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Administracja i Rada Osiedla  
Osiedla Gwiazdy

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

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

SZANOWNI CZŁONKOWIE KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI 
MIESZKANIOWEJ Z OSIEDLA GWIAZDY

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

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

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

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

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

Rada Osiedla działa na podstawie Statu-
tu KSM oraz Regulaminu Rady Osiedla. 
W 2021 roku Rada Osiedla działała w na-

stępującym składzie:
n Witold GOŚCINIEWICZ – Przewodniczący 

Rady Osiedla, Przewodniczący Komisji GZS,
n Zdzisław KOZIEŁ – Zastępca Przewodni-

czącego Rady Osiedla,
n Zdzisław KRZEWIŃSKI – Sekretarz 

Rady Osiedla,
n Urszula GAWRON –  Członek  Rady Osiedla, 

Przewodnicząca Komisji Ekonomicznej,
n Halina GUTKOWSKA – Członek   

Rady Osiedla,
n Janina JURCZYK – Członek   Rady Osiedla,
n Agata MEINERT – Członek Rady Osiedla,  

Przewodnicząca Komisji Społeczno-Kultu-
ralnej i Rozjemczej.
Rada Osiedla działa w trzech komisjach:

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

n Komisja Ekonomiczna,
n Komisja Społeczno-Kulturalna i Rozjemcza.

W okresie objętym  sprawozdaniem Rada 
Osiedla  działa w oparciu o Ramowy Plan 
Pracy. Rada Osiedla odbyła w 2021 roku  
10 planowanych posiedzeń plenarnych, w tym  
4 zdalne, z powodu panującej pandemii i ograni-
czeń z nią związanych.

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

na 2022 r.
n przygotowanie planu remontów na rok 2022,
 przygotowanie korekty planu remontów 

w 2021 r. Korekta ta wynikała z potrzeby 
zapewnienia wykonania remontów w zakresie 
najpilniejszych potrzeb przy jednoczesnym 
zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców, 
biorąc pod uwagę niepodwyższanie stawki 
remontowej  funduszu część „B” w opłatach 
od 2002 roku.

n bieżąca analiza wykonywania planu remon-
tów w 2021 roku w zakresie rzeczowym                             

i finansowym, dokonywana w ramach każdego 
plenarnego posiedzenia Rady.

n bieżąca analiza kosztów i wpływów w za-
kresie funduszu remontowego i eksploata-
cji, jak również wysokości zadłużenia za 
lokale mieszkalne. Na koniec 2021 roku 
zadłużenie ogółem wyniosło 386.461,42 zł   
Na tę kwotę składają się zaległości w opła-
tach za lokale mieszkalne i niemieszkalne, 
zaległości zasądzone oraz zaległości sporne.

W rozbiciu na poszczególne budynki, zadłu-
żenie to jest przedstawiane na tablicach ogłoszeń         
w poszczególnych budynkach.

Zadłużenie bieżące w opłatach stricte za 
mieszkania  na dzień 31.12.2021 r. przedstawiało 
się następująco:
n Uniwersytecka 25                 48.730 zł  
n Uniwersytecka 29                 18.812 zł   
n Roździeńskiego 86 A                 66.323 zł   
n Roździeńskiego 86                 32.379 zł  

n Roździeńskiego 88                 32.196 zł    
n Roździeńskiego 90                 45.289 zł  

Łącznie z tytułu zadłużenia w opłatach za lokale 
mieszkalne, w Osiedlu Gwiazdy zanotowano 
kwotę 243.729 zł. W roku 2021 zadłużenie  z ty-
tułu nieregulowania opłat za lokale mieszkalne 
uległo zwiększeniu (o 34.598 zł),  co w sposób 
zdecydowany 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 2021 r. zajmowała się między 
innymi ustaleniami zakresów robót, a następ-
nie uczestniczyła w części odbiorów (z uwagi 
na COVID-19) wykonanych prac remontowych  
związanych, m. in. z:
n Wykonanie prac związanych z remontem 

instalacji pionów kanalizacyjnych w budynku                                
al. Roździeńskiego 86a.

n Wykonanie prac związanych z remontem 
instalacji pionów kanalizacyjnych w budynku                               
al. Roździeńskiego 86.

n Wykonanie prac związanych z dostosowa-
niem instalacji hydrantowej do obecnie ob-
wiązujących przepisów ppoż. w budynku ul. 
Uniwersytecka 29. 

n Wymiana zużytych ławek na terenie osie-
dla Gwiazdy.

n Wykonanie remontu tarasu nr II w budynku 
Roździeńskiego 88.

n Wymiana instalacji WLZ w budynku Uniwer-
sytecka 25 z funduszu  rem. część „A”.

n Montaż kamer monitoringu na ostatnich kon-
dygnacjach czterech budynków Gwiazd.

n Wykonanie prac związanych z remontem 
balkonów w budynku al. Roździeńskiego 86 
pion II.

n Remont dźwigu Nr III w budynku przy ul. 
Uniwersyteckiej 29 (dźwig osobowo-towa-
rowy).
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Ponadto członkowie Rady Osiedla wraz z pra-
cownikami Administracji Osiedla Gwiazdy KSM 
zajmowali się na bieżąco następującymi tematami:
n przeglądy jesienny i wiosenny infrastruktury 

i terenów Osiedla Gwiazdy.
n sprawdzanie utrzymania infrastruktury osie-

dla, ustalanie terminów koszenia trawników, 
dbałość o drzewostan, stałe zapewnianie 
sprawności instalacji wodociągowych, ka-
nalizacyjnych, elektrycznych, przewodów 
kominowych wentylacyjnych i spalinowych, 
monitoringu ppoż. oraz czujników gazu itd. 

Rada Osiedla stwierdza, że na bieżąco usuwa-
no wszelkie awarie, dbano o atrakcyjny wygląd 
Osiedla, w tym również o oświetlenie zewnętrzne 
mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców.

Rada analizowała  również funkcjonowanie 
Klubu KSM „Pod Gwiazdami”, w szczególności 
dokonywała ocen realizacji planu działalności 
społeczno- kulturalnej w 2021 r. oraz przygoto-
wania planu działalności społeczno-kulturalnej 
na 2022 r. wraz  finansowaniem tej działalno-
ści na rzecz dzieci, młodzieży oraz seniorów. 
Z uwagi na pandemię działalność Klubu KSM 
„Pod Gwiazdami” była ograniczona. W związku  
z powyższym w okresie od stycznia do maja 2021 
r, działalność klubu została zawieszona. Klub 
wznowił swoją działalność od „Akcji Lato”, tj. 
od 1 czerwca 2021 roku, a następnie inne zajęcia 
klubowe kontynuowane były do 15 grudnia 2021 
r. Niestety z uwagi na kolejną falę zachorowań 
koronowirusa i zaostrzenia z tym związane, od  
16 grudnia 2021 r.  klub ponownie zawiesił swoją 
działalność. 

