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Administracja i Rada Osiedla  
Osiedla Graniczna  

40-018 Katowice, ul. Graniczna 63c/4
Zarząd KSM 

40-168 Katowice, ul. Klonowa 35c 
e-mail: zarzad@ksm.katowice.pl 
lub kancelaria@ksm.katowice.pl

SZANOWNI CZŁONKOWIE KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI 
MIESZKANIOWEJ Z OSIEDLA GRANICZNA

Jak co roku Administracja i Rada Osiedla przekazują Państwu sprawozdanie 
z działalności w poprzednim roku – 2021, a także zamierzenia remontowe 
i eksploatacyjne na bieżący rok – 2022. Stosowną okresową informację Zarządu 
(roczne sprawozdanie) opublikowało lutowe  wydanie naszego miesięcznika 
„Wspólne Sprawy”.

Tradycyjnie materiałom takim towarzyszyło zaproszenie na Zebranie Osie-
dlowe, zwoływane na podstawie § 99 ust. 3 i 4 Statutu KSM. W tym roku, już po 
raz drugi  – ze względu na trwający od dwóch lat w naszym kraju stan epidemii 
koronawirusowej i wprowadzone państwowe obostrzenia – Zebrania muszą być 
odsunięte w czasie, do momentu pełnego odwołania obowiązującego zakazu 
organizowania tego typu zgromadzeń.

Prosimy o zapoznanie się z treściami zawartymi w niniejszym dodatku do 
„Wspólnych Spraw”, jaki do Państwa dotarł. Administracja i Rada Osiedla oraz 
Zarząd KSM oczekują na ewentualne Państwa uwagi, propozycje i wnioski 
dotyczące przedstawionych materiałów. Kierować je można pisemnie poprzez 
tradycyjną pocztę lub internetowym e-mailem na stałe adresy, które dla przy-
pomnienia zamieszczone są obok.

Niniejszy materiał został przekazany również mieszkańcom Osiedla niebę-
dącym członkami Spółdzielni.

Pozostajemy z życzeniami dobrego zdrowia i możliwości rychłego spotkania się.
ZARZĄD KSM, ADMINISTRACJA i RADA OSIEDLA

SKŁAD RADY OSIEDLA W  2021 R.

l Krzysztof LASOŃ – przewodniczący,
l Arkadiusz GRANEL – wiceprzewodniczący,
l Mirosława MĄDRA – sekretarz,
l Jadwiga HUZARSKA – członek,
l Andrzej CABAN – członek.

Rada Osiedla odbyła w trybie plenarnym  
10 protokołowanych posiedzeń zwyczajnych.  
Protokoły były każdorazowo przez Radę zatwier-
dzane na następnym zebraniu.

Zebrania odbywały się zasadniczo według przy-
jętego planu rocznego. Tematyka przeważnie  
ulegała w stosunku do planu poszerzeniu. Znacz-
na część materiałów, zapowiadana programem 
zebrania ustalonym przez Radę Osiedla, była 
przygotowywana przez Administrację.

Członkowie Rady brali udział w wyborze wyko-
nawców prac remontowo-budowlanych. W trakcie 
przeglądów Osiedla zwracano uwagę na występo-
wanie ewentualnych usterek i większych uszko-
dzeń nie zgłoszonych wcześniej przez lokatorów.

W związku z sytuacją pandemiczną  odbyło się 
tylko 5 spotkań z dłużnikami.

DZIAŁALNOŚĆ RADY OSIEDLA  
GRANICZNA W 2021 ROKU

Podjęto 10 uchwał (w przedmiotach, w których 
obligatoryjnie stanowisko Rady musi być wyrażone 
uchwałą) w następujących sprawach:

l Nr 1 z dnia 17.05.2021 r. w sprawie zmiany 
stawek opłat w pozycjach: „koszty obsługi 
osiedla”, „inne koszty”,

l Nr 2 z dnia 17.05.2021 r. w sprawie zmiany 

stawek w pozycjach: „konserwacja  dźwi-

gów”, „energia elektryczna”, „inne  koszty” 

dla nieruchomości Pułaskiego 24-38,

l Nr 3 z dnia 17.05.2021 r. w sprawie wy-

równania stawki w  pozycji:  „koszty obsługi 

Osiedla” dla zespołu budynków  „Mały  Staw”,

 l   Nr 4 z dnia 24.11.2021 r. w sprawie uchwa-
lenia „stawki  eksploatacyjnej” dla lokalu 
użytkowego nr 1 ul. Graniczna 25a,

l Nr 5 z dnia 23.11.2021 r. w sprawie uchwa-
lenia „stawki eksploatacyjnej” i odpisu na  
fundusz  remontowy „B” dla garaży przy ul. 
Floriana - Krasińskiego, Graniczna 19-25, 
Francuskiej 70b,
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l Nr 6 z dnia 23.11.2021 r. w sprawie uchwa-

lenia „stawki  eksploatacyjnej” dla miejsc 
postojowych budynków Pułaskiego 24-38.

l Nr 7 z dnia 23.11.2021r. w sprawie ustalenia 
planowanych kosztów i przychodów eksplo-
atacji i utrzymania nieruchomości, funduszu 
płac na 2022 r. dla Osiedla Graniczna,

l Nr 8 z dnia 23.11.2022 r. w sprawie planu 
remontów, rzeczowo-finansowego na 2022 
dla Osiedla Graniczna,

l Nr 9 z dnia 23.11.2021 r. w sprawie planu 
działalności społeczno-kulturalnej na 2022,

l Nr 10 z dnia 15.12.2021 r. w sprawie opłaty 
dla lokalu przy ul. Granicznej 25 b,

Rada, działając w oparciu o Statut KSM oraz 
Regulamin RO, omawiała i analizowała 23 sprawy 
wniesionych pod obrady przez Administrację oraz 
18 wniesionych przez członków Rady Osiedla, 
które dotyczyły m. in.:

1. zmiany systemów szlabanów przy ul. Floriana- 
Krasińskiego  oraz  Granicznej 63-63c,

2. zagospodarowania przestrzeni wokół bu-
dynków Osiedla (przycinanie trawy, drzew 
i krzewów, utrzymanie zieleńców, odśnieża-
nie, wymiana starego drzewostanu wokół ul. 
Floriana – Krasińskiego),

3. utrzymania czystości wewnątrz budynków 
przez gospodarzy domów oraz mieszkańców,

4. odpowiadania na wnioski, skargi i prośby 
mieszkańców w różnych sprawach zarówno 
zbiorowych, jak i indywidualnych,

5.	kwartalnego sprawozdania z wykonania prac 
remontowych na poszczególnych nierucho-
mościach,

6. propozycji odznaczeń i wyróżnień działaczy 
i członków KSM,

7. zalewania  garaży  przy ul.  Floriana – Kra-
sińskiego,

8. ogrodzenia   posesji przy ul. Granicznej 19-25 
a,b,c,

9. wynajęcia  wolnych komórek,
10. zakłócanie ciszy nocnej  przez  bar „Sztau-

wajery”,
11. osłon  balkonowych  „BALUMET” .

