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Na podstawie § 99 ust. 3 i 4 Statutu KSM, 

Zarząd Katowickiej Spółdzielni  Mieszkaniowej  

zawiadamia, że  Zebranie Osiedlowe 

Osiedla „CeNTRUM-i”

odbędzie się w środę, 23 listopada 2016 roku, 

o godz. 1600 w Sali Konferencyjnej KSM  

ul. Klonowa 35c w Katowicach

OKRESOWE SpRaWOzdaniE zaRzĄdU
KaTOWiCKiEJ SpÓŁdziELni MiESzKaniOWEJ

z dziaŁaLnOŚCi W 2016 ROKU

pORzĄdEK ObRad
zEbRania OSiEdLOWEgO 

(Ciąg dalszy na str. 2)

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	2016,	
b)	 Rady	Osiedla	z	działalności	w	roku	2016,
c)	 kierownictwa	Osiedla	z	działalności	Ad-

ministracji	Osiedla	w	roku	2016,		w	tym	
z	realizacji	wniosków	uchwalonych	
przez	poprzednie	Zebranie	Osiedlowe.

3.	 Przedstawienie	projektu	osiedlowego	planu	
działalności	gospodarczej	i	społeczno-kul-
turalnej	na	2017	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
Zgodnie	z	§	12	ust.	1	Regulaminu	Zebrań	

Osiedlowych	KSM:	„Przebieg	posiedzenia	może	
być	nagrywany	bądź	filmowany,	a	następnie	
rozpowszechniany	tylko	po	wcześniejszym	
uprzedzeniu	uczestników	Zebrania	i	po	wy-
rażeniu	zgody	przez	wszystkich	uczestników	
Zebrania.	Zastrzeżenie	powyższe	nie	dotyczy	
nagrywania	i	filmowania	do	celów	dokumen-
tacyjnych	Spółdzielni”.

Wykres nr 1
Struktura wartości majątku trwałego kSm w 2016 roku

budynki i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej  

242.784 tys. zł, tj. 92,59%

grunty własne i prawa 
wieczystego użytkowania 

17.391 tys. zł, tj. 6,63%

pozostałe środki trwałe 
(dźwigi i urządzenia) 
2.051 tys. zł, tj. 0,78%

Szanowni Spółdzielcy!

Zarząd Katowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, zgodnie z postano-
wieniami § 94, ust. 3 Statutu KSM, 

przedstawia niniejszym Członkom KSM 
okresową informację sprawozdawczą doty-
czącą działalności i sytuacji ekonomicznej 
naszego przedsiębiorstwa spółdzielczego 
w roku 2016. Zawarte w informacji dane 
zostały sporządzone na bazie sprawozdań 
za okres od 1.01.2016 r. do 30.09.2016 
r. oraz przewidywanego wykonania  
w IV kwartale 2016 roku.

Działalność Spółdzielni w okresie spra-
wozdawczym koncentrowała się na reali-
zacji założeń objętych rocznym planem 
gospodarczo-finansowym oraz działal-
ności społeczno-kulturalnej i oświatowej 
zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą 
KSM, a także na zatwierdzonych przez 
Walne Zgromadzenie uchwałach pro-

gramowych, w tym dotyczących Strategii 
Ekonomicznej KSM oraz na wykony-
waniu długoterminowych i bieżących 
zaleceń organów samorządowych, jak 
też innych wynikających z obowią-
zujących przepisów i ustaw, w tym  
m. in. tych, które zalecały lub nakazy-
wały poddanie się określonym kontrolom  
i lustracjom. 

Na przestrzeni 2016 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 jednostek 
organizacyjnych KSM,

2)  dążeniem do uzyskania właściwych 
relacji i wskaźników ekonomicznych 

oraz utrzymania stabilnej sytuacji 
finansowej Spółdzielni,

3)  czynnościami organizacyjno-prawnymi 
i finansowymi przy realizacji członkows- 
kich wniosków związanych z prze-
kształceniem lokali spółdzielczych 
na ich odrębną własność, przygoto-
waniem i podejmowaniem kolejnych 
uchwał Zarządu określających odręb-
ną własność lokali w poszczególnych 
nieruchomościach budynkowych, 
bieżącą aktualizacją uchwał podję-
tych w poprzednich latach dostoso-
wującą ich treść do zachodzących 
w tym okresie zmian w strukturze 
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SpRaWOzdaniE zaRzĄdU KSM
(Ciąg dalszy ze str. 1)

Wykres nr 2
Struktura członków kSm w 2016 roku 

członkowie oczekujący 
- 623  tj . 3,88%

członkowie zamieszkali 
- 13.892 tj . 86,41%

członkowie posiadający 
osobowość prawną i inni 

- 1.561 tj . 9,71%

osób uprawnionych do lokali oraz 
kontynuowaniem prac zmierzających 
do finalizacji porządkowych od lat 
skomplikowanych spraw terenowo-
-prawnych dotyczących części nie-
ruchomości i mienia spółdzielczego,

4)  dążeniem do uzyskania korzystnych 
dla Spółdzielni i Spółdzielców zapisów 
w nowo opracowanych przez Radę 
Miasta planach zagospodarowania 
przestrzennego Katowic,

5)  bieżącym monitorowaniem i analizo-
waniem warunków wykonawczych 
zakresu rzeczowego i finansowego 
zadań remontowych i moderniza-
cyjnych, mających na względzie nie-
zbędne oszczędności i optymalizację 
wydatków z funduszu remontowego 
zarówno w części „A”, jak i w części 
„B”.

Rok 2016 to wciąż rok nieprzychylnych 
dla spółdzielczości trendów w zakresie 
zmian legislacyjnych dotyczącej nas sfe-
ry mieszkaniowej.

Pomimo występowania w bieżącym 
działaniu niekorzystnych uwarunkowań 
zewnętrznych i wewnętrznych wszystko 
wskazuje na to, że naszej Spółdzielni uda 
się podsumować mijający rok relatywnie 
pozytywnymi wynikami, jak również od-
notować zauważalną poprawę poziomu 
utrzymania zarządzanych przez Spół-
dzielnię zasobów mieszkaniowych. 

Roczne sprawozdanie finansowe Za-
rządu, jak co roku, zostanie sporządzone 
po zamknięciu roku obrachunkowego 
i poddane będzie badaniu przez biegłych 

rewidentów księgowych wybranych przez 
Radę Nadzorczą KSM, a ich ocena znaj-
dzie potwierdzenie wydaniem stosownej, 
wymaganej przepisami o rachunkowości, 
opinii wraz z raportem po zakończeniu 
badania. Dokumenty te zostaną przed-
stawione Spółdzielcom wraz z materia-
łami sprawozdawczymi przed Walnym 
Zgromadzeniem w I półroczu 2017 roku.

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

i. FunduSze Spółdzielni

1) Fundusze własne obejmują fun-
dusz podstawowy (udziałowy i wkła-
dów) i fundusz zasobowy. Wartość 
funduszy własnych na przestrze-
ni lat ulega zmniejszeniu głównie  
w związku z procesem wyodrębnia-
nia lokali na własność indywidualną. 
Prognozowany stan funduszy pod-
stawowych netto w 2016 roku wy-
niesie 251.894 tys. zł, co oznacza 
ich zmniejszenie w stosunku do roku 

ubiegłego o kwotę 6.621 tys. zł, tj. 
2,56%.

2) Fundusze celowe Spółdzielni, w skład 
których wchodzą: fundusz interwen-
cyjny oraz fundusz remontowy (we-
wnętrznie dzielony na dwie części „A” 
i „B”) zamkną się według przewidywań 
saldami dodatnimi, potwierdzając sku-
teczność zastosowanych, zintegro-
wanych w tym kierunku, wysiłków 
podejmowanych przez Zarząd, Radę 
Nadzorczą i Rady Osiedli. 

ii. Majątek trwały

Wartość majątku trwałego ogółem netto 
Spółdzielni na koniec 2016 roku wyniesie 
262.226 tys. zł, z czego przypada:

1) na budynki i obiekty inżynierii lą-
dowej i wodnej – 242.784 tys. zł,  
tj. 92,59%, 

2) grunty własne i prawa wieczyste-
go użytkowania – 17.391 tys. zł,  
tj. 6,63%, 

3) pozostałe środki trwałe (dźwigi i urzą-
dzenia) – 2.051 tys. zł, tj. 0,78%. 

Przewagę w strukturze majątku trwałe-
go stanowią – zgodnie ze specyfiką dzia-
łalności Spółdzielni - budynki i budowle, 
z których większość to budynki miesz-
kalne wielorodzinne, a nadto pawilony 
wolnostojące, garaże, kotłownie lokalne 
i inne obiekty infrastruktury techniczno-
-użytkowej (parkingi, drogi, sieci, itd.). 

Ogółem w latach 2008-2016 nastąpiło 
zmniejszenie majątku trwałego Spółdzielni  
w sumie o 324.346 tys. zł – z czego 
w związku z procesem wyodrębniania 
własności lokali na rzecz poszczególnych 
członków o 258.764 tys. zł – ale nadal 
w Zarządzie Spółdzielni pozostaje majątek 
trwały o wartości 520.990 tys. zł.

Strukturę wartości majątku trwa-
łego KSM w 2016 roku przedstawia 
wykres nr 1 na str. 1.

iii. Sprawy członkowSkie

W 2016 roku Spółdzielnia liczyła 16.076 
członków (w 2015 r. – 16.360 członków).  
W rejestrach Spółdzielni figuruje ponadto 
2.921 kandydatów na członków KSM – 
pochodzących z zapisów w latach 80. 
ubiegłego stulecia. 

Na przestrzeni 2016 roku w bazie 
członkowskiej następowały zmiany sta-
nu członkowskiego na skutek:
n  przystąpienia do Spółdzielni – przybyły 

154 osoby,
n  wykreślenia lub wystąpienia ze Spół-

dzielni ubyło 438 osób, co oznacza, że 
per saldo liczba członków zmniejszyła 
się o 284.

Należy podkreślić, że zmniejsze-
nie liczby członków następuje głów-
nie w pozycji „członkowie oczekujący” 
w związku z prowadzoną sukcesywnie 
weryfikacją członków oczekujących 
pod kątem uzasadnienia dalszego ich 
pozostawania w rejestrach Spółdzielni  
w aspekcie orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 5.02.2015 r. 
(Dz.U.2015.201).
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SpRaWOzdaniE zaRzĄdU KSM
Wykres nr 3

Liczba LokaLi mieSzkaLnych w oSiedLach kSm w 2016 roku

Wykres nr 4
Struktura koSztów goSpodarki 

zaSobami mieSzkaniowymi kSm w 2016 roku

(Ciąg dalszy na str. 4)

/* Osiedle Graniczna - obejmuje również mieszkania dotyczące Zespołu – „Rekre-
acyjna Dolina - Mały Staw” - łącznie z lokalami w procesie zasiedlania.

Strukturę członków Spółdzielni 
w 2016 roku prezentuje wykres nr 
2 na str. 2. 

iV. GoSpodarka  
zaSobaMi MieSzkaniowyMi

Na zasoby mieszkaniowe Spółdzielni 
(łącznie – własne i mienie wyodrębnione 
pozostające w zarządzie Spółdzielni z ty-
tułu współwłasności), składają się: 345 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
o 19.073 mieszkaniach, 3 domki jedno-
rodzinne, 848 garaży wolnostojących i 26 
wolnostojących pawilonów handlowych. 
Zarządzanie i administrowanie zasobami 
prowadzone jest w oparciu o 17 wyodręb-
nionych organizacyjnie i ekonomicznie 
osiedli (w ramach 16 administracji) oraz 
Centrum Zarządzająco-Usługowe (komór-
ki zarządu ogólnego Spółdzielni), zwane 
dalej „Centrum”, przy wykorzystaniu 
również strukturalnie wyodrębnionych 
dla realizacji określonych zadań (usług) 
specjalistycznych oraz działających na 
wewnętrznym rozrachunku gospodarczym 
czterech Zakładów Celowych. 

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

koSzty GoSpodarki zaSobaMi 
MieSzkaniowyMi w 2016 roku, w skali 
całej Spółdzielni (łącznie wszystkie osie-
dla) obejmujące: koszty utrzymania i bie-

żącej eksploatacji nieruchomości, koszty 
zużycia zimnej wody i odprowadzenia 
ścieków w lokalach i częściach wspól-
nych nieruchomości oraz koszty dostawy 
i zużycia ciepła i podgrzania wody w loka-
lach, a także koszty konserwacji, napraw 
i bieżących remontów (w zakresie finanso-
wanym z funduszu remontowego – część 
„B”) – wyniosą ogółem 105.969.310 zł, 
stanowiąc 98,30% kosztów planowanych, 
natomiast na pokrycie tych kosztów nali-
czone w ramach odpisów wpływy z opłat 
za lokale stanowią kwotę 104.237.725 
zł, (tj. 96,22% wpływów planowanych), co 
wskazuje, że roczne wpływy będą według 
szacunku niższe od poniesionych kosztów 
o kwotę 1.731.585 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 winien zamknąć się nadwyżką 
w wysokości 539.600 zł (obliczonej tak-
że memoriałowo).

Strukturę kosztów i wpływów gospo-
darki zasobami mieszkaniowymi ogó-
łem za rok 2016 prezentują graficznie 
wykres nr 4 poniżej i nr 5 na str. 4. 

 
Sytuacja w poszczególnych częściach 

strukturalnych gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi w roku 2016 określona 
została na podstawie wykonania za trzy 
kwartały br. z doszacowaniem wielkości 
(odpowiednio) za IV kwartał br. i przed-
stawia się następująco:

1) eksploatacja podstawowa

koSzty i wpływy dotyczące eksplo-
atacji zasobów mieszkalnych (bez kosztów 
ciepła i podgrzania wody):
n  koszty poniesione – 56.801.370 zł, 

co odpowiada wykonaniu kosztów 
planowanych w 100,57%; stanowią 
one 53,60% kosztów gospodarki za-
sobami mieszkaniowymi Spółdzielni,

n  wpływy – 57.841.715 zł, tj. 100,46% 
wpływów planowanych,

1 001

762

199

851
1 076

3 593

722

852

1 656

777
526

1 207

485

2 347

1 850

615 557

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

lic
zb

a 
m

ie
sz

ka
ń

osiedla

nakłady na remonty 
i konserwację (finansowane  

z funduszu remontowego 
część "B")

16,78%

koszty eksploatacji   
53,60%

koszty energii  cieplnej
29,62%



  4                                                                                         WSPÓLNE SPRAWY OSIEDLA „CENTRUM-I”

SpRaWOzdaniE zaRzĄdU KSM
(Ciąg dalszy ze str. 3)

Wykres nr 5
Struktura wpływów (naLiczonych) goSpodarki  

zaSobami mieSzkaniowymi kSm w 2016 roku

Wykres nr 6
roczne jednoStkowe koSzty i wpływy na ekSpLoatację zaSobów (bez co i ccw)  z  b.o.,  

zaLiczką na podatek dochodowy oraz z uwzgLędnieniem  zaLegłości  
w opłatach za LokaLe w 2016 roku

wpływy na remonty  
i konserwacje (finansowane  

z funduszu remontowego 
część "B")

15,30%

wpływy na eksploatację 
55,49%

zaliczki na koszty ciepła
29,21%
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n  wynik netto po uwzględnieniu nad-
wyżki z lat ubiegłych (B.O.), odprowa-
dzonego należnego budżetowi państwa 
podatku dochodowego i pożytków – 
wynosi 904.400 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 sprawozda-
niach opracowanych przez poszczególne 
kierownictwa osiedli i Rady Osiedli.

