania przedstawiają 
się następująco:

I. Majątek trwały

Wartość majątku trwałego ogółem netto 
Spółdzielni na koniec 2013 roku wyniesie 
287.274 tys. zł, z czego przypada:
1)  na budynki i obiekty inżynierii lądowej 

i wodnej – 264.897 tys. zł, tj. 92,21%, 
2)  grunty własne i prawa wieczyste-

go użytkowania – 19.939 tys. zł, tj. 
6,94%, 

3)  pozostałe środki trwałe (dźwigi i urzą-
dzenia) – 2.438 tys. zł, tj. 0,85%. 

Przewagę w strukturze majątku trwa-
łego stanowią (zgodnie ze specyfiką dzia-
łalności Spółdzielni) budynki i budowle, 
z których większość to budynki miesz-
kalne wielorodzinne, a nadto pawilony 
wolno stojące, garaże, kotłownie lokalne 
i inne obiekty infrastruktury techniczno-
-użytkowej (parkingi, drogi, sieci, itd.). 
Stan majątkowy Spółdzielni nie obejmuje 
wartości nieruchomości (lokali i udziałów 
w częściach wspólnych), które aczkol-
wiek pozostają w zarządzie Spółdzielni, 
stanowią przedmiot odrębnej własności 
użytkowników tych lokali.

Ogółem w latach 2008-2013 nastąpiło 
zmniejszenie majątku trwałego Spółdzielni  
w sumie o 299.298 tys. zł – z czego 
w związku z procesem wyodrębniania 
własności lokali na rzecz poszczególnych 
członków o 251.452 tys. zł – ale nadal 
w administracji Spółdzielni pozostaje ma-
jątek trwały o wartości 538.726 tys. zł. 
Strukturę wartości majątku trwałego 
przedstawia wykres nr 1 na str. 1.

członkowie oczekujący - 653  
tj. 3,8%

członkowie zamieszkali -
14.977 tj. 86,7%

członkowie posiadający 
osobowość prawną i inni -

1.633 tj. 9,5%

Struktura członków KSM w 2013 roku (wg stanu na paździenik 2013 r.)

Wykres nr 2
Struktura członków kSm w 2013 roku  

(wg Stanu na październik 2013 r.)

przyłączyła się do akcji protestacyjnej  
m. in. do ogólnopolskiego protestu Spół-
dzielców Rzeczypospolitej Polskiej, któ-
rzy przekazali na ręce przewodzącego 
Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej d/s 
ustaw spółdzielczych posła na Sejm 
RP list protestacyjny przeciwko pro-
jektom ustaw, wskazując na zagroże-
nie w razie ich uchwalenia likwidacją 
polskiej spółdzielczości mieszkaniowej, 
skierowany wcześniej również do Mar-
szałka Sejmu, Premiera RP, Przewod-
niczących Klubów Parlamentarnych  
i Posłów na Sejm RP. 

Uczestniczyliśmy też, w czerwcu br. 
w zorganizowanym przez Sejmową Ko-

zadania, których realizacja ma docelowo 
doprowadzić do maksymalnej segregacji 
wszelkiego rodzaju odpadów, określo-
no zróżnicowane stawki opłat związane  
z liczbą osób zamieszkałych w lokalach, 
ale wszystkie stawki nawet przy pełnej 
segregacji odpadów w skutkach wywołały 
nie tylko znaczną podwyżkę dotychczaso-
wych kosztów związanych z wywozem nie-
czystości, lecz nadto poza uchwalonymi 
opłatami pozostał problem wywozu tzw. 
wielkich gabarytów, liści, itp. Tak więc 
w ich efekcie płacimy więcej za mniej-
szy zakres usług, a ponadto, w interesie 
mieszkańców, powstał nowy obowiązek 
nieustannego comiesięcznego aktualizo-
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Sprawozdanie zarzĄdU KSM

(Ciąg dalszy na str. 4)

II. Sprawy członkowSkIe

W 2013 roku Spółdzielnia liczyła 17.263 
członków (w 2012 r. – 17.571 członków), 
a ponadto w rejestrach Spółdzielni figuruje 
jeszcze – pochodzących z zapisów w latach  

ne dalej „Centrum” przy wykorzystaniu 
również strukturalnie wyodrębnionych 
dla realizacji określonych zadań (usług) 
specjalistycznych oraz działających na 
wewnętrznym rozrachunku gospodarczym 
czterech Zakładów Celowych. 

koszty konserwacji, napraw i bieżących 
remontów (w zakresie finansowanym  
z funduszu remontowego część „B”) – wy-
niosą ogółem 101.861.885 zł, stanowiąc 
99,56% kosztów planowanych, natomiast 
na pokrycie tych kosztów naliczone wpły-
wy z opłat za lokale stanowią razem kwotę 
100.194.210 zł, (tj. 100,94% wpływów 
planowanych), co wskazuje, że roczne 
wpływy są niższe od poniesionych kosz-
tów o 1.667.675 zł. Należy wyjaśnić, 
że wykazana wysokość „wpływów” jest 
podawana zgodnie z obowiązującymi  
w gospodarce spółdzielczej przepisami – 
w wielkościach naliczonych, a nie w wyso-
kości wpływów rzeczywiście uzyskanych, 
bowiem w rachunkowości spółdzielni 
mieszkaniowych ma zastosowanie zasa-
da rachunkowości memoriałowej, a nie 
kasowej. Powyższe oznacza, iż po stronie 
„wpływów” nie uwzględnia się występu-
jących w opłatach za lokale zaległości 
i „niedopłat”. Wynik roku – skorygowany 
o naliczony i odprowadzony do budżetu 
państwa podatek dochodowy oraz pożytki 
z działalności gospodarczej Spółdziel-
ni, a także po uwzględnieniu bilansów 
otwarcia (sald) zamknie się nadwyżką 
w wysokości 3.797.380 zł (obliczonej 
także memoriałowo).

Strukturę kosztów i wpływów gos- 
podarki zasobami mieszkaniowymi 
ogółem - za rok 2013 prezentują gra-
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Wykres nr 3
Liczba LokaLi mieSzkaLnych w oSiedLach kSm w 2013 roku

*/ nowe mieszkania z procesu inwestycyjnego br. (mieszkania w trakcie zasiedlania - budynki 
administrowane - przejściowo - przez Zakład Usług Parkingowych KSM) docelowo zostaną włą-
czone do osiedla Graniczna.

80-tych ubiegłego stulecia – 2.925 kan-
dydatów na członków KSM (w 2012 r. 
– 2.929 kandydatów). W bazie członkow-
skiej na przestrzeni 2013 roku odnotowa-
liśmy następujące zmiany: zmniejszenie 
stanu osobowego na skutek wystąpienia 
ze Spółdzielni, wykreślenia lub wyklu-
czenia 478 osób, powiększenie wsku-
tek przystąpienia do Spółdzielni nowych 
członków 170 osób (per saldo liczba 
członków zmniejsza się o 308).

Strukturę członków Spółdzielni 
w 2013 roku (stan na październik 
2013 r.) prezentuje wykres nr 2 na 
str. 2. 

III. GoSpodarka  
zaSobaMI MIeSzkanIowyMI

Zasoby mieszkaniowe Spółdzielni (łącz-
nie własne i mienie wyodrębnione pozo-
stające w zarządzie Spółdzielni z tytułu 
współwłasności), składają się z: 345 bu-
dynków mieszkalnych wielorodzinnych 
o 19.074 mieszkaniach, 3 domków jedno-
rodzinnych, 1.078 garaży wolno stojących 
i 28 wolno stojących pawilonów handlo-
wych. Zarządzanie i administrowanie 
zasobami prowadzone jest w oparciu o 17 
– wyodrębnionych organizacyjnie i eko-
nomicznie osiedli (16 administracji) oraz 
Centrum Zarządzająco-Usługowe, zwa-

Wykres nr 4
Struktura koSztów goSpodarki zaSobami mieSzkaniowymi kSm 

w 2013 roku

nakłady na remonty                  
i konserwację (finansowane       
z funduszu remontowego       

część "B")
18,32%

koszty eksploatacji  
52,03%

koszty energii cieplnej
29,65%

Struktura kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi KSM w 2013 roku

Liczbę mieszkań w poszczególnych 
osiedlach przedstawia powyżej wy-
kres nr 3.

koszty gospodarki zasobami miesz-
kaniowymi w 2013 roku, w skali całej 
Spółdzielni (łącznie wszystkie osiedla) 
obejmujące: koszty utrzymania i bieżącej 
eksploatacji nieruchomości, koszty zuży-
cia zimnej wody i odprowadzenia ścieków 
w lokalach i częściach wspólnych nieru-
chomości oraz koszty dostawy i zużycia 
ciepła i podgrzania wody w lokalach, także 

ficznie wykresy nr 4 powyżej i nr 5 
na str. 4. 

Sytuacja w poszczególnych częściach 
strukturalnych gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi w roku 2013 określona 
została na podstawie wykonania za trzy 
kwartały br. z doszacowaniem wielkości 
(odpowiednio) za IV kwartał br. przedsta-
wia się jak niżej:

1. eksploatacja podstawowa
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–– koszty i wpływy dotyczące eksploatacji 
zasobów mieszkalnych (bez kosztów 
ciepła i podgrzania wody): 

n  koszty poniesione – 52.993.690 zł, 
co odpowiada wykonaniu kosztów 
planowanych w 99,42%. Stanowią one 
52,03% kosztów gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi Spółdzielni,

n wpływy – 53.558.200 zł, tj. 98,90% 
wpływów planowanych,

n wynik netto po uwzględnieniu salda – 
nadwyżki z lat ubiegłych (B. O.) oraz 
odprowadzonego należnego budżetowi 
państwa podatku dochodowego i po-
żytków wynosi 2.208.620 zł.

Statystyczne roczne koszty jednost-
kowe i średnie jednostkowe wpływy na 
eksploatację zasobów w poszczegól-
nych osiedlach KSM (w przeliczeniu na 
1 m2) przedstawia poniżej wykres nr 6. 

Uszczegółowiona informacja o sytuacji 
ekonomicznej i wynikach działania osiedli 
jest prezentowana odrębnie – w sprawoz-
daniach opracowanych przez poszczególne 
kierownictwa osiedli i Rady Osiedlowe.

2. dostawa ciepła
–  koszty i wpływy dotyczące dostawy 

ciepła i podgrzania wody: 
n koszty – 30.206.730 zł, stanowią one 

29,65% kosztów gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi Spółdzielni,

n wpływy zaliczkowe – (do rozliczenia) 
–  30.361.820 zł (wysokość zaliczek 
wynika z indywidualnego zużycia cie-
pła w lokalach w poprzednim okresie 

rozliczeniowym i jest ustalana dla 
każdego lokalu odrębnie), 

n wynik statystyczny netto (różnica 
między kwotą wpłat zaliczkowych 
do rozliczenia i wysokością poniesio-
nych w roku kalendarzowym kosztów 
rzeczywistych – wg faktur) wynie-
sie za rok sprawozdawczy 155.090 
zł, zaś w rachunku ciągnionym,  
tj. uwzględniając B.O. oraz podatek 
dochodowy wynosi (-) 1.798.600 zł. 
– remonty

n  koszty remontów bieżących i wpły-
wy są odnoszone i rozliczane w ra-
mach funduszu remontowego część 
„B” i omówione w części dotyczącej 
gospodarki remontowej.

Gospodarka remontowa prowadzona 
była w oparciu o stosowne plany przyjęte 
przez właściwe statutowo organy Spół-
dzielni (Rady Osiedli, Rada Nadzorcza 
i Walne Zgromadzenie) i właściwe regu-
laminy wewnętrzne oraz w powiązaniu 
z obowiązującą dla całej Spółdzielni Stra-
tegią Ekonomiczną. Zakres finansowy 
i rzeczowy rocznych wydatków funduszu 
określiła Rada Nadzorcza na podstawie 
planów wycinkowych przyjętych przez 
Rady Osiedla, a zatwierdziło Walne Zgro-
madzenie. 

Realizacją remontów w Spółdzielni zaj-
mują się: 
n osiedla kSM – w granicach dyspozycji 

funduszem remontowym część „B” 

wpływy na remonty                    
i konserwacje (finansowane       
z funduszu remontowego       

część "B")
16,25%

wpływy na eksploatację 
53,45%

zaliczki na koszty ciepła
30,30%

Struktura wpływów (naliczonych) gospodarki zasobami mieszkaniowymi KSM w 2013 roku

Wykres nr 5
Struktura wpływów (naLiczonych) goSpodarki zaSobami 
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dochodowym i pożytkami za 2013 rok, z uwzgLędnieniem zaLegłości w opłatach za LokaLe 
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– gdzie tę część opłat miesięcznych 
w formie stawki odpisu na fundusz 
remontowy część „B” ustalają poszcze-
gólne Rady Osiedli w relacji do przy-
jętych osiedlowych planów wydatków 
remontowych, uczestniczące także 
w wyborze wykonawców tych prac  
i w odbiorach powykonawczych, 

n centrum zarządzająco-Usługowe 
– w zakresie gospodarowania fundu-
szem remontowym część „A” w ramach 
zakreślonych przez Walne Zgromadze-
nie w uchwale, uszczegółowionej dla 
konkretnego roku, wieloletniej Stra-
tegii Ekonomicznej. Stawkę odpisu 
na tę część funduszu remontowego 
w zakresie dotyczącym działań termo-
modernizacyjnych i modernizacyjnych 
uchwala najwyższy organ Spółdzielni, 
zaś w części odnoszącej się do tzw. 
działań energooszczędnych – Rada 
Nadzorcza. Wysokość stawki dotyczą-
ca działań termomodernizacyjnych 
pozostaje na niezmienionym poziomie 
od stycznia 2004 roku, a dotycząca 
działań energooszczędnych od lipca 
2001 roku – przy ogólnym wzroście 
wszystkich kosztów. Dobór wyko-
nawców prowadzony jest w oparciu 
o przetargi i wybór ofert organizowane 
przez Zarząd, a przeprowadzony przez 
wieloosobową Komisję Przetargową 
Spółdzielni. Poprawność i efektywność 
przeprowadzonych procedur prze-
targowych podlega corocznej ocenie 
Rady Nadzorczej KSM, a także jest 
kontrolowana w toku okresowych lu-
stracji zewnętrznych.

