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Na podstawie z § 99 ust. 3 i 4 Statutu KSM, 
Zarząd Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej  

oraz Administracja i Rada Osiedla  
zapraszają na Zebranie Osiedlowe 

OSIEDLA CENTRUM-I

które  odbędzie  się  w  poniedziałek,  13 stycznia   
2020  r. o  godz 1600  w Sali Konferencyjnej KSM  

przy ul. Klonowej 35c w Katowicach

SPRAWOZDANIE RADY OSIEDLA 
CENTRUM-I KSM 

Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2019

OSIEDLA CENTRUM-I

(Dokończenie na str. 2)

Rok 2019 był ostatnim rokiem czteroletniej 
kadencji Rady Osiedla, która sprawowała 

swoje funkcje w niezmienionym składzie: 

l Beata LATKOWSKA – przewodnicząca, 
l Michał MLECZKO – zastępca przewodni-

czącej,
l Adam SZYMCZYK – zastępca przewodni-

czącej,
l Regina PIĄTEK – sekretarz,
l Przemysław DRĄG – przewodniczący Ko-

misji Społeczno-Kulturalnej,
l Rafał KRÓL – przewodniczący Komisji 

Gospodarki Zasobami Spółdzielni,
l Grażyna KWIECIEŃ – członek,
l Jan OSEK – członek,
l Joanna WITKOWICZ – członek.

Bieżące obowiązki Rady Osiedla podzielone 
były na prace w Komisjach: 

1. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, 
której przewodniczył Rafał Król, pozostali 
członkowie: Grażyna Kwiecień, Jan Osek, 
Adam Szymczyk.

2. Ekonomiczna, której przewodniczył Michał 
Mleczko, pozostali członkowie: Joanna Wit-
kowicz, Beata Latkowska.

3. Społeczno-Kulturalna, której przewodniczył 
Przemysław Drąg, pozostali członkowie: Re-
gina Piątek, Grażyna Kwiecień, Adam Szym-
czyk.

Osiedle Centrum-I w Radzie Nadzorczej Kato-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej reprezentował 
pan Przemysław Drąg, wybrany przez Walne 
Zgromadzenie 19 września 2017 r , od 26 wrześ- 
nia pełni funkcję przewodniczącego Komisji 
Mieszkaniowej Rady Nadzorczej . 

Cieszyliśmy się również wsparciem radnego 
Miasta Katowice pana Adama Szymczyka, który 
jest naszym mieszkańcem.

Rada Osiedla w minionym roku odbyła 11 po-
siedzeń z prawie 100-procentową frekwencją. 

Współpraca Rady z pracownikami Administracji 
Osiedla Centrum-I, w której funkcję Kierowni-
ka pełni pan Jacek Musialik przebiegała bez 
zastrzeżeń. Plany gospodarcze na bieżąco były 

realizowane terminowo i bez zakłóceń, za co 
należą się słowa uznania wszystkim pracownikom.

W minionym okresie sprawozdawczym Rada 
Osiedla odbyła 11 posiedzeń plenarnych, podczas 
których m. in. podjęto 4 uchwały oraz wydano  
12 opinii (4 negatywne i 8 pozytywnych), które 
głównie dotyczyły wyrażenia zgody na umiesz-
czenie reklam, wynajem lokali użytkowych.  Rada 
wzięła udział w szkoleniu w zakresie obowiązu-
jących przepisów RODO. 

Swoje zadania Komisja Gospodarki Zasobami 
RO spełniała głównie poprzez:

l wspieranie Administracji Osiedla w działa-
niach, związanych z zarządzaniem nierucho-
mościami. W ramach posiadanych środków 
gromadzonych na funduszu remontowym 
przedstawiała propozycje wyważonych roz-
wiązań technicznych przy planowaniu i reali-
zacji inwestycji,

l przyjmowanie i rozpoznawanie zasadności 
zgłaszanych przez mieszkańców uwag, do-
tyczących stanu nieruchomości i bieżące ich 
przekazywanie Radzie i Administracji,

l udział w przeglądach technicznych wiosen-
nym i jesiennym w celu oceny i weryfikacji 

stanu technicznego zasobów znajdujących 
się w Osiedlu, będących podstawą do sporzą-
dzania planów gospodarczych, przyjmowania 
rozwiązań plastyczno- technicznych dla dalszej 
modernizacji nieruchomości znajdujących się 
w zarządzie KSM,

l udział w przetargach, jako czynnik społeczny 
w zakresie określonym regulaminem,

l dokonywanie analiz kosztów i wielkości 
zużycia wody oraz centralnego ogrzewania 
w Osiedlu,

l udział w nadzorze nad realizacją prac remonto-
wo-budowlanych od momentu przygotowania 
dokumentacji projektowej do zakończenia 
i odbioru robót.

Współpraca Komisji GZS z Administracją w za-
kresie tych działań dotyczyła m. in: 

l wymiany drzwi wejściowych w budynkach 
przy ul. Ordona 20 i 20a,

l wykonania „ciepłego” pokrycia dachu na 
budynkach przy ul. Grażyńskiego 11-11a,

l wymiany nawierzchni alejek pomiędzy zieleń-
cami budynków przy ul .Grażyńskiego 7-7a     
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SPRAWOZDANIE RADY OSIEDLA 
CENTRUM-I KSM 

Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2019
do 13-13a – alejki wykonano w technologii 
przepuszczalnej przyjaznej środowisku,

l remontu podjazdu do garaży w budynku przy 
ul. Grażyńskiego 15-15a,

l doposażenia placu zabaw zlokalizowanego 
pomiędzy budynkami przy ul.Grażyńskiego 
9- 9a i 11-11a w huśtawkę,

l przygotowania dokumentacji projektowej 
obejmującej koncepcję remontu balkonów 
w budynkach „niebieskie bloki” wraz z eks-
pertyzą stanu technicznego,

l współpracy przy przygotowaniu remontu 
schodów i „galerii” budynku Czerwińskiego 8.

Wszystkie działania Zarządu i Administracji 
Osiedla widoczne „gołym okiem” na Osiedlu jak 
i te, które wykonywane są w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkańcom, możliwe są pod 
warunkiem dobrego gospodarowania i podejmo-
wania koniecznych, nie zawsze cieszących się 
powszechną akceptacją decyzji. 

Komisja Ekonomiczna to zespół czuwający nad 
sytuacją finansową naszego Osiedla. Na każdym 
posiedzeniu jej przewodniczący, po wcześniej-
szej analizie danych zawartych w materiałach 
dostarczanych przez Administrację omawiał po-
szczególne salda składników  opłat . Mając na 
uwadze konieczność wykonania prac zawartych 
w planach gospodarczych, zawsze największa 
uwaga Komisji i Rady skupiała się na analizie 
kosztów i wpływów na funduszu remontowym.

Na wniosek kilkudziesięciu mieszkańców osie-
dla wykonano ekspertyzę techniczną balkonów 
w „niebieskich blokach”. Wyniki ekspertyzy były 
jednoznaczne - aktualny stan techniczny balkonów 
wymaga gruntownego remontu. W tej sytuacji 
Rada podjęła decyzję o konieczności ich remontu 
i modernizacji z równoczesnym odświeżeniem 
elewacji. Wybrana przez Radę Osiedla jedna 
z czterech koncepcji projektu wymusiła zmianę 
stawki na funduszu remontowym „B”, co pozwoli 
na  płynne wykonanie prac. 

Komisja Ekonomiczna w okresie sprawozdaw-
czym odbyła 5 spotkań, podczas których również 
analizowano wpływy i koszty na poszczególne 
pozycje eksploatacji. W trakcie trwania roku 
Komisja, uwzględniając bilans otwarcia roku 
2019 uznała, że sytuacja finansowa Osiedla jest 
stabilna i nie ma potrzeby zmiany stawki.  Mając 
jednak na uwadze wzrost od 1 stycznia 2020 roku 
minimalnego wynagrodzenia, skutkujący również 
podniesieniem cen towarów i usług przez firmy 
zewnętrzne, świadczące usługi na rzecz naszego 
Osiedla, inflację, wzrost cen energii zmuszeni 
zostaliśmy zgodnie z zaleceniem Rady Nadzorczej 
KSM do kalkulacji stawek analogicznie do pono-
szonych i prognozowanych kosztów na rok 2020.   

