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Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2022Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2022

OSIEDLA CENTRUM-I

(Dokończenie na str. 2)

1.	 Otwarcie	 Zebrania,	 wybór	 Prezydium	 Zebrania	 Osiedlowego,	 zapoznanie	 z	porządkiem	
obrad	Zebrania	oraz	wybór	Komisji:	Mandatowo-Skrutacyjnej	i	Wnioskowej.

2.	 Wręczenie	 wyróżnień	 honorowych	 za	 zasługi	dla	 rozwoju	KSM.
3.	 Okresowe	sprawozdania:
a.	 Rady	Osiedla	 z	działalności	w	roku	2022,
b.	 Kierownictwa	 Osiedla	 z	 działalności	 Administracji	 Osiedla	 w	 roku	 2022,	 w	 tym	 z	realizacji	

wniosków	uchwalonych	przez	poprzednie	Zebranie	Osiedlowe,
c.	 Zarządu	z	działalności	w	roku	2022,
4.	 Przedstawienie	 projektu	 osiedlowego	 planu	 działalności	 gospodarczo-finansowej	 i	społecz-

no-		kulturalnej	na	2023	rok.
5.	 Dyskusja.
6.	 Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i uchwalenie wniosków odnośnie do działalności	

gospodarczej,	społecznej	i	kulturalnej	Osiedla.
7.	 Zakończenie	Zebrania.

ZARZĄD KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA OSIEDLOWEGO

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

oraz Administracja i Rada Osiedla  
zapraszają na Zebranie Osiedlowe 

OSIEDLA CENTRUM-IOSIEDLA CENTRUM-I

które odbędzie się we wtorek, 13 grudnia 2022 roku,  
o godz. 1630 w  Klubie „Centrum” 
ul. Grażyńskiego 9a w Katowicach

W	2022	r.	Rada	Osiedla	„Centrum-I”	pracowała	
w	następującym	składzie: 

n Przemysław DRĄG	 –	 Przewodniczący	
Rady	Osiedla,

n Michał MLECZKO	 –	 Zastępca	 Prze- 
wodniczącego	Rady	Osiedla,	Przewodniczący	
Komisji		Ekonomicznej,

n Grażyna KWIECIEŃ	–	Zastępca	Prze-
wodniczącego	Rady	Osiedla,

n Ewa KOZŁOWSKA-HOLEWIK	–	Sekretarz	
Rady	Osiedla,

n Regina PIĄTEK	–	Przewodnicząca	Komisji	
Społeczno-Kulturalnej,

n Zofia MACULEWICZ	–	Przewodnicząca	
Komisji	Gospodarki	Zasobami	Spółdzielni-	do	
31.03.2022	r.,

n Rafał KRÓL –	członek	Rady	Osiedla,	a	od	
miesiąca	kwietnia	2022	r.	Przewodniczący	
Komisji	Gospodarki	Zasobami	Spółdzielni,

n Beata LATKOWSKA	–	członek	Rady	Osied-
la,

n Jan OSEK	–	członek	Rady	Osiedla,			
n Joanna WITKOWICZ	–	członek	Rady	

Osiedla	od	miesiąca	kwietnia	2022	r.

W	roku	2022	Osiedle	Centrum-I	w	Radzie	Nad-
zorczej	KSM		reprezentował	Przemysław Drąg.   
Skład	Komisji	problemowych	Rady	Osiedla	

w	2022	r.	przedstawia	się	następująco:

n Komisja Gospodarki Zasobami Spółdzielni: 

	 Joanna	Witkowicz,	Rafał	Król,	Grażyna	Kwie-

cień,	Jan	Osek.  

n Komisja Ekonomiczna: 
	 Michał	Mleczko,	Beata	Latkowska,	Joanna	

Witkowicz,	Ewa	Kozłowska-Holewik. 
n Komisja Społeczno-Kulturalna: 
	 Regina	Piątek,	Beata	Latkowska,	Grażyna	

Kwiecień,	Joanna	Witkowicz.
Rada	Osiedla	Centrum-I	dziękuje	władzom	

Spółdzielni,	że	w	kolejnym	-	trudnym	roku	pan-
demii,	należycie	zadbała	o	mieszkańców	pod	
względem	zwiększenia	częstotliwości	czyszczenia		
i	dezynfekcji	„wrażliwych”	elementów		budynków	
mieszkalnych	i	administracyjnych		oraz		klubów.	
Współpraca	Rady	z	pracownikami	Administracji	

Osiedla	„Centrum-I”,	której	funkcję	Kierownika	
pełni	Pan	Jacek Musialik,	przebiegała	prawi-
dłowo.

W	minionym	okresie	sprawozdawczym	Rada	
Osiedla	odbyła	10	protokołowanych	posiedzeń,	
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podczas	których	podjęła	1	uchwałę	i	wydała	
4	opinie.

Członkowie	Komisji Gospodarki Zaso-
bami Spółdzielni	wspomagali	Administrację																										
w	działaniach	związanych	z	gospodarowaniem	
zasobami	Osiedla.	Komisja	GZS	rozpatrywała	
wiele	niezbędnych	realizacji	prac	w	poszczegól-
nych	budynkach	na	terenie	Osiedla.	Jej	człon-
kowie	starali	się	szukać	możliwie	najlepszych	
rozwiązań	w	celu	optymalnego	wykorzystania	
środków,	jakie	posiada	Osiedle.	Proponowali		wy-
ważone		rozwiązania	techniczne		dla		planowania	 
i	realizacji		najlepszego	wykorzystania		funduszy.	
Członkowie	Komisji	działali		w		ramach		okre-
ślonych		przez		Statut	i	regulaminy	Spółdzielni		
poprzez:

1.		 przyjmowanie		i		rozpoznawanie		uwag		miesz-
kańców		dot.	stanu	poszczególnych	nierucho-
mości;

2.		 udział	w		przeglądach	technicznych	budynków	
i	ich	otoczenia	(wiosennym	i	jesiennym);

3.		 udział	w	planowaniu		remontów	i		inwestycji		
dla	nieruchomości	Osiedla;

4.		 udział		w	nadzorze	nad		realizacją		prac		re-
montowo-	budowlanych,	biorąc		udział	od		
przygotowania	dokumentacji,	kończąc		na			
odbiorach		technicznych;	

5.		 analizy		dot.	opomiarowania		lokali	i	sposobów		
rozliczania	zużycia		ciepła	i		wody;

6.		 udział		w		posiedzeniach	Rady	Osiedla,	decydu-
jąc	w		sprawach		wymagających		rozstrzygnięć		
dla		dobra		mieszkańców.

Współpraca	z		Administracją		realizowała		się		
w		ramach		działań	dot.		budynków	oraz	terenów	
będących		we		władaniu		KSM	i	dotyczyła,		m.	in:		

a.		 wymiany		stolarki		okiennej	we	własnym	
zakresie;                                                                                                          

b.	 remontu	elementów	14	loggii	w	budynku	przy	
ul.	Grażyńskiego	13a;																																																							

c.	 remontu	ściany	i	balustrady	loggii	w	lokalu	
mieszkalnym	nr	134 w	budynku	przy	ul.	Ka-
towickiej	65;                                                                                                                                     

d.		 przygotowaniu	dokumentacji	technicznej	
w	budynku	przy	ul.	Czerwińskiego	8		dot.	
przebudowy	wejścia	do	budynku;

e.		 uszczelnieniu	 styku	 daszku	 balkono-
wego	 z	 elewacją	 przy	 ul.	 Grażyńskie-
go	9/45;																																																																																																																																																																																																

f.		 remontu	podjazdu	do	garaży	wbudowanych	
–	strona	wschodnia	przy	budynku	Grażyń-
skiego	7A;

g.		 remontu	podjazdu	dla	osób	niepełnosprawnych	
przy	budynku	Katowickiej	65.																																																																																																																		

Mimo	trudnego	roku	spowodowanego	galopu-
jącą	inflacją		Komisja Ekonomiczna	na	bieżąco	
analizowała	sytuację	finansową	Osiedla	w	oparciu	
o	dane	zawarte	w	comiesięcznych	wydrukach	

zbiorczych	sporządzanych	przez	Centrum	Za-
rządzająco-Usługowe	KSM.	Szczególną	uwagę	
poświęcono	analizie	kosztów		i	wpływów	na	fun-
dusz	remontowy,		eksploatację,	wynikom	rozliczeń	
wody	i	centralnego	ogrzewania	oraz	ponoszonych	
kosztów	z	tego	tytułu.