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

i w miarę posiadanych środków dokonywać re-
montów kapitalnych – 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 elektrycznej 
oraz pionów wewnętrznych linii zasilających.

n systematycznie wymieniać stolarkę okienną 
n przeprowadzać remonty oraz  bieżące naprawy 

pozostałych balkonów.
Rada Osiedla przyjęła na 2022 rok: Plan Re-

montów, Założenia ekonomiczno-gospodarcze 
oraz Plan „Działalności Społeczno Kulturalnej 
Osiedla Gwiazdy KSM.

Rada Osiedla zwraca uwagę mieszkańców osie-
dla, że od 20 lat nie podniesiono odpisu na fundusz 
remontowy część „B” Osiedla Gwiazdy KSM. 
Z funduszu tego wykonuje się prace związane 
z remontami bieżącymi oraz awaryjnymi. Z uwagi 
na wzrost kosztów materiałów i wykonania robót 
remontowych maleją możliwości finansowania 
prac remontowych.

Komisja GZS (Gospodarka Zasobami Mieszka-
niowymi) odbyła w 2021 r. 4 posiedzenia,  głównie 
zajmowała się problemami technicznymi budyn-
ków oraz infrastrukturą osiedlową, w tym:
n  obligatoryjnymi czynnościami są  przeglądy 

wiosenne i jesienne Osiedla,  które stano-
wią  m. in. podstawę  do opracowania planu 
remontów i eksploatacji. Wyniki przeglą-
dów – 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 osie-
dlowej oraz uczestniczyli w spotkaniach wraz 
z kierownikiem Osiedla przy omawianiu warunków 
dla różnych inwestycji.

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 naprawy chodników na terenie osiedla,
n remonty pionów kanalizacyjnych w budynku 

Roździeńskiego 86a i 86,
n wykonanie instalacji hydrantowej z dosto-

sowaniem jej do obecnie obowiązujących        
przepisów ppoż. w budynku przy ul. Uniwer-
syteckiej 29,

n remont tarasu nr II w budynku Roździeńskie-
go 88,

n wymiana instalacji WLZ w budynku Uniwer-
sytecka 25.

Uwaga, jeżeli członkowie Rady Osiedla nie 
mogli brać udziału bezpośredniego  w odbiorach            
z uwagi na Covid-19 to zostali zapoznani z do-
kumentacja odbiorową.

W roku 2021 mieszkańcy Osiedla Gwiazdy 
nie przedstawili żadnego projektu do Budżetu 
Obywatelskiego na rok 2021, spowodowane jest to 
przepisami prawa, które pozwala na finansowanie 
robót z Budżetu Obywatelskiego wyłącznie na 
terenach należących do miasta Katowice. 

Komisja Ekonomiczna w okresie sprawoz-
dawczym w 2022 roku  odbyła 5 posiedzeń, na 
których głównie zajmowała się:
n Analizą kosztów i wpływów w zakresie eks-

ploatacji podstawowej i remontów,
n Bieżącymi sprawami przedstawionymi przez 

Administrację Osiedla Gwiazdy,
n Opracowaniem wstępnych założeń ekono-

micznych:
a.  z zakresu eksploatacji podstawowej na 

rok 2022,
b.  z zakresu funduszu remontowego na rok 2022 
n Analizą zaległości w opłatach za lokale 

mieszkalne, użytkowe i garaże wbudowane 
znajdujące się w zasobach naszego osiedla 
- na podstawie wykazów zaległości na po-
szczególne budynki przygotowanych przez 
Dział Ewidencji Opłat za Lokale.

Na podstawie rozmów wyjaśniających, na które 
zaproszono 132 osoby, wystawiono opinie dla 
Zarządu KSM lub Rady Nadzorczej. Na rozmo-
wy z członkami Komisji Ekonomicznej przybył  
zaledwie 1 mieszkaniec, jednakże wysłane pisma 
do osób zalegających z ww. opłatami podziałały 
w wielu przypadkach dyscyplinująco, na skutek 
czego wielu mieszkańców zalegających z opłatami 
przedstawiało dokumenty świadczące o dokona-
nych wpłatach redukujących lub likwidujących 
zadłużenie w całości.

Wielu dłużników rozpoczęło negocjacje 
z Zarządem Spółdzielni KSM, z Działem Analiz                     
i Windykacji Należności w sprawie warunków 
spłaty zadłużenia. 

Niestety są również nierzetelni mieszkańcy, 
którzy regularnie uchylają się od regulowania 
należności bieżących za lokale.

Za okres sprawozdawczy 2021 roku w wy-
niku działań Komisji Ekonomicznej udało się 
skłonić dłużników do uregulowania należności 
na kwotę  137.699,12  zł.

W 2021 roku Komisja Społeczno-Kulturalna 
i Rozjemcza Rady Osiedla Gwiazdy KSM odbyła 
jedno posiedzenie w dniu 25.10.2021 r., na którym 
omówione zostały następujące tematy:
n koszty i wpływy działalności społeczno-kul-

turalnej za okres 12 miesięcy w 2020 roku,
n koszty i wpływy działalności społeczno-kul-

turalnej za okres 9 miesięcy w 2021 roku,
n podsumowanie działalności społeczno-kultu-

ralnej w czasie Akcji Lato.
Z powodu trwającej pandemii koronawirusa 

działalność Klubu „Pod Gwiazdami” w okresie od 
1.11.2020 r. do 30.05.2021 r. została zawieszona. 
W pozostałym okresie do 15.12.2021 r. Klub 
prowadził działalność w ograniczonym zakresie 
z zachowaniem obowiązujących obostrzeń, a od 
16.12.2021 r. działalność Klubu została ponownie 
zawieszona aż do odwołania.

Prowadzone były 3 sekcje, w których brało 
udział 101 uczestników, tj.:
1.  Zajęcia taneczne dla dzieci w wieku przed-

szkolnym
2.  Zajęcia plastyczno-kulturoznawcze dla dzieci
3.  Klub Seniora

W związku z tym, że nie został jeszcze zam- 
knięty okres rozliczeniowy za 2021 rok poniżej 
przedstawiamy zestawienie wpływów i kosztów 
działalności Klubu KSM „Pod Gwiazdami” za 
okres 11 miesięcy 2021 r.
Bilans otwarcia:                                  22.600 zł
 Wpływy:
n wpływy z odpisów (z lokali mieszkalnych, 

lokali użytkowych i garaży):       67.453,74 zł
n wpływy z odpłatności (za imprezy, sekcje):      

808,86 zł
n wpływy z DSK                                 650,00 zł
n Wpływy ogółem:                         68.912,60 zł
n Wpływy ogółem z bilansem otwarcia:

 91.512,60 zł
 Koszty:  
n koszty organizacyjne:                  46.379,69 zł
n koszty programowe:                     3.739,02 zł
n Koszty ogółem:                          50.118,71 zł

W związku z wypowiedzeniem pracy przez 
p.o. kierownika Klubu KSM „Pod Gwiazdami”                      
p. Dominikę Górniok,  od 1.11.2021r. p.o. kie-
rownika Klubu „Pod Gwiazdami” objęła na czas 
określony  p. Irena Borówka - kierownik Klubu 
„Centrum”.

