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

oraz Administracja i Rada Osiedla  
zapraszają na Zebranie Osiedlowe 

OSIEDLA GWIAZDYOSIEDLA GWIAZDY

które odbędzie się w poniedziałek, 19 grudnia  
2022 roku, o godz. 1630 w  Sali Konferencyjnej KSM

ul. Klonowa 35c w Katowicach

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

2.	 Wręczenie	 wyróżnień	 honorowych	 za	 zasługi	dla	 rozwoju	KSM.
3.	 Okresowe	sprawozdania:
a.	 Rady	Osiedla	 z	działalności	w	roku	2022,
b.	 Kierownictwa	 Osiedla	 z	 działalności	 Administracji	 Osiedla	 w	 roku	 2022,	 w	 tym	 z	realizacji	

wniosków	uchwalonych	przez	poprzednie	Zebranie	Osiedlowe,
c.	 Zarządu	z	działalności	w	roku	2022,
4.	 Przedstawienie	 projektu	 osiedlowego	 planu	 działalności	 gospodarczo-finansowej	 

i	społeczno-	kulturalnej	na	2023	rok.
5.	 Dyskusja.
6.	 Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i uchwalenie wniosków odnośnie do działalności	

gospodarczej,	społecznej	i	kulturalnej	Osiedla.
7.	 Zakończenie	Zebrania.

ZARZĄD KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA OSIEDLOWEGO

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

W	2022	roku	Rada	Osiedla	działała	w	nastę-
pującym	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	Osie-
dla	działała	w	oparciu	o	Ramowy	Plan	Pracy.	
Rada	Osiedla	odbyła	do	dnia	31.10.2022	roku	 
8	planowanych	posiedzeń	plenarnych.
	W	szczególności	Rada	Osiedla	wypowiedziała	

się	w	następujących	kwestiach:
n	 przyjęcie	założeń	ekonomiczno-gospodarczych	

na	2023	r.;
n	 przygotowanie	planu	remontów	na	rok	2023;

n	 przygotowanie	korekty	planu	 remontów	
w	2022	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;

n	 bieżąca	analiza	wykonywania	planu	remon-
tów	w 2022	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 eksploatacji,	

jak	również		wysokości	zadłużenia	za	lokale	
mieszkalne,	na	dzień	31.10.2022	roku	zadłu-
żenie	ogółem	wynosiło 436.737 zł.

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

Zadłużenie bieżące w opłatach stricte za 
mieszkania na dzień 31.10.2022 r.	przedstawiało	
się	następująco:

1.		 Roździeńskiego	86A	 																79.216 zł
2.		 Roździeńskiego	86	 																45.669 zł 
3.		 Roździeńskiego	88	 																35.838 zł 
4.		 Roździeńskiego	90	 																39.285 zł 
5.		 Uniwersytecka	25	 																59.184 zł 
6.		 Uniwersytecka	29	 																18.963 zł 

Łącznie	z	tytułu	zadłużenia	w	opłatach	bieżą-
cych	za	lokale	mieszkalne,	w	Osiedlu	Gwiazdy	za-
notowano	kwotę	278.155 zł.	Zaległości	w	opłatach	
niekorzystnie	wpływają	na	sytuację	ekonomiczną	
Osiedla	Gwiazdy	i	całej	Spółdzielni,	a	tym	samym	
ma	to	wpływ	na	pokrycie	kosztów	eksploatacji,	 
a	w	szczególności	na	możliwości	remontowe	Osie-
dla.

Rada	Osiedla	w	2022	r.	zajmowała	się	między	
innymi	ustaleniami	zakresów	robót,	a	następnie	
uczestniczyła	przy	odbiorach		m.	in.:

n	 prac	związanych	z	remontem	instalacji	pio-
nów	kanalizacyjnych	mieszkań	w	budynku																										
al.	Roździeńskiego	86;

n	 prac	związanych	z	wymianą	instalacji	elek-
trycznej	WLZ	w	budynku	ul.	Uniwersytec-
ka	25;

n	 prac	związanych	z	remontem	instalacji	hy-
drantowej	w	budynku	ul.	Uniwersytecka	29 
z	dostosowaniem	jej	do	obecnie	obowiązują-
cych	przepisów	ppoż.;

n	 prac	związanych	z	awaryjną	wymianą		pozio-
mej	kanalizacji	sanitarnej	ø	160	w	piwnicy	
budynku	ul.	Uniwersytecka	25;

n	 prac	związanych	z	wymianą	rur	instalacji	
wodnej	ø	80	na	odcinku	od	przyłącza	wody	
do	zaworów	odcinających	w	piwnicy	budynku	
al.	Roździeńskiego	86A;

n	 prac	 związanych	 z	 remontem	balkonów	
położonych	w	I	pionie	mieszkań	oraz	pod-
niebień	balkonów	23.	i	24.	piętra	położo-
nych	w	III.	pionie	mieszkań	w	budynku 
al.	Roździeńskiego	90;
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n	 prac	 związanych	 z	 kompleksowym	 re-
montem	 dwóch	 balkonów	 w	 budynku 
al.	Roździeńskiego	86,	88.	

Rada	wraz	z	pracownikami	Administracji	Osie-
dla	Gwiazdy	KSM	zajmowała	się	na	bieżąco	
sprawdzaniem	utrzymania	infrastruktury	osiedla,	
ustaleniem	terminów	koszenia	trawników,	dbałoś- 
cią	o	drzewostan,	stałym	zapewnieniem	sprawnoś- 
ci	instalacji	wodociągowych,	kanalizacyjnych,	
elektrycznych,	przewodów	kominowych	wenty-
lacyjnych	i	spalinowych,	monitoringu	ppoż.	oraz	
czujników	gazu	itd.	Rada	Osiedla	stwierdza,	że	na	
bieżąco	usuwano	wszelkie	awarie,	dbano	o	atrak-
cyjny	wygląd	Osiedla,	w	tym	również	o	oświetlenie	
zewnętrzne,	mając	na	uwadze	bezpieczeństwo	
Mieszkańców.	Prace	te	wykonywano	w	dużej	
mierze	na	podstawie	przeglądu	wiosennego	i	je-
siennego	terenu	Osiedla	Gwiazdy	KSM.

Rada	analizowała	na	bieżąco	funkcjonowanie	
Klubu	KSM	„Pod	Gwiazdami”,	w	szczególności	
dokonywała	ocen	realizacji	planu	działalności	
społeczno-kulturalnej	w	2022	r.	oraz	przygoto-
wania	planu	działalności	społeczno-kulturalnej	na	
2023	rok	wraz	z	finansowaniem	tej	działalności		
na	rzecz	dzieci,	młodzieży	oraz	seniorów.	

Rada	Osiedla	uważa,	że	aby	utrzymać	odpo-
wiedni	stan	techniczny	zasobów	Osiedla	na	lata	
następne,	należy:

n	 systematycznie	monitorować	pracę	dźwi-
gów	i	w	miarę	posiadanych	środków	doko-
nywać	remontu	kapitalnego	–	z	uwagi	na	
specyficzną,	intensywną	pracę	tych	dźwigów 
w	wieżowcach	25-kondygnacyjnych;

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

n	 przeprowadzać	remonty	bieżące	dachów	wraz	
z	ich	konserwacją;

n	 przeprowadzać	remonty	instalacji	elektrycznej	
oraz	pionów	wewnętrznych	linii	zasilających;

n	 systematycznie	wymieniać	stolarkę	okienną;
n	 przeprowadzać	remonty	oraz		bieżące	naprawy	

pozostałych	balkonów.