W	trakcie	roku	2022	r.	Komisja	Ekonomiczna	
odbyła	2	bezpośrednie	spotkania,	które	wynikały	
bezpośrednio	z	powodu	zwiększającej	się	inflacji,	
która	to	następnie	wpływała	na	zwiększające	się	
koszty	z	tytułu	sprzedaży	i	świadczonych	usług.	
Celem	było	dokonanie	analizy	sytuacji	finanso-
wej,	wymiana	swoich	spostrzeżeń	i	wniosków	
oraz	przygotowanie	się	do	przedstawienia	tychże	
wniosków	na	zebraniach	Rady	Osiedla.	Komisja	
zwracała	uwagę	na	problem	zadłużenia	z	tytułu	
opłat	za	lokale,	gdyż	inflacja	także	wpływa	na	
terminowość	ich	płatności.	Należy	podkreślić,										
że	problem	zadłużenia	Osiedla	jest	systematycznie	
monitorowany	i	omawiany	podczas	comiesięcz-
nych	posiedzeń	Rady	Osiedla.
Komisja	Ekonomiczna	wraz	z	Kierownikiem	

i	pracownikami	Administracji	Osiedla	prze-
prowadziła	w	2022	r.	szczegółową	analizę	po-
szczególnych	pozycji	(przychodów	i	kosztów)	
wchodzących	w	skład	comiesięcznej	eksplo-
atacji	Osiedla.	Na	podstawie	przeprowadzonej	
analizy	sytuacji	finansowej	Osiedla	Centrum-
-I	oraz	w	wyniku	zaleceń	Rady	Nadzorczej	
(wg.	której	Rady	Osiedlowe	powinny	weryfi-
kować	i	dostosowywać	poszczególne	pozycje	 
w	przychodach	i	kosztach	eksploatacji	Osiedla	
planowanych	na	2023	r,	tak,	aby	te	pozycje	się	
bilansowały),	Komisja	Ekonomiczna	zarekomen-
dowała	Radzie	Osiedla	zmiany	wysokości	płaco-
nych	stawek	oraz	zmianę	miernika	odpłatności	
dla	lokali	mieszkalnych,	użytkowcyh	i	garaży	
w	zakresie	kosztów	eksploatacji.	Zmiany	stawek	
zostały	zatwierdzone	Uchwałą	Rady	Osiedla	i	będą	
obowiązywać	od	dnia	1.03.2023	r.

Ponadto	Komisja	Ekonomiczna	zarekomendo-
wała	zmianę	stawek	opłat	z	tytułu	świadczonych	
usługach	przez	Osiedlowy	Klub	Spółdzielczy:

1.	 Za	udział	w	sekcjach:	Koła	Brydżystów,	Sza-
chisty,	Miłośników	gry,

2.	 Za	spotkania	w	ramach	Klubu	Seniora	“Ak-
tywni	60+”,	Koła	Emerytów,	Rencistów;	
Sekcji	Artystycznych	(	zespoły	śpiewacze,	
muzyczne),

3.		 Za	Koło	Sympatyków	Aktywności	Fizycznej	
z	formą	gimnastyki	dla	seniorów,

4.		 Za	Gimnastykę	i	formy	rekreacyjno-ruchowe	
z	instruktorem	dla	dorosłych	(odpłatność	za-
leżna	od	wynagrodzenia	instruktora),	

5.		 Zajęcia	taneczne,	formy	rekreacyjno-ruchowe	
z	instruktorem	dla	dzieci,

6.		 Indywidualne	zajęcia	wokalne,	naukę	gry	na	
instrumentach	z	instruktorem,

7.		 Inne		zajęcia	z	instruktorem,

8.		 Za	wynajem	pomieszczeń.

Komisja	Ekonomiczna	stale	monitoruje	także	
wielkość		przychodów	i	kosztów	poszczególnych	
składowych	miesięcznych	opłat	oraz	wpływy	
i	wydatki	na	fundusz	remontowy	„B”	w	celu	ich	
bilansowania.	Komisja	rekomendowała	Radzie	
Osiedla,	że	wysokość	stawek,	na	które	ma	wpływ,	
powinna	pozostać	na	dotychczasowym	poziomie,	
a	realizacja	planów	i	zamierzeń	na	2023	r.	będzie	
przebiegała	w	ramach	posiadanych	środków.	Rada	
Osiedla	rekomendację	przyjęła	i	nie	zmieniła	
dotychczas	obowiązujących	stawek.	Jednakże	
trzeba	także	wspomnieć	o	tym,	że	w	bieżącym	
roku	rozpoczęto	modernizacje	elewacji	i	balkonów	
kolejnego	„niebieskiego	bloku”.	Niezależnie	 
od	pojawiających	problemów,	Komisja	Ekonom-
iczna	uważa,	że	sytuacja	finansowa	Osiedla	Cen-
trum	-I	jest	stabilna	i	pozwala	nam	na	realizację	
wszystkich	robót	przewidzianych	
w	programie	remontowym	przyjętym	przez	

Radę	Osiedla	na		2023	r.

Współpraca	przy	opracowywaniu	oraz	udział	
w	realizacji	Planu	działalności	społeczno-	kul-
turalnej		Osiedla	to	podstawowe	zadania,	będące	
w	jurysdykcji	Komisji Społeczno- Kulturalnej. 

W	ciągu	2022r.	Komisja		odbyła	8	spotkań,	
w	 tym	 2	 posiedzenia	 w	 formie	 zdalnej.	
Przewodnicząca	Komisji,	w	ramach	jej	kompe-
tencji	i	w	oparciu	o	uzyskane	z	Administracji	dane,	
na	bieżąco	przeprowadzała	szczegółowe	analizy	
zadłużeń	lokali	mieszkalnych,	użytkowych	oraz	
garaży,	które		każdorazowo		zostawały		ujmowane	
w	protokołach		z		posiedzeń		Rady		Osiedla.
Przedmiotem	analizy	Komisji	była	również	

sytuacja	finansowa	i	nadzór	nad	spółdzielczym	
Klubem	,,Centrum”,	znajdującym	się	w	zasobach	
naszego	Osiedla.	Pełni	on	istotną	rolę	w	życiu	
społeczności	spółdzielczej	poprzez	organizowanie	
różnego	rodzaju	zajęć	oraz	spotkań,	mających	na	
celu	integrację	uczestników.
Członkinie	Komisji	Społeczno-Kulturalnej	

działają	również	aktywnie	w	pozostałych	Komis-
jach.	Służą	wsparciem	naszym	mieszkańcom	
w	różnych,	codziennych	sprawach.

Członkowie	Rady	Osiedla	Centrum-I	mają	
nadzieję,	że	nasza	działalność	i	zaangażowanie	 
w	 dalszym	 ciągu	 przyczyniać	 się	 będzie	
do	 poprawy	 jakości	 osiedlowego	 życia.	Na	
zakończenie	dziękujemy	Zarządowi	KSM,	Ki-
erownikowi	Administracji	oraz	pracownikom	
Spółdzielni	za	współpracę	i	dbałość	o	bezpie-
czeństwo	mieszkańców.