W finansowanych z funduszu remon-
towego część „A” odbiorach robót wyko-
nywanych w poszczególnych osiedlach 
uczestniczą obok przedstawicieli „Cen-

trum” przedstawiciele administracji i Rad 
Osiedli. 

W roku 2013:
–  koszty i wpływy dotyczące funduszu 

remontowego część „b” 
n koszty poniesione – ogółem 18.661.465 

zł, co odpowiada wykonaniu kosztów 
planowanych w 92,14%,

n wpływy – ogółem (wg naliczeń) 
16.274.190 zł, tj. 98,66% wpływów 
planowanych, 

n wynik finansowy roku na funduszu re-
montowym część „B” (na koniec 2013 
roku) wynosi (-) 2.387.270 zł, nato-
miast liczony w rachunku ciągnionym 
wynosi 3.387.350 zł; jest to jednak 
wartość teoretyczna (wynikająca z za-
sady rachunkowości memoriałowej), 
bo weryfikuje ją poziom zaległości 
w opłatach. 

–  koszty i wpływy dotyczące funduszu 
remontowego część „a”

n koszty poniesione – ogółem 25.146.530 
zł, co odpowiada wykonaniu kosztów 
planowanych w 83,34%,

n wpływy – ogółem 25.185.314 zł, tj. 
82,57% wpływów planowanych, 

n wynik finansowy roku na funduszu re-
montowym część „A” (na koniec 2013 
roku) wynosi 38.784 zł, natomiast li-
czony w rachunku ciągnionym wynosi 
(-) 3.428.125 zł.

Z funduszu remontowego część „A” 
finansowane były prace wynikające dla 
roku 2013 ze Strategii Ekonomicznej 
oraz zatwierdzonego na ten rok planu 
remontów, a w szczególności: moderniza-
cja istniejących dociepleń i modernizacja 
infrastruktury, remonty c. o., niezbędna 
wymiana wodomierzy (finansowanych do 
100% kosztów) oraz w formie częściowe-
go dofinansowania – remonty kapitalne 

dźwigów w budynkach i wymiana stolarki 
okiennej w mieszkaniach jeszcze niektó-
rych osiedli. Uwzględniono tu po stronie 
wydatków także założoną w planie spłatę 
wymagalnych w tym okresie rat kredy-
towych (związanych z finansowaniem 
robót zrealizowanych w osiedlach w latach 
minionych) ze środków tego funduszu. 

Nakłady na remonty kapitalne i mo-
dernizacje finansowane z funduszu 
remontowego część „A” oraz źródła 
wpływów na ten fundusz w 2013 roku 
przedstawia obok tabela nr 1.

IV. zaleGłoścI w opłatach  
I wIndykacja

należnoścI SpółdzIelnI

Bieżącą możliwość realizacji rzeczowych 
zadań planowych, jak i płynność finan-
sową Spółdzielni ogranicza niestety, wy-
stępujące zjawisko zadłużeń finansowych 
mieszkańców wynikające z niezachowania 
statutowych terminów wnoszenia opłat. 

Zaległości w 2013 roku oscylują w wy-
sokości 11 mln zł. W stosunku do ana-
logicznego okresu roku poprzedniego 
następuje, mimo intensyfikacji działań 
windykacyjnych, wzrost zaległości w opła-
tach, co po części jest w naszej ocenie 
konsekwencją wpływu niekorzystnych 
zjawisk gospodarczych na kondycję finan-
sową budżetów domowych wielu zamiesz-
kujących w naszych zasobach rodzin. 
Wskaźnik zaległości w opłatach liczony  
w stosunku do wpływów memoriałowych 
w 2013 roku przekracza 8%. 

W 2013 roku wykorzystywano na bie-
żąco różnorodne prawnie dozwolone in-
strumenty windykacji należności oraz 
działania na drodze wewnątrzspółdzielczej 
(Rady Osiedli, Zarząd i Rada Nadzorcza), 
a także zewnętrzne formy dochodzenia 
należności prowadzone na zlecenie Spół-
dzielni przez wyspecjalizowane firmy win-
dykacyjne. 

W okresie od 1. 01. 2013 roku do 31. 
10. 2013 roku w ramach działań zmierza-
jących do poprawy sytuacji na odcinku 
dochodzenia należności:
n wysłano 4.408 wezwań do zapłaty,
n odbyto dotychczas 10 posiedzeń Za-

rządu, na które zaproszono 386 za-
dłużonych członków,

n wszczęto ogółem 354 sprawy, w tym 283 
pozwy o zapłatę za lokal, a 21 pozwów  
o eksmisję z lokalu, 

n ponadto wszczęto 8 postępowań sądo-
wych o stwierdzenie nabycia spadku 
w celu ustalenia osób zobowiązanych 
do uiszczenia opłat za lokale, a także 
12 innych spraw dotyczących najmu 
terenu, stwierdzenia zasiedzenia nie-
ruchomości przez Spółdzielnię, wezwa-
nia do uregulowania stanu prawnego 
nieruchomości, zawezwania do próby 
ugodowej, wniosków o wpis do ksiąg 

tabela nr 1
wykonanie funduSzu remontowego część „a” za  2013 rok

L.p. Fundusz remontowy część "A" j.m. Plan na 2013 
rok

Wykonanie za 
2013 rok

% wykonania 
planu

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Wpływy, w tym: zł 30 502 000 25 185 314 82,57%
z działalności gospodarczej (80% nadwyżki Zakładów Celowych) " 78 610 0
odpis na fundusz termomodernizacyjny      1,22 zł/m2 " 13 505 000 13 505 000
działania energooszczędne                           0,34 zł/m2 " 4 100 200 4 100 000
jednorazowe wpłaty z tyt. przydziału lokali " 4 000 1 500
odpłatność za podzielniki radiowe " 530 000 530 000
przesunięcie śr. finan. do fund. rem. część "A" " 2 271 500 2 268 094
odpłatność za wodomierze i ciepłomierze " 600 000 600 720
spłata zadłużenia " 120 000 180 000
płatności odroczone III strona finansowania " 9 292 690 4 000 000

2. Wydatki, w tym: zł 30 172 800 25 146 530 83,34%
remont dźwigów " 955 000 702 020

wymiana sieci ciepłowniczej i modernizacja urządzeń grzewczych ZC " 6 081 500 2 036 680
modernizacja ociepleń " 17 287 900 17 008 400
stolarka okienna " 15 000 15 000
spłata kosztów podzielników kosztów ogrzewania (1/10 kosztów) " 548 670 564 850
opłata skarbowa, audyty, dokumentacja, opłaty za wpis do ksiąg " 276 000 27 300
spłata kredytów wraz z kosztami obsługi, prowizji i odsetek od 
kredytów termomodern. " 4 405 950 4 010 940
montaż uzupełniający wodomierzy " 0 26 790
wentylacja " 602 780 716 850
niedobór Zakładów Celowych " 0 37 700

3. Wynik roku " 329 200 38 784 11,78%

4. 1.01.2013 r. " -3 466 909 -3 466 909

5. Wynik roku  z B.O. " -3 137 709 -3 428 125
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wieczystych i Krajowego Rejestru 
Sądowego, zgłoszenia wierzytelności 
Spółdzielni w postępowaniu upadło-
ściowym, skargi na interpretację pra-
wa podatkowego, 

n uzyskano łącznie 238 nakazów zapłaty, 
bądź wyroków w sprawach o zapłatę,  
z czego 152 orzeczenia zostały wyda-
ne w sprawach wszczętych w 2013 
roku, a 86 orzeczeń dotyczyło spraw 
z roku ubiegłego,

n w sprawach o eksmisję z loka-
lu uzyskano 4 wyroki w sprawach 
wszczętych w 2013 roku i 4 wyroki 
w sprawach wszczętych w roku ubie-
głym,

n skierowano do egzekucji komorni-
czej 200 wniosków o wyegzekwowa-
nie należności zasądzonych na rzecz 
Spółdzielni w latach 2012-2013; jed-
nocześnie zostały wszczęte egzekucje 
z własnościowego prawa do lokalu 
mieszkalnego lub lokalu stanowiące-
go odrębną własność w stosunku do 
102 dłużników; odzyskano łącznie 34 
mieszkania od dłużników, w stosunku 
do których zostały wydane wyroki eks-
misyjne,

n przesłano do Urzędu Miasta Katowice 
364 wezwania do zapłaty odszkodo-
wania za niedostarczenie lokali socjal-
nych na kwotę 709.530 zł – zawarto 
307 ugod na kwotę 584.060 zł,

n spółdzielnia potwierdziła 533 wnioski 
do Urzędu Miasta o pomoc finansową 
dla konkretnych mieszkańców w for-
mie dodatków mieszkaniowych (pomoc 
taką otrzymało 425 mieszkańców na 
łączną kwotę 1.033.086 zł), w sytu-
acjach uzasadnionych nasza Spół-
dzielnia wyraziła zgodę na ratalną 
spłatę zadłużeń dla 429 osób.

V. InweStycje
 
Notowany w kraju już od kilku lat regres 

na rynku mieszkaniowym – utrzymujący 
się również w roku 2013 – spowodował, iż 
Spółdzielnia nasza kontynuowała zaleco-
ną przez Radę Nadzorczą politykę spowol-
niania procesów przygotowania i realizacji 
części planowanych inwestycji, stosując 
w zakresie tych zamierzeń inwestycyjnych 
przygotowanie tzw. „bezkosztowe” (czyli 
beznakładowe lub niskonakładowe). Po-
wyższe dotyczy także części inwestycji, 
co do których przygotowanie i realizację 
limitowały występujące – niezależnie od 
Spółdzielni – uwarunkowania zewnętrzne, 
uniemożliwiające ich szybką realizację.

Realizując założenia dotyczące spowol-
nienia procesu przygotowania inwestycji 
w zakresie związanym z opracowaniem 
(warunkującej przyszłe pozwolenia na 
budowę) dokumentacji, kierowano się 
ponadto racjonalnymi przesłankami praw-
no-technicznymi, wynikającymi m.in. 

z ograniczoności okresu ważności doku-
mentacji, ważności warunków dostawy 
podstawowych mediów, itp., jako, że po 
wznowieniu starań o nowe uzgodnienia 
branżowe – w przyszłości mogą być poda-
ne zupełnie inne uwarunkowania, a także 
w przypadku wyprzedzającego zawarcia 
z gestorami mediów konkretnych umów 
i braku możliwości ich dotrzymania przez 
inwestora (np. w zakresie terminów dla 
tych mediów) mogłyby skutkować nieko-
rzystnymi konsekwencjami finansowymi. 
Powyższe obawy i przesłanki prawne po-
wodujące, że dokumentacja teoretycznie 
ważna 3 lata (okres ważności pozwolenia 
na budowę) może się wcześniej zdezaktu-
alizować – są dodatkowym argumentem 
na rzecz zasadności przyjętej polityki 
w tym zakresie i jej kontynuowania rów-
nież w roku 2013.

Z planowanych na rok 2013 efektów 
mieszkaniowych zrealizowano 127 miesz-
kań oraz 128 miejsc postojowych w gara-
żach podziemnych w ramach inwestycji 
rekreacyjna dolina „Mały Staw”, które 
obecnie znajdują się w fazie zagospoda-
rowywania. Uzyskano również Decyzję 
Prezydenta Miasta Katowic zatwierdzającą 
projekt techniczny i udzielającą pozwole-
nie na budowę zespołu mieszkalno-usłu-
gowego w ramach inwestycji rekreacyjna 
dolina „duży Staw”.

Spółdzielnia pełniła również funkcję 
inwestora zastępczego w procesie przy-
gotowania odcinka drogi niezbędnego dla 
skomunikowania zabudowy mieszka-
niowej „Małego i Dużego Stawu” z drogą 
publiczną. W ramach współpracy z Urzę-
dem Miasta opracowano kompleksową 
dokumentację projektową drogi KD 1/2 
oraz uzyskano Decyzję Prezydenta Miasta 
Katowic zatwierdzającą projekt i udzie-
lającą pozwolenie na jej budowę, co było 
niezbędne dla rozpoczęcia realizacji przez 
właściwego inwestora Miasto Katowice, 
bowiem Miasto Katowice jest inwestorem 
bezpośrednim tejże drogi).

W ramach „bezkosztowego” przygotowa-
nia inwestycji w roku 2013 uzyskano m. 
in. decyzję nr 278/2013 o warunkach za-
budowy dla parkingu wielopoziomowego (z 
częścią handlowo-biurową) w rejonie ulic 
Podhalańskiej i Bohaterów Monte Cas-
sino, która umożliwia przeprowadzenie 
podziału geodezyjnego w celu wydzielenia 
z zasobów miasta terenu niezbędnego 
do pozyskania przez KSM dla realizacji 
tej inwestycji.

Należy podkreślić, że spowalnianie 
i ograniczanie w roku 2013 realizacji 
planowanych zakresów rzeczowych in-
westycji było także przyjętą przez Radę 
Nadzorczą i Zarząd realizacją suge-
stii Lustratora Regionalnego Związku 
Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszka-
niowej, w zakresie bieżącego monitoro-
wania sytuacji na rynku mieszkaniowym  
i podejmowania działań mających na celu 
zminimalizowanie ryzyka ekonomicznego 

planowanych inwestycji. W świetle przed-
stawionych zaleceń – proces przygoto-
wania nowych inwestycji został czasowo 
spowolniony, lecz w takim zakresie, iż 
w każdej chwili w interesie Spółdzielni 
działania przygotowawcze mogą zostać 
podjęte i zintensyfikowane.