Zadłużenia z tytułu opłat za lokale to niestety 
problem, który dotyczy również naszego Osiedla. 

W głównej mierze dotyczy on przedłużających 
się spraw spadkowych, ale też osób które noto-
rycznie nie wnoszą regularnie opłat. Zadłużenie 
Osiedla w stosunku do innych osiedli KSM byłoby 
na dużo niższym poziomie, gdyby nie wielkość 
zadłużenia jednego z lokali użytkowych, które 
i tak w znaczącym stopniu uległo zmniejszeniu 
na skutek wszczętego postępowania sądowego. 

Należy podkreślić, że problem zadłużenia Osie-
dla jest systematycznie monitorowany i omawiany 
podczas comiesięcznych posiedzeń Rady Osiedla 
przez przewodniczącego Komisji Społeczno-
-Kulturalnej. Jedną z form mającą na celu pomoc 
w problemie zadłużenia jest propozycja spotkań 
członków Komisji z osobami zalegającymi w opła-
tach za mieszkanie. 

Od stycznia do grudnia 2019 roku Komisja 
odbyła 11 dyżurów, na które zostało dostarczo-
ne 219 zaproszeń. Niestety tylko dwie osoby 
skorzystały z tej formy kontaktu. Osobom, które 
potrzebują porady udziela się informacji na te-
mat trybu postępowania i możliwości spłaty bez 
konsekwencji prawnych. Niestety na skutek braku 
jakichkolwiek działań ze strony osób zadłużonych 
Komisja zaopiniowała i skierowała do Zarządu 
Spółdzielni 34 wnioski, dotyczące rozpoczęcia 
procedur windykacyjno-prawnych.

Osiedle Centrum-I jest jednym z niewielu 
osiedli Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
mającym w posiadaniu ośrodek kultury jakim 
jest Klub Spółdzielczy. Nie jest łatwym zadaniem 
zaoferować w dzisiejszych czasach program im-
prez, który przyciągnie wielkie zainteresowanie. 
Zdajemy sobie sprawę jak wielką konkurencję 
stanowi dla nas NOSPR, MDK „Koszutka” oraz 
CSF Silesia. Kierownik Klubu Irena Borówka 
dokłada wszelkich starań, żeby nasi mieszkańcy 
w kameralnej rodzinnej atmosferze spędzili miło 
wolny czas i poczuli, że są dla nas ważni.    

Podstawowym zadaniem Komisji Społeczno-
-Kulturalnej jest stała współpraca z Kierownikiem 
Klubu przy opracowywaniu planu działalności 
społeczno-kulturalnej oraz pomoc w jego realizacji.  

Rada Osiedla na zakończenie każdego kwartału 
2019 r. zapoznawała się ze sporządzanymi spra-
wozdaniami merytorycznymi i finansowymi Klubu. 
Uważamy, że funkcjonowanie klubu jest zasadne 
i potrzebne. Jest miejscem spotkań mieszkańców, 
gdzie mogą podczas organizowanych zajęć i spot- 
kań realizować i rozwijać swoje zainteresowania 
i umiejętności.  

W Klubie organizowane są spotkania nowo-
roczne, wielkanocne, Walentynki, Ostatki, Dzień 
Kobiet, koncerty, ,,akcja zima”, ,,akcja lato” i inne. 
Wielką radość sprawiają wspólne wyjścia do 
kina, na spacer. 

Odbywają się tu również spotkania emerytów, 
Związku Osób Niepełnosprawnych Ruchowo. 

Swoje zajęcia i próby odbywa zespół „Alle 
Babki” i „Wesołe Kumoszki”, które swój reper-

tuar prezentuje podczas imprez spółdzielczych 
i nie tylko.

Działalność Klubu pokrywana jest głównie 
z wpływów na fundusz społeczno-kulturalny, 
wnoszonych przez członków spółdzielni, lokali 
użytkowych, sponsorów oraz najmu pomiesz-
czeń. Nie są to kwoty, które pozwalają poszerzać 
w znacznym stopniu formy działalności, a jedynie 
pozwolić na stabilne funkcjonowanie Klubu. Rada 
Osiedla mając na względzie plan realizacji zadań 
na rok 2020 uznała za zasadne zwiększyć stawkę 
opłaty na fundusz społeczno-kulturalny celem 
pokrycia kosztów działalności Klubu. 

W tym roku w Klubie Osiedlowym „Centrum” 
we współpracy z MDK „Koszutka” i Katowicką 
Spółdzielnią Mieszkaniową udało się zorganizo-
wać po raz pierwszy koncerty muzyki poważnej 
ze środków pozyskanych z Urzędu Miasta na 
Inicjatywę Lokalną pt. „Cztery pory roku radością 
w jesieni życia”. Ponieważ koncerty cieszyły 
się ogromnym zainteresowaniem, w listopadzie, 
po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Jednostki 
Pomocniczej nr 12 wniosek o przyznanie środków 
na Inicjatywę Lokalną w 2020 r.  został złożony 
do Urzędu Miasta Katowice.

Zachęcamy do wynajmowania pomieszczeń Klu-
bu „Centrum” na konferencje, szkolenia lub w celu 
organizowania imprez okolicznościowych. Klub 
wyposażony jest w zaplecze kuchenne i dwie sale. 

Członkowie Rady Osiedla raz w miesiącu 
(oprócz miesięcy wakacyjnych) pełnili dyżury 
w każdy ostatni wtorek w godzinach 1530-1630 

w Klubie „Centrum”, podczas których przyjmowali 
wnioski i uwagi, wyjaśniali wątpliwości w zakresie 
swoich kompetencji. 

Dobiegła końca 4-letnia kadencja obecnej Rady 
Osiedla. Zrobiliśmy wiele w ramach posiadanych 
środków finansowych i kompetencji. Zawsze moż-
na chcieć więcej, jednak trzeba brać pod uwagę, 
co jest ważne i ważniejsze. Staraliśmy się podej-
mować słuszne decyzje, aby mieszkańcy mogli 
mieszkać bezpiecznie w przyjaznym otoczeniu. 
Powierzone zadania wykonywaliśmy z należytą 
starannością, mając na uwadze dobro wszystkich 
mieszkańców Osiedla.

Ustępująca Rada dziękuje Zarządowi i pracow-
nikom Administracji za nienaganną współpracę 
i cierpliwość. Mieszkańcom za aktywny udział 
w „spółdzielczym” życiu, zgłaszane rady, sugestie 
i pomysły, które służą nam wszystkim. 

Serdecznie zapraszamy na do udziału w Ze-
braniu Osiedlowym , które odbędzie się w dniu 
13 stycznia 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 
1600 w siedzibie Katowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej przy ul. Klonowej 35c. 

RADA OSIEDLA CENTRUM-I
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI   
ADMINISTRACJI OSIEDLA CENTRUM-I  

KSM ZA 2019 ROK 
oraz zamierzenia remontowe i eksploatacyjne na 2020 rok

(Ciąg dalszy na str. 4)

I.  INFORMACJE  OGÓLNE   
DOTYCZĄCE  OSIEDLA

Zasoby Osiedla Centrum-I Katowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej stanowią:
l 3 budynki wysokie 17 i 14 kondygnacyjne – 

znajdujące się przy ul. Katowickiej 65 i Ordona 
20 i 20A,

l 7 budynków średniowysokich 8-kondygnacyj-
nych znajdujących się przy: ul. Czerwińskiego 
8, Grażyńskiego 7-7A, 9-9A, 11-11A, 13-13A, 
15-15A oraz Sokolskiej 46-48.

 Wszystkie budynki wyposażone są w dźwigi 
osobowe – razem 20 szt.

 W budynkach znajdują się lokale mieszkalne 
oraz użytkowe, a mianowicie:

l 1.002 lokali mieszkalnych o łącznej pow. użyt-
kowej 41.190,56 m2, w których zamieszkuje 
1.378 osób (wg stanu na dzień 30.11.2019 r.),

l 27 lokali użytkowych o łącznej pow. użytkowej 
1.346,26 m2,

l 73 garaże wbudowane i 1 wolnostojący o łącz-
nej powierzchni użytkowej 1.369 m2.

