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

oraz Administracja i Rada Osiedla  
zapraszają na Zebranie Osiedlowe 
OSIEDLA GWIAZDY KSM

które odbędzie się we wtorek, 2 kwietnia 2019 roku, 
o godz. 1600 w Sali Konferencyjnej KSM  

przy ul. Klonowej 35 c w Katowicach

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 

Z DZIAŁALNOŚCI W 2018 ROKU
SZANOWNI SPÓŁDZIELCY!

Zarząd Katowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej, zgodnie z postanowieniami  
Statutu KSM przedstawia niniejszym 

Członkom KSM okresową (roczną) informację 
sprawozdawczą dotyczącą działalności i sytuacji 
ekonomicznej naszego przedsiębiorstwa spółdziel-
czego w roku 2018. Zawarte w informacji dane zo-
stały sporządzone na bazie sprawozdań za okres od 
1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. (według stanu na dzień  
30.01.2019 r.).

Działalność Spółdzielni koncentrowała się 
przede wszystkim na realizacji zadań wynikających 
z rocznego planu gospodarczo-finansowego oraz 
działalności społeczno-kulturalnej i oświatowej za-
twierdzonego przez Radę Nadzorczą KSM Uchwałą  
nr 1/2018 z dnia 20.02.2018 r., a także na za-
łożeniach i zadaniach przyjętych stosownymi 
uchwałami przez Walne Zgromadzenie KSM od-
bytego w dwu częściach w dniach 25 i 26 czerwca 
2018 roku, w tym m. in. określonych w Strategii 
Ekonomicznej KSM oraz na wykonywaniu zarów-
no długoterminowych, jak i bieżących wskazań 
i zaleceń organów samorządowych Spółdzielni, 

a także innych zadań wynikających z obowiązu-
jących przepisów prawa, w tym ustaw, zwłaszcza 
tych, które nakazywały wykonanie określonych 
czynności, czy też poddanie się określonym kon-
trolom i lustracjom.

Prace Spółdzielni na przestrzeni 2018 roku 
prowadzone były – w znacznej mierze jako konty-
nuacja różnorodnych działań na zasadzie ciągłości 
– w obszarach związanych z: 

1. realizacją zadań ujętych w planach rocz-
nych uchwalonych przez Radę Nadzorczą  
i Walne Zgromadzenie KSM, uszczegółowio-
nych w planach wycinkowych określonych dla 
wydzielonych na wewnętrzny rozrachunek 
jednostek organizacyjnych KSM (osiedli) 
uchwalonych przez samorządy osiedlowe, 

2. dążeniem do uzyskania w gospodarce właści-
wych relacji i wskaźników ekonomicznych 
oraz utrzymanie właściwej sytuacji finansowej 
Spółdzielni, m. in. poprzez racjonalne gospo-
darowanie posiadanymi środkami finansowy-
mi, intensyfikację windykacji zaległych opłat 
związanych z korzystaniem z lokali, a także 
mienia Spółdzielni z wykorzystaniem procedur 
wewnątrzspółdzielczych, sądowych i komor-

niczych, oraz innych prawnie dostępnych form 
dochodzenia należności Spółdzielni,

3. prowadzeniem niezbędnych czynności or-
ganizacyjno-prawnych i finansowych przy 
realizacji wniosków członków związanych 
z ustanawianiem spółdzielczych praw do 
lokali lub ich przekształceniem w odrębną 
własność, przygotowaniem i podejmowa-
niem wymaganych w procesie przekształceń 
majątkowych uchwał Zarządu (określających 
odrębną własność lokali w poszczególnych 
nieruchomościach budynkowych) oraz ich 
bieżącą aktualizację dostosowującą ich treści 
do nowych stanów faktycznych w wyniku 
zachodzących w tym okresie zmian, konty-
nuowaniem wieloletnich starań i prac zmie-
rzających do finalizacji porządkowania spraw 
terenowo-prawnych w stosunku do części 
nieruchomości i mienia spółdzielczego, 

4. prowadzeniem szeregu czasochłonnych czyn-
ności związanych z wdrożeniem w życie 
obowiązujących od 9.09.2017 roku nowych 
uregulowań prawnych dotyczących spół-
dzielni mieszkaniowych istotnych zwłaszcza 
w przedmiocie członkostwa w spółdzielni, 
funkcjonowania organów samorządowych 
spółdzielni oraz innych przepisów, a w tym 
zasad gospodarowania funduszami, 

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

6. bieżącym monitorowaniem i analizowaniem 
podstaw prawnych i przepisów wykonawczych 
w odniesieniu do założonego w planach za-
kresu rzeczowego i finansowego, niezbędnych 
do prawidłowej realizacji zadań remontowych  
i modernizacyjnych (mających na wzglę-
dzie poprawę warunków technicznych  
i bezpiecznego zamieszkiwania oraz poprawę 
estetyki zasobów, czy też stworzenie moż-
liwości uzyskania oszczędności w zużyciu 
mediów, a także optymalizację wydatków 
zarówno w części „A”, jak i w części „B” 
funduszu remontowego).

Analizując sytuację naszej Spółdzielni w bie-
żącym działaniu na przestrzeni minionego roku 
mimo szeregu niekorzystnych uwarunkowań zew- 
nętrznych i wewnętrznych mających wpływ na 

(Ciąg dalszy na str. 2)

budynki i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej  

221.100 tys. zł, tj. 91,93%

grunty własne i prawa 
wieczystego użytkowania 17.245 

tys. zł, tj. 7,17%

pozostałe środki trwałe (dźwigi  
i urządzenia) 

2.175 tys. zł, tj. 0,90%

Wykres nr nr 1
STRUKTURA WARTOŚCI MAJĄTKU TRWAŁEGO KSM W 2018 ROKU
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(Ciąg dalszy ze str. 1)

prowadzoną działalność gospodarczą należy za-
uważyć – bo na to wskazują uzyskane parametry 
ekonomiczne – że naszej Spółdzielni udało się 
zakończyć miniony rok relatywnie pozytywnymi 
wynikami. 

Roczne sprawozdanie finansowe Zarządu, jak 
co roku, zostanie sporządzone po zamknięciu roku 
obrachunkowego i będzie poddane badaniu przez 
biegłych rewidentów księgowych wybranych  
(w drodze konkursu ofert) przez Radę Nadzorczą 
KSM, a ich ocena znajdzie potwierdzenie wyda-
niem stosownej, wymaganej przepisami ustawy  
o rachunkowości, opinii wraz z raportem – po 
zakończeniu badania. Dokumenty te zostaną  
w obowiązującym trybie przedstawione Spółdziel-
com, wraz z materiałami sprawozdawczymi,  przed 
Walnym Zgromadzeniem w I półroczu 2019 roku.

Dane do oceny sytuacji ekonomicznej i gospo-
darczej Spółdzielni w poszczególnych elementach 
składowych sprawozdania przedstawiają się na-
stępująco:

I. FUNDUSZE SPÓŁDZIELNI

Fundusze własne obejmują fundusz pod-
stawowy (udziałowy i wkładów) oraz fun-
dusz zasobowy. Wartość funduszy własnych 
na przestrzeni lat ulega zmniejszeniu głównie  
w związku z procesem wyodrębniania własności 
lokali dotychczas zajmowanych na podstawie 
spółdzielczego prawa do lokali. Prognozowany 
na koniec roku sprawozdawczego 2018 stan fun-
duszy podstawowych netto zamknie się saldem 
224.426.433 zł, co oznacza ich zmniejszenie w sto-

sunku do roku poprzedniego o kwotę 12.486.933 
zł, tj. 5,3%.

Fundusze celowe Spółdzielni, w skład których 
wchodzą: fundusz interwencyjny oraz fundusz 
remontowy (wewnętrznie dzielony na dwie czę-
ści „A” i „B”) według przewidywań zamkną się 
saldami dodatnimi, potwierdzając skuteczność 
zastosowanych zintegrowanych w tym kierunku 
wysiłków podejmowanych przez Zarząd, Radę 
Nadzorczą i Rady Osiedlowe. 

II. MAJĄTEK TRWAŁY

Wartość majątku trwałego ogółem netto Spół-
dzielni na koniec 2018 roku wyniesie 240.520 tys. 
zł, z czego przypada:

n na budynki i obiekty inżynierii lądowej i wod-
nej - 221.100 tys. zł, tj. 91,93%, 

n grunty własne i prawa wieczystego użytko-
wania - 17.245 tys. zł, tj. 7,17%, 

n pozostałe środki trwałe (dźwigi i urządzenia) 
- 2.175 tys. zł, tj. 0,90%. 

Przewagę w strukturze majątku trwałego sta-
nowiły - zgodnie ze specyfiką działalności Spół-
dzielni - budynki i budowle, z których większość 
to budynki mieszkalne wielorodzinne, a nadto 
pawilony wolno stojące, garaże, kotłownie lokalne 
i inne obiekty infrastruktury techniczno-użytkowej 
(parkingi, drogi, sieci, chodniki, place zabaw, itd.). 

Ogółem w latach 2008-2018 nastąpiło 
zmniejszenie majątku trwałego Spółdzielni  
w sumie o 346.052 tys. zł - z czego w związku 
z procesem wyodrębniania własności lokali na 
rzecz poszczególnych użytkowników o 263.089 
tys. zł - ale w Zarządzie Spółdzielni nadal po-
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Wykres nr nr 2
LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH W OSIEDLACH KSM W 2018 ROKU

zostaje majątek trwały o wartości wynoszącej 
503.609 tys. zł. 

Strukturę majątku trwałego przedstawia  
wykres nr 1 na str. 1.

III. SPRAWY CZŁONKOWSKIE

Na koniec 2018 roku wg rejestrów Spółdzielni 
członkostwem KSM legitymowało się 18.438 osób. 
Ponadto posiadamy w ewidencji jeszcze 2.921 
kandydatów na członków KSM (zarejestrowa-
nych w latach 80. ubiegłego wieku).

Wskutek zastosowania znowelizowanych 
przepisów Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku 
– jedni członkowie bez własnej inicjatywy 
i decyzji z mocy ustawy zostają pozbawieni 
członkostwa (są wykreślani z rejestru członków 
KSM), natomiast inne osoby zamieszkujące 
w zasobach Spółdzielni (lecz dotąd nie zrzeszo-
ne) – obligatoryjnie to członkostwo uzyskują  
z mocy prawa poprzez stosowny wpis do rejestru 
(odwołań obywateli od skutków tych prowadzo-
nych przez Spółdzielnię czynności ustawa nie 
przewiduje). 

IV. GOSPODARKA  
ZASOBAMI SPÓŁDZIELNI

Na zasoby Spółdzielni (łącznie – wła-
sne i mienie wyodrębnione pozostające  
w ustawowym zarządzie Spółdzielni) składają się: 
346 budynków mieszkalnych wielorodzinnych  
o 19.096 mieszkaniach, 3 domki jednorodzinne, 
742 garaże wolno stojące i 26 wolno stojącch 
pawilonów handlowych. Zarządzanie i admini-
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strowanie zasobami prowadzone jest w oparciu  
o 17 wyodrębnionych organizacyjnie i ekonomicz-
nie osiedli (w ramach 16 administracji) oraz Cen-
trum Zarządzająco-Usługowe (komórki zarządu 
ogólnego Spółdzielni), zwane dalej „Centrum”, 
przy wykorzystaniu również strukturalnie wy-
odrębnionych dla realizacji określonych zadań 
(usług) specjalistycznych oraz działających na 
wewnętrznym rozrachunku gospodarczym czterech 
Zakładów Celowych. 

Liczbę mieszkań w poszczególnych osiedlach 
przedstawia wykres nr 2 na str. 2.

Koszty gospodarki zasobami w 2018 roku, 
w skali całej Spółdzielni (łącznie wszyst-
kie osiedla) obejmujące: koszty utrzymania 
i bieżącej eksploatacji nieruchomości wraz  
z kosztami zużycia zimnej wody i odprowadzenia 
ścieków w lokalach i częściach wspólnych nie-
ruchomości oraz koszty dostawy i zużycia ciepła 
i podgrzania wody w lokalach, a także nakłady 
poniesione z funduszu remontowego części „A” 
i „B” wyniosły ogółem 128.836.382 zł, stano-
wiąc 96,28% kosztów planowanych, natomiast 
na pokrycie tych kosztów naliczone w ramach 
odpisów wpływy z opłat za lokale stanowiły kwotę 
133.194.610 zł, (tj. 98,44% wpływów planowa-
nych), co wskazuje, że naliczone roczne wpływy 
(według szacunku) zapewniają pokrycie kosztów, 
gdyż są wyższe od poniesionych kosztów o kwotę 
4.358.228 zł.

Należy wyjaśnić, że wykazana wysokość „wpły-
wów” jest podawana zgodnie z obowiązującymi 
w gospodarce spółdzielczej przepisami – w wiel-
kościach naliczonych, a nie w wysokości wpływów 
rzeczywiście uzyskanych, bowiem w rachunkowo-
ści spółdzielni mieszkaniowych ma zastosowanie 
zasada memoriałowa, a nie kasowa. 

Powyższe oznacza, iż po stronie „wpły-
wów” nie uwzględnia się występujących  
w opłatach za lokale zaległości płatniczych i „nie-
dopłat” oraz rozliczeń dostawy mediów przypada-
jących na przełomie roku kalendarzowego. Wynik 
roku skorygowany o naliczony i odprowadzony do 
budżetu państwa podatek dochodowy oraz pożytki  
z działalności gospodarczej Spółdzielni, a także 
po uwzględnieniu bilansów otwarcia winien za-
mknąć się nadwyżką w wysokości 5.504.038 zł 
(obliczonej także memoriałowo).

Strukturę kosztów i wpływów gospodarki  
zasobami Spółdzielni ogółem za rok 2018 

prezentują graficznie wykresy nr 3 i 4. 

Sytuacja w poszczególnych częściach struktu-
ralnych gospodarki zasobami Spółdzielni w roku 
2018 przedstawia się, jak niżej:

1.  eksploatacja podstawowa
–  koszty i wpływy dotyczące eksploatacji zaso-

bów (bez kosztów ciepła i podgrzania wody): 
n koszty poniesione: 56.074.423 zł, co odpo-

wiada wykonaniu kosztów planowanych 
w 96,41%; stanowią one 43,52% kosztów 
gospodarki zasobami Spółdzielni, 

n wpływy: 57.703.420 zł, tj. 98,11% wpły-
wów planowanych,

n wynik netto po uwzględnieniu nadwyżki z lat 
ubiegłych (B.O.), odprowadzonego należnego 
budżetowi państwa podatku dochodowego 
i pożytków - wynosi 4.486.507 zł.