2) dostawa ciepła

koSzty i wpływy dotyczące dostawy 
ciepła i podgrzania wody:

n  koszty – 31.381.820 zł, stanowią one 
29,61% kosztów gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi Spółdzielni,

n  wpływy zaliczkowe – do rozliczenia 
– 30.443.160 zł (wysokość zaliczek 
wynika z indywidualnego zużycia cie-
pła w lokalach w poprzednim okresie 
rozliczeniowym i jest ustalana dla 
każdego lokalu odrębnie, łączna suma 
wynika z naliczeń memoriałowych,  
tj. bez uwzględnienia zaległości w opła-
tach),

n  wynik statystyczny netto (różnica 
między kwotą wpłat zaliczkowych 

do rozliczenia i wysokością poniesio-
nych w roku kalendarzowym kosztów 
rzeczywistych - wg faktur) wyniesie 
w rachunku ciągnionym, tj. uwzględ-
niając B.O. oraz podatek dochodowy  
(-) 2.575.170 zł.

3) 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 prowa-
dzona była w oparciu o stosowne plany 
przyjęte przez właściwe statutowo organy 

Spółdzielni (Rady Osiedli, Rada Nadzorcza 
i Walne Zgromadzenie) i odpowiednie 
regulaminy wewnętrzne oraz w powiąza-
niu z obowiązującą dla całej Spółdzielni 
Strategią Ekonomiczną. Zakres finansowy 
i rzeczowy rocznych wydatków funduszu 
określiła Rada Nadzorcza na podstawie 
planów wycinkowych przyjętych przez 
Rady Osiedli, a akceptowało Walne Zgro-
madzenie odbyte w częściach w dniach 
13 i 14 czerwca 2016 roku.

Realizacją remontów w Spółdzielni zaj-
mują się:

n  Osiedla KSM – w granicach dyspozycji 
funduszem remontowym część „B” 
– gdzie tę część opłat miesięcznych 
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SpRaWOzdaniE zaRzĄdU KSM

   

(Ciąg dalszy na str. 6)

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 funduszem 
remontowym część „A” w ramach za-
kreślonych 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 ter-
momodernizacyjnych i moderniza-
cyjnych oraz odnoszącej się do tzw. 
działań energooszczędnych uchwala 
Rada Nadzorcza.

Z dniem 1.04.2016 r. nastąpiła aktuali-
zacja obowiązującej od 2003 roku  stawki 
odpisu na fundusz remontowy część „A” 
(uchwała Walnego Zgromadzenia KSM nr 
55/8/2003 z dnia 5.06.2003 r.) stawki 
1,22 zł/m2  w jej miejsce wprowadzony 
został odpis 1,50 zł/m2. Zmiana ta miała 
na celu potrzebę zmniejszenia dyspro-
porcji, jaka przez lata powstała pomiędzy 
sumą nakładów a wpływami dotyczącymi 
prowadzonych remontów kapitalnych 
i modernizacyjnych w osiedlach KSM. 
Stawka jednostkowa dotycząca działań 
energooszczędnych pozostała nadal w wy-
sokości 0,34 zł/m2, tj. niezmienionej od 
lipca 2001 roku. 

Dobór wykonawców robót remontowych 
prowadzony jest w oparciu o przetargi 
i wybór ofert organizowane przez Zarząd, 
a przeprowadzony przez wieloosobową 
Komisję Przetargową Spółdzielni. Popraw-
ność i efektywność przeprowadzonych 
procedur przetargowych podlega corocznej 
ocenie Rady Nadzorczej KSM, a także jest 
kontrolowana w toku okresowych lustracji 
zewnętrznych. W finansowanych z fun-
duszu remontowego część „A” odbiorach 
robót wykonywanych w poszczególnych 
osiedlach uczestniczą obok przedstawicieli 
„Centrum” przedstawiciele administracji 
i Rad Osiedli. 

W roku 2016 (nie są to dane bilansowe):
koSzty i wpływy dotyczące fundu-

szu remontowego część „B”
n  koszty poniesione – ogółem 

17.786.120 zł, co odpowiada wykona-
niu kosztów planowanych w 102,12%,

n  wpływy razem (uwzględniające re-
alizację Uchwały RN nr 86/2013 

z dnia 26.11.2013 roku i Uchwały RN  
nr 65/2015 z dnia 2.07.2015 roku 
oraz pożyczki z funduszu interwen-
cyjnego) – 15.952.850 zł, tj. 100,07% 
wpływów planowanych,

n  wynik finansowy roku na funduszu re-
montowym część „B” wprawdzie wynosi  
(-) 1.833.270 zł, ale liczony w rachun-
ku ciągnionym ma wartość dodatnią 
wynosząc 2.357.880 zł (wynikający 
z zasady rachunkowości memoria-
łowej).

koSzty i wpływy dotyczące fundu-
szu remontowego część „A”

n  koszty poniesione – ogółem 
16.473.000 zł, co odpowiada wykona-
niu kosztów planowanych w 96,07%,

n  wpływy – ogółem 27.074.105 zł, tj. 
98,10% wpływów planowanych,

n  wynik finansowy roku na fundu-
szu remontowym część „A” wy-
nosi 10.601.105 zł, natomiast 
liczony w rachunku ciągnionym wy-
nosi 11.436.760 zł.

Z funduszu remontowego część „A” finan-
sowane były prace określone dla roku 2016  
w Strategii Ekonomicznej oraz zatwier-
dzonym na ten rok planie remontów, 
a w szczególności są to: modernizacja 
istniejących dociepleń i moderniza-
cja infrastruktury, remonty c.o. oraz  
w formie częściowego dofinansowania – 
remonty kapitalne dźwigów w budynkach. 
Po stronie wydatków uwzględniono tu 
także założoną w planie spłatę ze środ-
ków tego funduszu wymagalnych w tym 
okresie rat kredytowych (związanych z od-
roczonym finansowaniem robót zrealizo-
wanych w osiedlach w latach minionych). 

V. zaleGłości w opłatach 
i windykacja należności 

Spółdzielni

Bieżącą możliwość realizacji rzeczo-
wych zadań planowych, jak i płynność 
finansową Spółdzielni niestety ogranicza 
występujące zjawisko zadłużeń finanso-
wych mieszkańców będące następstwem 
niezachowania statutowych terminów 
wnoszenia opłat. 

Zaległości w 2016 roku oscylują na 
poziomie 10,6 mln zł. W stosunku do 
analogicznego okresu roku poprzednie-
go, mimo intensyfikacji różnorodnych 
(wewnętrznych i zewnętrznych) działań 
windykacyjnych, nadal obserwowany jest 
wzrost zaległości w opłatach, co w na-

szej ocenie jest w części konsekwencją 
wpływu niekorzystnych zjawisk gospo-
darczych na kondycję finansową budże-
tów domowych wielu zamieszkujących  
w naszych zasobach rodzin, pogorszenia 
stanu zdrowia, itp. Wskaźnik zaległo-
ści w opłatach liczony w stosunku do 
wpływów memoriałowych w 2016 roku 
oscyluje na poziomie 7,44%. 

W 2016 roku (podobnie jak w latach 
minionych) wykorzystywano na bieżąco 
różnorodne prawnie dostępnie instrumen-
ty windykacji należności a nadto, głównie  
w stosunku do członków spółdzielni – 
również działania możliwe na drodze we-
wnątrzspółdzielczej (Rady Osiedli, Zarząd 
i Rada Nadzorcza). Na bieżąco korzystano 
też z zewnętrznych form dochodzenia 
należności, które prowadzone były na 
zlecenie Spółdzielni przez wyspecjalizo-
wane firmy windykacyjne.

W okresie od 1.01.2016 roku do 
30.09.2016 roku w ramach działań zmie-
rzających do poprawy sytuacji w zwindy-
kowaniu należności Spółdzielni:

n  wysłano 3.485 wezwań do zapłaty,

n  rozpatrzono pozytywnie wnioski o zgo-
dę na ratalną spłatę lub prolongatę 
terminu spłaty zadłużeń dotyczącą 
221 osób,

n  103 mieszkańcom umożliwiono ra-
talną spłatę niedopłat wynikających 
z rozliczenia zużycia mediów,

n  odbyto (dotychczas) 9 posiedzeń Za-
rządu, na które zaproszonych zostało 
łącznie 200 zadłużonych członków lub 
innych posiadaczy lokali (właścicieli 
i najemców),

n  opracowano 48 wniosków zadłużonych 
członków - skierowanych przez Zarząd 
do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą,

n  przekazano 184 sprawy do Działu 
Obsługi Prawnej celem skierowania 
na drogę postępowania sądowego,

n  przesłano do Urzędu Miasta Kato-
wice 203 wezwania do zapłaty od-
szkodowania za niedostarczenie lokali 
socjalnych na kwotę 558.867 zł, w wy-
niku czego zawarto z Gminą Katowice  
155 ugód na kwotę 416.681 zł,

n potwierdzono 708 wniosków do 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej o pomoc finansową dla kon-
kretnych mieszkańców w formie 
dodatków mieszkaniowych, z czego 
pomoc taką otrzymuje 365 gospo-
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Wykres nr 7
Struktura udziału Sprzedaży uSług  

poSzczegóLnych zakładów ceLowych kSm  
w ich Sprzedaży ogółem w 2016 roku

Zakład Ciepłowniczy
63,46%

Serwis Techniczny
21,80%

Zakład Usług Parkingowych
12,77%

Mieszkaniowe Biuro 
Pośrednictwa

1,97%

darstw domowych na łączną kwotę  
812.545 zł,

n  300 spraw przekazano do windykacji 
prowadzonej przez zewnętrzne fir-
my windykacyjne,

n  dokonano 18 wpisów do Krajowego 
Rejestru Długów,

n  skierowano na drogę sądową 201 poz- 
wów o zapłatę w sprawie zadłużeń 
z tytułu opłat i czynszów,

n  wszczęto 4 pozwy o eksmisję z lokalu,

n  skierowano do sądu 10 wniosków 
o stwierdzenie nabycia spadku w celu 
ustalenia uprawnionych do spółdziel-
czych własnościowych praw do lokali 
lub własności lokali,

n  skierowano na drogę sądową i ad-
ministracyjną 2 wnioski w sprawach 
innych (droga ta jest stosowana 
w kwestiach takich, jak: zasiedzenie, 
najem, zawezwanie do próby ugodo-
wej, wpis do KRS, wpis do ksiąg wie-
czystych, zgłoszenia wierzytelności 
do upadłości).

Vi. inweStycje
 
W 2016 roku Spółdzielnia kontynuowa-

ła zalecaną przez Radę Nadzorczą i Walne 
Zgromadzenie politykę spowolnienia pro-
cesów przygotowania i realizacji inwestycji.  
W zakresie części przyszłościowych in-
westycji, szczególnie co do których przy-
gotowanie i wykonanie limitowały nadal 
istniejące uwarunkowania zewnętrzne 
– uniemożliwiające ich szybką realizację 
– przygotowanie inwestycji ograniczono 
do działań niezbędnych, (umożliwiających 
ich szybkie wznowienie wraz ze zmia-
ną uwarunkowań) lecz „bezkosztowych” 
lub niskonakładowych.

W ramach inwestycji pn. „Parking wie-
lopoziomowy przy ul. Podhalańskiej i Bo-
haterów Monte Cassino” sfinalizowano 
kilkuletnie zabiegi w kierunku pozyskania 
od Urzędu Miasta terenu wielkości 4.738 
m2 dla tej inwestycji – poprzez zawarcie 
w dniu 28.09.2016 roku umowy nota-
rialnej.

W zakresie inwestycji planowanych do 
realizacji rozpoczęto budowę budynku  
o 20 mieszkaniach przy ul. Domeyki w Ka-
towicach (osiedle Murcki). Do paździer-
nika br. wykonany został stan surowy 
zamknięty parteru, stan surowy otwarty 
I piętro (II piętro w trakcie montażu).

W zakresie kontynuacji spraw te-
renowo-prawnych uregulowano stan 
prawny budynku przy ul. Macieja 
3-5, poprzez nabycie od Urzędu Mias- 
ta własności działki Nr 247 związanej  
z budynkiem (akt notarialny z dnia 
24.02.2016 r.) oraz budynku przy 
ul. Zamkowej 61-61c poprzez na-
bycie od Miasta prawa użytkowa-
nia wieczystego – działka Nr 1684/54  
i Nr 2813/54 związanych z budynkiem 
(akt notarialny z dnia 23.03.2016 r.). 
W zakresie budynku przy ul. Zamkowej 
toczy się procedura dotycząca ujednoli-
cenia okresów użytkowania wieczystego. 

Przekazano także na majątek Miasta 
Katowice działki stanowiące drogi publicz-
ne, a będące dotychczas w użytkowaniu 
wieczystym przez KSM i utrzymywane na 
koszt Spółdzielni:

1) osiedle Murcki – działka Nr 1263/147 
(ul. Bohdanowicza),

2) osiedle Giszowiec – działki Nr 1016/55, 
1083/55, 1085/55, 1081/55, 
3280/55, 3282/55, 1014/55, 
1078/55 (ul. Batalionów Chłop-
skich); – działki Nr 3655/55, 3776/55, 
3659/55, 1076/55 (ul. Mysłowic-
ka); – działki Nr 1937/55, 1938/55, 
1939/55, 1940/55, 1941/55 (ul. Przy-
jazna i Radosna),

3) osiedle Zgrzebnioka – działka Nr 
78/167 (droga dojazdowa do zespołu 
garaży ul. Zgrzebnioka).

Zawarto 78 aktów notarialnych przeno-
szących ze Spółdzielni prawo do nierucho-

mości gruntowych i lokali na rzecz osób 
fizycznych (w tym: 34 lokale mieszkalne, 
33 garaże i 11 lokali użytkowych).