Rada	Osiedla	przyjęła	na	2023	rok:	Plan	Re-
montów,	Założenia	ekonomiczno-gospodarcze	
oraz	Plan	„Działalności	Społeczno-Kultural-
nej	Osiedla”.

Sprawozdanie Komisji GZS za rok 2022

Komisja	 GZS	 (Gospodarka	 Zasobami	
Mieszkaniowymi)	 do	 31.10.2022	 r.	 odbyła 
8	posiedzeń.	Głównie	zajmowała	się	problemami	
technicznymi	budynków	oraz	infrastrukturą	osie-
dlową	–	obligatoryjnymi	czynnościami	są	prze-
glądy	wiosenne	i	jesienne	Osiedla,	które	stanowią		
m.	in.	podstawę	do	opracowania	planu	remontów	
i	eksploatacji.	Wyniki	przeglądów	–	Protokoły	
z	wnioskami	–	przedstawia	każdorazowo	Komisja	
GZS	na	plenarnych	posiedzeniach	Rady	Osiedla.
Członkowie	komisji	wraz	z	kierownikiem	

Osiedla	uczestniczą	w	odbiorach	robót	remon-
towych	wykonywanych	 z	 funduszu	 remon-
towego	część	„A”	i	część	„B”	-	np.	wymiana	
stolarki	okiennej,	drzwiowej,	remontyi	napra-
wa	urządzeń	dźwigowych,	wymiana	instalacji	
wodnej,	kanalizacyjnej,	elektrycznej,	zabezpie-

czenie	dachów,	balkonów,	 tarasów,	odbiory 
i	remonty	infrastruktury	osiedlowej	oraz	uczestni-
czą	w	spotkaniach	wraz	z	kierownikiem	Osiedla	
przy	omawianiu	warunków	dla	różnych	inwestycji.
Członkowie	Komisji	wspólnie	z	kierownikiem	

Osiedla	uczestniczyli	w	komisjach	przetargowych	
bądź	opiniowali:	

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

kach	osiedla;
n	 chodników	na	terenie	osiedla;
n	 przeglądy	urządzeń	zabawowych	na	placu	

zabaw	zbudowanym	z	funduszu	budżetu	oby-
watelskiego;

n	 remontu	pionów	kanalizacyjnych	w	budynku	
Roździeńskiego	86.

Niestety	również	w	roku	2022	mieszkańcy	osie-
dla	Gwiazdy	nie	przedstawili	żadnego	projektu	do	
budżetu	obywatelskiego	na	rok	2022,	podyktowane	
jest	to	sytuacją,	w	której	przepisy	dotyczące	bu-
dżetu	obywatelskiego	nie	uwzględniają	inwestycji	
na	terenach	spółdzielczych.

Sprawozdanie Komisji Ekonomicznej  
za rok 2022

Komisja	Ekonomiczna	w	okresie	sprawozdaw-
czym	tj.	do	31.10.2022	roku	odbyła	8	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	ekonomicz-
nych:

a.		 z	zakresem	eksploatacji	podstawowej	na	
rok	2023;

b.		 z	 zakresem	 funduszu	 remontowego	 na	
rok	2023.

n	 analizą	zaległości	czynszowych	członków	
spółdzielni	z		naszego	osiedla	na	podstawie	
wykazów	zaległości	na	poszczególne	budynki	
przygotowanych	przez	Dział	Ewidencji	Opłat	
Czynszowych	KSM.

Na	 rozmowy	 wyjaśniające	 zaproszono	 
102	osoby,	wystawiono	opinie	dla	Zarządu	KSM	
lub	Rady	Nadzorczej.	Na	zaproszenie	do	roz-
mowy	z	członkami	Komisji	Ekonomicznej	nie	
przybył	nikt.	Zaproszenia	podziałały	dyscypli-
nująco	w	wielu	przypadkach	na	skutek	czego	
wielu	członków	zalegających	z	opłatami	dokonało	
wpłat	redukujących	lub	likwidujących	zadłużenie	
w	całości.	Wielu	dłużników	rozpoczęło	negocja-
cje	z	Zarządem	Spółdzielni,	z	Działem	Analiz	
i	Windykacji	Należności	w	sprawie	warunków	
spłaty	zadłużenia.	Niestety	są	również	nierzetelni	
członkowie,	którzy	regularnie	uchylają	się	od	
regulowania	należności	czynszowych.
Za	okres	sprawozdawczy	tj.	do	dnia	31.10.2022	

roku	w	wyniku	działań	Komisji	Ekonomicz-
nej	dłużnicy	uregulowali	należności	na	kwotę		
69.537,93 zł.
Zaległości	w	opłatach	za	mieszkania	na	dzień	

31	10	2022:
n	 Uniwersytecka	25	 																59.184 zł
n	 Uniwersytecka	29	 																18.963 zł
n	 Roździeńskiego	86A	 																79.216 zł
n	 Roździeńskiego	86	 																45.669 zł

n	 Roździeńskiego	90	 																39.285 zł  
n	 Roździeńskiego	88	 																35.838 zł

Sprawozdanie Komisji  
Społeczno-Kulturalnej i Rozjemczej  

za 2022 rok

Do	dnia	31.10.2022	roku	Komisja	Społeczno-
-Kulturalna	i	Rozjemcza	Rady	Osiedla	Gwiazdy	
KSM	odbyła	dwa	posiedzenia	w	dniu	5.04.2022	
roku	i	17.05.2022	r.,	na	których	omówione	zostały	
następujące	tematy:

n	 koszty	i	wpływy	działalności	społeczno-	kul-
turalnej	za	okres	12	m-cy	w	roku	2021;

n	 koszty	i	wpływy	działalności	społeczno-	kul-
turalnej	za	okres	3	m-cy	2022	r.;

n	 podsumowanie	działalności	społeczno-kultu-
ralnej	w	czasie	,,Akcji	Zima	2022”;

n	 propozycja	Kierownika	Klubu	KSM	,,Pod	
Gwiazdami”	dotycząca	zmiany	wysokości	
odpłatności	za	korzystanie	z	oferty	programo-
wej	Klubu	,,Pod	Gwiazdami”	dla	członków	
KSM,	nieczłonków	i	osób	spoza	Spółdzielni	
w	związku	z	planowanymi	zmianami	stawek	
dla	instruktorów.

Z	powodu	trwającej	pandemii	koronawirusa	
działalność	Klubu	,,Pod	Gwiazdami”	w	okresie	
od	16.12.2021	r.	została	zawieszona.	Ponowne	
wznowienie	działalności	Klubu	,,Pod	Gwiazdami”	
nastąpiło	1.03.2022	r.
Prowadzone	były	4	sekcje	w	których	brało	

udział	332	uczestników.

1.		 Zajęcia	plastyczne	dla	dzieci.
2.		 Język	angielski	na	wesoło	dla	dzieci.
3.		 Klub	Seniora
4.		 Warsztaty	regionalne	i	folklorystyczne	dla	do-

rosłych.

