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

Zarząd Katowickiej Spółdzielni  Mieszkaniowej  

zawiadamia, że  Zebranie Osiedlowe 

OSIEDLA „GWIAZDY” KSM
odbędzie się we wtorek, 13 lutego 2018 roku  

o godz. 1600 w Sali Konferencyjnej KSM w Katowicach 

przy ul. Klonowej 35 c

SPRAWOZDANIE RADY OSIEDLA 
„GWIAZDY” KSM Z DZIAŁALNOŚCI  

W 2017 ROKU

(Dokończenie na str. 2)

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

2.	 Okresowe	sprawozdania:
	 a)	Zarządu	z	działalności	w	roku	2017,
	 b)	Rady	Osiedla	z	działalności	w	roku	2017,
	 c)	Kierownictwa	osiedla	z	działalności	Administracji	Osiedla	w	roku	2017,	w	tym	z	realizacji	

wniosków	uchwalonych	przez	poprzednie	Zebranie	Osiedlowe.
3.	 Przedstawienie	osiedlowego	planu	działalności	gospodarczej	i	społeczno-kulturalnej	na	2018	rok.
4.	 Przedstawienie	kierunków	zmian	statutu	Katowickiej	Spółdzielni	Mieszkaniowej	w	związku	

z	ustawą	„o	zmianie	ustawy	o	spółdzielniach	mieszkaniowych,	ustawy	–	Kodeks	postępowania	
cywilnego	oraz	ustawy	–	Prawo	spółdzielcze”	z	dnia	20.07.2017r.	

5.	 Dyskusja.
6.	 Sprawozdanie	Komisji	Wnioskowej	i	uchwalenie	wniosków	odnośnie	do	działalności	gospo-

darczej,	społecznej	i	kulturalnej	Osiedla.
7.	 Zakończenie	Zebrania.
	 ZARZĄD		KATOWICKIEJ		
	 SPÓŁDZIELNI		MIESZKANIOWEJ
Zgodnie	z	§	12	ust.	1	Regulaminu	Zebrań	Osiedlowych	KSM:	„Przebieg	posiedzenia	może	być	

nagrywany	bądź	filmowany,	a	następnie	rozpowszechniany	tylko	po	wcześniejszym	uprzedzeniu	
uczestników	Zebrania	i	po	wyrażeniu	zgody	przez	wszystkich	uczestników	Zebrania.	Zastrzeżenie	
powyższe	nie	dotyczy	nagrywania	i	filmowania	do	celów	dokumentacyjnych	Spółdzielni”.

Rada	Osiedla	działa	na	podstawie	Statutu	
KSM	oraz	Regulaminu	Rady	Osiedla.	Skład	

Rady	Osiedla:
n Witold	 GOŚCINIEWICZ	 –	 przewod-

niczący	 Rady	Osiedla,	 przewodniczący	 
Komisji	GZS,

n Zdzisław	KOZIEŁ	–	zastępca	przewodni-
czącego	Rady	Osiedla,

n Witold	STAROWICZ	–	Zastępca	Przewod-
niczącego	Rady	Osiedla,	przewodniczący	
Komisji	Społeczno-Kulturalnej	i	Rozjemczej,

n Zdzisław	 KRZEWIŃSKI	 –	 sekretarz	
Rady	Osiedla,

n Urszula	GAWRON	–	przewodnicząca	Ko-
misji	Ekonomicznej,	członek	Rady	Osiedla,					

	 Irena	Faska	–	członek	Rady	Osiedla,
n Agata	MEINERT	–	członek	Rady	Osiedla.
Rada	Osiedla	działa	w	trzech	komisjach:

l	 Komisja	(GZS)	–	Gospodarka	Zasobami	Spół-
dzielni,

l	 Komisja	Ekonomiczna,
l	 Komisja	Społeczno-Kulturalna	i	Rozjemcza.
W	okresie	objętym		sprawozdaniem	Rada	Osie-

dla		działa	w	oparciu	o	Ramowy	Plan	Pracy.
Rada	Osiedla	odbyła	w	roku	2017	jedenaście	

planowanych	posiedzeń	plenarnych	oraz	jed-
no	nadzwyczajne,	dotyczące	rozpisanej	ankiety	
w	sprawie	nowych	warunków	dozorowania	bu-
dynków.	Działania	te	prowadzono	ze	względu	na	
zmianę	wysokości	opłat	za	dozorowanie	budynków	
wymuszonej	poprzez	zmianę	przepisów	prawa.	

W	szczególności	Rada	Osiedla	wypowiedziała	
się	w	następujących	kwestiach	:
l	 przyjęcie	założeń	ekonomiczno-gospodarczych	

na	2018	r.,
l	 przygotowanie	planu	remontów	na	rok	2018,
l	 przygotowanie	korekty	założeń	gospodar-

czych	i	ekonomicznych	oraz	planu	remontów																					
w	2017	r.	Korekty	te	wynikały	z	potrzeby	
zapewnienia	wykonania	remontów	w	zakresie	
najpilniejszych	potrzeb	przy	jednoczesnym	
zapewnieniu	bezpieczeństwa	mieszkańców,	

PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA OSIEDLOWEGO 

biorąc	pod	uwagę niepodwyższanie	stawki	
remontowej	w opłatach,

l	 bieżąca	analiza	wykonywania	planu	remon-
tów	w 2017	roku	w zakresie	rzeczowym																													
i finansowym,	dokonywana	w ramach	każdego	
plenarnego	posiedzenia Rady,

l	 bieżąca	analiza	kosztów	i wpływów	w za-
kresie	funduszu	remontowego	i eksploata-
cji,	jak		również		wysokości	zadłużenia	za	
lokale	mieszkalne	i użytkowe	(na	30 lis- 
topada	2017	r.	wynosi	–	337.329,81	zł).  
Na	tę	kwotę	składają	się	zaległości	w opła-
tach	za	lokale	mieszkalne	i niemieszkalne,	
zaległości	zasądzone	oraz	zaległości sporne.

W	rozbiciu	na	poszczególne	budynki	i	piętra,	
zadłużenia	te	są	umieszczane	na	tablicach	ogło-
szeń	na	bieżąco.
Zadłużenie	bieżące	w	opłatach	w	budynkach	

na	koniec	grudnia	2017	r.	przedstawia	się		na-
stępująco:
l	 Uniwersytecka	25	 										41.443,43	zł	
l	 Uniwersytecka	29	 										12.172,25	zł
l	 Roździeńskiego	86	A	 											82.801,41	zł	
l	 Roździeńskiego	86	 										29.496,61	zł	
l	 Roździeńskiego	88	 											34.908,09	zł
l	 Roździeńskiego	90	 											42.637,30	zł	
 Razem	wynosi:                 								243.459,09	zł														                  
Suma	zadłużeń	utrzymuje	się	na	wysokim	pozio-

mie	i	w	sposób	zdecydowany	niekorzystnie	wpły-
wa	na	sytuację	ekonomiczną	Osiedla”Gwiazdy”	
KSM	i	całej	Spółdzielni,	w	tym	ma	to	wpływ	na	
pokrycie	kosztów	eksploatacji	a	w	szczególności	
na	możliwości	remontowe	Osiedla.
Rada	Osiedla	w	2017	r.	zajmowała	się	miedzy	

innymi	ustaleniami	zakresu	robót	remontowych													
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i	eksploatacyjnych	a	następnie	uczestniczyła	w	ich	
odbiorach	finansowych	zarówno	z	funduszu	„A”	
i	„B”	związanych	m.	in.	z:
l	 zakończeniem	kompleksowych	robót	termo-

modernizacyjnych	elewacji	budynku	Uni-
wersytecka	25	wraz	z	dachem	i	balkonami	
–	finansowane	z	funduszu	„A”,

l	 wykonaniem	kompleksowej	termomodernizacji	
elewacji		budynku	Uniwersytecka	29	wraz												
z	remontem	balkonów	i		dachu	–	finansowane	
z	funduszu	„A”,

l	 wykonaniem	remontu	generalnego	zsypu	
w	budynku	Roździeńskiego	86a,

l	 wykonaniem	remontu	chodników	na	tere-
nie	Osiedla	Gwiazdy,	a	w	szczególności:	 
przy	budynkach	ul.	Uniwersytecka	25,	29	
i	Roździeńskiego	86a,	86,	88	i	90,

l	 wykonaniem	przy	budynku	al.	Roździeńskiego	
90	modernizacji	skarpy	do	wejścia	główne-
go,	oraz	naprawa	nawierzchni	przy	głównej	
komorze	zsypowej	z	tyłu	budynku.

l	 wykonaniem	remontu	Wewnętrznych	Linii	
Zasilających	w	budynku	Uniwersytecka	29.

l	 Rada	Osiedla	pozytywnie	opiniowała	wybór	
firmy	ochroniarskiej.	Wybrano	najkorzystniej-
szą	ofertę	firmy	gwarantującej	wysoką	jakość	
usług,	przy	zachowaniu	odpowiednio	niskiej	
ceny,	co	doprowadziło	do	wydłużenia	ochrony	
budynków	przy	zachowaniu	dotychczasowej	
opłaty	za	dozorowanie,

l	 Rada	Osiedla	wraz	Administracją	Osiedla	
„Gwiazdy”	KSM	zajmowała	się	na	bieżą-
co	sprawdzaniem	utrzymania	infrastruktu-
ry	osiedla,	ustaleniem	terminów	koszeniem	
trawników,	dbałością	o	drzewostan,	stałym	
zapewnieniem	sprawności	instalacji	wodo-
ciągowych,	kanalizacyjnych,	elektrycznych,	
przewodów	kominowych	wentylacyjnych	
i	spalinowych,	monitoringu	P.POŻ.	oraz	czuj-
ników	gazu	itd.	Rada	Osiedla	stwierdza,	że	
na	bieżąco	usuwano	wszelkie	awarie,	dbano	
o	estetyczny	wygląd	Osiedla	w	tym	również	
o	oświetlenie	zewnętrzne	mając	na	uwadze	
bezpieczeństwo	Mieszkańców,

l	 Rada	analizowała	na	bieżąco	funkcjonowanie	
Klubu	KSM	„Pod	Gwiazdami”	-	w	szczegól-
ności	dokonywała	ocen	realizacji	planu	dzia-
łalności	społeczno-kulturalnej	w	2017	r.	oraz	
przygotowania	planu	działalności	społeczno-
-kulturalnej	na	2018	r.	wraz	z	finansowaniem	
tej	działalności	na	rzecz	dzieci,	młodzieży	oraz	
seniorów	i	mieszkańców,

l	 Członkowie	Rady	Osiedla	brali	udział	w	kwa-
lifikacji	uczestników	na	imprezy	społecz-
no-kulturalne	organizowane	przez	Dział	
Społeczno-Kulturalny	KSM,	z	których	co	
roku	korzystają	nasi	Mieszkańcy,

l	 Kontynuowano	naprawę	balkonów	w	budynku	
Roździeńskiego	88,	w	zależności	od	pilnych	
potrzeb	prace	wykonywane	są	na	innych	bu-
dynkach	tj.	al.	Roździeńskiego	86	i	86A	,	jak	
również	kontynuowana	jest	naprawa	tarasów.	
W	roku	2017		wyremontowano	dwa	tarasy,	
jeden	w	budynku	al.	Roździeńskiego	Nr	86A	
i	jeden	w	budynku	al.	Roździeńskiego	90,	

Rada	Osiedla	uważa,	że	aby	utrzymać	odpo-
wiedni		stan	techniczny	zasobów	Osiedla	na	lata	
następne	należy:
l		 systematycznie,		co	roku	wprowadzić	jeden	

dźwig	do	remontu	i	modernizacji	z	uwagi	na	
specyficzną	intensywną	pracę	tych	dźwigów	
w	budynkach	wysokościowych	25	piętrowych	

–	finansowanie		z	funduszu	(A	i	B)	50%	z	„A”;	
50%	z	„B”,	

l		 systematycznie	wymieniać	instalację	wodną	
(piony),	wewnętrzną	kanalizację	sanitarną																							
i	kanalizację	deszczową	(piony	i	poziomy),

l		 przeprowadzać	systematycznie		konserwacje	
dachów	oraz	ich	ewentualne	remonty,	

l		 przeprowadzać	remonty	instalacji	elektrycznej	
oraz		pionów	wewnętrznych	linii	zasilających,

l		 przeprowadzać	remonty	oraz	bieżące	napra-
wy	pionów	zsypów	w	kolejnych	budynkach	
Roździeńskiego		88,	90	o	ile	będzie	potrze-
ba	techniczna,

l		 systematycznie	wymieniać	stolarkę	okienną,
l	 przeprowadzać	remonty	oraz		bieżące	naprawy	

tarasów	i		balkonów	których	jest	760	szt.
Rada	Osiedla	–	przyjęła	na	2018	rok:

l	 projekt	Planu	Remontów,	projekt	założeń	
ekonomicznych	oraz	projekt	„Działalności	
Społeczno-Kulturalnej	Osiedla”.	Przyjęcie	
Uchwałami	ww.		planów	na	rok	2018	nastąpi	
po		Zebraniu	Osiedlowym	w	lutym	2018	r.