Vii. działalność  
GoSpodarcza

Na przestrzeni roku sprawozdawczego 
na potrzeby obsługi technicznej majątku 
Spółdzielni i szeroko rozumianego pośred-
nictwa w obrocie lokalami funkcjonowa-
ły cztery Zakłady Celowe wyodrębnione 
gospodarczo i ekonomicznie (w oparciu 
o wewnętrzny rozrachunek gospodarczy, 
lecz bez osobowości prawnej), są to: Ser-
wis Techniczny, Zakład Ciepłowniczy, 
Zakład Usług Parkingowych i Mieszka-
niowe Biuro Pośrednictwa.

Łączny wynik rocznej działalności zakła-
dów zamknie się (po uwzględnieniu podat-
ku dochodowego) niedoborem w wysokości 
(-) 7.510 zł – przy rocznych kosztach 
funkcjonowania zakładów w wysokości 
12.304.000 zł i wartości zrealizowanych 
usług (sprzedaży) w wysokości 12.321.490 
zł (kwoty te nie obejmują wartości lokali  
i nieruchomości gruntowych będą-
cych przedmiotem obrotu na rynku 
wtórnym podlegających rozliczeniu 
z funduszem wkładów mieszkaniowych 
i budowlanych). Niedobory i nadwyżki  
z tej działalności rozliczane są corocznie 
z funduszem remontowym część „A”.

Udział poszczególnych Zakładów 
Celowych w sprzedaży ogółem w 2016 
roku przedstawiono powyżej na wy-
kresie nr 7.
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Viii. inForMacja  
o pracy zarządu

i centruM  
zarządzająco-uSłuGoweGo

W okresie od 1.01.2016 roku do 
30.09.2016 roku Zarząd Spółdzielni pra-
cował w składzie:

n  mgr krystyna piaSecka – Prezes 
Zarządu, Dyrektor Spółdzielni,

n  mgr urszula SMykowSka – Zastępca 
Prezesa Zarządu, Zastępca Dyrektora 
ds. Ekonomiczno-Księgowych, Głów-
ny Księgowy,

n  mgr zbigniew olejniczak – Zas- 
tępca Prezesa Zarządu, Zastępca 
Dyrektora ds. Gospodarki Zasoba-
mi Spółdzielni.

Obowiązki Zarządu wynikające z posta-
nowień Statutu KSM były wykonywane 
na bieżąco. Zarząd odbył 48 protokoło-
wanych posiedzeń i podjął 327 uchwał, 
ponadto przygotował kompleksowo Walne 
Zgromadzenie (odbyło się 2 częściach – 13 
i 14 czerwca 2016 roku). 

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 rozpatrywa-
ne były również zagadnienia dotyczące 
inwestycji (7 razy), gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi i działalności osiedli 
oraz współpracy z samorządem osiedlo-
wym (22 razy), zadłużeń w opłatach za 
lokale (comiesięcznie), remontów ka-
pitalnych i modernizacji zasobów (10 
razy), działalności społeczno-kulturalnej  
i oświatowej (15 razy), wyników wewnętrz-
nych i zewnętrznych kontroli działalności 
Spółdzielni (2 razy), spraw pracowniczych 
i socjalnych (17 razy), zmian w regula-
minach wewnętrznych, spraw organiza-
cyjnych, skarg i wniosków oraz innych. 

Ponadto Zarząd uczestniczył we wszyst-
kich posiedzeniach Rady Nadzorczej, jak 
również w Zebraniach Osiedlowych oraz 
w obu częściach Walnego Zgromadzenia 
KSM. 

W okresie sprawozdawczym wyda-
no łącznie 9 zarządzeń wewnętrznych,  
3 aneksy do zarządzeń, 2 pisma okólne 
i 16 poleceń. 

Obok bieżącej działalności gospodarczej 
i merytorycznej Zarząd oraz upoważnieni 
na mocy odpowiednich pełnomocnictw 
Zarządu – Kierownicy Osiedli uczest-
niczyli, reprezentując Spółdzielnię na 
zewnątrz w tematycznych konferencjach, 
kongresach, seminariach, spotkaniach 
i naradach, w tym z udziałem władz 
i przedstawicieli województwa i Mia-
sta Katowice, a także w imieniu Spół-
dzielni uczestniczyli przy sporządzaniu  
i zawieraniu aktów notarialnych dotyczą-
cych przenoszenia własności lokali na 
odrębną własność członków, ustanawia-
nia nowych terminów użytkowania wie-
czystego działek gruntowych, nabywania 
i zbywania nieruchomości, regulacji spraw 
terenowych i wieczystoksięgowych i inne.

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) uczestnictwo 
przedstawicieli Zarządu Spółdzielni w po-
siedzeniach Rad Osiedli, bądź innych 
okolicznościach, roboczych spotkaniach 
Zarządu z Radami Osiedli. 

Kontynuowane było wydawanie włas- 
nego miesięcznika „Wspólne Sprawy”  
– dostarczanego nieodpłatnie członkom 
- mieszkańcom zasobów zarządzanych 
przez Spółdzielnię. Praca kolegium re-
dakcyjnego była prowadzona społecznie, 
a tematyczne artykuły członków Zarządu 
i pracowników Spółdzielni, a także człon-
ków Rady Nadzorczej, opracowywane 
były bezpłatnie. 

Spółdzielnia w 2016 roku w szerokim 
zakresie korzystała również z możliwości 
komunikowania się z członkami przez 
internet. KSM wykorzystuje ten kanał 
informacji już od 2001 roku za pośred-
nictwem własnej strony internetowej 
i poczty elektronicznej, a od 2016 roku 
także poprzez media społecznościowe na 
portalu Facebook.

W ocenie zewnętrznej na przestrzeni 
2016 roku za swą działalność Spółdzielnia 
nasza uzyskała prestiżowe wyróżnienia, 
a wśród nich:

n  I miejsce w Ogólnopolskim Rankingu 
Spółdzielni Mieszkaniowych 2015, or-
ganizowanym przez redakcję miesięcz-
nika „Domy Spółdzielcze” w kategorii 
dużych spółdzielni mieszkaniowych,

n  tytuł „Spółdzielnia Dobrze Zarządzana” 
w konkursie Firma Dobrze Zarządza-

na organizowanym przez „Magazyn 
Gospodarczy Fakty”,

n  atest Polskiego Towarzystwa Mieszka-
niowego „Firma polecana przez PTM” 
wraz z logo PTM, jako wyraz uznania 
za rzetelność i skuteczność w realizacji 
zadań na rzecz mieszkalnictwa.

iX. działalność Społeczna, 
oświatowa i kulturalna

 

Działając na podstawie postanowień 
przyjętych przez poszczególne jednostki or-
ganizacyjne, Spółdzielnia realizowała sta-
tutową działalność społeczną, oświatową  
i kulturalną – tak w układzie ogólnospół-
dzielczym i osiedlowym, w tym głównie 
bazując na pracy 6 klubów i 2 sal inte-
gracyjnych. 

Szeroka oferta programowa skierowa-
na była do mieszkańców we wszystkich 
grupach wiekowych i prowadzona była 
przede wszystkim w kierunku animacji 
kulturalno-rekreacyjnej, mając na celu 
integrację mieszkańców poprzez udział 
w imprezach, wydarzeniach oraz funkcjo-
nujących w terenie sekcjach, zespołach 
i kołach zainteresowań.

 Działalność ogólnospółdzielcza realizo-
wana przez Dział Społeczno-Kulturalny 
Centrum Zarządzająco-Usługowego na 
rzecz członków i ich rodzin zamieszkują-
cych w spółdzielczych budynkach zlokali-
zowanych w 17 osiedlach i we współpracy 
z partnerami środowiskowymi oraz regio-
nalnymi przyniesie do końca br. rezul-
tat w postaci 26 imprez obejmujących 
łącznie około 1.600 uczestników. Obok 
zorganizowanych wycieczek, wyjazdów na 
narty, baseny termalne i koncertów należy 
wymienić współuczestnictwo w przed-
sięwzięciach organizowanych z innymi 
jednostkami pokrewnymi i społecznymi  
o zasięgu wojewódzkim, jak Piknik dla 
Osób Niepełnosprawnych, tradycyjny  
(w bieżącym roku jubileuszowy, bo XXXV 
– doroczny Złaz Rodzinny Mieszkańców 
Osiedli Spółdzielczych po Jurze Krakow-
sko-Częstochowskiej (z metą w Podle-
sicach), czy Bieg do Słońca o Puchar 
Prezesa KSM w Parku Śląskim. 

Efektem działalności realizowanej bez-
pośrednio przez osiedla KSM jest ponad 
900 imprez i form z udziałem około 20 tys. 
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uczestników, w tym imprezy osiedlowe, 
wycieczki, imprezy rekreacyjno-sportowe, 
formy okazjonalne, np. Dzień Dziecka, 
Święto Misia, Dzień Przyjaciół - Sąsia-
dów i inne.

W kwestiach społecznych, oprócz jed-
nostkowej pomocy i wspierania mieszkań-
ców w trudnych sytuacjach bytowych, na 
podkreślenie zasługuje inicjatywa w za-
kresie rozwoju i umacniania współpracy 
z policją miejską w Katowicach i podpi-
sanie umowy o współpracy dla poprawy 
bezpieczeństwa naszych mieszkańców 
i zapobiegania skutkom wykroczeń  
i przestępstw na terenie administrowanym 
przez Spółdzielnię.

W 2016 roku Spółdzielnia przystąpiła 
też do współpracy i partnerskiego progra-
mu edukacyjno-szkoleniowego w ramach 
projektu „Aktywne wspólnoty lokalne 
sposobem na wzmocnienie społeczeństwa 
obywatelskiego” realizowanego przez Fun-
dację „Tacy Jesteśmy” za środki finanso-
we Fundacji i dofinansowanie uzyskane 
z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej poprzez Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich. Projekt koordynowany 
przez stanowisko ds. pomocy członkom 
i wolontariatu skierowano do mieszkań-
ców osiedli: Zawodzie oraz Ściegiennego.

Wywiązując się z obowiązku informo-
wania mieszkańców KSM, w 2016 roku 
zrealizowanych zostanie łącznie 6 od-
cinków „Informatora KSM” (ostatni – 15 
grudnia br.) przygotowywanego we współ-
pracy z TVP 3 Katowice, a informującego 
o bieżących spotkaniach i imprezach 
świątecznych. Ponadto, Spółdzielnia sys-
tematycznie prowadzi bieżącą promocję 
działalności społecznej, oświatowej i kul-
turalnej na stronie internetowej KSM, na 
łamach „Wspólnych Spraw” oraz poprzez 
portal społecznościowy Facebook. Dzia-
łalność Fundacji KSM obchodzącej w br. 
11 lat funkcjonowania, stanowi istotne 
uzupełnienie sfery społecznej i kulturalnej 
ukierunkowanej głównie na dzieci i osoby 
starsze, wymagające zainteresowania 
i konkretnego wsparcia. Było to możliwe 
dzięki środkom pozyskiwanym w skali 
roku z darowizn i aukcji, a przeznacza-
nych na pomoc rzeczową, organizację 
spotkań świątecznych, wyjazd dzieci nad 
Bałtyk oraz wiele innych zadań realizo-
wanych z udziałem przyjaciół i sympa-
tyków Fundacji.

X. kontrole

W 2016 roku Spółdzielnia kontrolowa-
na była przez następujące zewnętrzne 
organy kontrolne:

n  Państwowy Powiatowy Inspektor Sa-
nitarny w Katowicach, który przepro-
wadził na terenie działania Spółdzielni 
łącznie 18 kontroli, w zakresie oceny 
przygotowania i przebiegu akcji dera-
tyzacji oraz oceny stanu sanitarnego 
nieruchomości budynkowych,

n  Straż Miejską – dwukrotnie – w za-
kresie sprawdzenia stanu sanitarnego 
w rejonie nieruchomości na skutek 
indywidualnych interwencji,

n  Państwową Inspekcję Pracy w Kato-
wicach – jedna kontrola – w zakresie 
sprawdzenia realizacji zaleceń Urzędu 
Dozoru Technicznego dopuszczającego 
dźwig osobowy do eksploatacji.

Kontrole wewnętrzne wynikające z rocz-
nego planu przeprowadzone w roku 
2016 dotyczyły:

n  całokształtu działalności Administracji 
Osiedla Gwiazdy.

Komórka ds. kontroli wewnętrznej:

n  współopiniowała (przy wiodącym 
udziale Działu Obsługi Prawnej) wnios- 
ki, instrukcje i regulaminy wewnętrz-
ne,

n  uczestniczyła w pracach Głównej Ko-
misji Inwentaryzacyjnej KSM,

n  współpracowała w zakresie przygo-
towywania materiałów dla biegłych 
sądowych powoływanych przez sądy 
w celu przygotowania opinii dla po-
trzeb toczących się spraw sądowych,

n  na bieżąco koordynowała sporządzanie 
materiałów sprawozdawczych przy-
gotowywanych przez służby Spół-
dzielni poprzez elektroniczny portal 
sprawozdawczy dla Głównego Urzędu 
Statystycznego, śledzenie i przekazy-
wanie do wiadomości notatek z prasy 
lokalnej i ogólnopolskiej dotyczących 
spółdzielczości i KSM,

n współpracowała z innymi instytucja-
mi naukowo-badawczymi w zakresie 
udziału w badaniach ankietowych 
i innych,

n  współpracowała z Narodowym Ban-
kiem Polskim w zakresie analiz ryn-
ku nieruchomości,

n  uczestniczyła w szkoleniach, konfe-
rencjach i różnego typu spotkaniach 
podnoszących kwalifikacje zawodowe 
oraz uzupełniających wiedzę w zakre-
sie powierzonych zadań.

Ponadto zajmowała się obsługą i koor-
dynacją zagadnień związanych z pracą 
lustratora Regionalnego Związku Rewizyj-
nego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Ka-
towicach, prowadzącego (od 19.07.2016 
roku do nadal) postępowanie lustracyjne 
KSM za okres 2013-2014-2015 w zakre-
sie lustracji kompleksowej. Prowadziła 
również pozaplanowe czynności kontro-
lne wykonywane na polecenie Członków 
Zarządu – współudział w zespołach ro-
boczych (problemowych).

Na przestrzeni 2016 roku (do 
18.10.2016 r.) do Spółdzielni wpłynęło:

n  25 skarg i wniosków,

n  11 pism (tzw. skargi lokatorskie) 
związanych z zakłócaniem spokoju  
i nieprzestrzegania Regulaminu po-
rządku domowego przez sąsiadów,

n  19 pism zakwalifikowanych jako in-
terwencje w określonych sprawach. 

