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

Zarząd Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej  

zawiadamia, że Zebranie Osiedlowe 

Osiedla HaPeROWieC

odbędzie się we wtorek, 6 grudnia 2016 roku 

o godz. 1600 w Sali Integracyjnej Osiedla „Haperowiec”

w  Katowicach, ul. Sokolska 33/ XI piętro

OKRESOWE SpRaWOzdaniE zaRzĄdU
KaTOWiCKiEJ SpÓŁdziELni MiESzKaniOWEJ

z dziaŁaLnOŚCi W 2016 ROKU

pORzĄdEK ObRad
zEbRania OSiEdLOWEgO 

(Ciąg dalszy na str. 2)

1.	 Otwarcie	Zebrania,	wybór	Prezydium	Ze-
brania	Osiedlowego,	zapoznanie	z	porząd-
kiem	obrad	Zebrania	oraz	wybór	Komisji:	
Mandatowo-Skrutacyjnej	i		Wnioskowej.

2.	 Okresowe	sprawozdania:
a)	 Zarządu	z	działalności	w	roku	2016,	
b)	 Rady	Osiedla	z	działalności	w	roku	2016,
c)	 kierownictwa	Osiedla	z	działalności	Ad-

ministracji	Osiedla	w	roku	2016,		w	tym	
z	realizacji	wniosków	uchwalonych	
przez	poprzednie	Zebranie	Osiedlowe.

3.	 Przedstawienie	projektu	osiedlowego	planu	
działalności	gospodarczej	i	społeczno-kul-
turalnej	na	2017	rok.

4.	 Dyskusja.
5.	 Sprawozdanie	Komisji	Wnioskowej	i	uchwa-

lenie	wniosków	odnośnie	do	działalności	gos- 
podarczej,	społecznej	i	kulturalnej	Osiedla.

6.	 Zakończenie	Zebrania.
	 ZARZĄD		KATOWICKIEJ		
	 SPÓŁDZIELNI		MIESZKANIOWEJ
Zgodnie	z	§	12	ust.	1	Regulaminu	Zebrań	

Osiedlowych	KSM:	„Przebieg	posiedzenia	może	
być	nagrywany	bądź	filmowany,	a	następnie	
rozpowszechniany	tylko	po	wcześniejszym	
uprzedzeniu	uczestników	Zebrania	i	po	wy-
rażeniu	zgody	przez	wszystkich	uczestników	
Zebrania.	Zastrzeżenie	powyższe	nie	dotyczy	
nagrywania	i	filmowania	do	celów	dokumen-
tacyjnych	Spółdzielni”.

Wykres nr 1
Struktura wartości majątku trwałego kSm w 2016 roku

budynki i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej  

242.784 tys. zł, tj. 92,59%

grunty własne i prawa 
wieczystego użytkowania 

17.391 tys. zł, tj. 6,63%

pozostałe środki trwałe 
(dźwigi i urządzenia) 
2.051 tys. zł, tj. 0,78%

Szanowni Spółdzielcy!

Zarząd Katowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, zgodnie z postano-
wieniami § 94, ust. 3 Statutu KSM, 

przedstawia niniejszym Członkom KSM 
okresową informację sprawozdawczą doty-
czącą działalności i sytuacji ekonomicznej 
naszego przedsiębiorstwa spółdzielczego 
w roku 2016. Zawarte w informacji dane 
zostały sporządzone na bazie sprawozdań 
za okres od 1.01.2016 r. do 30.09.2016 
r. oraz przewidywanego wykonania  
w IV kwartale 2016 roku.

Działalność Spółdzielni w okresie spra-
wozdawczym koncentrowała się na reali-
zacji założeń objętych rocznym planem 
gospodarczo-finansowym oraz działal-
ności społeczno-kulturalnej i oświatowej 
zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą 
KSM, a także na zatwierdzonych przez 
Walne Zgromadzenie uchwałach pro-

gramowych, w tym dotyczących Strategii 
Ekonomicznej KSM oraz na wykony-
waniu długoterminowych i bieżących 
zaleceń organów samorządowych, jak 
też innych wynikających z obowią-
zujących przepisów i ustaw, w tym  
m. in. tych, które zalecały lub nakazy-
wały poddanie się określonym kontrolom  
i lustracjom. 