W	związku	z	postulatem	zgłoszonym	na	po-
przednim	Zebraniu	Osiedlowym	Osiedla	„Gwiaz-
dy”	KSM	-	dotyczącym	organizacji	imprezy	
plenerowej	TAURON	NOWA	MUZYKA	na	
terenach	Muzeum	Śląskiego	-	dnia	21.03.2017	
r.	odbyło	się	spotkanie		w	Klubie	KSM	„Pod	
Gwiazdami”	przy	al.	Roździenskiego	86A	z	rad-
nym	Maciejem	Biskupskim	i	organizatorami		
ww.	festiwalu	
W	wyniku	uzgodnień	-	po	interwencjach	i	zgło-

szeniach	Rady	Osiedla	i	KSM	-	organizatorzy	
festiwalu	zrezygnowali	z	ustawienia	dużego	na-
miotu	ze	sceną	koncertową	na	terenie	otwartym													
i	część	koncertów	była	organizowana	w		salach		
NOSPR-u	oraz	w	siedzibie	Międzynarodowycego	
Centrum	Kultury	(MCK).		
Najbardziej	inwazyjne,	głośne	koncerty	zostały	

przeniesione	do	siedziby	MCK,	co	pozwoliło	
na	zmniejszenie	natężenia	hałasu,	a		tym	sa-
mym	uciążliwości	dla	mieszkańców	były	znacz-
nie	mniejsze.
l	Komisja	GZS	(Gospodarka	Zasobami	Miesz-

kaniowymi)	-		odbyła	w	2017	r.	dziesięć	posiedzeń:		
–		 głównie	zajmowała	się	problemami	technicz-

nymi	budynków	oraz	infrastrukturą	osiedlową
–		 obligatoryjnymi	czynnościami	są		przeglądy	

wiosenne	i	jesienne	Osiedla,		które	stanowią		
m.	in.	podstawę		do	opracowania	planu	re-
montów	i	eksploatacji	z	wynikami	przeglądów	
–	Protokoły	są	w	posiadaniu	Administracji	
Osiedla	-	z	wnioskami	przedstawia	każdorazo-
wo	Komisja	GZS	na	plenarnych	posiedzeniach	
Rady	Osiedla.

Członkowie	komisji	wraz	z	Kierownikiem	Osie-
dla	uczestniczą	w	odbiorach	robót	remontowych	
wykonywanych	z	funduszu	remontowego	część	
„A”	i	część	„B”	-	np.	wymiana	stolarki	okiennej,	
drzwiowej,		remonty	i	naprawa	urządzeń	dźwigo-
wych,	wymiana	instalacji	wodnej,	kanalizacyjnej,	
elektrycznej,	zabezpieczenie	dachów,	piwnic,	
balkonów,	tarasów,	odbiory	i	remonty	infrastruk-
tury	osiedlowej	oraz	uczestniczyli	w	spotkaniach	
wraz	z	kierownictwem	Osiedla			przy	omawianiu	
warunków	dla	różnych	inwestycji,	
Członkowie	Komisji	wspólnie	z	Kierownikiem	

administracji	osiedla	uczestniczyli	w	komisjach	
przetargowych	bądź		opiniowali:	
l	 terminy	pielęgnacji	trawników	(koszenia)	oraz	

pielęgnacji	drzewostanu,
l	 remonty	urządzeń	dźwigowych	w	budyn-

kach	osiedla,
l	 kompleksowy	remont	zsypu	w	budynku	Roź-

dzieńskiego	86a,

l	 chodników	na	terenie	osiedla,
l	 przeglądy	gwarancyjne	urządzeń	zabawowych	

na	placu	zabaw	zbudowanym	z	funduszy	bu-
dżetu	obywatelskiego,

l	 termomodernizację	elewacji	w	budynku	przy	
ul.	Uniwersyteckiej	29.

Członkowie	Rady	a	w	szczególności	Człon-
kowie	Komisji	GZS	aktywnie	wspierali	poprzez	
promowanie	wszelkie		inicjatywy	(projekty)	oby-
watelskie	finansowane	z	budżetu	obywatelskiego	
na	rok	2017.
l Komisja	Ekonomiczna	-		w	okresie	spra-

wozdawczym	w	2017	roku		odbyła	12		posiedzeń,	
na	których	głównie	zajmowała	się:
l	 Analizą	kosztów	i	wpływów	w	zakresie	eks-

ploatacji	podstawowej	i	remontów.
l	 Bieżącymi	sprawami	przedstawionymi	przez	

Administrację	Osiedla	„Gwiazdy”.
l	 Opracowaniem	wstępnych	założeń	ekono-

micznych:
a.		 z	zakresem	eksploatacji	podstawowej	na	

rok	2018,
b.		 z	zakresem	funduszu	remontowego	na	rok	

2018.	
l	 Analizą	zaległości	w	opłatach	za	lo-

kale	mieszkalne	i	użytkowe		naszego	osiedla	na	
podstawie	wykazów	zaległości	na	poszczególne	
budynki	przygotowanych	przez	Dział	Ewidencji	
Opłat	Czynszowych	KSM.
Na	podstawie	rozmów	wyjaśniających,	na	które	

zaproszono 171 osób,	wystawiono	opinie	dla	Za-
rządu	KSM	lub	Rady	Nadzorczej.	Na	rozmowy,	
które	członkowie	Komisji	Ekonomicznej	prze-
prowadzili	przybyło	7	członków,	podziałały	one	
dyscyplinująco	w	wielu	przypadkach	na	skutek	
czego	wielu	członków	zalegających	z	opłatami	
przedstawiało	dokumenty	świadczące	o	dokona-
nych	wpłatach	redukujących	lub	likwidujących	
zadłużenie	w	całości.
Wielu	dłużników	rozpoczęło	negocjacje	z	Za-

rządem	Katowickiej	Spółdzielni	Mieszkaniowej														
w	sprawie	warunków	spłaty	zadłużenia.	
Niestety	są	również	nierzetelni	członkowie,	

którzy	regularnie	uchylają	się	od	regulowania	opłat	
miesięcznych	za	lokale	mieszkalne	i	użytkowe.
Za	okres	sprawozdawczy	2017	roku	w	wyniku	

działań	Komisji	Ekonomicznej	udało	się	skłonić	
dłużników	do	spłaty	zadłużenia	na	łączną	kwotę		
115.030,51	zł.
Komisja	Społeczno-Kulturalna	i Rozjemcza	

spotykała	się	w	okresie	za	2017	r.	cztery	razy.	
Jednokrotnie	rozpatrywała	skargę	mieszkańców	
na	niewłaściwe	zachowanie	się	lokatorki	wobec	
pozostałych	lokatorów	piętra.	Dzięki	przeprowa-
dzonym	mediacjom	udało	się	załagodzić	spór.
Tematem	3	posiedzeń	komisji	było	podsu-

mowanie	Akcji	„Zima”,	„Lato”	podczas	któ-
rych	odbyło	się	wiele	imprez	dla	dzieci,	które	
nie	 wyjechały	 na	 wakacje.	 Również	 zwra-
cano	uwagę	na	zwiększenie	działalności	dla	
seniorów	 i	 mieszkańców	 naszego	 Osiedla. 
Komisja	 pozytywnie	 ocenia	 działalność	
Klubu	 KSM	 pod	 „Gwiazdami”	 za	 2017	 r. 

Rada	Osiedla	składa	podziękowanie	za	współ-
pracę	w		2017	roku	Zarządowi	KSM	oraz	podle-
głym		pracownikom,	Radzie	Nadzorczej	KSM,	
Kierownictwu	Osiedla	„Gwiazdy”	KSM	–	wraz	
z	pracownikami,	Gospodarzom	poszczególnych	
budynków	a	w	szczególności	Mieszkańcom	Osie-
dla	„Gwiazdy”	KSM.

RADA	OSIEDLA	
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI 
OSIEDLA „GWIAZDY” KSM ZA 2017 ROK 

oraz zamierzenia remontowe i eksploatacyjne na 2018 rok
I.		INFORMACJE		OGÓLNE		 
DOTYCZACE	OSIEDLA:

Zasoby	Osiedla	„Gwiazdy”	Katowickiej	Spół-
dzielni	Mieszkaniowej	stanowią:

l		 4	budynki	wysokościowe	25-kondygnacyj-
ne	-	zlokalizowane	przy	al.	Roździeńskiego	 
Nr	86A,	86,	88,	90

l		 2	budynki	wysokie	14	kondygnacyjne	znajdu-
jące	się	przy	ul.	Uniwersyteckiej	Nr	25	i	29.

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

l		 1	076	lokali	mieszkalnych	o	pow.	użytkowej	
56.238	m2,	w	których	zamieszkuje	2.211	osób	
(wg	stanu	na	dzień		31.12.2017	r.),

l		 36	 lokali	użytkowych	o	pow.	użytkowej	
3.231	m2,

l		 10	garaży	wbudowanych	i	2	boksy	garażowe	
o	łącznej	powierzchni	użytkowej	166	m2,

l		 11	garaży	wolnostojących,	którymi	zarządza	
bezpośrednio	Zakład	Usług	Parkingowych	
KSM	z	siedzibą	przy	ul.	Brzozowej,	 tel.	
32/201-05-94,	32/205-41-56.

Teren	Osiedla	„Gwiazdy”	KSM	to	powierzchnia	
prawie	46.400	m2,	na	której	tereny	zielone	zajmują	
23.630	m2	–	wraz	z	placami	zabaw,	skwerami	
i	skalniakami.	
W	obrębie	osiedla	znajdują	się	cztery,	odpo-

wiednio	oznakowane,	place	zabaw	tj.:	nowy	plac	
zabaw	i	rekreacji	pn.	„Kraina	integracji	pokoleń”	
przy	al.	Roździeńskiego	90	(	powstały	w	ramach	
Budżetu	Obywatelskiego	2015	r.),	place	zabaw	
przy	al.	Roździeńskiego	88	i	przy	ul.	Uniwersy-
teckiej	29.	Ponadto	przy	budynku	Uniwersytecka	
25	znajduje	się	plac	z	urządzeniami	siłowni	ze-
wnętrznej	i	urządzeniami	zabawowymi.	Wszystkie	
urządzenia	zabawowe	i	urządzenia	siłowni	co	
roku	poddawane	są	przeglądom	technicznym,	
konserwacji	i	odnawianiu.
Na	Osiedlu	znajdują	się	parkingi	i	miejsca	po-

stojowe,	na	których	aktualnie	może	parkować	
ponad	700	samochodów,		a	mianowicie:
a)		 parkingi	niestrzeżone	przy	budynkach	al.	

