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KSM Z DZIAŁALNOŚCI W 2020 ROKU
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SZANOWNI CZŁONKOWIE KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI 
MIESZKANIOWEJ Z OSIEDLA GWIAZDY

Jak co roku Administracja i Rada Osiedla przekazują Państwu sprawozdanie 
z działalności w poprzednim roku – 2020, a także zamierzenia remontowe 
i eksploatacyjne na bieżący rok – 2021. Stosowną okresową informację Zarządu 
(roczne sprawozdanie) opublikowano w marcowym wydaniu naszego miesięcz-
nika „Wspólne Sprawy”.

Tradycyjnie materiałom takim towarzyszyło zaproszenie na Zebranie Osiedlowe, 
zwoływane na podstawie § 99 ust. 3 i 4 Statutu KSM. Tym razem – ze względu na 
trwający od roku w naszym kraju stan epidemii koronawirusowej i wprowadzone 
państwowe obostrzenia – Zebrania muszą być odsunięte w czasie, do momentu 
odwołania obowiązującego zakazu organizowania tego typu zgromadzeń.

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

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

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

Administracja i Rada Osiedla  
Osiedla Gwiazdy

40-203 Katowice, ul. Roździeńskiego 86a
Zarząd KSM 

40-168 Katowice, al. Roździeńskiego 86a 
e-mail: zarzad@ksm.katowice.pl 
lub kancelaria@ksm.katowice.pl

Rada Osiedla działa na podstawie Statutu KSM 
oraz Regulaminu Rady Osiedla. W 2020 roku 

Rada Osiedla działała w następującym składzie:

l Witold GOŚCINIEWICZ – przewodniczący 
Rady Osiedla, przewodniczący  Komisji GZS;

l Zdzisław KOZIEŁ – zastępca przewodni-
czącego Rady Osiedla;

l Zdzisław KRZEWIŃSKI – sekretarz 
Rady Osiedla;

l Urszula GAWRON – członek  Rady Osiedla, 
przewodnicząca Komisji Ekonomicznej;

l Halina GUTKOWSKA – członek Rady Osie-
dla; 

l Janina JURCZYK – członek   Rady Osiedla; 
l Agata MEINERT – członek Rady Osiedla,  

przewodnicząca Komisji Społeczno-Kultu-
ralnej i Rozjemczej.

Rada Osiedla działa w trzech komisjach:

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

l Komisja Ekonomiczna.
l Komisja Społeczno-Kulturalna i Rozjemcza

W okresie objętym  sprawozdaniem Rada Osie-
dla  działa w oparciu o Ramowy Plan Pracy. Rada 
Osiedla odbyła w  2020 roku 11 planowanych 
posiedzeń plenarnych, w tym 7 zdalnych, z powodu 
panującej pandemii i ograniczeń z nią związanych.

 W szczególności Rada Osiedla wypowiedziała 
się w następujących kwestiach :

l przyjęcie założeń ekonomiczno-gospodarczych 
na 2021 r.,

l przygotowanie planu remontów na rok 2021,
l przygotowanie korekty planu remontów 

w 2020 r. Korekta ta wynikała z potrzeby 
zapewnienia wykonania remontów w zakresie 
najpilniejszych potrzeb przy jednoczesnym 
zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców, 
biorąc pod uwagę niepodwyższanie stawki 
remontowej w opłatach.

l bieżąca analiza wykonywania planu remon-
tów w 2020 roku w zakresie rzeczowym                             
i finansowym, dokonywana w ramach każdego 
plenarnego posiedzenia Rady,

l bieżąca analiza kosztów i wpływów w za-
kresie funduszu remontowego i eksploatacji, 
jak również wysokości zadłużenia za lokale 
mieszkalne, na koniec roku 2020 roku zadłu-
żenie ogółem wynosiło 342.081 zł.

Na tę kwotę składają się zaległości 
w opłatach za lokale mieszkalne i niemieszkal-
ne, zaległości zasądzone oraz zaległości sporne.    

W rozbiciu na poszczególne budynki, zadłużenie 
to comiesięcznie jest przedstawiane na tablicach 
ogłoszeń w poszczególnych budynkach.

Zadłużenie bieżące w opłatach stricte za 
mieszkania  na dzień 31.12.2020 r. przedstawiało 
się natępująco:

l Uniwersytecka 25            36.523,73 zł 
l Uniwersytecka 29            24.791,25 zł
l Roździeńskiego 86 A            58.869,51 zł 
l Roździeńskiego 86            29.279,04 zł 
l Roździeńskiego 88            22.422,13 zł
l Roździeńskiego 90            37.244,90 zł 

Łącznie z tytułu zadłużenia w opłatach za lokale 
mieszkalne, w Osiedlu Gwiazdy zanotowano 
kwotę 209.130,56 zł. W roku 2020 zadłużenie  
z tytułu nieregulowania opłat za lokale mieszkalne 
uległo zwiększeniu o 51.380 zł  w porównaniu do 
roku 2019, co niekorzystnie wpływa na sytuację 
ekonomiczną Osiedla Gwiazdy KSM i całej Spół-
dzielni, w tym ma to wpływ na pokrycie kosztów 
eksploatacji, a w szczególności na możliwości 
remontowe Osiedla.

Rada Osiedla w 2020 r. zajmowała się między 
innymi ustaleniami zakresów robót, a następnie 
uczestniczyła przy ich odbiorach związanych 
m. in. z:

l pracami związanymi z remontem instalacji 
pionów kanalizacyjnych w budynku al. Roź-
dzieńskiego 90  piony II, III, IV  mieszkań; 

l wykonaniem robót dotyczących naprawy 
nawierzchni przy wjeździe na parking oraz na 
skarpie między budynkami ul. Uniwersytecka 
25 i 29  oraz remontem nawierzchni alejki as-
faltowej ciągu pieszego pomiędzy budynkami 
al. Roździeńskiego 88 i 90;

l wykonaniem prac związanych z remontem 
balkonów w budynku al. Roździeńskiego 
86 pion VII oraz Roździeńskiego 86A piony 
VI,VII, VIII;

l robotami związanymi z naprawami  tarasów 
w budynkach Roździeńskiego 86a i 88;



  2                                                                        WSPÓLNE SPRAWY OSIEDLA GWIAZDY

SPRAWOZDANIE RADY OSIEDLA GWIAZDY 
KSM Z DZIAŁALNOŚCI W 2020 ROKU

(Dokończenie ze str. 1)

l Ze względu na bardzo znaczny wzrost awarii 
sieci kanalizacyjnej dokonano skorygowania 
planu remontów na rok 2020 i przesunięto 
środki finansowe przeznaczone na wykona-
nie zbiornika ppoż na kontynuację remontu 
pionów kanalizacyjnych. W tym zagadnieniu 
Rada Osiedla uzyskała znaczną pomoc Zarządu 
KSM, który wyraził zgodę na przesuniecie 
środków finansowych z przeznaczeniem na  
wymianę pionów kanalizacyjnych w budynku 
Roździeńskiego 86a; 

l wykonaniem ogrodzenia miejsc na odpa-
dy wielkogabarytowe w rejonie budynków               
al. Roździeńskiego 86 i 88. 

Rada wraz z pracownikami Administracji Osie-
dla Gwiazdy KSM zajmowała się na bieżąco 
sprawdzaniem utrzymania infrastruktury osie-
dla, ustaleniem terminów koszenia trawników, 
dbałością o drzewostan, stałym zapewnieniem 
sprawności instalacji wodociągowych, kanaliza-
cyjnych, elektrycznych, przewodów kominowych 
wentylacyjnych i spalinowych, monitoringu ppoż. 
oraz czujników gazu itd. Rada Osiedla stwierdza, 
że na bieżąco usuwano wszelkie awarie, dbano 
o atrakcyjny wygląd Osiedla, w tym również 
o oświetlenie zewnętrzne, mając na uwadze bez-
pieczeństwo mieszkańców.