 Uszczegółowiona informacja o sytuacji eko-
nomicznej i wynikach działania Osiedli jest 
prezentowana odrębnie - w sprawozdaniach 
opracowanych przez poszczególne Kierownic-
twa Osiedli i Rady Osiedlowe - na potrzeby 

eksploatacja (łącznie z kosztami 
zimnej wody i odprowadzeniem 

ścieków)
43,52%

koszty energii cieplnej
24,38%

nakłady na fundusz remontowy
część "A"  i część "B"

32,10%

Wykres nr nr 3
STRUKTURA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI SPÓŁDZIELNI KSM  

W 2018 ROKU

eksploatacja (łącznie z zimną 
wodą i odprowadzeniem 

ścieków)
43,32%

energia cieplna 
25,63%

odpis na fundusz remontowy
część "A"  i część "B"

31,05%

Wykres nr nr 4
STRUKTURA WPŁYWÓW (NALICZONYCH)  

GOSPODARKI ZASOBAMI SPÓŁDZIELNI KSM W 2018 ROKU

okresowych (corocznych) Zebrań Osiedlo-
wych.

2.  dostawa ciepła

n koszty roczne: 31.412.329 zł, stanowią one 
24,38% kosztów gospodarki zasobami Spół-
dzielni,

n wpływy zaliczkowe (do rozliczenia) 
34.141.560 zł (wysokość zaliczek wynika 
z indywidualnego zużycia ciepła w lokalach 
w poprzednim okresie rozliczeniowym i jest 
ustalana dla każdego lokalu odrębnie, łączna 
suma wynika z naliczeń memoriałowych,  
bez uwzględnienia opóźnień i zaległości w bie-
żącym wnoszeniu opłat), 

n wynik netto (różnica między kwotą wpłat 
zaliczkowych do rozliczenia i wysokością 
poniesionych w roku kalendarzowym kosz-
tów rzeczywistych - wg faktur) przejściowo 
wyniesie w rachunku ciągnionym, tj. uwzględ-
niając B.O. 1.017.531 zł (do rozliczenia  
w przyszłym okresie).

3. remonty
–  koszty remontów oraz wpływy na ten cel są 

odnoszone i rozliczane w ramach funduszu 
remontowego część „A” i „B”.

 Gospodarka remontowa prowadzona była 
w roku sprawozdawczym w oparciu o stosow-
ne plany przyjęte przez właściwe ustawowo 
i statutowo organy Spółdzielni (Rady Osiedli, 
Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie) oraz 
odpowiednie regulaminy wewnętrzne, jak  
i w powiązaniu z obowiązującą dla całej Spół-
dzielni - Strategią Ekonomiczną. Zakres finan-
sowy i rzeczowy rocznych wydatków funduszu 
określiła Rada Nadzorcza na podstawie planów 
krótkookresowych wycinkowych przyjętych 
przez Rady Osiedla (przedstawionych na Ze-
braniach Osiedlowych), a zaakceptowane 
w uchwale kierunkowej na 2018 rok przez 
Walne Zgromadzenie (odbyte w dwóch częś- 
ciach w dniach 25 i 26 czerwca 2018 roku).

 Realizacją remontów w Spółdzielni zajmują 
się: 

n Osiedla KSM – w granicach dyspozycji fun-
duszem remontowym część „B” – gdzie tę 
część opłat miesięcznych w formie stawki 
odpisu na fundusz remontowy część „B” usta-

(Ciąg dalszy na str. 4)



  4                                                                        WSPÓLNE SPRAWY OSIEDLA GWIAZDY

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU KSM Z DZIAŁALNOŚCI W 2018 ROKU
(Ciąg dalszy ze str. 3)

lają poszczególne Rady Osiedli w relacji do 
przyjętych osiedlowych planów wydatków 
remontowych, uczestniczące także w wyborze 
wykonawców tych prac i w odbiorach powy-
konawczych, 

n Centrum Zarządzająco-Usługowe – w zakresie 
gospodarowania funduszem remontowym 
część „A” w ramach zakreślonych przez Walne 
Zgromadzenie w uchwale, uszczegółowionej 
dla konkretnego roku, Wieloletniej Strategii 
Ekonomicznej. Stawkę odpisu na tę część 
funduszu remontowego w zakresie dotyczącym 
działań termomodernizacyjnych i moderniza-
cyjnych oraz odnoszącej się do tzw. działań 
energooszczędnych uchwala Rada Nadzorcza. 

 W finansowanych z funduszu remontowego 
część „A” odbiorach robót wykonywanych 
w poszczególnych osiedlach uczestniczą obok 
przedstawicieli „Centrum Z-U”, także przed-
stawiciele administracji i Rad Osiedli (czyli 
mieszkańców). 

 W roku 2018:

–  koszty i wpływy dotyczące funduszu re-
montowego część „A” wynosiły:

n koszty poniesione – ogółem 15.343.911 zł, co 
odpowiada wykonaniu kosztów planowanych 
w 97,61%,

n wpływy – ogółem 24.255.818 zł, tj. 99,37% 
wpływów planowanych, 

n wynik finansowy roku na funduszu remon-
towym część „A” wynosi 8.911.907 zł, nato-
miast liczony w rachunku ciągnionym wynosi 
27.469.782 zł,

-  koszty i wpływy dotyczące funduszu re-
montowego część „B” wynosiły: 

n koszty poniesione – ogółem 16.677.024 zł, co 
odpowiada wykonaniu kosztów planowanych 
w 82,72%,

n wpływy razem (uwzględniające realizację 
Uchwały RN nr 86/2013 z dnia 26.11.2013 
roku i Uchwały RN nr 65/2015 z dnia 
2.07.2015 roku oraz pożyczkę z funduszu 
interwencyjnego) – 17.867.975 zł, tj. 97,74% 
wpływów planowanych, 

n wynik finansowy roku na funduszu remonto-
wym część „B” wynosi 1.190.951 zł, natomiast 
liczony w rachunku ciągnionym (wynikają-
cy z zasady rachunkowości memoriałowej) 
6.155.177 zł. 

V. ZALEGŁOŚCI
W OPŁATACH I WINDYKACJA

NALEŻNOŚCI SPÓŁDZIELNI

Bieżącą możliwość realizacji rzeczowych za-
dań planowych, jak i płynność finansową Spół-
dzielni ogranicza występujące zjawisko zadłużeń 
finansowych mieszkańców będące następstwem 
niezachowania statutowych terminów wnoszenia 
opłat z tytułu użytkowania poszczególnych lokali 
(mieszkalnych i niemieszkalnych). 

Zaległości w 2018 roku kształtują się na 
poziomie 9,5 mln zł. Poziom wskaźnika zale-
głości w opłatach liczony w stosunku do wpły-
wów memoriałowych w 2018 roku oscyluje  
w granicach 6,51%, co wskazuje na tenden-
cję malejącą (w stosunku do roku ubiegłego).  
W naszej ocenie stan zobowiązań wynikający 
z niedochowania terminów wnoszenia opłat, 
bądź „czasowego kredytowania” budżetu do-

mowego niedokonywaniem opłat za korzystanie  
z lokali na rzecz Spółdzielni, jest głównie efektem 
niekorzystnych zjawisk gospodarczych, życiowych 
lub też celowych działań osób zobowiązanych 
do zapłaty, a w konsekwencji „kredytowania się 
kosztem innych spółdzielców”.

W okresie od 1.01.2018 roku do 31.12.2018 
roku dla poprawy sytuacji na odcinku zwindyko-
wania należności Spółdzielni uruchomiono szereg 
działań, a w szczególności:

n wysłano 5.216 indywidualnych wezwań do za-
płaty,

n rozpatrywano wnioski o zgodę na ratalną 
spłatę lub prolongatę terminu spłaty zadłużeń 
– pozytywnie załatwiono wnioski 122 osób,

n zawarto 56 dwustronnych ugód o ratalną spłatę 
zadłużenia, łączna kwota należności objęta 
ugodami wyniosła 207.993 zł, wpłaty tytułem 
spłaty rat wyniosły łącznie 116.703 zł,

n 58 mieszkańców kontynuuje długotermino-
wą ratalną spłatę niedopłat wynikających  
z rozliczenia zużycia mediów,

n odbyło się 12 posiedzeń Zarządu, na które 
zaproszonych zostało łącznie 267 zadłużo-
nych mieszkańców,

n przekazano 113 spraw do Działu Obsługi 
Prawnej celem skierowania na drogę postę-
powania sądowego,

n do Urzędu Miasta Katowice przesłano 246 
wezwań do zapłaty wraz z propozycja-
mi ugód o zapłatę odszkodowań za nie-
dostarczenie lokali socjalnych na kwotę  
566.023 zł, w wyniku czego zawarto 135 ugód 
i uzyskano z tego tytułu wpływ 335.510 zł, 

n potwierdzono 590 wniosków skierowanych do 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o po-
moc finansową dla konkretnych mieszkańców 
w formie dodatków mieszkaniowych, pomoc 
taką uzyskało 290 gospodarstw domowych na 
łączną kwotę 929.961 zł,

n 545 spraw przekazano do windykacji pro-
wadzonej przez zewnętrzne specjalistyczne 
firmy windykacyjne,

n dokonano 5 wpisów do Krajowego Reje-
stru Długów,

n skierowano na drogę sądową 230 pozwów 
o zapłatę w sprawie zadłużeń z tytułu opłat 
i czynszów,

n wszczęto 2 pozwy o eksmisję z lokali użyt-
kowych,

n skierowano do sądu 9 wniosków o stwierdzenie 
nabycia spadku w celu ustalenia uprawnionych 
do spółdzielczych własnościowych praw do 
lokali lub własności lokali,

n skierowano na drogę sądową i administracyjną 
41 wniosków w sprawach innych (droga ta jest 
stosowana w kwestiach takich, jak: zasiedze-
nie, najem, zawezwanie do próby ugodowej, 
wpis do KRS, wpis do ksiąg wieczystych, 
zgłoszenia wierzytelności do upadłości).

VI. INWESTYCJE
 
Spółdzielnia – respektując zalecaną przez Radę 

Nadzorczą i Walne Zgromadzenie kontynuację 
także w roku 2018 polityki spowolnienia procesów 
przygotowania i realizacji nowych inwestycji – 
ograniczyła w tej dziedzinie swoje czynności w za-
sadzie do przeprowadzenia niezbędnych uzgodnień 
i aktualizacji wskazań lokalizacyjnych uzyskanych 
w latach poprzednich. W szczególności miało 
to zastosowanie do tej części przyszłościowych 

zamierzeń inwestycyjnych, co do których ich 
przygotowanie dokumentacyjno-prawne oraz 
ewentualne realizacje nadal limitowały wystę-
pujące obiektywnie uwarunkowania zewnętrzne 
(uniemożliwiające efektywne wdrożenie procedur 
wykonawczych w najbliższym okresie) - toteż 
proces przygotowania inwestycji ograniczony 
został do niezbędnych działań - umożliwiających 
w każdej chwili rozpoczęcie cyklu przygotowania 
dokumentacyjnego, ale nie powodujących powsta-
wania z tego tytułu na obecnym etapie nadmier-
nych dla Spółdzielni kosztów (tj. określonych 
jako „bezkosztowych”) lub nisko nakładowych.

Poniesione w roku sprawozdawczym nakłady 
inwestycyjne, dotyczące zarówno przyszłych 
inwestycji będących aktualnie w fazie przygoto-
wania, jak i realizacji - łącznie wyniosły w 2018 
roku 930.977 zł. 

Stan realizacji w roku 2018 wg zadań rzeczo-
wych przedstawia się następująco:
n Inwestycje w przygotowaniu:
–  parking wielopoziomowy w osiedlu Kukuczki, 

przy ul. Podhalańskiej - nakłady finansowe 
ograniczono do bieżących kosztów eksplo-
atacyjnych związanych z utrzymaniem terenu 
oraz opracowania analizy możliwości zago-
spodarowania terenu (koncepcja parkingu na-
ziemnego),

–  budynek mieszkalny w osiedlu Ligota, przy 
ul. Ligockiej - nie poniesiono nakładów,

–  zespół mieszkaniowy w osiedlu Ściegiennego 
przy ul. Agnieszki-Bytkowska – nie poniesio-
no nakładów,

–  pawilon handlowy w osiedlu Ściegiennego przy 
ul. Bytkowskiej – poniesiono jedynie koszty 
utrzymania terenu (użytkowanie wieczyste 
terenu, podatek od nieruchomości, sprzątanie, 
koszenie trawy), koszty związane z wycinką 
2 chorych drzew i nasadzeniem jako rekom-
pensaty 4 nowych drzew,

–  zespół mieszkaniowy w osiedlu Szopienice 
przy ul. Morawa-Osiedlowa – poniesiono 
jedynie koszty utrzymania terenu (użytkowanie 
wieczyste terenu),

–  hala magazynowa przy ul. Brzozowa 50 (in-
westycja na potrzeby Zakładu Ciepłowni-
czego) – poniesiono koszty przygotowania 
i dokumentacji.

n Inwestycje w realizacji:
–  budynek mieszkalny o 20 mieszkaniach w osie-

dlu Murcki przy ul. Domeyki – realizacja 
budynku została ukończona. Wykonany zakres 
rzeczowy obejmował koszty zagospodarowa-
nia terenu, monitorowania budynku.

n Sprawy terenowo-prawne:
 W sprawach terenowo-prawnych uregulo-

wano stan terenowo-prawny budynku przy 
ul. Granicznej 19, tj. sprostowano dwa błędne 
akty notarialne z lat 80. XX wieku, dotyczące 
2 lokali mieszkalnych, co pozwoliło Spół-
dzielni na podjęcie uchwały ustanawiającej 
przedmiot odrębnej własności lokali w tym 
budynku i wdrożenie procedury wyodrębnia-
nia mieszkań oraz zbyto działki zabudowane 
garażami na rzecz posiadaczy spółdzielczego 
własnościowego prawa do garaży:

n osiedle Giszowiec –1 działka
n osiedle Murcki – 2 działki
n osiedle Zawodzie – 1 działka
n osiedle Zgrzebnioka – 2 działki
n  zbyto działki na rzecz Miasta Katowi-

ce: działki nr 1764/148 i nr 1759/148  



WSPÓLNE SPRAWY OSIEDLA GWIAZDY                                                                                                5

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU KSM Z DZIAŁALNOŚCI W 2018 ROKU
o powierzchni 337,00 m2 zajęte pod drogę przy 
ul. Domeyki; przekazanie nastąpiło na pod-
stawie ugody nr 4/2018 z dnia 29.06.2018 r.,

n  zbyto działki na rzecz osób fizycznych i praw-
nych:

– osiedle Giszowiec – działka nr 3823/55 o po-
wierzchni 103,00 m2

– osiedle Ściegiennego – działka nr 17/12 o po-
wierzchni 539,00 m2

–  zbyto działkę nr 77/5 o powierzchni 789,00 
m2 w osiedlu Ścigały (zawarto umowę warun-
kową),

–  nabyto prawo użytkowania wieczystego gruntu 
w ramach regulacji terenowo-prawnej zwią-
zanego z budynkiem przy ul. Zamkowej nr 
63-69 i nr 83-89.