Roździeńskiego	86A,	86,	88	i	90	–	na	270	
miejsc	postojowych,

b)		 parking	niestrzeżony	przy	al.	Roździeńskiego	
86A	-	86	-	wzdłuż	ekranu	akustycznego	przy	
ul.	Dudy	Gracza	–	na	113	miejsc	postojowych,

c)		 parking	strzeżony	Zakładu	Usług	Parkingo-
wych	KSM	–	na	214	miejsc	postojowych,

d)		 miejsca	postojowe	i	parking	niestrzeżone	przy	
budynkach	na	ul.	Uniwersytecka	25	i	29	-	dla	
110	samochodów,

e)		 miejsca	postojowe	przy	Pawilonie	handlowym	
dla	14	samochodów.

Wyznaczono	również	13	miejsc	do	parkowania	
samochodów	dla	osób	niepełnosprawnych.

 II.	ADMINISTRACJA	 
OSIEDLA	„GWIAZDY”	KSM

Administracja	Osiedla	znajduje	się	w	budynku	
przy	al.	Roździeńskiego	86A	w	Katowicach,	tel.	
32/258-74-59,

Obsługę	mieszkańców	zapewniają:
l		 kierownik	Osiedla,
l		 3	administratorki,
l		 1	pracownik	techniczny	-	mistrz,
l		 3	konserwatorów.			

Gospodarze	budynków	na	bieżąco	zajmują	się	
sprawami	utrzymywania	czystości	i	porządku	
w	budynkach	i	ich	otoczeniu.	Na	tablicach	ogło-
szeń	w	każdym	budynku	wywieszone	są	stosowne	
informacje	odnośnie	możliwości	kontaktu	z	gos- 
podarzem	budynku	oraz	ze	służbami	miejskimi.

Godziny	pracy	Administracji	Osiedla	„Gwiaz-
dy”	KSM:
l		 poniedziałek	 800	-	1600

l		 wtorek	 800	-	1700

l		 środa		 800	-	1700

l		 czwartek	 800	-	1600

l		 piątek	 830	–	1430

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

III.	KLUB	KATOWICKIEJ	SPÓŁDZIELNI	
MIESZKANIOWEJ	„POD	GWIAZDAMI”

Siedziba	Klubu	znajduje	się	w	budynku	przy	al.	
Roździeńskiego	86A	(tel.	32/203-50-56).		Kierow-
nikiem	Klubu	jest	mgr	Aleksandra	Tolasz,	która	
przejęła	te	obowiązki	od	1.09.2017	r.	z	uwagi	na	
fakt,	iż	poprzedni	kierownik	klubu	pani	Agnieszka	
Balcer	zakończyła	pracę	w	dniu	31.08.2017	r.	
W	tym	miejscu	należą	się	podziękowania	Agniesz-
ce	Balcer,	która		w	czasie		krótkiej	pracy	w	Klubie	
„Pod	Gwiazdami”	dała	się	poznać	jako	dobry	
organizator	i	osoba	mocno	zaangażowana	w	dzia-
łalność	społeczno-kulturalną	osiedla.

Godziny	działalności	Klubu:

l		 w	miesiącach:	I,II,(	za	wyjątkiem	ferii	zi-
mowych)		III,	IV,	V,VI,	IX,X,	XI,XII:	od	
poniedziałku	do	piątku	od	1300	–	1900,

l		 w	czasie	tzw.	„Akcji	Zima”	w	okresie	fe-
rii	zimowych	oraz	„Akcji	Lato”	od	lipca	do	
sierpnia	Klub	jest	czynny	od	poniedziałku	do	
piątku	od 900	-	1400.

IV.	INFORMACJE	DODATKOWE	 
DOTYCZĄCE	BUDYNKÓW	OSIEDLA

Dla	bezpiecznego	zamieszkiwania,	w/w	budynki	
wyposażone	są	odpowiednio	w:

1.		 monitoring	ppoż.	w	budynkach	przy	al.	Roź-
dzieńskiego	88	i	90	połączony	bezpośrednio	
ze	Strażą	Pożarną	i	Stacją	Monitorowania	
Pożarowego	NOMA-2,

2.		 czujniki	DK-1	oraz	HB	361	sygnalizujące	
nieszczelności	instalacji	gazowej	w	budynkach	
przy	al.	Roździeńskiego,

3.		 system	automatycznego	oddymiania	budyn-
ków:	we	wszystkich	budynkach	Osiedla,

4.		 drzwi	ppoż.	o	odporności	ogniowej	EI-30	(200	
szt.w	budynkach	typu	„Gwiazda”)	i	o	odpor-
ności	ogniowej	EI-60	(54	szt.	w	budynkach	
przy	ul.	Uniwersyteckiej),

5.		 system	oświetlenia	awaryjnego	dróg	ewaku-
acyjnych,

6.		 instalację	hydrantową	tzw.	„mokrą”	Ø	80	-	po	
2	piony	w	budynku,

7.		 instalację	tzw.	oświetlenia	lotniczego	na	bu-
dynkach	typu	„Gwiazda”,

8.		 monitoring	osób	i	mienia	w	budynkach	przy		
al.	Roździeńskiego	86A,	86,	88	i	90,

9.		 system	dodatkowego	zasilania	w	wodę	do	
celów	przeciwpożarowych	o	złączach	4	x	 
Ø	75	zainstalowany	jest	w	budynku	przy	al.	
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Roździeńskiego	86A.	W	pozostałych	budyn-
kach,	zgodnie	z	przepisami	pożarowymi,	sys-
tem	ten	będzie	montowany	systematycznie	
w	kolejnych	latach.

V.	REMONTY	WYKONANE	 
W	BUDYNKACH	OSIEDLA	„GWIAZDY”	
KSM	w	2017	r.	oraz	na	terenach	przyległych	
-	finansowanie	z	Funduszu	remontowego	

część	„B”

I.		 Wymiana	stolarki	okiennej	przedstawiała	
się	następująco:

1.		 Wymiana	stolarki	okiennej	przez	KSM
        l	w	3	mieszkaniach	wymiana	8	szt.	okien	tj.	

13,75	m2	-	koszt	7.629,19	zł	(	75%	z	kwoty	
faktury	=	10.172,25	zł)

 l	w	lokalu	użytkowym	Nr	IX	w	budynku	
przy	al.	Roździeńskiego	90	–	koszt 3.536,59 
zł

      l	wymiana		5	szt.	okien	w	maszynowni	
dźwigów	w	budynku	przy	al.	Roździeńskiego	
88		-	koszt	1.939,26	zł

2.		 Realizowana	przez	członków	Spółdzielni	
we	własnym	zakresie	(refundacje)	-	koszt	
23.687,10 zł 

II.	 Wymiana	stolarki	drzwiowej	realizowana	
przez	KSM:

1.	 Wymiana	drzwi	wejściowych	do		budynku	
al.	Roździeńskiego	88	-	koszt	7.906,21	zł

III.	 	Roboty	murarskie,	w	tym	m.	in.:
1.			 Wykonanie	zalecenia	kominiarskiego		w	bu-

dynku		al.	Roździeńskiego	Nr	90		naprawa	
uszkodzonej		czapy	kominowej	w	pionie	
I	mieszkań		–	koszt	1.589,65	zł

2.		 Remont	tarasu	Nr	IV	w	budynku	przy	al.	
Roździeńskiego	90	–	koszt	20.923,72	zł

3.		 Remont	tarasu	nr	II	w	budynku	przy	al.	Roź-
dzieńskiego	86A	–	koszt	20.989.78	zł	

4.	 Wykonanie	napraw	balkonów	(piony	VI,	
VII	i	VIII)	,	w	tym	zabezpieczenie	przed	
odspajaniem	się	tynków	czołowych	i	tynków	
na	„podniebieniach”	balkonów	na	budynku	
al.	Roździeńskiego	88,	oraz	wykonanie	kom-
pleksowego	remontu	balkonów	na	budynkach:	
al.	Roździeńskiego	88/180,	88/182,	86A/180	

								oraz	ul.	Uniwersytecka	29/168	–	koszt	łączny	
231.959,57	zł

5.		 Naprawa	ściany	nośnej	w	dużym	pokoju	
jednego	z	mieszkań	w	budynku	al.	Roździeń-
skiego	86	–	koszt	2.996,81	zł

6.		 Naprawa	tynków		balustrady	oraz	podniebie-
nia	schodów	wraz	z	miejscowymi	naprawami	
schodów	wejścia	do	lokalu	użytkowego	Nr	
XI	w	budynku	przy		al.	Roździeńskiego	90	
i	naprawa	posadzki	podestów	oraz	elementów	
balustrad	przy	wejściu	do	lokalu	użytkowego	
Nr	IIIA	w	budynku	przy	al.	Roździeńskiego	
86A–	koszt	16.677,43	zł

7.		 Przebudowa	stropu	przyziemia	klatki	schodo-
wej	oraz	ściany	wewnętrznej		w	celu	adaptacji	

pomieszczeń	Klubu	KSM	w	budynku	przy	al.	
Roździeńskiego	86A	i	wykonania	dojścia	do	
komórki	elektrycznej	na	I	piętrze	budynku

								-	koszt	22.567,79	zł
8.		 Naprawa	ściany	fundamentowej	w	piwnicy	

pod	I	pionem	mieszkań	budynku	al.	Roździeń-
skiego	86A,	po	zakończeniu	prac	związanych	
z	wymianą	nieszczelnych,	skorodowanych	rur	
instalacji	kanalizacyjnej	-	koszt	2.491,85	zł

9.		 Wykonanie	kompletnego	remont	kanału	zsy-
powego	(wymianę	rur	kanału	zsypowego	
od	głównej	komory	zsypowej	do	24	pietra	
budynku	wraz	z	wymianą	szuflad	zsypowych	
na	24	piętrach	budynku)	w	budynku	al.	Roź-
dzieńskiego	86A	–	koszt	164.701,48	zł

10.		Montaż	drzwi	p.poż	na	I	piętrze	budynku	przy	
al.	Roździeńskiego	88,	prowadzących	z	lokalu	
użytkowego	Nr	I,	tj.	Przedszkola	Nr	67	na	
klatkę	schodową	oraz	naprawa	murku	pod	
oknem	przy	wejściu	do	lokalu	użytkowego	

								Nr	V	(	sklepu	spożywczego	)	wraz	z	wykona-
niem	parapetu	z	płytek	ceramicznych		-	koszt	
3.056,89	zł.		