Rada analizowała na bieżąco funkcjonowanie 
Klubu KSM „Pod Gwiazdami”, w szczególności 
dokonywała ocen realizacji planu działalności 
społeczno-kulturalnej w 2020 r. oraz przygoto-
wania planu działalności społeczno-kulturalnej na 
2021 r. wraz z finansowaniem tej działalności  na 
rzecz dzieci, młodzieży oraz seniorów (z uwagi na 
pandemię działalność klubu była ograniczona, klub 
działał od stycznia do połowy marca,  a następnie 
działalność klubu wznowiona została na czas Akcji 
Lato,  tj. lipiec, sierpień, wrzesień, w październiku 
zaczęły działać sekcje, jednak od 2 listopada  klub 
ponownie zawiesił swoją działalność).

Rada Osiedla uważa, że aby utrzymać odpo-
wiedni  stan techniczny zasobów Osiedla na lata 
następne należy:
l systematycznie, monitorować pracę dźwigów 

i w miarę posiadanych środków dokonywać 
remontu kapitalnego – z uwagi na specyficzną, 
intensywną pracę tych dźwigów w wieżowcach 
25-kondygnacyjnych, 

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

l przeprowadzać remonty bieżące dachów wraz 
z ich konserwacją, 

l przeprowadzać remonty instalacji elektrycznej 
oraz  pionów wewnętrznych linii zasilających,

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

pozostałych balkonów.
 Konieczność wykonania ważniejszych robót  

remontowych, tj. m. in. wymiana pionów ka-
nalizacyjnych w budynkach wysokościowych 
przy al. Roździeńskiego, modernizacja dźwigów 
i wykonanie dosilenia instalacji hydrantowej ppoż. 
uniemożliwia ujęcie wymiany WLZ w budynku 
Uniwersytecka 25 w Planie remontów 2021 roku. 
W związku z powyższym, przewodniczący Rady 
Osiedla Gwiazdy Witold Gościniewicz, w porozu-

mieniu z Radą Osiedla, złożył wniosek o umiesz-
czenie w strategii ekonomicznej KSM wymiany 
WLZ w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 25 dla 
ujęcia tych robót w planie remontów funduszu 
remontowego część „A”  w 2021 roku.   W ww. 
budynku występuje aluminiowa instalacja WLZ 
i z uwagi na 50-letni czas eksploatacji, pracuje 
na granicy swoich parametrów nominalnych, co 
stwarza niebezpieczeństwo przeciążenia i uszko-
dzenia instalacji.

Rada Osiedla przyjęła na 2021 rok: Plan Re-
montów, Założenia ekonomiczno-gospodarcze oraz 
Plan działalności społeczno-kulturalnej Osiedla. 

Komisja GZS (Gospodarka Zasobami 
Mieszkaniowymi) odbyła w 2020 r. 5 posiedzeń.  
Zajmowała się głównie problemami technicz-
nymi 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 Osie-
dla uczestniczą w odbiorach robót remontowych 
wykonywanych z funduszu remontowego część 
„A” i część „B”, np. wymiana stolarki okiennej, 
drzwiowej, remonty i naprawa urządzeń dźwigo-
wych, wymiana instalacji wodnej, kanalizacyjnej, 
elektrycznej, zabezpieczenie dachów, balkonów, 
tarasów, odbiory i remonty infrastruktury osiedlo-
wej oraz uczestniczyli w spotkaniach wraz z Kie-
rownikiem Osiedla przy omawianiu warunków 
dla różnych inwestycji.

Członkowie Komisji wspólnie z Kierownikiem 
administracji osiedla uczestniczyli w komisjach 
przetargowych bądź  opiniowali: l terminy kosze-
nia trawników, l remonty urządzeń dźwigowych 
w budynkach osiedla oraz chodników na terenie 
osiedla, l przeglądy urządzeń zabawowych na 
placu zabaw zbudowanym z funduszu budże-
tu obywatelskiego, l remont pionów kanaliza-
cyjnych w budynku Roździeńskiego 90 i 86a,  
l wykonanie monitoringu ppoż. w budynkach  
Roździeńskiego 86 i 86A.

Niestety w roku 2020 mieszkańcy osiedla 
Gwiazdy nie przedstawili żadnego projektu do 
budżetu obywatelskiego na rok 2020.

Komisja Ekonomiczna w okresie sprawoz-
dawczym w 2020 roku  odbyła 5 posiedzeń, na 
których głównie zajmowała się:
1. Analizą kosztów i wpływów w zakresie eks-

ploatacji podstawowej i remontów;
2. Bieżącymi sprawami przedstawionymi przez 

Administrację Osiedla Gwiazdy;
3. Opracowaniem wstępnych założeń ekono-

micznych:
a.  z zakresem eksploatacji podstawowej na 

rok 2021
b.  z zakresem funduszu remontowego na rok 

2021 
4. Analizą zaległości czynszowych członków 

spółdzielni z  naszego osiedla na podstawie 
wykazów zaległości na poszczególne budynki 
przygotowanych przez Dział Ewidencji Opłat 
za Lokale KSM.

Na podstawie rozmów wyjaśniających, na które 
zaproszono 106 osób, wystawiono opinie dla 
Zarządu KSM lub Rady Nadzorczej. Na rozmo-

wy, które członkowie Komisji Ekonomicznej 
przeprowadzili, przybył 1 członek, podziałały one 
dyscyplinująco w wielu przypadkach na skutek 
czego wielu członków zalegających z opłatami 
przedstawiało dokumenty świadczące o dokona-
nych wpłatach redukujących lub likwidujących 
zadłużenie w całości.

Wielu dłużników rozpoczęło negocjacje z Za-
rządem Spółdzielni z Działem Ewidencji Opłat za 
Lokale KSM w sprawie warunków spłaty zadłu-
żenia. Niestety są również nierzetelni członkowie, 
którzy regularnie uchylają się od regulowania 
należności czynszowych.

Za okres sprawozdawczy 2020 roku w wyniku 
działań Komisji Ekonomicznej udało się skłonić 
dłużników do uregulowania należności na kwotę  
71.342,70 zł.

W 2020 roku Komisja Społeczno-Kulturalna 
i Rozjemcza RO Osiedla Gwiazdy KSM odbyła 
jedno posiedzenie w dniu 15.10.2020 r., na którym 
omówione zostały następujące tematy: koszty 
i wpływy działalności społeczno-kulturalnej za 
okres 12 miesięcy w roku 2019, koszty i wpły-
wy działalności społeczno-kulturalnej za okres 8 
miesięcy 2020 r. oraz  podsumowanie działalności 
w czasie ,,Akcji Zima’’ oraz ,,Akcji Lato’’.