Ponadto Rada Osiedla koncentrowała się na 
istotnych tematach ekonomicznych związanych 
z funkcjonowaniem Osiedla, a dotyczących na-
stępujących ważniejszych zagadnień:

a) analizy wyników ekonomiczno-finansowych 
w zakresie eksploatacji i remontów w odnie-
sieniu do zadłużenia Osiedla (co miesiąc),

b) stawek opłat za lokale mieszkalne, użytkowe 
i garaże oraz ich regulacji,

c)	założeń ekonomiczno-finansowych planu 
działalności gospodarczej i planu działalności 
społeczno-kulturalnej na rok 2021 oraz stra-
tegii remontowo-modernizacyjnej Osiedla na 
najbliższe lata,

d) procedur przetargowych w KSM oraz oceny 
trafności wyboru wykonawców, jak również 
analizy i oceny stanu zaawansowania rze-
czowego wykonania planu remontów i jego 
ewentualnej weryfikacji,

e)	prowadzenia działalności społeczno-kulturalnej 
w ciągu całego roku ze szczególnym naciskiem 
na  okres letni i zimowy,

f) analizy dostaw i opłat za zużycie wody, co 
i ccw w Osiedlu z rozbiciem na poszczególne 
budynki Osiedla,

g) analizy i monitorowania stanu realizacji 
wniosków zgłoszonych na zebraniach Grupy 
Członkowskiej w 2020 oraz analizy wykona-
nia przez Administrację wniosków i zaleceń 
Rady Osiedla,

h) oceny współpracy z Zakładami Celowy-
mi KSM.

W 2021 roku nie wpłynęła żadna skarga ani 
zastrzeżenie od mieszkańców Osiedla Graniczna 
odnośnie działalności Rady Osiedla.

DZIAŁALNOŚĆ  
SPOŁECZNO-KULTURALNA

W związku z panującą epidemią COVID-19 
działalność społeczno-kulturalna uległa znacznemu 
ograniczeniu. W ramach posiadanych środków sfi-
nansowano:

l 50 biletów do teatru „Korez”,
l okolicznościowe paczki dla 40 seniorów na 

Święta Wielkanocne i  Boże Narodzenie,
l paczki na Zajączka  i na  Mikołaja  dla 20 dzie-

ci,
l wycieczkę mieszkańców Osiedli KSM do 

Ziemi Lubuskiej – udział 4  osoby.

Należy przypomnieć, że zgodnie z podjętą 
uchwałą przez Radę Osiedla, zarówno wyciecz-
ki, jak i uczestnictwo w imprezach kulturalnych 
organizowanych przez placówki KSM są dofi-
nansowywane z funduszu społeczno-kulturalnego 
maksymalnie do 40% kosztów uczestnictwa.

WYNIKI EKONOMICZNE OSIEDLA 
GRANICZNA ZA 2021 ROK

W 2021 roku niestety nie udało się uniknąć 
podwyżek czynników wchodzących w skład opłaty 
mieszkaniowej. Wzrost nastąpił w pozycji „zarzą-
dzanie nieruchomościami”, „obsługa gospodarzy”, 
a  także z przejścia przeliczania opłat z mieszkania 
na m2. Część będzie obowiązywać od 1.02.2021 r. 
Uchwalanie nowych stawek opłat mieszkaniowych 

należy niewątpliwie do najtrudniejszych zadań. 
Rada temu problemowi poświęca zawsze wyjąt-
kowo dużo uwagi, analizując w każdym aspekcie 
uzasadnienie ich podjęcia. Ale to podwyżki cen 
mediów oraz usług są zasadniczą przyczyną wzro-
stu opłat za lokale mieszkalne.

Głównym problemem pozostaje nadal wyso-
kie zadłużenie mieszkańców, najemców, a także 
właścicieli lokali użytkowych wobec Spółdzielni. 
Zadłużenie lokatorów na koniec grudnia 2021 
roku wyniosło dla Osiedla  Graniczna 169.350 zł 
i niestety wzrosło o 25% w  stosunku  do ubiegłe-
go roku.  Kwota zaległości  powinna się jednak 
w najbliższym czasie wyraźnie zmniejszyć, gdyż na 
Osiedlu coraz sprawniej egzekwowane są sprawy 
zadłużeń przez Dział Windykacji Opłat KSM, co 
powinno znacząco zasilić finansowo nasze Osiedle, 
a w rezultacie przyspieszyć czekające w kolejce 
prace remontowe starzejących się zasobów.

Rada Osiedla w okresie do marca 2021 wysy-
łała zaproszenia na spotkanie dłużnikom celem 
wyjaśnienia ich sytuacji prawnej i życiowej oraz 
wskazania i uzgodnienia ewentualnych sposo-
bów spłaty zadłużenia (m. in. rozłożenie na raty, 
uzyskanie od Gminy dodatku mieszkaniowego). 
Przedstawiciele Rady Osiedla niestety bezsku-
tecznie oczekiwali w siedzibie Administracji  na 
zaproszone osoby. Na spotkania te nie przybyła 
żadna zaproszona osoba, jednak kilkanaście osób 
zgłosiło się telefonicznie lub wpłaciło częściowo 
lub całkowicie zadłużenie. Dzięki tym działaniom 
Administracji i Rady Osiedla, udało się odzyskać 
znaczącą część zadłużenia. 

Rada Osiedla bardzo pozytywnie ocenia współ-
pracę z kierownik mgr inż. Zytą Kopeć. Wszyst-
kie problemy, które były omawiane, a wcześniej 
sygnalizowane w programie zebrania, były bardzo 
rzetelnie opracowane pod względem merytorycz-
nym przez pracowników. Od czasu objęcia  stano-
wiska w sierpniu 2018 r. nastąpiła znaczna poprawa 
jakości i zakresu pracy Administracji Osiedla.

Pani kierownik rzadko, co Rada Osiedla bardzo 
docenia, posiłkuje się  firmami zewnętrznymi  
w celu zlecania prac na Osiedlu, gdyż z tym dosko-
nale radzi sobie odnowiony skład  konserwatorów. 
Dzięki tej reorganizacji została zaoszczędzona 
znaczna suma pieniędzy, co jest bardzo ważne 
przy Osiedlu o tak małych zasobach i tym samym 
– ograniczonych wpływach finansowych.

Dobra i rzeczowa współpraca Rady Osiedla 
z Administracją i Zarządem Katowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej przekłada się na coraz 
bardziej przyjazne warunki zamieszkania dla 
naszych mieszkańców. Dziękujemy wszystkim, 
którzy życzliwymi uwagami, radą i doświadcze-
niem wspomagali nas w podejmowaniu działań.

 RADA OSIEDLA GRANICZNA
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I SPOŁECZNO-KULTURALNEJ ZA 2021 ROKI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ ZA 2021 ROK
SZANOWNI PAŃSTWO,

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
- Administracja Osiedla Graniczna - 
przedstawia  niniejszym sprawozdanie 

z działalności administracyjno-gospodarczej 
Osiedla za 2021 rok. Zawarte w sprawozdaniu 
dane zostały sporządzone w oparciu o wykonanie 
rzeczowe i wstępne dane finansowe za 2021 rok.