IV.		Roboty	malarskie
1.		 Oczyszczenie	(	odglonienie	)	i	pomalowanie	

farbami	silikonowymi	części	ściany	elewacji		
od	strony	północnej	budynku		przy	al.	Roź-
dzienskiego	90,	w		III	pionie	mieszkań	od	
I	piętra	do	11	piętra			-	koszt		21.460,22	zł

V.		 Roboty	instalacji	wod-kan.,	gaz.
1.		 Wymiana	instalacji	deszczowej	w	piwnicy	

budynku	al.	Roździeńskiego	86A	,	pod	II	
pionem	mieszkań	-	koszt	5	764,38	zł

2.		 Wymiana	pionów	wodnych	w	budynkach	przy	
al.	Roździeńskiego	86a,	86,	88	i	90	(wg	stanu	
na	dzień	sporządzenia	sprawozdania)	-	koszt	
18.810,23	zł

3.		 Wymiana	pionów	kanalizacyjnych	w	bu-
dynkach	przy	al.	Roździeńskiego	86a,.	86,	
88	i	90	-	koszt	52.666,14	zł

4.		 Kamerowanie	odcinka	przykanalika	sieci	ka-
nalizacji	sanitarnej	od	studzienki	S.1	w	stronę	
budynku	Uniwersytecka	Nr	29	-	koszt	857,59  
zł

5.		 Wykonanie	naprawy	-	metoda	bezwykopową	
-	czynnej	kanalizacji	zewnętrznej	od	strony	
wschodniej	budynku	przy	ul.	Uniwersyteckiej	
29		–	koszt	72	795,61	zł

6.		 Wymiana	skorodowanych	żeliwnych	rewizji	
z	kompensacjami	na	podwójnych	pionach	
instalacji	kanalizacji	deszczowej		Ø	160	pro-
wadzonych	w	szachtach	technicznych	przy	
III	oraz	VII	pionie	mieszkań	na	rewizję	PCV	
w	budynku	przy	al.	Roździeńskiego	88	–	koszt	
14.572,65	zł

7.		 Wymiana	skorodowanych	żeliwnych	rewizji	
z	kompensacjami	na	podwójnych	pionach	
instalacji	kanalizacji	deszczowej		Ø	160	
prowadzonych	w	szachtach	technicznych	
przy	III	oraz	VII	pionie	mieszkań	na	rewizję									
PCV	w	budynkach	przy	al.	Roździeńskiego	
86A	i	90	–	koszt	21	313,87	zł

    8.	Wymiana	uszkodzonego	pionu	kanaliza-
cji	Ø	110	pomiędzy	dwoma	mieszkaniami	
w	budynku	przy	

								al.	Roździeńskiego	88	–	koszt	1.292,19	zł

VI.		Roboty	elektryczne
1.			 Montaż	słupa	oświetleniowego	na	terenie	

przy	placu	rekreacji	przed	budynkiem	Uni-
wersytecka	25	–	koszt	6.837,20	zł 

2.		 Montaż	słupa	oświetleniowego	na	terenie	przy	
placu	zabaw		przed	budynkiem	Uniwersytecka	
29	–	koszt	6.837,20	zł

VII.	Mała	architektura
1.		 Wymiana	uszkodzonej	nawierzchni	asfalto-

wej	na	nawierzchnię	z	kostki	brukowej		przy	
budynku	Uniwersytecka	Nr	25	(od	strony	
wejścia	głównego	w	stronę	budynku	Uni-
wersytecka	21)	–	koszt	28.537,88	zł

2.		 Wymiana	uszkodzonej	nawierzchni	asfal-
towej	na	nawierzchnię	z	kostki	brukowej		
przed	wejściem	głównym	do	budynku	al.	
Roździeńskiego	86	II	etap	–	koszt 43.084,09 
zł

3.		 Wymiana	uszkodzonej	nawierzchni	asfaltowej	
na	nawierzchnię	z	kostki	brukowej	na	dwóch	
chodnikach	od	strony	południowej	budynku	
al.	Roździeńskiego	90	w	stronę	Szkoły	Pod-
stawowej	Nr	2	–	koszt	24.350,07	zł

4.		 Wymiana	uszkodzonej	nawierzchni	z	płytek	
chodnikowych	na	nawierzchnię	z	kostki	bru-
kowej	od	strony	zachodniej	budynku	przy	al.	
Roździeńskiego	86A	–	koszt	24.251,08	zł.

VIII.	Roboty	związane	z	remontami	dźwigów	
osobowych

1.		 Wymiana	 stycznika	obwodu	 luzownika		
w	dźwigu	Nr	III	w	budynku	al.	Roździeń-
skiego	86A	oraz	wymiana	obciążki	 liny	
ogranicznika	prędkości		w	dźwigu	Nr	I	w	
budynku	przy	al.	Roździeńskiego	88	-	koszt		
1.606,09	zł

2.			 Modernizacja	dźwigu	osobowego	Nr	II	w	bu-
dynku	przy	al.	Roździeńskiego	90	-	kontynu-
acja	robót	z	2016	r.	–	koszt		282.470,19	zł

3.		 Wymiana	dwóch	przycisków	w	kasecie	ste-
rowej	w	kabinie	dźwigu	Nr	II	w	budynku	al.	
Roździeńskiego	86	oraz	wymiana	uszkodzo-
nej	stacyjki	w	kabinie	dźwigu	Nr	I	w	budynku	
przy	al.	Roździeńskiego	86A	–	koszt	685,03 
zł

4.			 Naprawa	falownika	dźwigu		Nr	II	oraz	wy-
miana	2	szt.	styczników	i	2	szt.	przekaźni-
ków	w	dźwigu	Nr	III	w	budynku	przy	al.	
Roździeńskiego	88	–	koszt		4.662,16	zł

5.		 Wymiana		4	szt.	rolek	drzwi,	4	szt.	rolek	mi-
mośrodowych,	4	szt.	suwaków	w	drzwiach,	12	
szt.	rolek	przeciwwagi	i	4	szt.	prowadników	
kabinowych	w	dźwigu	Nr	III	w	budynku	przy		
al.	Roździeńskiego	90	oraz	wymiana	koła	

							obciążki	i	4	szt.	prowadników	kabinowych	
w	dźwigu	osobowym		Nr	II	w	budynku	przy	
ul.	Uniwersyteckiej	29	–	koszt	2.242,84	zł

6.		 Wymiana	krzywki	napędu	drzwi	i	regulacja	
po	wymianie	w	dźwigu	Nr	II	w	budynku	przy	
al.	Roździeńskiego	88	–	koszt	1.292,84	zł

7.		 Wymiana	stycznika	luzownika	w	dźwigu	
4.	Montaż	drzwi	ppoż.	w	korytarzu	przy	
komórce	elektrycznej	pomiędzy	lokalami	
użytkowymi	IIIA	i	IIIB	w	budynku	przy	al.	
Roździeńskiego	86A	–	koszt	3.173,67	zł.
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8.		 Wymiana	linki	ogranicznika	prędkości	oraz	

kompletu	obciążki	w	dźwigu	Nr	I	w	budyn-
ku	przy	al.	Roździeńskiego	Nr	88		–	koszt	
3.096,71	zł  

9.		 Wymiana	obciążki	liny	ogranicznika	prędko-
ści	w	dźwigu	Nr	III	w	budynku	mieszkalnym	
przy	al.	Roździeńskiego	Nr	86A		–	koszt	
1.189,24	zł

10.		Wymiana	przekaźników	sterownika	dźwigu	
i	podstawek	przekaźników	w	dźwigu	Nr	II	
w	budynku	przyul.	Uniwersyteckiej	29	–	koszt	
1.533,30	zł

11.		Wymiana	2	szt.	fotoelektrycznych	czujników	
odwzorowania	położenia	kabiny	w	szybie	
dźwigu	Nr	III	w	budynku	przy	al.	Roździeń-
skiego	90	–	koszt	1.689,00	zł

12.		Wymiana	krzywki	napędu	drzwi	kabiny	
w	dźwigu	Nr	I		i	naprawa	falownika	w	bu-
dynku	przy	al.	Roździeńskiego	88		-	koszt	
5.231,02	zł

13.		Naprawa	koła	zdawczego	wraz	z	wymianą	2	
szt.	łożysk	SKD	w	dźwigu	Nr	III	w	budynku	
przy	al.	Roździeńskiego	88	-	koszt	626,53	zł

14.		Wymiana	2	szt.	styczników	obwodu	luzow-
nika	dźwigu	Nr	I	na	tablicy	głównej	sterowej	
w	maszynowni	dźwigów	w	budynku	przy	al.	
Roździeńskiego	86A		-	koszt	568,15	zł

15.		Wymiana	kabla	zwisowego	24	żyłowego	
łączącego	kabinę	dźwigu	Nr	I	z	aparaturą	
sterową	w	maszynowni	dźwigów	w	budynku	
przy	al.	Roździeńskiego	86A	–	koszt	5.482,08 
zł

16.		Wymiana	płyty	sterowej	napędu	drzwi	ka-
binowych	w	dźwigu	Nr	III	w	budynku	przy	
al.	Roździeńskiego	86A	oraz	skrócenie	lin	
nośnych	w	dźwigu	Nr	II	w	budynku	przy	al.	
Roździeńskiego	88	–	koszt	5.810,11	zł

17.		 Spłata	odsetek	dot.	spłaty	kredytu	za	remont	
dźwigów	R86/III	i	R88/III	-	koszt	4.623,39 
zł 

18.		Aktualnie	w	budynku	al.	Roździeńskiego	
90	prowadzone	są	prace	remontowe		zwią-
zane	z		modernizacją	dźwigu	osobowego	Nr	
III	(	na	podstawie	Umowy	Nr	D8SD3167/
MR/09/2017	-O-I.5	z	dnia	22.08.2017	r.)		–	
koszt	przypadający	na	rok	2017	-	85. 304,40 
zł	(do	zapłacenia	w	2018	r.	pozostaje	kwota	
200.340,00	zł).  

IX.		Inne

1.		 Napraw	miejscowa	uszkodzeń	lastrica	po-
sadzki	na	korytarzu	12	piętra	budynku	przy	
al.	Roździeńskiego	88	na	powierzchni	łącznej	
7,8	m2 -	koszt	3.182,37	zł

2.		 Remont	pochylni	oraz	spocznika	wejścia	do	
lokalu	użytkowego	Nr	VI	w	budynku	przy	
al.	Roździeńskiego	90	-	koszt	16.938,70	zł

3.				 Remont	pochylni	oraz	spocznika	wejścia	do	
lokalu	użytkowego	Nr	VII	w	budynku	przy	
al.	Roździeńskiego	90	-	koszt	16.938,70	zł

4.		 Montaż	 drzwi	 p.poż.	w	 korytarzu	 przy	
komórce	elektrycznej	pomiędzy	lokalami	
użytkowymi	IIIA	i	IIIB	w	budynku	przy	al.	
Roździeńskiego	86A	–	koszt	3.173,67	zł.

Ponadto	w		ramach	kosztów	funduszu	remon-
towego	część	„B”	dokonane	zostały	odpisy	na	
fundusz	interwencyjny	w	wysokości	13.497,78	zł
Przewiduje	się,	że	wydatki	z	funduszu	remon-

towego	“B”	w	roku	2017	powinny	zamknąć	się	
kwotą	1.338.229,63	zł	przy	prognozowanych	
wpływach	1.384.488,80 zł	i	bilansie	otwarcia	
roku	2017	wynoszącym	373.473,43	zł,	co	w	sumie	
pozwoli	zamknąć	rok	wynikiem	dodatnim.
Równocześnie	należy	zwrócić	uwagę,	że	tak	

jak	w	latach	poprzednich,	także	w	2017	r.	na-
stępuje	przyspieszenie	spłaty	zobowiązań	Osie-
dla	dotyczących	nieruchomości,	które	w	latach	
wcześniejszych	były	remontowane	ze	środków	
finansowych	części	„A”	funduszu	remontowego	
w	kwocie	134.970,00	zł	(zgodnie	z	Uchwałą	RN	
KSM		Nr	86/2013)	oraz	partycypacja	osiedla	
w	celu	pokrycia	nakładów	z	funduszu	część	„A”	
na	roboty	dodatkowe	wykonane	w	trakcie	termo-
modernizacji	budynku	przy	ul.		Uniwersyteckiej	
25	w	kwocie	35.830	zł	(Uchwała	RN	KSM	Nr	
65/2015	),	co	powoduje	zmniejszenie	wpływów	
na	część	„B”	funduszu	remontowego.
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VI.		ZESTAWIENIE	SZACOWANYCH	
KOSZTÓW	ROBÓT	REMONTOWYCH		

OSIEDLA	„GWIAZDY”	KSM  
-	finansowanych	z	Funduszu	 

remontowego	część	„A”	w	roku	2017

W	ramach	odpisów	na	część	„A”	Funduszu	
Remontowego	w	zasobach	Osiedla	„Gwiazdy”	
KSM	wykonane	zostały	następujące	prace:

1.		 Termomodernizacja	budynku	przy	ul.	Uni-
wersyteckiej	29	–	5.	473.561	zł

2.		 Modernizacja	2	szt.	dźwigów	osobowych		
w	budynku	przy		al.	Roździeńskiego	90	–															
458.646	zł

3.		 Spłata	ratalna	kosztów	wymiany	podzielników	
c.o.	–	31.367	zł

4.		 Dokumentacja	techniczna,	projekty,		eksper-
tyzy	–	38.384	zł   

5.		 Odsetki	od	kredytów	zaciągniętych	na	mo-
dernizację	dźwigów	osobowych	w	budynkach	
przy	al.Roździeńskiego	86	i	Roździeńskiego	
88	oraz	na	modernizację	ocieplenia	budynku	
przy	ul.	Uniwersyteckiej	25	–	44.004 zł

	 RAZEM:		 																										6.045.962	zł

( z uw zględnieniem kosztów  odsetek od pożyczek i kredytów  do spłaty po 31.12.2017 )

Adres budynku

1 2 3 4 5 6

Roździeńskiego 86 -186,35

Roździeńskiego 86a -221,21

Roździeńskiego 88 -225,65

Roździeńskiego 90 -283,90

Uniwersytecka 25 -642,64

Uniwersytecka 29

Razem -391,49

Razem koszty za 
lata 

1992 -2017

Wpływy z odpisów 
za lata 

1997-2017*

Saldo
( 3-2 )

Saldo na 1 m2 
p.u.m.