Z powodu pandemii koronawirusa klub działał 
w ograniczonym zakresie z zachowaniem obowią-
zujących obostrzeń. Prowadzone były 4 sekcje, 
w których brało udział 53 uczestników.    
1.  Zajęcia taneczne dla dzieci w wieku przed-

szkolnym,
2.  Zajęcia gimnastyczne dla seniorów,                  
3.  Zajęcia plastyczno-kulturoznawcze dla dzieci,
4.  Klub seniora.
 Poniżej przedstawiamy zestawienie wpły-

wów i kosztów działalności  Klubu KSM 
,,Pod Gwiazdami’’ za okres 12 miesięcy 
2020 r.

l Bilans otwarcia:                               11.000 zł
l Wpływy:
– wpływy (w tym odpisy z lokali użytkowych, 

mieszkalnych, garaży i innych)        74.450 zł
– wpływy (za imprezy, sekcje, korzystanie z po-

mieszczeń i inne)                      2.100 zł  
– wpływy ogółem z bilansem otwarcia: 

87.550 zł.
l Koszty:  
– Koszty organizacyjne:                 59.600 zł
– Koszty programowe:                          4.800 zł
– Koszty ogółem:                  64.400 zł
l SALDO 2020:                   23.150 zł

Należy się spodziewać, że część 2021 roku 
również upłynie pod znakiem ograniczeń                             
i utrudnień w związku z pandemią koronawirusa, 
co może mieć wpływ na dalsze funkcjonowanie 
klubu. W nowy rok wchodzimy jednak z nadzie-
ją, iż sytuacja ulegnie poprawie i wkrótce Klub 
KSM ,,Pod Gwiazdami’’ ponownie będzie mógł 
wznowić swoją działalność.

Rada Osiedla składa podziękowanie za współ-
pracę w  2020 roku Zarządowi KSM oraz podle-
głym  pracownikom, Radzie Nadzorczej KSM, 
Kierownictwu Osiedla Gwiazdy KSM – inż. 
Jackowi Musialikowi wraz z pracownikami,  
Gospodarzom poszczególnych budynków, a w 
szczególności Mieszkańcom Osiedla „Gwiazdy” 
KSM.

RADA OSIEDLA GWIAZDY
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI
OSIEDLA GWIAZDY KSM ZA 2020 ROK

ORAZ ZAMIERZENIA REMONTOWE  
I EKSPLOATACYJNE NA 2021 ROK

I.  INFORMACJE  OGÓLNE   
DOTYCZĄCE OSIEDLA

Zasoby Osiedla Gwiazdy Katowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej stanowią:

l 4 budynki wysokościowe 25-kondygnacyjne 
- 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  1.077 lokali mieszkalnych o pow. użytkowej 
56.285,18 m2, w których zamieszkują 1.884 
osoby (wg stanu na dzień na 31.12.2020 r.);

l 35 lokali użytkowych o pow. użytkowej 
3.176 m2,

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

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

Teren Osiedla Gwiazdy KSM to powierzchnia 
46.068 m2, w tym tereny przy al. Roździeńskiego  
86A, 86, 88 i 90 zajmują 36.556 m2,  a powierzch-
nia terenów przy Uniwersyteckiej 25 i 29 wynosi 
9.492 m2. 

W obrębie Osiedla znajdują się trzy, odpowied-
nio oznakowane, place zabaw, tj.: plac zabaw 
i rekreacji pn. „Kraina integracji pokoleń” wraz 
z siłownią zewnętrzną przy al. Roździeńskiego 90 
(powstały w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015 
r.), place zabaw przy al. Roździeńskiego 88 i przy 
ul. Uniwersyteckiej 29. Ponadto przy budynku 
Uniwersytecka 25 znajduje się plac z urządzeniami 
siłowni zewnętrznej i urządzeniami zabawowymi. 
Wszystkie urządzenia zabawowe i urządzenia 
siłowni  poddawane są  rocznym przeglądom 
technicznym i bieżącej konserwacji.

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 parking niestrzeżony 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 budynku 
przy al. Roździeńskiego 86A w Katowicach, tel. 
32/258-74-59,

Obsługę mieszkańców zapewniają:

l kierownik Osiedla,
l 3 administratorki,
l 1 pracownik techniczny - mistrz,
l 3 konserwatorów.   

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

Godziny pracy Administracji Osiedla Gwiaz-
dy KSM:

l poniedziałek 800 – 1600

l wtorek 800 – 1800

l środa  800 – 1600

l czwartek 800 – 1600

l piątek 900 – 1400  

UWAGA:

Z uwagi na obostrzenia sanitarne związane 
z panującą pandemią  mieszkańcy mają możli-
wość osobistego załatwiania spraw w Katowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, Administracji Osiedla 

Gwiazdy w wyznaczonych dniach i godzinach: 
poniedziałek godz. 900-1300, środa godz. 1200-1600. 

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). Peł-
niącym obowiązki kierownika Klubu jest Domi-
nika Górniok, która przejęła te obowiązki od 
1.10.2019 r.

Godziny działalności Klubu:

 Godziny działalności Klubu:
l  w miesiącach: I,II,( za wyjątkiem ferii zi-

mowych)  III, IV, V,VI, IX,X, XI,XII: od 
poniedziałku do piątku od 1300 – 1900,

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

 Z powodu pandemii koronawirusa klub działał 
jednak w ograniczonym zakresie z zachowa-
niem obowiązujących obostrzeń. Działalność 
w klubie prowadzona była w czasie Akcji 
„Zima 2020”, tj. od stycznia do połowy marca 
oraz w okresie lipiec -wrzesień w ramach 
Akcji „Lato 2020”, w październiku ruszyły 
sekcje stałe. Jednak z uwagi na uwarunko-
wania epidemiczne od od 2 listopada ubr. 
klub ponownie musiał zawiesić prowadzenie 
działalności społeczno-kulturalnej. 

IV. INFORMACJE DODATKOWE  
DOTYCZĄCE BUDYNKÓW OSIEDLA

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

1.  monitoring ppoż. w budynkach przy al. 
Roździeńskiego 86A,86, 88 i 90 połączony 
bezpośrednio ze Strażą Pożarną i Stacją Mo-
nitorowania Pożarowego NOMA-2,

2.  czujniki DK-12 sygnalizujące nieszczelności 
instalacji gazowej w budynkach przy al. Roź-
dzieńskiego,

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 odporności ogniowej EI-60 (54 szt. w bu-
dynkach przy ul. Uniwersyteckiej),

5.  system oświetlenia awaryjnego dróg ewaku-
acyjnych,
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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, zgodnie z obecnie 
obowiązującymi przepisami ppoż., zainstalo-
wany jest w budynkach przy al. Roździeńskie-
go  86A i 90.

 W pozostałych budynkach, zgodnie z przepisa-
mi pożarowymi, system ten będzie montowany  
systematycznie w kolejnych latach.

V. REMONTY WYKONANE  
W BUDYNKACH OSIEDLA GWIAZDY KSM

w 2020 r. oraz na terenach przyległych
- finansowanie z Funduszu remontowego 

część „B”

I.  Wymiana stolarki okiennej:
1.    Wymiana okien realizowana przez członków 

Spółdzielni we własnym zakresie (refundacje) 
- 3 mieszkania,  11 szt. okien, tj. 23,27 m2

 
 

koszt 10.835,20 zł 
II.  Wymiana stolarki drzwiowej:
1. Realizowana we własnym zakresie wymiana 

stolarki drzwiowej ( refundacja): 1 mieszkanie 
koszt 601 zł

 ( wg wniosku złożonego przed zmianą Re-
gulaminu używania lokali, obowiązków 
Spółdzielni i użytkowników oraz rozliczeń 
Spółdzielni z użytkownikami zwalniającymi 
lokale – 25.06.2019 r.)