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

KSM ZA 2022 ROK KSM ZA 2022 ROK 
oraz zamierzenia remontowe i eksploatacyjne na 2023 rokoraz zamierzenia remontowe i eksploatacyjne na 2023 rok

(Ciąg dalszy na str. 4)

Administracja	 Osiedla	 Centrum-
-I	 przedstawia	 niniejszym	 sprawoz-
danie	z	 jej	działalności	za	2022	rok,	

którego	zakresy,	rzeczowy	i	finansowy,	cha-
rakteryzują	spektrum	działań	pozwalających	
na	realizację	zadań	nie	tylko	zaplanowanych,	 
ale	również	koniecznych	do	realizacji	nieplanowo.	
Zawarte	w	niniejszym	sprawozdaniu	informacje	
zostały	sporządzone	na	podstawie danych za 
okres 1.01.2022 r. do 31.10.2022 r.  oraz prze-
widywanego wykonania do 31.12.2022 r.
W	roku	sprawozdawczym	podstawowe	zadania	

wynikały	z	planu	gospodarczo-finansowego	i	dzia-
łalności	społeczno-kulturalnej	Osiedla,	których	
założenia	zostały	przyjęte	przez	Radę	Osiedla	
„Centrum-I”	i	stanowiły	część	składową		planu		
gospodarczego	i	działalności	społeczno-kulturalnej	
zatwierdzonego	przez	Radę	Nadzorczą	KSM.	
Założenia	gospodarczo-finansowe	i	działalności	
społeczno-kulturalnej	Osiedla	„Centrum-I”	na	2022	
r.	zostały	przedstawione	mieszkańcom	Osiedla	
–	członkom	Spółdzielni	i	osobom	nie	będącym	
członkami	-	w	formie	dodatku	do	miesięcznika	
„Wspólne	Sprawy”.	

Do ubiegłorocznych materiałów zawierają-
cych sprawozdania za rok 2021 i plany na rok 
2022 nie wpłynęły żadne uwagi, propozycje 
i wnioski.

I.  INFORMACJE  OGÓLNE   
DOTYCZĄCE  OSIEDLA

Zasoby	Osiedla	„Centrum-I”	Katowickiej	Spół-
dzielni	Mieszkaniowej	stanowią:

n 3 budynki	wysokie	17	i	14	kondygnacyjne	–	
znajdujące	się	przy	ul.	Katowickiej	65	oraz	
Ordona	20	i	20A,

n 7 budynków	średniowysokich	8	kondygna-
cyjnych	znajdujących	się	przy:

n				ul.	Czerwińskiego	8,	Grażyńskiego	7-7A,	
9-9A,	11-11A,	13-13A,	15-15A	oraz	Sokol-
skiej	46-48.

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

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

n 1.002 lokale	mieszkalne	o	łącznej	pow.	użyt-
kowej	41.190,56 m2,	w	których	zamieszkuje	
1.289	osób	(wg	stanu	na	dzień	31.10.2022	r.),

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

n 73	garaże	wbudowane	i	1 wolnostojący	o	łącz-
nej	powierzchni	użytkowej1.369 m2.

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

II.  ADMINISTRACJA  OSIEDLA   
CENTRUM-I  KSM

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

Obsługę	mieszkańców	zapewniają:

n	 kierownik	Osiedla,
n	 3	administratorów,
n	 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:

n	 poniedziałek	 800	-	1600

n	 wtorek	 800	-	1800

n	 środa		 800	-	1600

n	 czwartek	 800	-	1600

n	 piątek	 800	-	1400

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

III.  KLUB SPÓŁDZIELCZY  
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:
•	poniedziałek		 1400	-	1900

•	wtorek	 1400	-	2000

•	środa		 1400	-	1900

•	czwartek		 1400	-	2000

•	piątek		 1400	-	2000

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

IV.  REMONTY  W  ZASOBACH   
OSIEDLA  CENTRUM-I KSM

w 2022 r. oraz na terenach przyległych.
- finansowanie z Funduszu Remontowego 

część „B”

I.  Wymiana stolarki okiennej:
1.  Realizowana	przez	członków	Spółdzielni	we	

własnym	zakresie	(refundacje) – koszt 
15.138,75 zł

II.  Roboty dekarskie
1.		 Remont	elementów	konstrukcyjnych	14	loggii	

w	budynku	przy	ul.	Grażyńskiego	13A	–	koszt 
30.780,00 zł

2.		 Remont	ściany	i	balustrady	loggii	w	lokalu	
mieszkalnym	nr	134 przy	budynku	Katowickiej	
65 – koszt                6.700,00 zł

III. Roboty elewacyjne:
1.		 Wykonanie	 dokumentacji	wykonawczej	

przebudowy	złącza	kablowego	kolidującego	
z	remontem	schodów	i	galerii	budynku	przy	
ul.	Czerwińskiego	8	–	koszt          4.305,00 zł 

2.		 Uszczelnienie	styku	daszku	balkonowego	
z	elewacją	przy	ul.	Grażyńskiego	9/45	–	koszt 

3.672,00 zł
IV. Mała architektura:
1.		 Remont	podjazdu	do	garaży	wbudowanych	–	

strona	wschodnia	przy	budynku	Grażyńskiego	
7A	– koszt                                    18.800,00 zł

2.		 Remont	podjazdu	dla	osób	niepełnosprawnych		
przy	budynku	Katowickiej	65 – koszt 

14.950,00 zł
V.  Dźwigi:
1.		 Bieżące	naprawy	dźwigów	w	Osiedlu	– koszt  

28.567,83 zł,
VI. Inne
1.		 W	ramach	kosztów	funduszu	remontowego	

część	„B”	dokonane	zostały	odpisy	na	fundusz	
interwencyjny	w	wysokości														14.080 zł

2.		 Bieżące	różne	naprawy	na	terenie	Osiedla – 
koszt                             71.433,62 zł

Szacuje	się,	że	wydatki	z	funduszu	remontowego	
„B”	w	roku	2022	zamkną	się	kwotą	204 755 zł 
przy	wpływach	1.386.472 zł	(w	tym	bilans	otwar-
cia	roku	2022	w	kwocie	595.667	zł), co	w	sumie	
zamknie	rok	wynikiem	dodatnim.

Równocześnie	 należy	 zwrócić	 uwagę,	 że	
tak	 jak	w	latach	poprzednich,	 także	w	2022	
r.	 następuje	przyspieszenie	 spłaty	 zobowią-
zań	Osiedla	dotyczących	nieruchomości,	któ-
re	w	latach	wcześniejszych	były	remontowane	
ze	środków	finansowych	części	„A”	funduszu	
remontowego	przekraczających	zgromadzone	
przez	użytkowników	lokali	w	kwocie	98 770 zł,  
co	spowodowało	pomniejszenie	wpływów	jw.	na	
części	„B”	funduszu	remontowego.

V.  ZESTAWIENIE  KOSZTÓW  ROBÓT  
REMONTOWYCH  OSIEDLA   

CENTRUM-I  KSM
FINANSOWANYCH  Z  FUNDUSZU   

REMONTOWEGO  CZĘŚĆ  „A”   
W  ROKU  2022

W	ramach	odpisów	na	część	„A”	Funduszu	
Remontowego	w	zasobach	Osiedla	Centrum-I	
KSM	wykonane	zostały	następujące	prace:
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1.		 Remont	balkonów	i	loggii	wraz	z	renowacją	
i	malowaniem	elewacji	w	budynku	Grażyń-
skiego	9-9A	 	 											2.834.000 zł

	 W	br.	rozpoczęto		realizację	remontu	balko-
nów	i	loggii	wraz	z	renowacją	i	malowaniem	
elewacji	w	budynku	Grażyńskiego	11-11A.

2.		 Wymiana	wewnętrznej	linii	zasilającej	w	bu-
dynku	Katowicka	65																					385.900 zł

W tabeli obok	przedstawiono	aktualny	bilans	
poniesionych	kosztów	oraz	wpływów	z	odpisów	
dotyczących	remontów	wykonanych	w	Osiedlu	
Centrum-I	w	okresie	od	1992	r.	do	dnia	31.10.2022	
r.	z	wspólnej	części	funduszu	remontowego	Spół-
dzielni	(remontów	kapitalnych	+	fundusz	„A”)	
oraz	naliczonych	wpływów	z	odpisów	na	dzia-
łania	energooszczędne	i	termomodernizacyjne	
z	uwzględnieniem	środków	przeksięgowanych	
z	funduszu	remontowego	część	„B”	oraz	zasilenia	
środkami	z	funduszu	interwencyjnego.	