Średnie 
saldo 

statystyczne 
na 1 lokal

5 990 634 3 910 077 -2  080  556 -10 836,23

6 114 239 3 747 331 -2  366  908 -12 863,63

6 161 062 3 746 706 -2  414  356 -13 121,50

6 818 257 3 764 322 -3  053  936 -16 597,48

6 357 586 2 266 094 -4  091  492 -24 948,12

10 303 737 2 294 482 -8  009  254 -1 222,73 -47 674,13

41 745 515 19 729 012 -22  016  503 -20 461,43

Zestawienie	kosztów	ulepszeń	i	prac	poniesionych	w	okresie	od	roku	1992	do	31.12.2017	r.	
z	centralnej	części	funduszy	remontowych	Spółdzielni	(remontów	kapitalnych	+	fundusz	„A”)	
oraz	naliczonych	wpływów	z	odpisów	na	działania	energooszczędne	i	termomodernizacyjnez	
uwzględnieniem	środków	przeksięgowanych	z	funduszu	remontowego	część	„B”	oraz	zasilenia	
środkami	z	funduszu	interwencyjnego	(wg	kosztów	w	dacie	poniesienia,	w	zł	).

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

l	 Saldo	ogółem	osiedla		na	dzień	31.12.2017	r.	wynosi	22.016.503	zł
l	 Saldo	jednostkowe	na	dzień	31.12.2017	r.	wynosi	391,49	zł/1	m2	p.u. (Ciąg dalszy na str. 6)
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   VII.	ZALEGŁOŚCI	W	OPŁATACH

Na	dzień	30.11.2017	roku	zaległości	ogółem	
w	opłatach	za	lokale	mieszkalne,	lokale	użytkowe	
i	garaże	wyniosły	337.329,81	zł,	w	tym	zaległości	
bieżące	202.046,00	zł,	zasądzone	96.232,50	zł 
i	sporne	39.051,31	zł. 
Wskutek	intensywnych	działań	ze	strony	Spół-

dzielni,	w	tym	również	Rady	Osiedla	„Gwiazdy”	
KSM,	mających	na	celu	egzekwowanie	należności	
od	dłużników	tj.	osób	płacących	z	opóźnieniem	
opłaty	za	mieszkania	bądź	za	lokale	użytkowe	
zaległości	w	opłacie	za	mieszkania	zmniejszyły	
się	w	stosunku	do	roku	2016	o	63.602,76	zł.

Zaległości	w	opłatach	tylko	za	lokale	mieszkal-
ne	na	dzień	31.12.2017 r.	wyniosły 243.459,09 
zł	(zaległości	dotyczyły	283	mieszkań	na	1076	
mieszkań	w	zasobach	osiedla)	i	na	poszczególnych	
budynkach	kształtowały	się	następująco	:		
1.		 Roździeńskiego	86A	 											82.801,41	zł	

(w	60	mieszkaniach)
2.		 Roździeńskiego	86	 											29.496,61	zł 

(w	45	mieszkaniach)
3.		 Roździeńskiego	88	 											34.908,09	zł 

(w	54	mieszkaniach)
4.		 Roździeńskiego	90	 											42.637,30	zł 

(w	50	mieszkaniach)		
5.		 Uniwersytecka	25	 											41.443,43	zł 

(w	38	mieszkaniach)
6.		 Uniwersytecka	29	 											12.172,25	zł 

(w	36	mieszkaniach)

VIII.	EKPLOATACJA	W	2017	ROKU	 
wraz	z	centralnym	ogrzewaniem

1.		 Prognozowane	roczne	koszty	bieżącej	obsługi	
osiedla	-	w	tym:	koszty	osobowe	z	narzutami,	
koszty	bhp,	transportu,	utrzymania	pomiesz-
czeń	administracyjnych,	koszty	materiałów	
biurowych	i	przedmiotów	nietrwałych,	opłat	
pocztowych,	bankowych,	telekomunikacyj-
nych	i	innych	-	powinny	zamknąć	się	kwotą	 
471.080	zł.

2.		 Przewidywane	pozostałe	koszty	osiedla	w	za-
kresie	zatrudnienia	pracowników	fizycznych,	
materiałów	konserwujących,	czyszczenie	ko-
minów	(okresowe	i	bieżące),	ubezpieczenia	
rzeczowe,	pielęgnacji	terenów	zielonych,	
odśnieżania,	kontroli	szczelności	instalacji	
gazowej,	deratyzacji,	dezynfekcji,	dewastacji,	
ochrony	pożarowej	budynku,	dozoru	mienia,		
pogotowia	technicznego	i	inne	-	powinny	
zamknąć	się	kwotą	947.330	zł

3.		 Przewidywane	roczne	koszty	konserwacji	
dźwigów,		konserwacji	domofonów,	opłat	
za	sygnał	podstawowy	TV,	usług	gospoda-
rzy,	odczytów	wody,	legalizacji	wodomierzy,		
kosztów	obsługi	i	konserwacji	instalacji	cen-
tralnego	ogrzewania	-	powinny	zamknąć	się	
kwotą	580.620	zł

4.		 Prognozowane	do	końca	roku	koszty	opłat	
niezależnych	od	spółdzielni	tj.	energii	elek-
trycznej,	wody	i	kanalizacji,	wywozu	nieczy-
stości,	opłat	podatkowych	od	nieruchomości,	
opłat	za	wieczyste	użytkowanie	terenów	oraz					
centralnego	ogrzewania	–	powinny		zamknąć	
się	kwotą	3.207.960	zł

5.		 Całkowite	koszty	eksploatacji	wraz	z	cen-
tralnym	ogrzewaniem	w	roku	2017	powinny	
zamknąć	się	kwotą	5.206.990	zł,	natomiast	

przewidywane	wpływy	wraz	z	bilansem	otwar-
cia	szacuje	się	na	kwotę	5.630.180	zł.	

Tym	samym	rok	2017	zamknie	się	wynikiem	do-
datnim.

W	ramach	ww.	kosztów	eksploatacji	w	2017	
r.	wykonane	zostały	następujące	prace:

1.		 Przeprowadzono	obligatoryjne	kontrole	
wynikające	z	przepisów	prawa	budowla-
nego	tj.:

–		 w	wyniku	kontroli	przewodów	kominowych,	
spalinowych,	wentylacyjnych	 dokonano	
sprawdzenia	1003	mieszkań,

–	 w	wyniku	kontroli	instalacji	gazowej	w	roku	
2017	r.	sprawdzono	945	mieszkań,

–	 dwukrotnie	dokonano	okresowego	badania	
elektronarzędzi	-	wykonane	zostały	pomiary	
ochrony	przeciwporażeniowej	w	warsztacie	
Administracji	Osiedla	„Gwiazdy”	KSM	i	w	
Klubie	KSM	„Pod		Gwiazdami”,

–	 przegląd	instalacji	ppoż.,	hydrantowej	oraz	
systemu	oddymiania	budynków		został	prze-
prowadzono	w	marcu	2017	roku,

–	 w	kwietniu	dokonano	kontroli	rocznej	urządzeń	
zabawowych	i	urządzeń	siłowni	zewnętrznych,	
zamontowanych	na	czterech	placach	zabaw,

–	 przegląd	213	szt.	czujników	gazu	DK-1	i	HB-
361	zamontowanych	na	korytarzach		w		bu-
dynkach	przy	al.Roździeńskiego	86A,86,88	
i	90		wykonano		w	czerwcu,

–	 w	czerwcu	również	przeprowadzony	został	
roczny	przegląd	systemu	sygnalizacji	poża-
rowej	w	budynkach	al.	Roździeńskiego	88	
i	90,	wyposażonych	w	instalację		łączności	
ze	Strażą	Pożarną	i	Stacją	Monitorowania						
NOMA-2,

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

2.		 W	ramach	bieżącej	obsługi	mieszkańców	
do	dnia	31.12.2017	r.:	

a)		 przyjęto	2103	zgłoszeń	w	tym	:
–	 1780	zgłoszeń	w	sprawie	awarii	i	bieżących	

konserwacji,	które	w	ramach	codziennych	
zleceń	wykonane	zostały	przez	konserwatorów	
Administracji	Osiedla	„Gwiazdy”	KSM,

Zaległości w opłatach – stan na 30 listopada 2017 roku
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–	 211	zgłoszeń	dotyczących	dźwigów,
–	 17	zgłoszeń	związanych	z	przewodami	komi-

nowymi,	
–	 88	zgłoszeń	dotyczących	domofonów,
–	 7	zgłoszeń	w	sprawie	c.	o.,	
b)		 przyjęto	1.925	pism	oraz	udzielono	wymaga-

jących	tego	675	odpowiedzi.
3.		 Na	zlecenie	Administracji	Osiedla	„Gwiaz-

dy”	KSM		Zakład	Zieleni	KSM	wykonał	
w	2017	roku	następujące	prace:

–	 czterokrotne	 koszenie	 trawników	 wraz	
z	wygrabianiem	skoszonej	trawy	i	wywozem	
na	kompostownie,

–	 przeprowadzono	prace	związane	z	pielęgnacją	
i	przycięciem	drzew,	krzewów	i	roślin	ozdob-
nych	wraz	z	nasadzeniami	uzupełniającymi	
krzewów	w	klombach	na	terenie	całego	Osie-
dla,

–	 zgodnie	z	Decyzją	Urzędu	Miasta	Katowice	
Nr	1152/z/2016	z	dnia	29.12.2016	w		styczniu	
2017	r.	usunięto	3	szt.	drzew	z	terenów	przy	
budynkach	al.Roździeńskiego	86A,86	i	90,

–	 w	kwietniu	nasadzono	4	szt.	drzew	iglastych	
wzdłuż	alejki	od	budynku	al.	Roździeńskiego	
90	w		kierunku	do	Szkoły	Podstawowej	nr	2	 
(w	tym	3	szt.	drzew	jako	nasadzenia	wynika-
jące	z	Decyzji	UM	Katowice	jw.)	oraz	1	szt.	

						drzewa	gatunek	kasztan	czerwony,
–	 dla	upiększenia		osiedla	w	miejsce	wyciętych	

chorych	i	zamierających	drzew	nasadzono	
nowe	gatunki	drzew	i	krzewów:

	 2	szt.	drzew	od		strony	zachodniej	budynku	
al.		Roździenskiego	90	i	2	szt.	drzew	od	strony	
południowej	budynku	al.	Roździeńskiego	
86A	oraz	12	szt.	krzewów	liściastych	i	13	szt.	
krzewów	iglastych	na	terenie	przy	budynkach	
al.	Roździeńskiego	86A,	88	i	90,

–	 zgodnie	z	Decyzją	Urzędu	Miasta	Katowice	Nr	
249/z/2017	z	dnia	31.05.2017	r.	w		listopadzie	
2017	r.	usunięto	1	szt.	drzewa	z	terenu	przy	
budynku	Uniwersytecka	25	(w	ramach	rekom-
pensaty	do	30.11.2018	r.	zostaną		nasadzone											

						2	szt.	drzew	ozdobnych,	liściastych),					
–	 dokonano	obsadzenia	waz	kwietnikowych	

w	marcu	bratkami	i	w	czerwcu	begoniami,
–	 w	czerwcu	usunięto	1	szt.	wyłamanego	z	ko-

rzeniami		drzewa		-	wskutek	działania	sil-
nych	wichur.