W roku sprawozdawczym podstawowe zada-
nia wynikały z planu gospodarczo-finansowe-
go i działalności społeczno-kulturalnej Osiedla, 
których założenia zostały przyjęte przez Radę 
Osiedla Uchwałą Nr 4/2020 oraz Uchwałą nr 
5/2020 z dnia 30.11.2020 r. Rada Nadzorcza KSM 
w dniu 23.02.2021 r. zatwierdziła Uchwałą nr 
1/2021 – plan gospodarczy oraz program działal-
ności społecznej i kulturalnej Spółdzielni na rok 
2021, których składowe części stanowią plany 
poszczególnych Osiedli. Założenia gospodarczo-
-finansowe i działalności społeczno-kulturalnej 
Osiedla Graniczna zostały przedstawione miesz-
kańcom Osiedla – członkom Spółdzielni i osobom 
niebędącymi członkami – w formie dodatku do 
miesięcznika „Wspólne Sprawy”. Ze względu na 
trwający w kraju stan epidemii koronawirusowej 
i wprowadzone państwowe obostrzenia, Zebranie 
Osiedlowe nie odbyło się. Ewentualne uwagi, 
propozycje i wnioski dotyczące przedstawionych 
materiałów sprawozdawczych można było kiero-
wać pisemnie poprzez tradycyjną pocztę lub inter-
netowym e-mailem na stałe adresy Katowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej.

Do ubiegłorocznych materiałów zawierających 
sprawozdania za rok 2020 i plany na rok 2021 nie 
wpłynęły żadne uwagi, propozycje czy wnioski.

Administracja Osiedla w 2021 roku zarządzała 
skupionym w granicach Osiedla Graniczna mająt-
kiem, który stanowiło 11 budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych, zamieszkałych przez 911 osób 
(wg stanu na dzień 31.12.2021 r.).

W budynkach tych znajduje się:

l 526 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 
29.720,89 m2,

l 3 lokale użytkowe wbudowane o łącznej 
powierzchni użytkowej 193,79 m2,

l 24 garaże wbudowane i wolnostojące o łącz-
nej powierzchni użytkowej 354,86 m2,

l 128 miejsc postojowych o łącznej powierzchni 
użytkowej 2.258,48 m2.

Administracja Osiedla Graniczna w 2021 roku 
pracowała w 5-osobowym składzie (4 i 3/4 eta-
tu), tj:

l Kierownik Osiedla
l Specjalista (3/4 etatu)
l Starszy Inspektor ds. Technicznych
l Konserwatorzy: 2 pracowników

Podstawowym zadaniem działalności Osiedla 
w roku sprawozdawczym jest prowadzenie gospo-

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA 526 LOKALI MIESZKALNYCH
OSIEDLA  GRANICZNA

L.p. Nieruchomość Liczba mieszkań Powierzchnia m2

1 Graniczna 63 - 63c 159 8.886,09
2 Graniczna 19 45 1.731,05
3 Graniczna 25 a, b, c 22 1.206,34
4 Floriana 18, 20, 22 43 2.347,63
5 Krasińskiego 26 - 28 51 2.975,40
6 Francuska 70b 51 2.660,65
7 Paderewskiego 14 - 16 30 1.467,09
8 Pułaskiego 24 - 26 30 2.111,66
9 Pułaskiego 28 - 30 32 2.111,66

10 Pułaskiego 32 - 34 31 2.111,66
11 Pułaskiego 36 - 38 32 2.111,66

RAZEM 526 29.720,89

darki zasobami mieszkaniowymi. W ramach tego 
zadania Spółdzielnia jest zobowiązana zapewnić 
użytkownikom lokali - w zakresie eksploatacji 
i remontów, utrzymanie budynków w należytym 
stanie technicznym i estetycznym, sprawne funk-
cjonowanie instalacji i urządzeń w budynkach oraz 
w ich otoczeniu, sprawną obsługę administracyjną 
oraz zapewnienie bezpieczeństwa zamieszkiwania.

Mając powyższe na uwadze Administracja 
wykonuje między innymi następujące czynności:

1. Na bieżąco monitoruje stan techniczny bu-
dynków, obiektów małej architektury i este-
tyki otoczenia;

2. Prowadzi zgodnie z wymogami prawa bu-
dowlanego dokumentację techniczną i książki 
obiektów budowlanych;

3. Uczestniczy w wyborach ofert na przeprowa-
dzenie robót remontowych w Osiedlu;

4. Nadzoruje firmy w zakresie prawidłowego 
przebiegu kontroli wynikających z ustawy 

Prawo Budowlane (tj. przeglądy kominiarskie 
i szczelności instalacji gazowych), a także 
prowadzi korespondencję z mieszkańcami 
w tym zakresie;

5. Nadzoruje na bieżąco jakość wykonywanych 
usług na rzecz Spółdzielni przez firmy ze-
wnętrzne, przekazuje protokolarnie „fronty” 
robót, a po ich zakończeniu dokonuje komi-
syjnych odbiorów technicznych;

6. Przygotowuje zlecenia na roboty eksploata-
cyjne, awaryjne i remontowe ujęte w planie 
funduszu remontowego Osiedla część „B”, 
których wartość nie wymaga przeprowadzenia 
wyboru wykonawcy;

7. Monitoruje na bieżąco jakość wykonywa-
nych usług na rzecz Spółdzielni w zakresie 
sprzątania i dezynfekcji, pielęgnacji terenów 
zielonych oraz dostarczanego do mieszkań 
sygnału TV (pakiet podstawowy);

Odrębna własność – 238
Spółdzielcze własnościowe – 268
Spółdzielcze lokatorskie – 7
Najem – 13
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8. Na podstawie danych pozyskiwanych z Urzędu 
Miasta weryfikuje prowadzoną ewidencję lud-
ności w zakresie zameldowania na pobyt stały 
lub wymeldowania oraz dokonuje rejestracji 
zmian meldunkowych zgłaszanych przez loka-
torów obejmujących urodzenie dziecka, zmia-
ny nazwiska wskutek zmiany stanu cywilnego, 
zgonu mieszkańców, aktualizacja zgodnie 
z oświadczeniami ilości zamieszkujących 
w lokalach mieszkalnych osób (dot. ustawy 
„śmieciowej”). Administracja przekazuje ww. 
zmiany do Działu Ewidencji Opłat za Lokale, 
Eksploatacji oraz do Działu Członkowskiego 
w celu skorygowania wysokości opłat z tytułu 
użytkowania lokali; 

9. Przyjmuje i przekazuje do Zakładu Cie-
płowniczego KSM zgłoszenia dotyczące 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu cen-
tralnego ogrzewania;

10. W czasie trwania tzw. „Akcji Zima” kontro-
luje stan odśnieżania dróg i chodników oraz 
stopień zaśnieżenia dachów budynków w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa zamieszkiwania 
i przebywania w pobliżu nieruchomości;

11. Zgodnie z zarządzeniem nr 1551/2021 Pre-
zydenta Miasta Katowice z dnia 24.03.2021 
r. zleciła oraz monitorowała skuteczność 
przeprowadzonej w okresie wiosennej 
od 19.04.2021 r. do 10.05.2021 r. i jesiennej 
od 13.09.2021 r. do 4.10.2021 r. komplekso-
wej akcji deratyzacji we wszystkich budyn-
kach Osiedla;