III.  Roboty murarskie w tym m.in.:    
1. Wykonanie napraw  balkonów polegających 

na odbiciu uszkodzonych, odspojonych ele-
mentów betonowych czół oraz podniebień 
balkonów, uzupełnieniu uszkodzonych tyn-
ków na podniebieniach oraz czołach płyt 
balkonowych z pomalowaniem w kolorze 
dobranym odpowiednio do kolorystyki ele-
wacji oraz wymianie uszkodzonych płytek 
ceramicznych na posadzkach balkonów, tj.:

a)   24 szt. balkonów (w pionie mieszkań Nr VII) 
w budynku al. Roździeńskiego 86

b)   67 szt. balkonów (w pionach mieszkań Nr 
VI,VII , VIII) w budynku al. Roździeńskiego 
86A

 oraz na podstawie protokołów konieczności 
naprawa posadzek 4 balkonów ( pion VI  
mieszkań) w  budynku przy al. Roździeń-
skiego 88  – koszt łączny 351 158 zł

2.  Zlecenie zbiorcze:
a)  naprawa uszkodzonego tynku podniebienia 

tarasu Nr II  w budynku al. Roździeńskiego 
86A 

b)  naprawa uszkodzonego tynku podniebienia 
tarasu oraz czoła  tarasu nr VIII w budynku 
al.Roździenskiego 88 

c)  naprawa uszkodzonego tynku podniebienia 
nad wejściem do budynku al. Roździeńskiego 
90 od str. zachodniej (przy tarasie Nr VIII)  

– koszt łączny naprawy tynków wraz z ich po-
malowaniem farbami silikonowymi w istnie-
jącej kolorystyce elewacji budynku  wyniósł 

4.476 zł
3.   Wykonanie dylatacji posadzek lastricowych 

na klatce schodowej budynku przy ul. Uni-
wersyteckiej 25, od 13 piętra do 9 piętra 
włącznie                        koszt 31.833 zł

IV.  Roboty instalacyjne wod-kan.:
1.  Kompleksowa wymiana pionów kanalizacyj-

nych w budynku przy al. Roździeńskiego 90 
w pionach mieszkań Nr II, III, IV

koszt 239.341 zł
2.  Kompleksowa wymiana pionów kanaliza-

cyjnych w budynku przy al. Roździeńskiego 
86A w pionach mieszkań Nr   II, III, VI

koszt  212.295 zł
3.  Awaryjna wymiana uszkodzonego, sko-

rodowanego odcinka poziomu instalacji 
kanalizacyjnej Ø 160 w piwnicy budynku 
al. Roździeńskiego 90 wraz z wykonaniem 
podłączeń podpionowych Ø 110 

 koszt 1.987 zł
4.   Awaryjna wymiana  odcinków pionów kana-

lizacyjnych w  15 mieszkaniach, w budynku 
al. Roździeńskiego 86A

      koszt 43.561 zł
5. Awaryjna wymiana odcinka pionu wodnego 

w jednym mieszkaniu budynku przy al. Roź-
dzieńskiego 86A                       koszt 2.618 zł

6.  Awaryjna wymiana pionu kanalizacyjnego 
w jednym mieszkaniu budynku przy al. Roź-
dzienskiego 86         koszt 1.480 zł

7.   Koszty wykonania w grudniu 2019 r. wodocią-
gowej ( nawodnionej) wewnętrznej instalacji 
przeciwpożarowej z montażem zaworów 
hydrantowych śr. 52 mm w budynku przy 
al. Roździeńskiego 90 z dostosowaniem do 

          obowiązujących obecnie   przepisów p.oż.
koszt 164.926 zł

8.  Awaryjna wymiana odcinka pionu kana-
lizacyjnego  w piwnicy budynku al. Roź-
dzieńskiego 86 oraz wymiana uszkodzonego 
kielicha na pionie deszczówki  w korytarzu 
IV piętra budynku przy ul. Uniwersyteckiej 
25                           koszt 1.680 zł

9.  Awaryjna wymiana podejścia do wodomie-
rza w jednym mieszkaniu  budynku przy al. 
Roździeńskiego 86                      koszt 923 zł

10.  Wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej oraz 
deszczowej Ø 160 od piwnicy budynku do 
pierwszej studzienki przy budynku al. Roź-
dzieńskiego 90         koszt 15.345 zł

11.  Wymiana skorodowanych rewizji oraz kom-
pensacji na pionie kanalizacji deszczowej   
Ø 160  na wysokości IV piętra budynku al. 
Roździeńskiego 88                        koszt 4.028 zł

12.  Wymiana odcinka instalacji wodnej  Ø 80  na 
I strefie hydroforowej od zaworu głównego 
w przyłączu wody do zaworów odcinających 
część wody użytkowej oraz zaworu odcinają-
cego instalację hydrantową ppoż. w piwnicy 
budynku Uniwersytecka 25                                          

koszt 6.498 zł

13.  Wymiana uszkodzonych, skorodowanych rur 
pionów instalacji wodnej na odcinku 17 mb 
oraz pionu instalacji kanalizacyjnej Ø 110  na 
odcinku długości 12,1 mb w zakresie czterech 
mieszkań budynku al. Roździeńskiego 86

 koszt 14.537 zł
14.  Wymiana łącznie trzech rur instalacji wodnej   

Ø 80 ( strefa miejska, I i II strefa hydrofo-
rowa) na odcinku od zaworów głównych 
w przyłączu wody na parterze do zaworów 
odcinających w piwnicy budynku przy al.  
Roździeńskiego 86               koszt 30.672 zł

V.  Roboty instalacyjne C.O.
1.  Wymiana odcinka pionu c.o. łazienkowego 

w jednym mieszkaniu, w budynku al. Roź-
dzieńskiego 86A

      koszt 1.128 zł
VI.  Mała architektura
 Umowa zbiorcza:
a)  remont  nawierzchni  przy  wjeździe na par-

king oraz na skarpie między budynkami  przy 
ul. Uniwersyteckiej Nr 25 i 29. 

b)  remont nawierzchni alejki asfaltowej ciągu 
pieszego pomiędzy budynkami al. Roździeń-
skiego 88 i 90

  łączny koszt 113.718 zł
2.   Wykonanie utwardzonej nawierzchni wokół 

stołu do tenisa stołowego na palcu zabaw przy 
budynku al. Roździeńskiego 90 - z wykona-
niem jej z kostki brukowej – koszt 8.125 zł

VIII.Roboty związane z remontami dźwigów 
osobowych

1.  Wymiana stycznika hamulca dźwigu Nr I w 
budynku al. Roździeńskiego 88 oraz wymiana 
smarowniczek w kabinie dźwigu Nr II w bu-
dynku Uniwersytecka 25

 koszt łączny 1.015 zł
2.  Skrócenie lin nośnych dźwigu nr I oraz wy-

miana  kontaktu drzwi  i 4 szt. prowadników 
ślizgowych wraz z gniazdami w dźwigu Nr 
III, w budynku al. Roździeńskiego 86A

koszt łączny 967 zł
3.  Wymiana 3 szt. rolek prowadników przeciw-

wagi oraz wymiana kabla sygnału ekrano-
wego wraz z dwoma uchwytami  w dźwigu 
nr I, który zainstalowany jest w budynku al. 
Roździeńskiego 86A              koszt 2.847 zł

4.  Wymiana wentylatora w kabinie dźwigu Nr 
III w budynku al. Roxdzieńskiego 86A

koszt 314 zł   
5.  Wymiana 5 szt. styczników w układzie za-

silania w dźwigu Nr III, w budynku al. Roź-
dzienskiego 86                          koszt 4.276 zł

6.  Wymiana przycisków wezwań w kabinach 
dźwigów Nr I, II, III oraz w kasecie wezwań 
w budynku przy al. Roździeńskiego 88

koszt 4.997 zł
7.  Zlecenie zbiorcze:
a)  wymiana 4 szt. akumulatorów dojazdu awa-

ryjnego w dźwigu Nr I w budynku przy al. 
Roździeńskiego 90
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b)  wymiana 2 szt. kontaktów drzwi kabiny oraz 
4 szt. rolek rygla w dźwigu Nr II w budynku 
al. Roździeńskiego 86,

c)  wymiana przycisków wezwań w kabinie dźwi-
gu Nr I w budynku  al. Roździeńskiego 88,    

d)  wymiana łącznika paska napędu drzwi oraz 
kompletnej krzywki ruchomej w dźwigu Nr 
II w budynku al. Roździeńskiego 86A,

e)  wymiana amortyzatora drzwi automatycznych 
w dźwigu nr II w budynku Uniwersytecka 25,

f)  wymiana ogranicznika predkości oraz skróce-
nie i wyrównanie naciągu lin wyrównawczych 
w dźwigu Nr III w budynku al. Roździeńskie-
go 88,

g)  wymiana zasilacza systemu bezpieczeństwa 
drzwi automatycznych w dźwigu nr II w bu-
dynku przy al. Roździeńskiego 86,

h)  wymiana falownika w dźwigu Nr II, w budyn-
ku Uniwersytecka 29  koszt łączny 24.125 zł

 (koszty obciążą fundusz remontowy część 
„B” w 2021 roku).