(wg kosztów w dacie poniesienia, w zł)

VI.  ZALEGŁOŚCI  W  OPŁATACH

Na	 dzień	 31.10.2022	 r.	 roku	 zaległo-
ści	 ogółem	 w	 opłatach	 za	 lokale	 miesz-
kalne,	 lokale	 użytkowe	 i	 garaże	 wyniosły	 
373.422,98 zł,	w	tym:

n	 na	lokalach	mieszkalnych										249,865,00 zł
n	 na	lokalach	użytkowych												120.226,73 zł
n	 na	garażach	 	 													3.331,25 zł

W tabeli poniżej	przedstawiono	sytuację	zale-
głości	w	opłatach	w	poszczególnych	nieruchomo-
ściach	Osiedla	(dla lokali mieszkalnych).

W	roku	2022	z	uwagi	na	pandemię	koronawi-
rusa	SARS-CoV2	oraz	przepisy	ograniczające	
możliwość	spotkań	Rada	Osiedla	zorganizowała	
tylko	sześć	posiedzeń	z	dłużnikami,	na	które	za-
proszono	142	osoby	zalegające	z	opłatami.	Osoby	
zadłużone	informowano	o	możliwości	uzyskania	
finansowej	pomocy	w	postaci	dodatku	mieszkanio-
wego	(MOPS),	zawarcia	ugody	dotyczącej	spłat	
a	czasami	sugerowano	również	zamianę	lokali	
na	mniejsze	(mniejszy	lokal	=	mniejsze	opłaty).	 
W	 stosunku	 do	 wszystkich	 notorycznych	
dłużników	 nie	 reagujących	 na	monity	 ure-
gulowania	 zobowiązań	 kierowane	 były	 
do	Zarządu	Spółdzielni	stosowne	opinie	i	wnioski	
dotyczące	podjęcia	dalszych,	bardziej	restryk-
cyjnych	kroków	z	wszczęciem	postępowania	
sądowego	włącznie.

VII.  EKSPLOATACJA  W  2022  ROKU

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

n	 prowadzenie	ewidencji	ilości	osób	zameldo-
wanych	w	lokalach	we	współpracy	z	Urzę-
dem	Miasta,

Adres budynku

1 2 3 4 5 6
Ordona 20a 127,09
Ordona 20 115,26
Grażyńskiego 7-7a 110,95
Grażyńskiego 15-15a 51,45
Czerwińskiego 8 65,34
Grażyńskiego 11-11a -32,27
Sokolska 46-48 -44,49
Katowicka 65 -32,32
Grażyńskiego 13-13a -74,64
Grażyńskiego 9-9a -414,57
RAZEM -13,32 -547,37

Razem koszty za 
lata 

1992 -2022*

Wpływy z odpisów 
za lata 

1997-2022*/**

Saldo
( 3-2 )

Saldo na 
1 m2 p.u.m.

Średnie saldo 
statystyczne na 

1 lokal

1 561 050 2 144 048 582 998 4 519,37
1 643 405 2 181 753 538 348 4 078,40
1 361 474 1 784 727 423 254 5 099,44
1 692 940 1 903 448 210 507 2 313,27

747 030 868 119 121 089 2 471,20
2 042 271 1 910 436 -131 835 -1 464,83
1 984 169 1 811 820 -172 350 -2 027,64
3 190 454 2 983 957 -206 497 -1 207,58
2 114 156 1 822 108 -292 048 -3 395,91
3 437 567 1 815 636 -1 621 932 -18 859,67

19 774 516 19 226 051 -548 465

*uwzględnia środki przeksięgowane z fund. rem. cz. "B" i fund. Interwencyjnego
Zestawienie nie uwzględnia kosztów wymiany wodomierzy i podzielników c.o.
Saldo ogółem Osiedla na dzień 31.10.2022 r.   - 548 465 zł
Saldo jednostkowe na dzień 31.10.2022 r.        - 13,32 zł/1 m² p.u.

Lp. Adres budynku
Zadłużenie na budynek

[zł]

Średnie zadłużenie na 
mieszkanie

[zł/mieszkanie]

1 Grażyńskiego	7-7A 19	278,72 232,27

2 Grażyńskiego	9-9A 12	164,92 141,45

3 Grażyńskiego	11-11A 23	926,07 265,85

4 Grażyńskiego	13-13A 31	007,91 361,37

5 Grażyńskiego	15-15A 22	438,43 246,58

6 Sokolska	46-48 15	378,46 180,92

7 Czerwińskiego	8 9	949,31 203,05

8 Ordona	20 22	067,48 167,18

9 Ordona	20A 55	831,24 432,80

10 Katowicka	65 37 752,46 220,77

n	 prowadzenie	 stałego	 nadzoru	 nad	 jako-
ścią	usług	świadczonych	przez	firmy	ze-
wnętrzne,	w	 tym:	 utrzymanie	 czystości	 
i	porządku	na	terenie	Osiedla,	koszenie	traw	
i	pielęgnacja	zieleni,	odśnieżanie,	konserwacja	
instalacji	(wodnych,	kanalizacyjnych,	elek-
trycznych,	gazowych)	w	częściach	wspólnych	
budynków,	konserwacja		i	kontrole	działa-
nia	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,

	 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	rachunkowym	obciążających	Spółdzielnię	 
za	dostarczane	media	dla	Osiedla	Centrum-I,

n	 prowadzenie	 spraw	dotyczących	 ustala-
nia	odpowiedzialności	oraz	wypłatę	od-
szkodowań	przez	firmy	ubezpieczeniowe	 
na	rzecz	mieszkańców	z	tytułu	zalania	lokali,

n	 prowadzenie	w	okresie	wiosennym	i	jesiennym	
kompleksowej	deratyzacji,

n	 wymiana	piasku	wraz	z	dezynfekcją	piaskow-
nic,

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



WSPÓLNE SPRAWY OSIEDLA CENTRUM-I                                                                                              5

(Dokończenie na str. 6-7)

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

KSM ZA 2022 ROK KSM ZA 2022 ROK 
oraz zamierzenia remontowe i eksploatacyjne na 2023  rokoraz zamierzenia remontowe i eksploatacyjne na 2023  rok

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

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

Administracja	na	bieżąco	współpracowała	rów-
nież	z	Radą	Osiedla	Centrum-I	we	wspólnym	
planowaniu	i	realizowaniu	zadań,	w	rozwiązywaniu	
problemów	Osiedla	oraz	konfliktów	sąsiedzkich.

Podstawowe	wytyczne	dla	działalności	Admi-
nistracji	ujęte	są	w	Statucie	KSM,	regulaminach	
i	uchwałach	organów	KSM	oraz	w	planach	eko-
nomiczno-gospodarczych.

Generalnym	celem	pracy	Administracji	Osie-
dla	jest	zapewnienie	prawidłowej	eksploatacji	
powierzonego	majątku	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:

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

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

za	wieczyste	użytkowanie	gruntów	i	podatek	
od	nieruchomości,

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

n	 opłaty	i	prowizje	bankowe.

3.		 Sumaryczne	wpływy	(wg	naliczeń)	zwią-
zane	 z	 pokryciem	 kosztów	 eksploata-
cji	dla	naszego	Osiedla	określone	zostały 
	z	doszacowaniem	wielkości	za	IV	kwartału	
br.	wyniosą	ok.	3.851.115,01 zł , w	tym:

n	 z	lokali	mieszkalnych													3.312.200,48 zł
n	 z	garaży	 	 											61.875,93 zł
n	 z	lokali	użytkowych	i	reklam				104.161,98 zł
n	 pozostałe	wpływy	wraz	z	B.O.		372.876,62 zł

Istotną	 pozycję	w	 przychodach	 stanowią	
pożytki	finansowe	pozyskane	z	najmu	lokali	
użytkowych	lub	powierzchni	pod	nośniki	rekla-
mowe	(billboardy),	które	zasiliły	Osiedle	kwotą	
38.524 zł.	Pożytki	te	mają	wpływ	na	zmniej-
szenie	obciążenia	finansowego	dla	mieszkań-
ców	Osiedla	i	powodują	przesunięcie	w	czasie	
ewentualne	podwyżki	stawek	opłaty	miesięcznej	 
z	powodu	wciąż	rosnących	kosztów.