 Teren Osiedla Centrum-I KSM zajmuje po-
wierzchnię prawie 17.000 m2..

II.  ADMINISTRACJA  OSIEDLA  
CENTRUM-I  KSM

Administracja Osiedla znajduje się w budyn-
ku przy ul. Czerwińskiego 8 w Katowicach, tel. 
32/259-68-97.

Obsługę mieszkańców zapewniają:
l kierownik Osiedla,
l 3 administratorów,
l 3 konserwatorów.

Gospodarze budynków na bieżąco zajmują się 
sprawami utrzymywania czystości i porządku 
w budynkach i ich otoczeniu. 

Godziny pracy Administracji Osiedla  
Centrum-I KSM:
l poniedziałek 800 - 1600

l wtorek 800 - 1700

l środa  800 - 1700

l czwartek 800 - 1600

l piątek 830 – 1430

Wszelkie awarie - po godzinach pracy Admini-
stracji - można zgłaszać do Serwisu Technicznego 
KSM (pogotowie całodobowe) przy ul. Brzozowej 
50 w Katowicach - tel. 32/258-20-75.

III.  KLUB KATOWICKIEJ   
SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  

„CENTRUM”
Siedziba Klubu znajduje się w budynku przy ul. 

Grażyńskiego 9A (tel. 32/258-75-58). Kierowni-
kiem Klubu jest pani Irena Borówka.

Godziny działalności Klubu: 
l poniedziałek 1400 - 1900

l wtorek 1400 - 2000

l środa  1400 - 1900

l czwartek 1400 - 2000

l piątek 1400 – 2000

W czasie „Akcji Lato” oraz „Akcji Zima” go-
dziny otwarcia Klubu ulegają zmianie.

IV.  REMONTY WYKONANE   
W BUDYNKACH OSIEDLA CENTRUM-I  

KSM w 2019 r. oraz na terenach przyległych. 
- finansowanie z Funduszu Remontowego 

część „B”

I. Wymiana stolarki okiennej:
1. Zrealizowana przez KSM w mieszkaniach 

w budynku przy ul. Ordona 20 – koszt 
6.996 zł.

2. Realizowana przez członków Spółdzielni 
we własnym zakresie (refundacje) - koszt 
7.545 zł.

II.  Wymiana stolarki drzwiowej realizowana 
przez KSM:

1. Wymiana drzwi wejściowych do mieszka-
nia(refundacja) - koszt 991 zł.

2. Wymiana stolarki drzwiowej (wiatrołap) 
w budynku mieszkalnym przy ul. Ordona 
20 – koszt 5.346 zł.

3. Wymiana stolarki drzwiowej (wiatrołap) 
w budynku mieszkalnym przy ul. Ordona 
20A– koszt 9.115 zł.

III.  Roboty dekarskie:
1. Wykonanie nowego pokrycia dachu wraz 

z obróbkami blacharskimi budynku przy ul. 
Grażyńskiego 11-11A – koszt 132.840 zł.

2. Remont daszku nad balkonem mieszkania nr 
43 w budynku mieszkalnym Grażyńskiego 
7A – koszt 2.700 zł.

3. Uszczelnienie daszku oraz kratek wenty-
lacyjnych nad lokalem mieszkalnym nr 41 
w budynku mieszkalnym Grażyńskiego 9 
– koszt 4.428 zł.

IV.  Roboty elewacyjne:
1.  Bieżące naprawy na terenie Osiedla – koszt 

10.245 zł,
2. Zlecono wykonanie projektu remontu bal-

konów oraz renowacji faktury i kolorystyki 
elewacji budynku    Grażyńskiego 7-7A 
– koszt  12.915 zł. 

V.  Mała architektura:
1. Montaż huśtawki pomiędzy budynkami Gra-

żyńskiego 9-11A – koszt  2.601 zł
2. Wykonanie nowej nawierzchni alejek parko-

wych pomiędzy budynkami Grażyńskiego 7 
– 13A oraz remont studzienki kanalizacyjnej 
przy budynku Grażyńskiego 13A - koszt 
189.680 zł.

3. Remont podjazdu do garaży wbudowanych 
(str. północna) przy budynku mieszkalnym 
Grażyńskiego 15-15A – koszt 23.985 zł.

VI.  Dźwigi:
1. Bieżące naprawy dźwigów na Osiedlu – koszt 

7.676 zł,
VII. Inne
1. W ramach kosztów funduszu remontowego 

część „B” dokonane zostały odpisy na fundusz 
interwencyjny w wysokości - 10.870 zł.

2. Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego 
spękań nadproży w budynku mieszkalnym 
Grażyńskiego 7-7A – koszt 4.305 zł.

3. Wzmocnienie uszkodzonych nadproży piw-
nicznych w budynku mieszkalnym Grażyń-
skiego 7-7A – koszt 4.700 zł.

4. Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego 
tarasu i schodów przy budynku mieszkalnym 
Czerwińskiego 8 – koszt 4.920 zł.

5. Wymiana zaworów i głowic termostatycznych  
- koszt 656 zł.

6. Wymiana skorodowanego odcinka pionu c.o.  
wraz z podejściem do grzejników w pionie 
mieszkań 138 i 148 w budynku mieszkalnym 
Katowicka 65 – koszt 2.149 zł.

Wydatki z funduszu remontowego „B” w roku 
2019 zamknęły się kwotą 464.080,00 zł przy 
wpływach 1.319.850 zł (w tym bilans otwarcia 
roku 2019 w kwocie 556.010,00 zł), co w sumie 
zamknęło rok wynikiem dodatnim.

Równocześnie należy zwrócić uwagę, że tak jak 
w latach poprzednich, także w 2019 r. następuje 
przyspieszenie spłaty zobowiązań Osiedla dotyczą-
cych nieruchomości, które w latach wcześniejszych 
były remontowane ze środków finansowych części 
„A” funduszu remontowego w kwocie 98.770 zł, 
co powoduje zmniejszenie wpływów jw. na część 
„B” funduszu remontowego.

V.  ZESTAWIENIE KOSZTÓW ROBÓT  
REMONTOWYCH OSIEDLA   

CENTRUM-I KSM FINANSOWANYCH   
Z FUNDUSZU REMONTOWEGO   

CZĘŚĆ „A” W  ROKU  2019

W ramach odpisów na część „A” Funduszu 
Remontowego w zasobach Osiedla Centrum-I 
KSM wykonane zostały następujące prace:
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1.  Wymiana instalacji centralnego ogrzewania 
w budynku Grażyńskiego 11-11A   

335.800 zł
2.  Spłata ratalna kosztów wymiany podzielników 

c.o.                   20.203 zł
3.  Wymiana wewnętrznej instalacji c.c.w.u. 

w budynku przy ul. Katowickiej 65  
344.000 zł

 RAZEM:                               700.003 zł

W tabeli obok przedstawiono aktualny stan 
poniesionych kosztów oraz wpływów z odpisów 
dotyczących remontów wykonanych w Osiedlu 
Centrum-I w okresie od 1992 r. do dnia 30.11.2019 
r. z centralnej części funduszy remontowych 
Spółdzielni (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 30.11.2019 r.)

VI.  ZALEGŁOŚCI  W OPŁATACH

Na dzień 30.11.2019 r. roku zaległości ogółem 
w opłatach za lokale mieszkalne, lokale użytkowe 
i garaże wyniosły 357.166 zł, w tym:

l na lokalach mieszkalnych               274.212 zł
l na lokalach użytkowych                 81.889 zł
l na garażach                   1.065 zł

W tabeli poniżej przedstawiono sytuację zale-
głości w opłatach w poszczególnych nieruchomo-
ściach 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 nie wnoszenia 
opłat miesięcznych. W tym celu zorganizowano  
11 spotkań, na które zaproszono 219 osób, przy-
były 2 osoby. Osoby zadłużone informowano 
o możliwości uzyskania finansowej pomocy w po-
staci dodatku mieszkaniowego (MOPS), a czasami 
sugerowano również zamianę lokali na mniejsze 
(mniejszy lokal – mniejsze opłaty). W stosunku 
do wszystkich notorycznych dłużników nie re-
agujących na monity uregulowania zobowiązań 
kierowane były do Zarządu Spółdzielni stosowne 
wnioski dotyczące podjęcia dalszych, bardziej re-
strykcyjnych kroków z wszczęciem postępowania 
sądowego włącznie.