Na przestrzeni 2016 roku Spółdziel-
nia prowadziła – w znacznej mierze jako 
kontynuację działań – prace związane z:

1)  realizacją zadań ujętych w planach 
rocznych uchwalonych przez Radę 
Nadzorczą i Walne Zgromadzenie, 
uszczegółowionych w planach wycin-
kowych określonych dla wydzielonych 
na wewnętrzny rozrachunek jednostek 
organizacyjnych KSM,

2)  dążeniem do uzyskania właściwych 
relacji i wskaźników ekonomicznych 

oraz utrzymania stabilnej sytuacji 
finansowej Spółdzielni,

3)  czynnościami organizacyjno-prawnymi 
i finansowymi przy realizacji członkows- 
kich wniosków związanych z prze-
kształceniem lokali spółdzielczych 
na ich odrębną własność, przygoto-
waniem i podejmowaniem kolejnych 
uchwał Zarządu określających odręb-
ną własność lokali w poszczególnych 
nieruchomościach budynkowych, 
bieżącą aktualizacją uchwał podję-
tych w poprzednich latach dostoso-
wującą ich treść do zachodzących 
w tym okresie zmian w strukturze 
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SpRaWOzdaniE zaRzĄdU KSM
(Ciąg dalszy ze str. 1)

Wykres nr 2
Struktura członków kSm w 2016 roku 

członkowie oczekujący 
- 623  tj . 3,88%

członkowie zamieszkali 
- 13.892 tj . 86,41%

członkowie posiadający 
osobowość prawną i inni 

- 1.561 tj . 9,71%

osób uprawnionych do lokali oraz 
kontynuowaniem prac zmierzających 
do finalizacji porządkowych od lat 
skomplikowanych spraw terenowo-
-prawnych dotyczących części nie-
ruchomości i mienia spółdzielczego,

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

5)  bieżącym monitorowaniem i analizo-
waniem warunków wykonawczych 
zakresu rzeczowego i finansowego 
zadań remontowych i moderniza-
cyjnych, mających na względzie nie-
zbędne oszczędności i optymalizację 
wydatków z funduszu remontowego 
zarówno w części „A”, jak i w części 
„B”.

Rok 2016 to wciąż rok nieprzychylnych 
dla spółdzielczości trendów w zakresie 
zmian legislacyjnych dotyczącej nas sfe-
ry mieszkaniowej.

Pomimo występowania w bieżącym 
działaniu niekorzystnych uwarunkowań 
zewnętrznych i wewnętrznych wszystko 
wskazuje na to, że naszej Spółdzielni uda 
się podsumować mijający rok relatywnie 
pozytywnymi wynikami, jak również od-
notować zauważalną poprawę poziomu 
utrzymania zarządzanych przez Spół-
dzielnię zasobów mieszkaniowych. 

Roczne sprawozdanie finansowe Za-
rządu, jak co roku, zostanie sporządzone 
po zamknięciu roku obrachunkowego 
i poddane będzie badaniu przez biegłych 

rewidentów księgowych wybranych przez 
Radę Nadzorczą KSM, a ich ocena znaj-
dzie potwierdzenie wydaniem stosownej, 
wymaganej przepisami o rachunkowości, 
opinii wraz z raportem po zakończeniu 
badania. Dokumenty te zostaną przed-
stawione Spółdzielcom wraz z materia-
łami sprawozdawczymi przed Walnym 
Zgromadzeniem w I półroczu 2017 roku.

Dane do oceny sytuacji ekonomicznej 
Spółdzielni w poszczególnych elementach 
składowych sprawozdania przedstawiają 
się następująco:

i. FunduSze Spółdzielni

1) Fundusze własne obejmują fun-
dusz podstawowy (udziałowy i wkła-
dów) i fundusz zasobowy. Wartość 
funduszy własnych na przestrze-
ni lat ulega zmniejszeniu głównie  
w związku z procesem wyodrębnia-
nia lokali na własność indywidualną. 
Prognozowany stan funduszy pod-
stawowych netto w 2016 roku wy-
niesie 251.894 tys. zł, co oznacza 
ich zmniejszenie w stosunku do roku 

ubiegłego o kwotę 6.621 tys. zł, tj. 
2,56%.