VI. dzIałalność GoSpodarcza

Na przestrzeni roku sprawozdawczego 
na potrzeby obsługi technicznej mająt-
ku Spółdzielni i szeroko rozumianego 
pośrednictwa w obrocie lokalami funk-
cjonowały cztery Zakłady Celowe wyod-
rębnione gospodarczo i ekonomicznie 
(w oparciu o wewnętrzny rozrachunek 
gospodarczy, lecz bez osobowości praw-
nej), są to: Serwis techniczny, zakład 
ciepłowniczy, zakład Usług parkingo-
wych i Mieszkaniowe biuro pośrednic-
twa. Łączny wynik rocznej działalności 
zakładów zamknie się wprawdzie (po 
uwzględnieniu podatku dochodowego) 
niedoborem w wysokości (-) 37.700 zł – 
przy rocznych kosztach funkcjonowania 
zakładów w wysokości 12.771.400 zł 
i wartości zrealizowanych usług (sprze-
daży) w wysokości 12.771.250 zł. Wynik 
ten wymaga skomentowania, bowiem nie 
świadczy o nieopłacalności ich działal-
ności dla Spółdzielni. Decydujący wpływ 
na uzyskany wynik ma saldo finansowe 
działalności Mieszkaniowego Biura Po-
średnictwa (bowiem pozostałe Zakłady 
Celowe uzyskają wyniki dodatnie), które-
mu ze względu na uwarunkowania ryn-
kowe udało się w roku 2013 zrealizować 
założony program finansowy związany 
ze sprzedażą nowych mieszkań, głównie 
z powodu realizowanej przez banki polity-
ki ograniczenia dostępności do kredytów 
mieszkaniowych dla potencjalnych i real-
nych klientów Biura, tylko w części. Przy 
braku dostatecznych środków własnych 
był to najczęstszy powód wycofywania 
się klientów Biura z zamierzonych, jak 
i uzgodnionych wcześniej transakcji za-
kupu lokali. W koszty działalności Biura 
zarachowane jest wydawanie „Wspólnych 
Spraw”. Podkreślić również należy, że 
wynik Biura – wskutek obowiązujących 
przepisów – nie zawiera pełnego i zrealizo-
wanego finansowego efektu pośrednictwa 
mieszkaniowego w zakresie dotyczącym 
prowadzonej działalności statutowej Spół-
dzielni, a obejmującej zbywanie lokali 
spółdzielczych, rozliczanych na funduszu 
zasobowym (mającej odzwierciedlenie 
w zwiększeniu majątku Spółdzielni). Po-
wyższe sprawia, iż uzyskany przez Biuro 
wynik z działalności bieżącej nie oznacza 
jego negatywnego wpływu na gospodar-
kę Spółdzielni.

Udział poszczególnych Zakładów 
Celowych w sprzedaży ogółem w 2013 
roku przedstawiono na wykresie nr 
7 na str. 7.
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VII. InforMacja o pracy  
zarządU I centrUM  

zarządzająco-USłUGoweGo
katowIckIej SpółdzIelnI  

MIeSzkanIowej

W okresie od 1. 01. 2013 roku do 31. 10. 
2013 roku Zarząd Spółdzielni pracował  
w składzie:
n mgr krystyna piasecka – Prezes Za-

rządu, Dyrektor Spółdzielni,
n mgr Urszula Smykowska – Zastępca 

Prezesa Zarządu, Zastępca Dyrektora 
ds. Ekonomiczno-Księgowych Głów-
ny Księgowy,

n mgr zbigniew olejniczak – Zastępca 
Prezesa Zarządu, Zastępca Dyrektora 
ds. Gospodarki Zasobami Spółdzielni.

Obowiązki Zarządu wynikające z posta-
nowień Statutu KSM były wykonywane 
na bieżąco. Zarząd odbył 56 protokoło-
wanych posiedzeń i podjął 375 uchwał.

Do stałych zagadnień rozpatrywanych 
kolegialnie przez Zarząd należały: sprawy 
członkowsko-mieszkaniowe (cotygodnio-
wo) oraz bieżąca analiza, monitoring, 
ocena realizacji zadań i wyników gospo-
darczo-finansowych Spółdzielni (comie-
sięcznie). 

Na posiedzeniach Zarządu rozpa-
trywane były również zagadnienia 
dotyczące inwestycji (10 razy), gos- 
podarki zasobami mieszkaniowymi 
i działalności osiedli oraz współpracy  
z samorządem osiedlowym (17 razy), 
zadłużeń w opłatach za lokale (comie-
sięcznie, w tym 10-krotnie bezpośred-
nich spotkań z dłużnikami), remontów 
kapitalnych i modernizacji zasobów 
(7 razy), działalności społeczno-kultu-
ralnej i oświatowej (10 razy), wyników 
wewnętrznych i zewnętrznych kontroli 
działalności Spółdzielni (5 razy), spraw 
pracowniczych i socjalnych (10 razy), 
zmian w regulaminach wewnętrznych, 
spraw organizacyjnych, skarg i wnio-
sków i inne. Ponadto Zarząd uczestni-
czył we wszystkich posiedzeniach Rady 

Nadzorczej, jak również w Zebraniach 
Osiedlowych oraz we wszystkich trzech 
częściach Walnego Zgromadzenia KSM 
odbytego w maju 2013 roku. 

W okresie sprawozdawczym wydano 
łącznie 9 zarządzeń wewnętrznych, 1 
aneks do zarządzenia, 1 pismo okólne 
i 7 poleceń. 

Na przestrzeni roku wg aktualnych na 
datę przygotowania informacji do Spół-
dzielni wpłynęło (do dnia 14. 11. br.) 
21.580 pism i podań oraz 9.470 faktur 
i rachunków zewnętrznych. Obok bieżącej 
działalności gospodarczej i merytorycz-
nej Zarząd i Kierownicy Osiedli (którzy 
wyposażeni zostali przez Zarząd w odpo-
wiednie pełnomocnictwa) reprezentowali 
Spółdzielnię na zewnątrz w konferencjach, 
seminariach, spotkaniach i naradach 
tematycznych, w tym z władzami woje-
wództwa i miasta, a także uczestniczyli 
przy sporządzaniu aktów notarialnych 
dotyczących przenoszenia własności lokali 
na odrębną własność członków, ustana-
wiania nowych terminów użytkowania 
wieczystego działek, nabywania i zby-
wania nieruchomości, regulacji spraw 
terenowych i wieczystoksięgowych.

Współpraca z Radami Osiedli, stosownie 
do wieloletniej i sprawdzonej praktyki lat 
minionych, utrzymywana była nie tylko 
za pośrednictwem protokołów i pism, ale 
także przez bezpośrednie (na wniosek 
zainteresowanych Osiedli) uczestnic-
two przedstawicieli Zarządu Spółdzielni 
w posiedzeniach Rad Osiedli, bądź  ze 
względu na inne okoliczności, roboczych 
spotkaniach Zarządu z Radami Osiedli. 

Kontynuowane było wydawanie wła-
snego miesięcznika „Wspólne Sprawy”  
– dostarczanego nieodpłatnie członkom – 
mieszkańcom Spółdzielni. Praca kolegium 
redakcyjnego była prowadzona społecznie, 
a tematyczne artykuły członków Zarządu  
i pracowników Spółdzielni, a także człon-
ków Rady Nadzorczej opracowywane bez-
płatnie. Koszty wydawnictwa częściowo 
finansowane były z wpływów uzyska-

nych od reklamodawców, ale w głów-
nej mierze obciążały koszty działalności 
Biura Pośrednictwa Mieszkaniowego 
jako wydawnictwa o charakterze mar-
ketingowo-informacyjnym dla członków 
i mieszkańców KSM.

W ocenie zewnętrznej na przestrzeni 
2013 roku za swą działalność Spółdzielnia 
nasza została uhonorowana prestiżowymi 
wyróżnieniami, a wśród nich:
n  I miejscem w województwie śląskim 

w programie „Dobra Spółdzielnia 
2013” organizowanym przez Redak-
cję Magazynu Gospodarczego Strefa 
Biznesu Dziennika Gazeta Prawna, 

n  tytułem GRAND PRIX programu „Do-
bra Spółdzielnia 2013” w ogólnopol-
skim rankingu najlepszych spółdzielni 
mieszkaniowych organizowanym przez 
Redakcję Magazynu Gospodarcze-
go Strefa Biznesu Dziennika Gaze-
ta Prawna,

n  tytułem „Symbol Polskiej Spół-
dzielczości Mieszkaniowej 2013” 
w kategorii „Symbol Nowoczesnego 
Mieszkania” w konkursie organizo-
wanym przez „Monitor Rynkowy”  
(za m. in. inwestycję „Mały Staw”),

n  tytułem „Lider Rozwoju Regio-
nalnego 2013” w programie wize-
runkowym prowadzonym przez 
Polską Agencję Przedsiębiorczości 
wraz z Forum Przedsiębiorczości  
w Dzienniku Gazecie Prawnej.

VIII. fUndUSze  SpółdzIelnI

1.  Fundusze podstawowe – własne (bez 
funduszu udziałowego) obejmują fun-
dusz zasobowy i wkładów. Wartość 
funduszy własnych na przestrzeni lat 
(podobnie jak majątku trwałego) ulega 
ciągłemu zmniejszeniu, co także jest 
bezpośrednim skutkiem postępują-
cego wyodrębnienia praw do lokali. 
Prognozowany stan funduszy podsta-
wowych netto w 2013 roku wyniesie 
289.838 tys. zł, co oznacza ich zmniej-
szenie w stosunku do roku ubiegłego  
o kwotę 5.892 tys. zł, tj. 2,0%.

2.  Fundusze celowe Spółdzielni, w skład 
których wchodzą: fundusz interwen-
cyjny, fundusz inwestycyjny, fundusz 
gruntów oraz omówiony wcześniej, 
fundusz remontowy składający się 
z dwóch części „A” oraz części „B” uzy-
skały – poza funduszem remontowym 
część „A” (wynik „narastający”) – salda 
dodatnie, potwierdzając skuteczność 
zintegrowanych wysiłków podejmowa-
nych w tym kierunku przez Zarząd, 
Radę Nadzorczą i Rady Osiedlowe. 

IX. dzIałalność Społeczna, 
ośwIatowa I kUltUralna

Funkcje i zadania działalności społecz-
nej, oświatowej i kulturalnej realizowane 

Zakład Ciepłowniczy
58,49%

Serwis Techniczny
22,38%

Zakład Usług Parkingowych
6,42%

Mieszkaniowe Biuro 
Pośrednictwa

12,71%

Struktura udziału sprzedaży usług poszczególnych Zakładów Celowych KSM 
w ich sprzedaży ogółem w 2013 roku

Wykres nr 7
Struktura udziału Sprzedaży uSług  

poSzczegóLnych zakładów ceLowych kSm  
w ich Sprzedaży ogółem w 2013 roku
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były na mocy uchwał właściwych organów 
samorządowych Spółdzielni uściślonych 
dla 2013 roku i mających zastosowanie 
dla wszystkich naszych placówek tere-
nowych, jak i Działu Społeczno-Kultural-
nego, organizującego w strukturze KSM 
imprezy o zasięgu ogólnospółdzielczym. 

Kluby spółdzielcze zlokalizowane w osie-
dlach: Centrum I, Gwiazdy, Giszowiec, 
Zawodzie, im. ks. P. Ściegiennego i im. J. 
Kukuczki – licząc do końca br. zorganizu-
ją ponad 680 imprez, w tym o charakterze 
artystycznym, prozdrowotnym, literackim, 
rekreacyjnym i turystycznym. Ponadto 
w placówkach na bieżąco przeprowadzane 
są zajęcia edukacyjne, kulturalne i rucho-
we, w formie sekcji, kół zainteresowań, 
grup językowych i zespołów tematycznych 
w liczbie 71 form, w których udział wzięło 
ponad tysiąc osób.

W Osiedlach, na terenie których nie 
funkcjonują kluby spółdzielcze, zrealizo-
wanych zostało lub będzie wykonanych 
do końca 2013 roku (samodzielnie lub 
we współpracy z lokalnymi partnerami 
oświatowymi czy kulturalnymi) łącznie 
około 65 imprez, w których uczestniczyło 
ponad 2.300 uczestników, a w ramach 
działalności ogólnospółdzielczej około 
30 imprez. W liczbie tej mieszczą się  
4 imprezy o zasięgu wojewódzkim, które 
miały miejsce:
n  w Siewierzu w dniu 8 czerwca br. – 

Piknik Osób Niepełnosprawnych,
n  w Mikołowie w dniu 29 czerwca br. 

- w ramach obchodów Międzynarodo-
wego Dnia Spółdzielczości – Przegląd 
Spółdzielczych Zespołów Artystycz-
nych,

n  w Śląskim Parku w Chorzowie w dniu 
24 sierpnia br. – bieg na dystansie 10 
km o Puchar Prezesa Zarządu KSM,

n  na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej 
w dniu 14 września br. – Rodzinny 
Złaz Mieszkańców Osiedli Spółdziel-
czych Województwa Śląskiego.

Ogółem według przewidywań w ponad 
850 formach i imprezach do końca 2013 
roku czynne uczestnictwo dotyczy ponad 
19 tys. osób. Przewiduje się, że w skali 
Spółdzielni na organizację powyższych 
działań wpływy w bieżącym roku zamkną 
się kwotą 1.464 tys. zł przy wydatkach 
w wysokości 1.334 tys. zł.

Działania społeczne są prowadzo-
ne również przez Fundację KSM oraz 
Stanowisko ds. pomocy członkom 
i wolontariatu. Ogniskują się one od 
kilku lat głównie wokół problematyki  
z zakresu: chorób wieku starszego, zabu-
rzeń psychosomatycznych, niewydolności 
finansowo-bytowej, kwestii dotyczących 
opieki udzielanej w specjalistycznych 
ośrodkach, a także wywołujących reak-
cje motywacyjne i aktywizujące osoby 
w ich jednostkowych potrzebach życio-
wych. Działania społeczne prowadzone na 
przestrzeni bieżącego roku obejmowały 

także czynności wspierające mieszkań-
ców Spółdzielni w sprawach związanych 
z działalnością instytucji i organizacji 
powołanych ustawowo lub celowo do 
udzielania pomocy i opieki społecznej. 