12. Wykonała kompleksowe oczyszczenie pia-
skownic osiedlowych (po okresie zimowym) 
z przeprowadzeniem dezynfekcji i uzupełnie-
nia czystym piaskiem;

13. Wystawia faktury za zużyte media najemcom 
lokali użytkowych oraz firmom świadczącym 
usługi na zlecenie Spółdzielni;

14. Kontroluje i analizuje zużycie energii elek-
trycznej oraz wody w budynkach;

15. Prowadzi dokumentację związaną z najmem 
elewacji budynków pod tablice reklamowe;

16. Uczestniczy w współtworzeniu warunków 
dla sprawnego i szybkiego przeprowadze-
nia procesu wyodrębnienia przez członków 
własności posiadanych lokali spółdzielczych 
w odrębną własność (między innym wykony-
wanie szeregu dodatkowych, a warunkujących 
przekształcenia własnościowe prac, jak: spo-
rządzanie rzutów kondygnacji, nanoszenie 
i oznakowanie w dokumencie poszczególnych 
lokali, uzgadnianie i aktualizacja danych dla 
kancelarii notarialnych, reprezentowanie Spół-
dzielni przy spisywaniu  umów i inne);

17. Udziela niezbędnych informacji mieszkańcom 
i pośredniczy w załatwianiu spraw związa-
nych z uzyskaniem przez osoby posiadające 
niskie dochody – dodatków mieszkaniowych 
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

18. Współpracuje z Policją oraz Strażą Miejską 
w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeń-
stwa zamieszkiwania w naszych zasobach;

19. Współpracuje z Radą Osiedla Graniczna we 
wspólnym rozwiązywaniu problemów Osiedla.

DZIAŁALNOŚĆ  EKSPLOATACYJNA   
W  2021  ROKU

Administracja Osiedla Graniczna na bieżąco 
wykonywała szereg różnego rodzaju czynności 
prawnych i technicznych, bez których prawidło-
we administrowanie i zarządzanie budynkami, 
a zwłaszcza skuteczność dążenia do utrzymania 
stanu nieruchomości na właściwym poziomie 
technicznym i estetycznym, nie byłoby możliwe. 
Czynności te wynikają zarówno z obowiązują-
cych przepisów  prawnych, jak też wewnętrznego 
podziału zadań w ramach struktury organizacyj-
nej Spółdzielni.

Działalność eksploatacyjna jest procesem zło-
żonym, opierającym się na współpracy z wieloma 
podmiotami zewnętrznymi - dostawcami usług, 
władzami samorządu terytorialnego i spółdziel-
czego. W warunkach spółdzielczych realizowana 
jest ona w stałym kontakcie z poszczególnymi 
mieszkańcami, członkami Spółdzielni, z jednocze-
snym eliminowaniem  występujących na tym tle 
różnego rodzaju problemów i konfliktów sąsiedz-
kich mających źródło w różnorodności oczekiwań 
i indywidualizacji odbioru realizowanych przez 
Administrację Osiedla  czynności.

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

W 2021 r. w Administracji Osiedla zarejestro-
wanych zostało 378 pism. Wszystkie sprawy zała-
twiane były na bieżąco bez nieuzasadnionej zwłoki 
lub kierowane według kompetencji do odpowied-
nich instytucji. Załatwienie niektórych z nich 
wymagało uzyskania opinii Rady Osiedla. Sprawy 
i wnioski zgłaszane przez lokatorów dotyczyły 
bardzo różnych tematów. Zwracano się przede 
wszystkim o wydanie warunków remontowych 
mieszkań, wycinkę i prześwietlenie koron drzew, 
wnioskowano o najem komórek lokatorskich. 
Pisma wychodzące kierowane do mieszkańców 
w większości dotyczyły powiadomień o kolejnych 
terminach przeprowadzenia w lokalach kontroli 
nakazanych Prawem Budowlanym.

Bezpośrednio do Administracji Osiedla Gra-
niczna mieszkańcy zgłaszali sprawy dotyczące 
usterek oraz awarii w zakresie instalacji elektrycz-
nej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, ślusarskie 
i murarskie. W godzinach pracy Administracji 
ww. awarie i usterki były usuwane przez zespół 
konserwatorów składający się z dwóch pracow-
ników. W godzinach wieczornych oraz w dni 
wolne od pracy mieszkańcy zgłaszali awarie do 
Serwisu Technicznego KSM, które były usuwane 
na bieżąco.

W 526 mieszkaniach Osiedla Graniczna na 
dzień 31.12.2021 r., według złożonych przez   
mieszkańców oświadczeń „ustawy śmieciowej” 
zamieszkiwało 911 osób. Wszyscy mieszkańcy 
w złożonych deklaracjach oświadczyli, że będą 
segregować śmieci.

Administracja Osiedla przypomina Państwu 
i prosi, ponownie o stosowanie się do zasad se-
gregacji śmieci w szczególności przestrzegania 
terminów wywozu gabarytów. Brak lub niewłaś- 
ciwa segregacja może prowadzić do wszczęcia 
postępowania administracyjnego i ukarania 
Spółdzielni, a w zasadzie jej mieszkańców, 
opłatą za brak selektywnej zbiórki.

Czujemy się w obowiązku i pragniemy po 
raz kolejny przypomnieć Państwu o zasadach 
segregacji odpadów:

WRZUCAMY:
karton, tekturę, czasopisma, 
książki, gazety, papierowe tor-
by, broszury, katalogi, gazetki 
reklamowe, zużyte zeszyty, pa-

pier 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), plastikowe na-
krętki, plastikowe opakowa-
nia po żywności, kosmetykach 
i chemii gospodarczej, folio-

we 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 aluminiowe, 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 mate-
riałami np. metalami) oraz 

szklane opakowania np. po kosmetykach.
NIE WRZUCAMY:
szkła zbrojonego, okiennego, samochodowego, 
luster, szkła stołowego (szklanek, kieliszków, 
talerzy), szkła nietłukącego typu „ARCOROC”, 
szkła kryształowego, żarówek, świetlówek, neo-
nówek, porcelany, fajansu, zniczy.
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KOSZTY  EKSPLOATACJI  PONIESIONE NA OSIEDLU GRANICZNA W 2021 R.

WRZUCAMY:
organiczne odpady ogrodowe 
(trawę, liście, rozdrobnione 
gałęzie), gnijące owoce, obier-
ki 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.

Wywóz odpadów wielkogabarytowych rozwią-
zano włączając go tylko częściowo do wnoszonych 
opłat za wywóz nieczystości. Przed wejściem 
w życie „ustawy śmieciowej” koszt ten zawarty 
był w opłacie za wywóz nieczystości, a opłata 
ta na naszym Osiedlu była zdecydowanie niższa 
od obecnie wnoszonych.