VII.  EKSPLOATACJA W 2019 ROKU 

1. Na bieżąco realizowane były zadania związane 
z administrowaniem, między innymi:

l prowadzenie ewidencji ruchu ludności we 
współpracy z Urzędem Miasta,

l 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 

Adres budynku

1 2 3 4 5 6

Ordona 20a 56,96

Grażyńskiego 9-9a 62,86

Ordona 20 44,90

Grażyńskiego 7-7a 40,33

Czerwińskiego 8 -6,06 -229,24

Katowicka 65 -10,71 -400,32

Grażyńskiego 11-11a -18,67 -847,41

Grażyńskiego 15-15a -18,83 -846,52

Sokolska 46-48 -113,84

Grażyńskiego 13-13a -145,26

RAZEM -9,08 -373,35

Razem koszty za 
lata 

1992 -2019*

Wpływy z 
odpisów za 

lata 
1997-2019*/**

Saldo
( 3-2 )

Saldo na 
1 m2 p.u.m.

Średnie 
saldo 

statystyczne 
na 1 lokal

1 548 925 1 810 240 261 314 2 025,69

1 288 288 1 532 028 243 740 2 867,53

1 630 278 1 839 974 209 696 1 588,61

1 350 752 1 504 587 153 835 1 853,43

741 821 730 589 -11 233

2 584 991 2 516 536 -68 455

1 686 855 1 610 588 -76 267

1 681 440 1 604 406 -77 034

1 973 282 1 532 319 -440 963 -5 187,80

2 103 159 1 534 805 -568 354 -6 608,77

16 589 791 16 216 072 -373 719

* do dnia 30.11.2019 r.
** uwzględnia środki przeksięgowane z Funduszu Rem. cz. „B” i funduszu interwencyjnego

Zestawienie nie uwzględnia kosztów wymiany wodomierzy i podzielników kosztów c.o.

Saldo ogółem osiedla na dzień 30.11.2019 r. jest ujemne i wynosi 373.719 zł.

Saldo jednostkowe na dzień 30.11.2019 r. jest ujemne i wynosi 9,08 zł/m² p.u.

Lp. Adres budynku
Zadłużenie  
na budynek

[zł]

Średnie zadłużenie na 
mieszkanie

[zł/mieszkanie]
1 Grażyńskiego 7-7A 20.269,94 244,22
2 Grażyńskiego 9-9A 12.517,82 145,56
3 Grażyńskiego 11-11A 10.928,36 121,43
4 Grażyńskiego 13-13A 38.006,93 441,94
5 Grażyńskiego 15-15A 28.708,64 315,48
6 Sokolska 46-48 6.644,07 78,17
7 Czerwińskiego 8 11.711,22 239
8 Ordona 20 17.343,12 131,39
9 Ordona 20A 70.090,22 543,34

10 Katowicka 65 57.991,71 339,13

(wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych, 
gazowych) w częściach wspólnych budynków, 
konserwacja i kontrole działania hydroforni,

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

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

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

l kontrola wykonania rocznych i pięcioletnich 
przeglądów okresowych wszystkich obiektów,

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

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

l comiesięczne sprawdzanie faktur pod 
względem merytorycznym, formalnym i ra-
chunkowym obciążających Spółdzielnię za 
dostarczane media dla Osiedla Centrum-I,

l prowadzenie spraw dotyczących ustalania 
odpowiedzialności oraz wypłatę odszkodo-
wań przez firmy ubezpieczeniowe na rzecz 
mieszkańców z tytułu zalania lokali,
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l prowadzenie w okresie wiosennym i jesiennym 
kompleksowej deratyzacji,

l wymiana piasku wraz z dezynfekcją piaskow-
nic,

l usuwanie z korytarzy rzeczy zgromadzonych 
przez mieszkańców, którzy pomimo pisem-
nych wezwań nie uczynili tego,

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

l ustalanie przyczyn usterek i nieprawidłowo-
ści zgłaszanych przez użytkowników lokali, 
określenie sposobu oraz fizyczne ich usunięcie 
wraz z ewidencjonowaniem (w 2019 roku 
konserwatorzy zatrudnieni w Administracji 
wykonali 1195 zleceń dotyczących różnego 
rodzaju napraw i usług, które dotyczyły robót 
ogólnobudowlanych, malarskich, dekarskich, 
stolarskich, ślusarskich, elektrycznych i hy-
draulicznych).

Administracja również na bieżąco współpra-
cowała z Radą Osiedla Centrum-I we wspólnym 
planowaniu i realizowaniu zadań, w rozwiązywaniu 
problemów Osiedla oraz konfliktów sąsiedzkich.

W przypadku prac ogólnoadministracyjnych 
wyszczególnić można: 

l podejmowanie stosownych działań podno-
szonych w 1140 pismach (w tym 247 od 
mieszkańców), które załatwiono bez nieuza-
sadnionej zwłoki,

l rejestrację zmian osobowych w lokalach miesz-
kalnych, 

l przyjmowanie zgłoszeń dotyczących usterek 
w lokalach mieszkalnych i użytkowych, które 
bezzwłocznie były usuwane przez konserwa-
torów zatrudnionych w Administracji lub pra-
cowników Zakładów Celowych Spółdzielni.

 Podstawowe wytyczne dla działalności Ad-
ministracji ujęte są w Statucie KSM, regu-
laminach i uchwałach organów KSM oraz 
w planach ekonomiczno-gospodarczych.

 Dodać należy, że generalnym celem pracy 
Administracji Osiedla jest zapewnienie pra-
widłowej eksploatacji powierzonego mająt-
ku oraz utrzymanie obiektów i powiązanej 
z nimi infrastruktury we właściwym stanie 
technicznym, aby w największym stopniu 
wyeliminować potencjalne zagrożenia dla 
życia i zdrowia osób zamieszkujących.

2.  W grupie kosztów niezależnych od Spółdzielni 
zawiera się szereg znanych wszystkim pozycji 
takich jak:

l wywóz odpadów komunalnych,
l dostawa wody i odprowadzenie ścieków,
l dostawa energii cieplnej,
l dostawa energii elektrycznej do wspólnych 

części nieruchomości,
l podatki i opłaty na rzecz Urzędu Miasta tj. 

za wieczyste użytkowanie gruntów i podatek 
od nieruchomości,

l podatki i inne obligatoryjne obciążenia, np. 
VAT, PFRON i inne,

l opłaty i prowizje bankowe.
3.  Sumaryczne wpływy (wg naliczeń) związane 

z pokryciem kosztów eksploatacji dla naszego 
osiedla wyniosły            2.618.986 zł 

 w tym:
l z lokali mieszkalnych            2.284.418 zł
l z garaży                 40.333 zł
l z lokali użytkowych i reklam         106.461 zł
l pozostałe wpływy wraz z B.O.       187.774 zł

 Istotną pozycję w przychodach stanowią po-
żytki finansowe pozyskane z najmu lokali 
użytkowych lub powierzchni pod nośniki 
reklamowe (billboardy), które zasiliły Osiedle 
kwotą 106.461 zł. Pożytki te mają wpływ na 
zmniejszenie obciążenia finansowego dla 
mieszkańców Osiedla i powodują przesunię-
cie w czasie ewentualnych podwyżek stawek 
składników opłaty miesięcznej z powodu wciąż 
rosnących kosztów.