2) Fundusze celowe Spółdzielni, w skład 
których wchodzą: fundusz interwen-
cyjny oraz fundusz remontowy (we-
wnętrznie dzielony na dwie części „A” 
i „B”) zamkną się według przewidywań 
saldami dodatnimi, potwierdzając sku-
teczność zastosowanych, zintegro-
wanych w tym kierunku, wysiłków 
podejmowanych przez Zarząd, Radę 
Nadzorczą i Rady Osiedli. 

ii. Majątek trwały

Wartość majątku trwałego ogółem netto 
Spółdzielni na koniec 2016 roku wyniesie 
262.226 tys. zł, z czego przypada:

1) na budynki i obiekty inżynierii lą-
dowej i wodnej – 242.784 tys. zł,  
tj. 92,59%, 

2) grunty własne i prawa wieczyste-
go użytkowania – 17.391 tys. zł,  
tj. 6,63%, 

3) pozostałe środki trwałe (dźwigi i urzą-
dzenia) – 2.051 tys. zł, tj. 0,78%. 

Przewagę w strukturze majątku trwałe-
go stanowią – zgodnie ze specyfiką dzia-
łalności Spółdzielni - budynki i budowle, 
z których większość to budynki miesz-
kalne wielorodzinne, a nadto pawilony 
wolnostojące, garaże, kotłownie lokalne 
i inne obiekty infrastruktury techniczno-
-użytkowej (parkingi, drogi, sieci, itd.). 

Ogółem w latach 2008-2016 nastąpiło 
zmniejszenie majątku trwałego Spółdzielni  
w sumie o 324.346 tys. zł – z czego 
w związku z procesem wyodrębniania 
własności lokali na rzecz poszczególnych 
członków o 258.764 tys. zł – ale nadal 
w Zarządzie Spółdzielni pozostaje majątek 
trwały o wartości 520.990 tys. zł.

Strukturę wartości majątku trwa-
łego KSM w 2016 roku przedstawia 
wykres nr 1 na str. 1.

iii. Sprawy członkowSkie

W 2016 roku Spółdzielnia liczyła 16.076 
członków (w 2015 r. – 16.360 członków).  
W rejestrach Spółdzielni figuruje ponadto 
2.921 kandydatów na członków KSM – 
pochodzących z zapisów w latach 80. 
ubiegłego stulecia. 

Na przestrzeni 2016 roku w bazie 
członkowskiej następowały zmiany sta-
nu członkowskiego na skutek:
n  przystąpienia do Spółdzielni – przybyły 

154 osoby,
n  wykreślenia lub wystąpienia ze Spół-

dzielni ubyło 438 osób, co oznacza, że 
per saldo liczba członków zmniejszyła 
się o 284.

Należy podkreślić, że zmniejsze-
nie liczby członków następuje głów-
nie w pozycji „członkowie oczekujący” 
w związku z prowadzoną sukcesywnie 
weryfikacją członków oczekujących 
pod kątem uzasadnienia dalszego ich 
pozostawania w rejestrach Spółdzielni  
w aspekcie orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 5.02.2015 r. 
(Dz.U.2015.201).
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SpRaWOzdaniE zaRzĄdU KSM
Wykres nr 3

Liczba LokaLi mieSzkaLnych w oSiedLach kSm w 2016 roku

Wykres nr 4
Struktura koSztów goSpodarki 

zaSobami mieSzkaniowymi kSm w 2016 roku

(Ciąg dalszy na str. 4)

/* Osiedle Graniczna - obejmuje również mieszkania dotyczące Zespołu – „Rekre-
acyjna Dolina - Mały Staw” - łącznie z lokalami w procesie zasiedlania.

Strukturę członków Spółdzielni 
w 2016 roku prezentuje wykres nr 
2 na str. 2. 

iV. GoSpodarka  
zaSobaMi MieSzkaniowyMi

Na zasoby mieszkaniowe Spółdzielni 
(łącznie – własne i mienie wyodrębnione 
pozostające w zarządzie Spółdzielni z ty-
tułu współwłasności), składają się: 345 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
o 19.073 mieszkaniach, 3 domki jedno-
rodzinne, 848 garaży wolnostojących i 26 
wolnostojących pawilonów handlowych. 
Zarządzanie i administrowanie zasobami 
prowadzone jest w oparciu o 17 wyodręb-
nionych organizacyjnie i ekonomicznie 
osiedli (w ramach 16 administracji) oraz 
Centrum Zarządzająco-Usługowe (komór-
ki zarządu ogólnego Spółdzielni), zwane 
dalej „Centrum”, przy wykorzystaniu 
również strukturalnie wyodrębnionych 
dla realizacji określonych zadań (usług) 
specjalistycznych oraz działających na 
wewnętrznym rozrachunku gospodarczym 
czterech Zakładów Celowych. 