Harmonogram wywozu odpadów wielkoga-
barytowych przez MPGK Sp. z o.o. na terenie 
Osiedla znajduje się w gablotach umieszczonych 
na klatkach schodowych. Mając na względzie es-
tetykę naszych nieruchomości, w celu uniknięcia 
zalegania „gabarytów”, prosimy o ich wyrzucanie 
co najwyżej 2-3 dni przed planowanym terminem 
wywozu. Składowanie odpadów wielkogabaryto-
wych w innym terminie niż wyznaczony, będzie 
skutkowało obciążeniem kosztami za ich wywóz 
wszystkich użytkowników lokali danej nieru-
chomości.

Informujemy ponadto, że odpady budowlane 
i rozbiórkowe (gruz) z remontów prowadzonych 
samodzielnie przez mieszkańców, odbierane 
będą nieodpłatnie jeden raz w roku kalen-
darzowym w ilości nieprzekraczającej 2m3 
w workach typu big-bag. Zapotrzebowania 
należy dokonać bezpośrednio w biurze obsługi 
klienta MPGiK, Katowice ul. Obroki 140  tel. 
32/35-87-609 do 612.

Administracja współpracowała z Radą Osiedla 
Graniczna, rozwiązując wspólnie bieżące pro-
blemy mieszkańców zgłaszane do Administracji 
oraz przedstawicielom Rady Osiedla. Były to 
problemy związane z nieprzestrzeganiem Regu-
laminu porządku domowego, zalewaniem garaży 
przy nieruchomościach Floriana - Krasińskiego, 
montażem bramy wjazdowej przy budynkach 
Graniczna 19-25.

Administracja dążyła do zapewnienia prawi-
dłowych warunków zamieszkiwania w Osiedlu 
przy efektywnym wykorzystaniu gromadzonych 
z opłat bieżących środków finansowych.

Pracownicy Administracji na bieżąco zajmowali 
się weryfikacją faktur pod względem merytorycz-
nym i rachunkowym obciążających kosztowo 
Osiedle za energię elektryczną, wodę,  ciepło, 
konserwację dźwigów, domofonów oraz wykonane 
usługi porządkowe i inne. Administracja prowa-
dziła comiesięczną analizę kosztów i wpływów 
w celu utrzymywania dyscypliny finansowej.

W rocznym planie gospodarczo – finansowym 
Osiedla Graniczna założono zbilansowanie kosz-

tów z wpływami. Na podstawie wstępnego ze-
stawienia przychodów i kosztów eksploatacji 
za 12 miesięcy 2021 roku przychody na eksplo-
atację (bez centralnego ogrzewania) wyniosły 
2.441.736 zł - przyjmując ich zgodność z nali-
czeniami opłat eksploatacyjnych. Bilans otwarcia 
2021 r. to kwota 292.591 zł, a podatek dochodowy 
za ubiegły rok wyniósł 3.043 zł. Natomiast koszty 
eksploatacji wraz z legalizacją wodomierzy to 
kwota 2.440.366 zł.

Ostateczne dane finansowe będą znane w termi-
nie sporządzenia bilansu, który zgodnie z Ustawą 
o rachunkowości przypada na dzień 31.03.2022 r.

Ww. koszty obejmują wydatki związane z bie-
żącą eksploatacją i utrzymaniem spółdzielczego 
mienia oraz części wspólnych budynków i terenów 
osiedlowych, a także między innymi - usług zwią-
zanych z dostawą mediów (bez centralnego ogrze-
wania), czynnościami wynikającymi z przepisów 
Prawa Budowlanego (w tym art. 62) i obowiązków 
Zarządcy Nieruchomości.

W roku 2021 na podane wyżej roczne koszty 
eksploatacji złożyły się następujące wydatki:

1. zużycie energii  elektrycznej  (poza lokalem)
 107.199 zł
2.  zużycie wody  i  odprowadzenie  ścieków 

575.681 zł
3.  wywóz nieczystości               261.970 zł
4.  konserwację  dźwigów                 77.003 zł
5.  konserwację  domofonów               22.768 zł
6.  konserwacja  gniazd RTV               11.955 zł
7.  usługi  gospodarzy               225.462 zł
8.  koszty legalizacji wodomierzy        12.044 zł
9.  koszty Administracji               390.956 zł
10.  odczyty wody                    4.642 zł
11.  podzielniki ciepła                   6.493 zł
12.  koszty operacyjne                 87.596 zł
13.  konserwacje                                 10.391 zł
14.  inne koszty utrzymania budynków 

646.206 zł

 w tym między innymi:

l płace konserwatorów               137.386 zł
l podatki i opłaty lokalne                 68.567 zł
l ubezpieczenia rzeczowe                 24.035 zł
l pielęgnacja zieleni                 93.179 zł
l odśnieżanie                                   4.812 zł
l deratyzacja, dezynfekcja                 20.887 zł

l pogotowie techniczne                 60.102 zł
l koszty rocznych i doraźnych kontroli 

64.378 zł
 (stanu technicznego budynków, instalacji 

ppoż., elektrycznej, przewodów kominowych 
i szczelności instalacji gazowej)

Koszty eksploatacji garaży i lokali użytkowych 
wyniosły odpowiednio: 110.313 zł i 12.942 zł.

W 2021 roku w związku z niebilansowaniem 
się kosztów z przychodami dla garaży, Rada Osie-
dla na posiedzeniu w dniu 23.11.2021 r. podjęła 
Uchwałę nr 5/2021 oraz Uchwałę 6/2021 dotyczącą 
zmiany stawek obowiązującą od 1.03.2022 r.

Uchwałą nr 4/2021 zaktualizowana została rów-
nież stawka eksploatacyjna dla lokali użytkowych 
posiadających spółdzielcze własnościowe prawo.

Obowiązek uiszczania opłat na pokrycie kosztów 
eksploatacji dotyczy w równej mierze wszystkich 
użytkowników lokali, co jest uzasadnione faktem 
zamieszkiwania lub posiadania w swej dyspozycji 
konkretnych lokali oraz korzystania z dostawy 
mediów i usług, dla których w większości Spół-
dzielnia jest zbiorowym odbiorcą i darmowym 
inkasentem opłat przekazywanych dostawcom 
mediów. Koszty eksploatacji i mediów zależą 
więc zarówno od tych, którzy regularnie i termi-
nowo wnoszą opłaty za lokale, jak i tych którzy 
płatności wnoszą z opóźnieniem wynoszącym od 
kilku dni do - w skrajnych przypadkach - kilku-
nastu miesięcy.

Każda zwłoka we wnoszeniu opłat powoduje 
zakłócenia płynności finansowej Osiedla i Spół-
dzielni oraz pogarsza możliwość terminowego 
regulowania zobowiązań Spółdzielni wobec do-
stawców mediów, usługodawców, a także zobowią-
zań podatkowych i innych, wynikających z umów 
zawartych w imieniu wszystkich użytkowników. 

Zadłużenie użytkowników zasobów Osiedla 
Graniczna wobec Spółdzielni z tytułu niewno-
szenia opłat na dzień 31.12.2021 roku ogółem 
wyniosło 169.350,73 zł (w tym: zaległości bieżące 
116.888,87 zł, zaległości zasądzone 12.117,45 zł, 
zaległości sporne 40.344,41 zł).

Stan zadłużenia wyłącznie lokali mieszkalnych 
na poszczególnych budynkach przedstawia tabela 
na str. 6.
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WYSOKOŚĆ  ZADŁUŻENIA  W  BUDYNKACH  OSIEDLA GRANICZNA
WG  STANU  NA  DZIEŃ  31.12.2020 r.