Przedstawiając okresowe sprawoz-
danie Zarząd składa podziękowanie 
wszystkim, którzy przyczynili się do za-
pewnienia niezakłóconej bieżącej pracy 
Spółdzielni, do realizacji zatwierdzonych 
przez Walne Zgromadzenie, a omówio-
nych i przedstawionych wyżej zadań, 
do pozytywnego postrzegania Spół-
dzielni, w tym do uzyskanych pochwał 
i wyróżnień. Szczególne podziękowania 
Zarząd kieruje zwłaszcza do działaczy 
organów samorządowych Spółdzielni, 
którzy na bieżąco przyczyniają się do 
doskonalenia pracy Zarządu Spółdzielni  
i podległych mu pracowników oraz uzy-
skiwania satysfakcjonujących wyników 
działania Katowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej w wielu dziedzinach.

Z poważaniem

zarząd
katowickiej Spółdzielni 
MieSzkaniowej

Katowice, listopad 2016 rok
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Rok	2016	był	pierwszym	rokiem	nowej	czte-
roletniej	kadencji	Rady	Osiedla	Centrum-I.		
W	dniu	23	listopada	2015	roku		podczas	

obrad	Zebrania	Osiedlowego	dokonano	wybo-
ru	nowych	członków		Rady	Osiedla.	W	okresie	
sprawozdawczym	Rada	działała	w	następującym	
składzie: 

n Beata LATKOWSKA	–	przewodnicząca,
n Michał	MLECZKO	–	zastępca	przewodniczą-

cej,		przewodniczący	Komisji	Ekonomicznej,
n Adam SZyMCZyK	–	zastępca	przewodni-

czącej,	
n Regina	PIĄTEK	–	sekretarz,	
n Przemysław	DRĄg	–	przewodniczący	Ko-

misji	Społeczno-Kulturalnej,
n Rafał	KRÓL	–	przewodniczący	Komisji	

Gospodarki	Zasobami	Spółdzielni,
n grażyna	KWIECIEń	–	członek,		
n Jan	OSEK	–	członek,	
n Joanna	WITKOWICZ	–	członek.	

 
Osiedle	Centrum-I		reprezentuje		w	Radzie	

Nadzorczej	KSM		Jerzy	Doniec,	pełniący	funkcję	
przewodniczącego	RN	Spółdzielni.		
W	okresie	sprawozdawczym,	od	stycznia	do	

listopada	2016	r.,		Rada	Osiedla	odbyła	10	posie-
dzeń	plenarnych,	podczas	których	m.	in.	podjęła	
5	uchwał	dotyczących	planów	gospodarczych	
naszego	Osiedla	oraz	zaopiniowała	i	rozpatrzyła	
17	wniosków	dotyczących	m.	in.	umieszczenia	
reklam	na	budynkach	oraz	indywidualnych	próśb	
mieszkańców.	

Rada	Osiedla	sprawowała	swoje	funkcje	w	po-
wołanych	komisjach	problemowych,	których	skład		
przedstawiał	się	następująco:

n	 Komisja	gospodarki	Zasobami	Spółdzielni	
Przewodniczący:	Rafał	Król,	

	 członkowie:		Jan	Osek,	Adam	Szymczyk,	
Grażyna	Kwiecień,

n	 Komisja	Ekonomiczna
 Przewodniczący:	Michał	Mleczko,	
	 Członkowie:	Joanna	Witkowicz,	Beata	Lat-

kowska,
n	 Komisja	Społeczno–Kulturalna
 Przewodniczący:	Przemysław	Drąg,
	 Członkowie:	Regina	Piątek,	Grażyna	Kwiecień,	

Adam	Szymczyk.

Zasadnicze	zadania	podejmowane		przez		człon-
ków	Komisji	gospodarki	Zasobami	w		ramach		
Rady	Osiedla	to	wspomaganie		działań	Admini-
stracji	w	realizacji	zadań	remontowo-budowlanych	
w	Osiedlu	w		zakresie	ich	przygotowania,	ustalania	
zakresu	prac,	udziału	w	komisjach	przetargowych	
wybierających	wykonawców	oraz	kontroli	wyko-
nania	prac	poprzez	udział	w		komisjach	odbioru.
Najważniejsze	działania	dotyczyły:			

n	 przeglądów	technicznych	-	wiosenny	w	dniu	
10.05.2016	r.,	jesienny	w	dniu	4.10.2016	r.,

n		 remontów		klatek	schodowych		w	budynkach	
Sokolska	46-48	i	Grażyńskiego	15-15a,	

n		 wymiany	przeszklonej	ślusarki	stalowej	i	drzwi		
wejściowych	w	elewacji	frontowej	budynku	
przy	ul.	Katowickiej	65,

n		 wymiany	dźwigów	osobowych		w	budynkach	
Grażyńskiego	7-7a	i	Grażyńskiego	9-9a,		

n	 renowacji	ciągów	pieszych	terenów	zielo-
nych	pomiędzy	budynkami	Grażyńskiego	
7-7a	i	Grażyńskiego	9-	9a	,

n	 projektowania	i	budowy	nowych	miejsc	parkin-
gowych	pomiędzy	budynkami	Grażyńskiego	
7-7a	i	Grażyńskiego	9-9a,

n	 wymiany	aluminiowych	pionów	elektrycznych	
na	miedziane	w	budynku	Grażyńskiego	15-
15a,

n	 przygotowanie	projektu			planu		remontów	na		
2017	rok.

Komisja	GZS	aktywnie	uczestniczyła	w	comie-
sięcznych	posiedzeniach	Rady	Osiedla,	w	szcze-
gólności	w	zakresie		opinii		technicznych,		analiz	
warunków	eksploatacji	i	kosztów	utrzymania	
zasobów	Osiedla.
Dużą		pomoc	dla	Komisji,	jak	i	wszystkich		

członków	Rady,	stanowiły	informacje,	przedsta-
wiane		przez		przewodniczącego		Rady	Nadzorczej	
Jerzego	Dońca,	pozwalające	na	rozeznanie	danych,	
dotyczących		spraw	techniczno-eksploatacyjnych		
oraz	porównania	sytuacji	naszego	Osiedla	do	
pozostałych	osiedli	KSM	.				
Komisja		starała	się	poprzez		kontakty		z	miesz-

kańcami		Osiedla		rozpoznawać		problemy	w	użyt-
kowaniu	nieruchomości	 i	za	pośrednictwem		
Administracji		podejmować	zadania		możliwe		do		
realizacji.	Nadal	w	naszym	Osiedlu	ilość	miejsc	
parkingowych	jest	za	mała	w	stosunku	do	potrzeb.

Uciążliwości	wynikające		z		sąsiedztwa		nowej	
„Strefy		Kultury”’,	bliskość		dużych		obiektów		
użyteczności		publicznej,	wymaga		coraz		wyż-
szego		standardu	w	jakości		estetyczno-plastycznej		
i	technicznej		naszych		nieruchomości,	stąd		nasze		
starania	o	przemyślane	działania	remontowo-
-inwestycyjne	.	

W	minionym	okresie	sprawozdawczym	Komisja	
Ekonomiczna	na	bieżąco	analizowała	sytuację	
finansową	Osiedla	w	oparciu	o	dane	zawarte	w	co-
miesięcznych	wydrukach	zbiorczych	sporządza-
nych	przez	Centrum	Zarządzająco-Usługowe	KSM.	
Szczególną	uwagę	poświęcono	analizie	kosztów		

i	wpływów	na	fundusz	remontowy	i	eksploatację,	
wynikom	rozliczeń	wody	i	centralnego	ogrzewania	
oraz	ponoszonych	kosztów	z	tego	tytułu.	
W	trakcie	roku	2016	Komisja	Ekonomiczna	

odbyła	6	spotkań,	których	celem	było	dokonanie	
analizy	sytuacji	finansowej,	wymiana	swoich	
spostrzeżeń	i	wniosków	oraz	przygotowanie	się	
do	przedstawienia	tychże	wniosków	na	zebra-
niach	Rady.	
Komisja	Ekonomiczna	zwracała	baczną	uwagę	

na	problem	zadłużenia	z	tytułu	opłat	za	lokale.	
Zadłużenie	Osiedla	w	stosunku	do	innych	osiedli	
KSM	byłoby	na	dużo	niższym	poziomie,	gdyby	
nie	wysokie	zadłużenie	jednego	z	lokali	użytko-
wych.	Sprawa	tego	zadłużenia	rozpatrywana	jest	
w	postępowaniu	sądowym.
Należy	podkreślić,	że	problem	zadłużenia	Osie-

dla	jest	systematycznie	monitorowany	i	omawiany	
podczas	comiesięcznych	posiedzeń	Rady	Osiedla.	
Komisja	Ekonomiczna	przeanalizowała	zesta-

wienie	średnich	opłat	miesięcznych	,	porównując	

SpRaWOzdaniE RadY OSiEdLa „CEnTRUM-i” KSM
z dziaŁaLnOŚCi W 2016 ROKU

(Dokończenie na str. 10)
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nasze	Osiedle	do	pozostałych	osiedli	znajdu-
jących	się	w	zasobach	KSM.	Najniższa	opłata	
miesięczna	za	lokal	w	KSM	wyniosła	573,27	zł	
(Osiedle	Kukuczki),	natomiast	najwyższa	772,02	
zł	(Osiedle	Zgrzebnioka).
Według	tego	zestawienia	możemy	stwierdzić,	że	

Osiedle	Centrum-I	z	kwotą	w	wysokości	605,77 
zł	zajmuje	„czwarte	miejsce”	wśród	wszystkich	
siedemnastu	osiedli	KSM	,	licząc	od	najniższej	do	
najwyższej	opłaty	miesięcznej	za	lokal	(średnie	
wyliczenie	opłaty	miesięcznej	dot.	mieszkania	
o	pow.	50	m2	dla	3	osób	i	z	opłatą	za	dźwig).
W	oparciu	o	szczegółowe	dane	dokonano	ana-

lizy		zużycia	energii	cieplnej	w	poszczególnych	
budynkach	wchodzących	w	skład	naszego	Osiedla	
w	porównaniu	do	poprzedniego	sezonu	grzewczego	
(tj.	2015/2016	do	2014/2015).	W	dziesięciu	bu-
dynkach,	wchodzących	w	skład	naszego	Osiedla,	
najwyższy	koszt	jednostkowy	wyniósł	2,68	zł/
m2/m-c	(Czerwińskiego	8),	natomiast	najniższy	
2,10	zł/m2/m-c	(Katowicka	65).	Średni	koszt	
jednostkowy	w	naszym	Osiedlu	wyniósł	2,28 
zł/m2/m-c. 
Porównując	te	dane	do	danych	z	poprzedniego	

okresu	grzewczego	ustalono,	że	zużycie	ciepła	
w	okresie	2015/2016	wzrosło	o	2,4%,	a	koszt	
o	4,6%,	co	spowodowało,	że	nadpłaty	wystąpi-
ły	w	733	lokalach	na	ogólną	kwotę	185.280	zł, 
a	niedopłaty	w	328	lokalach	na	kwotę	95.275	zł. 
Komisja	Ekonomiczna	stale	monitoruje	wielkość		

przychodów	i	kosztów	poszczególnych	składowych	
miesięcznych	opłat	oraz	wpływy	i	wydatki	na	
fundusz	remontowy	„B”	w	celu	ich	bilansowania.		
Komisja	Ekonomiczna	rekomendowała	Radzie	

Osiedla	,	że	wysokość	stawek,	na	które	ma	wpływ,	
powinna	pozostać	na	dotychczasowym	poziomie,	
a	realizacja	planów	i	zamierzeń	na	2017	r.	będzie	
przebiegała	w	ramach	posiadanych	środków.	Rada	
Osiedla	rekomendację	przyjęła	i	nie	zmieniła	
dotychczas	obowiązujących	stawek.

Ważnym	tematem,	mającym	wpływ	na	wielkość	
opłat	jest	również	stan	zadłużenia	Osiedla	„Cen-
trum-I”	na	funduszu	remontowym	w	części	„A”.	
Zadłużenie		naszego	Osiedla	z	tytułu	poniesionych	
kosztów	ulepszeń	finansowanych	z	tego	funduszu	
wynosiło	na	koniec	października	br.	1.709.029,00 
zł,	co	w	przeliczeniu	na	najbardziej	miarodajny	
wskaźnik	tj.	na	lokal	mieszkalny	wynosi	1.707,00 
zł.	Zważywszy,	że	roczny	wpływ	na	ten	fundusz	
tylko	w	formie	odpisu	ze	statystycznego	miesz-
kania	wynosi	900,00	zł,	nie	jest	to	duża	zaległość,	
gdyż	po	dwóch	latach	Osiedle	mogłoby	całkowicie	
spłacić	to	zadłużenie,	oczywiście	przy	założeniu,	
że	nie	będzie	więcej	korzystać	z	tego	funduszu.	
Jest	to	jednak	założenie	zupełnie	nierealne,	

ponieważ	w	naszym	Osiedlu	odbywają	się	bardzo	
kosztowne	prace	przy	wymianie	wewnętrznej	
instalacji	centralnego	ogrzewania	i	to	one	właśnie	
powodują	zwolnienie	tempa	spłaty	zadłużenia	na	

funduszu	„A”.	W	zasobach	Katowickiej	Spółdziel-
ni	Mieszkaniowej	15	osiedli	posiada	zadłużenie	na	
tym	funduszu,	średnie	saldo	na	lokal	wynosi	5.325 
zł,	co	daje	wskaźnik	o	3,1	razy	wyższy	od	naszego.	
Liderami	w	zmniejszaniu	zadłużenia	są	Osiedle	
Janów	i	Centrum-I,	a	najbardziej	zadłużone	to	HPR	
i	Superjednostka.	Szczegółowo,	w	naszym	Osiedlu	
spośród	10	budynków	najbardziej	zadłużone	są	te,	
w	których	prace	związane	z	wymianą	instalacji	zo-
stały	już	przeprowadzone,	tj.	Grażyńskiego	15-15a	
na	kwotę	4.188	zł/lok.,	Sokolska	46-48	na	kwotę	
8.654	zł/lok.	Poniżej	jednorocznego	zadłużenia	są	
budynki:	Grażyńskiego	9-9a,	13-13a	i	Ordona	20a.	
Dodatnie	saldo	występuje		na	bud.	Grażyńskiego	
11-11a	i	Katowickiej	65.	Tak	więc	Osiedle	nadal	
będzie	zmniejszało	swoje	zadłużenie,	chociaż	już	
w	wolniejszym	tempie	niż	dotychczas.