W 2022 r. na działalność Klubu „Pod Gwiazda-
mi” mogą mieć w dalszym ciągu wpływ ogranicze-
nia związane z trwającą pandemią koronawirusa. 
Mamy nadzieję, że wkrótce sytuacja ulegnie po-
prawie i Klub „Pod Gwiazdami” wznowi swoją 
działalność.  

Rada Osiedla składa podziękowanie za współ-
pracę w 2021 roku Zarządowi KSM oraz podle-
głym pracownikom, Radzie Nadzorczej KSM, 
Kierownictwu Osiedla „Gwiazdy” KSM wraz 
z pracownikami, gospodarzom poszczególnych 
budynków, a w szczególności Mieszkańcom Osie-
dla Gwiazdy KSM

     
RADA OSIEDLA GWIAZDY
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJISPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI
OSIEDLA GWIAZDY KSM ZA 2021 ROK ORAZ  OSIEDLA GWIAZDY KSM ZA 2021 ROK ORAZ  

ZAMIERZENIA REMONTOWE I EKSPLOATACYJNE ZAMIERZENIA REMONTOWE I EKSPLOATACYJNE 
NA 2022 ROKNA 2022 ROK

W roku sprawozdawczym podstawowe 
zadania wynikały z planu gospodar-
czo-finansowego i działalności spo-

łeczno-kulturalnej Osiedla, których założenia 
zostały przyjęte przez Radę Osiedla Uchwałą Nr 
5/49/2020 z dnia 18.12.2020 r. oraz Uchwałą Nr 
6/50/2020 z dnia 18.12.2020 r. Rada Nadzorcza 
KSM w dniu 23.02.2021 r. zatwierdziła Uchwałą 
nr 1/2021 – plan gospodarczy oraz program dzia-
łalności społecznej i kulturalnej Spółdzielni na rok 
2021, których składowe części stanowią plany 
poszczególnych Osiedli. Założenia gospodarczo-
-finansowe i działalności społeczno-kulturalnej 
Osiedla Gwiazdy zostały przedstawione miesz-
kańcom Osiedla – członkom Spółdzielni i osobom 
niebędącym członkami – w formie dodatku do 
miesięcznika „Wspólne Sprawy”. Ze względu na 
trwający w kraju stan epidemii koronawirusowej 
i wprowadzone państwowe obostrzenia Zebranie 
Osiedlowe nie odbyło się. Ewentualne uwagi, 
propozycje i wnioski dotyczące przedstawionych 
materiałów sprawozdawczych można było kiero-
wać pisemnie poprzez tradycyjną pocztę lub inter-
netowym e-mailem na stałe adresy Katowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej.

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

I.  INFORMACJE OGÓLNE   
DOTYCZĄCE OSIEDLA

Zasoby Osiedla Gwiazdy Katowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej stanowią:

n 4 budynki wysokościowe 25-kondygnacyjne 
- zlokalizowane przy al. Roździeńskiego Nr 
86A, 86, 88, 90

n 2 budynki wysokie 14-kondygnacyjne znaj-
dujące się przy ul. Uniwersyteckiej Nr 25 i 29

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

n 1.077 lokali mieszkalnych o pow. użytkowej 
56.285 m2, w których zamieszkują 1.853 osoby 
(wg stanu na dzień na 31.12.2021 r.),

n 35 lokali użytkowych o pow. użytkowej 
3.176 m2,

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

n 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 tech-
nicznym 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:

n kierownik Osiedla,
n 3 administratorki,
n 1 pracownik techniczny - mistrz,
n 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:

n poniedziałek  800 – 1600

n wtorek 800 – 1800

n środa   800 – 1600

n czwartek 800 – 1600

n piątek 800 – 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, środa, czwartek godz. 9:00-15:00, 
wtorek godz. 12:00-18:00, piątek 9:00-14:00. 

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).

Pełniącym obowiązki kierownika Klubu jest 
Irena Borówka (kierownik Klubu „Centrum”), 
która przejęła te obowiązki od dnia 1.11.2021 r. 
z uwagi na fakt, iż poprzednio p.o. kierownika 
klubu Dominika Góniok zakończyła pracę w dniu 
31.10.2021 r. W tym miejscu  dziękujemy Pani 
Dominice Górniok , która w czasie krótkiej pracy 
w Klubie KSM „Pod Gwiazdami” dała się poznać 
jako dobry organizator i osoba mocno zaangażo-
wana w działalność społeczno-kulturalną osiedla.

Godziny działalności Klubu:
n 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,
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n 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 trwającej pandemii koronawirusa 
działalność Klubu „Pod Gwiazdami” w okresie od 
1.11.2020 r. do 30.05.2021r. została zawieszona. 
W pozostałym okresie do 15.12.2021 r. Klub 
prowadził działalność w ograniczonym zakresie 
z zachowaniem obowiązujących obostrzeń, a od 
16.12.2021 r. działalność Klubu została ponownie 
zawieszona aż do odwołania.

IV. INFORMACJE DODATKOWE  
DOTYCZĄCE BUDYNKÓW OSIEDLA

Dla bezpiecznego zamieszkiwania, budynki 
Osiedla wyposażone są odpowiednio w:

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

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

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

n 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),

n system oświetlenia awaryjnego dróg ewaku-
acyjnych,

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

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

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

n system dodatkowego zasilania w wodę do 
celów przeciwpożarowych, zgodnie z obec-
nie obowiązującymi przepisami ppoż., za-
instalowany jest w budynkach przy al. 
Roździeńskiego  86A i 90 oraz w 2021 r. 
został zainstalowany w budynku przy ul. Uni-
wersyteckiej 29.

W pozostałych trzech budynkach system ten 
będzie montowany systematycznie  w kolej-
nych latach.

V. REMONTY WYKONANE  
W BUDYNKACH OSIEDLA GWIAZDY 

KSM w 2021 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) 
- 8 mieszkań, 32 szt. okien  tj. 56,41m2 

koszt 20.032 zł 
II.  Wymiana stolarki drzwiowej:

1.   Realizowana we własnym zakresie wymiana 
stolarki drzwiowej (refundacja): 3 mieszkania 

koszt 2.280 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. Naprawa krzywych części ścianek frontowych 

szybu windowego przy drzwiach dźwigu Nr 
III (towarowego) na każdej z kondygnacji od 
13 piętra do parteru budynku

koszt 2.797 zł
2. Kontynuacja prac związanych z  wykonaniem 

dylatacji posadzek lastricowych w klatce 
schodowej budynku przy ul. Uniwersyteckiej 
25 od 8 pietra do parteru        koszt 49.197 zł

3. Remont 24 szt. balkonów w II pionie miesz-
kań w budynku przy al. Roździeńskiego 86 
polegający m. in. na odbiciu i uzupełnieniu 
uszkodzonych tynków podniebień oraz czół 
płyt balkonowych wraz z ich pomalowaniem 

koszt 87.927 zł
4. Remont tarasu Nr II w budynku przy al. 