8.  Zwiększenie natężenia oświetlenia LED 
w kabinie dźwigu nr I w budynku przy ul. 
Uniwersytecka 29                         koszt 569 zł

9.  Wymiana modułu wezwań w dźwigu Nr III 
w budynku al. Roździeńskiego 86

koszt 1.938 zł
IX. Inne
1.  Wygrodzenie miejsca składowania odpadów 

wielkogabarytowych przy  budynku al. 
Roździeńskiego 86                   koszt 15.647 zł

2.   Wygrodzenie miejsca składowania odpadów 
wielkogabarytowych przy budynku al. 
Roździeńskiego 88                   koszt 18.552 zł

Dla zapewnienia kontynuacji prac związanych 
z kompleksową wymianą pionów kanalizacyjnych 
w budynku przy al. Roździeńskiego 90 i częściową 
wymianą odcinków pionów wodnych (w miesz-
kaniach, gdzie nie było konieczności awaryjnej 
wymiany pionów wodnych) Rada Osiedla Gwia- 
zdy KSM podjęła Uchwałę Nr 1/37/2019 z dnia 
26.06.2019 r. w sprawie zaciągnięcia w 2019 roku 
pożyczki z funduszu interwencyjnego w wysokości 
200 000 zł (pożyczka do wysokości odpisów 
– bez odsetek) ze spłatą w 3 rocznych ratach 
począwszy od 2020 roku. W 2020 r. została 
spłacona I rata pożyczki z funduszu interwencyj-
nego w kwocie 66.684 zł. 

Ponadto w  ramach kosztów funduszu remon-
towego część ,,B” dokonany został odpis na fun-
dusz interwencyjny w wysokości 19.085 zł 

Wydatki z funduszu remontowego ,,B” 
w roku 2020 zamknęły się kwotą 1.398.656 zł 
przy  wpływach 1.341.882 zł i bilansie otwarcia 
roku 2020 wynoszącym 259.429 zł, co w sumie 
pozwoliło zamknąć rok wynikiem dodatnim.

Zwracamy również uwagę, że tak jak w latach 
poprzednich, także w 2020 r. następuje przyspiesze-
nie 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 

oraz naliczonych wpływów z odpisów na działania energooszczędne i termomodernizacyjne 

z uwzględnieniem środków przeksięgowanych z funduszu remontowego część ''B"
oraz zasilenia środkami z funduszu interwencyjnego
( w g kosztów  w  dacie poniesienia, w  zł)

( z uw zględnieniem kosztów  odsetek od pożyczek i kredytów  do spłaty po 31.12.2020 )

Adres budynku

1 2 3 4 5 6
-112,90
-147,77
-152,20
-230,76

Uniwersytecka 25 -588,12
Uniwersytecka 29
Razem -323,83
*uw zględnia środki przeksięgow ane z fund. rem. cz. "B" i fund. Interw encyjnego

Saldo ogółem osiedla na dzień 31.12.2020 zł

Saldo jednostkowe na dzień 31.12.2020 -323,83

Razem koszty za 
lata 

1992 -2020

Wpływy z odpisów 
za lata 

1997-2020*

Saldo
( 3-2 )

Saldo na 1 m2 
p.u.m.

Średnie 
saldo 

statystyczne 
na 1 lokal

Roździeńskiego 86 5 990 483 4 730 022 -1 260 461 -6 564,90
Roździeńskiego 86a 6 114 239 4 533 111 -1 581 128 -8 593,09
Roździeńskiego 88 6 160 914 4 532 486 -1 628 428 -8 850,15
Roździeńskiego 90 7 036 628 4 554 325 -2 482 303 -13 490,78

6 625 769 2 844 018 -3 781 751 -22 919,70
10 393 442 2 895 508 -7 497 934 -1 144,67 -44 630,56
42 321 474 24 089 470 -18 232 004 -16 928,51

Zestaw ienie nie uw zględnia kosztów  w ymiany w odomierzy i podzielników  c.o.

-18 232 004

zł/1 m2 p.u.

z funduszu część ,,A” na roboty dodatkowe 
wykonane 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 2020

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

1.  Modernizacja dźwigu osobowego przy ul. 
Uniwersyteckiej 29                       100.651 zł    

2.  Odsetki od pożyczki z WFOŚ, zaciągniętej  
na termomodernizację budynków przy ul. 
Uniwersyteckiej 25 i 29                    41.552 zł

 RAZEM:                                 142.203 zł

VII. ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH

Na dzień 31.12.2020 roku zaległości ogółem 
w opłatach za lokale mieszkalne, lokale użytkowe 
i garaże wyniosły 342.080,85 zł, w tym zaległości 
bieżące 218.621,61 zł, zasądzone 73.446,93 zł 
i sporne 50.012,31 zł.

Natomiast zaległości w opłatach tylko za lokale 
mieszkalne na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 
209.131 zł (zaległości dotyczyły 310 mieszkań na 

1077 mieszkań w zasobach osiedla) i na poszcze-
gólnych budynkach kształtowały się następująco :  
1.  Roździeńskiego 86A                         58.870 zł 

(w 53 mieszkaniach)
2.  Roździeńskiego 86                           29.279 zł 

(w 43 mieszkaniach)
3.  Roździeńskiego 88                   22.422 zł 

(w 56 mieszkaniach)
4.  Roździeńskiego 90                           37.245 zł 

(w 65 mieszkaniach)  
5.  Uniwersytecka 25                 36.524 zł 

(w 35 mieszkaniach)
6.  Uniwersytecka 29                 24.791 zł 

(w 58 mieszkaniach)

Na Komisje Ekonomiczne Rady Osiedla Gwiaz-
dy KSM wystosowano zaproszenia dla 106 osób, 
celem wyegzekwowania należności od dłużników, 
tj. osób płacących z opóźnieniem opłaty za miesz-
kania. Niestety możliwość rozmów z większą 
liczbą dłużników była ograniczona z uwagi ob-
ostrzenia sanitarne w okresie pandemii. W 2020 
roku zaległości w opłatach za mieszkania wzrosły 
o 51.380 zł  w porównaniu do roku 2019.