    
Głównym zadaniem	Komisji	Społeczno-Kul-

turalnej	jest	współpraca	przy	opracowywaniu	
planu	działalności	społeczno-kulturalnej	oraz	
pomoc	w	jego	realizacji	z	kierownikiem	Klubu	
Spółdzielczego	„Centrum”. Ponadto	członkowie	
Komisji	uczestniczą		w	spotkaniach	z	osobami	
zalegającymi	z	opłatami	za	lokale. Od	stycznia	
do	października	2016	roku		członkowie	Komisji	
odbyli	18	spotkań,	na	które	zostało	wysłanych	
181	zaproszeń	do	osób	zalegających	z	opłatami	
za	lokale	mieszkalne	za	okres	powyżej	dwóch	
miesięcy.	
Rada	Osiedla	na	swoich	comiesięcznych	po-

siedzeniach	analizowała	przyczyny	takiego	stanu	
rzeczy.	
Podczas	bezpośredniego	kontaktu	z	mieszkań-

cem	borykającymi	się	z	problemem	zadłużenia	
w	opłatach,	Komisja	i	pracownik	spółdzielni		wy-
jaśniają	tryb	postępowania	oraz	skutki	niepodjęcia	
żadnego	działania.	
Rada	Osiedla	zaopiniowała	i	skierowała	do	

Rady	Nadzorczej	1	wniosek,		natomiast	do	Za-
rządu	Spółdzielni	20	wniosków	dotyczących	osób	
zadłużonych,		o	wdrożenie	procedur	w	celu	wyeg-
zekwowania	należności,	włącznie	z		pozbawieniem	
członkostwa	w	Spółdzielni.
Rada	Osiedla	na	bieżąco	analizowała	poziom	

zadłużenia	użytkowników	mieszkań	i	lokali	użyt-
kowych	wobec	Spółdzielni.	Niestety	zadłużenie	
lokali	mieszkalnych	na	koniec	okresu	sprawoz-
dawczego	wzrosło,	jednak	głównym	powodem	
tego	stanu	jest	rozliczenie	kosztów	zużycia	wody	
i	centralnego	ogrzewania	i	związane	z	tym	dopłaty.  
Osiedle	„Centrum-I”	to	jedno	z	osiedli	KSM,	

które	posiada	w	swoich	zasobach	klub	spółdziel-
czy,	powołany	do	realizacji	zadań	społeczno-
-kulturalnych.	Komisja	Społeczno-Kulturalna	
monitorowała	realizację	tych	zadań.	Szczegółowy	
opis	realizacji	planu	zostanie	przedstawiony	w	od-
dzielnym	sprawozdaniu.	
Przedstawiciele	Komisji	Społeczno-	Kulturalnej	

RO	uczestniczyli	w	spotkaniu	z	Zarządem	KSM,	
Komisją	Społeczno-Kulturalną	Rady	Nadzorczej,	

przedstawicielami	pozostałych	RO,	kierowni-
kami	klubów	spółdzielczych,	które	odbyło	się	
w	dniu	19.10.2016	r.	w	świetlicy	ROD	„Wiesia”	
w	Murckach.	Celem	spotkania	było	przedstawie-
nie	działalności	społeczno-kulturalnej	osiedli,	
wymiana	doświadczeń,	prezentacja	zagadnień	
prospołecznych	ukierunkowanych	na	seniorów.	
Omówiona	została	również	sytuacja	finansowa	
klubów,	które	ze	względu	na	wciąż	zmniejszają-
cą	się	liczbę	członków	Spółdzielni,	borykają	się	
z	brakiem	środków	finansowych,	co	w	dużej	mierze	
ogranicza	rozwijanie	działalności	merytorycznej.

 
Serdecznie	zapraszamy	do	aktywnego	uczestni-

czenia	w	życiu	naszego	klubu,	chcemy,	aby	miesz-
kańcy	poprzez	spotkania,	imprezy,	zajęcia	lepiej	
się	poznali,	dobrze	spędzili	czas,	a	może	nawet	
zaprzyjaźnili.	Zdajemy	sobie	sprawę,	że	bliskie	
sąsiedztwo	powstałej	Strefy	Kultury	zaspokaja	
w	dużej	mierze	potrzeby	kulturalne	mieszkań-
ców,	natomiast	nasze	działania	ukierunkowane	
są	bardziej	na	integrację	społeczności	lokalnej.	
Zachęcamy	również	do	wynajmowania	pomiesz-

czeń	Klubu	„Centrum”	na	konferencje,	szkolenia	
lub	w	celu	zorganizowania	imprez	okolicznościo-
wych	(również	w	soboty	i	niedziele).	

Członkowie	 Rady	 Osiedla	 uczestniczyli	 
w	I.	części	Walnego	Zgromadzenia	KSM,	które	
odbyło	się	13	czerwca	2016	r.	w	Centrum	Kultury	
im.	Krystyny	Bochenek	w	Katowicach.		Apelu-
jemy	do	członków	Spółdzielni	o	aktywny	udział	
w	Zebraniu	Osiedlowym,	a	następnie	w		Walnym	
Zgromadzeniu.	Podczas	tych	spotkań	zapadają	
decyzje	dotyczące	naszych	„wspólnych	spraw”,	
a	one	przecież	nie	powinny	być	nam	obojętne.

W	dniu	5	października	br.	przedstawiciel	RO		
uczestniczył	w	spotkaniu	Zarządu	KSM		i	Ko-
mendy	Miejskiej	Policji	w	Katowicach	w	sprawie	
zawarcia	porozumienia	o	umocnieniu	współpracy	
na	rzecz	mieszkańców	Osiedli	KSM.

 
Rada	Osiedla	pełniła	dyżury	według	określonego	

harmonogramu,	które	odbywały	się		w	godzinach	
od	1530	do	1630	w	każdy	ostatni	wtorek	miesiąca	
(z	wyjątkiem	miesięcy	wakacyjnych)	w	Klubie	
„Centrum”.	
Składamy	podziękowania	Zarządowi	KSM,	

kierownikowi	Administracji	Markowi	Szarejko,  
wszystkim	pracownikom	Spółdzielni	oraz	Miesz-
kańcom	Osiedla	„Centrum-I”		za	dobrą	współpracę.	

Zapraszamy	mieszkańców	do	uczestnictwa	
w	Zebraniu	Osiedlowym,	które	odbędzie	się	
w	środę,	23	listopada	2016		roku	o	godz.	1600 

w	siedzibie	KSM	przy	ul.	Klonowej	35c.

 Rada Osiedla „CentRum-i”

(Dokończenie ze str. 9)

SpRaWOzdaniE RadY OSiEdLa „CEnTRUM-i” KSM
z dziaŁaLnOŚCi W 2016 ROKU
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SZANOWNI	MIESZKAńCy!

Administracja	Osiedla	„Centrum-I”	niniejszym	
przedstawia	sprawozdanie	z	jej	działalności	

za	2016	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	
10	budynków	mieszkalnych	wielorodzinnych	
o	łącznej	powierzchni	użytkowej	41.156 m2	zlo-
kalizowanych	przy	ul.	Grażyńskiego	7-7A,	9-9A,	
11-11A,	13-13A,	15-15A	(8	kondygnacji),	So-
kolskiej	46-48	(8	kondygnacji),	Czerwińskiego	8	 
(8	kondygnacji),	Ordona	20,	20A	(14	kondygna-
cji),	Katowickiej	65	(17	kondygnacji	+	nadbu-
dówka),	z	wbudowanymi	74	garażami	o	łącznej	
powierzchni	użytkowej	1.369 m2 oraz	27 lokalami	
użytkowymi	o	powierzchni	użytkowej	1.379 m2.
Wszystkie	ww.	budynki	wyposażone	są	w	dźwi-

gi	osobowe	–	razem	20	sztuk.

Na wykresie obok zobrazowano strukturę lo-
kali mieszkalnych w zasobach osiedla zgodnie 
z tytułem prawnym (dane na dzień 30.10.2016 r.).

Zadania	obejmujące	obsługę	1001	lokali	miesz-
kalnych	zamieszkałych	przez	ok.	1395	osób re-
alizowane	były	przez	3	pracowników	biurowych	
oraz	3	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	budyn-
ków,	jak	i	w	lokalach,	konserwacja	i	kontrole	
działania	hydroforni,

n	 prowadzenie	stałego	nadzoru	nad	robotami	
budowlanymi	wykonywanymi	siłami	wła-
snymi,

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	obciążających	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,

2,00%

63,34%

34,67%

n	 prowadzenie	w	okresie	wiosennym	i	jesiennym	
kompleksowej	deratyzacji,	polegającej	na	
rozłożeniu	środków	na	gryzonie	w	koryta-
rzach	piwnicznych	we	wszystkich	budynkach	
mieszkalnych	przez	gospodarzy,

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

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	nieprawidłowości	
zgłaszanych	przez	użytkowników	lokali,

n	 określenie	sposobu	oraz	fizyczne	ich	usu-
nięcie	wraz	z	ewidencjonowaniem	(do	dnia	
30	października	2016	roku	konserwatorzy	
zatrudnieni	w	Administracji	wykonali	-		935	
zleceń	dotyczących	różnego	rodzaju	napraw	
i	usług,	które	dotyczyły	robót	ogólnobudow-
lanych,	malarskich,	dekarskich,	stolarskich,	
ślusarskich,	elektrycznych	i	hydraulicznych	
–	w	tym	299	zleceń	dotyczyło	robót	w	loka-
lach	mieszkalnych).

Administracja	również	na	bieżąco	współpraco-
wała	z	Radą	Osiedla	„Centrum-I”	we	wspólnym	
realizowaniu	zadań	oraz	rozwiązywaniu	proble-
mów	osiedla	oraz	konfliktów	sąsiedzkich.	

W	przypadku	prac	ogólnoadministracyjnych	
wyszczególnić	można:	
n	 podejmowanie	stosownych	działań	podnoszo-

nych	w	1204	pismach	(w	tym	od	mieszkańców	
258),	które	załatwiono	bez	nieuzasadnio-
nej	zwłoki,

n	 rejestrację	bardzo	dużej	ilości	zmian	osobo-
wych	w	lokalach	mieszkalnych,	

n	 przyjmowanie	zgłoszeń	dotyczących	usterek	
w	lokalach	mieszkalnych	i	użytkowych,	które	
bezzwłocznie	były	usuwane	przez		konser-
watorów	zatrudnionych	w	Administracji	lub	
pracowników	zakładów	celowych	Spółdzielni.

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

Dodać	należy,	że	generalnym	celem	pracy	Ad-
ministracji	Osiedla	jest	zapewnienie	prawidłowej	
eksploatacji	powierzonego	majątku	oraz	utrzyma-
nie	obiektów	i	powiązanej	z	nimi	infrastruktury	we	
właściwym	stanie	technicznym,	aby	w	najwięk-
szym	stopniu	wyeliminować	potencjalne	zagro-
żenia	dla	życia	i	zdrowia	osób	zamieszkujących.

Realizacja	zadań	związanych	z	użytkowaniem	
zasobów	w	znacznym	stopniu		wynika	z	kierunków	
działania	Spółdzielni	przyjętych	przez	Walne	
Zgromadzenie	oraz	obowiązujących	wymogów	
prawa,	oczekiwań	użytkowników	oraz		możli-
wości	finansowych	Osiedla	opartych	na	rachunku	
kosztów	i	wpływów.
Wydatki	związane	z	eksploatacją	w	dużej	mierze	

pozostają	w	sferze	niezależnej	od	Administracji	
i	Rady	Osiedla.	Ich	ciężar	implikują	czynniki	zew- 
nętrzne,	a	decydują	o	tym	między	innymi	władze	
samorządowe	oraz	przedsiębiorstwa	świadczące	
usługi	dla	Spółdzielni.	Wysokość	przedmioto-
wych	kosztów	wynika	w	dużym	stopniu	od	skali	
realizacji	tych	usług,	ilości	zużywanych	mediów,	
wielkości	zarządzanych	nieruchomości	oraz	ob-
ciążeń	wynikających	z	przepisów	prawa	(opłaty,	
podatki,	prowizje	itp.).	W	grupie	kosztów	nieza-
leżnych	zawiera	się	szereg	znanych	wszystkim	
pozycji,	takich	jak:
n	 wywóz	odpadów	komunalnych,
n	 zużycie	wody	i	odprowadzenie	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,
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n	 podatki	i	inne	obligatoryjne	obciążenia,	np.	

VAT,	PFRON	i	inne,
n	 opłaty	i	prowizje	bankowe.
Sumaryczne	 wpływy	 związane	 z	 pokry-

ciem	kosztów	eksploatacji	dla	naszego	osiedla	 
(wg	naliczeń)	wyniosły	2.328.190	zł,	w	tym:
n	 z	lokali	mieszkalnych																		2.137.519 zł
n	 z	garaży	 	 																40.560 zł
n	 z	lokali	użytkowych	i	reklam									129.332 zł
n	 pozostałe	wpływy		 																20.779 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	30.10.2016	r.	wyniosło	613.953	zł.

Jednocześnie	dość	istotną	pozycję	w	przycho-
dach	stanowiły	wpływy	pozyskane	z	najmu	lokali	
użytkowych	lub	powierzchni	pod	nośniki	rekla-
mowe	(billboardy),	które	zasiliły	Osiedle	kwotą	
129.332	zł,	co	przekłada	się	na	stabilność	finanso-
wą,	mając	równocześnie	wpływ	na	zmniejszenie	
obciążenia	finansowego	dla	mieszkańców	osiedla	
i	przesunięcie	w	czasie	mało	komfortowej	sytu-
acji,	kiedy	konieczna	staje	się	podwyżka	stawek	
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
741.300	zł

n	 przeglądy	wynikające	z	Ustawy	Prawo	Bu-
dowlane	oraz	kontrole	techniczne,	roboty	
konserwacyjne	i	drobne	naprawy,	w	tym	
koszty	utrzymania	brygady	konserwatorów	
zatrudnionych	w	Osiedlu	oraz	koszty	zreali-
zowanych	w	Osiedlu	w	trakcie	całego	2016	
roku	usług,	a	także	partycypacji	w	utrzymaniu	
w	gotowości	w	ramach	pogotowia	–	Serwisu-
Technicznego	KSM	 														216.116	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	przedmiotów	nietrwałych,	usług	telefonicz-
nych,	bankowych	i	innych)													284.915	zł

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

222.316 zł
n	 wywóz	nieczystości	stałych											238.215	zł
n	 energia	elektryczna	we	wspólnych	częściach	

nieruchomości	(poza	lokalami)								45.465	zł
n	 konserwacja	gniazd	RTV,	konserwacja	do-

mofonów	oraz	konserwacja	dźwigów
133.831 zł

n	 opłaty	publiczno-prawne,	 tzn.	 opłaty	 za	
wieczyste	użytkowanie	terenów	oraz	suma	
odprowadzanych	do	gminy	podatków	od	nie-
ruchomości	

61.145 zł

n	 odczyty,	wymiana	i	legalizacja	wodomierzy	
w	lokalach	mieszkalnych,	użytkowych,	po-
mieszczeniach	ogólnego	użytku,	garażach	
i	przeprowadzenie	rozliczeń	zużycia	wody	

151.112	zł
n	 pozostałe	koszty,	obejmujące	wydatki	nie	

występujące	cyklicznie,	w	tym	koszty	ubezpie-
czenia,	PFRON,		koszty	dewastacji,	wymiany	
źródeł	światła,	dozór	mienia		itp.	-		111.616 zł,

Podane	wyżej	składniki	określone	na	podstawie	
wykonania	za	trzy	kwartały	z	doszacowaniem	
za	IV	kwartał	br.	wygenerowały	w	2016	roku	
kwotę	łączną	kosztów	eksploatacji	wynoszącą																													
2.314.320 zł.