W	związku	z	tym,	że	nie	został	jeszcze	za-
mknięty	okres	rozliczeniowy	za	2022	rok	poniżej	
przedstawiamy	zestawienie	wpływów		i	kosztów	
działalności	Klubu	,,Pod	Gwiazdami”	KSM	za	
okres	10	miesięcy	2022	r.

n	 Bilans	otwarcia:	34.050 zł.
 Wpływy:
n	 wpływy	z	odpisów	(z	lokali	mieszkalnych,	

lokali	użytkowych	i	garaży)													73.650 zł
n	 wpływy	(za	imprezy,	sekcje,	korzystanie	z	po-

mieszczeń	i	inne)																																1.550 zł
n	 wpływy	ogółem	z	bilansem	otwarcia:

                                                        109.250 zł
 Koszty:
n	 koszty	organizacyjne:																							84.230 zł
n	 koszty	programowe:								 																		7.730 zł
n	 koszty	ogółem:											                      91.960 zł
n	 Saldo	za	okres	10	miesięcy	2022	r.:	17.290 zł

Rada	Osiedla	składa	podziękowania	Zarządowi	
KSM	i	Radzie	Nadzorczej	KSM	za	współpracę	
i	pomoc	okazaną	Administracji	O-I.5	oraz	Radzie	
Osiedla	Gwiazdy	w	2022	roku.	Rada	Osiedla	
dziękuje	również	kierownikowi	Osiedla	Gwiazdy	
KSM	–	panu		inż.	Jackowi Musialikowi	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 2022 ROKOSIEDLA GWIAZDY KSM ZA 2022 ROK

ORAZ ZAMIERZENIA REMONTOWE  ORAZ ZAMIERZENIA REMONTOWE  
I EKSPLOATACYJNE NA 2023 ROKI EKSPLOATACYJNE NA 2023 ROK

Administracja	Osiedla	Gwiazdy	przed-
stawia	niniejszym	sprawozdanie	z	dzia-
łalności	za	2022	rok,	którego	zakresy,	

rzeczowy	i	finansowy,	charakteryzują	spektrum	
działań	pozwalających	na	realizację	zadań	nie	
tylko	zaplanowanych,	ale	również	koniecznych	
do	realizacji	nieplanowo.	Zawarte	w	niniejszym	
sprawozdaniu	informacje	zostały	sporządzone	na	
podstawie	danych	za	okres	od	dn.	1.01.2022	r.	do	
dn.	31.10.2022	r.	oraz	przewidywanego	wykonania	
do	dn.	31.12.2022	r.
W	roku	sprawozdawczym	podstawowe	zadania	

wynikały	z	planu	gospodarczo-finansowego	i	dzia-
łalności	społeczno-kulturalnej	Osiedla,	których	
założenia	zostały	przyjęte	przez	Radę	Osiedla	
Uchwałą	Nr	11/55/2021	z	dn.	16.11.2021	roku	
oraz	Uchwałą	Nr	12/56/2021.	Rada	Nadzorcza	
KSM	w	dniu	24.02.2022	r.	zatwierdziła	uchwałą	
nr	1/2022	plan	gospodarczy	oraz	program	działal-
ności	społecznej	i	kulturalnej	Spółdzielni	na	rok	
2022,	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”.

Do ubiegłorocznych materiałów zawierają-
cych sprawozdania za rok 2021 i plany na rok 
2022 nie wpłynęły żadne uwagi, propozycje czy 
wnioski składane przez Mieszkańców.

I.  INFORMACJE  OGÓLNE   
DOTYCZĄCE OSIEDLA

Zasoby	Osiedla	Gwiazdy	Katowickiej	Spół-
dzielni	Mieszkaniowej	stanowią:

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

n 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:

n 1.077	lokali	mieszkalnych	o	pow.	użytkowej	
56.285 m2,	w	których	zamieszkuje	1.817	osób	
(wg	stanu	na	dzień	31.10.2022	r.)

n 37	 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	wolno	stojących,	którymi	zarządza	
bezpośrednio	Zakład	Usług	Parkingowych	
KSM	z	siedzibą	przy	ul.	Brzozowej	50,	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	roku),	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	parkingi	niestrzeżone	
przy	budynkach	na	ul.	Uniwersyteckiej	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	go-
spodarzem	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

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).
Do		dnia	30.06.2022	r.	Klubem	kierowała	Irena 

Borówka,	od	1.07.2022	r.	instruktorem	Klubu	jest	
Ewa Budzyńska.

Godziny działalności Klubu:

n	 w	miesiącach:	I,II,(za	wyjątkiem	ferii	zimo-
wych)		III,	IV,	V,	VI,	IX,	X,	XI,	XII:	od	po-
niedziałku	do	piątku	od	1300-1900

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	1.01.2022	r.	do	28.02.2022	r.	była	nadal	za-
wieszona	a	jego	przywrócenie	w	pełnym	zakresie	
nastąpiło	od	dnia	1.03.2022	r.

IV. INFORMACJE DODATKOWE  
DOTYCZĄCE BUDYNKÓW OSIEDLA.

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

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

n	 czujniki	sygnalizujące	nieszczelności	instalacji	
gazowej	w	budynkach	przy	Al.	Roździeńskie-
go,

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	odporności	ogniowej	EI-60	(54	szt.	w	bu-
dynkach	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	 obecnie	 obowiązującymi	 przepisami	
ppoż.,	zainstalowany	jest	w	budynkach	przy	 
al.	Roździeńskiego	86A	i	90	oraz	w	budynku	przy	 
ul.	Uniwersyteckiej	29.

			 W		pozostałych		budynkach		system		ten		będzie		
montowany	systematycznie	w	kolejnych	la-
tach,		po	zabezpieczeniu	środków	finansowych	
na	ten	cel.

V. REMONTY WYKONANE  
W BUDYNKACH OSIEDLA GWIAZDY 

KSM w 2022 r. oraz na terenach przyległych 
- finansowane z Funduszu remontowego 

część „B” do dn. 31.10.2022 r.

I.  Roboty murarskie, w tym m.,in.:    
1.	 W	budynku	przy	al.	Roździeńskiego	90	

sprawdzenie,	odbicie	oraz	zabezpieczenie	–	
z	użyciem	sprzętu	do	prac	alpinistycznych	
–	uszkodzonych,	odspojonych	tynków	na	
płytach	balkonowych	2	mieszkań	położonych																										
w	III	pionie		 																									koszt	3.500 zł

2.	 W	budynku	przy	al.	Roździeńskiego	86A	
na	24	piętrze	sprawdzenie,	odbicie	oraz	za-
bezpieczenie	–	z	użyciem	sprzętu	do	prac	
alpinistycznych	–	uszkodzonych,	odspojonych	
tynków	na	płycie	balkonowej	mieszkania	
położonego	w	I	pionie 													koszt 3.564 zł

3.	 Wykonanie	metodami	alpinistycznymi	kom-
pleksowego	remontu	posadzek,	czół	oraz	
podniebień	balkonów	z	wykonaniem	sto-
sownych	spadków	oraz	izolacji	na	21	pię-
trze	w	III	pionie	mieszkań	w	budynku	przy																						
al.	Roździeńskiego	88	oraz	na	24	piętrze	
w	V	pionie	mieszkań	w	budynku	przy	al.	
Roździeńskiego	86																	koszt	24.000 zł