4.  Koszty na rachunku eksploatacji Osiedla Cen-
trum-I ukształtowały się następująco:

l  zużycie ciepła            1.299.641 zł 
 w tym podgrzanie ciepłej wody 78.055 zł dot. 

budynku Katowicka 65
l zużycie wody i odprowadzenie ścieków dla 

lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży 
847.621 zł,

l przeglądy wynikające z Ustawy Prawo Bu-
dowlane oraz kontrole techniczne, roboty kon-
serwacyjne i drobne naprawy, w tym koszty 
utrzymania brygady konserwatorów zatrudnio-
nych w Osiedlu oraz koszty zrealizowanych 
w Osiedlu w trakcie całego 2017 roku usług, 
a także koszty partycypacji w utrzymaniu 
w gotowości w ramach pogotowia – Serwisu 
Technicznego KSM               348.776 zł 

 (szczegółowo o kosztach kontroli technicznych 
piszemy niżej),

l obsługa Osiedla (koszty administracyjno-
-biurowe, 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)            363.571 zł

l utrzymanie terenów Osiedla, w tym pielęgna-
cja zieleni, odśnieżanie, usługi porządkowe 
gospodarzy budynków              267.777 zł

l wywóz nieczystości stałych          239.498 zł
l zużycie energii elektrycznej we wspólnych 

częściach nieruchomości (poza lokalami) 
50.514 zł,

l konserwacja gniazd RTV, konserwacja do-
mofonów oraz konserwacja dźwigów

136.742 zł
l opłaty publiczno-prawne, tj. opłaty za wieczy-

ste użytkowanie terenów oraz suma odprowa-
dzanych do gminy podatków od nieruchomości 

84.609 zł

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

57.061 zł
l pozostałe koszty, obejmujące wydatki nie 

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

145.051 zł

 Podane wyżej składniki wygenerowały w 2019 
roku kwotę łączną kosztów eksploatacji wy-
noszącą 3.840.861 zł.

 Wykres na str. 6 przedstawia strukturę udziału 
poszczególnych kosztów/składników eksplo-
atacji Osiedla Centrum-I.

5.  Przeprowadzono obligatoryjne kontrole wy-
nikające z przepisów prawa budowlanego tj.:

l kontrolę przewodów kominowych, spalino-
wych, wentylacyjnych  - 761 mieszkań,

l kontrolę instalacji gazowej - 839 mieszkań,
l dwukrotnie dokonano okresowego badania 

elektronarzędzi - wykonane zostały pomiary 
ochrony przeciwporażeniowej w warszta-
cie Administracji Osiedla Centrum-I KSM  
i w Klubie KSM „Centrum”,

l przegląd instalacji ppoż. hydrantowej oraz 
systemu oddymiania budynków  został prze-
prowadzono,

l wykonano kontrolę roczną urządzeń zabawo-
wych zamontowanych na placu zabaw.

l na dachach budynków dokonano przeglądu 
urządzeń zabezpieczających przed upadkiem 
z wysokości.

6.  Przeprowadzono obligatoryjne przy współ-
udziale przedstawicieli Rady Osiedla – Komisji 
GZS przeglądy techniczne wiosenne i jesienne 
w celu oceny i weryfikacji stanu technicznego 
zasobów znajdujących się w Osiedlu, będących 
podstawą do sporządzania planów gospodar-
czych.

7.  Przeprowadzono wraz z pracownikami Zakładu 
Zieleni KSM przeglądy drzewostanu na terenie 
Osiedla, w wyniku których:

l wystąpiono do Urzędu Miasta Katowice Wy-
dział Kształtowania Środowiska  z wnioskami 
o wycinkę drzew są to najczęściej drzewa 
obumierające bądź zagrażające bezpieczeństwu 
mieszkańców Osiedla i mienia spółdzielni.

l dokonano nasadzeń krzewów ozdobnych oraz 
żywopłotowych – 129 szt.

l wykonano wycinkę drzew -  14 szt, zgodnie 
z prawomocnymi Decyzjami oraz pielęgna-
cyjne przycięcia koron drzew zarówno przy 
użyciu podnośnika obejmujące wycięcie gałęzi 
zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców 
oraz infrastrukturze osiedla. 

l dokonano obowiązkowych nasadzeń drzew 
zgodnie z wydanymi Decyzjami –  20 szt.
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l usunięto z terenów Osiedla drzewa przewró-
cone bądź połamane w wyniku działań nie-
korzystnych warunków atmosferycznych. 

  Zaznaczyć należy, że coraz częściej mieszkań-
cy zwracają się z prośbą o wycięcie drzew, 
które sami nasadzili w chwili zasiedlania 
Osiedla, często bezpośrednio pod oknami 
mieszkań.  W chwili obecnej wyrośnięte drze-
wa  zacieniają mieszkania, powodując pewien 
dyskomfort, co w ocenie pracowników Urzę-
du Miasta w Katowicach jest zdecydowanie 
niewystarczającym argumentem do wydania 
pozwolenia na wycinkę. 

8.  W ramach bieżącej obsługi mieszkańców do 
dnia 30.11.2019 r.: 

     a) przyjęto 1.295 zgłoszeń, w tym:
l 1.195 zgłoszeń w sprawie awarii i bieżących 

konserwacji, które w ramach codziennych 
zleceń wykonane zostały przez konserwatorów 
Administracji Osiedla Centrum-I KSM,

l 29 zgłoszeń dotyczących awarii dźwigów,
l 4 zgłoszenia związane z przewodami komi-

nowymi,
l 67 zgłoszeń dotyczących domofonów,
b)  przyjęto 1.140 pism oraz udzielono wymaga-

jących tego 247 odpowiedzi.

UWAGA! WAŻNE PRZYPOMNIENIE

Od stycznia 2020 roku obowiązywac będzie 
uchwała Rady Miasta Katowice przyjęta na XIV 
Sesji w dniu 21 listopada 2019 roku „w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty”, 
w której m. in. stwierdza się:

 „§1. W przypadku odbierania odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru 
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi, określonej w art. 6j ust. 1 pkt. 
1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości w gminach.

  §2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi, o której mowa 
w §1 w wysokości 21,30 zł miesięcznie. 

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi, o której mowa 
w §1, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób 
selektywny w wysokości 42,60 zł miesięcznie.”

 Przypominamy zatem o obowiązku segregacji 
odpadów komunalnych zgodnie z ZASADAMI 
SEGREGACJI  ODPADÓW:

 pojemnik  NIEBIESKI – PAPIER
l wrzucamy: karton, tekturę, czasopisma, książ-

ki, gazety, papierowe torby, katalogi, gazetki 
reklamowe, zużyte zeszyty, papier biurowy, 
koperty, broszury, prospekty, foldery. 

 pojemnik  ŻÓŁTY - PLASTIK  
l wrzucamy: 
 a) butelki (PETy), skrzynki i inne opakowania, 

plastikowe nakrętki, zgniecione plastikowe 
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9,47%9,08%

64,94%

16,51%
Obsługa Osiedla
Konserwacje
Media
Inne koszty

opakowania po napojach i olejach spożyw-
czych, zgniecione opakowania po  kosme-
tykach i chemii gospodarczej, plastikowe 
worki, torebki i reklamówki, folie, plastikowe 
koszyki po owocach, pojemniki po wyrobach 
garmażeryjnych, styropian oraz opakowania 
wielomateriałowe np. kartony po mleku i so-
kach,     

b)  puszki po konserwach oraz po sokach i napo-
jach, drobny złom żelazny, drobny złom metali 
kolorowych, zgniecione puszki aluminiowe, 
garnki, metalowe narzędzia, folie aluminiowa, 
pokrywki ze słoików, kapsle z butelek oraz 
metalowe zakrętki. 

 pojemnik ZIELONY - SZKŁO
l wrzucamy: kolorowe i białe butelki, słoiki 

po napojach i żywności (bez zanieczyszczeń 
innymi materiałami np. metalami) oraz szklane 
opakowania np. po kosmetykach.

 pojemnik BRĄZOWY - BIODEGRADO-
WALNE 

l wrzucamy: organiczne odpady ogrodowe 
(trawę, liście, rozdrobnione gałęzie), gnijące 
owoce, obierki z warzyw i owoców oraz fusy 
z kawy i herbaty. 