Liczbę mieszkań w poszczególnych 
osiedlach przedstawia powyżej wy-
kres nr 3.

koSzty GoSpodarki zaSobaMi 
MieSzkaniowyMi w 2016 roku, w skali 
całej Spółdzielni (łącznie wszystkie osie-
dla) obejmujące: koszty utrzymania i bie-

żącej eksploatacji nieruchomości, koszty 
zużycia zimnej wody i odprowadzenia 
ścieków w lokalach i częściach wspól-
nych nieruchomości oraz koszty dostawy 
i zużycia ciepła i podgrzania wody w loka-
lach, a także koszty konserwacji, napraw 
i bieżących remontów (w zakresie finanso-
wanym z funduszu remontowego – część 
„B”) – wyniosą ogółem 105.969.310 zł, 
stanowiąc 98,30% kosztów planowanych, 
natomiast na pokrycie tych kosztów nali-
czone w ramach odpisów wpływy z opłat 
za lokale stanowią kwotę 104.237.725 
zł, (tj. 96,22% wpływów planowanych), co 
wskazuje, że roczne wpływy będą według 
szacunku niższe od poniesionych kosztów 
o kwotę 1.731.585 zł. Należy wyjaśnić, 
że wykazana wysokość „wpływów” jest 
podawana zgodnie z obowiązującymi 

w gospodarce spółdzielczej przepisami – 
w wielkościach naliczonych, a nie w wyso-
kości wpływów rzeczywiście uzyskanych, 
bowiem w rachunkowości spółdzielni 
mieszkaniowych ma zastosowanie zasa-
da rachunkowości memoriałowej, a nie 
kasowej. Powyższe oznacza, iż po stronie 
„wpływów” nie uwzględnia się występu-
jących w opłatach za lokale zaległości 
i „niedopłat”. Wynik roku – skorygowany 
o naliczony i odprowadzony do budżetu 
państwa podatek dochodowy oraz pożytki 
z działalności gospodarczej Spółdziel-
ni, a także po uwzględnieniu bilansów 
otwarcia winien zamknąć się nadwyżką 
w wysokości 539.600 zł (obliczonej tak-
że memoriałowo).

Strukturę kosztów i wpływów gospo-
darki zasobami mieszkaniowymi ogó-
łem za rok 2016 prezentują graficznie 
wykres nr 4 poniżej i nr 5 na str. 4. 

 
Sytuacja w poszczególnych częściach 

strukturalnych gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi w roku 2016 określona 
została na podstawie wykonania za trzy 
kwartały br. z doszacowaniem wielkości 
(odpowiednio) za IV kwartał br. i przed-
stawia się następująco:

1) eksploatacja podstawowa

koSzty i wpływy dotyczące eksplo-
atacji zasobów mieszkalnych (bez kosztów 
ciepła i podgrzania wody):
n  koszty poniesione – 56.801.370 zł, 

co odpowiada wykonaniu kosztów 
planowanych w 100,57%; stanowią 
one 53,60% kosztów gospodarki za-
sobami mieszkaniowymi Spółdzielni,

n  wpływy – 57.841.715 zł, tj. 100,46% 
wpływów planowanych,
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SpRaWOzdaniE zaRzĄdU KSM
(Ciąg dalszy ze str. 3)

Wykres nr 5
Struktura wpływów (naLiczonych) goSpodarki  

zaSobami mieSzkaniowymi kSm w 2016 roku

Wykres nr 6
roczne jednoStkowe koSzty i wpływy na ekSpLoatację zaSobów (bez co i ccw)  z  b.o.,  

zaLiczką na podatek dochodowy oraz z uwzgLędnieniem  zaLegłości  
w opłatach za LokaLe w 2016 roku

wpływy na remonty  
i konserwacje (finansowane  

z funduszu remontowego 
część "B")

15,30%

wpływy na eksploatację 
55,49%

zaliczki na koszty ciepła
29,21%
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n  wynik netto po uwzględnieniu nad-
wyżki z lat ubiegłych (B.O.), odprowa-
dzonego należnego budżetowi państwa 
podatku dochodowego i pożytków – 
wynosi 904.400 zł.

Statystyczne roczne koszty jednost-
kowe i średnie jednostkowe wpływy na 
eksploatację zasobów w poszczegól-
nych osiedlach KSM (w przeliczeniu na 
1 m2) przedstawia poniżej wykres nr 6. 