X. kontrole

W 2013 roku Spółdzielnia kontrolowa-
na była przez następujące zewnętrzne 
organy kontrolne:
n  Państwowy Powiatowy Inspektor Sa-

nitarnyw Katowicach, który przepro-
wadził 20 kontroli, w tym 13 kontroli 
w osiedlach (w zakresie oceny przygo-
towania i przebiegu akcji deratyzacji 
oraz oceny stanu sanitarnego nieru-
chomości budynkowych i posesji) oraz  
7 kontroli w zakresie dotyczącym go-
spodarki odpadami komunalnymi,

n  Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji 
Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy  
w Katowicach, którego zakres kon-
trolny obejmował techniczne bezpie-
czeństwo pracy podczas wykonywania 
prac w pawilonie handlowym przy al. 
Roździeńskiego 203,

n  Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Katowicach, który 
przeprowadził oględziny stanu tech-
nicznego budynku przy ul. Szeligie-
wicza 6 w Katowicach,

n  Urząd Miasta Katowice Wydział Za-
rządzania Kryzysowego przeprowadził 
kontrolę problemową w zakresie reali-
zacji zadań obrony cywilnej w KSM,

n  Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu 
Skarbowego w Sosnowcu – w zakre-
sie wywiązywania się z obowiązków 
wynikających z przepisów prawa po-
datkowego: w podatku CIT – podatek 
od osób prawnych za okres 1. 01. 
2009 - 31. 12. 2009 r., a nadto prze-
prowadził sprawdzenie całokształtu 
działalności gospodarczo-finansowej 
Spółdzielni w tym okresie,

n  Regionalny Związek Rewizyjny w Ka-
towicach – lustracja pełna z zakresu 
całokształtu działalności gospodarczo-
-finansowej KSM za lata 2010-2012 
(w toku).

Kontrole wewnętrzne wynikające z rocz-
nego planu przeprowadzone w roku 
2013 dotyczyły:
n  całokształtu działalności placówki spo-

łeczno-kulturalnej i oświatowej – Klub 
„Józefinka”, Klub „Pod Gwiazdami”,

n  prawidłowości zasad ustalania i eg-
zekwowania należności wynikających 
z ustawowych praw do służebności 
drogi dojazdowej do garaży wolno sto-
jących zarządzanych przez Zakład 
Usług Parkingowych,

n  całokształtu działalności Administra-
cji Osiedli: Centrum I, Murcki, im. 
Zgrzebnioka,

n  czynności sprawdzających sposób 
realizacji zaleceń i uwag wynikających 
z kontroli wewnętrznych przeprowa-

dzonych w administracjach osiedlo-
wych w latach 2011-2012.

Komórka ds. kontroli wewnętrznej 
współopiniowała – przy wiodącym udziale 
Działu obsługi prawnej – wnioski, in-
strukcje i regulaminy wewnętrzne oraz:
n  uczestniczyła w pracach Głównej Ko-

misji Inwentaryzacyjnej KSM,
n  współdziałała z biegłymi sądowymi 

w działaniach sprawdzających zleco-
nych przez sąd – w celu przygotowa-
nia opinii dla potrzeb toczących się 
spraw sądowych,

n  na bieżąco – koordynowała sporzą-
dzanie materiałów sprawozdawczych 
przygotowywanych przez służby Spół-
dzielni poprzez elektroniczny portal 
sprawozdawczy dla Głównego Urzędu 
Statystycznego, jak też za pośrednic-
twem Działu ds. informatyki, informa-
cji aktualizujących strony internetowe 
KSM, 

n  uczestniczyła w szkoleniach i spotka-
niach podnoszących kwalifikacje za-
wodowe oraz uzupełniających wiedzę 
w zakresie powierzonych zadań.

 Na przestrzeni 2013 roku w Spółdzielni 
odnotowano wpływ: 
n  57 skarg i wniosków,
n  23 pism związanych z zakłócaniem 

spokoju i nieprzestrzegania Regula-
minu porządku domowego, poprzez 
sąsiadów i inne osoby,

n  25 pism zakwalifikowanych jako in-
terwencje w określonych sprawach. 

Przedstawiając niniejsze sprawozdanie, 
Zarząd składa podziękowanie wszystkim, 
którzy przyczynili się do niezakłóconej 
bieżącej pracy Spółdzielni, do realizacji 
omówionych i przedstawionych w nim 
zadań, do pozytywnego postrzegania 
Spółdzielni oraz uzyskanych wyróżnień. 
Zwłaszcza zaś szczególne podziękowania 
Zarząd kieruje do działaczy wszystkich 
organów samorządowych Spółdzielni, 
którzy na bieżąco, sprawując funkcje 
nadzorczo-kontrolne, przyczyniają się do 
doskonalenia pracy Zarządu Spółdzielni 
i lepszych wyników działania Katowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. Podziękowa-
nie przekazujemy także pracownikom 
Spółdzielni za ich rzetelną pracę na rzecz 
społeczności spółdzielczej i tym wszystkim 
Członkom, którzy aktywnie włączają się 
w rozwiązywanie codziennych problemów 
Spółdzielni poprzez bezpośrednie dzia-
łania i dbałość o wspólne mienie, bądź 
słuszną, lecz kulturalną krytykę zauwa-
żonych niedociągnięć i nieprawidłowości 
oraz konstruktywne wnioski.

Katowice, listopad 2013 rok
zarząd
katowIckIej SpółdzIelnI 
MIeSzkanIowej
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Sprawozdanie radY oSiedLa  
„CenTrUM–i” KSM

z dziaŁaLnoŚCi w 2013 roKU

(Dokończenie na str. 10)

Rada Osiedla „Centrum-I”  działała w 2013 
roku nadal w składzie:

n Beata LAtKOWSKA – Przewodnicząca, 
n Wiesław ŻĄDŁO – Z-ca Przewodniczącej,
n Michał MLEcZKO – Z-ca Przewodniczącej, 
n Zofia MAcuLEWIcZ – Sekretarz, 
n Bożena CIChOsZ – Członek,
n Jerzy DONIEc – Członek,
n Rafał KRÓL – Członek, 
n Danuta LAtOS – Członek, 
n Jan OsEK – Członek, 
n Regina PIĄtEK – Członek,
n Joanna WITKOWICZ – Członek. 

Skład Komisji problemowych:
 Komisja Gospodarki Zasobami 
 Spółdzielni:
n  Przewodniczący: Rafał Król, 
n  Członkowie: Jerzy Doniec, Jan Osek, 

Wiesław Żądło,
 Komisja Ekonomiczna: 
n  Przewodniczący: Michał Mleczko, 
n  Członek: Danuta Latos,
 Komisja Społeczno–Kulturalna:
n  Przewodnicząca: Regina Piątek, 
n  Członkowie: Bożena Cichosz, Joanna  

Witkowicz.

Pan Jerzy Doniec reprezentował nasze Osiedle 
w Radzie Nadzorczej KSM, pełniąc funkcję jej 
Przewodniczącego.  

W okresie sprawozdawczym  Rada Osiedla od-
była 9 posiedzeń plenarnych,  na których omawiano 
najistotniejsze sprawy dotyczące  Osiedla,  podjęła 
5  uchwał m. in. dotyczących: planu remontowego, 
planu gospodarczo-finansowego, działalności 
społeczno-kulturalnej oraz wydała kilkanaście 
opinii w zakresie swoich kompetencji.

KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI 
SPÓŁDZIELNI 

Realizując zadania, dotyczące udziału czyn-
nika społecznego w działaniach Administracji 
i Zarządu KSM,  dla utrzymania i poprawy stanu 
technicznego nieruchomości znajdujących się 
w naszym Osiedlu członkowie Komisji GZS poza 
uczestnictwem w zebraniach Rady Osiedla:
n  na bieżąco śledzili realizację planu remon-

tów przeprowadzanych w Osiedlu i zgłaszali 
swoje uwagi, co do jakości i terminowości 
prowadzonych robót,

n  brali udział  w wyborze wykonawców robót 
remontowo-budowlanych, 

n  uczestniczyli w odbiorach zakończonych robót,
n  jak co roku, dokonywali wiosennego i jesien-

nego przeglądu stanu technicznego zasobów 
Osiedla, 

n  typowali, mając przede wszystkim na uwa-
dze bezpieczeństwo naszych mieszkańców, 
najpilniejsze do realizacji prace oraz propo-
nowali rozwiązania plastyczno-budowlane 
ich wykonania,

n brali udział w przygotowaniu projektu planu 
remontów na rok 2014.

Uczestnicząc aktywnie w zebraniach Rady 
Osiedla, opiniowali techniczne aspekty problemów 
dotyczące nieruchomości w Osiedlu. Szczególnie 

przydatne dla Rady Osiedla były opracowania 
i analizy techniczne sporządzane przez Komisję 
GZS, naświetlające problemy eksploatacyjno-
-kosztowe Osiedla „Centrum-I” na tle pozostałych 
osiedli KSM. 

Proces likwidacji grupowych węzłów ciepłowni-
czych  przy ul. Grażyńskiego nie został rozpoczęty 
w tym roku, w związku z powyższym Rada Osiedla 
zwróciła się do Zarządu o ponowne wystąpienie 
do firmy TAURON Ciepło S.A o podanie wa-
runków technicznych przyłączeń, limitujących 
rozpoczęcie tych prac.

Jak przewidywaliśmy, wprowadzona od 1 lipca 
2013 roku tzw. „ustawa śmieciowa” nie przyniosła 
oczekiwanych przez władze rezultatów, cena za 
wywóz odpadów jest wyższa, śmieci wydaje się 
być więcej, a jak wygląda ich segregacja każdy 
z nas niech sam sobie odpowie.  Komisja GZS 
uczestniczyła w  wyborze lokalizacji pojemników  
na segregację odpadów i nie był to prosty wybór. 
Wszyscy wiemy jak ograniczone są możliwości 
ich usytuowania w naszym Osiedlu w taki sposób, 
aby nikomu nie utrudnić życia. 

Rada Osiedla z niepokojem stwierdza, że po-
mimo środków przeznaczonych na realizację 
wymiany stolarki okiennej, spada zaintereso-
wanie mieszkańców wymianą okien. Być może 
przyczyną jest brak środków na pokrycie 25% 
wkładu własnego, aby móc skorzystać z wymiany 
realizowanej przez Spółdzielnię.

Chcieliśmy również poinformować, że czynno-
ści przygotowawcze,  umożliwiające rozpoczęcie 
rewitalizacji terenu pomiędzy budynkami przy 
ul. Grażyńskiego 15-15a i ul. Sokolskiej 46-48, 
będące inicjatywą mieszkańców utknęły w mar-
twym  punkcie. Rada Osiedla zwróciła się z prośbą 
do Zarządu KSM o wyjednanie zgody w Urzędzie 
Miasta w sprawie wydania niezbędnych decyzji, 
które umożliwią rozpoczęcie prac.   

Mamy nadzieję, że nasze zaangażowanie w roz-
poznawanie i rozwiązywanie problemów utrzyma-
nia substancji urbanistyczno-budowlanej naszego 

Osiedla jest zauważane i zgodne z oczekiwaniami 
mieszkańców. 

KOMISJA EKONOMIcZNA

Zadaniem tej Komisji – jak co roku – była 
bieżąca analiza sytuacji finansowej Osiedla na 
podstawie opracowywanych przez Zarząd doku-
mentów zbiorczych na koniec miesiąca. Najwięcej 
uwagi poświęcono analizie kosztów i wpływów 
na fundusz remontowy oraz eksploatacji oraz 
wynikom rozliczeń wody i centralnego ogrzewania.      

W celu realizacji swoich zadań Komisja odbyła 
8 spotkań, podczas których po przeprowadzonej 
analizie jej członkowie przygotowywali swoje 
spostrzeżenia i wnioski do przedstawienia na 
zebraniach Rady Osiedla. 

 Podstawą do realizacji planów gospodarczych 
w danym roku, jest wielkość posiadanych real-
nych środków finansowych, dlatego kolejnym 
przedmiotem działania KE było dokonywanie 
wraz z Administracją Osiedla kalkulacji stawek 
z tytułu opłat za poszczególne lokale, znajdujące 
się w zasobach Osiedla.

 Wpływ na wysokość tych opłat ma wiele czyn-
ników, są to m. in. : struktura i „wiek” budynków 
Osiedla, podatki, wielkość inflacji, ceny materia-
łów i usług. 

Istotna jest również wielkość zadłużenia, która 
okresowo zwiększa się, co ma wpływ na zmniejsze-
nie się realnych przychodów. Problem zadłużenia 
Osiedla jest stale monitorowany i omawiany na 
comiesięcznych zebraniach Rady Osiedla. 

Ze względu na zaistniałe  możliwości finansowe 
oraz pozytywne doświadczenia w budynkach 
przy ul. Ordona, związane z wymianą lamp, Rada 
Osiedla podjęła decyzję o rozszerzeniu robót 
polegających na wymianie rodzaju oświetlenia 
na energooszczędne lampy typu LED w klat-
kach schodowych i korytarzach w budynkach 
mieszkalnych przy ul. Grażyńskiego od 7 do 15a 
oraz Sokolskiej 46-48, co wpłynęło na znaczne 
obniżenie zużycia i kosztu energii elektrycznej. 
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Komisja Ekonomiczna po przeprowadzonej 
analizie kosztów i wpływów za 2013 rok reko-
mendowała Radzie Osiedla, aby realizacja planów 
i zamierzeń w roku następnym przebiegała w ra-
mach posiadanych środków i nie spowodowała 
wzrostu stawek opłat zależnych od Spółdzielni. 

Niestety podwyżki opłat za korzystanie z lokali 
są odczuwalne, a to za sprawą rosnących kosztów 
generowanych głównie  przez dostawców mediów. 
I tak np. mieszkańcy naszego Osiedla za dostarczo-
ne ciepło w sezonie 2012/2013 zapłacili średnio, 
aż o 15,9% wiecej niż rok wcześniej, przy czym 
tylko w 3,9% zostało to spowodowane większym 
zużyciem. W znacznie większym stopniu niż 
wyniósł wskaźnik inflacji wzrosły ceny energii 
elektrycznej, gazu, wody i za wspomniany już 
wywóz nieczystości a także opłaty za wieczyste 
użytkowanie gruntu i od nieruchomości.

 Rada Osiedla zaaprobowała wniosek Komisji 
o pozostawieniu stawek na tym samym poziomie,  
jednocześnie zobowiązując  ją  do stałego moni-
torowania sytuacji finansowej Osiedla. 