Roździeńskiego 88                 koszt 30.830 zł 
5. Wymiana okładziny schodów oraz podestów 

galerii przy wejściu do lokalu użytkowego Nr 
V budynku przy al. Roździeńskiego 86A                                                

koszt 26.483 zł 
6) Zlecenie zbiorcze:
a)  wykonanie zalecenia kominiarskiego polega-

jącego na przedłużeniu przewodu kominowe-
go – spalinowego ponad głowicę kominową 
na dachu budynku o 1,5 m z zastosowa-
niem rury kwasoodpornej Ø 120 w jednym              
z mieszkań w budynku  al. Roździeńskiego 90,

b)  wyprofilowanie wylotu kanału zsypowego 
w głównej komorze zsypowej w budynku przy 
al. Roździeńskiego 88 koszt łączny 8.549 zł

7.   Sprawdzenie, odbicie oraz zabezpieczenie – 
z użyciem sprzętu do prac alpinistycznych 
– uszkodzonych, odspojonych tynków na 
ścianach elewacji oraz płytach balkonowych 
mieszkań położonych w I, II i VIII pionie   
budynku przy al. Roździeńskiego 90

koszt 10.930 zł
IV.  Roboty instalacyjne wod-kan.,
1.  Kompleksowa wymiana pionów kanaliza-

cyjnych w budynku przy al. Roździeńskie-
go 86A:

n w  I pionie mieszkań            koszt 113.632 zł
n w  IV pionie mieszkań           koszt 81.736 zł
n w  V pionie mieszkań          koszt 123.600 zł
n w  VII pionie mieszkań          koszt 81.736 zł
n w  VIII pionie mieszkań        koszt 89.710 zł

            koszt łączny 490.414 zł
2.  Zlecenie zbiorcze:
a)  wymiana uszkodzonego skorodowanego pionu 

kanalizacyjnego Ø 110 (kuchenno-łazien-
kowego) w trzech mieszkaniach w budynku 
przy al. Roździeńskiego 86,

b)  wymiana rury instalacji wodnej Ø 80 – strefy 
miejskiej – na odcinku od zaworu głównego 

w przyłączu wody do zaworu odcinającego 
w piwnicy budynku przy al. Roździeńskiego 
88                koszt łączny 9.258 zł

3.  Wymiana dwóch rur instalacji wodnej Ø 80 – 
I oraz II sterfy hydroforowej -  w piwnicy  na 
odcinku od zaworów głównych w przyłączu 
wody do zaworów odcinających w piwnicy  
budynku al. Roździeńskiego 88

koszt 28.343 zł
4.   Wymiana uszkodzonego skorodowanego 

pionu kanalizacyjnego Ø 110  ( kuchenno-
-łazienkowego) w  czterech mieszkaniach 
w budynku przy al. Roździeńskiego 86

koszt 6.595 zł
5.  Wykonanie dwóch pionów wewnętrznej in-

stalacji wodociągowej przeciwpożarowej, 
nawodnionej w budynku przy ul. Uniwer-
syteckiej 29         koszt 59.933 zł

V.  Mała architektura
1.   Wymiana uszkodzonej nawierzchni EPDM 

pod urządzeniami fitness na terenie siłowni 
zewnętrznej przy budynku ul. Uniwersyteckiej 
25 - z wykonaniem jej z kostki brukowej 

koszt 19.000 zł
VI.  Roboty związane z remontami dźwigów 

osobowych
1.  Zlecenie zbiorcze:
a)  wymiana ogranicznika prędkości w dźwigu 

Nr III w budynku przy al. Roździeńskiego 86,
b)  wymiana ogranicznika prędkości w dźwigu 

Nr II w budynku przy al. Roździeńskiego 88                                  
koszt łączny 8.772 zł

2.  Wymiana 5 szt. łożysk koła linowego w dźwi-
gu Nr II w budynku przy al. Roździeńskiego 
88                           koszt 4.774 zł

3.  Zlecenie zbiorcze:
 a)  wymiana rolki drzwi automatycznych, ste-

rownika i silnika napędu drzwi oraz głowicy 
taśmy szczelinowej w dźwigu Nr I w budynku 
przy al. Roździeńskiego 86,

b)  wymiana modułu AC03 w dźwigu Nr I  
w budynku przy al. Roździeńskiego 88

        koszt łączny 11.880 zł
4.  Wymiana 2 szt. kontaktów i 2 szt. przeciw-

kontaktów drzwi w dźwigu Nr I w budynku 
al. Roździeńskiego 86               koszt 421 zł   

5.  Zlecenie zbiorcze:
a)  wymiana ogranicznika prędkości oraz lin-

ki ogranicznika prędkości w dźwigu Nr I  
w budynku przy al. Roździeńskiego 88,

b)  wymiana kurtyny świetlnej w dźwigu Nr III 
w budynku przy al. Roździeńskiego 86

koszt łączny 8.608 zł
6.  Umowa zbiorcza:
a)  wymiana ogranicznika prędkości oraz naprawa 

wciągarki w dźwigu Nr I w budynku przy al. 
Roździeńskiego 86,

b)  wymiana kompletnej wciągarki w dźwigu Nr 
II w budynku przy al. Roździeńskiego 86,

c)  wymiana kompletnej wciągarki oraz wymia-
na ogranicznika prędkości w dźwigu Nr II 
w budynku przy al. Roździeńskiego 86A

koszt łączny 191.147 zł
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7.  Zlecenie zbiorcze:
a)  wymiana 9 szt. akumulatorów oświetlenia 

awaryjnego w dźwigach Nr I, II i III w bu-
dynku przy al.Roździeńskiego Nr 86A,

b)  wymiana zasilacza kierunkowego w dźwigu 
Nr II w budynku al. Roździeńskiego 86,

c)  regulacja zespołu napędowego drzwi auto-
matycznych (po dewastacji) dźwigu Nr III 
w budynku al. Roździeńskiego 86,    

d)  wymiana 2 szt. smarowniczek w dźwigu Nr 
II w budynku al. Roździeńskiego 86,

e)  wymiana 5 szt. przycisków w kasecie wezwań 
w dzwigu nr I w budynku al. Roździeńskie-
go 88,

f)  wymiana zasilacza kierunkowego w dźwigu 
Nr III w budynku al. Roździeńskiego 86A 

           koszt łączny 5.711 zł

8.   Zlecenie zbiorcze - prace jn. zostały wyko-
nane w grudniu 2020 r. natomiast koszty 
obciążyły 2021 r.:

a)  wymiana 4 szt. akumulatorów dojazdu awa-
ryjnego w dźwigu Nr I w budynku przy al. 
Roździeńskiego 90,