Na wykresie powyżej przedstawiono struktu-
rę udziału poszczególnych kosztów/składników 
eksploatacji Osiedla „Centrum-I”.
Czytelne	zatem	staje	się,	że	największe	koszty	

generują	media	niezależne	od	Spółdzielni,	a		wzrost	
ich	cen	jest	trudny	do	przewidzenia.	
Duże	znaczenie	mają	również	obligatoryjne	

przeglądy	techniczne	budynków,	budowli	małej	
architektury	wraz	z	robotami	konserwacyjnymi	
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	
18.759 zł

n	 kontrola	instalacji	gazowej															16.904	zł
n	 kontrola	przewodów	kominowych	(spalino-

wych	i	wentylacyjnych)																			16.149	zł
n	 badania	techniczne	dźwigów	osobowych	przez	

Urząd	Dozoru	Technicznego												12.180 zł
n	 przegląd	instalacji	p.poż.	(oddymianie,	tzw.	

„suche	piony”,	hydranty)																	13.490	zł
n	 kontrola	gaśnic		 																626,00	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:

8,51%

22,14%
6,46%

6,64%

7,12%

1,36%
4,00%

1,83%
1,53%

38,05%

2,37%

Woda i odprowadzenie 

techniczne, roboty 
konserwacyjne
Utrzymanie terenów Osiedla

wspólnych (poza lokalami)

RTV, domofonów,  

Odczyty, wymiana i legalizacja 
wodomierzy oraz rozliczenie 

Centralne ogrzewanie

n	 koszenie	terenów	zielonych	na	terenie	całego	
osiedla	(trzykrotnie	w	ciągu	roku)

koszt:	12.537	zł
n	 pielęgnacja	zieleni	(w	tym	wycinka,	ogławia-

nie,	nasadzenia)	drzew	i	krzewów	na	terenie	
całego	Osiedla																								koszt:	28.841 zł

Ponadto	przeprowadzono	jeszcze	następują-
ce	działania:
n	 deratyzację	(teren	całego	osiedla	-	dwukrotnie)	

koszt	:	9.282	zł
n	 dwukrotna	dezynsekcja	budynku	Katowicka	

65,	 	 																								koszt:	6.347 zł
Należy	również	nadmienić,	iż	wpuszczanie	przez	

naszych	mieszkańców	do	budynków	nieznanych	
osób	generuje	nadal	dodatkowe	koszty	eksploata-
cyjne	związane	z	wyrządzanymi	szkodami,	takimi	
jak:	wybite	szyby,	uszkodzone	ściany,	sufity	ko-
rytarzy,	oświetlenie	oraz	dźwigi,	zanieczyszczone	
klatki	schodowe	ekskrementami.	

Opracowywanie,	ustalanie	priorytetów,	kate-
goryzacja	i	realizacja	planu	remontów	w	2016	r.	
uwarunkowane	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	robót	remontowych	Osiedla	ujętych	

w	Planie	Remontów	z	funduszu	„B”	przyję-
tym	przez	Zebranie	Osiedlowe	i	zatwierdzo-
nym	Uchwałą	Rady	Osiedla	Nr	1/2015	z	dnia	
2.12.2015	r.	został	zrealizowany	w	2016	r.	w	kwo-
cie 752.880 zł.
Nominalne	wpływy	na	część	„B”	funduszu	

remontowego	wyniosły	854.579	zł		(w	tym	bilans	
otwarcia	2015	r.	w	kwocie	418.076	zł).
Realizacja	zadań	ujętych	w	Planie	Remontów	

2016	roku	przedstawia	się	następująco:
n wymiana	stolarki	okiennej:
–	 realizowana	w	lokalach	mieszkalnych

koszt:	5.000	zł
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–	 refundacja	wymiany	stolarki	okiennej	zre-

alizowanej	przez	użytkowników	lokali	we	
własnym	zakresie																			koszt:	10.000 zł

n	 wymiana	stolarki	drzwiowej:
–	 w	pomieszczeniach	ogólnego	użytku	wykona-

na	siłami	własnymi	przez	konserwatorów	
zatrudnionych	w	Administracji	Osiedla	

koszt:	5.000	zł
–	 do	mieszkań	(refundacja)							koszt	:	2.469 zł

n roboty	malarskie:	
–	 remont	klatek	schodowych	w	budynku	Gra-

żyńskiego	15-15A																koszt:	109.620	zł
–	 remont	klatek	schodowych	w	budynku	Sokol-

ska	46-48																														koszt:	109.620	zł
n roboty	elektryczne:
–	 wymiana	aluminiowych	pionów	elektrycz-

nych	na	miedziane	w	budynku	Grażyńskiego	 
15-	15A	 																				koszt:	105.772	zł

n	 roboty	elewacyjne:
– bieżące	naprawy	wykonane	siłami	własnymi	

przez	konserwatorów	zatrudnionych	w	Ad-
ministracji	Osiedla																	koszt:	3.209	zł

–	 wymiana	ślusarki	stalowej	w	elewacji	fron-
towej	w	budynku	Katowicka	65

	koszt: 20.364,40 zł
n	 mała	architektura:
–	 renowacja	terenów	zielonych	pomiędzy	bu-

dynkami	Grażyńskiego	9-9A	-	11-11a	
koszt:	15.490	zł

–	 doposażenie	terenów	zielonych	w	ławki	par-
kowe	oraz	kosze	betonowe	na	odpady	

koszt:	10.704,98	zł
n remonty	dźwigów:
–	 modernizacja	dźwigów	osobowych	w	budyn-

kach	Grażyńskiego	7,	9,	11,	
koszt:	265.734	zł	

 (spłata	rozłożona	w	ratach	do	roku	2019),
–			 oprócz	robót	zaplanowanych	wykonano	do-

datkowo	roboty	remontowe	dotyczące	napraw	
bieżących	dźwigów	wynikających	z	awarii	
eksploatacyjnej,	dewastacji	lub	zaleceń	Urzędu	
DozoruTechnicznego													koszt:	27.844	zł

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

szu	Remontowego	–	przyspieszenie	spłaty	
zobowiązań	nieruchomości	budynkowych	
usytuowanych	w	osiedlu								koszt:	98.770 zł

n	 odpis	na	fundusz	interwencyjny
koszt:	10.870	zł

n	 spłata	kredytu	za	wymianę	dźwigów
koszt:	3.500	zł

n	 wykonanie	projektu	zagospodarowania	terenu	
pomiędzy	budynkami	Grażyńskiego	7-7A,	
9-9A	dotyczącego	dodatkowych	miejsc	par-
kingowych	oraz	ich	realizacja						

												koszt:		30.130	zł
n naprawa		kanalizacji	deszczowej	w	sześciu	

budynkach	wykonana	siłami	własnymi	przez	
konserwatorów	zatrudnionych	w	Admini-
stracji	Osiedla

koszt		materiałów	wyniósł	1.829	zł
Należy	również	nadmienić,	że	z	funduszu	

remontowego	część	„A”	w	ramach	realizacji	
Strategii	Ekonomiczej	Spółdzielni	w	budynku	
mieszkalnym	przy	Grazyńskiego	7	dofinansowano	
modernizację	dźwigu	osobowego	w	wysokości	
50%	kosztów	oraz	rozpoczęto	wymianę	instalacji	
c.	o.	w	budynku	przy	Grazyńskiego	13-13A.

W tabeli powyżej 	przedstawiono	aktualny	stan	
poniesionych	kosztów		oraz	wpływów	z	odpisów	
dotyczących	remontów	wykonanych	w	Osiedlu	
Centrum-I	w	okresie	od	1992	do	dnia	31.10.2016		
r.	z	centralnej	części	funduszy	remontowych	Spół-

dzielni	(remontów	kapitalnych	+	fundusz	„A”)		
z	uwzględnieniem	środków	przeksięgowanych	
z	funduszu	remontowego	część	„B”	oraz	zasilenia	
środkami	z	funduszu	interwencyjnego	(wg	kosz-
tów	w	dacie	poniesienia	w	zł,	z	uwzględnieniem	
kosztów	odsetek	od	pożyczek	i	kredytów	do	spłaty	
po	31.10.2016	r.)
	Wzmiankowane	już	wyżej	zadłużenie	z	tytułu	

niewnoszenia	opłat	miesięcznych	za	lokale	(po-
mniejszające	realne	wpływy	dla	Spółdzielni)	wzro-
sło	w	porównaniu	z	rokiem	ubiegłym	o 10,40% 
i	wyniosło	na	dzień	31.10.2016	r. 613.953,	w	tym:
n	 dla	lokali	mieszkalnych																	249.940 zł
n	 dla	lokali	użytkowych	 														363.814	zł
n	 dla	garaży	 	 																199,00 zł

W tabeli obok przedstawiono sytuację zaległości 
w opłatach w poszczególnych nieruchomościach 
Osiedla (dla lokali mieszkalnych).
Administracja	Osiedla	we	współpracy	z	Radą	

Osiedla	organizowała	i	uczestniczyła	cyklicz-
nie	w	spotkaniach	z	użytkownikami	lokali	po-
siadającymi	zadłużenia	z	tytułu	niewnoszenia	
opłat	miesięcznych.	W	tym	celu	zorganizowano	 
18	spotkań,	na	które	zaproszono	181	osób,	lecz	
niestety	nikt		nie	raczył	przybyć	.	Dodatkowo	osoby	
zadłużone	informowano	o	możliwości	uzyskania	
finansowej	pomocy	w	postaci	dodatku	mieszkanio-
wego	(MOPS),	a	czasami	delikatnie	sugerowano	
również	zamianę	lokali	na	mniejsze	(mniejszy	
lokal	–	mniejsze	opłaty).	W	stosunku	do	wszystkich	
notorycznych	dłużników	nie	reagujących	na	prośby	
uregulowania	zoobowiązań	kierowane	były		do	
Zarządu	Spółdzielni	stosowne	wnioski	dotyczące	
podjęcia	dalszych	bardziej	restrykcyjnych	kroków	
z	pozbawieniem	członkostwa	włącznie.

Kierownik Administracji 
Osiedla „Centrum-I”
mgr inż. maRek szaRejkO

Adres budynku

1 2 3 4 5 6

Grażyńskiego 11-11a 7,99 362,60

Katowicka 65 1,47 54,87

Grażyńskiego 9-9a -12,77 -582,61

Grażyńskiego 13-13a -18,27 -831,36

Ordona 20a -18,67 -663,95

Grażyńskiego 7-7a -35,15

Ordona 20 -30,52

Czerwińskiego 8 -81,48

Grażyńskiego 15-15a -93,14

Sokolska 46-48 -189,91

Razem 
koszty za 

lata 
1992 -2016*

Wpływy z 
odpisów za 

lata 
1997-2016*/**

Saldo
( 3-2 )

Saldo na 
1 m2 p.u.m.

Średnie 
saldo 

statystyczne 
na 1 lokal

1 269 607 1 302 241 32 634

2 027 865 2 037 247 9 382

1 288 287 1 238 766 -49  522

1 310 794 1 239 297 -71  497

1 548 925 1 463 276 -85  650

1 350 752 1 216 651 -134  101 -1 615,68

1 630 278 1 487 747 -142  531 -1 079,78

741 821 590 815 -151  006 -3 081,76

1 678 992 1 297 863 -381  129 -4 188,23

1 973 750 1 238 140 -735  610 -8 654,23

*	do	dnia	31.10.2016	r.
**	uwzględnia	środki	przeksięgowane	z	fund.	Rem.	cz.	„B”	i	funduszu	interwencyjego
Zestawienie	nie	uwzględnia	kosztów	wymiany	wodomierzy	i	podzielników	c.o.
Saldo	ogółem	osiedla	na	dzień	31.10.2016	r.	-	1.709.029	zł
Saldo	jednostkowe	na	dzień	31.10.2016	r.	-	41,53	zł/1	m2	p.	u.

Lp. Adres budynku
Zadłużenie  
na budynek

[zł]

Średnie zadłużenie  
na mieszkanie
[zł/mieszkanie]

1 Grażyńskiego 7-7A 20290,19 654,52
2 Grażyńskiego 9-9A 11143,61 384,26
3 Grażyńskiego 11-11A 22053,1 816,78
4 Grażyńskiego 13-13A 39054,47 1698,02
5 Grażyńskiego 15-15A 16651,77 756,9
6 Sokolska 46-48 10135,63 361,99
7 Czerwińskiego 8 4688,83 586,1
8 Ordona 20 48831,21 1436,21
9 Ordona 20A 29938,21 730,2

10 Katowicka 65 47153,02 1025,07
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OSiEdLa „CEnTRUM-i’’ na 2017 ROK

Zarówno plan założeń ekonomiczno–go-
spodarczych na rok 2017, jak i projekt 
planu remontów Osiedla „Centrum-I” 

zostały pozytywnie zaopiniowanie na posie-
dzeniu Rady Osiedla w dniu 19.10.2016 r.

Poniższe dane obrazują zakres i kierunek 
działań, jakie będą realizowane w roku 2017. 

Opracowanie projektu założeń planu re-
montów na rok 2017 poprzedza generalnie:
n analiza zaleceń z kontroli sprawności tech-

nicznej budynków i terenu przyległego, 
zaleceń Urzędu Dozoru Technicznego 
w kwestii stanu technicznego dźwigów, 
wnioski z kontroli pod względem bez-
pieczeństwa ppoż.,

n analiza robót wykonanych w latach po-
przednich na danej nieruchomości,

n analiza wyników przeglądów wiosennych 
i jesiennych zasobów przeprowadzonych 
wspólnie z przedstawicielami Rady Osie-
dla,

n rozpatrzenie zgłoszeń i postulatów użyt-
kowników lokali.