KOMISJA  
SPOŁEcZNO-KuLtuRALNA

Podstawowymi  zadaniami Komisji Społeczno-
-Kulturalnej są:
n   współpraca w opracowywaniu planu działal-

ności społeczno-kulturalnej; 
n   pomoc w realizacji planu,
n   analiza zadłużenia z tytułu  opłat za lo-

kale, znajdujące się w zasobach Osiedla  
„Centrum-I”.

 Komisja w 2013 roku odbyła 22 spotkania, na 
które zostało zaproszone 220 osób, zalegających 
z opłatami za lokale mieszkalne za okres powy-
żej dwóch miesięcy. Chęć spotkania z Komisją 
wyraziło poprzez swoje przybycie tylko 13 osób. 

Na skutek braku uregulowania zaległości i ja-
kiejkolwiek reakcji ze strony osób zlegających 
z opłatami, Rada Osiedla zmuszona była  zaopi-
niować  i skierować do Rady Nadzorczej 4, a do 
Zarządu Spółdzielni 38 wniosków o wdrożenie 
procedur w celu wyegzekwowania zadłużeń, 
włącznie z  pozbawieniem  członkostwa w Spół-
dzielni.  Chcieliśmy jednocześnie podkreślić, że 
wśród osób zalegających z opłatami znajdują się 
także osoby nie będące w trudnej sytuacji finan-
sowej, które korzystając z wydłużonej procedury 
egzekucyjnej, kredytują się kosztem Spółdzielni,  
a tak właściwie kosztem pozostałych mieszkańców. 

Przyjemniejszą częścią działań Komisji Społecz-
no-Kulturalnej jest udział  przy realizacji zadań 
z zakresu kultury, polegający na stałej współpracy 
z Panią Ireną Borówką, Kierownikiem Klubu 
Spółdzielczego, znajdującego się w naszym Osie-
dlu. Członkowie Komisji służą wsparciem przy 
organizowaniu corocznych imprez okoliczno-
ściowych: Dnia Dziecka, spotkania z Mikołajem, 
Dnia Matki, Babci, Wigilii dla osób samotnych, 
spotkania Wielkanocnego, akcji „Zima” itp. 

Ze względu na sukcesywnie spadającą wiel-
kość odpisów na fundusz społeczno-kulturalny, 
kurczą się również środki finansowe na działal-
ność Klubu. Dlatego Rada Osiedla z satysfakcją 
przyjęła wiadomość o zmianach w finansowaniu 
utrzymania Klubów Spółdzielczych  poprzez 
partycypowanie pozostałych osiedli w kosztach 
eksploatacyjnych Klubów.

 Jest to owoc obrad Komisji Społeczno-Kul-
turalnej Rady Nadzorczej i przedstawicieli Rad 
Osiedli w dniu 25 czerwca 2013 r., w których 
uczestniczyły Przewodnicząca RO i Komisji Spo-
łeczno-Kulturalnej.

Zapis sankcjonujący powyższą inicjatywę 
znalazł się również w odpowiednich Regulami-
nach KSM.

Chociaż to kropla w morzu potrzeb, wspomogła 
nieco środki na działalność merytoryczną Klubu.  

Zachęcamy mieszkańców do zapoznania się 
z ofertą Klubu. Przecież lepiej jesienne i zimowe 
popołudnia spędzić w miłej i przyjaznej atmos-
ferze wśród przyjaciół z Klubu, niż zamknąć się 
w czterech ścianach ze swoją samotnością przed 
telewizorem.   

 Rada Osiedla sprawuje również swoją funkcję 
podczas pełnienia przez jej członków comiesięcz-
nych dyżurów, które odbywały się w każdy ostatni 
wtorek miesiąca, wg harmonogramu (z wyjątkiem 
miesięcy wakacyjnych, w których dyżury RO są 
zawieszone). Zachęcamy mieszkańców do  kon-
taktów z Radą Osiedla, podczas których chętnie 
wysłuchamy sugestii, propozycji i postaramy się 
pomóc w rozwiązaniu ewentualnych problemów.

Rada Osiedla stale współpracuje z Kierow-
nikiem Administracji, mgr inż. Markiem Sza-
rejko, który objął to stanowisko w kwietniu br. 
Zmiana ta odbyła się bez wstrząsów dla Osiedla. 
Nowy kierownik z fachowym przygotowaniem 
i dużą wiedzą w zakresie budownictwa, poprzez 
swoją sumienną pracę dał się poznać jako dobry 
gospodarz, pełen pomysłów podnoszących bez-
pieczeństwo i komfort zamieszkiwania, szybko 
wprowadzając je w życie.     

Składamy podziękowania Zarządowi KSM, 
Radzie Nadzorczej, pracownikom Administracji 
i Mieszkańcom Osiedla „Centrum-I” za współ-
pracę w minionym roku i życzymy wszystkiego 
najlepszego w nadchodzącym  roku.

Zapraszamy Mieszkańców, którym nie są 
obojętne sprawy naszego Osiedla do wzięcia 
udziału w Zebraniu Osiedlowym  w środę, 15 
stycznia 2014 roku, które rozpocznie się o godz. 
1600 w siedzibie KSM przy ul. Klonowej 35c.

Przewodnicząca Rady 
Osiedla „Centrum-I”
Beata  LatkOwska

SZANOWNI  MIESZKAńcy!

Administracja Osiedla „Centrum-I” ni-
niejszym przedstawia sprawozdanie z jej 
działalności za 2013 rok.

W okresie obejmującym sprawozdanie, Admi-
nistracja Osiedla „Centrum-I” swoją działalnością 
obejmowała majątek położony na terenie o po-
wierzchni 16.984 m2, w skład którego wchodzi:
n 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

o łącznej powierzchni użytkowej 41.156 m2 
zlokalizowanych przy ul. Grażyńskiego 7-7A, 
9-9A, 11-11A, 13-13A, 15-15A (8 kondy-
gnacji), Sokolskiej 46-48 (8 kondygnacji), 
Czerwińskiego 8 (8 kondygnacji), Ordona 
20, 20A (14 kondygnacji), Katowickiej 65 
(17 kondygnacji + nadbudówka), 

n	z  wbudowanymi: 74 garażami o łącznej po-
wierzchni użytkowej 1.369 m2 oraz 27 loka-
lami użytkowymi o powierzchni użytkowej 
1.379 m2.

Wszystkie w/w budynki wyposażone są w dźwi-
gi osobowe – razem 20 sztuk.

Na wykresie na str. 11 zobrazowano strukturę 
lokali mieszkalnych w zasobach osiedla zgodnie 
z tytułem prawnym (dane na dzień 31.12.2013 r.).

Zadania obejmujące obsługę 1001 lokali miesz-
kalnych zamieszkałych przez ok. 1599 osób             
realizowane były przez 4 pracowników biurowych 
oraz 4 konserwatorów.

Na bieżąco realizowane były zadania związane 
z administrowaniem, między innymi:
n prowadzenie ewidencji ruchu ludności we 

współpracy z Urzędem Miasta.
n prowadzenie stałego nadzoru nad jakością 

usług świadczonych przez firmy zewnętrzne, 
w tym: utrzymanie czystości i porządku na 
terenie Osiedla, koszenie traw i pielęgnacja 
zieleni, odśnieżanie, konserwacja instalacji 
(wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych, 
gazowych) w częściach wspólnych budynków 
jak i w lokalach, konserwacja hydroforni,

n	prowadzenie stałego nadzoru nad robotami bu-
dowlanymi,

n sprawdzanie wycen kosztorysowych robót 
zleconych do wykonywania firmom zewnętrz-
nym,

n organizowanie wyboru wykonawców na roboty 
remontowe oraz uczestniczenie w procedurach 
z tym związanych,

n kontrola wykonania rocznych i pięcioletnich 
przeglądów okresowych wszystkich obiektów,

n przygotowanie umów lub zleceń na wykonanie 
robót budowlanych wykonawcom zewnętrz-
nym i zakładom celowym KSM,   

n prowadzenie nadzoru nad realizacją umów 
i zleceń, o których mowa powyżej,

n comiesięczne sprawdzanie faktur pod 
względem merytorycznym, formalnym i ra-
chunkowym obciążajacych Spółdzielnię za 
dostarczane media dla osiedla Centrum-I,

n	prowadzenie spraw dotyczących ustalania 
odpowiedzialności oraz wypłatę odszkodo-
wań przez firmy ubezpieczeniowe na rzecz 
mieszkańców z tytułu zalania lokali,
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n prowadzenie w okresie wiosennym i jesiennym 
kompleksowej deratyzacji, polegającej na 
rozłożeniu środków na gryzonie w korytarzach 
piwnicznych we wszystkich budynkach miesz-
kalnych,

n kompleksowe oczyszczenie piaskownic ze 
starego piasku po okresie zimowym oraz uzu-
pełnienie  czystym,

n zlecenie specjalistycznej firmie usuwania 
gniazd szerszeni i os,

n usuwanie z korytarzy rzeczy zgromadzonych 
przez mieszkańców, którzy pomimo pisem-
nych wezwań nie raczyli tego uczynić,                                                              

n przyjmowanie użytkowników lokali zgła-
szających się do Administracji ze swoimi 
problemami dotyczącymi zamieszkania itp.,

n ustalanie przyczyn usterek i nieprawidłowo-
ści zgłaszanych przez użytkowników lokali, 
określenie sposobu oraz fizyczne ich usunięcie 
wraz z ewidencjonowaniem

 (w 2013 roku konserwatorzy w niepełnym 
składzie wykonali - 1339  różnego rodzaju 
napraw i usług, które dotyczyły robót ogól-
no-budowlanych, malarskich, dekarskich, 
stolarskich, ślusarskich, elektrycznych i hy-
draulicznych).

Administracja również współpracowała z Radą 
Osiedla Centrum-I we wspólnym rozwiązywaniu 
problemów  osiedla oraz konfliktów sąsiedzkich.   

W przypadku prac ogólnoadministracyjnych 
wyszczególnić można: wpływ 933 pism (w tym 
od mieszkańców 212), które rozpatrzono i zała-
twiono, rejestrację zmian osobowych w lokalach 
mieszkalnych, wykonanie zgłoszeń i zleceń re-
alizowanych przez konserwatorów (w tym 293 
od mieszkańców).

Podstawowe wytyczne dla działalności Admi-
nistracji to Statut KSM, regulaminy i uchwały 
organów KSM oraz zadania ustalone w planach 
ekonomiczno-gospodarczych na rok 2014.

Spółdzielcze lokatorskie
2,40%

Spółdzielcze własnościowe
65,13%

Odrębna własność
32,47%

Projekty założeń do planu gospodarczo-finanso-
wego oraz planu rzeczowo-finansowego funduszu 
remontowego „B” na rok 2014 zostały przyjęte 
przez Radę Osiedla Uchwałami w dniu 27.11.2013.

Dodać należy, że generalnym celem pracy Ad-
ministracji Osiedla jest zapewnienie prawidłowej 
eksploatacji powierzonego majątku, w tym utrzy-
manie obiektów i powiązanej z nimi infrastruktury 
we właściwym stanie technicznym, bezpieczeństwa 
i estetycznym, a nadto eliminowanie zagrożeń dla 
życia i zdrowia osób zamieszkujących.

Prowadzenie zadań związanych z eksploatacją 
zasobów w dużej mierze polega na koordyna-
cji kierunków działania Spółdzielni przyjętych 
przez Walne Zgromadzenie oraz obowiązujących 
wymogów prawa i oczekiwań użytkowników, 
z możliwościami finansowymi Osiedla opartymi 
na rachunku kosztów i wpływów.

Wydatki związane z eksploatacją w dużej mierze 
pozostają w sferze niezależnej od Administracji 
czy Rady Osiedla. Ich ciężar implikują czynniki 
zewnętrzne, a decydują o tym między innymi 
władze samorządowe oraz przedsiębiorstwa 
świadczące usługi dla Spółdzielni. Wysokość 
przedmiotowych kosztów wynika w dużym stopniu 
od skali realizacji tych usług, ilości zużywanych 
mediów, wielkości zarządzanych nieruchomości 
oraz obciążeń wynikających z przepisów prawa 
(opłaty, podatki, prowizje itp.). W grupie kosz-
tów niezależnych zawiera się szereg znanych 
wszystkim pozycji:
n wywóz odpadów komunalnych,
n zużycie wody i odprowadzenia ścieków,
n zużycie energii cieplnej,
n zużycie energii elektrycznej we wspólnych 

częściach nieruchomości,
n podatki i opłaty na rzecz Urzędu Miasta tj. 

za wieczyste użytkowanie gruntów i podatek 
od nieruchomości,

n podatki i inne obligatoryjne obciążenia, np. 
VAT, PFRON i inne opłaty i prowizje ban-
kowe.

 Sumaryczne wpływy związane z pokryciem 
kosztów eksploatacji dla naszego osiedla (wg 
naliczeń) wyniosły 2.491.060 zł, 
 w tym:
n z lokali mieszkalnych                2.058.310 zł,
n z garaży                                43.250 zł,
n	z lokali użytkowych i reklam        217.510 zł,
n z bilansu otwarcia             171.990 zł.

Należy uwypuklić temat związany z dużymi 
zaległościami w opłatach miesięcznych za lo-
kale mieszkalne i niemieszkalne, stąd wartość 
rzeczywistych wpływów do Spółdzielni była 
znacznie niższa – zadłużenie z tytułu opłat na 
dzień 31.12.2013 r. wyniosło 474.815 zł.

Jednocześnie dość istotną pozycję w przycho-
dach stanowiły wpływy pozyskane z najmu lokali 
użytkowych lub powierzchni pod nośniki rekla-
mowe (bilboardy), które zasiliły Osiedle kwotą tj. 
217.510 zł, co może przekładać się na stabilność 
finansową, mając równocześnie wpływ na zmniej-
szenie obciążenia finansowego dla mieszkańców 
osiedla i przesunięcie w czasie mało komfortowej 
sytuacji, kiedy konieczna staje się podwyżka sta-
wek składników opłaty miesięcznej z powodu 
wciąż rosnących kosztów.