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 
dźwigu 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 prędkości 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 bu-
dynku Uniwersytecka 29

 koszt łączny 24.061 zł
9.  Modernizacja dźwigu Nr III (osobowo-to-

warowy) w budynku ul. Uniwersyteckiej 29  
koszt 153.729 zł

VII. Inne roboty dodatkowe, awaryjne
koszt 100.839 zł

Ponadto w 2021 r. w ramach funduszu remonto-
wego część „B” spłacona została II. rata pożyczki 
z funduszu interwencyjnego w kwocie 66.672 
zł. pobranej w 2019 r. w  oparciu o Uchwałę Nr 
1/37/2019 z dnia 26.06.2019 r. Rady Osiedla 
Gwiazdy. Pożyczka z funduszu interwencyjnego 
w wysokości 200.000 zł (pożyczka do wysokości 
odpisów – bez odsetek) ze spłatą w 3 rocznych ra-
tach począwszy od 2020 roku została zaciągnięta 
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).

W  ramach kosztów funduszu remontowego 
część „B” dokonany został także odpis na fundusz 
interwencyjny w wysokości 19.075 zł. 

Wydatki z funduszu remontowego „B” w roku 
2021 zamknęły się kwotą 1.448.257 zł przy wpły-
wach 1.341.367 zł i bilansie otwarcia roku 2021 
wynoszącym 202.654 zł, co w sumie pozwoliło 
zamknąć rok wynikiem dodatnim.

Zwracamy również uwagę, że tak jak w latach 
poprzednich, także w 2021 r. następuje przyspie-
szenie spłaty zobowiązań Osiedla dotyczących 
nieruchomości, które w latach wcześniejszych 
były remontowane ze środków finansowych części 
„A” funduszu remontowego w kwocie 135.084 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 76.055 zł 
(Uchwała RN KSM Nr 65/2015 ), co powoduje 

 

Zestawienie kosztów  ulepszeń i prac poniesionych w okresie od roku 1992 do dnia 31.12.2021

z centralnej części funduszy remontowych Spółdzielni (remontów kapitalnych + fundusz "A")

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
( wg kosztów w dacie poniesienia, w zł)

( z uwzględnieniem kosztów odsetek od pożyczek i kredytów do spłaty po 31.12.2021 )

Adres budynku

1 2 3 4 5 6
Roździeńskiego 86 -89,10
Roździeńskiego 86a -123,98
Roździeńskiego 88 -128,40
Roździeńskiego 90 -206,96
Uniwersytecka 25 -572,33
Uniwersytecka 29
Razem -301,35
*do dnia 31.12.2021

**uwzględnia środki przeksięgowane z fund. rem. cz. "B" i fund. Interwencyjnego

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

Saldo ogółem osiedla na dzień 31.12.2021 zł

Saldo jednostkowe na dzień 31.12.2021 -301,35 zł/1 m2 p.u.

Razem koszty za 
lata 

1992 -2021*

Wpływy z odpisów 
za lata 

1997-2021*/**
Saldo
( 3-2 )

Saldo na 1 m2 
p.u.m.

Średnie saldo 
statystyczne 

na 1 lokal

6 004 019 5 009 254 -994 766 -5 181,07
6 127 212 4 800 708 -1 326 504 -7 209,26
6 173 886 4 800 083 -1 373 803 -7 466,32
7 049 670 4 823 360 -2 226 310 -12 099,51
6 720 765 3 040 520 -3 680 246 -22 304,52

10 464 483 3 099 407 -7 365 076 -1 124,38 -43 839,74
42 540 036 25 573 331 -16 966 705 -15 753,67

-16 966 705

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 2021

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

1.  Dopłata do modernizacji dźwigu osobowego 
przy ul. Uniwersyteckiej 29    

80.951 zł    
2.  Wykonanie instalacji elektrycznej (WLZ) 

wewnętrznej linii zasilającej w budynku przy 
ul. Uniwersyteckiej 25                    207.200 zł

 VII. ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH

Na dzień 31.12.2021 roku zaległości ogółem 
w opłatach za lokale mieszkalne, lokale użytkowe 
i garaże wyniosły 386.461 zł, w tym zaległości 

2%16%

44% 1%

30%

7%

ROBOTY REMONTOWE WYKONANE W 2021 r.   
Wymiana stolarki okiennej i drzw iow ej Roboty murarskie

Roboty instalacji w od-kan, gaz Mała architektura

Roboty zw iązane z remontami dźw igów  Inne 
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EKSPLOATACJA W 2021 ROKU WRAZ Z CENTRALNYM OGRZEWANIEM

bieżące 257.408 zł, zasądzone 90 049 zł i sporne 
39.004 zł.

Natomiast zaległości w opłatach tylko za lokale 
mieszkalne na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 
243.729 zł (zaległości dotyczyły 386 mieszkań na 
1077 mieszkań w zasobach osiedla) i na poszcze-
gólnych budynkach kształtowały się następująco:  

1.  Roździeńskiego 86A                          66.323 zł 
 (w 62 mieszkaniach)
2.  Roździeńskiego 86                             32.379 zł 
 (w 64 mieszkaniach)
3.  Roździeńskiego 88                32.196 zł 
 (w 70 mieszkaniach)
4.  Roździeńskiego 90                 45.289 zł 
 (w 74 mieszkaniach)  
5.  Uniwersytecka 25                 48.730 zł 
 (w 56 mieszkaniach)
6.  Uniwersytecka 29                 18.812 zł 
 (w 60 mieszkaniach)

W 2021 roku zaległości w opłatach za miesz-
kania wzrosły o 34.598 zł w porównaniu do 
roku 2020.

  VIII. EKSPLOATACJA W 2021 ROKU 
WRAZ Z CENTRALNYM  

OGRZEWANIEM
1.  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 - 
wyniosły                                       759.785 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                                          1.344.230 zł

3.  Koszty konserwacji dźwigów, konserwacji 
domofonów, opłat za sygnał podstawowy TV, 
usług gospodarzy, odczytów wody, legaliza-
cji wodomierzy, podzielniki ciepła, kosztów 
obsługi i konserwacji instalacji centralnego    
ogrzewania - zamykają się kwotą   783.493 zł

4.  Koszty opłat ponoszonych w cenach niezależ-
nych od spółdzielni, tj. energii elektrycznej, 
wody i kanalizacji, wywozu nieczystości, opłat 
podatkowych od nieruchomości, opłat za wie-
czyste użytkowanie terenów oraz  centralnego    
ogrzewania –  wyniosły              3.771.015 zł

 Całkowite koszty eksploatacji wraz z central-
nym ogrzewaniem w roku 2021 zamknęły się 
kwotą 6.658.523 zł, natomiast wpływy sza-
cuje się na kwotę 6.506.959 zł i przy bilansie 
otwarcia roku 2021 wynoszącym 602.249 zł      
rok 2021 zamknął się wynikiem dodatnim.