4.	 Remont	23	szt.	balkonów	w	I	pionie	miesz-
kań	w	budynku	przy	al.	Roździeńskiego	90	
polegający	m.	in.	na	odbiciu	i	uzupełnieniu	
uszkodzonych	tynków	podniebień	oraz	czół	
płyt	balkonowych	wraz	z	ich	pomalowaniem,	
oczyszczeniu	skorodowanych	miejsc	słupków	
balustrad	i	doszczelnieniu	miejsc	ich	styku	

z	posadzkami,	wymianie	uszkodzonych	płytek	
ceramicznych	na	posadzkach

koszt	96.120 zł 
II.  Roboty instalacyjne wod-kan.,
1.		 Kompleksowa	wymiana	pionów	kanalizacyj-

nych	i	częściowo	wodnych	(w	odcinkach	do	
tej	pory	niewymienionych)	w	budynku	przy	
al.	Roździeńskiego	86:

n	 w		I	pionie	mieszkań							koszt	131.467,94 zł
n w		II	pionie	mieszkań							koszt	65.892,80 zł
n w		III	pionie	mieszkań						koszt 89.463,59 zł
n w		IV	pionie	mieszkań						koszt	99.354,79 zł
n w		V	pionie	mieszkań				 koszt	104.028,25 zł
n w		VI	pionie	mieszkań							kosz	86.959,72 zł
n w		VII	pionie	mieszkań					koszt	92.911,53 zł
n w		VIII	pionie	mieszkań			koszt	91.531,62 zł

koszt łączny 761.610,24 zł
2.		 Wymiana	trzech	rur	instalacji	wodnej	ø	80	

strefy	miejskiej	oraz	I	i	II	strefy	hydrofo-
rowej	na	odcinku	od	zaworów	głównych	
w	przyłączu	wody	do	zaworów	odcinających	
w	piwnicy	budynku	przy	al.	Roździeńskiego	
86A			 																							koszt 28.500 zł

3.			 Wymiana	poziomów	instalacji	kanalizacji	
sanitarnej	ø	160	w	piwnicy	budynku	na	dł.	
48,10	mb.	wraz	z	wymianą	podłączeń	z	pio-
nów	kanalizacyjnych	ø	110		na	dł.	21,80	mb.	
oraz	odpływu	kanalizacyjnego	ø	75	z	po-
mieszczenia	wymiennikowni	na	dł.	17,5	mb		
w	budynku	przy	ul.	Uniwersyteckiej	25	

koszt	29.400 zł
4.		 Wymiana	poziomów	instalacji	kanalizacji	

sanitarnej		ø	110	na	dł.	16,80	mb.	w	piwnicy	
budynku	wraz	z	wymianą	odcinków		podłą-
czeń	z	kratek	ściekowych		garaży	wbudowa-
nych	w	budynku		przy	ul.	Uniwersyteckiej	
25			 	 																									koszt 5.150 zł

III.  Roboty związane z remontami dźwigów oso-
bowych:

1.  al. Roździeńskiego 86A		dźwig	 I 
a)		 wymiana	zasilacza	awaryjnego	UPS	

koszt	8.400 zł 
b)		 wymiana	koła	ciernego	oraz	lin	nośnych

koszt	53.900 zł
             koszt łączny 62.300 zł
2.  al. Roździeńskiego 86A		dźwig	 II 
a)		 wymiana	2	szt.	styczników	wraz	z nakładkami	

koszt	1.900 zł
b)		 wymiana	1	szt.	zasilacza	awaryjnego

koszt 290 zł
c)		 wymiana	falownika	CPI32C	ASM

koszt 93.300 zł    
 koszt łączny 95.490 zł
3.  al. Roździeńskiego 86A		dźwig	 III
a)		 wymiana	łożysk	koła	zdawczego

koszt 4.900 zł
4.  al. Roździeńskiego 86 dźwig	 I 
a)		 wymiana	przycisku	otwierania/zamykania	

drzwi	w	kabinie																											koszt	300 zł 
b)		 wymiana	obciążki,	koła	obciążki	i	stycznika	

wraz	nakładkami																						koszt 3.350 zł
 koszt łączny 3.650 zł

5.  al. Roździeńskiego 86 dźwig	 II 
a)		 wymiana	krzywki,	rolek	drzwi	oraz	suwaków	

drzwi	–	po	dewastacji										koszt	4.200,00 zł        
b)		 wymiana	1	szt.	stycznika	wraz	z	nakładkami 

koszt 950 zł
  koszt łączny 5.150 zł
6.  al. Roździeńskiego 86 dźwig	III 
a)		 wymiana	4	szt.	prowadników	ślizgowych	

kabiny	dźwigu			 												koszt	450 zł 
b)		 wymiana	akumulatorów	UPS

koszt	1.000 zł
c)		 wymiana	wentylatora	kabinowego

koszt	690 zł
 koszt łączny 2.140 zł
7.  al. Roździeńskiego 88 dźwig	 I 
a)		 wymiana	7	szt.	modułów	wezwań	AC	03	

koszt 25.000 zł 
b)		 wymiana	12	szt.	przycisków	dyspozycji	w	ka-

binie	dźwigu	 	 							koszt 2.800 zł 
c)		 wymiana	falownika	wraz	z	osprzętem	

koszt 96.500 zł 
d)		 demontaż	i	montaż	silnika	dźwigowego	oraz	

jego	kompletna	regeneracja
koszt	15.000 zł    

e)		 wymiana	1	szt.	przycisku	w	kasecie	wezwań	
–	partner	 	 												koszt	345 zł

f)		 wymiana	1	szt.	przycisku	w	kasecie	wezwań  
koszt	340 zł

 koszt łączny 139.985 zł
8.  al. Roździeńskiego 88 dźwig	 II 
a)		 wymiana	kontaktu	drzwi	kabinowych	i	kon-

taktu	drzwi	szybowych														koszt	500 zł    
9.		 al. Roździeńskiego 88 dźwig	 III 
a)		 wymiana	akumulatorów	UPS		koszt	1.000 zł
10.  al. Roździeńskiego 90 dźwig	 I 
a)		 wymiana	2	szt.	prowadników	rolkowych	

przeciwwagi																													koszt	1.900 zł
b)  wymiana	4	szt.	prowadników	głowicy	PRS	

i	czujnika	zjazdu	awaryjnego	–	koszt	600 zł
 koszt łączny 2.500 zł
11.  al. Roździeńskiego 90 dźwig	 II 
a)		 wymiana	4	szt.	akumulatorków	dojazdu	awa-

ryjnego	 	 									koszt	1.810 zł 
b)		 wymiana	4	szt.	prowadników	głowicy	PRS	

i	czujnika	zjazdu	awaryjnego	– koszt 600 zł
 koszt łączny 2.410 zł
12.  al. Roździeńskiego 90 dźwig	 III 
a)		 skrócenie	pasów	dźwigu										koszt	3.300 zł
b)		 wymiana	4	szt.	prowadników	głowicy	PRS	

koszt	290 zł
 koszt łączny 3.590 zł
13.   ul. Uniwersytecka 29 dźwig	 I
a)   wymiana	4	szt.	akumulatorków	awaryjnych 

–		koszt 1.000 zł
b)		 wymiana	akumulatora	bramki	łączności	Lift-

call                        koszt 330,00 zł
 koszt łączny 1.330 zł
14.  ul. Uniwersytecka 29 dźwig	 II
a)		 wymiana	2	szt.	kontaktów	i przeciw	kontak-

tów	 	 	 												koszt	400 zł
IV.  Inne roboty dodatkowe, awaryjne i c.o.
1.		 W	piwnicy	budynku	przy	ul.	Uniwersyteckiej	

25	dokonano	wymiany	uszkodzonego	odcin-
ka	poziomu	instalacji	kanalizacji	sanitarnej	 
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ø	160	na	dł.	11,4	mb.	z wymianą	odcinków	
podłączeń	z pionów	kanalizacyjnych	ø	110	
na	dł.	6,9	mb.	                       koszt 14.300 zł

2.  Wymiana	zaczepów	elektromagnetycznych	
w budynkach	przy	al.	Roździeńskiego	88	 
i	ul.	Uniwersyteckiej	29																			koszt 275 zł

3.		 Wymiana	 odcinka	 skorodowanej	 insta-
lacji	C.O. ø 65 w piwnicy	budynku	przy	 
al.	Roździeńskiego	88																					koszt	896 zł

V.  Informacja dodatkowa:
	 Informujemy,	że	obecnie	w budynku przy 

ul. Uniwersyteckiej 25 dobiegają końca 
prace	 związane	 z dostosowaniem	 insta-
lacji	hydrantowej	w budynku	do	obecnie	
obowiązujących	przepisów	ppoż.,	które	po 
pozytywnym obiorze robót przez KSM 
będą podlegały fakturowaniu.