VII. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Na przestrzeni roku sprawozdawczego na po-
trzeby obsługi technicznej majątku Spółdzielni 
i szeroko rozumianego pośrednictwa w obrocie 
lokalami funkcjonowały cztery Zakłady Celo-
we wyodrębnione gospodarczo i ekonomicznie 
(działające w oparciu o wewnętrzny rozrachunek 
gospodarczy, lecz bez osobowości prawnej), są 
to: Serwis Techniczny, Zakład Ciepłowniczy, 
Zakład Usług Parkingowych i Mieszkaniowe 
Biuro Pośrednictwa. 

Łączny wynik rocznej działalności zakła-
dów zamknie się (po uwzględnieniu podat-
ku dochodowego) niedoborem w wysokości 
(-) 459.656 zł – przy rocznych kosztach ich 
funkcjonowania w wysokości 12.810.450 zł 
i wartości zrealizowanych usług (sprzedaży)  
w wysokości 12.357.961 zł (kwoty te nie obej-
mują i nie uwzględniają wartości rynkowej 
– stanowiących przedmiot obrotu na rynku 
wtórnym lokali i nieruchomości gruntowych 
ani związanych z nimi wkładów budowla-
nych – podlegających odrębnemu rozliczeniu  
z funduszem wkładów mieszkaniowych i bu-
dowlanych). 

Udział poszczególnych Zakładów Celowych 
w sprzedaży ogółem w 2018 roku  

przedstawiono na wykresie nr 5 na str. 5).

VIII. INFORMACJA O PRACY  
ZARZĄDU I CENTRUM  

ZARZĄDZAJĄCO-USŁUGOWEGO
KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI  

MIESZKANIOWEJ

W roku sprawozdawczym Zarząd Spółdzielni 
pracował w składzie:

n mgr Krystyna Piasecka – Prezes Zarządu, 
Dyrektor Spółdzielni,

n mgr Zbigniew Olejniczak – Zastępca Pre-
zesa Zarządu, Zastępca Dyrektora ds. Gos- 
podarki Zasobami Spółdzielni.

n mgr Teresa Ślązkiewicz – Zastępca Prezesa 
Zarządu, Zastępca Dyrektora ds. Ekono-
micznych.

Wynikające z postanowień Statutu KSM obo-
wiązki Zarządu były wykonywane na bieżąco. 
Zarząd odbył łącznie 70 protokołowanych po-
siedzeń i podjął 572 uchwały, ponadto przygo-
tował kompleksowo z zachowaniem terminów 
ustawowych Walne Zgromadzenie, które odbyło 
się w dwu częściach w dniach 25-26.06.2018 r.

Do stałych zagadnień rozpatrywanych kole-
gialnie przez Zarząd należały: sprawy członkow-
sko-mieszkaniowe (cotygodniowo) oraz bieżąca 
analiza, monitoring, ocena realizacji zadań i wy-
ników gospodarczo-finansowych Spółdzielni 
(comiesięcznie). 

Na posiedzeniach Zarządu rozpatrywane były 
również zagadnienia dotyczące inwestycji (3 razy), 
gospodarki zasobami mieszkaniowymi i dzia-
łalności osiedli oraz współpracy z samorządem 
osiedlowym (30 razy), zadłużeń w opłatach za 
lokale (comiesięcznie), remontów kapitalnych 
i modernizacji zasobów (12 razy), działalności 
społeczno-kulturalnej i oświatowej (28 razy), 
wyników wewnętrznych i zewnętrznych kon-
troli działalności Spółdzielni (4 razy), spraw 
pracowniczych i socjalnych (21 razy), zmian  
w regulaminach wewnętrznych, spraw organiza-
cyjnych, skarg i wniosków oraz innych. 

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

W okresie sprawozdawczym wydano łącznie  
21 zarządzeń wewnętrznych, 7 aneksów do zarzą-
dzeń, 11 pism okólnych i 21 poleceń. 

Obok bieżącej działalności gospodarczej i me-
rytorycznej Zarząd oraz upoważnieni – na mocy 
odpowiednich pełnomocnictw Zarządu – Kierow-
nicy Osiedli uczestniczyli reprezentując Spółdziel-
nię na zewnątrz w tematycznych konferencjach, 
kongresach, seminariach, spotkaniach i naradach, 
w tym z udziałem władz i przedstawicieli wo-
jewództwa i Miasta Katowice, a także w imie-
niu Spółdzielni uczestniczyli przy sporządzaniu  
i zawieraniu aktów notarialnych dotyczących 
przenoszenia własności lokali na odrębną wła-
sność członków, ustanawiania nowych terminów 
użytkowania wieczystego działek gruntowych, 
nabywania i zbywania nieruchomości, regulacji 
spraw terenowych i wieczystoksięgowych i innych.

Współpraca z Radami Osiedli, stosownie do 
wieloletniej i sprawdzonej praktyki lat minionych, 
utrzymywana była nie tylko za pośrednictwem 
protokołów i pism, ale także przez bezpośrednie (na 
wniosek zainteresowanych Osiedli) uczestnictwo 
przedstawicieli Zarządu Spółdzielni w posiedze-
niach Rad Osiedli, bądź innych okolicznościach, 
roboczych spotkaniach Zarządu z Radami Osiedli 
i mieszkańcami.

Kontynuowane było wydawanie własne-
go miesięcznika „Wspólne Sprawy” dla 
mieszkańców zasobów zarządzanych przez 
Spółdzielnię. Praca kolegium redakcyjnego była 
prowadzona społecznie, a tematyczne artykuły 
członków Zarządu i pracowników Spółdzielni, 
a także członków Rady Nadzorczej opracowy-
wane bezpłatnie. 

Spółdzielnia w 2018 roku w szerokim zakresie 
korzystała również z możliwości komunikowania 
się z członkami przez internet. KSM wykorzystuje 
ten kanał informacji już od 2001 roku za pośred-
nictwem własnej strony internetowej i poczty 
elektronicznej, a od 2016 roku poprzez media 
społecznościowe na portalu Facebook. 

W ocenie zewnętrznej na przestrzeni 2018 roku 
za swą działalność Spółdzielnia nasza uzyskała 
prestiżowe wyróżnienia, a wśród nich:
n  II miejscem w Ogólnopolskim Rankingu Spół-

dzielni Mieszkaniowych 2017 przyznanym 
przez Redakcję „Domy Spółdzielcze”,

n  tytułem „Filar Spółdzielczości 2018” przy-
znanym przez Dziennik Gazeta Prawna,

n  tytułem „Lider Społecznej Odpowiedzialno-
ści Dobra Firma 2018” przyznanym przez 
Redakcję „Forum Biznesu”,

n  tytułem „European QUALITY Certificate 
2018” w kategorii usługa za zarządzanie 
nieruchomościami przyznanym przez Fun-
dację Qualitas,

n  nagrodą „Ekolaur 2018” w kategorii ener-
gooszczędność, efektywność energetyczna 
przyznaną przez Polską Izbę Ekologii,

n  tytułem „Strateg Spółdzielczości 2018” przy-
znanym Prezesowi Zarządu KSM Krystynie 
Piaseckiej przez Redakcję „Monitora Biznesu” 
w Rzeczpospolitej oraz Monitora Rynkowego 
w Dzienniku Gazecie Prawnej,

n  nagrodą i tytułem „Autorytet Budownictwa 
i Gospodarki Śląskiej” przyznanym Zastępcy 
Dyrektora ds. technicznych Waldemarowi 
Wojtasikowi przez Śląską Izbę Budownictwa.

IX. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA,
OŚWIATOWA I KULTURALNA

 
Działając na podstawie postanowień i planów 

przyjętych przez poszczególne jednostki organiza-

Zakład Ciepłowniczy
65,76%

Serwis Techniczny
21,51%

Zakład Usług Parkingowych
10,29%

Mieszkaniowe Biuro 
Pośrednictwa

2,44%

Wykres nr nr 5
STRUKTURA UDZIAŁU SPRZEDAŻY USŁUG POSZCZEGÓLNYCH  

ZAKŁADÓW CELOWYCH KSM W ICH SPRZEDAŻY OGÓŁEM W 2018 ROKU

(Dokończenie na str. 6)
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cyjne, Spółdzielnia w roku 2018 realizowała statu-
tową działalność społeczną, oświatową i kulturalną 
– zarówno w układzie ogólnospółdzielczym, jak  
i osiedlowym – w tym głównie w oparciu o własną 
bazę lokalową, tj. pracę 6 klubów i 2 sal integra-
cyjnych oraz Działu Społeczno-Kulturalnego, 
a także zlokalizowanych na terenach osiedlowych 
boisk, itp. przeznaczonych dla uprawiania sportu, 
zabaw i rekreacji.

Szeroka oferta programowa skierowana 
była do ogółu spółdzielców i ich rodzin we 
wszystkich grupach wiekowych i prowadzo-
na była przede wszystkim w kierunku ani-
macji kulturalno-rekreacyjnej, mających na 
celu integrację mieszkańców poprzez udział  
w imprezach, wydarzeniach osiedlowych 
oraz funkcjonujących w sekcjach, zespołach  
i kołach zainteresowań i kształtowanie przyja-
cielskich i samopomocowych więzi.

Rok 2018 przyniósł doniosły jubileusz 100-le-
cia odzyskania niepodległości przez Polskę. 
Nasza Spółdzielnia włączyła się w obchody 
jubileuszowe organizując poprzez kluby wyjś- 
cia do muzeów, konkursy plastyczne, wieczory 
pieśni patriotycznych dla dorosłych, występy 
dzieci z poezją i piosenką, czy też warsztaty hi-
storyczne. Ten szczególny jubileusz uczczony 
został, w układzie ogólnospółdzielczym, wy-
stawą w Klubie „Centrum” prezentującą wy-
darzenia historyczno-polityczne dotyczące 
roku 1918 – zorganizowaną we współpracy  
z Fundacją Ośrodka Karta z Warszawy. Fundacja ta 
na podstawie obopólnej umowy udostępniła prawa 
autorskie do godła autorstwa grafika Andrzeja 
Pągowskiego, które firmowało imprezy spółdziel-
cze oraz było przewodnim znakiem graficznym 
w gazecie „Wspólne Sprawy”. Wraz ze Stowa-
rzyszeniem „Signum Polonicum” Fundacja KSM 
zorganizowała imprezę pn. „Barwy Ojczyste”. 

Ponadto pod auspicjami Regionalnego Związ-
ku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych 
w Katowicach odbył się w Domu Kultury „Ju-
bilat” S.M. „Gwarek” w Tarnowskich Górach 
wojewódzki przegląd zespołów senioralnych 
prezentujących pieśni legionowe i wojskowe,  
w którym udział wzięły 4 nasze zespoły muzycz-
no-wokalne: „Wesołe Kumoszki”, „100-Krotki”, 
„Alle Babki” i „Józefinki”.

W naszej spółdzielczej działalności przykła-
da się dużą wagę do poszanowania wartości  
i tradycji śląskich, co miało miejsce poprzez ob-
chody Dnia Regionalnego, warsztaty „Katowice 
– tutaj mieszkam”, wieczorki pieśni i piosenek 
śląskich, wystawy twórczości rodzimych twórców 
artystycznych i inne.

Po raz pierwszy Spółdzielnia włączyła się w ob-
chody Europejskiego Dnia Solidarności Międzypo-
koleniowej, które zorganizowała w Giszowieckim 
Centrum Kultury wspólnie ze Szkołą Podstawową 
nr 54, a które zamierzamy rozszerzyć na innych 
osiedlach w następnych latach, by promować 
integrację i porozumienie osób w różnym wieku.

Działania społeczne realizowane były przy 
udziale Rad Osiedli, Stanowiska ds. Pomocy Człon-
kom i Wolontariatu oraz Fundacji KSM. Fundacja 
bardzo aktywnie włączyła się w organizację imprez 
mikołajkowych i przygotowanie paczek dla dzieci 
oraz osób pozostających w niedostatku życiowym. 
Rozpoczęta zbiórka pieniężna i aukcja kalendarzy  
z pracami naszego mieszkańca i artysty z grupy 
janowskiej Erwina Sówki pozwoli Fundacji na 

pozyskanie środków finansowych, które posłużą 
dalszym działaniom prospołecznym skierowanym 
do członków KSM i ich rodzin.

Bieżące wydarzenia spółdzielcze były dokumen-
towane i prezentowane na łamach „Wspólnych 
Spraw”, na stronie internetowej, poprzez portal 
społecznościowy - Facebook oraz „Informator 
KSM” realizowany przez TVP3 Katowice.

Rok 2018 został zwieńczony koncertem jubile-
uszowym w Filharmonii Śląskiej z okazji 105-lecia 
działalności Chóru Mieszanego „Ogniwo”, z któ-
rym nasza Spółdzielnia współpracuje od wielu 
lat, podobnie jak z Fundacją „Młoda Muzyka 
dla Śląska” i zespołem kameralistów NOSPR, 
którzy zwrócili się do Zarządu o objęcie patro-
natem koncertu o tematyce bożonarodzeniowej, 
wykonanego 30.12.2018 r. w Kościele Opatrzności 
Bożej w Katowicach-Zawodziu.

X. KONTROLE

W 2018 roku działalność Spółdzielni była pod-
dana kontroli przeprowadzonej przez następujące 
zewnętrzne instytucje i organy kontrolne:
–  Lustracja działalności inwestycyjnej za okres 

od 1.01.2017 do 31.12.2017 r. przeprowadzo-
na przez lustratora z Regionalnego Związku 
Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej 
w Katowicach; wyniki lustracji zostały przed-
stawione członkom na Walnym Zgromadzeniu 
w dniach 25 i 26 czerwca 2018 roku.