Koszty na rachunku eksploatacji Osiedla „Cen-
trum-I” ukształtowały się następująco:
n zużycie wody i odprowadzenie ścieków w lo-

kalach mieszkalnych, użytkowych i garażach 
– 751.820 zł,

n przeglądy wynikające z Ustawy Prawo Bu-
dowlane oraz kontrole techniczne, roboty kon-
serwacyjne i drobne naprawy, w tym koszty 
utrzymania brygady konserwatorów zatrudnio-
nych w Osiedlu oraz koszty zrealizowanych 
w Osiedlu w trakcie całego 2013 roku usług, 
a także partycypacji w utrzymaniu w gotowości 
w ramach pogotowia – Serwisu Technicznego 
KSM – 326.310 zł (szczegółowo o kosztach 
kontroli technicznych piszemy niżej),

n obsługa Osiedla (koszty administracyjno-biu-
rowe, a w tym koszty osobowe z narzutami, 
koszty posiedzeń Rady Osiedla, koszty BHP, 
transportu, utrzymania pomieszczeń admini-
stracyjnych, koszty materiałów biurowych 
i podmiotów nietrwałych, usług telefonicz-
nych, bankowych i innych) – 291.700 zł,

n	utrzymanie terenów Osiedla, w tym pielęgnacja 
zieleni, odśnieżanie, usługi porządkowo-czy-
stościowe gospodarzy budynków – 205.800 zł,

n wywóz nieczystości stałych – 219.520 zł,
n energia elektryczna części wspólnych nieru-

chomości (poza lokalami) – 107.230 zł,
n konserwacja gniazd RTV, konserwacja 

domofonów oraz konserwacja dźwigów – 
125.380 zł,

n opłaty publicznoprawne, tzn. opłaty za wieczy-
ste użytkowanie terenów oraz suma odprowa-
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oSiedLa „CenTrUM-i” za 2013 roK
dzanych do gminy podatków od nieruchomości 
– 105.160 zł,

n odczyty wodomierzy w lokalach mieszkal-
nych, użytkowych, pomieszczeniach ogólnego 
użytku, garażach i przeprowadzenie rozliczeń 
zużycia wody – 16.920 zł,

n pozostałe koszty, obejmujące wydatki nie 
występujące cyklicznie, w tym koszty ubezpie-
czenia, PFRON,  koszty dewastacji, wymiany 
źródeł światła itp. - 125.380 zł.

Podane wyżej składniki zostały określone na 
podstawie wykonania za trzy kwartały z doszaco-
wania wielkości (odpowiednio) za IV kwartał br. 
wygenerowały w 2013 roku kwotę łączną kosztów 
eksploatacji wynoszącą  2.275.220 zł (kwota ta 
nie zawiera kosztów centralnego ogrzewania).

  Na wykresie poniżej przedstawiono struktu-
rę udziału poszczególnych kosztów/składników 
eksploatacji Osiedla „Centrum-I”.

Czytelne zatem staje się, że faktycznie ponad 
1/3 kosztów eksploatacji generują zużycie wody 
i odprowadzenie ścieków (ceny tego medium są 
niezależne od Spółdzielni, o stawce decyduje Rada 
Miasta Katowice, mimo to obarczeni jesteśmy 
dodatkowo kosztami odczytów i rozliczenia jego 
zużycia). Duże znaczenie mają również obligato-
ryjne przeglądy techniczne budynków, budowli, 
małej architektury wraz z robotami konserwacyj-
nymi i obsługą osiedla.

Zadania związane przede wszystkim z koniecz-
nością zapewnienia warunków bezpiecznego za-
mieszkiwania, które wynikającą z aktów prawnych, 

w tym Ustawy Prawo Budowlane, wiązały się z ko-
niecznością wydatkowania następujących kwot:
n kontrola technicznej sprawności budynków 

– 18.760,00 zł,
n kontrola instalacji gazowej – 17.420,00 zł,
n kontrola przewodów kominowych (spalino-

wych i wentylacyjnych) – 15.620,00 zł,
n badania techniczne dźwigów osobowych przez 

Urząd Dozoru Technicznego – 14.420,00 zł,
n przegląd instalacji ppoż. (oddymianie, tzw. 

„suche piony”, hydrantowa) – 10.360,00 zł,
n kontrola gaśnic – 1.490,00 zł,

W celu zapewnienia utrzymania i poprawy stanu 
estetyki zewnętrznej przestrzeni zamieszkania, 
zwłaszcza terenów zielonych (trawniki, drzewa, 
krzewy), zlecono Zakładowi Ciepłowniczemu 
KSM - Dział Zieleni następujące prace:
n koszenie terenów zielonych na terenie całego 

osiedla (trzykrotnie w ciągu roku) – koszt:        
11.514 zł,

n pielęgnacja (w tym wycinka, ogławianie) 
drzew i krzewów na terenie całego Osiedla – 
koszt:  7.884 zł.

Ponadto przeprowadzono jeszcze następują-
ce działania:
n dezynsekcja budynku przy ul. Katowickiej 

65 – koszt: 2.582 zł,
n	dezynsekcja budynku przy ul. Sokolskiej  

46-48 – koszt : 492 zł,
n deratyzację (teren całego osiedla - dwukrotnie) 

– koszt: 2.711 zł,
n dezynfekcję piaskownic (6 szt.) – 221 zł,
n usunięcie gniazda os w budynku przy ul. Gra-

żyńskiego 15A – koszt: 197 zł.

Należy również nadmienić, iż wpuszczanie przez 
naszych mieszkańców do budynków nieznanych 
osób generuje dodatkowe koszty eksploatacyjne 
związane z wyrządzanymi szkodami, takimi jak: 
uszkodzone zamki do pralni i piwnic, zniszczone 
oświetlenie, zanieczyszczone klatki schodowe, 
uszkodzone ściany i sufity korytarzy, włamania 
do pomieszczeń technicznych.

Największe tego typu problemy występują 
w budynku Katowicka 65.

Opracowywanie, ustalanie priorytetów, kate-
goryzacja i realizacja planu remontów w 2013 r. 
uwarunkowana była obowiązkami zarządcy nieru-
chomości wynikającymi m. in. z przepisów Ustawy 
Prawo Budowlane (głównie okresowe kontrole 
polegające na sprawdzeniu stanu technicznego 
obiektów budowlanych), zaleceń Urzędu Dozoru 
Technicznego, ochrony przeciwpożarowej oraz 
potrzeb bieżących wynikających z prowadzonych 
przeglądów wiosenno-jesiennych. Pod uwagę 
wzięto także ustalenia samorządu spółdzielczego, 
w szczególności Rady Osiedla.

Zakres zadań remontowych Osiedla ujętych 
w Planie Remontów i zatwierdzonych Uchwałą 
Nr 3/2012 z dnia 21.11.2012 roku oraz czyn-
niki zewnętrzne (uzyskanie stosownych zgód, 
pozwoleń itp.) warunkowały rozchód środków 
finansowych z funduszu remontowego części „B”. 
Wartość końcowa zrealizowanych w 2013 r. robót 
remontowych zamknęła się kwotą w wysokości 
642.476 zł, natomiast wartość zadań zaplanowa-
nych, lecz niezrealizowanych to kwota 208.486 
zł. Wpływy planowane, nominalne na część „B” 
funduszu remontowego wyniosły 1.349.847 zł (w 
tym bilans otwarcia 2013 r. w kwocie 522.978 zł).

Realizacja zadań ujętych w Planie Remontów 
2013 roku przedstawia się następująco:

n wymiana stolarki okiennej:

– realizowana w lokalach mieszkalnych – koszt: 
25.000 zł,

– refundacja wymiany stolarki okiennej zre-
alizowanej przez użytkowników lokali we 
własnym zakresie – koszt: 30.000 zł,

– wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach 
przynależnych, technicznych oraz ogólnego 
użytku w budynkach przy ul. Czerwińskiego 
8, Ordona  20A i Katowickiej 65 – koszt:          
3.446 zł

n roboty murarsko-tynkarskie:

– remont podestów przed wejściami do klatek 
schodowych budynku przy ul. Grażyńskiego     
7-7A – koszt: 9.029 zł,

– remont podestów przed wejściami do klatek 
schodowych budynku przy ul. Grażyńskiego 
11-11A – koszt: 9.029 zł,  

– remont kominów (tynki trzonów, czapy ko-
minowe, nasady kominowe, izolacja) w bu-
dynku przy ul. Grażyńskiego 13-13A – koszt: 
4.810 zł,

12,74%

32,84%

14,26%

9,59%

9,59%

4,68%

5,48%

4,59%
0,74%

5,48%

Obsluga Osiedla Woda i odprowadzenie scieków

Przeglady i kontrole techniczne, roboty konserwacyjne Utrzymanie terenów Osiedla

Wywóz nieczystosci stalych Energia elektryczna czesci wspólnych (poza lokalami)

Konserwacja gniazd RTV, domofonów, dzwigów Oplaty publiczno-prawne

Odczyty wodomierzy i rozliczenie zuzycia wody Pozostale
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– remont kominów (tynki trzonów, czapy komi-

nowe, nasady kominowe, izolacja) w budynku 
przy ul. Ordona 20A – koszt: 7.838 zł,

n roboty malarskie:
–   remont klatki schodowej (korytarz wejścio-

wy od strony północnej) w budynku przy ul. 
Katowickiej 65 – koszt: 45.434 zł,

n roboty elektryczne:

– wymiana oświetlenia klatki schodowej i kory-
tarzy (na energooszczędne) w budynku przy 
ul. Ordona 20 – koszt :  19.500 zł,

–  wymiana oświetlenia klatki schodowej i kory-
tarzy (na energooszczędne) w budynku przy 
ul. Ordona 20A – koszt : 19.500 zł,

n mała architektura:
–    remont podjazdu do garaży wbudowanych 

(strona północna) budynku przy ul. Grażyń-
skiego 9 – 9A – koszt : 37.219 zł,

– remont chodnika (strona zachodnia) przy 
budynku Czerwińskiego 8 – koszt : 21.690 zł,

– remont schodów terenowych (narożnik północ-
no - zachodni) przy budynku Czerwińskiego 
8 – koszt : 2.890 zł,

– remont nawierzchni dojazdu do garaży wbu-
dowanych w budynku Ordona 20 – koszt: 
46.500 zł,

– remont chodnika (strona zachodnia) przy 
budynku Katowicka 65 – koszt : 15.100 zł,                                                            

– remont schodów terenowych (strona wschodnia 
i zachodnia) przy budynku Katowicka 65 – 
koszt : 11.853 zł,

– Zaplanowane na kwotę 100.000 zł zadanie tj. 
zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy 
budynkami (chodniki, miejsca postojowe) 
przy ul. Grażyńskiego 15-15A i ul. Sokolskiej 
46-48 z uwagi na czynniki zewnętrzne ( brak 
wiążącej odpowiedzi Urzędu Miasta Katowice 
w sprawie służebności działki nr 58/19) oraz 
na kwotę 130.000 zł zadanie tj. remont dachu 
budynku Grażyńskiego 15-15A nie zostały 
zrealizowane, jednakże roboty te ujęto wplanie 
2014 roku.

n remonty dźwigów:

– remont dźwigu osobowego w budynku przy 
ul. Grażyńskiego  7A – koszt: 57.240 zł,

– remont dźwigu osobowego w budynku przy 
ul. Grażyńskiego   9A– koszt: 57.240 zł,

– remont dźwigu osobowego w budynku przy 
ul. Grażyńskiego 13A– koszt: 57.240 zł,

– remonty dźwigow osobowych wynikające 
z zaleceń Urzędu Dozoru Technicznego – 
koszt: 75.000 zł,

 Oprócz robót zaplanowanych wykonano m.in. 
następujące zadania remontowe wynikające 
z awarii lub dewastacji:

–     wymiana piętrowskazywaczy – dźwigi oso-
bowe w budynku przy ul. Katowicka 65 – 
7.233 zł,

–    naprawa drzwi szybowych (po dewastacji) - 
dźwig osobowy w budynku przy ul. Ordona 
20A – 881,28 zł,

– naprawa tablicy sterowej  dźwigu osobowe-
go w budynku przy ul. Ordona 20A – koszt: 
1.868 zł,

– naprawa drzwi szybowych (po dewastacji) - 
dźwig osobowy w budynku przy ul. Ordona 
20A - koszt: 758 zł,

– wymiana pęknietej szyby oraz amortyzatora 
- dźwig osobowy w budynku przy ul. Kato-
wickiej 65 – koszt: 281 zł,

– wymiana amortyzatora - dźwig osobowy w bu-
dynku przy ul. Ordona 20 – koszt: 178 zł,

– naprawa silnika napędu drzwi kabinowych - 
dźwig osobowy w budynku przy ul. Ordona 
20A - koszt: 1326 zł,

 inne:
– przesunięcie środków do części „A” Fundu-

szu Remontowego – przyspieszenie spłaty 
zobowiązań nieruchomości budynkowych 
usytuowanych w osiedlu – koszt 98.800 zł,

– wymiana instalacji gazowej wraz z przenie-
sieniem pionów i gazomierzy na korytarz 
w budynku przy ul. Ordona 20. Kontynuacja 
robót z 2012 r. z powodu utrudnień (zabudowa 
w przedpokojach i brak dostępu do mieszkań) 
– koszt :108.486 zł,

– remont chodnika (strona wschodnia) przy bu-
dynku Czerwińskiego 8 (roboty nie wykonane 
w 2012 r.) - koszt : 17.000 zł,

– wymiana tablicy rozdzielczej (rozdzielnicy 
elektrycznej, tryb awaryjny) w budynku Czer-
wińskiego 8 – 6.769 zł,

– naprawa ubytków tynków kominów i murów 
ogniowych (kontynuacja robót z 2012 r.) w bu-
dynku przy ul. Grażyńskiego 9 – 9A – koszt: 
4.940 zł,

– uzupełnienie brakujących oraz umocowanie 
poluzowanych kratek wentylacyjnych stropo-
dachów w budynkach : Grażyńskiego 7 -7A, 
9 – 9A, 11 – 11A, 13 – 13A, 15 – 15A, Sokol-
ska 46 – 48 (zalecenia z rocznego przeglądu 
technicznego obiektów) – koszt: 3.480 zł,

Lp. Adres budynku
Zadłużenie na budynek

[zł]

Średnie zadłużenie na 
mieszkanie

[zł/mieszkanie]
1 Grażyńskiego 7-7A 22.906   552.01
2 Grażyńskiego 9-9A  6.036   141,80
3 Grażyńskiego 11-11A 53.238   1.183,06   
4 Grażyńskiego 13-13A 28.135   654.30
5 Grażyńskiego 15-15A  8.013  176,58
6 Sokolska 46-48  50.741  1.205,79 
7 Czerwińskiego 8       8.559     1 74,68
8 Ordona 20   54.317    411,50
9 Ordona 20A  18.001    139,54
10 Katowicka 65  73.769    431,40

RAZEM 323.715    5.070,66 

– wymiana istniejących lamp oświetleniowych 
na energooszczędne lampy Led w klatkach 
schodowych i piwnicach w budynkach : Gra-
żyńskiego 7 -7A, 9 – 9A, 11 – 11A, 13 – 13 
A, 15 – 15A, Sokolska 46 – 48 (Uchwała 
Rady Osiedla nr 2/2013 z dnia 25.09.2013 
r.) – koszt : 60.000 zł,

Wzmiankowane już wyżej zadłużenie z tytułu 
nie wnoszenia opłat miesięcznych za lokale (po-
mniejszające realne wpływy dla Spółdzielni) wzro-
sło w porównaniu z rokiem ubiegłym o 24,74%, 
a wyniosło 592.288 zł na dzień 31.12.2013 r., 
w tym:
n dla lokali mieszkalnych – 323.715 zł,
n dla lokali użytkowych – 258.536 zł,
n dla garaży – 2.895 zł,
n pozostałe (tablice, dzierżawy terenu, reklamy 

itp.) – 7.142 zł.
W tabeli poniżej przedstawiono sytuację zale-

głości w opłatach na poszczególnych nierucho-
mościach Osiedla (dla lokali mieszkalnych).