  
W	ramach	eksploatacji	prognozowane	są	do	

końca	roku	2017	następujące	koszty	mediów:

l		 koszty	energii	elektrycznej	szacuje	się	na	
kwotę	83.200,00	zł	(w	stosunku	do	roku	2016	
nastąpiło	zmniejszenie	kosztów	zużycia	energii	
elektrycznej	w	związku	z	wynegocjowaną	
przez	KSM	obniżką	cen	energii	elektrycznej	
oraz	podjętymi	przez	Administrację	Osiedla	
„Gwiazdy”	KSM	działaniami	energooszczęd-
nymi	w	budynkach	osiedla),

l		 koszty	wody	i	kanalizacji	przewiduje	się	na	
kwotę	1.192.840,00	zł,

l		 koszty	wywozu	nieczystości	komunalnych	
prognozowane	są	na	kwotę	364.100,00	zł,

l		 koszty	związane	z	wywozem	odpadów	wiel-
kogabarytowych	szacowane	są	na	kwotę	 
6.790,00	zł

l		 znaczną	kwotę	składników	opłaty	eksplo-
atacyjnej	stanowią	koszty	związane	z	podat-
kiem	od	nieruchomości	i	opłatą	za	wieczyste	
użytkowanie	gruntu	–	prognozowany	koszt	
130.500,00	zł.

IX.	INNE	WYDARZENIA	W	OSIEDLU	
„GWIAZDY”	KSM:

1.		 Na	terenie	zielonym	i	placu	zabaw	przy	budyn-
ku	al.	Roździeńskiego	88		odbyła	się	impreza	
plenerowa	zorganizowana	przez	Miejskie	
Przedszkole	Nr	67	z	oddziałami	integracyj-
nymi.	Tym	razem	impreza,	która	odbyła	się	
w	dniu	26.05.2017	r.	związana	była	ze	świę-
tem	Rodziny,	a		także	z	różnymi	formami	
kreatywności	dzieci.	

					 Podczas	uroczystości	odbyły	się	okoliczno-
ściowe	występy	i	zabawy	plenerowe	dla	dzieci.	

2.		 W	dniu	10.06.2017	r.	na	terenie	boiska	szkol-
nego	należącego	do	Szkoły	Podstawowej	Nr	
2	zorganizowany	został	festyn	rodzinny	„My	
som	stąd”.	W	trakcie	imprezy	odbyły	się	wy-
stępy	zaproszonych	zespołów	muzycznych,					
rozegrano		różnego	rodzaju	konkursy	a	także	
przybyli	na	festyn	widzowie	mogli	podziwiać	
występy	muzyczne	i	taneczne	uczniów	SP	
Nr 2.

3.		 W	dniu	15.09.2017	r.	w	rejonie	budynku	przy	
al.	Roździeńskiego		88,		na	terenie	wokół	
Przedszkola	Nr	67	przeprowadzona	została	
Akcja	„Sprzątanie	Świata	–	Polska	2017”,	

w	której	udział	wzięły	dzieci	z	ww.	przed-
szkola.

				 Katowicka	Spółdzielnia	Mieszkaniowa	z	zado-
woleniem	przyjęła	powyższą	inicjatywę	spo-
łeczną,	której	celem	było	zachęcenie	do	dbania	
o		nasze	środowisko,	tym	bardziej,		że	w	jej	
realizację	włączeni	byli	również		najmłodsi		
mieszkańcy	zasobów	Osiedla”Gwiazdy”.

4.		 Jak	co	roku,	w	ramach	obchodów	XV	Edycji	
„Święta	Drzewa”	-	Ogólnopolskiego	progra-
mu,	-	w	dniu	10.10.2017	r.	dzieci	z	Miejskiego	
Przedszkola	Nr	67,	za	zgodą	Katowickiej	
Spółdzielni	Mieszkaniowej,	zasadziły	5	szt.	
sadzonek	drzew	iglastych	na	terenie	zielonym	
naszego	osiedla.

5.		 Realizując		wnioski	użytkowników	lokali	na	
Zebraniach	Osiedlowych	jak	również	pisma	
mieszkańców	dotyczące	usług	w	zakresie	
ochrony	budynków		i		dążąc	do	zrównowa-
żenia	kosztów	ochrony	w	całej	Spółdzielni,	
Katowicka	Spółdzielnia	Mieszkaniowa	podjęła	
działania	mające	na	celu	wynegocjowanie	
najniższej	stawki	godzinowej	przy	założeniu,	
że	jedna	firma	przejmie	ochronę	wszystkich	
obecnie	chronionych	obiektów	w	Spółdzielni.

				 W	wyniku	przeprowadzonych	działań	i	ne-
gocjacji	podpisana	została	umowa	z	firmą	
„JUSTUS	PATROL”,	która	od	dnia	1.01.2018	
roku	świadczy	usługi	bezpośredniej	ochro-
ny	fizycznej	mienia	i	obiektów	–	budynków	
mieszkalnych	KSM	przy	al.	Roździeńskiego	
86A,	86,	88,	90	w	zwiększonym	wymiarze	
ochrony	(z	11	godzin	do	12	godzin),	tj.	od	
godz.1700	do	godz.	500	każdego	dnia,	bez		
zmiany	odpłatności	miesięcznej,	tj. 38,72 
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oraz zamierzenia remontowe i eksploatacyjne na 2018 rok

zł		(pomimo	wzrostu	od	dnia	1.01.2018	r.	
minimalnego	wynagrodzenia	i		minimalnej	
stawki	godzinowej	).

6.		 Główne	prace	związane	z	termomodernizacją	
budynku	przy	ul.	Uniwersyteckiej	29	zostały	
zakończone,	natomiast	w	

				okresie	wiosennym		zostaną	wykonane	prace	
związane	z	przywróceniem	terenu	zielonego	
do	stanu	pierwotnego	

				(powyższe	prace		finansowane	są	z	funduszu	
remontowego	część	„A”).

UWAGA!			
WAŻNE	PRZYPOMNIENIE

Od	stycznia	2018	roku	służby	Urzędu	Mia-
sta	Katowice	będą	przeprowadzały	wzmożone	
kontrole	systemu	gospodarowania	odpadami	
komunalnymi	i	w		przypadku		stwierdzenia			nie-
właściwego	segregowania	odpadów	komunalnych	
przez	mieszkańców	opłata	z	tego	tytułu	może	
zostać	zwiększona		z	14	zł/os./mies.	na	20	zł/os./
mies.	W	związku	z	tym	przypominamy	o	obo-
wiązku	segregacji	odpadów	komunalnych	zgod-
nie	z	ZASADAMI		SEGREGACJI		ODPADÓW:

n pojemnik		NIEBIESKI	-	PAPIER 	wrzu-
camy:	karton,	tekturę,	czasopisma,	książ-
ki,	 gazety,	 papierowe	 torby,	 katalogi,																																																																					
gazetki	 reklamowe,	 zużyte	 zeszy-
ty,	 papier	 biurowy,	 koperty,	 broszury,																																																																					
prospekty,	foldery.		

n	 pojemnik		ŻÓŁTY	-		PLASTIK		-		wrzuca-
my: 

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

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

n	 pojemnik		ZIELONY		-		SZKŁO		-	wrzuca-
my:	kolorowe	i	białe	butelki,	słoiki	po	napo-
jach	i	żywności	(bez	zanieczyszczeń	innymi	
materiałami	np.	metalami)	oraz	szklane	opa-
kowania	np.	po	kosmetykach.

X.	ZAŁOŻENIA	DZIAŁALNOŚCI	 
GOSPODARCZEJ,	SPOŁECZNEJ	 

I	KULTURALNEJ
				DLA	OSIEDLA	NA	2018	ROK

W	listopadzie	2017	r.	przyjęte	zostały	przez	
Radę	Osiedla		założenia	do	planu	remontów,	
eksploatacji	i	działalności	społeczno-kulturalnej	
na	2018	r.	Szczegółowy	plan	remontów	2018	r.	
wywieszony	zostanie	na	tablicach	ogłoszeń	we	
wszystkich	budynkach	Osiedla	„Gwiazdy”	KSM	
po	jego	omówieniu	i	akceptacji	na	Zebraniu	Osie-
dlowym	w	dniu	13.02.2018 r.	w	Sali	Konferencyj-
nej	KSM	przy	ul.	Klonowej	35c	w	Katowicach.	
Plan	Remontów	na	 2018	 rok	 dla	Osiedla	

„Gwiazdy”	KSM	został	przyjęty	na	posiedzeniu	
plenarnym	Rady	Osiedla	Uchwałą	Rady	Osiedla	
Nr	10/25/2017	r.	z	dnia	29.11.2017	r.

Plan	remontów	na	2018	r.	przewiduje	mię-
dzy	innymi:

I	.	 Wymiana	stolarki	okiennej:									39.000	zł
1.	 Realizowana	przez	Spółdzielnię	 	

	 	 																															12.000	zł
2.	 Realizowana	przez	członków	Spółdzielni	we	

własnym	zakresie	(refundacje)								27.000	zł
II	.	Wymiana	stolarki	drzwiowej	realizowana	

przez	Spółdzielnię																													1.000	zł
1.	 Realizowana	przez	członków	Spółdzielni	we	

własnym	zakresie	(koszty	refundacji)		
1.000	zł

III	.Roboty	murarsko-tynkarskie				224.000	zł
1.	 Wykonanie	zaleceń	kominiarskich	po	prze-

glądach	SPK	 	 																		5.000	zł
2.		 Naprawa	balkonów	i balustrad	w budynku	

przy		al.	Roździeńskiego	86									120.000	zł		
3.	 Naprawa	pojedynczych	balkonów	i balustrad,	

szczególnie	na	ostatnich	piętrach	w budynkach	
przy		al.	Roździeńskiego	86A,	86,	88	i 90		(wg	
potrzeb)						 	 															30.000	zł	

4.		 Naprawa	podestów	wejść	na	galerie:																																																																						
27.000	zł

a)		 w	budynku	przy		al.	Roździeńskiego	90	(pion	
I)	–	nad	wejściem	do	budynku	

b)		 w	budynku	przy	al.	Roździeńskiego	88	(pion	
I)	-	nad	wejściem	do	budynku	oraz	II	pion	nad	
trafostacją																				 	

5.		 Naprawa	kapitalna	tarasu	Nr	IV	w budynku	
przy	al.	Roździeńskiego	88													22.000	zł

6.		 Wykonanie	prac	wynikających	z „Protokołów	
kontroli	okresowej	stanu	techn.	sprawności	
obiektu	-	bud.	mieszk.”	i z	Protokołów	ko-
nieczności																 														20.000	zł				

IV.	Roboty	instalacyjne	wod	–	kan,	gaz	
	 	 	 														214.500	zł

1.		 Wymiana	pionów	wodnych		R.86A,86,88,90	
(awaryjna)	 																													25.000	zł		

2.		 Wymiana	pionów	kanalizacyjnych	R86A,	86,	
88	i 90	(	awaryjna)																										40.000	zł

3.		 Wymiana	pionów	kanalizacyjnych	(jeden	pion	
pojedynczy	i jeden	pion	podwójny)	w budynku	
przy	al.	Roździeńskiego	88	-	pion	III	i V

	 															149.500	zł
V.		Roboty	elektryczne:	 													460.000	zł
1.		 Wymiana	wewnętrznych	linii	zasilających	

(WLZ)	-	kontynuacja	prac	z	2017	r.	w	budynku	
przy	ul.	Uniwersyteckiej	29											230.000	zł

2.		 Wymiana	wewnętrznych	linii	zasilających	
(WLZ	)	w	budynku	ul.	Uniwersyteckiej	25

	 	 																																											230.000	zł
VI.	Mała	architektura:			 															56.600	zł
1.		 Wymiana	uszkodzonej	nawierzchni	asfaltowej	

na	nawierzchnię	przy	budynku	al.	Roździeń-
skiego	86	na	nawierzchnię	z	kostki	brukowej	
56.600	zł	(ciąg	dalszy	prac).		 					 		