–  Państwowy Powiatowy Inspektor Sani-
tarny w Katowicach, który przeprowadził 
na terenie działania Spółdzielni łącznie  
9 kontroli w zakresie oceny przygotowania  
i przebiegu akcji deratyzacji oraz oceny stanu 
sanitarnego nieruchomości budynkowych,

–  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział 
Kontroli Płatników Składek w Chorzowie 
(dwie kontrole): 

n w zakresie prawidłowości i rzetelności obli-
czania składek na ubezpieczenia społeczne 
oraz innych składek, do których pobierania 
zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszania do 
ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia 
zdrowotnego wskazanych pracowników Spół-
dzielni,

n w zakresie prawidłowości i rzetelności obli-
czania składek na ubezpieczenia społeczne 
oraz innych składek, do których pobierania 
zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszania do 
ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia 
zdrowotnego, ustalania uprawnień do świad-
czeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie 
tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń 
z tego tytułu, prawidłowości i terminowości 
opracowywania wniosków o świadczenia 
emerytalne i rentowe, wystawiania zaświad-
czeń lub zgłaszania danych dla celów ubez-
pieczeń społecznych,

–  PKO BP – jedna kontrola w zakresie po-
prawności sporządzania oświadczeń  
o kwotach wpłat wniesionych przez członków 
z tytułu posiadanych kredytów mieszkanio-
wych,

–  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach –  
w zakresie wykorzystania środków 
WFOŚiGW na termomodernizację bu-
dynków mieszkalnych wielorodzinnych 
w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 29,  

ul. Czeczotta 2, ul. Warmińskiej 9-13, ul. Gen. 
J. Hallera 32a-32d,

–  Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspek-
torat Pracy w Katowicach – jedna kontrola 
w zakresie prawnej ochrony pracy, w tym 
BHP, przepisów dotyczących legalności za-
trudnienia, ewidencji pracowników wykonu-
jących pracę w szczególnych warunkach lub 
o szczególnym charakterze,

–  Urząd Skarbowy w Będzinie – jedna kontrola 
w zakresie weryfikacji poniesionych kosztów 
uzyskania przychodów dotyczących sponso-
ringu obchodów 60-lecia KSM (usługa rekla-
mowa).

Komórka ds. kontroli wewnętrznej w opar-
ciu o zaplanowany na rok 2018 program działań 
przeprowadziła szczegółowe badanie całokształtu 
działalności Administracji Osiedli: HPR i Śródmieś- 
cie (za okres 1.01.2016 r. do 19.10.2018 r.) oraz 
Ligota (za okres od 1.01.2015 r. do 18.12.2018 r.) 
oraz badanie całokształtu działalności placówki 
społeczno-kulturalnej Klubu Spółdzielczego „Józe-
finka” (za okres od 1.01.2016 r. do 24.08.2018 r.).

Komórka ds. kontroli wewnętrznej ponadto: 
–  uczestniczyła w pracach komisji w zakresie 

spraw związanych z wejściem w życie unij-
nego Rozporządzenia o Ochronie Danych 
Osobowych, prowadziła bieżącą współpracę  
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,

–  współpracowała w zakresie przygotowywania 
materiałów dla biegłych sądowych powoływa-
nych w celu przygotowania opinii dla potrzeb 
toczących się spraw, 

–  na bieżąco koordynowała sporządzanie mate-
riałów sprawozdawczych przygotowywanych 
przez służby Spółdzielni poprzez elektroniczny 
portal sprawozdawczy dla Głównego Urzędu 
Statystycznego, 

–  obserwowała i przekazywała do wiado-
mości notatki prasowe, prasy lokalnej  
i ogólnopolskiej dotyczące spółdzielczości 
i KSM,

–  współpracowała z Narodowym Bankiem Pol-
skim w zakresie analiz rynku nieruchomości, 

–  uczestniczyła w szkoleniach, konferencjach 
i różnego typu spotkaniach podnoszących 
kwalifikacje zawodowe oraz uzupełniających 
wiedzę w zakresie powierzonych zadań.

Na przestrzeni 2018 roku do Spółdzielni wpły-
nęło: 
–  36 wniosków,
–  23 skargi (niezasadne),
–  18 pism (tzw. skargi lokatorskie) związanych 

z zakłócaniem spokoju i nieprzestrzegania 
przez sąsiadów Regulaminu porządku domo-
wego. 

Przedstawiając kolejne okresowe sprawozda-
nie z działalności za 2018 rok Zarząd Spółdzielni 
składa podziękowanie wszystkim, którzy przy-
czynili się do zapewnienia niezakłóconej bieżącej 
pracy Spółdzielni, do realizacji zatwierdzonych 
przez Walne Zgromadzenie, a omówionych 
i przedstawionych wyżej zadań, do pozytywnego 
postrzegania Spółdzielni. 

Katowice, 7.02.2019 r.
 

Z poważaniem
ZARZĄD
KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI 
MIESZKANIOWEJ
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SPRAWOZDANIE RADY OSIEDLA GWIAZDY 
KSM Z DZIAŁALNOŚCI W 2018 ROKU

(Dokończenie na str. 8)

Rada Osiedla działa na podstawie Statu-
tu KSM oraz Regulaminu Rady Osiedla. 

W 2018 roku Rada Osiedla działała w następu-
jącym składzie:

n Witold GOŚCINIEWICZ – przewod-
niczący Rady Osiedla, przewodniczący  
Komisji Gospodarki Zasobami Spółdzielni,

n Zdzisław KOZIEŁ – zastępca przewodni-
czącego Rady Osiedla,

n Zdzisław KRZEWIŃSKI – sekretarz 
Rady Osiedla,

n Urszula GAWRON –  członek  Rady Osie-
dla, przewodnicząca Komisji Ekonomicznej,

n Agata MEINERT – członek Rady Osiedla,  
przewodnicząca Komisji Społeczno-Kultu-
ralnej i Rozjemczej,

n Irena FASKA – członek Rady Osiedla  
do września 2018 r.,

n Janina JURCZYK – członek  Rady Osiedla 
od października 2018 r. 

Rada Osiedla działa w trzech komisjach:

n Komisja Gospodarki Zasobami Spółdziel-
ni.

n Komisja Ekonomiczna.
n Komisja Społeczno-Kulturalna i Rozjem-

cza.

W okresie objętym  sprawozdaniem Rada 
Osiedla  działa w oparciu o Ramowy Plan Pracy. 
Rada Osiedla odbyła w roku 2018 dziesięć plano-
wanych posiedzeń plenarnych . W szczególności 
Rada Osiedla wypowiedziała się w następują-
cych kwestiach:

n przyjęcie założeń ekonomiczno-gospodar-
czych na 2019 r.,

n przygotowanie planu remontów na rok 2019,
n przygotowanie korekty założeń gospodar-

czych i ekonomicznych oraz planu remontów                     
w 2018 r. Korekty te wynikały z potrzeby za-
pewnienia wykonania remontów w zakresie 
najpilniejszych potrzeb przy jednoczesnym 
zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców, 
biorąc pod uwagę niepodwyższanie stawki 
remontowej w opłatach.

n bieżąca analiza wykonywania planu remon-
tów w 2018 roku w zakresie rzeczowym                             
i finansowym, dokonywana w ramach każ-
dego plenarnego posiedzenia Rady,

n bieżąca analiza kosztów i wpływów w za-
kresie funduszu remontowego i eksploatacji, 
jak również  wysokości zadłużenia za loka-
le mieszkalne.

W rozbiciu na poszczególne budynki i pietra, 
zadłużenie to comiesięcznie jest przedstawiane 
na tablicach ogłoszeń w poszczególnych bu-
dynkach.

Na koniec  roku 2018 zadłuże -
nie ogółem wynosiło 289.596,27 zł, 

w tym zaległości bieżące 184.840,37 zł, za-
sądzone  82.577,90 zł  i sporne 22.178,00 zł.  
Na powyższe kwoty składają się zaległości 
w opłatach za lokale mieszkalne i niemieszkalne.

Natomiast zadłużenie bieżące w opłatach 
stricte za mieszkania na dzień 31.12.2018 r. 
przedstawiało się następująco:

n Uniwersytecka 25               28.239 zł 
n Uniwersytecka 29                 14.120 zł
n Roździeńskiego 86 A                37.558 zł 
n Roździeńskiego 86                 29.926 zł 
n Roździeńskiego 88                28.021 zł
n Roździeńskiego 90                34.787 zł 

Łącznie z tytułu zadłużenia w opłatach za 
lokale mieszkalne, w Osiedlu Gwiazdy KSM 
zanotowano kwotę 172.651 zł. W roku 2018 
zadłużenie  z tytułu nieregulowania opłat za 
lokale mieszkalne uległo obniżeniu, jednakże 
nadal suma zadłużeń utrzymuje się na  wysokim 
poziomie i w sposób zdecydowany niekorzyst-
nie wpływa na sytuację ekonomiczną Osiedla 
Gwiazdy KSM i całej Spółdzielni, w tym ma 
to wpływ na pokrycie kosztów eksploatacji,  
a w szczególności na możliwości remonto-
we Osiedla.

Rada Osiedla dokonuje przeglądu wiosennego 
i jesiennego budowli, budynków oraz infrastruk-
tury  wraz  z Administracją Osiedla. Z każdego 
przeglądu sporządzany jest  protokół, który 
po przyjęciu przez Plenum Rady Osiedla jest 
realizowany. 

Rada Osiedla w 2018 r. zajmowała się między 
innymi ustaleniami zakresów robót  remonto-
wych  i eksploatacyjnych, a następnie uczestni-
czyła przy ich odbiorach związanych, m. in. z:

n Wykonaniem ostatniego etapu remontu na-
wierzchni przy budynku al. Roździeńskiego 
86. 

n Wykonaniem remontu Wewnętrznej Linii 
Zasilającej w budynku Uniwersytecka 29 
(wymiana przewodów aluminiowych na mie-
dziane).

n Wykonaniem  remontu dźwigu NR III 
w budynku przy al. Roździenskiego 90 
oraz remontu dźwigu Nr III w budynku 
Uniwersytecka 25 ( finansowanie z funduszu 
remontowego część  „A” i część „B”).

n Wykonaniem monitoringu ppoż. w budyn-
kach  Roździeńskiego 86 i 86A.

n Wykonaniem remontu w pięciu pionach ka-
nalizacji sanitarnej w 115 mieszkaniach oraz 
instalacji wodnej w mieszkaniach, w których 
do tej pory nie wymieniono odcinków pio-
nów wodnych w budynku Roździeńskiego  
Nr 88 oraz awaryjnej wymiany w 7 miesz-
kaniach budynku przy al. Roździeńskiego 
86 i 6 mieszkaniach w budynku przy al. 
Roździeńskiego 90.

n Doprowadzeniem sieci światłowodowej fir-
my NETIA do budynków Osiedla Gwiazdy 
wraz z wykonaniem pionów  instalacji świa-
tłowodowej.

Rada wraz z kierownictwem Osiedla  zajmo-
wała się na bieżąco sprawdzaniem utrzymania 
infrastruktury osiedla,  dbałością o stan zieleni, 
drzewostan, miejsca postojowe dla samocho-
dów, czystość i porządek, stałym zapewnie-
niem sprawności instalacji wodociągowych, 
kanalizacyjnych, elektrycznych, przewodów 
kominowych wentylacyjnych i spalinowych, 
monitoringu ppoż. oraz czujników gazu. 

Rada Osiedla stwierdza, że na bieżąco usuwa-
no wszelkie awarie, dbano o estetyczny wygląd 
Osiedla, w tym również o oświetlenie zewnętrz-
ne, mając na uwadze bezpieczeństwo miesz-
kańców.

Rada analizowała na bieżąco funkcjonowanie 
Klubu KSM „Pod Gwiazdami”. W szczególności 
dokonywała ocen realizacji planu działalności 
społeczno- kulturalnej w 2018 r. oraz przygoto-
wania planu działalności społeczno-kulturalnej 
na 2019 r. wraz z finansowaniem tej działalności  
na rzecz dzieci, młodzieży oraz seniorów.

Kontynuowano naprawę balkonów w budynku 
Roździeńskiego 88, w zależności od pilnych 
potrzeb prace wykonywane są również na innych 
budynkach, tj. al. Roździeńskiego 86 i 86A. 
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Rada Osiedla uważa, że aby utrzymać odpo-
wiedni  stan techniczny zasobów Osiedla na lata 
następne, należy:

n  systematycznie, co roku wprowadzić jeden 
dźwig do remontu kapitalnego z uwagi na 
specyficzną, intensywną pracę tych dźwigów 
w wieżowcach 25-kondygnacyjnych,

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

n  przeprowadzać remonty bieżące dachów 
wraz z ich konserwacją, 

n przeprowadzać remonty instalacji elektrycz-
nej oraz  pionów wewnętrznych linii zasila-
jących,

n przeprowadzać remonty oraz bieżące napra-
wy pionów zsypów w kolejnych budynkach 
Roździeńskiego 88, 90,

n systematycznie wymieniać stolarkę okienną,
n przeprowadzać remonty oraz  bieżące na-

prawy pozostałych balkonów.

Rada Osiedla przyjęła na 2019 rok Plan Re-
montów, Założenia ekonomiczne oraz Plan 
działalności społeczno-kulturalnej Osiedla.  
Ewentualna korekta planów może nastąpić po 
Zebraniu Osiedlowym w kwietniu 2019 r.

Przedstawiciele Rady Osiedla uczestniczyli 
również w spotkaniu dotyczącym bezpieczeń-
stwa i utrzymania porządku na terenie Osiedla 
Gwiazdy, w którym udział wzięli przedstawi-
ciele Policji, Straży Miejskiej w Katowicach. 
Przypominamy również, że w budynku przy 
Roździeńskiego 88 znajduje się Punkt Przyjęć  
Dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Ka-
towicach,w którym w każdy pierwszy i trzeci 
wtorek miesiąca w godzinach od 1700 do 1900  
można zgłaszać wszelkie problemy związane 
z bezpieczeństwem na terenie osiedla, jak rów-
nież uzyskać potrzebne informacje i porady.

Komisja Gospodarki  
Zasobami Spółdzielni

odbyła w 2018 r. dziesięć posiedzeń: głów-
nie zajmowała się problemami techniczny-
mi budynków oraz infrastrukturą osiedlową. 
Obligatoryjnymi czynnościami są przeglądy 
wiosenne i jesienne Osiedla,  które stanowią   
m. in. podstawę  do opracowania planu remontów 
i eksploatacji. Wyniki przeglądów – protokoły z  
 wnioskami – przedstawia każdorazowo Komisja 
GZS na plenarnych posiedzeniach Rady  Osiedla.