Administracja Osiedla Graniczna wspólnie 
z Radą Osiedla w ramach prowadzonych w Spół-
dzielni kompleksowo działań windykacyjnych, 
podejmowała zgodne z kompetencjami działa-
nia interwencyjne, zmierzające do zmniejszenia 
zaległości. Osoby zalegające z opłatami były 
zapraszane na rozmowy - celem zdeklarowania 
się co do spłaty zadłużeń. Rada Osiedla poprzez 
opinie decydowała o dalszym toku postępowania, 
tj. wnioskowała o przeprowadzanie rozmów przez 
Zarząd o stworzenie dodatkowych możliwości 
uregulowania zaległości w ratach lub podjęcie 
decyzji o skierowanie sprawy na drogę sądową. 
Wykorzystywana jest też droga windykacyjna pro-
wadzona na zlecenie Spółdzielni przez firmy 
zewnętrzne (na koszt dłużników) mające większą 
możliwość oddziaływania na zadłużonych i ich 
rodziny, ujawniania posiadanego majątku, a także 
wpisu do rejestru zadłużonych.

DZIAŁALNOŚĆ REMONTOWA   
W 2021 ROKU

Dla Osiedla Graniczna według naliczeń wy-
nikających z opłat miesięcznych z lokali  miesz-
kalnych, użytkowych oraz garaży po doliczeniu 
bilansu otwarcia 2021 roku w wysokości 158.242 
zł, wpływy na część „B” funduszu remontowego 
w 2021 roku wyniosły 677.628 zł.

W 2021 r. poniesiono koszty na następują-
ce prace:
1.   Wymiana  stolarki  okiennej           2.750  zł
l refundacja kosztów wymiany okien dokona-

nych przez lokatorów                   2.750 zł
2.  Mała architektura                        377.300 zł
l wykonanie parkingu przy budynku Graniczna 

63-63c                                             377.300 zł
 kontynuacja z 2020 r.
3.   Dźwigi                  18.209 zł
l wymiana mechanicznie uszkodzonych drzwi 

szybowych oraz boczków drzwi w dźwigu 
zainstalowanym w budynku Graniczna 63c 

7.151 zł
l wymiana suwaków prowadzenia kabiny 

w dźwigach osobowych w budynkach Puła-
skiego 30 oraz Pułaskiego 38             3.888 zł

l wymiana suwaków prowadzenia kabiny i przy-
cisku dyspozycji w kabinie poziom 1 w dźwigu 
osobowym w budynku Pułaskiego 24 oraz 
wymiana zasilacz awaryjnego UPS w dźwigu 
osobowym w budynku Pułaskiego 34

2.970 zł
l wymiana kurtyny świetlnej w dźwigu osobo-

wym w budynku Pułaskiego 24          1.700 zł

l wymiana kurtyny świetlnej oraz uszkodzone-
go UPS-a w dźwigu osobowym w budynku 
Pułaskiego 26                    2.500 zł

4.   Roboty  nieplanowane                  128.683 zł
l uszczelnienie przewodu kominowego spali-

nowego w mieszkaniu przy ul. Krasińskiego 
26 oraz uszczelnienie dylatacji w przewodzie 
kominowym wentylacyjnym łazienki 

2.916 zł
l montaż systemu szlabanu wjazdowego z kon-

trolą dostępu przy ul. Granicznej 63-63c 
27.633 zł

l remont łazienki w biurze Administracji Osiedla 
Graniczna                                            6.396 zł

 

L.p. Budynek

1 2 3 4 5 6 7

1 Graniczna 63, a, b, c 159 55 288,27 zł 5,16 zł

2 Graniczna 19 45 15 313,52 zł 8,15 zł

3 Graniczna 25 a, b, c 22 11 20,94 zł

4 Floriana 18, 20, 22 43 10 468,99 zł 8,59 zł

5 Krasińskiego 26, 28 51 13 112,38 zł 1,93 zł

6 Paderewskiego 14, 16 30 10 314,50 zł 6,43 zł

7 Francuska 70 b 51 15 42,20 zł 0,81 zł

8 Pułaskiego 24-26 30 12 374,73 zł 1,27 zł

9 Pułaskiego 28-30 32 4 181,22 zł 3,35 zł

10 Pułaskiego 32-34 31 10 355,39 zł 9,13 zł

11 Pułaskiego 36-38 32 11 106,07 zł 1,45 zł

Razem 526 166 293,04 zł 7,25 zł

Liczba
lokali

mieszkalnych
w budynku

Liczba
lokali

mieszkalnych
zalegających

z opłatami

Zaległości
ogółem

Zaległość
średnia na

1 mieszkanie

Zaległość średnia
na m2

powierzchni
mieszkalnej

45 834,34 zł

14 108,41 zł

25 258,54 zł 1 148,12 zł

20 166,75 zł

5 731,20 zł

9 435,03 zł

2 152,37 zł

11 241,99 zł

5 799,01 zł

11 017,12 zł

3 394,23 zł

154 138,99 zł

WYSOKOŚĆ  ZADŁUŻENIA  LOKALI  MIESZKALNYCH   
OSIEDLA  GRANICZNA WG  STANU  NA  DZIEŃ  31.12.2021 r.

l modernizacja systemu detekcji gazu w gara-
żach budynków Pułaskiego 24-38    33.975 zł

l system monitoringu na zewnątrz budynku 
mieszkalnego Graniczna 63-63c         8.600 zł

l wykonanie odkrywki nawierzchni tarasu Kra-
sińskiego 26-28                                   5.200 zł

l narzut kosztów ogólnozakładowych
43.963 zł

5.   Odpis na fundusz interwencyjny    9.480 zł
W ramach wieloletniej Strategii Ekonomicznej 

z funduszu remontowego część „A” realizowane 
są remonty obejmujące działania termomoder-
nizacyjne, energooszczędne i modernizacyjne. 
W tabeli na str. 7 przedstawiono salda na dzień 

31.12.2021 r. budynków Osiedla Graniczna. Jest 
to wstępne zestawienie kosztów ulepszeń i prac 
poniesionych w okresie od roku 1992 do dnia 
31.12.2021 r. z centralnej części funduszy re-
montowych Spółdzielni (remontów kapitalnych + 
fundusz remontowy część „A”) oraz naliczonych 
wpływów z odpisów na działania energooszczędne 
i termomodernizacyjne z uwzględnieniem środków 
przeksięgowanych z funduszu remontowego część 
„B”, zasilenia środkami z funduszu interwencyj-
nego oraz obowiązkowej 2,5% partycypacji z fun-
duszu remontowego część „B” na pokrycie części 
kosztów kompleksowych robót ociepleniowych 
(wg kosztów w dacie poniesienia).
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SALDA FUNDUSZU REMONTOWEGO CZĘŚĆ „A” NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

DZIAŁALNOŚĆ   
SPOŁECZNO-KULTURALNA   

W 2021 ROKU
Środki zgromadzone na działalność społeczno-

-kulturalną w 2021 roku wraz z bilansem otwarcia  
roku stanowiły kwotę 50.590 zł.