4.		 Koszty	 na	 rachunku	 eksploatacji	 Osie-
dla	 Centrum-I	 wraz	 z	 doszacowaniem	

wielkości	za	IV	kwartał	br.	ukształtowały	 
się	następująco:

n	 zużycie	ciepła	–	1.730.468 zł, w	tym	pod-
grzanie	ciepłej	wody	99.433 zł dot. budynku 
Katowicka 65,

n	 zużycie	wody	i	odprowadzenie	ścieków	dla	
lokali	mieszkalnych,	użytkowych	i	garaży

 875.190 zł
n	 przeglądy	 wynikające	 z	 Ustawy	 Prawo	

Budowlane	oraz	kontrole	techniczne,	ro-
boty	 konserwacyjne	 i	 drobne	 naprawy,	 
w	tym	koszty	utrzymania	brygady	konserwa-
torów	zatrudnionych	w	Osiedlu	oraz	koszty	
zrealizowanych	w	Osiedlu	w	trakcie	całego	
2022	roku	usług,	a	także	koszty	partycypacji	
w	utrzymaniu	w	gotowości	w	ramach	pogo-
towia	–	Serwisu	Technicznego	KSM	

590.628,48 zł 
	 (szczegółowo	o	kosztach	kontroli	technicznych	

piszemy	niżej),
n	 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)													605.427 zł

n	 utrzymanie	terenów	Osiedla,	w	tym	pielęgna-
cja	zieleni,	odśnieżanie,	usługi	porządkowe	
gospodarzy	budynków																				482.588 zł

n	 wywóz	nieczystości	stałych											419.189 zł
n	 zużycie	energii	elektrycznej	we	wspólnych	

częściach	nieruchomości	(poza	lokalami)
70.692 zł,

n	 opłata	za	dostęp	do	zakresu	podstawowego	
RTV,	konserwacja	domofonów	oraz	konser-
wacja	dźwigów		 														162.603 zł

n	 opłaty	publicznoprawne,	tj.	opłaty	za	wieczyste	
użytkowanie	terenów	oraz	suma	odprowadza-
nych	do	gminy	podatków	od	nieruchomości	

91.398 zł
n	 odczyty,	wymiana	i	legalizacja	wodomierzy	

w	lokalach	mieszkalnych,	użytkowych,	po-
mieszczeniach	ogólnego	użytku,	garażach	
i	przeprowadzenie	rozliczeń	zużycia	wody	

 65.573 zł

n	 odczyty,	wymiana	i	legalizacja	podzielników	
c.o.	w	lokalach	mieszkalnych,	użytkowych,	
pomieszczeniach	ogólnego				użytku,	garażach	
i	przeprowadzenie	rozliczeń	zużycia	c.o.

12.473,02 zł,
n	 pozostałe	koszty,	obejmujące	wydatki	nie	

występujące	cyklicznie,	w	tym	koszty	ubezpie-
czenia,	PFRON,	koszty	dewastacji,	wymiany	
źródeł	światła,	dozór	mienia	itp.					113.571 zł 

	 Podane	wyżej	składniki	wygenerowały	w	2022	
roku	kwotę	łączną	kosztów	eksploatacji	wy-
noszącą	5.219.803,50 zł.

 Na wykresie poniżej przedstawiono strukturę 
udziału poszczególnych kosztów/składników 
eksploatacji Osiedla Centrum-I.

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

n	 kontrolę	przewodów	kominowych,	spalino-
wych,	wentylacyjnych		-	915 mieszkań,

n	 kontrolę	instalacji	gazowej	– 908 mieszkań,
n	 dokonano	okresowego	badania	elektronarzędzi	

-	wykonane	zostały	pomiary	ochrony	prze-
ciwporażeniowej	w	warsztacie	Administracji	
Osiedla	Centrum-I	KSM	i	w	Klubie	KSM	
„Centrum”,

n	 wykonano	przegląd	instalacji	p.	poż.	hydran-
towej	oraz	systemu	oddymiania	budynków,

n	 wykonano	kontrolę	roczną	urządzeń	zabawo-
wych	zamontowanych	na	placu	zabaw,

n	 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	Za-
kładu	Zieleni	KSM	przeglądy	drzewostanu	
na	terenie	Osiedla.

11,60%8,69%

58,45%

21,26%
Obsługa Osiedla

Konserwacje

Media

Inne koszty
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	 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	31.10.2022	r.:

a)		 przyjęto		1.127	zgłoszeń	w	tym:
n 1.025	zgłoszeń	w	sprawie	awarii	i	bieżących	

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

n 33	zgłoszenia	dotyczące	awarii	dźwigów,
 5	zgłoszeń	związane	z	przewodami	komino-

wymi,
n 59	zgłoszeń	dotyczące	domofonów,
b)		 przyjęto	1 576	pism	oraz	udzielono	wymaga-

jących	tego	615 odpowiedzi.

VIII.  ZAŁOŻENIA  DZIAŁALNOŚCI   
GOSPODARCZEJ,  SPOŁECZNEJ   
I  KULTURALNEJ DLA  OSIEDLA   

NA 2023  ROK

Spółdzielnia	zarządzając	nieruchomościa-
mi,	których	jest	właścicielem	lub	współwłaści-
cielem	oraz	wyodrębnionym	mieniem	innych	
właścicieli,	ponosi	wydatki	pieniężne	w	celu	
utrzymania	zasobów	w	stanie	niepogorszonym,	
nie	dopuszczając	do	deprecjacji	i	dekapitaliza-
cji	majątku.	Na	wysokość	tych	wydatków	ce-
lowych	wpływają		czynniki	zarówno	zależne	 
od	decyzji	organów	Spółdzielni,	jak	i	całkowicie	od	
nich	niezależnych.	Spółdzielnia	bowiem	odgrywa	
tutaj	rolę	„inkasenta”	(przymusowo	pracując	beż	
wynagrodzenia	ze	strony	dostawców),	zwłaszcza	
w	relacjach	oraz	rozliczeniach	między	indywidu-
alnymi	odbiorcami	i	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.

W	listopadzie	2022	r.	przyjęte	zostały	przez	
Radę	Osiedla		założenia	do	planu	remontów,	
eksploatacji	i	działalności	społeczno	–	kulturalnej	
na	2023	r.

1.  Plan Remontów na 2023 rok dla Osie-
dla Centrum-I KSM został przyjęty na 
posiedzeniu plenarnym Rady Osiedla 
Uchwałą Rady Osiedla Nr 9/24/2022 z dnia  
9.11.2022 r.

	 W	zakresie	remontów	planowane	wpływy	
zamykają	się	kwotą		975.709 zł,	przy	pla-
nowanych	kosztach	1.363.080 zł	co	przy	
uwzględnieniu	bilansu	otwarcia	roku	2022	
w	kwocie	595.667 zł	spowoduje	zamknięcie	
roku	wynikiem	dodatnim.