Członkowie komisji wraz z kierownikiem 
Osiedla uczestniczą w odbiorach robót remonto-
wych wykonywanych z funduszu remontowego 
część „A” i część „B”, np. wymiana stolarki 
okiennej, drzwiowej,  remonty i naprawa urzą-
dzeń dźwigowych, wymiana instalacji wodnej, 
kanalizacyjnej, elektrycznej, zabezpieczenie 
dachów, balkonów, tarasów, odbiory i remonty 

infrastruktury osiedlowej oraz uczestniczyli 
w spotkaniach wraz z kierownikiem Osiedla                   
przy omawianiu warunków dla różnych in-
westycji. 

Członkowie Komisji wspólnie z kierownikiem 
administracji osiedla uczestniczyli w komisjach 
przetargowych bądź  opiniowali: 

n terminy koszenia trawników,
n remonty urządzeń dźwigowych w budyn-

kach osiedla,
n remonty  chodników na terenie osiedla,
n przeglądy urządzeń zabawowych i rekre-

acyjnych na placach zabaw,
n remont pionów kanalizacyjnych w budynku 

Roździeńskiego 88,
n wykonanie monitoringu ppoż. w budynkach  

Roździeńskiego 86 i 86A.
Członkowie Rady, a w szczególności Człon-

kowie Komisji GZS aktywnie wspierali poprzez 
promowanie wszelkie  inicjatywy obywatel-
skie finansowane z budżetu obywatelskiego 
na rok 2018.

 Komisja Ekonomiczna  

W okresie sprawozdawczym w 2018 roku  odbyła 
10 posiedzeń, na których głównie zajmowała się:

n Analizą kosztów i wpływów w zakresie 
eksploatacji podstawowej i remontów.

n Bieżącymi sprawami przedstawionymi przez 
Administrację Osiedla Gwiazdy.

n Opracowaniem wstępnych założeń ekono-
micznych:
a.  z zakresem eksploatacji podstawowej 

na rok 2019
b. z zakresem funduszu remontowego na 

rok 2019
n Analizą zaległości czynszowych członków 

spółdzielni z  naszego osiedla na podstawie 
wykazów zaległości na poszczególne budyn-
ki przygotowanych przez Dział Ewidencji 
Opłat Czynszowych KSM.

Na podstawie rozmów wyjaśniających, na 
które zaproszono 131 osób, wystawiono opinie 
dla Zarządu KSM lub Rady Nadzorczej. Na roz-
mowy, które członkowie Komisji Ekonomicznej 
przeprowadzili, przybyło zaledwie 4 członków 
dłużników, wezwania na spotkanie z członkami 
Komisji podziałały jednakże dyscyplinująco 
na skutek czego wielu członków zalegających 
z opłatami przedstawiało dokumenty świadczą-
ce o dokonanych wpłatach redukujących lub 
likwidujących zadłużenie w całości.

Część dłużników podpisało ugody z Zarzą-
dem Spółdzielni z Działem Ewidencji Opłat 
Czynszowych KSM w sprawie warunków spłaty 
zadłużenia. 

Niestety są również nierzetelni członkowie, 
którzy regularnie uchylają się od regulowania 
należności czynszowych.

Za okres sprawozdawczy 2018 roku w wyniku 
działań Komisji Ekonomicznej udało się skłonić 
dłużników do uregulowania należności na kwotę  
103.622,65 zł.

Komisja Społeczno-  
Kulturalna- Rozjemcza

Z przyczyn losowych nastąpiła w zmiana w skła-
dzie osobowym Komisji Społeczno-Kulturalnej 
i Rozjemczej Rady Osiedla Gwiazdy KSM. 
Dotychczasową przewodniczącą komisji pa-
nią Irenę Faskę zastąpiła pani Agata Meinert 
(protokół RO z dnia 19.12.2018 r.).

W 2018 roku Komisja Społeczno- Kulturalna 
i Rozjemcza Osiedla Gwiazdy KSM odbyła łącz-
nie trzy posiedzenia. Wszystkie te spotkania były 
poświęcone działalności społeczno-kulturalnej.

Pierwsze spotkanie komisji odbyło się  
15 stycznia 2018 r. i miało specjalny charakter  
ze względu na cel spotkania, jakim była pro-
pozycja współpracy ze Stowarzyszeniem na 
Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni 
Razem”. W spotkaniu udział wzięli, oprócz 
członków Komisji Społeczno-Kulturalnej i Roz-
jemczej, Witold Gościniewicz - przewodniczący 
Rady Osiedla KSM, Zdzisław Krzewiński - 
członek Rady Nadzorczej KSM i członek Rady 
Osiedla oraz Agnieszka Rzepecka - prezes Sto-
warzyszeniem na Rzecz Rozwoju Społeczno-
ści Lokalnej „Mocni Razem”. Pani Agnieszka 
Rzepecka przedstawiła charakter działalności 
wyżej wymienionego stowarzyszenia oraz plany 
i zakres przewidywanej w przyszłości współpra-
cy. Komisja pozytywnie zaopiniowała propozy-
cję  Stowarzyszenia „Mocni Razem” dotyczącą 
podpisania stosownej umowy z KSM.

Pozostałe dwa posiedzenia były przezna-
czone na sprawy bieżące, takie jak: przebieg 
„Akcji Zima” czy też „ Akcji Lato”, poruszane 
były kwestie finansowe dotyczące działalnoś- 
ci Klubu (analiza wpływów i kosztów) oraz 
inne zagadnienia, takie jak: kwestia przeglądu 
technicznego komputerów znajdujących się 
w Klubie KSM „Pod Gwiazdami”, z których 
korzysta młodzież szkolna, z sugestią wymiany 
wyżej wymienionego sprzętu.

W okresie sprawozdawczym komisja nie roz-
patrywała na swych posiedzeniach spraw doty-
czących skarg między mieszkańcami, z uwagi na 
fakt ich załatwienia na drodze mediacji.

Rada Osiedla składa podziękowanie za współ-
pracę w 2018 roku Zarządowi KSM oraz podle-
głym pracownikom, Radzie Nadzorczej KSM, 
Kierownikowi Administracji Osiedla Gwiazdy 
KSM wraz z pracownikami, gospodarzom po-
szczególnych budynków, a w szczególności 
Mieszkańcom Osiedla Gwiazdy KSM.

RADA OSIEDLA GWIAZDY KSM
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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 zamieszkują 2.153 osoby 
(wg stanu na dzień  31.12.2018 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 powierzch-
nia 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 zew- 
nętrznej 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. Roź-
dzieńskiego 86A, 86, 88 i 90 – 270 miejsc po-
stojowych,

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

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

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

e)  miejsca postojowe przy pawilonie handlowym 
dla 14 samochodów.

Na terenie Osiedla, w tym w strefie miejskiej 
graniczącej z Osiedlem znajduje się również  
13 miejsc do parkowania samochodów dla 
osób niepełnosprawnych.

II. ADMINISTRACJA 
OSIEDLA GWIAZDY KSM

Administracja Osiedla znajduje się w budyn-
ku 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). 

Kierownikiem Klubu jest mgr Aleksandra To-
lasz.

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 do 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 do 1400.

IV. INFORMACJE DODATKOWE  
DOTYCZĄCE BUDYNKÓW OSIEDLA

Dla bezpiecznego zamieszkiwania, ww. bu-
dynki wyposażone są odpowiednio w:

1.  monitoring ppoż. w budynkach przy al. Roź-
dzieńskiego 88 i 90 połączony bezpośrednio 
ze Strażą Pożarną i Stacją Monitorowania Po-
żarowego NOMA-2, od XI 2018 r. w system 
monitoringu ppoż  wyposażone są również  
budynki przy al.  Roździeńskiego 86A i 86,

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. 

(Ciąg dalszy na str. 10)



  10                                                                        WSPÓLNE SPRAWY OSIEDLA GWIAZDY

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI
OSIEDLA GWIAZDY KSM ZA 2018 ROK 

oraz zamierzenia remontowe i eksploatacyjne na 2019 rok

(Ciąg dalszy ze str. 9)

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 2018 r. oraz na terenach przyległych 

- finansowanie z Funduszu remontowego 
część „B”

I.  Wymiana stolarki okiennej:
1.  Wymiana stolarki okiennej przez KSM
        - w 2 mieszkaniach wymiana 11 szt. okien 

tj. 20,24 m2 - koszt  16.673 zł.      
2.  Wymiana okien realizowana przez członków 

Spółdzielni we własnym zakresie (refundacje)
        - 9  mieszkań  29 szt. okien  tj. 51,81 m2  - 

koszt 19.522 zł. 
II.  Wymiana stolarki drzwiowej:
1.  Realizowana we własnym zakresie wymiana 

stolarki drzwiowej ( refundacja): 1 mieszkanie 
- koszt 511 zł.

III. Roboty murarskie, w tym m. in.:
1.  Wykonanie zaleceń kominiarskich:

   -  montaż  6 nawiewników  w 2 mieszka-
niach przy al. Roździeńskiego Nr 86A/92 
i 88//18 - koszt  720 zł

2.  Wykonanie napraw balkonów (piony miesz-
kań  III i VIII), w tym zabezpieczenie przed 
odspajaniem się tynków czołowych i tynków 
na „podniebieniach” balkonów na budynku 
al. Roździeńskiego 86 oraz na podstawie 
protokołów konieczności naprawa pojedyn-
czych 5 szt. balkonów w  budynkach  przy 
al. Roździeńskiego 86 i 90                

        – koszt łączny 177.066 zł.
3. Naprawa podestów wejść  na galerie w bu-

dynkach:
-  al. Roździenskiego  90 (I pion -galeria 

nad wejściem do budynku),
- al. Roździeńskiego 88/ I pion - galeria 

nad wejściem do budynku,  II pion - 
galeria nad trafostacją.

 Łączny koszt  19.655 zł

4.  Remont tarasu nr IV w budynku przy al. 
Roździeńskiego 88 – koszt 20.944  zł, 

5.  Naprawa uszkodzonego tynku na suficie  
w kuchni mieszkania, w budynku al. Roź-
dzieńskiego 90 - koszt 2.086  zł,

6. Naprawa ściany działowej i ściany nośnej 
w mieszkaniu, w  budynku przy al. Roździeń-
skiego 86A - koszt 3.289 zł.

IV.  Roboty instalacyjne wod-kan.
1. Awaryjna wymiana odcinków pionów wod-

nych w budynkach przy al. Roździeńskiego 
86a, 86, 88 i 90 - koszt 8.502 zł, 

2. Awaryjna wymiana odcinków pionów kana-
lizacyjnych w budynkach przy al. Roździeń-
skiego 86a,. 86, 88 i 90 - koszt 34 477 zł,

3.  Kompleksowa wymiana pionów kanaliza-
cyjnych w budynku przy al. Roździeńskiego 
88 w pionach mieszkań Nr   I, II, III, V, VII 
- koszt 342.540 zł,

4.  Wymiana załamanego przykanalika od stu-
dzienki kanalizacyjnej S.1 w stronę budyn-
ku przy ul. Uniwersyteckiej Nr 29 - koszt 
40.602 zł,

5. Montaż rękawa uszczelniającego poziom 
instalacji kanalizacji sanitarnej w piwnicy 
budynku przy ul. Uniwersyteckiej Nr 29 – 
koszt 9.989 zł,

6. Wymiana poziomów wodnych (strefa  miejska  
oraz I i II strefa hydroforowa) na odcinku od 
zaworów głównych w przyłączu wody do 
zaworów odcinających w piwnicy budynku 
przy al. Roździeńskiego 90 - koszt 15.060 zł.

V. Roboty instalacyjne c. o.
1. Wymiana pionu centralnego ogrzewania 

w łazienkach trzech mieszkań, w budynku 
przy  ul. Uniwersyteckiej 29 - koszt 1.861 zł,

2. Przebudowa odcinka pionu centralnego ogrze-
wania na korytarzu 13 piętra w budynku przy 
ul. Uniwersyteckiej 29 - koszt 547 zł,

3.  Wymiana odcinka pionu centralnego ogrze-
wania w dwóch mieszkaniach, w budynku 
przy al. Roździeńskiego 88 -  koszt 540 zł.

VI. Roboty elektryczne
1. Wymiana wewnętrznych linii zasilających 

(WLZ) w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 
29 - koszt 229.745 zł.

VII. Mała architektura
1. Wymiana uszkodzonej nawierzchni asfaltowej 

na nawierzchnię z kostki brukowej  przy  bu-
dynku al. Roździeńskiego 86 III etap – koszt 
51.741 zł.

VIII. Roboty związane z remontami dźwigów 
osobowych

1.  Modernizacja dźwigu osobowego Nr III w bu-
dynku przy al. Roździeńskiego 90 - koszt 
2018 r. 199.044 zł (dla przypomnienia koszt 
2017 r. wyniósł 85.304 zł).

       Wobec powyższego z funduszu remontowego 
część „B”  koszt modernizacji ww. dźwigu 
(50%) wyniósł 284.348 zł. 

       Całkowity koszt modernizacji dźwigu razem 
z finansowaniem z funduszu remontowego 
część „A” wyniósł 622.064 zł.

2.  Modernizacja dźwigu osobowego Nr III w bu-
dynku przy ul. Uniwersyteckiej 25 – koszt 
(50% z funduszu część „B”) 141.393 zł.     

       Całkowity koszt modernizacji dźwigu razem 
z finansowaniem z funduszu remontowego 
część  „A” wyniósł 302.286 zł.

3. Naprawa sterownika typu LS-2020 w dźwigu 
Nr III w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 
29 – koszt  2.050 zł.

4.  Wymiana  uszkodzonego wyświetlacza pięter  
wraz z zasilaczem w dźwigu osobowym  Nr 
II w budynku przy al. Roździeńskiego 88 – 
koszt 1.477 zł.

5. Wymiana kurtyny świetlnej wraz z zasila-
czem w dźwigu Nr II w budynku przy al. 
Roździeńskiego 88 – koszt 2.287 zł.

6.  Wymiana gł. płyty sterowej dźwigu Nr III 
w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 25 – 
koszt 7.433 zł.

7.  Wymiana gł. zasilacza tablicy sterowej 
w dźwigu nr II w budynku przy ul. Uniwer-
syteckiej 29 – koszt 2.445 zł. 

8.  Wymiana ogranicznika prędkości w dźwigu 
Nr III w budynku mieszkalnym przy al. Roź-
dzieńskiego  Nr 86 – koszt 3.237 zł.