Uszczegółowiona informacja o sytuacji 
ekonomicznej i wynikach działania osiedli 
jest prezentowana odrębnie w sprawozda-
niach opracowanych przez poszczególne 
kierownictwa osiedli i Rady Osiedli.

2) dostawa ciepła

koSzty i wpływy dotyczące dostawy 
ciepła i podgrzania wody:

n  koszty – 31.381.820 zł, stanowią one 
29,61% kosztów gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi Spółdzielni,

n  wpływy zaliczkowe – do rozliczenia 
– 30.443.160 zł (wysokość zaliczek 
wynika z indywidualnego zużycia cie-
pła w lokalach w poprzednim okresie 
rozliczeniowym i jest ustalana dla 
każdego lokalu odrębnie, łączna suma 
wynika z naliczeń memoriałowych,  
tj. bez uwzględnienia zaległości w opła-
tach),

n  wynik statystyczny netto (różnica 
między kwotą wpłat zaliczkowych 

do rozliczenia i wysokością poniesio-
nych w roku kalendarzowym kosztów 
rzeczywistych - wg faktur) wyniesie 
w rachunku ciągnionym, tj. uwzględ-
niając B.O. oraz podatek dochodowy  
(-) 2.575.170 zł.

3) remonty
n  koszty remontów bieżących i wpły-

wy są odnoszone i rozliczane w ra-
mach funduszu remontowego część 
„B” i omówione w części dotyczącej 
gospodarki remontowej.

GoSpodarka reMontowa prowa-
dzona była w oparciu o stosowne plany 
przyjęte przez właściwe statutowo organy 

Spółdzielni (Rady Osiedli, Rada Nadzorcza 
i Walne Zgromadzenie) i odpowiednie 
regulaminy wewnętrzne oraz w powiąza-
niu z obowiązującą dla całej Spółdzielni 
Strategią Ekonomiczną. Zakres finansowy 
i rzeczowy rocznych wydatków funduszu 
określiła Rada Nadzorcza na podstawie 
planów wycinkowych przyjętych przez 
Rady Osiedli, a akceptowało Walne Zgro-
madzenie odbyte w częściach w dniach 
13 i 14 czerwca 2016 roku.

Realizacją remontów w Spółdzielni zaj-
mują się:

n  Osiedla KSM – w granicach dyspozycji 
funduszem remontowym część „B” 
– gdzie tę część opłat miesięcznych 
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SpRaWOzdaniE zaRzĄdU KSM

   

(Ciąg dalszy na str. 6)

w formie stawki odpisu na fundusz 
remontowy część „B” ustalają poszcze-
gólne Rady Osiedli w relacji do przy-
jętych osiedlowych planów wydatków 
remontowych, uczestniczące także 
w wyborze wykonawców tych prac  
i w odbiorach powykonawczych,

n  Centrum Zarządzająco-Usługowe – 
w zakresie gospodarowania funduszem 
remontowym część „A” w ramach za-
kreślonych przez Walne Zgromadze-
nie w uchwale, uszczegółowionej dla 
konkretnego roku, wieloletniej Stra-
tegii Ekonomicznej. Stawkę odpisu 
na tę część funduszu remontowego 
w zakresie dotyczącym działań ter-
momodernizacyjnych i moderniza-
cyjnych oraz odnoszącej się do tzw. 
działań energooszczędnych uchwala 
Rada Nadzorcza.

Z dniem 1.04.2016 r. nastąpiła aktuali-
zacja obowiązującej od 2003 roku  stawki 
odpisu na fundusz remontowy część „A” 
(uchwała Walnego Zgromadzenia KSM nr 
55/8/2003 z dnia 5.06.2003 r.) stawki 
1,22 zł/m2  w jej miejsce wprowadzony 
został odpis 1,50 zł/m2. Zmiana ta miała 
na celu potrzebę zmniejszenia dyspro-
porcji, jaka przez lata powstała pomiędzy 
sumą nakładów a wpływami dotyczącymi 
prowadzonych remontów kapitalnych 
i modernizacyjnych w osiedlach KSM. 
Stawka jednostkowa dotycząca działań 
energooszczędnych pozostała nadal w wy-
sokości 0,34 zł/m2, tj. niezmienionej od 
lipca 2001 roku. 