 Plan remontów na 2023 r. przewiduje 
między innymi:

I.  Wymiana stolarki okiennej:         30.000 zł
1.	 Realizowana	przez	Spółdzielnię					10.000	zł
2.	 Realizowana	przez	członków	Spółdzielni	we	

własnym	zakresie	(refundacje)								20.000	zł
II. Wymiana stolarki drzwiowej     119.000 zł
1.	 Wymiana	drzwi	wejściowych	do	budynku	–	

str.	wschodnia	–	Ordona	20															9.000	zł
2.		 Wymiana	drzwi	wejściowych	do	budynku	–	

str.	wschodnia	–	Ordona	20A												9.000	zł
3.	 Wymiana	drzwi	wejściowych	do	głów-

nych	 komór	 zsypowych	 -	 12	 szt.	 
–	Grażyńskiego	7-7A,9-9A,11-11A,13-13A,		
15-15A,	Sokolska	46-48																	61.000	zł

4.		 Wymiana	drzwi	wejściowych	do	budynku	
oraz	wiatrołap	(parter)	Czerwieńskiego	8																																																																																													

40.000	zł
III. Roboty dekarskie                                150.000 zł
1.		 Remont	nadbudówki	ul.	Katowicka	65																					

150.000	zł
IV.  Roboty instalacyjne wod.-kan-gaz, c.c.w.                                                      

200.000 zł
1.		 Przebudowa	instalacji	zw	–	budowa	hydroforu	

ul.	Ordona	20a																														200.000	zł
V. Mała architektura:                      440.000 zł
1.			 Remont	tarasu	i	schodów	-	Czerwińskiego	8																																																				

400.000	zł
2.		 Wykonanie	miejsca	do	składowania	odpadów																																																						

40.000	zł
VI.  Dźwigi                220.000 zł
1.		 Remont	dźwigu	osobowego	nr	ew.	0753	ul.	

Ordona	20a																																		220.000	zł
VII . Rezerwa finansowa na roboty nieprzewi-

dziane, awaryjne, dodatkowe         160.000 zł
1.		 Dźwigi			 																																45.000	zł

2.		 Inne	roboty	 	 														115.000	zł
VIII. Odpis na fundusz interwencyjny

14.080 zł
 OGÓŁEM koszty robót remontowych 

na rok 2023  finansowanych z funduszu 
remontowego część „B” wynoszą

 1.363,080,00  zł

2.		 W	 zakresie	 eksploatacji	 Rada	 Osiedla	
Uchwałą	Nr	8/23/2022	z dnia	09.11.2022	
r.	przyjęła,	że	planowane	wpływy	zamy-
kają	się	kwotą	8 577 550,12 zł,	przy	plano-
wanych	kosztach	8 278 605,00 zł co	przy	
uwzględnieniu	bilansu	otwarcia	roku	2022	 
w	kwocie 291 313,63 zł	spowoduje	zamknię-
cie	roku	wynikiem	dodatnim,	uwzględniając	
m.in.:

a)		 przewidywane	koszty	obligatoryjnych	kon-
troli	technicznych	przewodów	kominowych,	
instalacji	gazowej	w mieszkaniach	oraz	czuj-
ników	gazu,	instalacji	hydrantowej,	systemu	
oddymiania	budynków	i p.poż.,	okresowe	
badanie	elektronarzędzi	powinny		zamknąć	
się	kwotą                  100.199 zł

b)		 planowane	koszty	związane	z utrzymaniem	
terenów	zielonych	osiedla	między	innymi	
dotyczące	czterokrotnego		koszenia		trawni-
ków,	nasadzeń	drzew	i krzewów,	pielęgnacji	
drzew	wynoszą																																66.945 zł

c)		 w	ramach	wydatków	z eksploatacji	na	rok	
2023	przewiduje	się	następujące	koszty me-
diów:

n	 koszty	energii	elektrycznej	szacuje	się	na	
kwotę		 	 														106.038 zł

n	 koszty	wody	i	kanalizacji	przewiduje	się	na	
kwotę		 	 														960.958 zł

n	 koszty	wywozu	nieczystości	komunalnych	
prognozowane	są	na	kwotę            424.247 zł 

 (wielkość	ta	zależna	jest	m.in.		od	ilości	
zadeklarowanych	w	oświadczeniach	osób)

n	 koszty	związane	z	podatkiem	od	nieruchomo-
ści	i	opłatą	za	wieczyste	użytkowanie	gruntu	
przewiduje	się	na	poziomie											102.245 zł

3.		 Odnośnie	planów	i	zamierzeń	rzeczowo	
finansowych	działalności	społeczno-kultu-
ralnej,	Rada	Osiedla	Centrum-I	KSM	przy-
jęła	Uchwałą	Nr	7/22/2021	z	dn.	9.11.2022	
r.	„Plan	rzeczowo-finansowy	działalności	
społecznej	i	kulturalnej”,	w	którym	po	stro-
nie	wpływów	przyjęto	kwotę 126.580 zł,	po	
stronie	kosztów	kwotę	126.580 zł.

Informacja Administracji Osiedla nt. re-
alizacji ustawy z dnia 14.06.2007 r. o zmianie 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw (z póź-
niejszymi zmianami), obowiązującej od dnia  
31.07.2007 r.
Zgodnie	z	ww,	ustawą	mieszkańcy	naszego	

Osiedla	podpisali	w	sumie	do	dnia	31.10.2022	r.	
407	aktów	notarialnych	odrębnej	własności	w	tym:
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a)		 390	aktów	notarialnych	dot.	odrębnej	własno-
ści	mieszkań:

– 384	akty	notarialne	wynikające	z	ww.	ustawy
– 7	aktów	notarialnych	z	przetargów	na	usta-

nowienie	odrębnej	własności
b)		 3	akty	notarialne	z	przetargów	na	ustanowienie	

odrębnej	własności	lokali	użytkowych
c)		 19	aktów	notarialnych	dot.	odrębnej	własności	

garaży	wbudowanych.

Niestety	nadal	problemem	dla	Osiedla	jest	nie-
przestrzeganie	zasad	selektywnego	gromadzenia	
odpadów	komunalnych.	Informujemy,	że	w	2022	
r.	były	przeprowadzane	w	Osiedlach	KSM	przez	
Urząd	Miasta	kontrole	prawidłowości	segregowa-
nia	śmieci	(kontrola	dotyczyła	segregacji	śmieci	
przez	mieszkańców).	

Zwracamy	się	zatem	z	gorącym	apelem	o	sys-
tematyczne	i	terminowe	dokonywanie	opłat	za	
lokale	mieszkalne,	gdyż	nie	można	realizować	
zadań	ujętych	w	planie	remontów	czy	bieżącej	
eksploatacji	z	hipotetycznie	naliczonych	wpływów,	
lecz	wpływów	rzeczywiście	uzyskanych.

Czujemy się w obowiązku i pragniemy 
poniżej przypomnieć Państwu,  

że do pojemników: 

WRZUCAMY:
karton, tekturę, czasopisma, 
książki, gazety, papierowe 
torby, broszury, katalogi, 
gazetki reklamowe, zużyte 
zeszyty, papier biurowy, 

koperty, prospekty, foldery.
NIE	WRZUCAMY:
tapet, zabrudzonych, zatłuszczonych papierów, 
pieluch, innych artykułów higienicznych, worków 
po cemencie, papieru przebitkowego, kalki oraz 

opakowań wielomateriałowych np. kartonów po 
mleku i sokach.

WRZUCAMY:
butelki (PETy), plas-
tikowe nakrętki, plas-
tikowe opakowania po 
żywności, kosmetykach 
i chemii gospodarc-

zej, foliowe worki i reklamówki, pojemniki  
po wyrobach garmażeryjnych, drobny styropian, 
opakowania wielomateriałowe (np. kartony po 
mleku i sokach), a także puszki po żywności, drobny 
złom żelazny i metali kolorowych, puszki alumin-
iowe, kapsle z butelek, metalowe zakrętki.
NIE WRZUCAMY:
opakowań po olejach przemysłowych, sprzętu 
AGD, rur kanalizacyjnych, paneli, baterii, produk-
tów z materiału PCV, gumy, puszek po farbach 
i lakierach, drutów oraz styropianu budowlanego 

i wielkoformatowego.

WRZUCAMY:

kolorowe i białe butelki, 

słoiki po napojach i żywności 

(bez zanieczyszczeń innymi 

materiałami np. metalami) oraz szklane opak-

owania np. po kosmetykach.

NIE WRZUCAMY:

szkła zbrojonego, okiennego, samochodowego, 

luster, szkła stołowego (szklanek, kieliszków, ta-

lerzy), szkła nietłukącego typu „ARCOROC”, szkła 

kryształowego, żarówek, świetlówek, neonówek, 

porcelany, fajansu, zniczy.