W	ramach	kosztów	funduszu	remontowego	
cz.	,,B”	dokonany		został		także	odpis	na	fun-
dusz	 interwencyjny	w wysokości	19.500 zł. 
Szacuje	 się,	 że	wydatki	 z funduszu	 remon-
towego	,,B”	w roku	2022	zamkną	się	kwotą 
1.478.340 zł przy		wpływach	1.341.880 zł i bilansie	
otwarcia	roku	2022	wynoszącym 95.760 zł, tym	
samym rok	2022	zamknie	się	wynikiem	ujemnym.	
Na	ujemny	wynik	funduszu	remontowego	„B”	
wpływ	miały	nieprzewidziane	wysokie	wydatki	
związane	z konieczną,	awaryjną	naprawą	dźwigów	
w budynku	przy	al.	Roździeńskiego 86A.
Zwracamy	również	uwagę,	że	tak	jak	w latach	

poprzednich,	także	w 2022	r.	następuje	przyspiesze-
nie	 spłaty	 zobowiązań	Osiedla	dotyczących	
nieruchomości,	które	w latach	wcześniejszych	
były	remontowane	ze	środków	finansowych	części	
„A”	funduszu	remontowego	w kwocie	135.090 zł 
(zgodnie	z Uchwałą	RN	KSM		Nr	86/2013)	oraz	
partycypacja	Osiedla	w celu	pokrycia	nakładów	
z funduszu	część	 ,,A”	na	 roboty	dodatkowe	
wykonane	w trakcie	 termomodernizacji	bu-
dynków	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 2022

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

1.		 Zakończono	prace	związane	z	wykonaniem	
instalacji	elektrycznej	(WLZ)	wewnętrznej	linii	
zasilającej	w	budynku	przy	ul.	Uniwersyteckiej	
25                       koszt 102.198 zł

VII. ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH

Na	dzień	31.10.2022 roku	zaległości	ogółem	
w opłatach	za	lokale	mieszkalne,	lokale	użytkowe	
i garaże	wyniosły	436.737 zł, w tym	zaległości	
bieżące	304.032 zł,	zasądzone	90.049 zł i sporne 
42.656 zł.
Natomiast	zaległości	w opłatach	tylko za lokale 

mieszkalne na dzień 31.10.2022 r. wyniosły 
278.155 zł (zaległości	dotyczyły	357	mieszkań	na	
1077	mieszkań	w	zasobach	osiedla)	i	na	poszcze-
gólnych	budynkach	kształtowały	się	następująco:		

10%
64%

25%

1%

ROBOTY REMONTOWE WYKONANE do dn. 31.10.2022 r.

Roboty murarskie Roboty instalacji w od-kan, gaz

Roboty zw iązane z remontami dźw igów  Inne 

1.		 Roździeńskiego	86A	
79.216 zł (w	63	mieszkaniach)

2.		 Roździeńskiego	86
45.669 zł	(w	54	mieszkaniach)

3.		 Roździeńskiego	88
35.838 zł	(w	61	mieszkaniach)

4.		 Roździeńskiego	90
39.285 zł	(w	69	mieszkaniach)		

5.		 Uniwersytecka	25
59.184 zł	(w	55	mieszkaniach)

6.		 Uniwersytecka	29
18.963 zł (w	55	mieszkaniach)

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

VIII. EKSPLOATACJA W 2022 ROKU 
WRAZ Z CENTRALNYM  

OGRZEWANIEM

1.		 Koszty	bieżącej	obsługi	Osiedla,	w	tym:	koszty	
osobowe	z	narzutami,	koszty	bhp,	transportu,	
utrzymania	pomieszczeń	administracyjnych,	

koszty	materiałów	biurowych	i	przedmiotów	
nietrwałych,	opłat	pocztowych,	bankowych,	
telekomunikacyjnych	i	innych	–	przewiduje	
się,	że	wyniosą                               746.990 zł

2.		 Pozostałe	koszty	Osiedla	w	zakresie	zatrud-
nienia	pracowników	fizycznych,	materiałów	
konserwujących,	czyszczenia	kominów	(okre-
sowe	i	bieżące),	ubezpieczenia	rzeczowe,	
pielęgnacji	terenów	zielonych,	odśnieżania,				
kontroli	szczelności	instalacji	gazowej,	elek-
trycznej,	deratyzacji,	dezynfekcji,	dewastacji,	
ochrony	pożarowej	budynku,	pozostałych	
kosztów	operacyjnych,	dozoru	mienia,	pogo-
towia	technicznego	i	inne	-	przewiduje	się,	że	
wyniosą	 	 										1.529.190 zł

3.		 Koszty	konserwacji	dźwigów,	konserwacji	
domofonów,	opłat	za	sygnał	podstawowy	TV,	
usług	gospodarzy,	odczytów	wody,	legalizacji	
wodomierzy,	podzielników	ciepła,	kosztów	
obsługi	i	konserwacji	instalacji	centralnego	
ogrzewania	-	przewiduje	się,	że	wyniosą	                                         

795.280 zł

Zestawienie kosztów  ulepszeń i prac poniesionych w okresie od roku 1992 do dnia 31.10.2022

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)

Adres budynku

1 2 3 4 5 6
Roździeńskiego 86 -69,34
Roździeńskiego 86a -104,27
Roździeńskiego 88 -108,47
Roździeńskiego 90 -187,23
Uniwersytecka 25 -582,91
Uniwersytecka 29
Razem -284,86
*do dnia 31.10.2022

**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 31.10.2022 zł

Saldo jednostkowe na dzień 31.10.2022 -284,86 zł/1 m2 p.u.

Razem koszty za 
lata 

1992 -2022*

Wpływy z odpisów 
za lata 

1997-2022*/**
Saldo
( 3-2 )

Saldo na 1 m2 
p.u.m.

Średnie saldo 
statystyczne 

na 1 lokal

6 021 862 5 247 734 -774 129 -4 031,92
6 144 875 5 029 252 -1 115 624 -6 063,17
6 189 193 5 028 626 -1 160 567 -6 307,43
7 066 862 5 052 845 -2 014 017 -10 945,74
6 962 963 3 214 686 -3 748 277 -22 716,83

10 506 011 3 280 787 -7 225 224 -1 103,03 -43 007,28
42 891 767 26 853 930 -16 037 837 -14 891,21

-16 037 837
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4.		 Koszty	opłat	ponoszonych	w	cenach	nieza-

leżnych	od	spółdzielni	tj.	energii	elektrycznej,	
dostawy	wody	i	odbioru	kanalizacji,	wywozu	
nieczystości,	opłat	podatkowych	od	nierucho-
mości,	opłat	za	wieczyste	użytkowanie	terenów	
oraz		centralnego	ogrzewania	–		przewiduje	
się,	że	wyniosą              3.898.230 zł

Prognozowane	całkowite	koszty	eksploatacji	
wraz	z	centralnym	ogrzewaniem	w	roku	2022	wy-
niosą 6.969.690 zł, natomiast	wpływy	prognozuje	
się	na	kwotę 7.220.625 zł	-	przy	bilansie	otwarcia	
wynoszącym	537.206 zł - szacuje	się zamknąć	rok	
wynikiem	dodatnim.