Na zorganizowanie różnych form działalności 
z posiadanej kwoty wydano 25.016 zł.
1.  bilety do teatru KOREZ (50 szt.) 

koszt 3.000 zł
2.  wycieczka do „Ziemi Lubuskiej” 

koszt 2.016 zł
 – udział  4 osób
3.  paczki dla 40 seniorów na Wielkanoc 

koszt 7.000 zł
4.  paczki na Zajączka dla 20 dzieci

koszt 3.000 zł
5.  paczki  dla  40  seniorów na Boże Narodzenie 

koszt 7.000 zł
6.  paczki na Mikołaja dla 20 dzieci 

koszt 3.000 zł
PROJEKT ZAŁOŻEŃ DZIAŁALNOŚCI  

GOSPODARCZEJ  
OSIEDLA GRANICZNA NA 2022 ROK
Spółdzielnia, zarządzając nieruchomościami, 

których jest właścicielem lub współwłaścicielem 
oraz wyodrębnionym mieniem innych właścicie-
li, ponosi wydatki pieniężne w celu utrzymania 
zasobów w stanie niepogorszonym, nie dopusz-
czając do deprecjacji i dekapitalizacji majątku. 
Na wysokość tych wydatków celowych wpływają 
czynniki zarówno zależne od decyzji organów 
Spółdzielni, jak i całkowicie od nich niezależne. 
Spółdzielnia bowiem odgrywa tutaj rolę  „inka-
senta” (przymusowo pracując bez wynagrodzenia 
ze strony dostawców), zwłaszcza w relacjach oraz 
rozliczeniach między indywidualnymi odbiorcami 
i dostawcami mediów. 

W 2022 roku czeka nas nieuchronny wzrost 
kosztów w zakresie wielu cenotwórczych czyn-
ników energetycznych, wzrostu cen rynkowych 
sprzedaży towarów i usług, w tym przede wszyst-
kim kolejne progresje minimalnej płacy, wzrost cen 
energii elektrycznej, awizowane zmiany podatków 
i opłat lokalnych.

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 utrzymanie w na-
leżytym stanie osobistego majątku Spółdzielców 
oraz gospodarki całej Spółdzielni.

ZAŁOŻENIA DZIAŁALNOŚCI   
EKSPLOATACYJNEJ NA 2022 ROK

Projekt założeń ekonomiczno-gospodarcze 
Osiedla Graniczna na rok 2022 przewiduje zbi-
lansowanie kosztów z wpływami, z jednoczesnym 
uwzględnieniem zadłużenia w opłatach przypadają-
cych na eksploatację. Przyjęto, iż przychody wraz 
z pożytkami (bez centralnego ogrzewania) wyno-
sić będą 2.575.494 zł, przyjmując ich zgodność 
z naliczeniami opłat eksploatacyjnych od lokali 
mieszkalnych, lokali użytkowych i garaży. Plan 
wydatków związanych z eksploatacją (również bez 
centralnego ogrzewania) zamyka się w Osiedlu 
w skali roku kwotą 2.429.385 zł.

Przewidywane koszty określono na poziomie 
znanych w momencie planowania danych oraz 
zapowiadanych (i częściowo znanych) nowych  
cen mediów oraz różnych podatków, opłat i świad-

WYKONANIE  RZECZOWO-FINANSOWE 
PRAC  REMONTOWYCH  NA DZIEŃ 31.12.2021 r.  NA  OSIEDLU  GRANICZNA

czeń ustalanych poza Spółdzielnią przez inne 
uprawnione podmioty gospodarcze i publiczne.

Na koszty eksploatacji w sposób zasadniczy 
wpływają też działania wymuszone koniecznością 
dostosowania się do obowiązków wynikających 
z przepisów mających na celu zapewnienie odpo-
wiednich warunków bezpiecznego zamieszkiwania 
w budynkach i użytkowania lokali. Przykładowo 
Prawo Budowlane nakłada obowiązek okresowych 
przeglądów i kontroli budynków, budowli i urzą-
dzeń technicznego wyposażenia.

Dlatego w ramach tych kosztów przewidziano 
przeprowadzenie następujących obowiązkowych 
przeglądów i kontroli:

l kontrole stanu technicznej sprawności obiek-
tów,

l kontrolę szczelności instalacji i urządzeń 
gazowych wraz z usunięciem ujawnionych 
w budynkach usterek,

l kontrolę stanu technicznego przewodów wen-
tylacyjnych i spalinowych wraz z niezbędnym 
czyszczeniem we wszystkich budynkach,

l prace polegające na dezynfekcji, dezynsekcji 
i deratyzacji,

l przegląd stanu i pielęgnacji zieleni.

 

Adres budynku

1 2 3 4 5 6
Floriana 18-22, Krasińskiego 26-28 190,09
Graniczna 63-63c 90,83
Paderewskiego 14-16 76,62
Pułaskiego 24-26 38,24
Pułaskiego 32-34 27,48
Pułaskiego 28-30 33,73
Pułaskiego 36-38 23,53
Francuska 70b 5,10 285,08
Graniczna 19, 25 -206,47
RAZEM 47,18

Razem koszty za 
lata 

1992 -2021*

Wpływy z 
odpisów za 

lata 
1997-2021*/**

Saldo
(3-2)

Saldo na 1 m2 
p.u.m.

Średnie saldo 
statystyczne na 

1 lokal

1 410 353 2 422 200,92 1 011 848 10 764,34
3 891 076 4 082 870,05 191 794 6 393,14

490 845 652 643,10 161 798 5 056,18
2 560 83 319,58 80 759 2 523,73
2 560 75 682,72 73 122 1 433,77
2 560 73 795,74 71 235 2 226,11
2 560 71 668,16 69 108 1 031,46

1 137 477 1 182 804,40 45 327
1 619 228 1 316 319,22 -302 909 -10 096,96
8 559 221 9 961 304 1 402 083 2 660,50

*  do dnia 31.12.2021 r.
**  uwzględnia środki przeksięgowane z funduszu remontowego część „B” 
 i funduszu interwencyjnego
    Zestawienie nie uwzględnia kosztów wymiany wodomierzy i podzielników c.o.