Dobór wykonawców robót remontowych 
prowadzony jest w oparciu o przetargi 
i wybór ofert organizowane przez Zarząd, 
a przeprowadzony przez wieloosobową 
Komisję Przetargową Spółdzielni. Popraw-
ność i efektywność przeprowadzonych 
procedur przetargowych podlega corocznej 
ocenie Rady Nadzorczej KSM, a także jest 
kontrolowana w toku okresowych lustracji 
zewnętrznych. W finansowanych z fun-
duszu remontowego część „A” odbiorach 
robót wykonywanych w poszczególnych 
osiedlach uczestniczą obok przedstawicieli 
„Centrum” przedstawiciele administracji 
i Rad Osiedli. 

W roku 2016 (nie są to dane bilansowe):
koSzty i wpływy dotyczące fundu-

szu remontowego część „B”
n  koszty poniesione – ogółem 

17.786.120 zł, co odpowiada wykona-
niu kosztów planowanych w 102,12%,

n  wpływy razem (uwzględniające re-
alizację Uchwały RN nr 86/2013 

z dnia 26.11.2013 roku i Uchwały RN  
nr 65/2015 z dnia 2.07.2015 roku 
oraz pożyczki z funduszu interwen-
cyjnego) – 15.952.850 zł, tj. 100,07% 
wpływów planowanych,

n  wynik finansowy roku na funduszu re-
montowym część „B” wprawdzie wynosi  
(-) 1.833.270 zł, ale liczony w rachun-
ku ciągnionym ma wartość dodatnią 
wynosząc 2.357.880 zł (wynikający 
z zasady rachunkowości memoria-
łowej).

koSzty i wpływy dotyczące fundu-
szu remontowego część „A”

n  koszty poniesione – ogółem 
16.473.000 zł, co odpowiada wykona-
niu kosztów planowanych w 96,07%,

n  wpływy – ogółem 27.074.105 zł, tj. 
98,10% wpływów planowanych,

n  wynik finansowy roku na fundu-
szu remontowym część „A” wy-
nosi 10.601.105 zł, natomiast 
liczony w rachunku ciągnionym wy-
nosi 11.436.760 zł.

Z funduszu remontowego część „A” finan-
sowane były prace określone dla roku 2016  
w Strategii Ekonomicznej oraz zatwier-
dzonym na ten rok planie remontów, 
a w szczególności są to: modernizacja 
istniejących dociepleń i moderniza-
cja infrastruktury, remonty c.o. oraz  
w formie częściowego dofinansowania – 
remonty kapitalne dźwigów w budynkach. 
Po stronie wydatków uwzględniono tu 
także założoną w planie spłatę ze środ-
ków tego funduszu wymagalnych w tym 
okresie rat kredytowych (związanych z od-
roczonym finansowaniem robót zrealizo-
wanych w osiedlach w latach minionych). 

V. zaleGłości w opłatach 
i windykacja należności 

Spółdzielni

Bieżącą możliwość realizacji rzeczo-
wych zadań planowych, jak i płynność 
finansową Spółdzielni niestety ogranicza 
występujące zjawisko zadłużeń finanso-
wych mieszkańców będące następstwem 
niezachowania statutowych terminów 
wnoszenia opłat. 

Zaległości w 2016 roku oscylują na 
poziomie 10,6 mln zł. W stosunku do 
analogicznego okresu roku poprzednie-
go, mimo intensyfikacji różnorodnych 
(wewnętrznych i zewnętrznych) działań 
windykacyjnych, nadal obserwowany jest 
wzrost zaległości w opłatach, co w na-

szej ocenie jest w części konsekwencją 
wpływu niekorzystnych zjawisk gospo-
darczych na kondycję finansową budże-
tów domowych wielu zamieszkujących  
w naszych zasobach rodzin, pogorszenia 
stanu zdrowia, itp. Wskaźnik zaległo-
ści w opłatach liczony w stosunku do 
wpływów memoriałowych w 2016 roku 
oscyluje na poziomie 7,44%. 

W 2016 roku (podobnie jak w latach 
minionych) wykorzystywano na bieżąco 
różnorodne prawnie dostępnie instrumen-
ty windykacji należności a nadto, głównie  
w stosunku do członków spółdzielni – 
również działania możliwe na drodze we-
wnątrzspółdzielczej (Rady Osiedli, Zarząd 
i Rada Nadzorcza). Na bieżąco korzystano 
też z zewnętrznych form dochodzenia 
należności, które prowadzone były na 
zlecenie Spółdzielni przez wyspecjalizo-
wane firmy windykacyjne.