W ramach ww. kosztów eksploatacji w 2022 
roku wykonane zostały następujące prace:

1.  W 2022 roku przeprowadzono obligatoryjne 
kontrole wynikające z przepisów prawa 
budowlanego, tj.:

n	 kontrolę	przewodów	kominowych,	spalino-
wych,	wentylacyjnych	dokonano	w 985 miesz-
kaniach;

n	 kontrolę	 instalacji	 gazowej	 wykonano	
w 980 mieszkaniach;

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	lutym oraz	w sierpniu	zostały	przeprowa-
dzone	przeglądy	instalacji	ppoż.,	hydrantowej	
oraz	systemu	oddymiania budynków;

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

n w lipcu	przeprowadzony	został	przegląd	czuj-
ników	gazu	typu	DK-1	zamontowanych	w ko-
rytarzach	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.	 

11%

22%
11%

56%

Prognozowane koszty eksploatacji w 2022 r. wraz z centralnym ogrzewaniem

Koszty obsługi osiedla
Pozostałe koszty osiedla w  tym dozór mienia
Konserw acje
Opłaty niezależne od spółdzielni

2.  W ramach bieżącej obsługi mieszkańców 
do dnia 31.10.2022 r.:

a)			przyjęto 1.376 zgłoszeń	w tym:
n 1.203	zgłoszenia	w sprawie	awarii	i bieżących	

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

n 95	zgłoszeń	dotyczących dźwigów,
n 25	zgłoszeń	związanych	z przewodami komi-

nowymi,
n 53	zgłoszenia	dotyczące domofonów,
n	 zgłoszenia	w sprawie	centralnego	ogrzewania	

przyjmował	telefonicznie	Zakład	Ciepłowni-
czy KSM.

b)		 przyjęto	1.196	pism	oraz	wystosowano	602 
pisma,	w tym	pisma	wymagające	odpowiedzi	

3.  Na zlecenie Administracji Osiedla Gwiazdy 
KSM Zakład Zieleni KSM wykonał w 2022 
roku następujące prace:

n na	przełomie	lutego	i	marca	wykonano	prze-
świetlenie	i	redukcję	koron	drzew	przy	użyciu	
zwyżki	oraz	wykonano	cięcie	odmładzają-
ce	krzewów;

n	 na	przełomie	marca	i	kwietnia	dokonano	czysz-
czenia	klombów	oraz	cięcia	odmładzającego	
krzewów	przyal.	Roździeńskiego	86a,	86,	88,	
90;

n	 w	kwietniu	wykonano	sadzenie	uzupełniające	
drzew	i	krzewów,	posadzono	m.	in.	wiśnię,	
kaliny,	jałowce,	berberysy	i	tawuły;

n	 w	sierpniu	wykonano	oprysk	na	bukszpanach	
przeciwko	ćmie	bukszpanowej	przy	budynkach 
al.	Roździeńskiego	86a	i	ul.	Uniwersytec-
kiej	29;

n	 w	marcu	obsadzono	kwiatami	sezonowymi	
gazony	i	donice	na	terenie	Osiedla;

n	 w	czerwcu	wymieniono	kwiaty	sezonowe	
w	gazonach	i	donicach	na	terenie	Osiedla;	

n	 w	lipcu	wykonano	pielęgnację	istniejących	
klombów,	usunięto	stare	paliki	przy	drzewach,	
wycięto	suchy	świerk,	rozłożono	agrowłókni-
nę	i	kamienie	na	klombach,	wysypano	grys,	
przycięto	krzewy	iglaste,	usunięto	odrosty 
z	drzew;

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

4.  Poniżej przedstawiamy prognozowane 
koszty mediów w  2022 r.:

n	 	koszty	energii	elektrycznej	to	kwota 
126.670 zł

n	 koszty	dostawy	wody	i	i	odbioru	ścieków	
przewiduje	się	na	kwotę														1.233.890 zł

n	 koszty	wywozu	nieczystości	komunalnych	
prognozowane	są	na	kwotę													596.020 zł

	 Znaczną	kwotę	składników	opłaty	eksploata-
cyjnej	stanowią	koszty	związane	z	podatkiem	
od	nieruchomości	i	opłatą	za	wieczyste	użyt-
kowanie	gruntu																						koszt	129.390 zł

IX. INNE WYDARZENIA W OSIEDLU 
GWIAZDY KSM:

W	dniu	11.10.2022	r.	w	ramach	obchodów	
20	edycji	ogólnopolskiego	programu	„Święto	
Drzewa	-	ogrody	dla	przyrody”	dzieci	z	Miej-
skiego	Przedszkola	Nr	67,	za	zgodą	Katowickiej	
Spółdzielni	Mieszkaniowej,	zasadziły	7	sadzonek	
drzew	iglastych	i	2	sadzonki	drzew	liściastych	na	
terenie	zielonym	naszego	osiedla	tj.	przy	budynku																					
al.	Roździeńskiego	88	od	strony	placu	zabaw	
oraz	pomiędzy	budynkiem	al.	Roździeńskiego	90	
a	Szkołą	Podstawową	Nr	2	im.	Jana	III	Sobieskiego	
znajdującą	się	w	Zespole	Szkolno-Przedszkolnym	
Nr	5.	Sadzonki	przekazało	Nadleśnictwo	Katowice.

PROGNOZOWANE KOSZTY EKSPLOATACJI W 2022 R.  
WRAZ Z CENTRALNYM OGRZEWANIEM

ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH ZA LOKALE MIESZKALNE   
NA DZIEŃ 31.10.2022 ROK

al. Roździeńskiego 86A al. Roździeńskiego 86 al. Roździeńskiego 88 al. Roździeńskiego 90 ul. Uniw ersytecka 25 ul. Uniw ersytecka 29
0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000



WSPÓLNE SPRAWY OSIEDLA GWIAZDY                                                                                                7

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
ADMINISTRACJI OSIEDLA GWIAZDY KSMADMINISTRACJI OSIEDLA GWIAZDY KSM

 X. ZAŁOŻENIA DZIAŁALNOŚCI  
GOSPODARCZEJ, SPOŁECZNEJ  
I KULTURALNEJ DLA OSIEDLA  

NA 2023 ROK 
1.  Plan Remontów na 2023 rok	dla	Osie-

dla	Gwiazdy	KSM,	który	został	przyjęty	
na	posiedzeniu	plenarnym	Rady	Osiedla	
w	dniu	25.10.2022	r.	Uchwałą	Rady	Osiedla	 
Nr	4/60/2022	r.	przewiduje	wykonanie	na-
stępujących	prac:

I.  Wymiana stolarki drzwiowej     108.000 zł
1.		 Wymiana	drzwi	wejściowych	do		budynku	

przy		al.	Roździeńskiego	90												10.000	zł
2.		 Wymiana	drzwi	wejściowych	do		budynku	

przy		al.	Roździeńskiego	86A									10.000	zł																													
3.		 Montaż	drzwi	ppoż.	do	maszynowni	i	na	

piętro	techniczne	w	budynku	przy	ul.	Uni-
wersyteckiej	29						 	 	8.000	zł

	4.		 Montaż	13	szt.	drzwi	ppoż.	do	komórek	zsy-
powych		w	budynku	przy	ul.	Uniwersyteckiej	
29																			 																															80.000	zł