Pełna realizacja planu, uzależniona jest 
od pozyskania zaplanowanych wpływów, 
czyli terminowego regulowania opłat mie-
sięcznych 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 remon-
towego w części „B” na rok 2017 wyniosą 
1.008.070 ,00 zł, natomiast nominalne wpływy 
winny zamknąć się kwotą 1.185.750 zł ( w tym 
bilans otwarcia w wysokości 421.000 zł ).

Zadania rzeczowe w ramach dostępnych 
środków finansowych przedstawiają się nas- 
tępująco:
1.  Wymiana stolarki okiennej

koszt ogółem 70.000 zł 
 w tym :
n realizowana przez Spółdzielnię w miesz-

kaniach                50.000 zł
n realizowana we własnym zakresie ( koszty 

refundacji )                  20.000 zł
2.   Wymiana stolarki drzwiowej realizowa-

nej przez Spółdzielnię
koszty ogółem 8.000 zł 

 w tym:
n w klatkach schodowych i pomieszczeniach 

ogólnego użytku                  3.000 zł
n do mieszkań                    5.000 zł
3.  Roboty dekarskie

koszt ogółem 130.000 zł,
 w tym:

n wykonanie nowego pokrycia dachu wraz 
z obróbkami blacharskimi w budynku 
Katowicka 65                  90.000 zł

n wymiana nasad kominowych przewodów 
wentylacyjnych na obrotowe w budyn-
kach: Ordona 20 – 20.000 zł, Ordona 20A 
– 20.000 zł.

4. Roboty malarskie 
koszt ogółem 240.000 zł 

 w tym :
n malowanie klatek schodowych w budynku 

Grażyńskiego 11-11A                  120.000 zł
n malowanie klatek schodowych w budynku 

Grażyńskiego 13-13A               120.000 zł
5. Roboty elektryczne – koszt ogółem 

240.000 zł, dotyczące wymiany aluminio-
wych pionów elektrycznych na miedziane 
Ordona 20, Ordona 20A (kontynuacja 
z 2016 r.)

6. Instalacji domofonowa
koszt ogółem 31.000 zł.

n wymiany kaset domofonowych w budyn-
kach: Grażyńskiego 7-7A, Grażyńskiego 
9-9A, Grażyńskiego 11-11A,  Grażyńskiego 
13-13A,  Grażyńskiego 15-15A, Sokolska 
46-48, Czerwińskiego 8, Ordona 20, Or-
dona 20A.

7.   Roboty elewacyjne
koszt ogółem 30.000 zł 

 w tym:
n bieżace naprawy  (siłami własnymi przez 

koserwatorów Administracji Osiedla)
 10.000 zł,

n wymiana drzwi wejściowych do budyn-
ków: Grażyńskiego 7A, Grażyńskiego 
9-9A, Grażyńskiego 11                  20.000 zł

8.   Mała architektura 
koszt ogółem 116.000 zł 

 w tym :
n wymiana ławek parkowych  na terenach 

zielonych (siłami własnymi przez kon-
serwatorów Administracji Osiedla)

10.000 zł

n naprawa kapitalna podjazdu do garaży 
wbudowanych – Czerwińskiego 8 

 50.000 zł
n naprawa kapitalna podjazdu do garaży 

wbudowanych – Katowicka 65   50.000 zł
n wykonanie ogrodzenia placu zabaw 

usytuowanego pomiędzy budynkami 
Grażyńskiego 9-9A i 11-11A          6.000 zł

9. Wymiana dźwigów
koszt ogółem 112.200 zł 

 w tym:
n przebudowa dźwigu towarowego w bu-

dynku przy ul. Katowicka 65  – 80.000 zł  
(zgodnie ze Strategią Ekonomiczną KSM),

n spłata rat za modernizację dźwigów oso-
bowych w 2015 r. w budynkach Grażyń-
skiego 13, 15A, Ordona 20           87.000 zł

n spłata kredytu wymiany dźwigów w bu-
dynkach Grażyńskiego 15, Sokolska 48

2.200 zł
n naprawy bieżące dźwigów osobowych 

wynikające z awarii i zaleceń UDT (na 
terenie osiedla)                 30.000 zł

10. Inne:
n odpis na  fundusz interwencyjny
 10.870 zł
n przesunięcie środków do części „A” 

Funduszu Remontowego w związku 
z przyspieszeniem spłaty zadłużeń nieru-
chomości Osiedla „Centrum I” względem 
poniesionych nakładów                98.770 zł

n awarie pionów wod-kan oraz pokryć da-
chowych po upływie gwarancji  20.000 zł

W przypadku eksploatacji podstawowej 
przewidziano po stronie kosztów następu-
jące kwoty:
n koszty gospodarki zasobami mieszka-

niowymi i utrzymania nieruchomości 
– 4.531,529 zł w tym, m. in.:

–  zimna woda i odprowadzenia ścieków 
761.380 zł

– wywóz nieczystości stałych       236.100 zł
 koszty c. o.                            1.350.204 zł

18,01%

5,58%

31,94%

8,84%
1,43%

18,70%

2,09%
4,70%

8,25%

0,45%

Zimna woda i odprowadznie 
ścieków
Wywóz nieczystości stałych
Koszty centralnego ogrzewania
Konserwacje i kontrole 
techniczne
Energia elektryczna (poza 
lokalami)
Odpis na fundusz remontowy w 
części „B”
Podatki i opłaty lokalne
Utrzymanie czystości i terenów 
zielonych
Obsługa administracyjna 
osiedla
Ubezpieczenia rzeczowe i 
majatkowe



WSPÓLNE SPRAWY OSIEDLA „CENTRUM-I”                                                                                                15

(Dokończenie na str. 16)

Zebranie	Osiedlowe	nie	przyjęło	do	realizacji	
żadnego	wniosku,	gdyż	sprawy	w	nich	wnie-

sione	nie	podlegały	jego	kompetencjom	i	zostały	
zakwalifikowane	jedynie	jako	zalecenia.
Zalecenie	dotyczące	naprawy	niestabilnych	

płytek	chodnikowych	przed	budynkiem	przy	ul.	
Katowickiej	65	od	strony	północnej	(teren	miej-
ski)	zostało	wykonane	siłami	własnymi	przez	
konserwatorów	zatrudnionych	w	Administracji	
Osiedla	z	wykorzystaniem	płytek,	które	odzyskano	
jako	pełnowartościowe	podczas	remontów	chod-
ników	osiedlowych,	ponieważ	służby	miejskie	nie	
reagowały	na	nasze	interwencje.	

Realizacja wniosków 
złożonych na zebraniu 

osiedlowym
osiedla „centrum-i” 

w dniu 23.11.2015 r. 
skierowanych

do zarządu ksm oraz 
administracji osiedla

SpRaWOzdaniE z dziaŁaLnOŚCi  
SpOŁECznO-KULTURaLnEJ
KLUbU „CEnTRUM” KSM   

za 2016 R.

Działalność	społeczno-kulturalna	w	Osiedlu	
Centrum-I	jest	prowadzona	przez	Klub	
Spółdzielczy	„Centrum”	przy	ul.Grażyń-

skiego	9a.	Działalność	klubu	poprzez:	współpracę	
na	płaszczyźnie	społeczno-kulturalnej,	organizację	
imprez,	spotkań	oraz	zajęć	w	sekcjach	stałych	jest	
prowadzona	i	kierowana	do	wszystkich	mieszkań-
ców	naszej	Spółdzielni.	
Klub	„Centrum”	pełni	rolę	miejsca	spotkań	

kulturalnych,	a	poprzez	zajęcia	rekreacyjne,	koła	
zainteresowań,	muzykę	i	sztukę	jest	miejscem	
wypoczynku,	relaksu,	rozrywki,	zabawy,	dobre-
go	samopoczucia.	Klub	jest	również	miejscem	
do	realizacji	swoich	zainteresowań,	umiejętno-
ści	i	możliwości	prezentacji	swojej	twórczości	
i	pasji,	a	przede	wszystkim	miejscem	integracji	
międzysąsiedzkiej	i	odskocznią	od	codzienności	
i	samotności.
W	2016	r.	odbyły	się	102	imprezy,	z	których	

skorzystało	łącznie	1673	uczestników.
W	ramach	„Akcji	Zima”	i	„Akcji	Lato”	obej-

mujących	miesiące	styczeń,	luty,	marzec,	lipiec,	
sierpień	i	wrzesień	zorganizowano:	spotkania	
noworoczne	pod	hasłem:	„Z	Nowym	Rokiem”,	
spotkania	opłatkowe,	wieczory	kolędowe	pod	
tytułem:	„Hej,	kolędo	leć”	z	udziałem	naszych	ze-
społów	wokalno-muzycznych	„Wesołe	Kumoszki”	
i	„Alle	Babki”,	spotkania	integrujące	osób	niepeł-
nosprawnych,	zabawy	karnawałowe	z	konkursami	
pod	hasłem:	„Ostatki”	i	„Karnawałowy	Balonik”;	
zabawę	karnawałowo-noworoczną	pod	hasłem:	
„Karnawałowy	czas”		w	połączeniu	z	obchoda-
mi	Dnia	Babci	i	Dziadka,	imprezy	rozrywkowe	
i	okolicznościowe	z	okazji	„Tłustego	Czwartku”,	
„Walentynek”,	„Dnia	Śledzia”,	gościnne	występy	
kolędowo-noworoczne	naszych	zespołów	wokal-
no-muzycznych	na	zaproszenie	domów	kultury,	
domów	pomocy	społecznej,	klubów	seniora	spoza	
naszej	Spółdzielni,	pod	hasłami:	„Na	szlaku”,	
„Szlakiem	zimowej	aury”-	noworoczne	spacery	
po	Parku	Muchowiec	i	terenach	leśnych	Giszowca		
z	kijkami	nordic	walking	oraz	wiosenne	wędrówki	
pod	hasłem:	„Szlakiem	budzącej	się	wiosny”	po	
terenach	zielonych	Katowic,	rozgrywki	zimowe	
w	brydża	pod	tytułem:	„Zimowy	pass”;	wernisaże	
wystaw	autorskich	z	dziedziny:	malarstwa	pt.:	
„Pejzaże”	oraz	haftu	artystycznego	pt.:	„Kobieta	
zmienną	jest”,	pod	hasłem:	„W	świecie	origami”	
-	udział	w	zajęciach	plastycznych	w	Dziennym	
Domu	Pomocy	„Przystań”	w	Katowicach,	pod	
hasłem:	„W	świątecznym	nastroju”-	cykl	zajęć	
plastycznych	dla	seniorów;	pod	hasłem	:	„Śpiewki	
i	przyśpiewki	w	świecie	kobiet”	odbyły	się		goś- 
cinne	występy	artystyczne	naszych	klubowych	
zespołów	:	„Alle	Babki”	i	„Wesołe	Kumoszki”	
dla		mieszkańców	z	Os.	“Zawodzie”	i		„Kukuczki”	
oraz	dla	podopiecznych	dziennych	domów	pomocy	
społecznej	na	terenie	Katowic;	udział	w	koncertach	
i	spotkaniach	z	aktorami	w	Salonie	Artystycznym	
i	Klubie	Podróżnika	w	MDK	„Koszutka”.
W	ramach	„Akcji	Lato”	zorganizowano:	pod	

hasłem:	„Poznaj	i	wypoczywaj”-	wycieczki	nad	
zalew	w	Paprocanach	i	do	Promnic,	do	Ogrodów	

Botanicznych	w	Mikołowie-Mokre,	Ogrodów	
Pokazowych	„Kapias”	w	Goczałkowicach;	pod	
hasłem:	„Bliżej	natury”-	plenerowe	biesiady	przy	
ognisku		z	pieczeniem	kiełbasek	i	krupnioków		
w	Parku	Śląskim	oraz	w	Ośrodku	Rekreacyj-
nym	„Rybaczówka”,	wypoczynek	na	terenach	
zielonych	w	Katowicach	połączony	z	plenero-
wą	grą	strategiczną;	pod	hasłem:	„Słonecznym	
szlakiem”-wędrówki	po	terenach	leśnych:	Lasu	
Murckowskiego,	Parku	Śląskiego,	Kościuszki,	Mu-
chowiec,	Giszowiec,	Parku	Miejskiego	i	Ośrodku	
Rekreacyjnego	„Rzęsa”	w	Siemianowicach	oraz	
nad	stawami	:	„Janina”,	„Barbara”	w	Giszowcu;	
letnie	klubowe	przygody	z	piosenką	pod	tytułem:	
„Lato,lato	czeka...”;		występ	artystyczny	zespołu	
„Alle	Babki”	na	imprezie	integracyjnej	przy	ogni-
sku	dla	mieszkańców	Os.	„Ligota”;	pod	hasłem:	
„Słoneczny	Pass”-	letnie	rozgrywki	w	brydża;	pod	
hasłem:	„W	świecie	rozgrywki”-	wyjścia	do	krę-
gielni	„Grawitacja”	do	Centrum	Rozrywki	IMAX,	
gry	logiczno-strategiczne	i	umysłowe	mające	na	
celu	usprawnić	spostrzegawczość,	pamięć	i	refleks;	
konkurs	BRD	–	z	wiedzy	z	przepisów	o	ruchu	
drogowym	dla	dorosłych	i	niepełnosprawnych;	
pod	hasłem:	„Wakacyjny	humor,	czyli	komedio-
we	tropy	w	filmach”-	spotkania	filmowe	pełne	
humoru	i	żartu	w	oparciu	o	role	komediowe;	pod	
hasłem:	„Lato	w	skansenie”-	wyjścia	do	Parku	
Etnograficznego	w	Chorzowie;	z	cyklu:	„Mu-
zyczne	lato”-	wyjazd	do	Muzeum	Miejskiego	
w	Siemianowicach	Śl.	na	koncer	:	„Piosenka	
kabaretowa”	oraz	spotkania	inaugurujące	dzia-
łalność	artystyczną;	pod	hasłem:	„Moje	podró-
że”-	wirtualna	podróż	z	prezentacją	fotograficzną	
w	Góry	Stołowe	i	do	Skalnego	Miasta	w	Czechach;	
spotkanie	pt.:	„Bądź	piękna	w	każdym	wieku”	
promujące	zdrowy	wygląd,	pokaz	prawidłowej	
pielęgnacji	twarzy	oraz	porady	kosmetyczne;	
z	cyklu:	„Radość	twórcza”	-	zajęcia	plastyczne	
mające	na	celu	pobudzić	wyobraźnię	i	manualność	
ruchową;	z	cyklu:	„Nie	jesteś	sam”-	spotkania	
integracyjne	dla	osób	niepełnosprawnych	narządu	
ruchu	oraz	udział	w	wycieczkach	autokarowych	
i	krajoznawczych	do	Żarek	i	Złotego	Potoku,	
Doliny	Kobylańskiej	i	Jaskini	Nietoperza	na	Jurze	
Krakowsko-Częstochowskiej	.
Łącznie	zorganizowano	w	ramach	Akcji	