W planowanych kosztach eksploatacji na 2022 
rok przyjęto następujące wydatki:
l energia elektryczna               105.699 zł
l zarządzanie i administrowanie budynkami 

430.293 zł
l usługi gospodarzy               232.229 zł
l opłata za podstawowy sygnał RTV  12.420 zł
l konserwacja domofonów                 23.944 zł
l konserwacja dźwigów                 71.982 zł
 świadczenia i usługi komunalne:
l zimna woda i odprowadzenie ścieków 

600.326 zł
l wywóz nieczystości stałych           234.886 zł
l odczyty wody                                   6.307 zł
l legalizacja wodomierzy                 14.140 zł
l podzielniki ciepła                   8.657 zł
l pozostałe koszty operacyjne dot. całego Osie-

dla                                                       1.783 zł
l inne koszty eksploatacji i utrzymania nieru-

chomości                              656.719 zł
 w tym m.in.:
l płace konserwatorów               148.340 zł
l podatki i opłaty lokalne                 72.681 zł
l pielęgnacja zieleni                 79.638 zł

wymiana stolarki okiennej  2.750 zł

remonty dźwigów 18.209 zł

roboty malarskie 56.160 zł

mała architektura 377.300 zł

roboty nieplanowane  128.683 zł

odpis na fundusz interwencyjny 9.480
zł
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PLANOWANE KOSZTY EKSPLOATACJI OSIEDLA GRANICZNA W 2022 R.
l usługi kominiarskie                 11.758 zł
l ubezpieczenia rzeczowe                 24.059 zł
l kontrola szczelności instalacji gazowych 

20.047 zł
l deratyzacja, dezynfekcja                   5.544 zł
l pogotowie techniczne                 64.042 zł
l odśnieżanie                                   6.416 zł
l kontrole ppoż.                                 10.413 zł

ZAŁOŻENIA  DZIAŁALNOŚCI   
REMONTOWEJ  NA  2022  ROK

Projekt założeń planu remontowego dla Osiedla 
Graniczna został sporządzony w oparciu o znajo-
mość potrzeb remontowych budynków, wynikającą 
z przeglądów stanu technicznego zasobów i infra-
struktury. Uwzględnia on najczęściej występujące 
awarie urządzeń i instalacji, a także posiadane 
możliwości finansowe.

W roku 2022 akumulacja środków finansowych 
uzyskanych z odpisów na fundusz remontowy 
część „B” w łącznej wysokości wynosi 669.776 zł. 
Kwota ta uwzględnia prognozowany bilans otwar-
cia na dzień 1.01.2022 r. w wysokości 147.906 zł. 
Ww. kwota została pomniejszona o 51.060 zł 
w związku z przesunięciem środków na fundusz re-
montowy część „A” z tytułu przyspieszenia spłaty 
zobowiązań oraz o kwotę 31.370 zł przeznaczoną 
na pokrycie części kosztów robót dodatkowych 
poniesionych z funduszu remontowego część „A”.

Na posiedzeniu Rady Osiedla Graniczna w dniu 
23.11.2021 roku Uchwałą nr 8/2021 został przy-
jęty projekt planu remontów na 2022 rok, w któ-
rym przewiduje się wykonanie robót na  kwotę 
633.480 zł.

Proponowany rzeczowo-finansowy zakres planu 
remontów obejmuje następujące zadania:

1.  Roboty instalacyjne wod.-kan.-gaz, c.c.w. 
kwota 100.000 zł

l wykonanie instalacji wodociągowej hydran-
towej w miejsce „suchego pionu” w budynku 
Graniczna 63-63c (klatki 63 i 63A).

2.  Instalacje domofonowe      kwota 124.000 zł
l wymiana instalacji domofonowej w budynku 

Pułaskiego 24-26                    kwota 31.000 zł
l wymiana instalacji domofonowej w budynku 

Pułaskiego 28-30                    kwota 31.000 zł
l wymiana instalacji domofonowej w budynku 

Pułaskiego 32-34                    kwota 31.000 zł
l wymiana instalacji domofonowej w budynku 

Pułaskiego 36-38                    kwota 31.000 zł
3.   Obiekty małej architektury 

kwota 30.000 zł
l wykonanie bram wjazdowej przy budynkach 

Graniczna 19-25a, b, c           kwota 30.000 zł
4.   Roboty drogowe (brukarskie, asfaltowe) 

kwota 250.000 zł
l remont tarasu Floriana 18-22 

kwota 100.000 zł
l remont tarasu Krasińskiego 26-28

kwota 150.000 zł
5.  Rezerwa finansowa            kwota 120.000 zł
 w tym:
l dźwigi                                    \kwota 40.000 

zł
l inne roboty nieprzewidziane  kwota 80.000 zł
6.  Odpis na fundusz interwencyjny
 kwota 9.480 zł

ZAŁOŻENIA  DZIAŁALNOŚCI   
SPOŁECZNO-KULTURALNEJ  

NA 2022 ROK

W roku 2022 Katowicka Spółdzielnia Miesz-
kaniowa obchodzi jubileusz 65-lecia istnienia. 
Z tej okazji Administracja Osiedla zaplanowała 
w II kwartale dla 20 członków KSM wycieczkę.

W 2022 r. na działalność społeczno-kulturalną 
przewiduje się pozyskać kwotę 52.990 zł. Fundusze 
te pozyskujemy w wyniku opłat członków wno-
szonych według stawek 0,05 zł/m2 oraz 0,03 zł/m2 
za mieszkania oraz najemców lokali użytkowych 
według stawki 0,30 zł/m2 powierzchni lokalu,  
łącznie z bilansem otwarcia roku.

Zgodnie z przyjętym projektem planu środki te 
zostaną przeznaczone na:

l pokrycie kosztów  paczek dla 40 seniorów  
(II kwartał)                                   4.000 zł

l organizacja paczek na „Zajączka” dla 30 dzieci 
(II kwartał)                                   1.000 zł

l organizację  wycieczki dla 20 osób (II  kwar-
tał)                                  15.000 zł

l pokrycie kosztów  paczek dla 40 seniorów 
(IV kwartał)                                   8.000 zł

l organizacja  Mikołaja dla 30 dzieci (IV  kwar-
tał)                      4.000 zł

l bilety do teatru  (II i IV kwartał)       4.000 zł
l formy pomocowe zaplanowana kwota 

3.000 zł
l  (dofinansowanie do obiadów w szkole, kolonie, 

zimowiska)

l  dofinansowanie  wewnętrzne dla mieszkańców 
naszego Osiedla uczestniczących w impreza-
chorganizowanych przez Kluby KSM 

3.000 zł
Przedstawiając Państwu projekt założeń dzia-

łalności gospodarczej oraz społeczno-kulturalnej 
Osiedla Graniczna na rok 2022 oczekujemy współ-
pracy w trakcie jego realizacji poprzez bieżące 
zgłaszanie spostrzeżeń, wniosków i uwag. Będą 
one pomocne w procesie zarządzania jak i kon-
struowania planów gospodarczo-finansowych.

Projekty planów działania na 2022 r. Admi-
nistracji Osiedla Graniczna zostały opracowane 
na bazie znanych zewnętrznych i wewnętrznych 
uwarunkowań prawnych, gospodarczych i finanso-
wych (szczególnie uzależnionych od regularnego 
wnoszenia opłat miesięcznych za lokale). Ewentu-
alna zmiana tych uwarunkowań może mieć wpływ 
na zakres i tempo realizacji celów zamierzonych 
i ujętych w przyszłym planie gospodarczo-finan-
sowym Administracji na 2022 rok.

Przedkładając niniejsze sprawozdanie dzięku-
ję tą drogą Zarządowi Katowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej za całoroczną owocną współpracę.

Dziękuję Radzie Osiedla Graniczna za współ-
pracę oraz wsparcie i fachową pomoc przy roz-
wiązywaniu trudnych zagadnień.

Dziękuję również pracownikom Administracji 
Osiedla Graniczna za fachowość, zaangażowanie 
oraz profesjonalne podejście w wykonywaniu 
zadań i obowiązków.

Kierownik Osiedla Graniczna
mgr inż. ZYTA KOPEĆ
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