Administracja Osiedla we współpracy z Radą 
Osiedla organizowała i uczestniczyła cyklicznie 
w spotkaniach z użytkownikami lokali posiada-
jącymi zadłużenia z tytułu nie wnoszenia opłat 
miesięcznych. W tym celu zorganizowano 22 spot- 
kania, na które zaproszono 220 osób, z których na 
takie spotkania przybyło zaledwie 13 osób. Osoby 
zadłużone informowano o możliwości uzyskania 
finansowej pomocy w postaci dodatku mieszka-
niowego (MOPS) i pomimo różnych przeciwności 
losu kilkanaście osób z tego sposobu skorzystało. 
Czasami delikatnie sugerowano również zamianę 
lokali na mniejsze (mniejszy lokal – mniejsze 
opłaty). W stosunku do wszystkich dłużników 
działania windykacyjne były prowadzone przez 
cały rok, a stosowne wnioski dotyczące podjęcia 
dalszych bardziej restrykcyjnych kroków włącznie 
z pozbawieniem członkostwa w Spółdzielni, były 
kierowane do Zarządu i Rady Nadzorczej Spół-
dzielni.

kierownik administracji 
Osiedla „Centrum-I”
mgr inż. MaRek  szaRejkO
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zaŁoŻenia do proJeKTU pLanU  
dziaŁaLnoŚCi goSpodarCzeJ

oSiedLa „CenTrUM-i’’ na 2014 roK

Zarówno plan założeń ekonomiczno–gospo-
darczych na rok 2014, jak i plan remontów 
Osiedla „Centrum-I” zostały zatwierdzo-

ne podczas posiedzenia Rady Osiedla w dniu 
27.11.2013 r. stosownymi uchwałami odpowied-
nio: Uchwałą Nr 4/2011 i Uchwałą Nr 3/2011. 
Poniższe dane obrazują zakres i kierunek działań, 
jakie będą realizowane w roku 2014. 

Opracowanie projektu założeń planu remontów 
na rok 2014 poprzedza generalnie:
n analiza zaleceń z kontroli sprawności technicz-

nej budynków i terenu przyległego, zaleceń 
Urzędu Dozoru Technicznego w kwestii stanu 
technicznego dźwigów, wnioski z kontroli pod 
względem bezpieczeństwa ppoż.,

n analiza robót wykonanych w latach poprzed-
nich na danej nieruchomości,

n analiza wyników przeglądów wiosennych i je-
siennych zasobów przeprowadzonych wspólnie 
z przedstawicielami Rady Osiedla,

n rozpatrzenie zgłoszeń i postulatów użytkow-
ników lokali.

Pełna realizacja planu, uzależniona jest od 
pozyskania zaplanowanych wpływów, czyli ter-
minowego regulowania opłat miesięcznych za 
użytkowanie lokali zarówno mieszkalnych, jak 
i użytkowych oraz garaży. Kolejny czynnik to skala 
dewastacji i koszt ich usuwania, uszczuplający 
środki finansowe, które mogłyby być wykorzystane 
na realizację innych robót remontowych.

Planowane wydatki z funduszu remontowego 
w części „B” na rok 2014 wyniosą 820.570 zł, 
natomiast nominalne wpływy winny zamknąć się 
kwotą 917.160 zł. Zadania rzeczowe w ramach 
dostępnych środków finansowych przedstawiają 
się następująco:

1. Wymiana stolarki okiennej – koszt ogółem 
55.000 zł, w tym:

– realizowana przez Spółdzielnię w mieszka-
niach – 15.000 zł,

– realizowana przez członków we własnym 
zakresie, koszty refundacji – 40.000 zł.

2.   Roboty dekarskie – koszt ogółem 260.000 zł
–     remont dachu budynku Grażyńskiego 15-15A 

(kontynuacja z 2013 roku) – 130.000 zł,
–  remont dachu budynku Grażyńskiego 9-9A  

– 130.000 zł,
3.   Roboty murarsko-tynkarskie – koszt ogółem 

38.000 zł, w tym:
– remont podestów przed wejściami do klatek 

schodowych budynku przy ul. Grażyńskiego    
9- 9A - 9.000 zł,

– remont podestów przed wejściami do klatek 
schodowych budynku przy ul. Grażyńskiego    
13- 13A - 9.000 zł,

– remont kominów (tynki trzonów, czapy komi-
nowe, nasady kominowe, izolacja) w budynku 
przy ul. Grażyńskiego 11-11A - 10.000 zł,

– remont kominów (tynki trzonów, czapy komi-
nowe, nasady kominowe, izolacja) w budynku 
przy ul. Ordona 20 – 10.000 zł,

4.    Roboty instalacyjne wod.-kan.-gaz, c.c.w.:
– wykonanie sieci kanalizacyjnej i zlewni wody 

opadowej od strony południowej budynku 
Czerwińskiego 8 – koszt 20.000 zł.

5.    Roboty elektryczne – koszt ogółem 61.900 zł
– wymiana oświetlenia korytarzy, klatki scho-

dowej i piwnic (na energoszczędne Led) - 
w budynku Katowicka 65 – 44.000 zł,

– wymiana oświetlenia korytarzy piwnic (na 
energoszczędne Led) – Ordona 20 – 2.100 zł,

– wymiana oświetlenia korytarzy, klatki scho-
dowej i piwnic (na energoszczędne Led) - 
w budynku Czerwińskiego 8 – 12.000 zł,

– wymiana oświetlenia korytarzy piwnic (na 
energoszczędne Led) – Ordona 20A – 1.800 zł,

– montaż kamer w poziomie „ - 1 „ w budynku 
Katowicka 65 – 2.000 zł,

6.    Roboty elewacyjne :
– częściowe malowanie elewacji parterów bu-

dynków osiedla – 20.000 zł
7.   Mała architektura – koszt ogółem 170.000 

zł, w tym:
– zagospodarowanie terenu zielonego (chodniki, 

miejsca postojowe) pomiędzy budynkami przy 
ul. Grażyńskiego 15-15A i ul. Sokolskiej 46-
48 – 120.000 zł,

– remont podjazdu do garaży wbudowanych 
w budynku przy ul. Grażyńskiego 7-7A  
(strona północna) oraz przyległych do niego 
chodników (strona wschodnia i zachodnia) – 
50.000 zł.

8. Remonty dźwigów – koszt ogółem 184.800 
zł, w tym:

– remont dźwigu osobowego w budynku przy 
ul. Grażyńskiego 13 – 55.000 zł,

– remont dźwigu osobowego w budynku przy 
ul. Ordona 20 – 70.000 zł,

– spłata kredytu wymiany dźwigów w budynkach 
Grażyńskiego 7A, 9A, 13A, 15, Sokolska 48 
- 9.800 zł

– remonty dźwigów osobowych wynikające 
z zaleceń UDT (na terenie osiedla) – 50.000 zł.

9. Inne: 
– przesunięcie środków do części „A” Funduszu 

Remontowego, przeznaczonych na oddłuże-

nie  nieruchomości usytuowanych w osiedlu 
Centrum I – 98.800 zł

W przypadku eksploatacji podstawowej prze-
widziano po stronie kosztów następujące kwoty: 
koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi 
i utrzymania nieruchomości - 4.212.380 zł,
 w tym, m. in.:
n zimna woda i odprowadzenia ścieków 

737.780 zł,
n wywóz nieczystości stałych  

 261.770 zł,
n koszty c. o.    

1.336.210 zł,
n konserwacje i kontrole techniczne  

 435.690 zł,
n energia elektryczna (poza lokalami)  

91.200 zł,
n odpis na fundusz remontowy w części „B” 

 841.990 zł,
n podatki i opłaty lokalne   

  - 90.690 zł,
n utrzymanie czystości i terenów zielonych 

201.020 zł,
n obsługa administracyjna osiedla  

231.840 zł,
n ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe 

23.600 zł,
n koszty eksploatacji lokali użytkowych 

 150.520 zł,
n koszty eksploatacji garaży  

  92.880 zł.

Nadmienić należy, że obowiązki wynikające 
z Ustawy Prawo Budowlane (art. 62) obligują do 
przeprowadzenia następujących kontroli obiektów 
budowlanych i instalacji:
n kontrola okresowa stanu technicznego obiek-

tów budowlanych – zaplanowana kwota: 
18.760 zł,

n kontrola stanu technicznego instalacji i urzą-
dzeń gazowych wraz z usunięciem ewentu-
alnych nieszczelności – zaplanowana kwota: 
19.330 zł,

n kontrola przewodów kominowych i spali-
nowych wraz z czyszczeniem przewodów 
– zaplanowana kwota: 18.300 zł.

Na zakończenie składam serdeczne podziękowa-
nia wszystkim Mieszkańcom Osiedla, członkom 
Rady Osiedla, Zarządowi Katowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej i Współpracownikom za przychyl-
ność, pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu codzien-
nych problemów  Osiedla oraz przyczynienie się 
do realizacji niełatwych zadań.

                                             
kierownik administracji 
Osiedla „Centrum-I”
mgr inż. MaRek  szaRejkO
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Sprawozdanie z dziaŁaLnoŚCi  
SpoŁeCzno-KULTUraLneJ

KLUbU „CenTrUM” KSM za 2013 r.

W Osiedlu „Centrum-I” działalność spo-
łeczno-kulturalna jest prowadzona 
przez Klub Spółdzielczy „Centrum” 

przy ul. Grażyńskiego 9a. Działalność Klubu 
poprzez współpracę na płaszczyźnie społecz-
no-kulturalnej jest prowadzona i kierowana do 
mieszkańców nie tylko z Osiedla „Centrum-I” 
ale poprzez otwartą formę i różnorodność działań, 
organizację imprez, spotkań  oraz zajęć w sekcjach 
stałych również do mieszkańców z innych Osiedli 
KSM, m. in.: „Graniczna”, „Superjednostka”, 
„Ścigały”, „Śródmieście”, „Wierzbowa”, „Za-
wodzie”, „Ściegiennego”, „HPR”, „Gwiazdy”, 
„Kukuczki”. Klub „Centrum” pełni rolę miejsca 
spotkań kulturalnych, a poprzez muzykę, sztukę, 
zajęcia rekreacyjne, koła zainteresowań jest miej-
scem wypoczynku, relaksu, rozrywki, zabawy, 
dobrego samopoczucia, miejscem do realizacji 
swoich zainteresowań, umiejętności, możliwości 
prezentacji swojej twórczości i pasji, a przede 
wszystkim odskocznią od codzienności i samot-
ności, miejscem integracji międzysąsiedzkiej.

W ramach „Akcji Zima” i „Akcji Lato” obej-
mujące miesiące: styczeń, luty, lipiec i sierpień 
zorganizowano dla dzieci: pod hasłem „Ferie 
z Klubem” zimowe rozgrywki sportowe, natomiast 
dla dorosłych: spotkania noworoczne z formą 
taneczną, wieczory kolędowe przy klubowym 
żłóbku pod tytułem: „Hej, kolędo leć” z udzia-
łem naszych zespołów śpiewaczych „Wesołe 
Kumoszki” i „Alle Babki”; zabawy karnawałowe 
pod hasłem: „Karnawałowy Balonik”; imprezy 
rozrywkowe i okolicznościowe z okazji „Dnia 
Babci i Dziadka”, „Tłustego Czwartku”, „Walenty-
nek”, „Ostatków”, „Dnia Śledzia”; zimowy relaks 
i spacery w zimowej aurze pod hasłem:„Spacer 
z Panną Zimą”, „W zimowej szacie”, „Karna-
wałowy relaks” po parku Śląskim i Muchowiec 
dla sympatyków kijków nordic walking; kąciki 
kulinarne pt.: „Lodowa Rybka”, „Dzień Śledzia”; 
wystawy indywidualne fotograficzne pt.: „Na 
wędrówkę ruszyć czas” Edwarda Kućmierza, wy-
stawę Masek Karnawałowych wykonanych przez 
osoby niepełnosprawne przy współpracy z BWA; 
gościnne występy artystyczne i karnawałowe 
naszych klubowych zespołów dla  mieszkańców 
z innych osiedli naszej Spółdzielni.