W ramach ww. kosztów eksploatacji w 2021 
r. wykonane zostały następujące prace:
1.  W 2021 roku przeprowadzono obligatoryjne 

kontrole wynikające z przepisów prawa 
budowlanego, tj.:

n w wyniku kontroli przewodów kominowych, 
spalinowych, wentylacyjnych dokonano 
sprawdzenia 996 mieszkań,

n w wyniku kontroli instalacji gazowej spraw-
dzono 1013 mieszkań, 

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

n w marcu oraz we wrześniu zostały przeprowa-
dzone przeglądy instalacji ppoż., hydrantowej 
oraz systemu oddymiania budynków,

n w  marcu dokonano kontroli rocznej urządzeń 
zabawowych i urządzeń siłowni zewnętrznych, 
zamontowanych na czterech placach zabaw,

n w czerwcu zostały wymienione 34 szt. czuj-
niki gazu oraz przeprowadzony został prze-
gląd 213 szt. czujników gazu typu DK-12 
zamontowanych w korytarzach budynków 
przy al.Roździeńskiego 86A, 86, 88 i 90,

n 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. Na podstawie protokołu przeglądu 
rocznego ww. systemu dokonano: wymiany  
2 szt. akumulatorów znajdujących się w cen-
tralce systemu sygnalizacji pożarowej w bu-
dynku przy al. Roździeńskiego 90, wymiany 
czujnika systemu sygnalizacji pożaru w bu-
dynku al. Roździeńskiego 88,

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

2.  W ramach bieżącej obsługi mieszkańców 
do dnia 31.12.2021 r.:

a) przyjęto 1.704 zgłoszenia, w tym:
n 1.479 zgłoszeń w sprawie awarii i bieżących 

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

n 131 zgłoszeń dotyczących dźwigów,
n 31 zgłoszeń związanych z przewodami komi-

nowymi,
n 63 zgłoszenia dotyczące domofonów,

al. Roździeńskiego 86A
al. Roździeńskiego 86

al. Roździeńskiego 88
al. Roździeńskiego 90

ul. Uniwersytecka 25
ul. Uniwersytecka 29
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n zgłoszenia w sprawie centralnego ogrzewania 

przyjmował telefonicznie Zakład Ciepłowni-
czy KSM,

a)  przyjęto 2.107 pism oraz wystosowano 535 
pism, w tym pisma wymagające odpowiedzi.

b)  przekazano 32 zgłoszenia do MPGK dotyczące 
wywozu kontenerów na odpady wielkogaba-
rytowe, odpady komunalne i selektywne.

3.  Na zlecenie Administracji Osiedla Gwiazdy 
KSM  Zakład Zieleni KSM wykonał w 2021 
roku następujące prace:

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

n w  czerwcu dwukrotnie wykonano oprysk na 
bukszpanach przeciwko ćmie bukszpanowej - 
przy budynkach al. Roździeńskiego 86A i ul. 
Uniwersyteckiej 29, 

n wymieniono suche drzewo przy budynku al. 
Roździeńskiego 90 na drzewo gatunku buk 
czerwony kolumnowy,

n zabezpieczono maścią rany drzewa gatun-
ku klon (uszkodzona kora) przy budynku al. 
Roździeńskiego 88,

n w kwietniu obsadzono kwiatami sezonowymi 
gazony i donice  na terenie Osiedla,

n w lipcu wymieniono kwiaty sezonowe w ga-
zonach i donicach na terenie Osiedla,     

n w okresie kwiecień/maj wykonano pielęgnację 
istniejących klombów, dokonano usunięcia 
uszkodzonych siatek i wyłożono w ich miejsce 
kamienie ozdobne oraz dokonano nowych 
nasadzeń w ilości 11 szt. krzewów gatunku         

       jałowiec i berberys, 
n w kwietniu przy wejściu do budynku al. Roź-

dzieńskiego 86 przebudowano i zagospodaro-
wano skarpę, dokonując ustawienia gazonów  
oraz nowych nasadzeń krzewów iglastych 
i liściastych,

n zgodnie z decyzją Urzędu Miasta Katowice 
Nr 383/Z/2020 z dnia 29.12.2020 r. w lutym 
dokonano wycinki 7 szt. drzew, a w ramach 
rekompensaty przyrodniczej nasadzono  
13 szt. drzew liściastych. 

4.  Inne prace:
n dla kontynuacji zgłaszanych potrzeb mieszkań-

ców Osiedla, z  równoczesną minimalizacją 
kosztów  robót, konserwatorzy Administracji 
Osiedla Gwiazdy  KSM zamontowali 20 szt. 
nowych ławek na terenie Osiedla,       

n z uwagi na słabą jakość wizji w kamerach 
analogowych oraz ich dużą awaryjność i zgło-
szeniami Policji o braku możliwości rozpo-
znawania sprawców przestępstw, wykroczeń, 
w dźwigach w budynku przy al. Roździeńskie-
go 90 wymieniono 3 szt. kamer analogowych 
na kamery cyfrowe.

5.  Poniżej przedstawiamy koszty mediów 
poniesione w 2021 r.:

n koszty energii elektrycznej to kwota 90.963 zł,
n koszty wody i kanalizacji przewiduje się na 

kwotę 1.192.427 zł,
n koszty wywozu nieczystości komunalnych 

prognozowane są na kwotę 548.494 zł,

n znaczną kwotę składników opłaty eksploata-
cyjnej stanowią koszty związane z podatkiem 
od nieruchomości i opłatą za wieczyste użyt-
kowanie gruntu, koszt 128.931 zł.

6.   Dezynfekcja 
n   Również w 2021 r., w trosce o bezpieczeństwo 

mieszkańców, w okresie rozprzestrzeniania się 
SARS-CoV2 gospodarze budynków do dnia 
30.06.2021 r. wykonywali czynności dodatko-
we związane z dezynfekcją kaset domofonów 
przy wejściu do budynków, poręczy w klat-
kach schodowych, klamek drzwi wejściowych 
i komórek zsypowych na piętrach budynków 
oraz kabin dźwigów osobowych. Koszt zakupu 
płynów dezynfekujących, środków ochrony 
indywidualnej dla pracowników administracji 
i dodatkowych czynności gospodarzy (uregu-
lowanych aneksem) wyniósł 28.871 zł.