VIII.  ZAŁOŻENIA  DZIAŁALNOŚCI   
GOSPODARCZEJ,  SPOŁECZNEJ   
I  KULTURALNEJ DLA OSIEDLA   

NA  2020  ROK

Spółdzielnia zarządzając nieruchomościami, 
których jest właścicielem lub współwłaścicielem 
oraz wyodrębnionym mieniem innych właścicieli, 
ponosi wydatki pieniężne w celu utrzymania zaso-
bów w stanie niepogorszonym, nie dopuszczając do 
deprecjacji i dekapitalizacji majątku. Na wysokość 
tych wydatków celowych wpływają  czynniki 
zarówno zależne od decyzji organów Spółdzielni, 
jak i całkowicie od nich niezależnych. Spółdziel-
nia bowiem odgrywa tutaj rolę „pośrednika”, 
zwłaszcza w relacjach i rozliczeniach między 
dostawcami mediów. 

Nie ma wątpliwości, że w nadchodzącym roku 
czeka nas nieuchronny wzrost kosztów w zakresie 
wielu cenotwórczych czynników energetycznych, 
wzrostu cen rynkowych sprzedaży towarów i usług, 
w tym przede wszystkim kolejne progresje mi-
nimalnej płacy,z obligatoryjnym obciążeniem 
świadczeniami pieniężnymi w związku z wpro-
wadzeniem ustawy o Pracowniczych Planach Ka-
pitałowych, wzrost cen prądu, awizowane zmiany 
podatków i opłat lokalnych, a także jednolity dla 

całego kraju nowy system selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych. 

Wzmiankowane czynniki spowodują wzrost 
kosztów w całej gospodarce, w tym również 
w działalności naszej Spółdzielni - koszty muszą 
być pokryte wpływami finansowymi, żeby budżet 
był zrównoważony, zapewniając tym samym 
bezpieczeństwo egzystencji i osobistego majątku 
Spółdzielców i całej gospodarki Spółdzielni.

Biorąc powyższe pod uwagę po dokonaniu 
analizy kosztów i przychodów za rok bieżący oraz 
prognozy kosztów na rok 2020 dokonano korekty 
wysokości stawki opłaty eksploatacyjnej oraz 
stawki opłaty na fundusz remontowy.

W listopadzie 2019 r. przyjęte zostały przez 
Radę Osiedla  założenia do planu remontów, 
eksploatacji i działalności społeczno-kulturalnej 
na 2020 r. 

1. Plan Remontów na 2020 rok dla Osiedla 
Centrum-I KSM został przyjęty na posie-
dzeniu plenarnym Rady Osiedla Uchwa-
łą Rady Osiedla Nr 8/34/2019r. z dnia  
11.12.2019 r.

 W zakresie remontów planowane wpływy 
zamykają się kwotą 930.207 zł, przy pla-
nowanych kosztach 1.724.150 zł, co przy 
uwzględnieniu bilansu otwarcia roku 2020 
w kwocie 855.770 zł spowoduje zamknięcie 
roku wynikiem dodatnim.

 Plan remontów na 2020 r. przewiduje 
między innymi:

I . Wymiana stolarki okiennej:         30.000 zł
1. Realizowana przez Spółdzielnię     20.000 zł
2. Realizowana przez członków Spółdzielni we 

własnym zakresie (refundacje)        10.000 zł
II . Wymiana stolarki drzwiowej realizowana 

przez Spółdzielnię:                43.000 zł
1. W klatkach schodowych (drzwi wejściowe -  

Grażyńskiego 11-11A;13-13A; Grażyńskiego 
15-15A; Sokolska 46-48; Katowicka 65 - szt. 
6)                   42.000 zł

2. Do piwnicy – ppoż. - Czerwińskiego 8                                                                     
1.000 zł

III. Roboty malarskie:                 20.000 zł
1.  W klatkach schodowych -parter – Katowicka 

65                      20.000 zł  
IV. Roboty elewacyjne:           1.465.000 zł
1.  Bieżące naprawy                15.000 zł
2.  Remont balkonów i elewacji Grażyńskiego 

7-7A                             1.450.000 zł
V.  Mała architektura:               105.000 zł
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI   
ADMINISTRACJI OSIEDLA CENTRUM-I  

KSM ZA 2019 ROK 
oraz zamierzenia remontowe i eksploatacyjne na 2020 rok

1.  Remont podjazdu do garaży wbudowanych 
(str. zachodnia) Sokolska 46-48      25.000 zł

2.  Remont tarasu i schodów               80.000 zł
VI.  Remonty dźwigów:                 30.000 zł
1.  Naprawy bieżące dźwigów             30.000 zł
VII. Inne roboty:                 17.000 zł
1. Awarie pionów wod-kan, doraźne naprawy 

dachów                  17.000 zł
VIII. Odpis na fundusz interwencyjny

 14.150 zł 
 OGÓŁEM koszty robót remontowych 

na rok 2020 finansowanych z funduszu 
remontowego część „B”:          1.724.150 zł

2.  W zakresie eksploatacji planowane wpływy 
zamykają się kwotą 2.917.854 zł, przy pla-
nowanych kosztach 2.924.774 zł, co przy 
uwzględnieniu bilansu otwarcia roku 2020 
w kwocie 77.322 zł spowoduje zamknięcie 
roku wynikiem dodatnim, uwzględniając m.in.:

a)  Przewidywane koszty obligatoryjnych kontroli 
technicznych przewodów kominowych, insta-
lacji gazowej w mieszkaniach oraz czujników 
gazu, instalacji hydrantowej, systemu oddy-
miania budynków i ppoż., okresowe badanie 
elektronarzędzi powinny  zamknąć się kwotą  

68.750 zł.
b)  Planowane koszty związane z utrzymaniem 

terenów zielonych osiedla między innymi 
dotyczące czterokrotnego koszenia trawników, 

nasadzeń drzew i krzewów, pielęgnacji drzew 
wynoszą                                    54.000 zł.

c)  W ramach wydatków z eksploatacji na rok 
2019 przewiduje się następujące koszty me-
diów:

l koszty energii elektrycznej szacuje się na 
kwotę                   52.884 zł 

l koszty wody i kanalizacji przewiduje się na 
kwotę                 871.340 zł 

l koszty wywozu nieczystości komunalnych 
prognozowana na kwotę                 366.963 zł

  (wielkość ta zależna jest  m.in. od ilości za-
deklarowanych w oświadczeniach osób)

l koszty związane z podatkiem od nieruchomo-
ści i opłatą za wieczyste użytkowanie gruntu 
przewiduje się na poziomie              86.842 zł

3.  Odnośnie planów i zamierzeń rzeczowo finan-
sowych działalności społeczno – kulturalnej, 
Rada Osiedla Centrum-I KSM przyjęła Uchwa-
łą Nr 10/36/2019 z dn. 11.12.2019 r. „Plan 
rzeczowo - finansowy działalności społecznej 
i kulturalnej”, w którym po stronie wpływów 
przyjęto kwotę 72.500 zł, po stronie kosztów 
kwotę 72.500 zł.

 Informacja Administracji Osiedla n/t reali-
zacji ustawy z dnia 14.06.2007 r. o zmianie 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw  

(z późniejszymi zmianami ), obowiązującej 
od dnia 31.07.2007 r.

 Zgodnie z ww. ustawą mieszkańcy naszego 
Osiedla podpisali do dnia 30.11.2019 r. 384 
akty notarialne odrębnej własności, w tym:

a)  379 aktów notarialnych dot. odrębnej własno-
ści mieszkań:

l 374 akty notarialne wynikające z ww. ustawy,
l 5 aktów notarialnych z przetargów na usta-

nowienie odrębnej własności,
b)  4 akty notarialne z przetargów na ustanowienie 

odrębnej własności lokali użytkowych,
c)  15 aktów notarialnych dot. odrębnej własności 

garaży wbudowanych.

Administracja Osiedla Centrum-I Katowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej tą drogą dziękuje 
Zarządowi Katowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej, Radzie Nadzorczej, Radzie Osiedla oraz 
Mieszkańcom za okazywane na bieżąco wsparcie 
i pomoc w działaniach i rozwiązywaniu niełatwych 
problemów dotyczących naszej społeczności.