VII.	Remonty	dźwigów	 												362.440	zł
	 w	tym	m.	in.:
1.	Wymiana	dźwigu	Nr	III	w budynku	al.	Roź-

dzieńskiego	90	(roboty	kontynuowane	z 2017	
roku)						 	 													200.340	zł

2.		 Wymiana	dźwigu	Nr	III	w budynku	ul.	Uni-
wersyteckiej	25																														120.000	zł	

3.		 Spłata	kredytu	na	remonty	dźwigów	R.86/III,	
R.88/III																	 																	2.100	zł				

4.		 Naprawy	bieżące	dźwigów	przy	al.	Roździeń-
skiego	86A,86,88,90																							30.000	zł

5.		 Naprawy	bieżące	dźwigów	przy	ul.	Uniwersy-
teckiej	25	i 29	 																															10.000	zł

VIII.	Inne	roboty		                                      169.000	zł
1.		 Montaż	monitoringu	P.POŻ.	w	budynkach	przy	 

al.	Roździeńskiego	86A	i	86		169.000	zł
IX.	Odpis	na	fundusz	interwencyjny	 																																																															

13.500	zł 
	 OGÓŁEM	koszty	robót	remontowych	na	

rok	2018	finansowanych	z	funduszu	remon-
towego	część	„B”:																		1.540.040,00	zł

2.		 W	zakresie	eksploatacji	planowane	wpływy	
zamykają	się	kwotą	3.864.910,00	zł,	przy	
planowanych	kosztach	3.824.950,00 co	przy	
uwzględnieniu	bilansu	otwarcia	roku	2018	
w	kwocie	285.560,00	zł	spowoduje	zamknięcie	
roku	wynikiem	dodatnim,	uwzględniając	m.in.:

a)		 Przewidywane	koszty	obligatoryjnych	kontroli	
technicznych	przewodów	kominowych,	insta-
lacji	gazowej	w	mieszkaniach	oraz	czujników	
gazu,	instalacji	hydrantowej,	systemu	oddy-
miania	budynków	i	ppoż.,	okresowe	badanie	
elektronarzędzi	powinny		zamknąć	się	kwotą 
122.500,00	zł.

b)		 Planowane	koszty	związane	z	utrzymaniem	
terenów	zielonych	osiedla	między	innymi	
dotyczące	czterokrotnego	koszenia	trawników	
wynoszą	75.250,00	zł.

c)		 W	ramach	wydatków	z	eksploatacji	na	rok	
2018	przewiduje	się	następujące	koszty	me-
diów:

–	 koszty	energii	elektrycznej	szacuje	się	na	
kwotę	89.770,00	zł, 

–	 koszty	wody	i	kanalizacji	przewiduje	się	na	
kwotę	1.186.120,00	zł,
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oraz zamierzenia remontowe i eksploatacyjne na 2018 rok
–	 koszty	wywozu	nieczystości	komunalnych	

prognozowane	są	na	kwotę	356.200,00	zł 
(wielkość	ta	zależna	jest	m.	in.	od	ilości	za-
deklarowanych	w	oświadczeniach	osób),

–	 koszty	związane	z	wywozem	odpadów	wiel-
kogabarytowych	szacowane	są	na	kwotę	
10.400,00	zł,

–	 koszty	związane	z	podatkiem	od	nieruchomo-
ści	i	opłatą	za	wieczyste	użytkowanie	gruntu	
przewiduje	się	na	poziomie	135.250,00	zł.

3.		 Odnośnie	planów	i	zamierzeń	rzeczowo-fi-
nansowych	działalności	społeczno-kultural-
nej,	Rada	Osiedla	„Gwiazdy”	KSM	przyjęła	
Uchwałą	Nr	9/24/2017	„Plan	rzeczowo-fi-
nansowy	działalności	społecznej	i	kultural-
nej”,	w	którym	po	stronie	wpływów	przyjęto	
kwotę	80.760,00	zł,	po	stronie	kosztów	kwotę	
80.760,00	zł,	i	wraz	z	bilansem	otwarcia	plan		
zamyka	się	wynikiem		zerowym.

Informacja	Administracji	Osiedla	 
n/t	realizacji	ustawy	z	dnia	14.06.2007	
o	zmianie	ustawy	o	spółdzielniach	 

mieszkaniowych	oraz	o	zmianie	niektórych	
innych	ustaw	(z	późniejszymi	zmianami),	

obowiązującej	od	dnia	31.07.2007:

zgodnie	z	w/w	ustawą	Mieszkańcy	naszego	osiedla	
podpisali	do	dnia	31.12.2017	r.	569	aktów	nota-
rialnych	odrębnej	własności	w	tym:

a)		 565	aktów	notarialnych	dot.	odrębnej	własno-
ści	mieszkań:

	 554	akty	notarialne	wynikające	z	ww.	ustawy
			 11	aktów	notarialnych	z	przetargów		na	usta-

nowienie	odrębnej		własności
b)		 2	akty	notarialne	z	przetargów		na	ustanowienie	

odrębnej		własności
c)		 2	akty	notarialne	dot.	odrębnej	własności	

garaży	wbudowanych.

XI.	SPRAWOZDANIE	Z	REALIZACJI	
WNIOSKÓW	PRZYJĘTYCH	 

NA	ZEBRANIU	OSIEDLOWYM	OSIEDLA	
„GWIAZDY”	KSM	W	DNIU	1.12.2016	r.

Administracja	Osiedla	„Gwiazdy”	KSM	uprzej-
mie	informuje,	że	na	Zebraniu	Osiedlowym	Osiedla	
„Gwiazdy”	KSM	w	dniu	1.12.2016	r.	przyjęty		
został	jeden	wniosek	o	treści:

–	Pozostawić wynegocjowaną stawkę za dozo-
rowanie budynków Osiedla ”Gwiazdy” na okres 
przeprowadzenia ankiety wśród  Mieszkańców nie 
dłużej jednak niż trzy miesiące od stycznia 2017 r.
Ad	1. 
–	W	związku	z	realizacją	ww.	wniosku	w		grud-

niu	2016	r.	Administracja	Osiedla	„Gwiazdy”	
KSM	przekazała	Mieszkańcom	budynków	przy	
al.	Roździeńskiego	86A,	86,	88,	90	(w	których	
pełniona	jest	ochrona	budynków)	ankietę	w	celu	

wypowiedzenia	się	odnośnie	kontynuacji		lub	nie	
ochrony	budynków	oraz	odpłatności	i	zakresu	
godzin	ochrony.
Z	744	ankiet	przekazanych	mieszkańcom	do	

Administracji	Osiedla	„Gwiazdy”	KSM	zwró-
conych	zostało	354	ankiet	(48%),	w	których	262	
mieszkańców	(74%)	opowiedziało	się	za	kontynu-
acją	ochrony,	w	tym	205	mieszkań	za	11	godzinną	
ochroną	budynków.
W	związku	z		powyższym	na	posiedzeniu	ple-

narnym	Rady	Osiedla	„Gwiazdy”	KSM	w	dniu	
10.01.2017	 r.	 podjęta	 została	Uchwała	 	Nr	
1/16/2017	w	sprawie	zmiany	z	dniem	1.02.2017	
r.	stawki	za	ochronę		fizyczną	budynków	przy											
al.	Roździeńskiego	86A,	86,	88	i	90	ze	stawki	45,76	
zł/m-c/mieszkanie	na	38,72	zł/m-c/mieszkanie, 
w	zakresie	11-godzinowym	od	18oo	do	5oo.
	–	wniosek	zrealizowany

Administracja	Osiedla	„Gwiazdy”	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 „Gwiazdy” KSM
JACEK MUSIALIK
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Klub	KSM	„Pod	Gwiazdami”	zlokalizo-
wany	przy	al.	Roździeńskiego	86	a	w	
Katowicach	jest	placówką	funkcjonującą	

na	osiedlu	„	Gwiazdy”	od	2006	roku.	Rok	2017	
przyniósł		zmiany	w	zatrudnieniu.	W	sierpniu	
2017	r.	swoją	prace	na	rzecz	klubu	zakończyła	
mgr	Agnieszka	Balcer,	jej	miejsce	zajęła	mgr	
Aleksandra	Tolasz.	Pomimo	tych	zmian	osobo-
wych	w		2017	roku	Klub	KSM	„Pod	Gwiazdami”	
zorganizował	ponad	120	form	stałych	i	imprez, 
w	których	udział	wzięło	ponad	1300	uczestników. 
Przez	cały	rok	działały	następujące	sekcje	stałe: 
Gimnastyka	dla	Pań,	Klub	Seniora,	Klub	Kreatyw-
nych,	zajęcia	komputerowe,		zajęcia	plastyczne	
„PLASTUŚ”	oraz	Klub	Malucha.	Od	października	
2017	r.	rozpoczęły	się	zajęcia	taneczno-rucho-
we	„Tańczące	maluchy”	oraz	zajęcia	plastyczne	
„Sztuk-mistrze”	dla	dzieci	w	wieku	od	5	do	8	
lat.	W	listopadzie	na	wniosek	rodziców	po	raz	
pierwszy	w	historii	KSM	zainaugurowano	naukę	
języka	hiszpańskiego	dla	dzieci.	Nauka	odbywa	
się	głównie	przez	różnego	rodzaju	gry	i	zabawy	

oraz	naukę	piosenek.	We	wszystkich	wyżej	wy-
mienionych	formach	stałych	organizowanych	
w	Klubie	uczestniczyło	w	skali	roku	72	osoby.
W	minionym	roku	działalność	Klubu	wspierana	

była	poprzez	współpracę	z	jednostkami	zewnętrz-
nymi,	m.	in.	Miejskim	Przedszkolem	nr	74,	Miej-
skim	Przedszkolem	nr	67,	Szkołą	Podstawową	nr	
2,	Radą	Jednostki	Pomocniczej	nr	3	Zawodzie	oraz	
Stowarzyszeniem	„Mocni	Razem”.	Współpraca	
ta	umożliwiła	organizację	warsztatów,	spotkań	
o	charakterze	edukacyjno-informacyjnym	czy	
imprez		mających	na	celu	integrację	i	aktywizację	
mieszkańców	dzielnicy.	
W	okresie	ferii	zimowych	tzw.	„Akcji	zima”	