WRZUCAMY:
o r g a n i c z n e  o d p a d y 
ogrodowe (trawę, liście, ro-
zdrobnione gałęzie), gnijące 
owoce, obierki z warzyw 
i owoców oraz fusy z kawy 

i herbaty.
NIE WRZUCAMY:
resztek jedzenia innych niż warzywa i owoce, 
ziemi oraz darni.

WRZUCAMY:
resztki jedzenia, odpady hi-
gieniczne, zużyte ODPADY 
pieluchy, popiół.

W	tym	miejscu	gorąco	
apelujemy	do	Mieszkańców	

Osiedla	o	stosowanie	się	do	wskazanych	wyżej	
zasad	segregacji.

Informujemy ponadto, że:

odpady	budowlane	i	rozbiórkowe	(gruz)	z	remon-
tów	prowadzonych	samodzielnie	przez	miesz-
kańców,	odbierane	będą	nieodpłatnie	jeden	raz	
w	roku	kalendarzowym	w	ilości	nieprzekraczającej	
1	m3

 
w	workach	typu	big-bag.	Zapotrzebowania	

należy	dokonać	bezpośrednio	w	biurze	obsługi	
klienta	MPGK	w	Katowicach,	ul.	Obroki	140,	
tel.	32/35-87-609	do	612.

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

Działalność	społeczno-kulturalna	i	oświatowa	
w	Osiedlu	„Centrum	I”	jest	prowadzona	

przez	Klub	Spółdzielczy	„Centrum”	przy	ul.	Gra-
żyńskiego	9a.
Klub	pełni	ważną	rolę	w	życiu	mieszkańców.	

Poprzez	otwartą	formę	działań	kulturalnych	jak	
imprezy,	spotkania	i	zajęcia	stałe	w	sekcjach,		
przyczynia	się	do	zacieśniania	więzi	między	
sąsiedzkich,	a	poprzez	rozrywkę,	zabawę	oraz	
realizację	 swoich	 zainteresowań,	 wypełnia	
w	ciekawy	sposób	czas	wolny	i	potrzebę	inte-
gracji	szczególnie	u	osób	z	poczuciem	samotności	 
i	wyobcowania	w	środowisku	czy	niepełnospraw-
ności	ruchowej.

W	ciągu	całego	roku	w	okresie	wznowienia	
działalności	po	okresie	zawieszenia	z	powodu	
pandemii	koronawirusa	(tj.od	marca	br.)	wy-
chodząc	naprzeciw	potrzebom	mieszkańców	
zostały	podjęte	działania	aktywizujące	rucho-
wo	i	intelektualnie	oraz	wspierające	szczególnie	
u	osób	starszych.	Równolegle	do	zajęć	wzmac-
niających	 i	 usprawniających	prowadzonych	 
w	klubie	pod	hasłem:	„Wokół	dobrego	samopo-
czucia”,	odbywały	się	przy	sprzyjającej	pogodzie	
zajęcia	plenerowe	w	formie	spacerów	do	pobli-
skich	parków	i	wędrówek	z	kijkami	do	nordic	
walking	po	okolicznych	terenach	leśnych.	Ponadto	
nasi	mieszkańcy	wzięli	udział	w	spółdzielczych	

klubowych	wycieczkach	autokarowych	m.in.	
do	Ogrodu	Botanicznego	w	Radzionkowie,	do	
Arboretum	w	Wojsławicach	oraz	dwukrotnie	do	
Wrocławia,	by	zwiedzić	Oceanarium,	Panoramę	
Racławicką,	ZOO	i	wziąć	udział	w	rejsie	statkiem	
po	rzece	Odrze.	Ponadto	dbając		o	sprawność	
intelektualną	mieszkańców	organizowano	zajęcia	
pod	hasłem:	„Logiczny	rozruch”,	które	spotkały	się	
z	dużym	zainteresowaniem	wśród	mieszkańców	
i	klubowiczów.	
W	cyklu	spotkań	pod	hasłem:	„Wokół	tradycji”	

organizowane	były	spotkania	okolicznościowe	



  8                                                                        WSPÓLNE SPRAWY OSIEDLA CENTRUM-I

(Dokończenie ze str. 7)

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
SPOŁECZNO-KULTURALNEJSPOŁECZNO-KULTURALNEJ

KLUBU „CENTRUM” ZA 2022 ROKKLUBU „CENTRUM” ZA 2022 ROK
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i	poświąteczne,	a	pod	hasłem:	„Na	tropach	ko-
medii”	-wyjścia	do	kina.		Wiele	też	było	okazji	
do	wyjść		na	koncerty	do:	NOSPR-u	(muzyka	
argentyńska	i	tanga),	Centrum	Kultury	im.Kry-
styny	Bochenek	(Prime	Orchestra	z	Charko-
wa),	MDK	„Koszutka”	(piosenki	Anny	German	
w	recitalu	Adrianny	Noszczyk	przy	akompania-
mencie	orkiestry,	Patriotyczny	Piknik	Rodzinny	 
z	występem	Chóru	„Ogniwo”	i	zespołu	„Familok”),	
Kościoła	Ewangielickiego	(koncert	Zespołu	Pieśni	
i	Tańca	„Śląsk”	oraz	recitale	muzyki	organowej	
w	wykonaniu	wybitnych	artystów	na	100-letnich	
organach).		
W	ramach	obchodów	65	lecia	KSM	organi-

zowane	były	liczne	imprezy	okolicznościowe,	
świąteczne	i	integracyjne,	pikniki	na	łonie	natury,	
wystawa	fotograficzna	pt.	„Spółdzielcze	Osiedla	
KSM	w	obiektywie”,	konkurs	(BRD-z	wiedzy	 
z	przepisów	o	ruchu	drogowym)	połączony	z	sta-
cjonarnym	Rajdem	Nawigacyjno-Turystycznym	
oraz	I	Pomoc	Przedmedyczna	w	formie	pokazu	
udzielania	pierwszej	pomocy	dla	osób	niepeł-
nosprawnych	narządu	ruchu.		Z	myślą	o	miło-
śnikach	podróży	organizowano	spotkania	pt.:	
„Moje	podróże”,	a	dla	uzdolnionych	manualnie	
pod	hasłem:”Kreatywny	senior”-	warsztaty	arty-
styczne	i	plastyczne.	Pod	hasłem:	„Radość	niesiona	
w	piosence”	organizowane	były	liczne	gościnne	
występy	naszego	zespołu	wokalno-muzycznego	
„Alle	Babki”	w	naszym	klubie	jak	i	w	klubach	
naszej	spółdzielni,	w	Dziennych	Domach	Po-
mocy	Społecznej	na	terenie	Katowic	,	na	Super	
Pikniku	65	na	Os.	Superjednostka,	podczas	imprez	
okolicznościowych,	świątecznych	i	integracji	wo-
kalno-muzycznej	z	zespołami	klubowymi	naszej	
spółdzielni	(Dzień	Matki,	Dzień	Sąsiada,	Dzień	
Seniora,	Święta	Niepodległości	itp.).		Ponadto	wy-
chodząc	naprzeciw	potrzebom	integracji	mającej	
pozytywny	wpływ	na	postrzeganie	codzienności	
i	oddziaływanie	zorganizowano	cykl	spotkań	to-
warzyskich		pod	hasłem:	„Witaj	sąsiedzie-razem	
weselej”	i	„Tacy	sami”	dla	osób	niepełnospraw-
nych	ruchowo.	
W	ramach	prowadzonej	„Akcji	Lato”	obejmu-