Kierownik Osiedla 
Centrum-I KSM
JACEK MUSIALIK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
SPOŁECZNO-KULTURALNEJ

KLUBU „CENTRUM” ZA 2019 ROK
W Osiedlu Centrum-I działalność społeczno-

-kulturalna i oświatowa  jest prowadzona 
przez Klub Spółdzielczy „Centrum” przy 

ul. Grażyńskiego 9a. Poprzez różnorodność działań 
kulturalnych i otwartą formę organizowanych 
imprez, spotkań, zajęć w sekcjach stałych, klub 
integruje mieszkańców  i przyczynia się do zacie-
śniania więzi międzysąsiedzkich. Jest miejscem 
wypoczynku, relaksu, chwili dla siebie, odskocznią 
od codzienności poprzez propagowanie muzyki, 
sztuki i literatury. Jest miejscem zabawy, rozrywki, 
dobrego samopoczucia, ciekawym wypełnieniem 
wolnego czasu, rekreacji oraz realizacji swoich 
zainteresowań i umiejętności poprzez organizo-
wanie różnorodnych spotkań, warsztatów, zajęć. 
Klub pełni znaczącą rolę w życiu mieszkańców za-
mieszkałych na terenie naszej Spółdzielni. Poprzez 
swoją działalność  jest miejscem  w pływającym 
w dużym stopniu na relacje międzysąsiedzkie, 
które w istotny sposób mają wpływ i pozytywne 
oddziaływania na naszą codzienność, poczucie 
samotności i wyobcowania w środowisku. Ponadto 

stwarza  możliwość prezentacji swojej twórczości 
i pasji w dziedzinie poezji, prozy, muzyki, tańca, 
sztuki, malarstwa i rękodzieła.

W ciągu całego roku zorganizowano ciekawe, 
cieszące się dużym zainteresowaniem wydarzenia 
kulturalne. W 2019 r. w  program działań kultu-
ralnych włączono projekt realizowany w ramach 
inicjatywy lokalnej pt. „Cztery pory roku, rado-
ścią w jesieni życia”.Organizowane w ramach tej 
inicjatywy lokalnej koncerty  połączone z wer-
nisażami wystaw autorskich lokalnych twórców  
były pozytywnie odbierane przez grupę osób 
60+ i osoby niepełnosprawne  ruchowo, stały 
się wspaniałą alternatywą wypełnienia wolnego 
czasu i cieszyły się wzrastającym zainteresowa-
niem. Celem naszych działań było zwiększenie 
dostępności, przybliżenie sztuki wizualnej i form 
muzycznych oraz zainspirowanie do własnej ak-
tywności twórczej mieszkańców, w sprzyjającym 
otoczeniu, przystosowanym do aktywnych postaw 
prospołecznych i integracji środowiskowej.  Były 
to występy wokalno-muzyczne artystów profesjo-

nalnych  z repertuarem  piosenek retro, ze świata 
operetki, pieśni neapolitańskich, utworów z lat 
młodości. Wystawy autorskie twórców amatorów 
obejmowały prace z różnych dziedzin sztuki, 
wykonane techniką malarstwa akrylowego, decou- 
page, haftu krzyżykowego, fotografii oraz sztuki 
plastycznej osób niepełnosprawnych ze Stowarzy-
szenia „Arteria”.  Ponadto w ciągu całego roku 
poza „Akcją Zima” i „Akcją Lato” zorganizowano 
szereg różnorodnych form: imprezy rozrywko-
we, okolicznościowe, okazjonalne, świąteczne, 
opłatkowe, a także  historyczno-muzyczne z re-
pertuarem piosenek patriotycznych, legionowych 
i żołnierskich; liczne występy naszych zespołów: 
„Wesołe Kumoszki”, „Alle Babki” i „Retro” na 
zaproszenie: Domów Kultury, Domów Seniora, 
Dziennych Domów Pomocy Społecznej, Zakładów 
Leczniczo-Opiekuńczych na terenie Katowic oraz 
w  Klubach Spółdzielczych i na festynach; spotka-
nia autorskie, poetyckie, biesiadne, muzyczne, in-
tegracyjne „Tacy sami” i „Nie jesteś sam” dla osób 
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SPOŁECZNO-KULTURALNEJ

KLUBU „CENTRUM” ZA 2019 ROK
niepełnosprawnych narządu ruchu; turystyczne 
„Moje podróże”; imprezy plenerowe z pieczeniem 
kiełbasek; zabawy taneczne; występy zespołów 
amatorskich; zajęcia plastyczne „Radość tworze-
nia”; warsztaty artystyczne w technice  linorytu, 
ceramiki i twórcze w glinie oraz ciekawe zajęcia 
w ramach projektu „Mozaika rozmaitości powstań 
śląskich” realizowanego przez  Fundację „Tacy 
Jesteśmy” naszej spółdzielni; konkursy z wiedzy 
o przepisach bezpieczeństwa ruchu drogowego; 
wyjścia na wystawy; zajęcia zręcznościowe, logicz-
no-strategiczne, rozgrywki brydżowe; wędrówki 
po terenach rekreacyjnych z kijkami nordic wal-
king; udział w koncertach z cyklu „U Oblatów” 
w kościele Misjonarzy Oblatów oraz w koncertach, 
spotkaniach sąsiedzkich, w warsztatach twórczych 
i w piknikach  organizowanych w MDK „Koszut-
ka”, „Dąb” i „Zawodzie”.

W ramach prowadzonej akcji „Zima” i „Lato” 
obejmującej I i III kwartał roku zorganizowano: 
blok spotkań noworocznych i imprez karnawało-
wych; wieczory kolędowe; zabawy z formą tanecz-
ną; występy wokalno-muzyczne naszych zespołów 
poza siedzibą klubu, występy muzyczne artystów 
amatorów; spotkania integracyjne, biesiadne, z tra-
dycją i na wesoło; imprezy rozrywkowe, świątecz-
ne i okolicznościowe; wycieczki dalekie i bliskie, 
m. in. zwiedzanie szopek bożonarodzeniowych 
w Katowicach, zwiedzanie Muzeum Pożarnictwa 
w Mysłowicach, GEOsfery w Jaworznie; wycieczki 
„Szlakiem tężni solankowych” na terenie Katowic, 
Tych, Jaworzna i Siemianowic; wypoczynek i re-
kreacja: nad zalewem w Paprocanach, na terenie 
Ośrodków Rekreacyjnych „Słupna”w Mysłowicach 
„Janina-Barbara”na Giszowcu,  Zespołu Przyrod-
niczo-Krajobrazowego w Szopienicach, Parku 
Kościuszki, Parku Śląskiego, Parku Miejskiego 
w Siemianowicach; formy rekreacyjnego wypo-
czynku w plenerze, spacery z kijkami nordic wal-
king i wędrówki po terenach leśnych w Murckach, 
Muchowcu, Dolinie Trzech Stawów; rozgrywki: 
umysłowe „Rusz głową”, logiczno-strategiczne, 
w brydża „Słoneczny Pass”, w kręgle na Kręgielni 
„Gravitacja”; zajęcia plastyczne  „W  świątecznym 
nastroju”; spotkania filmowe „Na tropach zimowej 
komedii” i fotograficzne  „Moje podróże”; wyjś- 
cia: do kina „Kosmos” i  Multikina w Galerii, na 
wystawy fotograficzne i sztuk plastycznych do 
Pałacu Młodzieży; spotkania biesiadne , z tradycją 
i humorem, muzyczne; udział w koncertach: kolę-
dowo-noworocznym Chóru „Ogniwo” w siedzibie 
naszej spółdzielni, Chóru Mieszanego na spotka-
niu Towarzystwa Przyjaciół Katowic w MDK 
„Koszutka”, koncertach z cyklu „Muzyka, moja 
miłość”, spotkaniach w „Klubie Podróżnika”, 
w warsztatach z cyklu „Pudełko pełne pomysłów” 
organizowanych w Miejskich Domach Kultury 
oraz w koncertach letnich w Muzeum Miejskim 
i w Amfiteatrze w Siemianowicach Śl.

W 2019 roku odbyło się 121 imprez, z których 
skorzystało  1.834 osoby.