IX. INNE WYDARZENIA W OSIEDLU 
GWIAZDY KSM

    Jak co roku, tym razem w ramach obchodów 
19 Edycji „Święta Drzewa” - ogólnopolskiego 
programu, w dniu 11.10.2021 r. dzieci z Miej-
skiego Przedszkola Nr 67, za zgodą Katowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, zasadziły 8 sadzo-
nek drzew iglastych na terenie zielonym naszego 
osiedla  pomiędzy budynkiem  al. Roździeńskie-
go 90 a Szkołą Podstawową Nr II im. Jana III 
Sobieskiego znajdującą się w Zespole Szkolno 
– Przedszkolnym Nr 5.

 X. ZAŁOŻENIA DZIAŁALNOŚCI  
GOSPODARCZEJ, SPOŁECZNEJ  

I KULTURALNEJ
    DLA OSIEDLA NA 2022 ROK

1.  Plan Remontów na 2022 rok dla Osiedla 
Gwiazdy KSM, który został przyjęty na po-
siedzeniu plenarnym Rady Osiedla w dniu 
16.11.2021 r. Uchwałą Rady Osiedla Nr 
10/54/2021 r. przewiduje wykonanie nastę-
pujących prac:

I.  Roboty murarsko-tynkarskie      124.000 zł
1.  Naprawa balkonów  w budynku przy  al. Roź-

dzieńskiego 90 ( I pion mieszkań)    90.000 zł
2.  Naprawa pojedynczych balkonów, szczególnie 

na ostatnich piętrach                    24.000 zł 
w budynkach przy  al. Roździeńskiego 86A, 
86, 88 i 90   (wg potrzeb)                              

3. Wykonanie zaleceń kominiarskich    
10.000 zł

II.  Roboty instalacyjne wod-kan, gaz
873.100 zł

1.  Wymiana pionów kanalizacyjnych w budynku 
Roździeńskiego 86                          767.100 zł                                                              

2.  Wymiana skorodowanych rur instalacji wodnej 
Ø 80 od przyłącza wody na parterze do  piw-
nicy budynku Roździeńskiego  86A 34.000 zł

3.  Dostosowanie instalacji hydrantowej w bu-
dynku Uniwersytecka 25 do obowiązujących 
obecnie przepisów ppoż.                 72.000 zł 

III. Dźwigi                                                      50.000 zł 
1.  Wymiana  falownika w dźwigu Nr I  (towaro-

wy), w budynku przy przy al. Roździeńskiego 
88                                                      50.000 zł

IV. Rezerwa finansowa na roboty nieprzewi-
dziane, awaryjne, dodatkowe      184.700 zł

1.  Dźwigi                                             50.000 zł
2.  Inne roboty                134.700 zł
IX. Odpis na fundusz interwencyjny

19.500 zł
X.  Spłata pożyczki z funduszu interwencyjnego 

66.700 zł
– pożyczka na wymianę pionów kanalizacyjnych 

w budynku przy al. Roździeńskiego 90.
 OGÓŁEM: koszty robót remontowych 

na rok 2022 finansowanych z funduszu 
remontowego część „B”:           1.318.000 zł

2. Eksploatacja wraz z centralnym  
ogrzewaniem

W grudniu 2021 r. Uchwałą Nr 11/55/2021 r. 
z dnia 16.11.2021 r. przyjęte zostały przez Radę 
Osiedla Założenia ekonomiczno-gospodarcze na 
2022 r., w których w zakresie eksploatacji i cen-
tralnego ogrzewania planowane wpływy zamykają 
się kwotą 7.741.880 zł, przy planowanych kosz-
tach 7.209.680 zł, co przy uwzględnieniu bilansu 
otwarcia roku 2022 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               712.090 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 

1.419.840 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                      807.450 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 wie-
czyste użytkowanie terenów oraz  centralnego    
ogrzewania –  wyniosły               4.270.300 zł

3. Odnośnie planów i zamierzeń rzeczowo-
-finansowych działalności społeczno-kulturalnej, 
Rada Osiedla Gwiazdy KSM przyjęła Uchwałą Nr 
12/56/2021 z dnia 16.11.2021 r. „Plan rzeczowo 
-finansowy działalności społecznej i kultural-
nej”, który zawiera następujące planowane kwoty: 
wpływy (z B. O.)  112.860 zł, koszty 111.820 zł.

Informacja Administracji Osiedla n/t realiza-
cji ustawy z dnia 14.06.2007 o zmianie ustawy                                          
o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie 
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niektórych innych ustaw (z późniejszymi zmia-
nami), obowiązującej od dnia 31.07.2007 r.:

Zgodnie z ww. ustawą Mieszkańcy naszego 
Osiedla podpisali do dnia 31.12.2021 r. 590 aktów 
notarialnych odrębnej własności, w tym:
a)  585 aktów notarialnych dot. odrębnej własno-

ści mieszkań:
l	574 aktów notarialnych wynikających z ww. 

ustawy,

l 11 aktów notarialnych z przetargów  na usta-
nowienie odrębnej  własności:

b)  3 akty notarialne z przetargów  na ustanowienie 
odrębnej własności z lokali użytkowych,

c)  2 akty notarialne dot. odrębnej własności 
garaży wbudowanych.

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. 

Niniejsze sprawozdanie przekazujemy w jubile-
uszowym 65. roku istnienia Katowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej z nadzieją na dalszą wzajemną 
owocną współpracę dla dobra Mieszkańców KSM. 

Kierownik 
Osiedla Gwiazdy KSM
JACEK MUSIALIK

Działalność społeczno-kulturalna i oświato-
wa w Osiedlu Gwiazdy jest prowadzona 
przez Klub „Pod Gwiazdami” przy ul. 

Roździeńskiego 86A.
W związku z bardzo trudną sytuacją, z jaką 

przyszło nam się zmierzyć z powodu pandemii 
koronawirusa w 2021 roku działalność społecz-
no-kulturalna została zawieszona na okres 5 mie-
sięcy w I półroczu i w drugiej połowie miesiąca 
grudnia. W okresie wznowienia działalności Klub 
„Pod Gwiazdami” kontynuował ścisłą współpracę 
z Klubem „Juvenia”, współorganizując różnego 
rodzaju formy kulturalno-oświatowe. 