Dodatkowo pod hasłem „Letni wypoczynek” 
zorganizowano: z cyklu „Zielono mi” letnie ple-
nerowe biesiady przy ognisku w Parku Śląskim 
z pieczeniem kiełbasek i krupnioków w Rosarium; 
wycieczki dalekie i bliskie z cyklu „Poznaj i wy-
poczywaj” do:  Egzotarium, nad zalew w Papro-
canach ze zwiedzaniem zameczku w Promnicach, 
do zespołu pałacowego w Świerklańcu, ogrodów 
pokazowych „Kapias” w Goczałkowicach, ogro-
dów botanicznych w Mikołowie; z cyklu „Bli-
żej Natury” zorganizowano wyjazdy połączone 
z relaksem, ruchem i wypoczynkiem: na Stawiki 
w Sosnowcu, do Parku Śląskiego, na Muchowiec, 
nad stawy „Janina” , Barbara” i do „Rybaczówki” 

w Giszowcu, na Rów Wełnowiecki,  oraz waka-
cyjne wędrówki piesze trasami: Dolina Trzech 
Stawów-Muchowiec oraz „zielonym szlakiem” 
z Muchowca do Giszowca; letnie biesiady z piosen-
ką m. in. pod hasłem: „Śpiewaj z nami sąsiadami”; 
letnie występy artystyczne z udziałem amatorskich 
zespołów: „Kuczeryki”, „Retro”, „Józefinki”, 
„Wesołe Kumoszki”, „Alle Babki”; spotkania 
z piosenką Karaoke; pod hasłem: „Kulinarne Lato” 
zorganizowano spotkania połączone z degustacją 
potraw; pod hasłem: „Słoneczny Pass” - wakacyjne 
rozgrywki w brydża oraz w kręgle w Centrum 
Rozrywki IMAX; spotkania przyrodnicze pt.: 
„Lato w Kadrze”; z cyklu: „ Letnia suitka-igła 
i nitka”- spotkania miłośników haftu artystycznego; 
w czasie  niepogody zorganizowano pod hasłem: 
„Wakacyjny Fart”- spotkania połączone z grami 
towarzyskimi, quizami, zajęciami poprawiającymi 
pamięć, spostrzegawczość, refleks.

W ciągu całego roku poza Akcjami „Zima” 
i „Lato” zorganizowano również szereg różno-
rodnych form:

n dla dzieci: gry i zabawy, spektakl teatru 
„Skrzat” oraz rozrywki połączone z konkursami 
z okazji Dnia Dziecka przy współpracy z Klubem 
„Trzynastka”; „Spotkanie z Mikołajem” i za-
bawa w podróż muzyczno-taneczną pociągiem 
św. Mikołaja, gwiazdkowe upominki i paczki 
mikołajkowe, zabawy ruchowe ze sztuczkami 
cyrkowymi, konkursy, balonowe zabawy w zoo.
n dla dorosłych: imprezy rozrywkowe z formą 

taneczną, okolicznościowe, świąteczne (Dzień 
Matki, Kobiet, Seniora, Sąsiada, Wielkanoc, Wigi-
lia, Andrzejki, Mikołajki itp.); występy artystycz-
ne, koncerty, recitale, liczne gościnne występy 
naszych Zespołów Śpiewaczych „Alle Babki” 
i „Wesołe Kumoszki” poza siedzibą klubu dla: 
mieszkańców naszej Spółdzielni, Spółdzielni 
im.I. J. Paderewskiego”, Klubów Seniora, Kół 
Emerytów i Rencistów, Domów Kultury, Dzien-
nych Domów Pomocy Społecznej, podopiecznych 
Zakładów Leczniczo-Opiekuńczych w Katowicach 
oraz  na inauguracji Uniwersytetu III Wieku, 
Związku Nauczycielstwa Polskiego; spotkania 
z piosenką, biesiadne, z muzyką Karaoke: „Lato 
czeka”; wystawy autorskie i wernisaże m. in. 
wystawa numizmatyczna pod tytułem: „Czas to 
pieniądz” Elżbiety Treli, wystawa fotograficzna - 
piękno przyrody ujęte w „Czterech Porach Roku” 
Katarzyny Kućmierz, wernisaż malarstwa olejnego 
i akrylowego Józefa Burzyńskiego: „Piękno pej-
zażu”; zajęcia plastyczne, podczas których spod 
rąk seniorów powstały przepiękne, oryginalne 
i niepowtarzalne prace w postaci kartek okoliczno-
ściowych i świątecznych; konkursy BRD z wiedzy 
o przepisach ruchu drogowego; autorskie wieczory 
przy świecach z poezją Elżbiety Banasik; kąciki 
kulinarne: „Jesień na talerzu”, „Czas na deser”, 
„Smakuj z wiosną”, „Zielony dzień św.Patryka” 
połączone z degustacją potraw; wycieczka rekre-

acyjno-poznawcza do Palmiarni w Gliwicach; cykl 
spotkań o tematyce zdrowia, zdrowego odżywiania 
pod hasłem: „Ku Zdrowiu”; wędrówki piesze 
pod hasłem: „Szlakiem żółtego liścia” wiodące 
leśną trasą z Giszowca na Muchowiec, „Babie 
lato” po Dolinie Trzech Stawów, „Ku spotkaniu 
z latem” w Parku Śląskim, „Majówka w Parku”, 
„Wiosna, wiosna ach to Ty”, „Barwy Jesieni” 
w parku Muchowiec dla sympatyków kijków 
nordic walking, cykl spotkań integracyjnych dla 
osób niepełnosprawnych narządu ruchu: „Nie 
Jesteś Sam” i „Tacy Sami” w celu ich aktywizacji 
w życiu społecznym, zawodowym, kulturalnym 
i sportowym w połączeniu z prezentacją mate-
riałów szkoleniowych z żeglarstwa i rajdowej 
nawigacji samochodowej oraz poprzez udział 
w zajęciach z aktywnej rehabilitacji w pokony-
waniu barier architektonicznych.

 Ogółem w 2013 roku zorganizowano 88 
imprez, z których skorzystało 1462 osoby.

Ważnym i stałym punktem działalności społecz-
no-kulturalnej klubu jest organizacja zajęć w ra-
mach sekcji stałych i kół zainteresowań. W 2013 
roku  działały następujące sekcje i koła:

Klub Seniora, Koło Emerytów, Koło Brydżysty 
i Miłośników Gry w Remika, Koło Szachisty, 
Koło Miłośników Haftu Artystycznego, Koło 
Sympatyków Nordic Walking, Koło Sympaty-
ków Aktywności Fizycznej z formą gimnastyki 
wzmacniającej dla seniorów, Gimnastyka Ogólno-
usprawniająca w gr.II i III dla dorosłych, Zespół 
Śpiewaczy „Wesołe Kumoszki”, Zespół „Alle 
Babki”, w których uczestniczyło 180 osób.

Niezależnie od form oferowanych przez Klub 
„Centrum” mieszkańcy naszego  Osiedla mieli 
możliwość uczestnictwa  w imprezach organi-
zowanych w układzie ogólnospołecznym przez 
Dział Społeczno-Kulturalny. 

Koszty prowadzonej działalności społeczno-
-kulturalnej i oświatowej w 2013  r. wyniosły: 
63.430 zł.

W 2013 roku otrzymaliśmy dofinansowanie 
do działalności programowej Klubu „Centrum” 
od Zarządu KSM oraz osiedli współpracujących 
z nami na płaszczyźnie społeczno-kulturalnej. 
Naszą działalność programową wsparł również 
pan Wiesław Żądło. Za co serdecznie dziękujemy.  

Na przestrzeni 2013 roku kontynuowano współ-
pracę na płaszczyźnie kulturalnej z:

Katowickim Związkiem Narządu Ruchu, Za-
rządem Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów (koło nr 10 i nr 2), Miejskim Domem 
Kultury „Koszutka”, „Zawodzie”, „Bogucice”, 
Domem Kultury w Piotrowicach, Klubem Spół-
dzielczym „Rezonans” na Os. „Paderewskiego”,  
Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, Zakładem 
Leczniczo-Opiekuńczym „Św.Jadwigi”, Domem 
Pomocy Społecznej „Opoka”, Szkołą Podstawową 

(Dokończenie na str. 16)



  16                                                                                  WSPÓLNE SPRAWY OSIEDLA „CENTRUM-I”

Sprawozdanie z dziaŁaLnoŚCi  
SpoŁeCzno-KULTUraLneJ

KLUbU „CenTrUM” KSM za 2013 r.
(Dokończenie ze str. 15)

nr 12, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, 
Automobilklubem Śl., Uniwersytetem III Wieku, 
Agencją Promocji Imprez AVM, Centrum Sztuki 
Filmowej, Biurem Wystaw Artystycznych, Osie-
dlami KSM: „Superjednostka”, „Graniczna”, „Ści-
gały”, „Śródmieście”, „Giszowiec”, „Gwiazdy”, 
„Zawodzie”, „Ściegiennego”, „Kukuczki”, „Wierz-
bowa”, „HPR”, których mieszkańcy uczestniczyli 
w imprezach, spotkaniach kulturalno-oświatowych, 
sekcjach i zajęciach stałych organizowanych przez 
nasz klub.

ZAMIERZENIA NA 2014 ROK

W 2014 r. W Klubie „Centrum” przy ul.Grażyń-
skiego 9a będzie kontynuowana działalność spo-
łeczno-kulturalna i oświatowa w tych wszystkich 
aspektach, które cieszyły się zainteresowaniem 
wśród mieszkańców naszej Spółdzielni. Planuje się 
w miarę możliwości finansowych organizowanie: 
różnego rodzaju form rozrywek, relaksu i wypo-
czynku; ciekawe spotkania kulturalne z ludźmi 
sztuki, muzyki, zdrowia; imprezy okolicznościowe, 
świąteczne, rozrywkowe z formą taneczną; spot- 
kania biesiadne, muzyczne; wernisaże, wystawy 
autorskie z dziedziny fotografii, malarstwa, ręko-
dzieła artystycznego; wieczorki poetyckie; występy 
artystyczne z udziałem zespołów amatorskich 
i wykonawców profesjonalnych; konkursy, quizy, 
pokazy, prezentacje; wycieczki poznawcze i pod 
hasłem: „Szlakiem kwitnącej azalii”; wędrówki 
rekreacyjno-kondycyjne; zajęcia w ramach sekcji 
stałych w miarę potrzeb i zainteresowań  miesz-
kańców oraz inne działania kulturalne.

Serdecznie zapraszamy seniorów do miłego 
i twórczego spędzenia wolnego czasu w Klubie 
Seniora (pt. godz.14.00), miłośników gry w karty 
na rozgrywki brydżowe, kanasty, skata, remika (śr. 
godz.14.00), na partyjkę szachów (wt. godz.16.00). 
Mieszkańców lubiących muzykę i śpiew oraz gra-
jących na instrumentach muzycznych zapraszamy 
do naszych zespołów: „Wesołe Kumoszki” (pon. 
godz.14.00) i „Alle Babki”(czw. godz.14.30). 
Dla mieszkańców preferujących aktywny sposób 
spędzania wolnego czasu, dbających o swoją 
sprawność ruchową i zdrowie, chcący utrzymać 
bądź poprawić swoją kondycję fizyczną, lubiących 
ruch na świeżym powietrzu proponujemy udział 
w zajęciach rekreacyjnych z „terapii ruchem” 
w ramach Koła Sympatyków Nordic Walking, 
w zajęciach gimnastyki ogólnousprawniającej 
(wt.,czw. godz.18.00-gr.II, godz.19.00-gr.III) oraz 
gimnastyki wzmacniającej dla seniorów w ramach 
Koła Sympatyków Aktywności Fizycznej (wt., 
czw. godz.17.00-gr.I). Osoby niepełnosprawne 
narządu ruchu zapraszamy na comiesięczne spo-
tkania integracyjne Katowickiego Związku Inwa-
lidów Narządu Ruchu (ost. pon. m-ca godz.17.00).
Serdecznie zapraszamy do współpracy ludzi z pa-
sją (podróże, tańce), hobbystów, mieszkańców 

uzdolnionych w różnych dziedzinach twórczości 
(malarstwo, fotografia, muzyka, literatura, poezja, 
rękodzieło artystyczne) w celu wspólnej organiza-
cji wystaw i wernisaży, wieczorków autorskich, 
poetyckich, muzycznych, literackich, występów 
artystycznych, prezentacji efektów swojej pasji 
w naszym klubie.

W  naszym Klubie „centrum” istnieje rów-
nież możliwość wynajęcia pomieszczeń na orga-
nizację szkoleń, kursów, prezentacji lub spotkań 
okolicznościowych i towarzyskich.

Ogółem w ciągu roku planuje się zorganizo-
wanie 106 form dla około 1700 osób.

W założeniach do planu na rok 2014 zatwier-
dzonego Uchwałą Rady Osiedla Nr 5/2013, koszty 
działalności społeczno-kulturalnej i oświatowej  
określono na kwotę: 65.640 zł, które sfinansowane 
zostaną częściowo z odpłatności uczestników 
(sekcje stałe, imprezy kulturalne i rekreacyjne), 
z odpisów na fundusz społeczno-kulturalny od 
lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, garaży 
oraz z pozyskanych środków zewnętrznych. Mamy 

nadzieję na dofinansowanie działalności programo-
wej przez inne jednostki osiedlowe i sponsoring, 
które wpłynęłoby na wzbogacenie naszej oferty 
i różnorodność programową.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za okazaną 
życzliwość i  zrozumienie dla naszych potrzeb, 
wsparcie i współpracę oraz własny wkład miesz-
kańców naszego osiedla w pracę społeczną na rzecz 
naszego klubu. Swoje podziękowania kierujemy 
do Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji 
Osiedla „Centrum-I” oraz do naszych młodszych 
i starszych wiekiem uczestników korzystających 
z naszej oferty programowej za liczne swoje 
uczestnictwo w organizowanych przez nas formach 
i zajęciach stałych. Jesteśmy otwarci na propozycje 
i potrzeby naszych mieszkańców, serdecznie zapra-
szamy do naszego Klubu „Centrum” wszystkich 
zainteresowanych naszą działalnością i formami 
aktywnego wypoczynku i relaksu.

kierownik 
klubu „Centrum”
IReNa  BORÓwka