2017	w	miesiącach	styczeń	–	marzec	zorganizo-
wano	45	imprez,	w	których	wzięło	udział	316	
dzieci	a	w	trakcie	wakacji	zwanych	„Akcją	lato”	
2017	w	miesiącach	lipiec	–	wrzesień	zrealizowano	 
41	imprez	dla	275	uczestników.	
„Akcję	zima”	2017	rozpoczęliśmy	od	spotkania	

z	policjantką	z	Wydziału	Prewencji	Komendy	
Miejskiej	Policji	w	Katowicach,	która	przybliżyła	

dzieciom	zasady	bezpiecznego	zachowania	w	cza-
sie	zimowego	wypoczynku.	Do	udziału	w	tym	
spotkaniu	zostali	również	zaproszeni	uczniowie	
ze	Szkoły	Podstawowej	nr	2	oraz	dzieci	z	Klubu	
KSM	„Trzynastka”.	Dzieci	z	Klubu	KSM	„Pod	
Gwiazdami”	podczas	ferii	w	mieście	miały	okazję	
uczestniczyć	w	różnorodnych	imprezach,	m.	in.	
w	koncercie	oraz	pokazie	filmowym	w	Domu	
Oświatowym	Biblioteki	Śląskiej,		w	seansach	orga-
nizowanych	przez	Pałac	Młodzieży	w	Katowicach	
czy	też	w	zajęciach	integracyjnych	i	konkursie	
plastycznym	organizowanych	we	współpracy	z	Gi-
szowieckim	Centrum	Kultury	KSM.	Ponadto	dzieci	
zwiedziły	franciszkańskie	szopki	oraz	mini-zoo,	
poznały	pracę	lekarza-weterynarii	oraz	dowiedziały	
się	jak	robi	się	prawdziwą	włoską	pizzę.	Punktem	
kulminacyjnym	zimowego	wypoczynku	okazała	
się	zimowa	wycieczka	do	Brennej,	podczas	której	
dzieci	zakosztowały	zimowych	atrakcji	–	zabaw	

(Dokończenie na str. 10)
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na	śniegu	oraz	kuligu.	Impreza	ta	była	współor-
ganizowana	z	GCK	KSM.		
Poza	wyżej	opisanym	blokiem	imprez	dla	

dzieci	w	ramach	„Akcji	Zima	2017”	odbyły	się		
imprezy	dla	dorosłych	spółdzielców,	w	których	
udział	wzięło	55	osób.		Były	to	m.	in.:	wyjście	do	
Biblioteki	Śląskiej	na	prelekcję	„Karnawał	w	We-
necji”,	spotkanie	karnawałowe	(wraz	z	Klubem	
KSM	„Centrum”),	wyjście	do	Filharmonii	Śląskiej	
czy	też	udział	w	imprezie	z	okazji	Dnia	Kobiet	
w	Klubie	KSM	„Trzynastka”.	Odbyły	się	również	
spotkania	z	farmaceutkami	dotyczące	osteoporozy	
oraz	prawidłowej	diety.
W	trzecim	kwartale	roku	2017	zorganizowano	

„Akcję	Lato”	2017.	W	tym	roku	tematem	przewod-
nim	„Akcji	Lato”	było	„odkrywanie”	–	odkrywanie	
nowych	miejsc	na	mapie	Katowic,	ale	też	i	poza	
Katowicami,	odkrywanie	nowych	technik	plastycz-
nych,		poznawanie	nowych	kolegów	i	koleżanek.	
Ze	względu	na	zmienność	pogody	tego	lata	dzieci	
3	razy	odwiedziły	kąpielisko	BUGLA	MOSiR,		
również	3	razy	odwiedziły	nowo	otwarty	Wodny	
Plac	Zabaw	Park	na	Dolinie	Trzech	Stawów.	
Zorganizowano	2	wycieczki:	do	westernowego	
miasteczka	Twinpigs	w		Żorach	oraz	do	Śląskiego	
Ogrodu	Botanicznego	w	Radzionkowie.	Ponadto	
dzieci	miały	okazję	poznać	dwie	dzielnice	Ka-
towic:	Bogucice	oraz	Giszowiec.	Wśród	innych	
atrakcji	należy	wymienić	dwa	wyjścia	do	Domu	
Oświatowego	Biblioteki	Śląskiej	na	warsztaty	
malarskie	i	pokaz	filmów	robionych	przez	dzieci,	 
2	wyjścia	do	Muzeum	Śląskiego	na	zajęcia	„Por-
tret,	autoportret,	odbicie”	oraz	na	wystawę	„Ślada-
mi	Tomka”	czy	też	do	Muzeum	Historii	Katowic	
na	warsztaty	„Nie	taki	strach	straszny”	i	„Historia	
misia	Rudolfa”.	Podczas	wspólnie	spędzanego	
czasu	w	Klubie	KSM	„Pod	Gwiazdami”	można	
było	odkryć	w	sobie	talenty	plastyczne	w	czasie	
warsztatów	artystycznych	w	Galerii	Szyb	–	Wil-
son	czy	też	w	galerii	„Terra	Arte”.		W	naszym	
wakacyjnym	planie	nie	mogło	również	zabraknąć	
seansów	filmowych.	W	tym	roku	dzieci	odwie-
dziły	Kino	Kosmos	dwa	razy	oglądając	filmy	:	
„Hudini”	oraz	„Jak	ukraść	psa”	oraz	kino	Cinema	
City,	w	którym	obejrzały	film	pt.	„Gang	Wiewióra	

2”.	Dodatkowo	dzieci	uczestniczyły	w	zajęciach	
„Baśnie	na	warsztacie”	w	księgarni	Bukszpan	
oraz	w	lekcji	przyrody	w	Leśnej	Sali	Edukacyjnej	
w	Katowicach-Panewnikach.	Uroczyście	zakoń-
czono	sezon	wakacyjny,	uczestnicząc	w	specjal-
nie	na	tę	okazję	przygotowanym	przedstawieniu	
grupy	teatralnej	„Lufcik	na	korbkę”	w	Centrum	
Organizacji	Pozarządowych	oraz	biorąc	udział	
w	zajęciach	kulinarnych	(wyrabianiu	i	ozdabianiu	
ciasteczek).	„Akcję	Lato”	zamknęliśmy	wynikiem	
40	zorganizowanych	imprez,	w	których	udział	
wzięło	271	uczestników.	Koszty	imprez	w	całości	
ponieśli	ich	uczestnicy.
W	pozostałych	miesiącach,	tj.	okres	kwiecień	–	

czerwiec	i	październik	–	grudzień	zorganizowano	
imprezy	kulturalno-oświatowe	o	zróżnicowanym	
charakterze.	Wśród	nich	warto	wymienić		poświą-
teczne	spotkanie	mieszkańców	osiedla	Gwiazdy	
KSM,		na	którym	gości	bawił	p.	Gerard	Szolc. 
W	miłej	i	serdecznej	atmosferze	mieszkańcy	mieli	
okazję	spotkać	się	by	powspominać	czas	spędzony	
w	o	okresie	Świąt	Wielkiej	Nocy.	W	okresie	wio-
sennym	zainaugurował	swoją	działalność	„	Klub	
Kobiety	Miejskiej”	organizowany	we	współpracy	
ze	Stowarzyszeniem	„Mocni	Razem”.	W	ramach	
klubu	odbywały	się	spotkania	z	dietetykiem,	z	któ-
rego	porad	można	było	skorzystać	bezpłatnie.	
Seniorzy	z	Klubu	Seniora	uczestniczyli	w	impre-
zie	„Dzień	sąsiada”,	która	odbywała	się	w	GCK	
KSM,	natomiast	w	czerwcu	Klub	KSM	„Pod	
Gwiazdami”	włączył	się	do	organizacji	Wielkiego	
Festynu	Rodzinnego	pt.	„My	som	stąd”.	Nato-
miast	w	okresie	jesiennym	odbyły	się	w	Klubie	
następujące	imprezy:	obchody	Międzynarodowego	
Dnia	Seniora	z	konkursem	w	stylu	telewizyjnej	
„Familiady”,	cykl	spotkań	ze	stylistką	„Odnaleźć	
swój	styl”	organizowanego	we	współpracy	ze	Sto-
warzyszeniem	„Mocni	Razem”	i	finansowanego	ze	
środków	Europejskiego	Funduszu	Społecznego	
w	ramach	Programu	Aktywności	Lokalnej	
w	Zawodziu	czy	też	zajęcia	dla	licealistów	pt.	
„Angielski	na	wesoło”.	W	tym	roku	regularnie	
odbywały	się	zajęcia	interdyscyplinarne,	w	których	
uczestniczyły	przedszkolaki	z	Miejskiego	Przed-
szkola	nr	74,	spotkania	z	farmaceutkami	z	Apteki	
„4	pory	roku”,	które	przybliżały	seniorom	różne	

tematy	z	dziedziny	zdrowia.	Klub	współpracował	
z	przedstawicielami	Komisariatu	Policji	nr	1	w	Ka-
towicach,	dążąc	do	stałego	pogłębiania	wiedzy	
mieszkańców		osiedla	„Gwiazdy”	KSM	na	temat	
bezpieczeństwa.	Ogłoszono	dwa	konkursy:	konkurs	
plastyczny	„Mieszkam	w	Gwiazdach!	-	nasze	
osiedla	oczami	dzieci”	w	czerwcu	oraz	konkurs	
fotograficzny„Osiedle	Gwiazdy	w	obiektywie”	
w	grudniu.	Możliwość	wzięcia	udziału	w	tym	
ostatnim	konkursie	został	przedłużony	do	końca	
stycznia	2018	roku.
Według	przewidywań	w	roku	2017	wydatko-

wano	ponad	59.000		zł	na	organizację	działalnoś- 
ci	społecznej,	oświatowej	i	kulturalnej	osiedla	
„Gwiazdy”	po	stronie	kosztów	przy	uzyskiwanych	
wpływach	w	formie	odpisów	wliczonych	w	ciężar	
opłat	za	mieszkanie,	pobieranych	odpłatności	od	
uczestników	zajęć	i		imprez,	pozyskanych	wpłat	
sponsorskich		w	wysokości	nieco		ponad	60.000 
zł.	W	roku	2018	planuje	się	utrzymać	płynność	
finansową	Klubu	KSM	„Pod	Gwiazdami”.
Informacje	o	bieżącej	działalności	Klubu	były	

prezentowane	w	postaci	plakatów	wieszanych	na	
tablicach	ogłoszeń	w	budynkach	mieszkalnych	
osiedla,	a	także	na	stronie	internetowej	KSM	
w	zakładce	„działalność	społeczno-kulturalna”.	
Klub	był	czynny	od	poniedziałku	do	piątku	w	go-
dzinach	popołudniowych,	natomiast	w	okresie	ferii	
zimowych	oraz	„	Akcji	Lato”	(miesiące	lipiec	-	
sierpień)	w	godzinach	porannych.
W	2018	roku	Klub	KSM	„Pod	Gwiazdami”	

planuje	rozszerzenie	współpracy	zarówno	z	jed-
nostkami	zewnętrznymi	(instytucje,	stowarzy-
szenia,	organizacje	pożytku	publicznego),	jak	
i	pozostałymi	klubami	KSM.	Główny	nacisk	
w	2018	roku	ma	zostać	położony	na	budowanie	
pozytywnego	wizerunku	klubu,	jego	promocję	
wśród	mieszkańców,	co	pozwoli	na	zwiększenie	
liczby	osób	korzystających	z		klubu.	W	programie	
merytorycznym	2018	roku	zakłada	się	powięk-
szenie	spektrum	działań	na	rzecz	seniorów	oraz	
nowe	działania	społeczno-oświatowe	skierowane	
do	środowiska	młodych	mam.

p. o. Kierownika 
Klubu KSM „Pod Gwiazdami”
mgr ALEKSANDRA TOLASZ 

Akcja Zima 2017 – spotkanie ze Sznupkiem Ubiegłoroczne spotkanie wielkanocne w klubie „Pod Gwiazdami”
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