9.  Naprawa zespołu napędowego w dźwigu Nr 
I w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 25 – 
koszt 2.992 zł.

10.  Wymiana uszkodzonego  zasilacza układu 
wyświetlacza parteru oraz naprawa wyświe-
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tlacza w dźwigu Nr III w budynku przy al. 
Roździeńskiego 88 – koszt 770 zł.

11.  Wymiana uszkodzonych kurtyn świetlnych 
w dźwigu Nr III w budynku przy al. Roź-
dzieńskiego 88 i dźwigu Nr II w budynku 
przy al. Roździeńskiego 86  - koszt 4.585 zł.

12.  Wymiana ogranicznika prędkości wraz z linką 
ogranicznika prędkości oraz skrócenie lin 
nośnych w dźwigu Nr II w budynku przy al. 
Roździeńskiego 88 – koszt 5.944 zł.

13.  Wymiana 4 szt. akumulatorów zjazdu awa-
ryjnego dźwigu Nr III w budynku przy al. 
Roździeńskiego 88 - koszt 994 zł.

14.  Wymiana kabla zwisowego łączącego kabinę 
dźwigu Nr III z aparaturą sterową w maszy-
nowni dźwigów, w budynku przy al. Roź-
dzieńskiego 86A  – koszt 4.922 zł.

15.  Przeprogramowanie tablic sterowych dźwigów 
Nr I,  II, III w budynkach przy al. Roździeń-
skiego 86A i 86, z dostosowaniem ww. dźwi-
gów do zjazdu awaryjnego - koszt 2.256 zł.

16.  Spłata odsetek dot. spłaty kredytu za remont 
dźwigów R86/III i R88/III - koszt 1.762 zł. 

IX.  Inne
1.  Wykonanie systemu monitoringu przeciw-

pożarowego  w budynkach przy al.  Roź-
dzieńskiego 86A i 86 wraz z bezpośrednim 
podłączeniem sygnalizacji ze Strażą Pożarną   
- koszt 173.299 zł.

2.  Opracowanie dokumentacji projektowej doty-
czącej wewnętrznych instalacji hydrantowych 
w budynkach przy al. Roździeńskiego 86, 88, 
90 oraz przy ul. Uniwersyteckiej 25 i 29 – 
uwzględniającej warunki montażu i rozmiesz-
czenia urządzeń, uzgodnionej z rzeczoznawcą 
ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych - koszt 
33.470 zł.

3.   Malowanie części  pomieszczeń gospodar-
czych  na parterze w budynku przy al. Roź-
dzieńskiego 88 przeznaczonych na Punkt 
Przyjęć Dzielnicowych Policji - koszt 5.768 
zł. 

4.  Naprawa kanału zsypowego na wysokości I i 
II piętra w budynku przy al. Roździeńskiego 
86A  - koszt 4.774 zł.

5.  Ekspertyza balustrady balkonowej w budynku 
Roździeńskiego 86A – koszt 2.188 zł.

Ponadto w  ramach kosztów funduszu remon-
towego część „B” dokonane zostały odpisy na 
fundusz interwencyjny w wysokości 13.501 zł 
Wydatki z funduszu remontowego „B” w roku 
2018 zamknęły się kwotą 1.612.660 zł przy wpły-
wach 1.350.214 zł i bilansie otwarcia roku 2018 
wynoszącym 438.432 zł, co w sumie pozwoliło 
zamknąć rok wynikiem dodatnim.

Należy zwrócić uwagę, że tak jak w latach 
poprzednich, także w 2018 r. następuje przyspie-
szenie spłaty zobowiązań Osiedla dotyczących 
nieruchomości, które w latach wcześniejszych 
były remontowane ze środków finansowych części 
„A” funduszu remontowego w kwocie 134.970 zł 
(zgodnie z Uchwałą RN KSM  Nr 86/2013)  oraz 

partycypacja Osiedla w celu pokrycia nakładów 
z funduszu część „A” na roboty dodatkowe wyko-
nane w trakcie termomodernizacji budynku przy 
ul.  Uniwersyteckiej 25 i 29 w kwocie 76.060 zł 
(Uchwała RN KSM Nr 65/2015), co powoduje 
zmniejszenie wpływów na część „B” funduszu 
remontowego Osiedla Gwiazdy KSM.

VI.  Zestawienie kosztów robót remontowych  
OSIEDLA GWIAZDY KSM

       finansowanych z Funduszu remontowego 
część „A” w roku 2018

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

1.  Modernizacja dźwigów osobowych w bu-
dynkach przy al. Roździeńskiego 90 i przy 
Uniwersytecka 25                          361.233 zł          

       
2.  Spłata ratalna kosztów wymiany podzielników 

c.o.                  31.302 zł
3.  Odsetki od kredytów zaciągniętych na mo-

dernizację dźwigów osobowych w budynkach 
przy al. Roździeńskiego 86 i al. Roździeńskie-
go 88 i od pożyczki z WFOŚ, zaciągniętej  
na termomodernizację budynków przy ul. 
Uniwersyteckiej 25 i 29                   82.191 zł

 RAZEM:                                474.726 zł
Zestawienie kosztów ulepszeń i prac ponie-

sionych w okresie od roku 1992 do 31.12.2018 

( z uw zględnieniem kosztów  odsetek od pożyczek i kredytów  do spłaty po 31.12.2018 )

Adres budynku

1 2 3 4 5 6
Roździeńskiego 86 -161,86
Roździeńskiego 86a -196,73
Roździeńskiego 88 -201,16
Roździeńskiego 90 -279,72
Uniwersytecka 25 -640,23
Uniwersytecka 29
Razem -372,67
*uw zględnia środki przeksięgow ane z fund. rem. cz. "B" i fund. Interw encyjnego

Razem koszty za 
lata 

1992 -2018

Wpływy z odpisów 
za lata 

1997-2018*

Saldo
( 3-2 )

Saldo na 1 m2 
p.u.m.

Średnie saldo 
statystyczne 
na 1 lokal

5 990 483 4 183 392 -1 807 091 -9 411,93
6 114 239 4 009 257 -2 104 982 -11 440,12
6 160 914 4 008 632 -2 152 282 -11 697,18
7 036 628 4 027 656 -3 008 972 -16 353,11
6 549 909 2 473 790 -4 076 120 -24 854,39

10 303 737 2 495 065 -7 808 672 -1 192,10 -46 480,19
42 155 910 21 197 792 -20 958 118 -19 477,81

r. (ujęte w tabeli powyżej) z centralnej części 
funduszy remontowych Spółdzielni (remontów 
kapitalnych + fundusz „A”) oraz naliczonych 
wpływów z odpisów na działania energoosz-
czędne i termomodernizacyjne z uwzględnie-
niem środków przeksięgowanych z funduszu 
remontowego część „B” oraz zasilenia środkami 
z funduszu interwencyjnego. (wg kosztów w da-
cie poniesienia, w zł ).

VII. ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH

Na dzień 31.12.2018 roku zaległości ogółem 
w opłatach za lokale mieszkalne, lokale użytkowe 
i garaże wyniosły 289.596,27 zł, w tym zaległości 
bieżące 184.840,37 zł, zasądzone 82.577,90 zł 
i sporne 22.178,00 zł. 

Jak każdego roku intensywne działania ze strony 
Spółdzielni, w tym również Rady Osiedla Gwiazdy 
KSM, mające na celu egzekwowanie należności 
od dłużników tj. osób płacących z opóźnieniem 
opłaty za mieszkania bądź za lokale użytkowe 
spowodowały zmniejszenie zaległości w opła-
cie za mieszkania w stosunku do roku 2017                       
o 70.809 zł.

Zaległości w opłatach tylko za lokale miesz-
kalne na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 172.651 
zł (zaległości dotyczyły 271 mieszkań na 1076 
mieszkań w zasobach osiedla) i na poszczególnych 
budynkach kształtowały się następująco:  

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

Saldo ogółem osiedla  na dzień 31.12.2018 r. jest ujemne i wynosi 20.958.118 zł
Saldo jednostkowe na dzień 31.12.2018 r. jest ujemne i wynosi 372,67 zł/1 m2 p.u.

al. Roździeńskiego 86A
al. Roździeńskiego 86

al. Roździeńskiego 88
al. Roździeńskiego 90

ul. Uniw ersytecka 25
ul. Uniw ersytecka 29
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(Ciąg dalszy na str. 12)
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EKSPLOATACJA W 2018 r. wraz z centralnym   ogrzewaniem

Koszty obsługi osiedla
Pozostałe koszty osiedla
Konserw acje
Media 

EKSPLOATACJA W 2018 ROKU WRAZ Z CENTRALNYM OGRZEWANIEM
1.  Roździeńskiego 86A                 37.558 zł 
 (w 53 mieszkaniach)
2.  Roździeńskiego 86                  29.926 zł 
 (w 45 mieszkaniach)
3.  Roździeńskiego 88                 28.021 zł 
 (w 44 mieszkaniach)
4.  Roździeńskiego 90                34.787 zł 
 (w 50 mieszkaniach)  
5.  Uniwersytecka 25                 28.239 zł 
 (w 42 mieszkaniach)
6.  Uniwersytecka 29                14.120 zł 
 (w 37 mieszkaniach)

  VIII. EKPLOATACJA W 2018 ROKU 
wraz z centralnym ogrzewaniem

1.  Koszty bieżącej obsługi osiedla, w tym: koszty 
osobowe z narzutami, koszty bhp, transportu, 
utrzymania pomieszczeń administracyjnych, 
koszty materiałów biurowych i przedmiotów 
nietrwałych, opłat pocztowych, bankowych, 
telekomunikacyjnych i innych - wyniosły  

502.141 zł
2.  Pozostałe koszty osiedla w zakresie zatrud-

nienia pracowników fizycznych, materiałów 
konserwujących, czyszczenia kominów (okre-
sowe i bieżące), ubezpieczenia rzeczowe, 
pielęgnacji terenów zielonych,odśnieżania, 
kontroli szczelności instalacji gazowej, de-
ratyzacji, dezynfekcji, dewastacji, ochrony 
pożarowej budynku, pozostałych kosztów 
operacyjnych, dozoru mienia,  pogotowia 
technicznego i inne – zamknęły się kwotą  

989.953 zł
3.  Koszty konserwacji dźwigów,  konserwacji 

domofonów, opłat za sygnał podstawowy TV, 
usług gospodarzy, odczytów wody, legalizacji 
wodomierzy, kosztów obsługi i konserwacji 
instalacji centralnego ogrzewania - zamykają 
się kwotą                591.597 zł

4.  Koszty opłat niezależnych od spółdzielni, 
tj. energii elektrycznej, wody i kanalizacji,  
wywozu nieczystości, opłat podatkowych od 
nieruchomości, opłat za wieczyste użytko-
wanie terenów oraz  centralnego ogrzewania 
–  wyniosły                             3.153.195 zł

Całkowite koszty eksploatacji wraz z central-
nym ogrzewaniem w roku 2018 zamknęły się 
kwotą 5.236.886 zł, natomiast wpływy  szacuje 
się na kwotę 5.379.865 zł. Tym samym rok 2018  
zamknął się wynikiem dodatnim.

W ramach ww. kosztów eksploatacji w 2018 
r. wykonane zostały następujące prace:

1.  W 2018 roku przeprowadzono obligatoryjne 
kontrole wynikające z przepisów prawa 
budowlanego tj.:

l w wyniku kontroli przewodów kominowych, 
spalinowych, wentylacyjnych dokonano 
sprawdzenia 935 mieszkań,

l w wyniku kontroli instalacji gazowej  spraw-
dzono 883 mieszkania,

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

l przegląd instalacji ppoż. hydrantowej oraz 
systemu oddymiania budynków  przeprowa-
dzono w marcu,

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

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

l 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,

l na dachach budynków w październiku doko-
nano przeglądu urządzeń zabezpieczających 
przed upadkiem z wysokości.   

2.  W ramach bieżącej obsługi mieszkańców 
do dnia 31.12.2018 r.: 

a)  zostały przyjęte 2.064 zgłoszenia w tym :
l 1.814 zgłoszeń w sprawie awarii i bieżących 

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

l 123 zgłoszenia dotyczące dźwigów,
l 17 zgłoszeń związanych z przewodami komi-

nowymi, 
l 96 zgłoszeń dotyczących domofonów,
l 14 zgłoszeń w sprawie centralnego ogrzewania.
b)  przyjęto 2.170 pism oraz udzielono wymaga-

jących tego 552 odpowiedzi.
c)  przekazano 106 zgłoszeń  do MPGK dotyczą-

cych wywozu kontenerów na odpady wielko-
gabarytowe, odpady komunalne i selektywne.