W okresie od 1.01.2016 roku do 
30.09.2016 roku w ramach działań zmie-
rzających do poprawy sytuacji w zwindy-
kowaniu należności Spółdzielni:

n  wysłano 3.485 wezwań do zapłaty,

n  rozpatrzono pozytywnie wnioski o zgo-
dę na ratalną spłatę lub prolongatę 
terminu spłaty zadłużeń dotyczącą 
221 osób,

n  103 mieszkańcom umożliwiono ra-
talną spłatę niedopłat wynikających 
z rozliczenia zużycia mediów,

n  odbyto (dotychczas) 9 posiedzeń Za-
rządu, na które zaproszonych zostało 
łącznie 200 zadłużonych członków lub 
innych posiadaczy lokali (właścicieli 
i najemców),

n  opracowano 48 wniosków zadłużonych 
członków - skierowanych przez Zarząd 
do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą,

n  przekazano 184 sprawy do Działu 
Obsługi Prawnej celem skierowania 
na drogę postępowania sądowego,

n  przesłano do Urzędu Miasta Kato-
wice 203 wezwania do zapłaty od-
szkodowania za niedostarczenie lokali 
socjalnych na kwotę 558.867 zł, w wy-
niku czego zawarto z Gminą Katowice  
155 ugód na kwotę 416.681 zł,

n potwierdzono 708 wniosków do 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej o pomoc finansową dla kon-
kretnych mieszkańców w formie 
dodatków mieszkaniowych, z czego 
pomoc taką otrzymuje 365 gospo-
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Wykres nr 7
Struktura udziału Sprzedaży uSług  

poSzczegóLnych zakładów ceLowych kSm  
w ich Sprzedaży ogółem w 2016 roku

Zakład Ciepłowniczy
63,46%

Serwis Techniczny
21,80%

Zakład Usług Parkingowych
12,77%

Mieszkaniowe Biuro 
Pośrednictwa

1,97%

darstw domowych na łączną kwotę  
812.545 zł,

n  300 spraw przekazano do windykacji 
prowadzonej przez zewnętrzne fir-
my windykacyjne,

n  dokonano 18 wpisów do Krajowego 
Rejestru Długów,

n  skierowano na drogę sądową 201 poz- 
wów o zapłatę w sprawie zadłużeń 
z tytułu opłat i czynszów,

n  wszczęto 4 pozwy o eksmisję z lokalu,

n  skierowano do sądu 10 wniosków 
o stwierdzenie nabycia spadku w celu 
ustalenia uprawnionych do spółdziel-
czych własnościowych praw do lokali 
lub własności lokali,

n  skierowano na drogę sądową i ad-
ministracyjną 2 wnioski w sprawach 
innych (droga ta jest stosowana 
w kwestiach takich, jak: zasiedzenie, 
najem, zawezwanie do próby ugodo-
wej, wpis do KRS, wpis do ksiąg wie-
czystych, zgłoszenia wierzytelności 
do upadłości).

Vi. inweStycje
 
W 2016 roku Spółdzielnia kontynuowa-

ła zalecaną przez Radę Nadzorczą i Walne 
Zgromadzenie politykę spowolnienia pro-
cesów przygotowania i realizacji inwestycji.  
W zakresie części przyszłościowych in-
westycji, szczególnie co do których przy-
gotowanie i wykonanie limitowały nadal 
istniejące uwarunkowania zewnętrzne 
– uniemożliwiające ich szybką realizację 
– przygotowanie inwestycji ograniczono 
do działań niezbędnych, (umożliwiających 
ich szybkie wznowienie wraz ze zmia-
ną uwarunkowań) lecz „bezkosztowych” 
lub niskonakładowych.

W ramach inwestycji pn. „Parking wie-
lopoziomowy przy ul. Podhalańskiej i Bo-
haterów Monte Cassino” sfinalizowano 
kilkuletnie zabiegi w kierunku pozyskania 
od Urzędu Miasta terenu wielkości 4.738 
m2 dla tej inwestycji – poprzez zawarcie 
w dniu 28.09.2016 roku umowy nota-
rialnej.

W zakresie inwestycji planowanych do 
realizacji rozpoczęto budowę budynku  
o 20 mieszkaniach przy ul. Domeyki w Ka-
towicach (osiedle Murcki). Do paździer-
nika br. wykonany został stan surowy 
zamknięty parteru, stan surowy otwarty 
I piętro (II piętro w trakcie montażu).