„Zima”	i	„Lato”	57	imprez,	z	których	skorzy-
stały	843	osoby.
W	ciągu	całego	roku	poza	Akcjami	„Zima”	

i	„Lato”	zorganizowano	szereg	różnorodnych	form:	
imprezy	rozrywkowe	z	formą	taneczną,	okolicznoś- 
ciowe,	świąteczne	(Dzień	Matki,	Kobiet,	Seniora,	
Sąsiada,	Niepodległości,	Wielkanoc,		Andrzejki	
itp.),	plenerowe	i	integracyjne	przy	ognisku	z	pie-
czeniem	kiełbasek;	występy	artystyczne,	koncer-
ty,		liczne	gościnne	występy	naszych	zespołów	
wokalno-muzycznych:	„Alle	Babki”	i	„Wesołe	
Kumoszki”	oraz	zespołu	muzycznego	„Retro-
”poza	siedzibą	naszego	klubu	dla:	mieszkańców	
naszej	Spółdzielni,	klubów	seniora,	kół	emery-
tów	i	rencistów,	Domów	Kultury	„Zawodzie”	

– konserwacje i kontrole techniczne 
 373.870 zł

– energia elektryczna (poza lokalami) 
 60.620 zł

– odpis na fundusz remontowy  
w części „B”               790.695 zł

– podatki i opłaty lokalne              88.280 zł
– utrzymanie czystości i terenów zielonych 

198.900 zł
– obsługa administracyjna osiedla     

348.940 zł
– ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe            

18.920 zł
n koszty eksploatacji lokali użytkowych 

66.340 zł
n koszty eksploatacji garaży           28.940  zł

(patrz wykres na str. 14)
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 

obiektów budowlanych – zaplanowana 
kwota:                                 18.760 zł

n kontrola stanu technicznego instalacji 
i urządzeń gazowych wraz z usunięciem 
ewentualnych nieszczelności – zaplano-
wana kwota:                   16.900 zł

n kontrola przewodów kominowych i spali-
nowych wraz z czyszczeniem przewodów 
zaplanowana kwota:                  16.160 zł

Na zakończenie składam serdeczne podzię-
kowania wszystkim mieszkańcom Osiedla, 
członkom Rady Osiedla, Zarządowi Katowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej i współpra-
cownikom za przychylność, pomoc i wsparcie 
w rozwiązywaniu codziennych 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 2016 R.
i		„Koszutka”,	na	zaproszenie	Rady	Jednostki	
Pomocniczej	Dzielnicy	„Koszutka”	z	okazji	Dnia	
Sąsiada,	dziennych	domów	pomocy	społecznej	
w	Katowicach	i	Czeladzi,	podopiecznych	zakła-
dów	leczniczo-opiekuńczych	w	Katowicach	oraz	
udział	w	Przeglądzie	Zespołów	Amatorskich	„Na	
klepisku”	w	Ośrodku	Rekreacyjnym	na	Bolinie,	
gdzie	nasze	zespoły	prezentujące	się	odmiennym	
programem	repertuarowym	zostały	wyróżnione	za	
ogólny	wyraz	artystyczny;	spotkania	opłatkowe	
i	świąteczne,		biesiadne,	spotkania	międzysą-
siedzkie	z	mieszkańcami	z	innych	osiedli	naszej	
Spółdzielni	z	udziałem	naszego	zespołu	wokal-
no-muzycznego	„Alle	Babki”	w	celu	uatrakcyj-
nienia	organizowanych	form,	klubowe	spotkanie	
integracyjne	seniorów	połączone	ze	spektaklem	
pt.:	„Kandydatki	na	żony”	w	wykonaniu	amator-
skiej	grupy	teatralej	seniorów	ze	Stowarzyszenia	
Pomocy	„Opoka”	w	Katowicach;	wycieczka	do	
Parku	Tradycji	w	Michałkowicach	połączona	ze	
zwiedzaniem	i	udziałem	w		koncercie	muzyki	
hiszpańskiej;	cykl	spotkań	pt.:	„Moje	podróże”	
w	formie	relacji	i	wspomnień		wzbogaconych	
dokumentacją	fotograficzną	z	odbytych	podróży	
po	krajach	świata	jednej	z	mieszkanek	nasze-
go	osiedla	m.in.	po	wschodnim	wybrzeżu	USA;	
wystawy	autorskie	i	wernisaże,	m.	in.	wystawa	
fotograficzna	pt.:	„Podróże	w	obiektywie”;	zajęcia	
plastyczne	w	tym	z	origami,	podczas	których	spod	
rąk	seniorów	powstały	przepiękne,	oryginalne	
i	niepowtarzalne	prace	w	postaci	dekoracji,	ozdób	
świątecznych,	kartek	okolicznościowych	i	świą-
tecznych;	gry	towarzyskie,	logiczno-strategiczne,	
zręcznościowe,	konkursy;	wędrówki	po	terenach	
leśnych	i	alejach	parkowych	dla	sympatyków	
spacerów	z	kijkami	nordic	walking	pod	hasłem:	
„Szlakiem	zapachu	wiosny”	wiodące	leśną	trasą	
z	Muchowca	na	Giszowiec,	„Majówka	na	szlaku”	
po	Parku	Śląskim,	„Szlakiem	w	stronę	lata”	po	
Parku	Kościuszki,	„Szlakiem		kolorów	jesieni”	
leśnymi	dróżkami		lasu	murckowskiego;	cykl	
spotkań	integracyjnych	dla	osób	niepełnospraw-
nych	narządu	ruchu:	„Nie	Jesteś	Sam”	i	„Tacy	
Sami”	w	celu	ich	aktywizacji	w	życiu	społecznym,	
zawodowym,	kulturalnym	i	sportowym	w	połą-
czeniu	z	prezentacją	materiałów	szkoleniowych	
z	rajdowej	nawigacji	samochodowej,	poprzez	
udział	w	zajęciach	z	aktywnej	rehabilitacji	w	po-
konywaniu	barier	architektonicznych	i	spotkaniach	
z	udziałem	specjalistów	z	dziedziny	psychologii,	
psychiatrii,	fizjoterapii.	
Łącznie	klub	zorganizował	45	imprez,	z	któ-

rych	skorzystało	830	osób.	
Ważnym	i	stałym	punktem	działalności	spo-

łeczno-kulturalnej	klubu	jest	organizacja	zajęć	
w	ramach	sekcji	stałych	i	kół	zainteresowań.	
W	2016	roku		działały	następujące	sekcje	i	koła:	
Klub	Seniora	„Aktywni	60+”,	Klub	Emerytów	
i	Rencistów,	Klub	Brydżysty,	Koło	Miłośników	
Gry	w	Remika,	Koło	Szachisty,	Koło	Miłośników	
Haftu	Artystycznego,	Sekcja	Sympatyków	Nor-
dic	Walking,	Sekcja	Sympatyków	Aktywności	

Fizycznej	z	formą	gimnastyki	wzmacniającej	dla	
seniorów,	Gimnastyka	Ogólnousprawniająca	w	gr.	
II	i	III	dla	dorosłych,	Zespół	muzyczny	„Retro”,	
Zespół	wokalno-muzyczny	„Wesołe	Kumoszki”,	
Zespół	wokalno-muzyczny	„Alle	Babki”.
Łącznie	13	sekcji,	w	których	uczestniczyło	

173	osoby.
W	2016	r.	niezależnie	od	form	oferowanych	

przez	Klub	„Centrum”	mieszkańcy	naszego		Osie-
dla	mieli	możliwość	uczestnictwa		w	imprezach	
organizowanych	w	układzie	ogólnospołecznym	
przez	Dział	Społeczno-Kulturalny.	
Ogółem	w	skali	roku	koszty	prowadzonej	

działalności	społeczno-kulturalnej	i	oświatowej	
wyniosły:	60.580	zł.
Na	przestrzeni	2016	roku	kontynuowano	współ-

pracę	na	płaszczyźnie	kulturalnej	z:	Katowickim	
Związkiem	Inwalidów	Narządu	Ruchu,	Automo-
bilklubem	Śląskim,	Zarządem	Polskiego	Związku	
Emerytów,	Rencistów	i	Inwalidów	oraz	Kołem	
nr	10,	Miejskim	Domem	Kultury	„Koszutka”,	
„Zawodzie”,	zakładami	leczniczo-opiekuńczymi	
oraz	dziennymi	domami	pomocy	społecznej	na	
terenie	Katowic	i	Czeladzi,	Stowarzyszeniami	Po-
mocowymi	„Opoka”	przy	domach	opieki,	Klubem	
Seniora	PSS	„Społem”,	Klubem	Seniora	„Zakątek”	
na	Zawodziu,	Miejskim	Ośrodkiem	Sportu	i	Re-
kreacji,	Uniwersytetem	III	Wieku,	Centrum	Sztuki	
Filmowej,	Radą	Jednostki	Pomocniczej	Dzielnicy	
„Koszutka”,	osiedlami	KSM,	których	mieszkańcy	
uczestniczyli	w	imprezach,	spotkaniach	kultu-
ralno-oświatowych,	sekcjach	i	zajęciach	stałych	
organizowanych	przez	nasz	klub,	jak	również	,	
u	których	gościliśmy	poprzez	występy	naszych	
zespołów	artystycznych,	uświetniając	organizo-
wane	przez	nich	imprezy	i	spotkania.

ZAMIERZENIA NA 2017 ROK

W	2017	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	organizowa-
nie:	różnego	rodzaju	formy	relaksu,	wypoczynku,	
rozrywki,	rekreacji;	ciekawych	spotkań	kultural-
nych	z	ludźmi	sztuki,	muzyki,	zdrowia;	imprezy	
okolicznościowe,	świąteczne,	rozrywkowe	z	formą	
taneczną;	spotkania	biesiadne,	muzyczne;	werni-
saże,	wystawy	autorskie	z	dziedziny	fotografii,	
malarstwa,	rękodzieła	artystycznego;	wieczorki	
poetyckie;	występy	artystyczne	z	udziałem	zespo-
łów	amatorskich	i	wykonawców	profesjonalnych;	
zajęcia	plastyczne,	gry	towarzyskie	i	konkursy,	
pokazy,	prezentacje;	wycieczki	dalekie	i	bliskie	
z	cyklu:	„Poznaj	i	wypoczywaj”;	wędrówki	rekre-
acyjno-kondycyjne	pod	hasłem:	„Bliżej	natury”	
dla	sympatyków		kijków	nordic	walking;	zajęcia	
w	ramach	sekcji	stałych	w	miarę	potrzeb	i	zainte-
resowań		mieszkańców	i	inne	działania	kulturalne.
Serdecznie	zapraszamy	seniorów	do	miłego	

i	twórczego	spędzenia	wolnego	czasu	w	Klu-

bie	„Aktywni	60+”	(wt.	godz.1400),	miłośników	
gry	w	karty	na	rozgrywki	brydżowe,	kanasty,	
skata,	remika	(śr.	godz.	1400),	na	partyjkę	sza-
chów (śr.	godz.	1600).	Mieszkańców	lubiących	
muzykę	i	śpiew	oraz	grających	na	instrumentach	
muzycznych	zapraszamy	do	naszych	zespołów		
wokalno-muzycznych:	„Wesołe	Kumoszki”	(pon.	
godz.1430)	i	„Alle	Babki”(czw.	godz.1400)	oraz	
zespołu	muzycznego	„Retro”	(pon.	godz.1300). 
Dla	mieszkańców	preferujących	aktywny	sposób	
spędzania	wolnego	czasu,	dbających	o	swoją	
sprawność	ruchową	i	zdrowie,	chcących	utrzymać	
bądź	poprawić	swoją	kondycję	fizyczną,	lubiących	
ruch	na	świeżym	powietrzu	proponujemy	udział	
w	zajęciach	rekreacyjnych	z	„terapii	ruchem”	
w	ramach		Sekcji	Sympatyków	Nordic	Walking,	
w	zajęciach	z	Gimnastyki	Ogólnousprawniającej	
(wt.,	czw.	godz.1800-	gr.	II,	godz.1900	-	gr.	III)	
oraz	w	zajęciach	z		gimnastyki	wzmacniającej	
dla	seniorów	w	ramach	Sekcji	Sympatyków	Ak-
tywności	Fizycznej	(wt.,	czw.	godz.	1700	-	gr.I).	
Osoby	niepełnosprawne	narządu	ruchu	zapraszamy	
na	comiesięczne	spotkania	integracyjne	Katowic-
kiego	Związku	Inwalidów	Narządu	Ruchu	(ost.	
pon.	m-ca	godz.	1700).Serdecznie	zapraszamy	do	
współpracy	ludzi	z	pasją	(podróże,	tańce),	hob-
bystów,	mieszkańców	uzdolnionych	w	różnych	
dziedzinach	twórczości	(malarstwo,	fotografia,	
muzyka,	literatura,	poezja,	rękodzieło	artystyczne)	
w	celu	wspólnej	organizacji	wystaw	i	wernisaży,	
wieczorków	autorskich,	poetyckich,	muzycznych,	
literackich,	występów	artystycznych,	prezentacji	
efektów	swojej	pasji	w	naszym	Klubie.
W		Klubie	„Centrum”	istnieje	również	moż-

liwość	wynajęcia	pomieszczeń	na	organizację	
szkoleń,	kursów,	prezentacji	lub	spotkań	oko-
licznościowych	i	towarzyskich.
Ogółem	w	ciągu	roku	planuje	się	zorganizo-

wanie	106	form	dla	około	1700	osób.
Ogółem	koszty	działalności	społeczno-kultural-

nej	i	oświatowej	na	2017	rok	określono	na	kwotę:	
64.500	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	środków	zewnętrznych.	
Mamy	nadzieję	na	dofinansowanie	działalno-
ści	programowej	przez	inne	jednostki	osiedlowe	
i	sponsoring,	które	wpłynęłoby	na	wzbogacenie	
naszej	oferty	i	różnorodność	programową.

Serdecznie	dziękujemy	wszystkim	za	okazaną	
życzliwość,	zrozumienie	dla	naszych	potrzeb,	
wsparcie	i	współpracę	oraz	własny	wkład	miesz-
kańców	w	pracę	społeczną	na	rzecz	naszego	klubu.	
Jesteśmy	otwarci	na	propozycje	i	potrzeby	naszych	
mieszkańców,	serdecznie	zapraszamy	do	naszego	
Klubu	„Centrum”	wszystkich,	zarówno	dzieci,	jak	
i	dorosłych	zainteresowanych	naszą	działalnością	
i	formami	aktywnego	wypoczynku	i	relaksu.

Kierownik Klubu „Centrum” 
IRENA  BORÓWKA 