jącej	miesiące:	lipiec,	sierpień	i	wrzesień	z	ofertą	
programową	kierowaną	dla	dzieci	i	seniorów	zor-
ganizowano	w	ramach	obchodów	65	lecia	KSM	
blok	:	wycieczek	„Dalekich	i	bliskich”	połączonych	
ze	zwiedzaniem	(Pałac	Donnersmarcków	w	Sie-
mianowicach,	Zameczek	Rheinbabenów	i	Park	
„Górnik”	w	Michałkowicach,	zabytkowy	Park		im.	
J.	Kuronia	w	Kazimierzu	Górniczym,		Stare	Miasto	
w	Czeladzi,	Ośrodek	Rekreacyjny	w	Paprocanach,	
rynek	w	Mikołowie,	Kościół	Ewangielicko-Augs-

burski	w	Katowicach,	Kościół	Bł.Karoliny	i	ogród	
Różany	w	Tychach);	wycieczek	„Poznaj	i	wypo-
czywaj”	z	rekreacją	przy	tężniach	solankowych	
(Park	„Ogród	życia	w	Mikołowie,	Park	Zadole,	
Park	„Grabek”	w	Czeladzi,	Park	w	Sosnowcu	,	
Ośrodek	„Rzęsa”	w	Siemianowicach,	Park	„Trzech	
Bohaterów”	w	Brzozowicach,		Park	Rodzinny	
w	Tychach);	wyjść		pt.:	„Bliżej	natury”	połączone	
z	ogniskiem	i	pieczeniem	kiełbasek	i	krupnioków	
(Bażantarnia	w	Siemianowicach),	„Rybaczówka”	 
na	Giszowcu);	wędrówek	i	spacerów	pt.:	„Lato	
z	naturą”	(Park	Leśny	na	Muchowcu,	Park	Śląski,	
Dolina	Trzech	Stawów,	Park	Kościuszki,	Park	
Miejski	w	Siemianowicach,	Las	Murckowski	
i	Giszowiecki	);		wyjazdów	połączonych	ze	zwie-
dzaniem	Osiedli	KSM	i	wykonywaniem	zdjęć	pt.:	
„Spółdzielcze	Osiedla	KSM	w	obiektywie”;	wycie-
czek	pt.:	„Odkryć	na	nowo”	(Piekary	Śl.	i	Park	Kal-
waryjski,	Planetarium	Śl	w	Chorzowie)	.	Ponadto	
organizowano:	rozgrywki	w	kręgle	pt.:	„Słoneczne	
kule”	(Kręgielnia	„Gravitacja”	w	Katowicach),	
logiczno-strategiczne	i	w	brydża	pt.:	„W	strefie	let-
niej	rozgrywki”	w	klubie;	wyjść	na	letnie	koncerty	
pod	hasłem:	„Muzyczne	lato”		(plenerowe	koncerty	
na	tarasie	zameczku	w	Michałkowicach,	Katowicki	
Dzień	Seniora	na	rynku	w	Katowicach,	retransmi-
sja	koncertu	wybitnego	skrzypka	Andre	Rieu	z	or-
kiestrą	w	kinie	„Kosmos”,	mini	recitale	organowe	 
w	wykonaniu	studentów	Akademii	Muzycznej	
w	Katowicach).

W 2022 roku odbyło się łącznie  91 imprez, 
z których skorzystało  1.229  osób.

Stałym	punktem	działalności	społeczno-kul-
turalnej	i	oświatowej	Klubu	jest	organizacja	za-
jęć	stałych	w	ramach	sekcji	i	kół	zainteresowań.	
W	okresie	ponownego	wznowienia	działalności	
uruchomiono	sekcje:	Koło	Sympatyków	Aktyw-
ności	Fizycznej	z	formą	zajęć	ruchowych	dla	
seniorów,	Koło	Sympatyków	Nordic	Walking,	
Koło	Osób	Niepełnosprawnych,	Koło	Emerytów,	
Koło	Brydżysty,	Koło	Szachisty,	Koło	Miło-
śników	Rummikub,	zespół	wokalno-muzyczny	
„Alle	Babki”,	Gimnastyka	Ogólnousprawniająca	
dla	dorosłych.

Łącznie 9 sekcji, w których uczestniczyło 
116 osób.

Niezależnie	od	form	organizowanych	przez	
Klub	„Centrum”	mieszkańcy	naszej	spółdzielni	
mieli	możliwość	korzystania	z	propozycji	form	
wyjazdowych	organizowanych	w	układzie	ogólno-
spółdzielczym	przez	Dział	Społeczno-Kulturalny.
W	2022	roku	na	płaszczyźnie	społeczno-kul-

turalnej	kontynuowano	współpracę	z	Miejskimi	
Domami	Kultury	na	terenie	Katowic,	z	Polskim	
Związkiem	Emerytów,	Rencistów	 i	 Inwali-

dów,	Klubami	Seniora,	Miejskim	Ośrodkiem	
Pomocy	Społecznej,	Dziennymi	Domami	Po-
mocy	Społecznej,	Kręgielnią	„Gravitacja”,	Ka-
towickim	Związkiem	Inwalidów	Narządu	Ruchu	 
i	Automobilem	Śląskim,	z	Multikinem	i	kinem	
„Kosmos”	oraz	z	amatorami	z	dziedziny	muzyki	
i	twórcami	profesjonalnymi	z	dziedziny	rozrywki.

Ogółem w skali roku koszty prowadzonej 
działalności społeczno-kulturalnej i oświatowej 
wyniosły: 76.370 zł.

ZAMIERZENIA NA 2023 ROK

W	2023	roku	będzie	prowadzona	działalność	
społeczno-kulturalna	i	oświatowa.	W	miarę	moż-
liwości	finansowych	planuje	się	kontynuację	róż-
nego	rodzaju	działań	mających	na	celu	wspieranie	
osób	starszych,	organizowanie	różnego	rodzaju	
imprez,	spotkań,	które	cieszyły	się	dużym	za-
interesowaniem	i	miały	pozytywny	wpływ	na	
samopoczucie	mieszkańców	oraz	zajęć	aktywi-
zujących,	ogólnorozwojowych,	różnego	rodzaju	
kontaktu	z	twórczością	artystyczną,	intelektualną,	
muzyczną	i	rozrywkową	oraz	innych	działań	kultu-
ralno-oświatowych	według	potrzeb	mieszkańców.

W Klubie „Centrum” istnieje możliwość 
wynajęcia pomieszczeń na organizację spotkań 
rodzinnych i towarzyskich oraz kursów.

Koszty	działalności	 społeczno-kulturalnej	
i	oświatowej	na	2023	rok	określono	nakwotę:	
126.580 zł,	które	sfinansowane	zostaną	częściowo	
ze	środków	na	działalność	społeczno-kulturalną	
(odpisy	z	lokali	mieszkalnych,	użytkowych	i	ga-
raży),	z	odpłatności	uczestników	(sekcje	stałe,	
imprezy	kulturalne,	rekreacyjne)	oraz	z	innych	
wpływów	(wpłaty	jednorazowe	na	DSK,	za	ko-
rzystanie	z	pomieszczeń	Klubu).	Mamy	nadzieję	
na	dofinansowanie	naszej	działalności	społeczno-
-kulturalnej	przez	sponsoring,	które	wpłynęłoby	
na	wzbogacenie	naszej	oferty	programowej.

Serdecznie	dziękuję	za	okazaną	życzliwość	
i	zrozumienie	dla	naszych	potrzeb,	za	współpra-
cę	i	za	wszelkie	działania	społeczne	podjęte	na	
rzecz	naszego	Klubu	oraz	za	uczestnictwo	w	or-
ganizowanych	przez	nas	w	formach	i	zajęciach.	
Jesteśmy	otwarci	na	wasze	propozycje	w	orga-
nizacji	nowych	form.	Zapraszamy	do	aktywne-
go	i	twórczego	wypełniania	wolnego	czasu,	jak	 
i	również		do	podejmowania	działań	rozwoju	swo-
ich	pasji	i	hobby.	Wszystkich	zainteresowanych	
działalnością	społeczno-kulturalną	i	oświatową	
zapraszamy	do	Klubu	„Centrum”	przy	ul.	Gra-
żyńskiego	9a.

Kierownik Klubu „Centrum”
IRENA BORÓWKA