 VIII. EKSPLOATACJA W 2020 ROKU 
wraz z centralnym ogrzewaniem

1.  Koszty bieżącej obsługi Osiedla - w tym: 
koszty osobowe z narzutami, koszty bhp, 
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transportu, utrzymania pomieszczeń admi-
nistracyjnych, koszty materiałów biurowych 
i przedmiotów nietrwałych, opłat pocztowych, 
bankowych, telekomunikacyjnych i innych - 
wyniosły                                 608.906 zł

2.  Pozostałe koszty Osiedla w zakresie zatrud-
nienia pracowników fizycznych, materiałów 
konserwujących, czyszczenie kominów (okre-
sowe i bieżące), ubezpieczenia rzeczowe, 
pielęgnacji terenów zielonych,odśnieżania, 
kontroli szczelności instalacji gazowej, elek-
trycznej, deratyzacji, dezynfekcji, dewastacji, 
ochrony pożarowej budynku, pozostałych 
kosztów operacyjnych, dozoru mienia,  po-
gotowia technicznego i inne - zamknęły się 
kwotą                             1.183.438 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                                669.972 zł

4.  Koszty opłat ponoszonych w cenach nieza-
leżnych od spółdzielni tj. energii elektrycznej, 
wody i kanalizacji, wywozu nieczystości, opłat 
podatkowych od nieruchomości, opłat za wie-
czyste użytkowanie terenów oraz  centralnego    
ogrzewania –  wyniosły               3.282.192 zł

 Całkowite koszty eksploatacji wraz z central-
nym ogrzewaniem w roku 2020 zamknęły się 
kwotą 5.744.508 zł, natomiast wpływy  szacuje się 
na kwotę 5.880.091 zł i przy bilansie otwarcia roku 
2020 wynoszącym 254.634 zł rok 2020 zamknął 
się wynikiem dodatnim.

W ramach ww. kosztów eksploatacji 
w 2020 r. wykonane zostały  

następujące prace:

1.  W 2020 roku przeprowadzono obligatoryjne 
kontrole wynikające z przepisów prawa 
budowlanego, tj.:

l w wyniku kontroli przewodów kominowych, 
spalinowych, wentylacyjnych dokonano 
sprawdzenia 953 mieszkań,

al. Roździeńskiego 86A
al. Roździeńskiego 86

al. Roździeńskiego 88
al. Roździeńskiego 90

ul. Uniw ersytecka 25
ul. Uniw ersytecka 29
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l w wyniku kontroli instalacji gazowej spraw-
dzono 817 mieszkań, 

l w wyniku 5-letniej kontroli instalacji elek-
trycznej sprawdzono 754 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 w marcu oraz we wrześniu zostały przeprowa-
dzone przeglądy instalacji ppoż., hydrantowej 
oraz systemu oddymiania budynków,

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

l w czerwcu zostały wymienione 44 szt. czujni-
ków gazu oraz przeprowadzony został przegląd 
213 szt. czujników gazu typu DK-1 i HB-361 
zamontowanych w korytarzach budynków 
przy al.Roździeńskiego 86A,86,88 i 90,

l w lipcu również przeprowadzony został rocz-
ny przegląd systemu sygnalizacji pożarowej 
w budynkach al. Roździeńskiego 86A,86, 88 
i 90, wyposażonych w instalację  łączności 
ze Strażą Pożarną i Stacją Monitorowania     
NOMA-2,

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

2.  W ramach bieżącej obsługi mieszkańców 
do dnia 31.12.2020 r.:

a)   przyjęto 1813 zgłoszeń, w tym:
l 1 600 zgłoszeń w sprawie awarii i bieżących 

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

l 109 zgłoszeń dotyczących dźwigów,
l 24 zgłoszenia związane z przewodami komi-

nowymi,
l 74 zgłoszenia dotyczące domofonów,
l 6 zgłoszeń w sprawie centralnego ogrzewania.
b) przyjęto 2.010 pism oraz udzielono wymaga-

jących tego 273 odpowiedzi pisemnych.
c)  przekazano 71 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 2020 
roku następujące prace:

l dokonano trzykrotnego koszenia trawników 
przy budynkach al. Roździeńskiego 86A, 86, 
88, 90 oraz wykonano czterokrotne koszenie 
przy budynkach ul. Uniwersyteckiej 25 i 29, 

l w kwietniu dokonano wiosennego obsadzenia 
kwiatami donic i gazonów przy budynkach  
ul. Uniwersyteckiej i al. Roździeńskiego, 

l w maju dokonano prześwietlenia i redukcji 
koron drzew w rejonach budynków ul. Uni-
wersyteckiej 25 i 29 oraz al. Roździeńskiego 
86A, 86, 88, 90, 

l w maju przy budynku ul. Uniwersyteckiej 
25 dokonano usunięcia suchych bukszpa-
nów i nasadzenia nowych roślin w miejsca po 
bukszpanach jw. oraz dokonano czyszczenia 
i oprysku krzewów bukszpanu przy ul. Uni-
wersyteckiej Nr 29  i  al. Roździeńskiego 86A 
i 86,

l na terenie pomiędzy Zespołem Szkolno-Przed-
szkolnym Nr 5, a budynkiem al. Roździeń-
skiego 90 we wrześniu dokonano usunięcia 
uszkodzonych siatek znajdujących się wokół 
klombów oraz wyłożono w ich miejsce ka-
mienie ozdobne piaskowca z odzysku,
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l w lipcu dwukrotne wykonano oprysk na buksz-

panach przy budynkach al. Roździeńskiego 
86, 86A i ul. Uniwersyteckiej 25 i 29, 

l wyczyszczono i naprawiono siatki przy klom-
bach przy budynkach al. Roździeńskiego 86, 
86A, 88,

l w lipcu wymieniono kwiaty sezonowe w klom-
bach, gazonach i donicach przy budynkach 
Osiedla Gwiazdy KSM.

4.  Poniżej przedstawiamy koszty mediów 
poniesione w  2020 r.:

l koszty energii elektrycznej to kwota 
90.988 zł

l koszty wody i kanalizacji przewiduje się na 
kwotę                             1.111.052 zł

l koszty wywozu nieczystości komunalnych 
prognozowane są na kwotę             509.443 zł

l koszty związane z wywozem odpadów wiel-
kogabarytowych szacowane są na kwotę 

2.337 zł
l znaczną kwotę składników opłaty eksploata-

cyjnej stanowią koszty związane z podatkiem 
od nieruchomości i opłatą za wieczyste użyt-
kowanie gruntu – koszt                  123.317 zł

5.   Dezynfekcja 

     W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, 
w okresie rozprzestrzeniania się koronawi-
rusa SARS-CoV2 gospodarze budynków 
wykonywali czynności dodatkowe związane 
z dezynfekcją kaset domofonów przy wejściu 
do budynków, poręczy w klatkach schodo-
wych, klamek drzwi wejściowych i komórek 
zsypowych na piętrach budynków oraz kabin 

     dźwigów osobowych. Koszt zakupu płynów 
dezynfekujących, środków ochrony indywidu-
alnej dla pracowników administracji i dodatko-
wych czynności gospodarzy (uregulowanych 
aneksem) wyniósł 30.504 zł.

IX. INNE WYDARZENIA W OSIEDLU 
GWIAZDY KSM:

1.  Jak co roku, tym razem w ramach obchodów 
18 Edycji „Święta Drzewa” - ogólnopolskiego 
programu, - w dniu 0.10.2020 r. dzieci z Miej-
skiego Przedszkola Nr 67, za zgodą Katowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, zasadziły kilka sa-
dzonek drzew liściastych i iglastych na terenie 
zielonym naszego osiedla, m.n. przy budynku     
Roździeńskiego 88 i  na terenie zielonym pomię-
dzy pawilonem handlowym a placem zabaw przy 
budynku Roździeńskiego 88. Zaznaczyć należy, 
iż uwagi na czas pandemii nasadzenia drzewek 
odbyły się z zachowaniem obowiązujących wy-
mogów sanitarnych.