II.  Roboty murarsko-tynkarskie     301.000 zł
1.		 Remont	wejścia	na	galerię	budynku	przy	 

al.	Roździeńskiego	90	przy	I	pionie	mieszkań					
30.000	zł

	2.		 Remont	podestu	wejścia	do	lokalu	przy	pionie	
IV	w	budynku	przy	al.	Roździeńskiego	90																								

40.000	zł
3.		 Naprawa	pojedynczych	balkonów,	w	szcze-

gólności	na	ostatnich	piętrach	w	budynku	
przy	al.	Roździeńskiego	86A										17.000	zł

	4.		 Naprawa	pojedynczych	balkonów,	w	szcze-
gólności	na	ostatnich	piętrach	w	budynku	
przy	al.	Roździeńskiego	88												17.000	zł

5.		 Naprawa	balkonów	w	pionie	mieszkań	w	za-
kresie	uzupełnienia	tynków	na	podniebieniach	
i	czołach	balkonów	wraz	z	przewiertami	
i	wymianą	uszkodzonych	płytek	w	budynku	
przy	al.	Roździeńskiego	86											115.000	zł

	6.		 Remont	tarasu	w	pionie	V	w	budynku	przy	
al.	Roździeńskiego	86A																		36.000	zł

7.		 Remont	tarasu	w	pionie	VIII	w	budynku	przy	
al.	Roździeńskiego	88																					36.000	zł

8.		 Wykonanie	zaleceń	kominiarskich																																																																										
10.000	zł

III.  Roboty instalacyjne wod – kan, gaz
 53.000 zł                                                             

1.		 Wymiana	skorodowanych	rur	instalacji	ka-
nalizacyjnej	poziomej	w		piwnicy	budynku	
przy	ul.	Uniwersyteckiej	29												53.000	zł

IV.  Obiekty małej architektury          20.000 zł                                                             
1.		 Wykonanie	nawierzchni	bezpiecznej	na	pla-

cach	zabaw	przy	budynku	al.	Roździeńskiego	
90		 	 	 															20.000	zł						

V.  Roboty drogowe (brukarskie, asfaltowe)                     
138.000 zł 

1.		 Remont	nawierzchni	asfaltowej	od	str.	lok.	
użytk.	Intersys		przy	budynku	al.	Roździeń-
skiego	90												 														106.000	zł

2.		 Remont	nawierzchni	asfaltowej	ciągu	pieszego	
od	słupków	z tyłu	budynku	al.	Roździeńskiego	
90	w str.	budynku	al.	Roździeńskiego	96										

32.000	zł
VI.  Rezerwa finansowa na roboty nieprzewi-

dziane, awaryjne, dodatkowe     450.000 zł
1.		 Dźwigi	 	 														300.000	zł
2.		 Inne	roboty	 	 														150.000	zł
VII. Odpis na fundusz interwencyjny                                                               

19.500 zł
VIII. Spłata pożyczki z funduszu interwencyj-

nego                                                49.980 zł
n	 pożyczka	na	wymianę	pionów	kanalizacyj-

nych	w	budynku	przy	al.	Roździeńskiego	90.

 OGÓŁEM:	koszty	robót	remontowych	na	rok	
2023	finansowanych	z	funduszu	remontowego	
część	,,B”:																																	1.139.480 zł

2.  Eksploatacja wraz z centralnym ogrzewa-
niem

				 W	listopadzie	2022	r.	Uchwałą	Nr	10/66/2022	
roku	z	dnia	8.11.2022	r.	przyjęte	zostały	
przez	Radę	Osiedla	Założenia	ekonomiczno-	
gospodarcze	na	2023	r.,	w	których	w	zakre-
sie	eksploatacji	i	centralnego	ogrzewania 
planowane	wpływy	zamykają	się	kwotą  
8.528.930 zł przy	planowanych	kosztach 
8.211.620 zł, co	przy	uwzględnieniu	bilansu	
otwarcia	roku	2023	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	             874.190 zł

b)		 Pozostałe	koszty	Osiedla	w	zakresie	zatrud-
nienia	pracowników	fizycznych,	materia-
łów	konserwujących,		czyszczenie	kominów	

(okresowe	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 

1.680.460 zł
c)		 Koszty	konserwacji	dźwigów,	konserwacji	

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

902.450 zł
d)		 Koszty	opłat	ponoszonych	w	cenach	niezależ-

nych	od	spółdzielni,	tj.	energii	elektrycznej,	
dostawy	wody	i	odbioru	ścieków,	wywozu	
nieczystości,	opłat	podatkowych	od	nieru-
chomości,	opłat	za	wieczyste	użytkowanie	
terenów	oraz		centralnego	ogrzewania	–		wy-
niosły                             4.754.520 zł

3.		 Odnośnie	planów	i	zamierzeń	rzeczowo	fi-
nansowych	działalności	społeczno-kultural-
nej,	Rada	Osiedla	Gwiazdy	KSM	przyjęła	
Uchwałą	Nr	5/61/2022	z	dnia	25.10.2022	
roku	„Plan	rzeczowo-finansowy	działalno-
ści	społecznej	i	kulturalnej”,	który	zawie-
ra	następujące	planowane	kwoty:	wpływy  
(z	B.O.)  105.390 zł,	koszty	105.350 zł.

	 Informacja	Administracji	Osiedla	nt.	reali-
zacji	ustawy	z	dnia	14.06.2007	r.	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	nasze-
go	Osiedla	podpisali	do	dnia	31.10.2022	r.	
596	aktów	notarialnych	odrębnej	własności,	
w	tym:

a)		 591	aktów	notarialnych	dot.	odrębnej	wła-
sności	mieszkań:

   579	aktów	notarialnych	wynikających	z	ww.	
ustawy

   12	aktów	notarialnych	z	przetargów		na	usta-
nowienie	odrębnej		własności

b)		 3	akty	notarialne	z	przetargów		na	ustanowie-
nie	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.	

Kierownik 
Osiedla Gwiazdy KSM
JACEK MUSIALIK
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Mieszkańcy	Osiedla	Gwiazdy	Katowic-
kiej	Spółdzielni	Mieszkaniowej	w	roku	
2022	skorzystali	z	różnych	form	i	imprez	

przygotowanych	przez	Klub	KSM	,,Pod	Gwiaz-
dami”	przy	al.	Roździeńskiego	86a	w	rocznicę	
65-lecia	Spółdzielni.
W	związku	z	trudną	sytuacją	z	jaką	przyszło	nam	

się	zmierzyć	z	powodu	pandemii	koronawirusa	
ponowne	wznowienie	działalności	Klubu	,,Pod	
Gwiazdami”	nastąpiło	w	marcu	2022	roku.
W	klubie	w	każdy	piątek	odbywały	się	spotkania	

seniorów	i	już	w	pierwszy	taki	piątek	obchodzi-
liśmy	,,Tłusty	czwartek”,	a	spotkanie	seniorów	
przebiegło		w	miłej	atmosferze	przy	kawie	i	pysz-
nych	pączkach.	Mieszkańcy	poznali	genezę	tego	
święta	i	jego	obchody	w	różnych	regionach	Polski,	
a	także	przysłowia	oraz	ciekawostki	związane	
z	historią	pączka.
8	marca	obchodziliśmy	,,Święto	Kobiet”	w	tym	