Ważnym stałym punktem działalności spo-
łeczno-kulturalnej i oświatowej Klubu  jest or-
ganizacja zajęć w ramach sekcji stałych i kół 
zainteresowań. W 2019 roku działały następujące 
sekcje stałe: Klub Seniora „Aktywni 60+”, Koło 
Osób Niepełnosprawnych, Koło Emerytów, Koło 
Brydżysty, Koło Szachisty, Koło Miłośników 
Remika, Koło Sympatyków Aktywności Fizycznej 
z formą gimnastyki usprawniającej dla seniorów, 

Koło Sympatyków Nordic Walking, Gimnastyka 
Ogólnousprawniająca w dwóch grupach dla doro-
słych,  zespół muzyczny „Retro”, zespoły wokalno-
-muzyczne: „Wesołe Kumoszki” i „Alle Babki”.

Łącznie: 12 sekcji, w których uczestniczyło 
170 osób.

Niezależnie od form organizowanych przez Klub 
„Centrum” mieszkańcy naszej Spółdzielni mieli 
możliwość korzystania z propozycji uczestniczenia 
w imprezach i formach wyjazdowych  organizo-
wanych w układzie ogólnogospółdzielczym przez 
Dział  Społeczno-Kulturalny.

Na płaszczyźnie społeczno-kulturalnej w 2019 
roku kontynuowano współpracę z: Jednostką Rady 
dzielnicy „Koszutka”, Katowickim Związkiem 
Inwalidów Narządu Ruchu, Automobilklubem Ślą-
skim, Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów, Kołem Emerytów nr 10, Miejskimi 
Domami Kultury („Koszutka”, „Dąb”, „Zawo-
dzie”), Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 
w  Katowicach, Klubami Seniora w Katowicach, 
Domem Seniora w Czeladzi, Domem Seniora 
„Residence” w Katowicach, Dziennym Oddziałem 
Psychiatryczno-Rehabilitacyjnym „Medicam”, 
Dziennymi Domami Pomocy Społecznej na te-
renie Katowic, Stowarzyszeniami Pomocowymi 
„Opoka”, Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym im. 
Św. Jadwigi w Katowicach, Muzeum Miejskim 
w Siemianowicach Śl., Towarzystwem  Przyjaciół 
Katowic. W 2019 r. podjęto również współpracę 
z: Radą Seniorów Miasta Katowice, Polskim 
Komitetem Pomocy Społecznej w Katowicach, 
Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Ar-
teria”, Klubem Seniora „Śródmieście”, Brackim 
Domem Seniora w Katowicach oraz z twórcami 
profesjonalnymi z dziedziny muzyki i nieprofe-
sjonalnymi z dziedziny sztuki, rękodzieła arty-
stycznego i poezji.

Ogółem w skali roku koszty prowadzonej 
działalności społeczno-kulturalnej i oświatowej 
wyniosły: 73.290 zł.

ZAMIERZENIA NA 2020 ROK 
W 2020 roku będzie kontynuowana działalność 

społeczno-kulturalna i oświatowa prowadzona 
przez Klub „Centrum” przy ul. Grazyńskiego 
9a. W miarę możliwości finansowych planuje 
się organizowanie różnego rodzaju form i zajęć, 
w szczególności te, które cieszyły się zaintere-
sowaniem ze strony mieszkańców naszej Spół-
dzielni.W planach naszej działalności są założenia 
wzbogacenia naszej oferty o wydarzenia kulturalne 
w ramach projektu inicjatywy lokalnej, która 
cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.  
Ponadto planuje się organizowanie różnego ro-
dzaju form rekreacji i wypoczynku, węrówek 
kondycyjnych, zajęć w plenerze, imprez, roz-
rywek, biesiad, występów artystycznych, zajęć 
ogólnorozwojowych, usprawniających pamięć, 
koncentrację, spostrzegawczość, różnego rodzaju 
form kontaktu z twórczością artystyczną poprzez 
organizowanie spotkań z ludżmi z pasją, organizo-
waniem warsztatów twórczych, wernisaży i wystaw 
autorskich, wyjść do kina, udziału w koncertach 
oraz w miarę potrzeb i zainteresowań mieszkań-
ców innych działań kulturalnych. Serdecznie za-
praszamy do współpracy mieszkańców z pasją, 
uzdolnionych w różnych dziedzinach twórczości 
(rękodzieła, haftu, malarstwa, rysunku, fotografii, 
form użytkowych, poezji, prozy, muzyki, tańca, 
turystyki i sportu), hobbystów, w celu organizacji 

wieczorków, wystaw, recitali, prezentacji efektów 
pracy twórczej. 

Serdecznie zapraszamy do aktywnego i twór-
czego wypełnienia wolnego czasu. Seniorów  od-
czuwających samotność, szukających ciekawego 
i miłego sposobu  spędzenia czasu poza domem  
zapraszamy do Klubu „Aktywni 60+” i Koła 
Emerytów (wt. godz. 1400);  osoby szukające 
rozgrywek usprawniających pamięć i koncentrację 
m. in. poprzez gry w karty  zapraszamy do Koła 
Brydżysty (pon. godz. 1400), Koła Miłośników 
Gry w Remika (pon. godz. 1500)  lub na partyjkę 
szachów do Koła Szachisty (pon. godz. 1600); 
osoby niepełnosprawne narządu ruchu zapra-
szamy na spotkania integracyjne do Koła Osób 
Niepełnosprawnych (ost. pon. m-ca godz. 1700); 
amatorów i miłośników śpiewu również grających 
na instrumentach muzycznych zapraszamy na 
zajęcia wokalno-muzyczne do naszych Zespołów: 
„Retro” (śr. g. 1300),  „Wesołe Kumoszki”(śr. 
godz. 1400) i  „Alle Babki” (czw., godz. 1400); 
mieszkańców szukających aktywnego sposobu 
spędzenia wolnego czasu w celu utrzymania lub 
poprawienia sprawności ruchowej i kondycji, 
a także dobrego samopoczucia zapraszamy na 
zajęcia rekreacyjne  z gimnastyki ogólnouspraw-
niającej dla dorosłych w dwóch grupach (wt, czw.  
godz. 1800 lub godz. 1900); seniorom proponujemy 
aktywność ruchową poprzez udział w zajęciach 
z gimnastyki usprawniającej i wzmacniającej 
w ramach Koła Sympatyków Aktywności Fi-
zycznej (wt., czw.  godz. 1700);  oraz ruch na 
świeżym powietrzu i rekreację w plenerze w ra-
mach  Koła Sympatyków Kijków Nordic Walking 
(pierwszy piątek m-ca lub w uzgodn. z uwagi 
na warunki pogodowe); dzieci zapraszamy do  
„Kącika Gier” na rozgrywki zręcznościowe, stra-
tegiczno-logiczne, umysłowe i sprawnościowe 
(śr. godz. 1630).

W klubie „Centrum” istnieje również moż-
liwość wynajęcia pomieszczeń na organizację 
spotkań okolicznościowych, rodzinnych i to-
warzyskich oraz kursów.   

Koszty działalności społeczno-kulturalnej 
i oświatowej na 2020 rok określono na łaczną 
kwotę: 96.640 zł, które sfinansowane zostaną 
częściowo ze środków na działalność społeczno-
-kulturalną (odpisy z lokali mieszkalnych, użyt-
kowych i garaży) oraz z odpłatności uczestników 
(imprezy kulturalne i rekreacyjne, sekcje stałe). 
Mamy nadzieję na dofinansowanie działalności 
programowej przez sponsoring i inne wpływy, 
które w znacznym stopniu wpłynęłyby na wzbo-
gacenie naszej oferty programowej.

Serdeczne dziękuję za okazaną życzliwość 
i zrozumienie dla naszych potrzeb i działań spo-
łeczno-kulturalnych oraz za wsparcie rzeczowe 
i finansowe . Serdeczne podziękowania kieruję do 
ludzi otwartego serca i dobrej woli za współpracę  
i własny wkład w pracę społeczną na rzecz naszego 
Klubu, a mieszkańcom za zainteresowanie i liczne 
swoje uczestnictwo w organizowanych przez nas 
formach i zajęciach stałych. Jesteśmy otwarci 
na wasze propozycje. Zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych działalnością społeczno-kul-
turalną i oświatową do Klubu „Centrum”przy ul. 
Grażyńskiego 9a.
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