     X. ZAŁOŻENIA DZIAŁALNOŚCI  
GOSPODARCZEJ, SPOŁECZNEJ  
I KULTURALNEJ  DLA OSIEDLA  

NA 2021 ROK

1. Plan Remontów na 2021 rok dla Osiedla 
„Gwiazdy” KSM, który został przyjęty na posie-
dzeniu plenarnym Rady Osiedla w dniu 24.11.2020 
r. Uchwałą Rady Osiedla Nr 4/48/2020 r. przewi-
duje wykonanie następujących prac:

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

własnym zakresie (refundacje)      30.000 zł     
II.  Wymiana stolarki drzwiowej         2.500 zł
1. Realizowana przez członków Spółdzielni we 

własnym zakresie                              2.500 zł
(koszty refundacji)

III. Roboty murarsko-tynkarskie          187.000 zł
1.  Naprawa balkonów  - kolejny etap robót 

w pionie mieszkań Nr II w budynku przy al. 
Roździeńskiego 86                         94.000 zł 

2.  Naprawa pojedynczych balkonów, szczególnie 
na ostatnich  piętrach w budynkach przy  al. 
Roździeńskiego 86A, 86, 88 i 90  (wg potrzeb)                       

48.000 zł
3.  Wykonanie dylatacji posadzki klatki chodowej 

w budynkach  ul. Uniwersyteckiej 25,29 
30.000 zł

4.  Wymiana płytek na antypoślizgowe na scho-
dach i galerii przy wejściu do administracji 
Osiedla w budynku przy al. Roździeńskiego 
86A.                                               15.000 zł

IV.  Roboty instalacyjne wod-kan, gaz
615.000 zł

1.  W budynku przy al. Roździeńskiego 86A 
wymiana pionów kanalizacyjnych: 

l podwójnych w pionach mieszkań Nr I i V 
240.000 zł

l pojedynczych w pionach mieszkań IV, VII, 
VIII                               270.000 zł  

2.  W budynku przy ul. Uniwersyteckiej 29 
dostosowanie instalacji hydrantowej do obo-
wiązujących obecnie przepisów ppoż. 

   75.000 zł
3.  W budynku przy al. Roździeńskiego 88 wy-

miana poziomów wodnych od przyłącza do 
zaworów głównych w piwnicy budynku

30.000 zł                                                   
V.  Mała architektura:                        40.000 zł
1.  Wymiana nawierzchni EPDM  na terenie 

siłowni zewnętrznej pod urządzeniami fitness 
przy budynku ul. Uniwersyteckiej 25

40.000 zł
VI. Roboty drogowe (brukarskie, asfaltowe)

95.000 zł
1.  Remont nawierzchni asfaltowej przy budynku 

al. Roździeńskiego 90                 95.000 zł
VII.Dźwigi                               356.000 zł
1.  Modernizacja dźwigu Nr III w budynku przy 

ul. Uniwersyteckiej 29                   154.000 zł
2.  Wymiana ogranicznika prędkości wraz z linką 

oraz wymiana zespołu napędowego (wcią-
garki) w dźwigu  Nr II w budynku przy al. 
Roździeńskiego 86A                      87.000 zł 

3.  Wymiana ogranicznika prędkości wraz z linką, 
wymiana zespołu napędowego (wciągarki) 
w dźwigu  Nr I oraz wymiana ogranicznika 
prędkości w dźwigu  Nr III w budynku przy 
al.Roździeńskiego 86                 94.000 zł

4.  Wymiana ogranicznika prędkości wraz z linką 
w dźwigu  Nr I, II i  III w budynku przy al. 
Roździeńskiego 88                          21.000 zł

VIII. Rezerwa finansowa na roboty nieprzewi-
dziane, awaryjne, dodatkowe          80.000 zł

1.  Dźwigi   30.000 zł
2.  Inne roboty                  50.000 zł
VIII. Odpis na fundusz interwencyjny

19.500 zł
IX.   Spłata pożyczki z funduszu interwencyj-

nego ( bez odsetek)                         66.700 zł
 OGÓŁEM: koszty robót remontowych 

na rok 2021 finansowanych z funduszu 
remontowego część „B”:          1.491.700 zł

2. Eksploatacja wraz z centralnym ogrzewaniem

W grudniu 2020 r. Uchwałą Nr 5/49/2020 r. 
z dnia 08.12.2020 r. przyjęte zostały przez Radę 
Osiedla Założenia ekonomiczno-gospodarcze na 
2021 r., w których w zakresie eksploatacji i cen-
tralnego ogrzewania planowane wpływy zamykają 
się kwotą 6.150.310 zł, przy planowanych kosz-
tach 6.037.930 zł, co przy uwzględnieniu bilansu 
otwarcia roku 2021 spowoduje zamknięcie roku  
wynikiem dodatnim, uwzględniając:

a)  Koszty bieżącej obsługi Osiedla - w tym: 
koszty osobowe z narzutami, koszty bhp, 
transportu, utrzymania pomieszczeń admi-
nistracyjnych, koszty materiałów biurowych 
i przedmiotów nietrwałych, opłat pocztowych, 
bankowych, telekomunikacyjnych i innych – 
planuje się w wysokości                697.680 zł

b)  Pozostałe koszty Osiedla w zakresie zatrud-
nienia pracowników fizycznych, materiałów 
konserwujących, czyszczenie 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 - przewidywana kwota 

1.249.150 zł
c)  Koszty konserwacji dźwigów,  konserwacji 

domofonów, opłat za sygnał podstawowy TV, 
usług gospodarzy, odczytów wody, legalizacji 
wodomierzy,  podzielników,kosztów obsługi 
i konserwacji instalacji centralnego ogrzewania 
- zamykają się kwotą                      695.800 zł

d)  Koszty opłat ponoszonych w cenach nieza-
leżnych od spółdzielni tj. energii elektrycznej, 
wody i kanalizacji,  wywozu nieczystości, 
opłat podatkowych od nieruchomości, opłat 
za wieczyste użytkowanie terenów oraz  cen-
tralnego ogrzewania –  wyniosły 

3.395.300 zł
3. Odnośnie planów i zamierzeń rzeczowo-

-finansowych działalności społeczno-kulturalnej, 
Rada Osiedla Gwiazdy KSM przyjęła Uchwałą 
Nr 6/50/2020 z dnia 8.12.2020 r. „Plan rzeczowo 
-finansowy działalności społecznej i kulturalnej”, 
który zawiera następujące planowane kwoty: 
wpływy (z B.O.)  103.020 zł, koszty     98.400 zł.
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Informacja Administracji Osiedla nt. 
realizacji ustawy z dnia 14.06.2007 o zmianie 

ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw  

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

Zgodnie z ww. ustawą mieszkańcy naszego 

Osiedla podpisali do dnia 31.12.2020 r. 580 aktów 

notarialnych odrębnej własności, w tym:

a)  576 aktów notarialnych dot. odrębnej własno-

ści mieszkań:

– 565 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 23.01.2020 r.

Administracja Osiedla Gwiazdy KSM uprzejmie 
informuje, że na Zebraniu Osiedlowym Osiedla 
Gwiazdy KSM w dniu 23.01.2020 r. do Komisji 
Wnioskowej został przyjęty jeden wniosek.