dniu	nasi	seniorzy	z	wielkim	sentymentem	wspo-
minali	obchody	,,Dnia	Kobiet”	z	czasów	swo-
jej	młodości.
Pod	koniec	marca		wybraliśmy	się	z	seniorami	

na	wiosenną	przechadzkę	do	Muzeum	Śląskiego	
w	Katowicach,	by	poznać	cenne	historyczne	eks-
ponaty	zgromadzone	w	nowoczesnej	siedzibie.
Nie	zapomnieliśmy	również		o	dzieciach	w	wie-

ku	przedszkolnym	i	wczesnoszkolnym,	orga-
nizując	zajęcia	plastyczne,	które	odbywają	się	
w	każdą	środę.
Na	spotkaniach	dzieci	z	wielkim	zapałem	

kolorowały	piękne	rysunki,	a	na	plastusiowych	
zajęciach	lepiły	bohatera	z	książki	,,Plastusiowy	
pamiętnik”	Marii	Kownackiej.
W	pierwszy	dzień	wiosny	zorganizowaliśmy	

warsztaty	pt.	,,Nasz	malowniczy	ogród”,	gdzie	sa-
dziliśmy	kwiaty	i	zioła	oraz	ozdabialiśmy	doniczki.
W	kwietniu	bardziej	skupiliśmy	się	na	przygo-

towaniach	do	Świąt	Wielkanocnych.
Seniorzy	aktywnie	uczestniczyli	w	przygoto-

waniach	i	zdobieniu	palm	wielkanocnych.	Palma	
wielkanocna	ma	być	kolorowa,	jak	wiosna,	ma	
dawać	nadzieję,	bo	nadzieja	rodzi	się	wiosną,	gdy	
przyroda	budzi	się	do	życia.	Toteż	nasze	palmy	
mieniły	się	wieloma	kolorami	tęczy.	Te	piękne	
obrzędy	Wielkanocne	warte	są	przekazywania	
z	pokolenia	na	pokolenie.
Pod	koniec	kwietnia	zorganizowaliśmy	spotka-

nie	poświąteczne	dla	osób	starszych	i	samotnych	
z	okazji	65-lecia	KSM.	
W	maju	i	w	czerwcu	w	Klubie	,,Pod	Gwiazda-

mi”	mieliśmy	spotkania	z	policjantem	na	temat	
bezpieczeństwa	-	,,Seniorze	nie	daj	się	oszukać”.
Wybraliśmy	się	również	z	mieszkańcami	nasze-

go	osiedla	do	,,Fabryki	Porcelany	–	Bogucice”.	
Dziś	przestrzeń	fabryki	to	głównie	miejsce	spotkań,	
koncertów,	ciekawych	wydarzeń	kulturalnych.

Uczestnicy	sekcji	plastycznej	udali	się	w	,,Po-
dróż	do	kosmosu”	z	której	powstało	wiele	atrak-
cyjnych	prac.
W	maju	przedszkolaki	z	Miejskiego	Przedszkola	

Nr	74	wystąpiły	z	programem	z	okazji	Dnia	Matki.
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”	oraz	Działem	
Społeczno-Kulturalnym	Spółdzielni	dzieci	mogły	
znaleźć	dla	siebie	aktywną	formę	spędzania	wol-
nego	czasu.
Wśród	bogatego	programu	można	wymienić	

zorganizowanie:	wycieczki	do	Planetarium	–	
Śląskiego	Parku	Nauki	w	Chorzowie,	do	Ogrodu	
Botanicznego	w	Radzionkowie,	do	Gospodar-
stwa	Edukacyjnego	,,Kuźnia	u	Kowola”	w	Kuźni	
Raciborskiej,	do	krainy	słodyczy	w	Żarkach	ze	
zwiedzaniem	Złotego	Potoku.	Ponadto	byliśmy	
z	wizytą	na	warsztatach	muzycznych	w	Dziale	
Teatralno-Filmowym	,,Lato	z	Kilarem”,	w	Cen-
tralnym	Muzeum	Pożarnictwa	w	Mysłowicach,	
w	Bibliotece	Śląskiej	w	Katowicach,	na	warszta-
tach	ceramicznych	-	,,Cuda	z	gliny”	oraz	malar-
sko-rękodzielniczych	-	,,Szablon	na	batikowym	
tle”.	Ponadto	były	wyjścia	na	wodny	plac	zabaw,	
do	kina	i	na	kręgle.
W	ramach	,,Akcji	Lato”	zwiedzaliśmy	Woje-

wódzki	Sztab	Wojskowy	w	Katowicach.
	Na	pożegnanie	wakacji	zorganizowano	festyn	

na	placu	zabaw	na	Osiedlu	im.	J.	Kukuczki	z	udzia-
łem	uczestników	,,Akcji	Lato”	2022	z	pozostałych	
pięciu	klubów	spółdzielczych.
W	okresie	jesiennym	w	klubie	,,Pod	Gwiazdami	

prowadzone	były	zajęcia	plastyczno-kreatywne	
pt.	,,Mieszkam	na	Gwiazdach”.	,,Moje	ulubione	

zwierzę”,	,,Urocza	bransoletka	z	kolorowych	ko-
ralików”	oraz	udaliśmy		się	na	zajęcia	plastyczne	
do	MDK	,,Bogucice-Zawodzie”.
Pod	koniec	września	kluby	,,Pod	Gwiazdami”,	

,,Juvenia”zorganizowały	wycieczkę	na	grzybo-
branie.
W	listopadzie	uruchomiono	zajęcia	z	języka	

angielskiego	na	wesoło	dla	dzieci	od	5	lat,	któ-
re	odbywają	się	w	każdy	wtorek	od	godz.	1500, 
i	warsztaty	regionalno-folklorystyczne	dla	doro-
słych	w	każdy	czwartek	od	godz.	1500.
W	okresie	przedświątecznym	uczestnicy	warsz-

tatów	kreatywnych	będą	tworzyć	ozdoby	i	kart-
ki	bożonarodzeniowe.
W	2022	roku,	w	tym	okresie	popandemicznym,	

zorganizowano	69	form	i	imprez,	w	których	udział	
wzięło	389	uczestników.
Koszty	prowadzonej	działalności	społeczno-

-kulturalnej	i	oświatowej	Osiedla	,,Gwiazdy”	
w	2022	roku	prognozuje	się	na	kwotę	około	 
92 tys. zł.

W	2023	roku	planuje	się	organizację	różnego	
rodzaju	działań	aktywizujących	mieszkańców	do	
uczestnictwa	w	zajęciach	i	imprezach	propono-
wanych	do	realizacji,	ale	jesteśmy	także	otwarci	
na	Państwa	propozycje	i	oferty.
Koszty	działalności	społecznej,	kulturalnej	

i	oświatowej	w	2023	roku	planuje	się	w	wysokości	
nieco	ponad	105 tys. zł.
Serdecznie	zapraszamy	dzieci	i	dorosłych	na	

zajęcia	i	spotkania	organizowane	przez	Klub	,Pod	
Gwiazdami”		przy	al.	Roździeńskiego	86a	w	nad-
chodzącym	2023	roku.

Instruktor Klubu ,,Pod Gwiazdami”
EWA BUDZYŃSKA

Podczas tegorocznego, wielkanocnego spotkania w klubie „Pod Gwiazdami”