W ramach „Akcji Lato” obejmującej miesiące: 
lipiec, sierpień i wrzesień zorganizowano szereg 
imprez dla najmłodszych naszych mieszkańców. 
Poprzez różnorodność oferty programowej, dzia-
łając wspólnie z Klubem „Juvenia”, dzieci mogły 
znaleźć dla siebie aktywną formę spędzania wol-
nego czasu. Na rozpoczęcie letniego wypoczyn-
ku w mieście zorganizowano wspólny udział 
w spektaklu edukacyjnym pt.: „Błyśnij z nami 
odblaskami” nawiązującym w formie zabawy do 
bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego. Wśród 
bogatego programu można wymienić zorganizo-
wanie wycieczek: do Wioski Indiańskiej w Ja-
worznie, gdzie dzieci miały możliwość poznania         
w formie muzycznej zabawy, jak i poprzez udział 
w konkurencjach sprawnościowych kultury i trady-
cji Indian, do Bażanterii i Ośrodka Rekreacyjnego 
w Siemianowicach,  Animal World w Zabrzu ze 
zwiedzaniem Mini ZOO, do Laserhouse w Ka-
towicach - miejsca gier laserowych i zajęć spor-
towych połączonych z kreatywnym i logicznym 
myśleniem,  do ZOO w Chorzowie oraz na Dolinę 
Trzech Stawów; warsztatów:  pszczelarskich, 
florystycznych, muzycznych w Mieście Ogro-
dów w Katowicach, technicznych i chemicznych 
H
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dzały wyobraźnię dzieci, ale i uczyły poprzez 
możliwość eksperymentowania, artystycznych 
z malowaniem: na szkle, na foli spożywczej, na 
płótnie i tkaninie, techniką decoupage na szkle, 
plastycznych połączonych z zabawą z wełną oraz 
z tworzeniem: papierowych witraży, makiety 
kosmosu i faz księżyca, obrazów z barwionej soli 
i dmuchanych farbą; zajęć: eksperymentalnych, 
sportowych na sali gimnastycznej, tanecznych; 
zabaw: ruchowych w plenerze, na wodnym placu 
zabaw, z wodnymi balonami i połączonych z grami 
logicznymi w klubie. Ponadto zorganizowano 

Blok Dni: Włoczykija, Morza, Baniek Mydlanych, 
Księżyca, Tygrysa i Słonia z formą plastyczną two-
rzenia masek, z Afryką z udziałem przedstawiciela 
Fundacji EDUganda, z Sensoplastyką -zajęcia 
rozwijające kreatywność, twórcze myślenie oraz 
swobodę działania z wykorzystaniem naturalnych 
składników i wszystkich zmysłów. 

W ramach „Akcji Lato” zorganizowano również: 
zwiedzanie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego 
w Katowicach, wyjścia do kina Kosmos na seans 
filmowy połączony z warsztatami detektywistycz-
nymi oraz na rozgrywki w kręgle do Kręgiel-
ni „Gravitacja”. Dzieci podczas wakacji miały 
również możliwość uczestniczenia w tworzeniu 
budowli z klocków Lego oraz teatru obrazkowego 
Kamishabi opartego na tradycyjnej japońskiej 
sztuce opowiadania historii za pomocą ilustracji na 
kartonowych planszach wsuwanych do drewnianej 
skrzynki. Na pożegnanie wakacji zorganizowano 
gry i zabawy z animatorem. 

Po wznowieniu działalności Klubu po dłuż-
szej przerwie zawieszenia, poza „Akcją Lato” 
zorganizowano: dla dzieci: warsztaty artystyczne 
z jesiennymi inspiracjami m.in. tworzenia obrazów 
jesiennych drzew, cyklu zajęć pt.; „Jesienią ma-
lowane”, „Jesienne lampiony” i „Barwy jesieni” 
oraz Jesienny Bal Przebierańców; dla seniorów: 
spotkania integracyjne usprawniające pamięć, 
z formą kreatywnego spędzenia wolnego czasu 
i towarzyskie; warsztaty: artystyczne decupage, 
rękodzielnicze - wykonywanie mydełek oraz arty-
styczne: „Malowanie kawą na płótnie” i „Jesienne 
wianki”; wycieczki:  na wystawę malarstwa Marii 
Rembalskiej pt.: „Kobiecy punkt widzenia” do 
Giszowieckiego Centrum Kultury, do Ośrodka 
Rekreacyjnego „Sokole Ranczo” w Biskupicach 
w ramach Spółdzielczego Dnia Seniora, gdzie se-
niorzy uczestniczyli w warsztatach artystycznych, 
w biesiadzie z pieczeniem kiełbasek przy ognisku 
oraz w rekreacyjnym spacerze i grzybobraniu w le-
sie na terenie ośrodka. W okresie okołoświątecz-
nym zorganizowano zajęcia plastyczne dla dzieci 
i seniorów pt.: „Magia świąt”, podczas których 
wykonywano ozdoby i dekoracje świąteczne oraz 
spotkanie opłatkowe dla osób starszych i samot-
nych organizowane przy współpracy z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach- 
Zawodziu , które z uwagi na ponowne zawieszenie 
działalności społeczno-kulturalnej  nie zostało 
zrealizowane w formie tradycyjnego spotkania, 

ale wszyscy uczestnicy zostali obdarowani po-
częstunkiem i miłym upominkiem.

W ciągu całego roku z pominięciem okresu, 
w którym działalność społeczno-kulturalna została 
zawieszona z powodu pandemii koronawirusa, 
działały przy współpracy z Klubem „Juvenia” 
w ramach form stałych z zachowaniem obowią-
zujących obostrzeń: 

Klub Seniora, zajęcia taneczne dla przedszko-
laków i plastyczno-kulturoznawcze dla dzieci 
w wieku szkolnym. 

W 2021 roku zorganizowano łącznie 81 form 
i imprez, w których udział wzięło 305 uczest-
ników. 

Niezależnie od form organizowanych przez Klub 
„Pod Gwiazdami” mieszkańcy mieli możliwość 
korzystania z propozycji form wyjazdowych or-
ganizowanych w układzie ogólnospółdzielczym 
przez Dział Społeczno-Kulturalny.

Według danych finansowych koszty prowadzo-
nej działalności społeczno-kulturalnej i oświatowej 
Klubu „Pod Gwiazdami” w 2021 roku wyniosły: 
61.928 zł.

W 2022 roku po okresie zawieszenia będzie 
wznowiona  działalność Klubu „Pod Gwiazdami”. 
W miarę możliwości finansowych i stosując się 
do wytycznych wynikających z obostrzeń doty-
czących pandemii koronawirusa planowane jest 
zorganizowanie imprez, spotkań i różnego rodzaju 
zajęć, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. 
Planuje się kontynuacje różnego rodzaju działań 
aktywizujących i ruchowych oraz w miarę potrzeb 
i zainteresowań innych działań kulturalno-oświato-
wych. Jesteśmy otwarci na propozycje organizacji 
nowych form.

Koszty działalności społeczno-kulturalnej 
i oświatowej na 2022 rok określono na łączną 
kwotę: 111.820 zł, które sfinansowane zostaną 
częściowo ze środków na działalność społeczno-
-kulturalną (odpisy z lokali mieszkalnych, lokali 
użytkowych i garaży), z odpłatności uczestników 
(sekcje stałe, imprezy kulturalne, rekreacyjne) oraz 
innych wpłat na fundusz społeczno-kulturalny.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców zainte-
resowanych działalnością społeczno-kulturalną 
do aktywnego udziału w zajęciach i spotkaniach 
organizowanych w naszym Klubie „Pod Gwiaz-
dami” przy ul.Roździeńskiego 86A. 

Kierownik 
Klubu „Pod Gwiazdami”
IRENA BORÓWKA