Wniosek dotyczy poparcia przez mieszkańców 
Osiedla Gwiazdy stanowiska KSM wobec Urzędu 
Miasta  w sprawie zmiany sposobu kontrolowania 
segregacji odpadów został przegłosowany i przyję-
ty 17 głosami „za”.  W oparciu m. in.  o powyższy 
wniosek Zarząd KSM wraz z innymi Spółdziel-
niami mieszkaniowymi i zarządcami działającymi 
na terenie Katowic wystąpił do Prezydenta Miasta 
Katowice z propozycjami rozwiązań które powin-
ny zostać uwzględnione w nowym Regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 
Katowice, jak również w uchwale Rady Miasta 
Katowice w sprawie sposobu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów. W odpowiedzi wystosowanej przez 

Wiceprezydenta Miasta Katowice w piśmie z dnia 

2.11.2020 r. poinformowano wnioskodawców 

o przygotowanych projektach nowelizacji w/

wym. aktów prawnych. Zostały one ostatecznie 

uchwalone przez radę Miasta Katowice w dniu 

19.11.2020 r., a z ich treści wynika, że główne 

postulaty spółdzielców nie zostały uwzględnione.

Administracja Osiedla Gwiazdy Katowickiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej tą drogą dziękuje 

Zarządowi Katowickiej Spółdzielni Mieszka-

niowej, Radzie Nadzorczej, Radzie Osiedla oraz 

Mieszkańcom za okazywane na bieżąco wsparcie   

i pomoc w działaniach i rozwiązywaniu niełatwych 

problemów dotyczących naszej społeczności.

Kierownik Osiedla 
Gwiazdy KSM
JACEK MUSIALIK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO-FINANSOWE 
Z DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ 

KLUBU KSM „POD GWIAZDAMI” ZA ROK 2020
W 2020 roku Klub KSM ,,Pod Gwiazdami’’ 

zorganizował 96 form stałych i imprez, 
w których udział wzięło 532 uczestników. 

Przez cały rok z przerwami spowodowanymi ob-
ostrzeniami w związku z pandemią koronawirusa 
oraz zamknięciem klubu działały następujące formy 
stałe: Klub Seniora, zajęcia rękodzielnicze,  zajęcia 
plastyczno-kulturoznawcze, zajęcia gimnastyczne 
dla seniorów oraz zajęcia taneczne dla dzieci. We 
wszystkich wyżej wymienionych formach stałych 
organizowanych w Klubie uczestniczyły średnio 
53 osoby w skali całego roku.

W minionym roku działalność Klubu wspierana 
była poprzez współpracę z jednostkami zewnętrzny-
mi, m. in. Miejskim Przedszkolem nr 74, Miejskim 
Przedszkolem nr 67, Radą Jednostki Pomocniczej 
nr 3 Zawodzie oraz  Stowarzyszeniem ,,Mocni 
Razem’’. 

W okresie tzw. ,,Akcji Zima’’ w miesiącach sty-
czeń-marzec zorganizowano 23 imprezy, w których 
wzięło udział 207 uczestników. 

Podczas tej Akcji dzieci wzięły udział m.in. 
w warsztatach glinianych organizowanych przez 
Młodzieżowy Pałac Kultury w Katowicach, wy-
brały się do kręgielni ,,Gravitacja’’ w Katowicach, 
odwiedziły Górnośląski Park Etnograficzny w Cho-
rzowie, gdzie oprócz zwiedzania dzieci wzięły udział 
w zajęciach rękodzielniczych robiąc m.in. korale 
z owczej wełny. W kolejnych dniach  nie mogło 
również zabraknąć seansów  filmowym w Multi-
kinie w Katowicach, dzieci miały okazję zwiedzić 
Bazylikę w Panewnikach oraz leśną salę edukacyjną. 
Oprócz form wyjściowych, zorganizowano warsztaty 
taneczne w klubie. W związku z okresem karnawa-
łowym na zakończenie wspólnych ferii odbyły się 

warsztaty plastyczne, podczas których dzieci wy-
konały kolorowe maski karnawałowe, które potem 
mogły zaprezentować podczas zabawy na Bajkowym 
Balu Przebierańców. Wraz z Klubem ,,Juvenia’’ 
zorganizowano również wyjazd do Kreatywnego 
Centrum Zabaw ,,1000 kloców’’ w Katowicach.

Poza wyżej wymienionym blokiem imprez dla 
dzieci, odbyły się także imprezy dla dorosłych 
spółdzielców. Seniorzy odwiedzili  Filharmonię 
Śląską, gdzie wysłuchali próby generalnej z muzyki 
filmowej oraz zawitali do Muzeum Śląskiego na 
cykl warsztatów rękodzielniczych zorganizowanych 
w ramach projektu ,,Muzeum Śląskie dla Seniora’’. 
Pod koniec lutego w klubie odbyło się Spotkanie 
Karnawałowo-Noworoczne dla mieszkańców  Osie-
dla ,,Gwiazdy’’, zespół muzyczny zadbał o karna-
wałowy nastrój a spotkanie zakończono wspólnymi 
tańcami oraz poczęstunkiem.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawi-
rusa od 12.03.2020r. zawieszono działalność Klubu. 
Po dłuższej przerwie klub wznowił działalność 
30.06.20r., rozpoczynając tym samym ,,Akcję Lato’’. 
Tego lata owocnie układała się nam współpraca 
z Klubem ,,Juvenia’’ przy organizacji planu imprez 
oraz jego realizacji. Na dzieci czekało mnóstwo wra-
żeń i atrakcji, spośród nich można wymienić m. in 
wycieczkę do Alpakarni Alpakacafe w Nowej Wsi, 
wyjście do Papugarni Carmen w Katowicach, dwie 
wizyty w kręgielni ,,Gravitacja’’ w Katowicach, 
wyjazd do Górnośląskiego Parku Etnograficznego 
w Chorzowie, wyjście do Muzeum Śląskiego na 
warsztaty pszczelarstwa, wyjazd do sali zabaw 
,,Bajka Pana Kleksa’’ w Katowicach, jak również 
wycieczkę na Stadion Śląski, gdzie oprócz zwie-
dzania dzieci obejrzały projekcję filmu. W razie 

niepogody odbywały się zajęcia stacjonarne, takie 
jak: warsztaty taneczne (zumba oraz taniec nowocze-
sny), warsztaty plastyczne, m. in.  tworzenie makiety 
podwodnego świata oraz malowanie czekoladą. 
Dzieci z przyjemnością uczestniczyły w zajęciach 
wokalnych, dogoterapii, warsztatach mydlarskich, 
zdobienia świec oraz pokazie iluzjonisty . Podczas 
,,Akcji Lato’’ zorganizowano 62 imprezy, w których 
udział wzięło 208 uczestników.

W pozostałych miesiącach tj. wrzesień-paździer-
nik zorganizowano imprezy kulturalno-oświatowe 
o zróżnicowanych charakterze. Wśród nich warto 
wymienić comiesięczne zajęcia z przedszkolakami, 
warsztaty artystyczne ,,Las w słoiku’’ oraz cykl 
warsztatów plastycznych dla dzieci.

Według  danych finansowych koszt działalnoś- 
ci Klubu KSM ,,Pod Gwiazdami’’ w roku 2020 
wyniósł około 64.400 zł. pokrytych wpływami 
w formie odpisów wliczonych w ciężar opłat za 
lokale, pobieranych odpłatności od uczestników 
zajęć i imprez, wynajmu sali oraz innych wpłat 
co w sumie dało wpływy w wysokości 76.550 zł.

Informacje o bieżącej działalności Klubu były 
prezentowane w postaci plakatów wieszanych na 
tablicach ogłoszeń w budynkach mieszkalnych 
osiedla, a także na stronie internetowej KSM w za-
kładce ,,działalność społeczno-kulturalna”. W roku 
2021 planowane jest 111 form stałych i imprez dla 
1380 uczestników.

p.o. Kierownika Klubu KSM 
,,Pod Gwiazdami’
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