3.  Na zlecenie Administracji Osiedla Gwiazdy 
KSM Zakład Zieleni KSM wykonał w 2018 
roku następujące prace:

l czterokrotne koszenie trawników, 

l przeprowadzono prace związane z pielęgna-
cją i przycięciem drzew, krzewów i roślin 
ozdobnych wraz z nasadzeniami uzupełniają-
cymi krzewów w klombach na terenie całego 
Osiedla,    

l dla upiększenia Osiedla dokonano obsadze-
nia waz kwietnikowych: w marcu bratkami  
i w czerwcu begoniami,   

l przed budynkiem przy al. Roździeńskiego 86 
ustawiono 5 donic betonowych i obsadzono 
je kwiatami sezonowymi: begoniami i goź-
dzikami,

l w ramach rekompensaty (za usunięte w  listo-
padzie 2017 r. jedno drzewo - zgodnie z Decy-
zją Prezydenta Miasta Katowice) w kwietniu 
2018 r. na terenie od strony zachodniej bu-
dynku przy ul. Uniwersyteckiej 25 nasadzone  
zostały 2 szt. drzew ozdobnych, liściastych. 

l ponadto w kwietniu w ramach rekompensaty 
za usunięte drzewa - zgodnie z decyzjami 
Prezydenta Miasta Katowice:

a)  za usunięte 2 szt. drzew na terenie przy bu-
dynku Roździeńskiego 90 posadzono 4  drze-
wa liściaste,

b)  za usunięte 1 drzewo na terenie przy ul.  Uni-
wersyteckiej 25 posadzono 2 drzewa liściaste.

l w sierpniu pracownicy Działu Zieleni KSM 
przeprowadzili prace związane z odchwaszcze-
niem wszystkich klombów w rejonie osiedla, 
dokonali cięć formujących krzewów i prze-
świetlenia drzewek,

l we wrześniu usunięto 1 szt. wyłamanego  
z korzeniami drzewa (wskutek działania silnej 
wichury z 23 na 24.09.2018 r.), które rosło na 
terenie pomiędzy szkołą a budynkiem przy al. 
Roździeńskiego 90,

l we wrześniu również zakończyły się prace 
polegające na przebudowie skarpy przy wejś- 
ciu do budynku przy al. Roździeńskiego 90, 
dokonano nowych nasadzeń krzewów liścia-
stych i iglastych oraz ustawiono ogrodzenie 
skarpy z gazonów w dwóch kolorach,

l na terenie zielonym przy budynku al. Roź-
dzieńskiego 86A i 90 posadzono 6 szt. krze-
wów liściastych i iglastych przekazanych przez  
jednego z mieszkańców osiedla,
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l na terenie przy chodniku prowadzącym od 

budynku al. Roździęńskiego 90 w kierunku 
szkoły, w miejsce suchych drzewek iglastych 
posadzono  nowe 2 szt. drzew  iglastych, 

l w pierwszych dniach listopada na terenie od 
strony południowej budynku Roździeńskiego 
90 powstał nowy klomb, na którym posadzone 
zostały krzewy liściaste i iglaste, całość ogro-
dzona została siatką,     

l na podstawie Decyzji Urzędu Miasta Katowi-
ce w  grudniu 2018 r. usunięto 3 szt. drzew:  
2 szt. topoli z terenu placu zabaw przy budynku 
al. Roździenskiego 88 oraz 1 drzewo robinii 
akacjowej dwupiennej z terenu przy budynku            
al. Roździeńskiego 90. Zgodnie z Decyzją UM 
do dnia 31.10.2019 r.  – w ramach rekompen-
saty za usunięte drzewa – dokonane zostaną 
nasadzenia drzew wg gatunków określonych 
w ww. decyzji.

4.  Poniżej przedstawiamy koszty mediów 
poniesione w  2018 r. :

l koszty energii elektrycznej to kwota 77.730 zł 
(w stosunku do roku 2017 nastąpiło zmniej-
szenie kosztów zużycia energii elektrycznej 
w związku z wynegocjowaną przez KSM ob-
niżką cen energii elektrycznej oraz podjętymi 
przez Administrację Osiedla Gwiazdy KSM 
działaniami energooszczędnymi w budyn-
kach osiedla),

C koszty wody i kanalizacji przewiduje się na 
kwotę 1.200.510 zł, 

l koszty wywozu nieczystości komunalnych 
prognozowane są na kwotę 359.400 zł,

l koszty związane z wywozem odpadów wielko-
gabarytowych szacowane są na kwotę 8.000 zł,

l znaczną kwotę składników opłaty eksploata-
cyjnej stanowią koszty związane z podatkiem 
od nieruchomości i opłatą za wieczyste użyt-
kowanie gruntu – koszt 127.430 zł.

IX. INNE WYDARZENIA W OSIEDLU 
GWIAZDY KSM

1.  Ważnym wydarzeniem dla naszej społeczności 
było ponowne otwarcie w dniu 14.03.2018 r. 
Punktu Przyjęć przez Dzielnicowych Komisa-
riatu I Policji w Katowicach, który znajduje się 
( tak jak poprzednio) na parterze budynku przy     
al. Roździeńskiego 88. Dzielnicowi pełnią 
dyżury w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca 
w godz. od 17oo do 19oo.

     W ww. Punkcie zgłaszać można wszelkie 
sprawy, tematy do POLICJI. To czy „PUNKT  
PRZYJĘĆ” będzie działał w długim okresie 
zależy  m. in. również od wykorzystania punk-
tu przez mieszkańców naszego Osiedla.

     Wykorzystajmy fakt, że w bliskim zasięgu 
istnieje możliwość porozmawiania z Dzielni-
cowymi Komisariatu I Policji w Katowicach 
(mieszczącego się przy ul. Żwirki i Wigury 28) 
i przekazania im uwag, spostrzeżeń i obaw.

     W tym miejscu należą się podziękowania 
wszystkim tym osobom, za których działaniem 

Punkt Przyjęć Dzielnicowych po trzech latach 
powrócił na Osiedle Gwiazdy KSM.

2.  Pierwszy raz na terenie Osiedla, w dniu 
10.03.2018 r. (sobota), miejsce miała Akcja 
„DOBRE  RADY  NA  ODPADY”, która - za 
zgodą KSM  - zorganizowana została przez  
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 przy al. 
Roździeńskiego Nr 82.  Akcja miała na celu 
przekazanie jak największej ilości elektrośmie-
ci do podstawionego  w tym celu samochodu 
ciężarowego przy budynku Roździeńskiego 90.

3.  Po raz kolejny na terenie zielonym i placu 
zabaw przy budynku al. Roździeńskiego 88  
odbyła się impreza plenerowa zorganizowana 
przez Miejskie Przedszkole Nr 67 z oddziałami 
integracyjnymi. Tym razem impreza, która 
odbyła się w dniu 29.05.2018 r. nosiła nazwę 
„Rodzinny Przedszkolny Festiwal Dobrej 
Energii” i wiązała się z różnymi formami 
kreatywności dzieci, a także z dobrą zabawą. 
Podczas uroczystości odbyły się okolicznościo-
we występy i zabawy plenerowe dla dzieci. 

4.  Jak co roku, tym razem w ramach obcho-
dów XVI Edycji „Święta Drzewa” - ogól-
nopolskiego programu, - w dniu 10.10.2018 
r. dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 67, za 
zgodą Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
zasadziły 7 szt. sadzonek drzew liściastych 
iglastych na terenie zielonym naszego osiedla.

UWAGA! WAŻNE PRZYPOMNIENIE
Od stycznia 2018 roku służby Urzędu Miasta 

Katowice przeprowadzały wzmożone kontrole 
systemu gospodarowania odpadami komunalny-
mi. W  przypadku  stwierdzenia  niewłaściwe-
go 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 obowiąz-
ku segregacji odpadów komunalnych zgodnie 
z ZASADAMI  SEGREGACJI  ODPADÓW:

pojemnik  NIEBIESKI - PAPIER  - wrzucamy: 
karton, tekturę, czasopisma, książki, gazety, pa-

pierowe torby, katalogi, 
gazetki reklamowe, zu-
żyte zeszyty, papier biu-
rowy,koperty, broszury,  
prospekty, foldery. 
pojemnik  ŻÓŁTY -  
PLASTIK  -  wrzucamy: 

a) butelki (PETy), skrzynki i inne opakowania, 
plastikowe nakrętki,                                              
zgniecione plastiko-
we opakowania po 
napojach i olejach 
spożywczych, zgnie-
cione opakowania po 
kosmetykach i chemii                                                                                 
gospodarczej, plastiko-

we worki, torebki i reklamówki, folie, plastikowe 
koszyki po owocach, pojemniki po wyrobach 
garmażeryjnych,  styropian oraz opakowania wie-

lomateriałowe np. kartony po soku i sokach, b) 
puszki po konserwach oraz po sokach i napojach, 
drobny złom żelazny, drobny złom metali kolo-
rowych, zgniecione puszki aluminiowe, garnki, 
metalowe narzędzia, folie aluminiowa, pokrywki ze 
słoików, kapsle z butelek oraz metalowe zakrętki. 

pojemnik  ZIELONY  
-  SZKŁO  - wrzuca-
my: kolorowe i bia-
łe butelki, słoiki po 
napojach i żywności                              
(bez zanieczyszczeń 
innymi materiałami np. 

metalami) oraz szklane opakowania np. po ko-
smetykach.

pojemnik brązowy 
ODPADY BIODE-
GRADOWALNE
WRZUCAMY:
organiczne odpady 
ogrodowe ( trawę, 
liście, rozdrobnione 

gałęzie), gnijące owoce, obierki z warzyw i 
owoców oraz fusy z kawy i herbaty.

POJEMNIK CZAR-
NY
WRZUCAMY:
resztki jedzenia, od-
pady higieniczne, 
zuży te  ODPADY 
pieluchy, popiół.

     
X. ZAŁOŻENIA  

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,  
SPOŁECZNEJ I KULTURALNEJ
    DLA OSIEDLA NA 2019 ROK

W listopadzie 2018 r. przyjęte zostały przez 
Radę Osiedla  założenia do planu remontów, 
eksploatacji i działalności społeczno-kulturalnej 
na 2019 r. 

Plan Remontów na 2019 rok dla Osiedla Gwiaz-
dy KSM został przyjęty na posiedzeniu plenarnym 
Rady Osiedla w dniu 28.11.2018 r. Uchwałą Rady 
Osiedla Nr 6/32/2018.

Plan remontów na 2019 r. przewiduje mię-

dzy innymi:

I . Wymiana stolarki okiennej: 

33.300 zł

1. Realizowana przez Spółdzielnię      3.300 zł

2. Realizowana przez członków Spółdzielni we 

własnym zakresie (refundacje)      30.000 zł

II . Wymiana stolarki drzwiowej realizowana 

przez Spółdzielnię                   1.000 zł

1. Realizowana przez członków Spółdzielni we 

własnym zakresie (koszty refundacji)      

1.000 zł
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III . Roboty murarsko-tynkarskie     217.000 zł
1. Wykonanie zaleceń kominiarskich po prze-

glądach SPK                   2.000 zł

2.  Naprawa balkonów i balustrad w budynku 

przy  al. Roździeńskiego 86 ( c.d. prac)  

140.000 zł

3.  Naprawa pojedynczych balkonów i balustrad, 

szczególnie na ostatnichpiętrach w budynkach 

przy al. Roździeńskiego 86A, 86, 88 i 90  (wg 

potrzeb)                                           30.000 zł

4.  Wykonanie dylatacji klatek schodowych  

w budynkach przy ul. Uniwersyteckiej  

Nr 25 i 29                                   10.000 zł

5.  Naprawa  tarasu Nr VIII w budynku przy al. 

Roździeńskiego 86A                        5.000 zł

6.  Naprawa czół i podniebień tarasów, z ich po-

malowaniem przy użyciu farb silikonowych 

w budynkach al. Roździeńskiego 86A,88 i 90     

10.000 zł

7.  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 
548.600 zł

1.  Wymiana pionów wodnych  R. 86A, 86, 88, 

90 (awaryjna)                  20.000 zł  

2.  Wymiana pionów kanalizacyjnych R 86A, 

86, 88 i 90 ( awaryjna)                30.000 zł

3.  Wymiana pionów kanalizacyjnych w budyn-

kach:                320.000 zł

a)  al. Roździeńskiego 88 – pion mieszkań  IV, 

VI, VIII,             

b)  al. Roździenskiego 90 – pion mieszkań  I, 

VII. 

4.  Dostosowanie instalacji hydrantowej w budyn-

ku al. Roździeńskiego 90 do obowiązujących 

obecnie przepisów ppoż.              178.600 zł

               

V.  Remont instalacji domofonowej
 8.000 zł

1.  Wymiana centrali domofonowej w budyn-

kach al. Roździeńskiego 86A, 86, 88, 90

8.000 zł

VI.  Mała architektura:               130.000 zł
1.  Naprawa nawierzchni asfaltowej  na wjazdach 

z tyłu budynków przy ul. Uniwersyteckiej 25 

i 29                                         70.000 zł

2.  Naprawa nawierzchni przy wjeździe na par-

king między budynkami Uniwersytecka 25 

i 29 oraz na skarpie (częściowo przy użyciu 

płyt ażurowych z odzysku)            60.000 zł

VII.Remonty dźwigów                       342.000 zł

 w tym m. in.:

1.  Wymiana dźwigu Nr I w budynku przy ul. 

Uniwersyteckiej 25 lub dźwigu Nr III w bu-

dynku przy ul. Uniwersyteckiej 29      

280.000 zł

 2.  Spłata kredytu na remonty dźwigów R.  

86/III, R.88/III                    2.000 zł    

3.  Naprawy bieżące dźwigów przy al. Roździeń-

skiego 86A,86,88,90                       40.000 zł

4.  Naprawy bieżące dźwigów przy ul. Uniwer-

syteckiej 25 i 29                             20.000 zł

VIII. Inne roboty                   50.000 zł

1.  Montaż szlabanów na wjazdach z tyłu bu-

dynków przy ul. Uniwersyteckiej 25 i 29   

30.000 zł

2.  Doposażenie placu zabaw przy budynkach 

al. Roździeńskiego 88,  Uniwersytecka 25 

i 29                    20.000 zł

IX.  Odpis na fundusz interwencyjny                                                                   

13.500 zł 

 OGÓŁEM: koszty robót remontowych 

na rok 2019 finansowanych z funduszu 

remontowego część „B”           1.343.400 zł

W zakresie eksploatacji i centralnego 

ogrzewania planowane wpływy zamykają się 

kwotą 5.488.440 zł, przy planowanych kosz-

tach 5.414.720 zł, co przy uwzględnieniu bilansu 

otwarcia roku 2019 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

 103.720 zł

b)  Planowane koszty związane z utrzymaniem 

terenów zielonych osiedla między innymi 

dotyczące czterokrotnego koszenia trawników 

wynoszą                                 74.700 zł

c)  W ramach wydatków z eksploatacji na rok 

2019 przewiduje się następujące koszty me-

diów:

l koszty energii elektrycznej szacuje się na 

kwotę                 104.930 zł 

l koszty wody i kanalizacji przewiduje się na 

kwotę                            1.200.510 zł 

l koszty wywozu nieczystości komunalnych 

prognozowane są na kwotę             359.130 zł 

 (wysokość kosztów zależna jest m. in. od liczby 

zadeklarowanych w oświadczeniach osób),

l koszty związane z wywozem odpadów wiel-

kogabarytowych szacowane są na kwotę 

8.000 zł

l koszty związane z podatkiem od nieruchomości 

i opłatą za przekształcenie wieczystego użyt-

kowania we własność gruntu przewiduje się 

na poziomie                                    128.250 zł

3.  Odnośnie planów i zamierzeń rzeczowo-fi-

nansowych działalności społeczno-kultural-

nej, Rada Osiedla Gwiazdy KSM przyjęła 

Uchwałą Nr 8/34/2018 z dnia 28.11.2018 

r. „Plan rzeczowo-finansowy działalności 

społecznej i kulturalnej”, który zawiera na-

stępujące planowane kwoty: wpływy 77.300 

zł, koszty 84.700 zł i przewidywany bilans 

otwarcia  2019 roku 16.830 zł .

Informacja Administracji Osiedla nt. realiza-

cji ustawy z dnia 14.06.2007 o zmianie ustawy 

o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw (z późniejszymi zmia-

nami), obowiązującej od dnia 31.07.2007 r.:

Zgodnie z ww. ustawą mieszkańcy naszego 

Osiedla podpisali do dnia 31.12.2018 r. 574 akty 

notarialne odrębnej własności w tym:

a)  570 aktów notarialnych dot. odrębnej własnoś- 

ci mieszkań:

 - 559 aktów notarialnych wynikających z ww. 

ustawy

 - 11 aktów notarialnych z przetargów na usta-

nowienie odrębnej  własności.

b)  2 akty notarialne z przetargów  na ustanowienie 

odrębnej  własności z lokali użytkowych,

c)  2 akty notarialne dot. odrębnej własności 

garaży wbudowanych.

XI. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI 

WNIOSKÓW PRZYJĘTYCH  

NA ZEBRANIU   

      OSIEDLOWYM OSIEDLA GWIAZDY 

KSM W DNIU 13.02.2018 R.

Administracja Osiedla Gwiazdy KSM uprzejmie 

informuje, że na Zebraniu Osiedlowym Osiedla 

Gwiazdy KSM w dniu 13.02.2018 r. przyjęty  

został 1 wniosek o treści:

– Jako mieszkanka ul. Uniwersyteckiej 29/37 

składam wniosek, aby Zarząd KSM wystąpił do 

Urzędu Miasta o przeznaczenie parkingu przy 

al. Roździeńskiego, wzdłuż ekranów (po stronie 

południowej alei), na wysokości budynków ul.  
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Uniwersytecka 25, 27, 29 wyłącznie  dla miesz-

kańców ww. budynków.

Ad 1. 

– W dniu 1.03.2018 r. do Katowickiej Spółdziel-

ni Mieszkaniowej wpłynął e-mail Radnego Rady 

Miasta Katowice Pana Macieja Biskupskiego wraz 

z pismem  Pierwszego Wiceprezydenta Miasta 

Katowice Pana Bogumiła Sobuli z dnia 26.02.2018 

r. - będące odpowiedzią na wniosek p. Biskupskie-

go z dnia 15.02.2018 - dot. zabezpieczenia miejsc 

parkingowych przy al. Roździeńskiego na potrzeby 

mieszkańców budynków zlokalizowanych przy 

ul. Uniwersyteckiej 25 i 29 poprzez postawienie 

stosownego oznakowania pionowego.

W ww. piśmie stwierdza się, że wprowadzenie 

wnioskowanego rozwiązania jest ograniczone 

ze względu na stan prawny ulicy, która stanowi 

drogę publiczną i możliwość korzystania z niej 

powinni posiadać wszyscy użytkownicy drogi. 

Ponadto w piśmie stwierdzono także, że przezna-

czenie fragmentu drogi publicznej do wyłączne-

go korzystania przez mieszkańców budynków 

zlokalizowanych przy przy ul. Uniwersyteckiej 

25 i 29 mogłoby stanowić podstawę roszczeń 

innych użytkowników obiektów przy drogach do 

zastosowania analogicznego rozwiązania w innych 

miejscach na terenie miasta. W kilku podobnych 

wnioskach, które wpłynęły do Urzędu Miasta 

również odstąpiono od zastosowania wniosko-

wanego rozwiązania. 

Na zebraniu Osiedlowym Osiedla Gwiazdy  

KSM w dniu 13.02.2018 r. zgłoszony został rów-

nież wniosek dotyczący zamontowania szlabanu 

umożliwiającego wjazd mieszkańcom na parking 

przy ul. Uniwersyteckiej 25.  Wniosek nie został 

przyjęty, jednakże w związku z apelem do Rady 

Osiedla, by po zakończeniu zebrania przeprowa-

dzić sondaż wśród mieszkańców, czy mieszkańcy 

chcą mieć szlaban i czy akceptują  koszty montażu 

szlabanu Administracja Osiedla Gwiazdy KSM 

w dniu 25.10.2018 r. przekazała  do skrzynek 

odbiorczych w budynkach Uniwersytecka 25 

i 29  ankiety dotyczące wymiany słupków par-

kingowych przy ww. budynkach na szlabany 

podnoszone automatycznie. 

Większością głosów w oddanych ankietach 

mieszkańcy budynków opowiedzieli się za mon-

tażem szlabanów w sposób następujący:

l Uniwersytecka 25: na 166 przekazanych ankiet 

zwróconych zostało 92 szt. w tym:

– głosów „za” 88

– głosów „przeciw”  3

– głosów bez wypowiedzi 1

l Uniwersytecka 29: na 169 przekazanych ankiet 

zwróconych zostało 71 szt. w tym:

– głosów „za”  68

– głosów „przeciw”  3

Wyniki ankiet zostały przekazane na Plenum 

Rady Osiedla Gwiazdy KSM w dniu 28.11.2018 

r. Montaż szlabanów ujęto w planie remontów 

na 2019 r.

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 rozwiązy-

waniu niełatwych problemów dotyczących 

naszej społeczności.

Kierownik 
Osiedla Gwiazdy KSM
inż. JACEK MUSIALIK
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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO-FINANSOWE 
Z DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ 

KLUBU KSM „POD GWIAZDAMI” ZA ROK 2018

W 2018 roku Klub KSM „Pod Gwiaz-
dami” zorganizował 118 form sta-
łych i imprez, w których udział 

wzięło 1310 uczestników. Przez cały rok 
działały następujące formy stałe: Klub Se-
niora, pracownia komputerowa, zajęcia ta-
neczno-ruchowe „ Tańczące maluchy”,  zajęcia 
plastyczne dla dzieci „Sztuk-mistrze”, nauka 
języka hiszpańskiego  oraz zajęcia z  zakresu 
gier i zabaw dla dzieci. We wszystkich wyżej 
wymienionych formach stałych organizowa-
nych w Klubie uczestniczyło średnio  55 osób 
w skali całego roku . 

W minionym roku działalność Klubu wspie-
rana była poprzez współpracę z jednostkami 
zewnętrznymi, m. in. Miejskim Przedszkolem 
nr 74, Miejskim Przedszkolem nr 67, Szkołą 
Podstawową nr 2, Radą Jednostki Pomocniczej 
nr 3 Zawodzie, Stowarzyszeniem „Mocni 
Razem”oraz Fundacją KSM. Współpraca ta 
umożliwiła organizację warsztatów, spotkań 
o charakterze edukacyjno-informacyjnym czy 
imprez  mających na celu integrację i aktywi-
zację mieszkańców.  

W okresie  tzw. „Akcji Zima” w miesiącach 
styczeń – marzec  zorganizowano 25 imprez, 
w których wzięło udział 293 uczestników.

Podczas tego bloku imprezowego dzieci 
wzięły udział w warsztatach organizowanych 
przez Muzeum Historii Katowic, ucząc się m. 
in. trudnej sztuki haftowania czy też wykonu-
jąc karnawałowe maski. Podczas wspólnego 
wyjścia z uczestnikami zajęć Klubu KSM „Jó-
zefinka” poznały tajniki sporządzania pizzy, 
natomiast w Klubie KSM „ Trzynastka” miały 
okazję poznać tajniki wykonywania fawor-
ków. Nie obyło się oczywiście bez akcentów 
edukacyjnych: dzieci stworzyły ogromny 
wulkan z masy solnej, by móc uczestniczyć 
w naukowym eksperymencie oraz odby-
ły spacer w Parku Kościuszki, gdzie  miały 
okazję poznać zabytkowy drewniany kościół 
Św. Michała oraz obserwować zachowanie 
zwierząt w parku. Odbyły się również  zajęcia 
o charakterze edukacyjnym: dla najmłodszych  
m. in. „Karnawałowe zabawy”, „Dzień angiel-
ski w klubie” ; „ ABC prezentacji po angielsku” 
dla uczniów Technikum Weterynaryjnego 
TEB Edukacja oraz spotkanie o charakterze 
doradztwa zawodowego z udziałem uczniów 
ostatnich klas Szkoły Podstawowej nr 2.

Poza wyżej opisanym blokiem imprez dla 
dzieci, odbyły się także imprezy dla doro-
słych spółdzielców. Były to m. in. spotkanie 
noworoczne, wystawa „Osiedle Gwiazdy 
w obiektywie”, „Spa dla dłoni” i „Warsztaty 
robienia mydła” - zorganizowane we współ-
pracy ze Stowarzyszeniem „Mocni Razem” 

oraz inne np. organizowane ze spółdzielczymi 
klubami itp.

W trzecim kwartale roku 2018 zorganizo-
wano „Akcję Lato”. Tematem przewodnim 
„Akcji Lato” były letnie przygody. Tego lata 
dzieci wielokrotnie odwiedziły Wodny Plac 
Zabaw na Dolinie Trzech Stawów, Paprocany 
i  Stadion Śląski. Byli częstymi gośćmi Mu-
zeum Historii Katowic, które przygotowało 
dla nich moc atrakcji: warsztaty teatralne, 
zajęcia plastyczne zapoznające dzieci  z róż-
nymi technikami prac manualnych. Zajęcia 
o charakterze rękodzielniczym cieszyły się 
dużym powodzeniem: udało się  dzieciom 
własnoręcznie uszyć torebkę, zrobić kwiaty 
z pianki, obrazki z soli, sówki z filcu, maski 
z piasku oraz spróbować różnych plastycz-
nych mas: papierowej oraz glinianej. Spo-
śród innych atrakcji należy wymienić wyjście 
na miejskie kąpielisko BUGLA, wyjście do 
Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej na 
pokaz filmów robionych przez dzieci, wyjście 
do Teatru Ateneum na warsztaty teatralne, 
wyjazd do Muzeum Zagłębia w Będzinie, 
podczas którego dzieci zwiedzały Pałac Mie-
roszewskich oraz uczestniczyły w zajęciach 
plastycznych. Dodatkowo dwukrotnie dzieci 
odwiedziły Śląski Ogród Zoologiczny, gdzie 
mogły przebywać w towarzystwie zwierząt 
i zapoznać się ze zwierzęcą kuchnią, natomiast 
w sosnowieckim „Egzotarium” poznały eg-
zotyczne rośliny i zwierzęta, a w Papugarni 
„Carmen” obcowały z różnymi gatunkami 
papug. Dzieci wzięły też udział w pikniku 
rodzinnym „Łączymy pokolenia” w  Parku  
Śląskim, a na zakończenie wakacji uczestniczy-
ły we wspólnych zabawach z chustą Klanzy 
oraz kolorowymi balonikami wraz z dziećmi 
z Klubu KSM „Trzynastka”. Podczas „Akcji 
Lato” zorganizowano  45  imprez, w których 
udział wzięło 262 uczestników.   

W pozostałych miesiącach, tj. kwiecień – 
czerwiec i październik – grudzień zorga-
nizowano imprezy kulturalno-oświatowe 
o zróżnicowanym charakterze. Wśród nich 
warto wymienić  poświąteczne spotkanie 
mieszkańców osiedla Gwiazdy KSM czy co-
miesięczne zajęcia z przedszkolakami. Klub 
KSM „Pod Gwiazdami” stara się  wspierać 
inicjatywy lokalne oraz łączyć osoby z oko-
licznych środowisk, biorąc udział w festynie 
rodzinnym organizowanym przez Zespół 
Szkolno-Przedszkolny nr 5, prezentując dzie-
ciom pokaz i naukę puszczania baniek oraz 
zorganizował dla seniorów koncert gitaro-
wy młodej i utalentowanej mieszkanki os. 
Gwiazdy, na które zaproszono grupę dzieci 
z Ewangelickiego Centrum Diakonijnego 

„Słoneczna Kraina”. W listopadzie w klubie 
odbyły się „Andrzejki” dla seniorów w stylu 
retro z gramofonem i pasjansem, a miniony 
rok zakończyliśmy „Spotkaniem z Mikołajem” 
oraz tradycyjną kolacją wigilijną w Klubie Se-
niora.

W kwestiach społecznych klub współpraco-
wał z przedstawicielami  I Komisariatu Policji 
w Katowicach oraz z Radnym Miasta Katowice 
- panem Maciejem Biskupskim, pogłębiając 
wiedzę mieszkańców  Osiedla Gwiazdy KSM 
na temat bezpieczeństwa i ochrony mienia.

Według przewidywanego wykonania koszt 
działalności Klubu KSM „ Pod Gwiazdami” 
w roku 2018 wyniósł około 60.000 zł pokry-
tych wpływami  w formie odpisów wliczo-
nych w ciężar opłat za lokale, pobieranych 
odpłatności od uczestników zajęć i  imprez, 
wynajmu sali oraz innych wpłat,  co w sumie 
dało wpływy w wysokości ponad 81.000 zł.

Informacje o bieżącej działalności Klubu 
były prezentowane w postaci plakatów wie-
szanych na tablicach ogłoszeń w budynkach 
mieszkalnych Osiedla, a także na stronie 
internetowej KSM w zakładce „działalność 
społeczno-kulturalna”. 

W 2019 roku Klub KSM „ Pod Gwiazdami” 
planuje kontynuować współpracę zarówno 
z najbliższymi placówkami oświatowymi, 
jak przedszkola czy też szkoły, z organiza-
cjami pozarządowymi, pozostałymi klubami 
Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz 
korzystać z oferty programowej instytucji 
kultury Miasta Katowice i innych podmio-
tów, co pozwoli na ograniczenie wielkości 
środków potrzebnych na pokrycie kosztów 
działalności społecznej i kulturalnej na rzecz 
spółdzielców. W programie merytorycznym 
2019 roku zakłada się powiększenie spektrum 
działań na rzecz seniorów oraz nowe dzia-
łania społeczno-oświatowe we współpracy 
ze Szkołą Podstawową nr 2. W roku 2019 
planowane jest  116 form stałych i imprez  
dla ponad 1300 uczestników. Przewidywane 
szacunkowe koszty działalności społecznej 
i kulturalnej na rzecz osiedlowej społeczności 
wyniosą 84.700 zł przy sumarycznych wpły-
wach przeznaczonych na ten cel 94.000 zł. 

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do 
zainteresowania się i uczestnictwa w dzia-
łalności społecznej i kulturalnej realizowanej 
w oparciu o możliwości Klubu spółdzielczego 
„ Pod Gwiazdami”.

Kierownik Klubu KSM 
„Pod Gwiazdami”
mgr ALEKSANDRA TOLASZ