W zakresie kontynuacji spraw te-
renowo-prawnych uregulowano stan 
prawny budynku przy ul. Macieja 
3-5, poprzez nabycie od Urzędu Mias- 
ta własności działki Nr 247 związanej  
z budynkiem (akt notarialny z dnia 
24.02.2016 r.) oraz budynku przy 
ul. Zamkowej 61-61c poprzez na-
bycie od Miasta prawa użytkowa-
nia wieczystego – działka Nr 1684/54  
i Nr 2813/54 związanych z budynkiem 
(akt notarialny z dnia 23.03.2016 r.). 
W zakresie budynku przy ul. Zamkowej 
toczy się procedura dotycząca ujednoli-
cenia okresów użytkowania wieczystego. 

Przekazano także na majątek Miasta 
Katowice działki stanowiące drogi publicz-
ne, a będące dotychczas w użytkowaniu 
wieczystym przez KSM i utrzymywane na 
koszt Spółdzielni:

1) osiedle Murcki – działka Nr 1263/147 
(ul. Bohdanowicza),

2) osiedle Giszowiec – działki Nr 1016/55, 
1083/55, 1085/55, 1081/55, 
3280/55, 3282/55, 1014/55, 
1078/55 (ul. Batalionów Chłop-
skich); – działki Nr 3655/55, 3776/55, 
3659/55, 1076/55 (ul. Mysłowic-
ka); – działki Nr 1937/55, 1938/55, 
1939/55, 1940/55, 1941/55 (ul. Przy-
jazna i Radosna),

3) osiedle Zgrzebnioka – działka Nr 
78/167 (droga dojazdowa do zespołu 
garaży ul. Zgrzebnioka).

Zawarto 78 aktów notarialnych przeno-
szących ze Spółdzielni prawo do nierucho-

mości gruntowych i lokali na rzecz osób 
fizycznych (w tym: 34 lokale mieszkalne, 
33 garaże i 11 lokali użytkowych).

Vii. działalność  
GoSpodarcza

Na przestrzeni roku sprawozdawczego 
na potrzeby obsługi technicznej majątku 
Spółdzielni i szeroko rozumianego pośred-
nictwa w obrocie lokalami funkcjonowa-
ły cztery Zakłady Celowe wyodrębnione 
gospodarczo i ekonomicznie (w oparciu 
o wewnętrzny rozrachunek gospodarczy, 
lecz bez osobowości prawnej), są to: Ser-
wis Techniczny, Zakład Ciepłowniczy, 
Zakład Usług Parkingowych i Mieszka-
niowe Biuro Pośrednictwa.

Łączny wynik rocznej działalności zakła-
dów zamknie się (po uwzględnieniu podat-
ku dochodowego) niedoborem w wysokości 
(-) 7.510 zł – przy rocznych kosztach 
funkcjonowania zakładów w wysokości 
12.304.000 zł i wartości zrealizowanych 
usług (sprzedaży) w wysokości 12.321.490 
zł (kwoty te nie obejmują wartości lokali  
i nieruchomości gruntowych będą-
cych przedmiotem obrotu na rynku 
wtórnym podlegających rozliczeniu 
z funduszem wkładów mieszkaniowych 
i budowlanych). Niedobory i nadwyżki  
z tej działalności rozliczane są corocznie 
z funduszem remontowym część „A”.

Udział poszczególnych Zakładów 
Celowych w sprzedaży ogółem w 2016 
roku przedstawiono powyżej na wy-
kresie nr 7.
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Viii. inForMacja  
o pracy zarządu

i centruM  
zarządzająco-uSłuGoweGo

W okresie od 1.01.2016 roku do 
30.09.2016 roku Zarząd Spółdzielni pra-
cował w składzie:

n  mgr krystyna piaSecka – Prezes 
Zarządu, Dyrektor Spółdzielni,

n  mgr urszula SMykowSka – Zastępca 
Prezesa Zarządu, Zastępca Dyrektora 
ds. Ekonomiczno-Księgowych, Głów-
ny Księgowy,

n  mgr zbigniew olejniczak – Zas- 
tępca Prezesa Zarządu, Zastępca 
Dyrektora ds. Gospodarki Zasoba-
mi Spółdzielni.

Obowiązki Zarządu wynikające z posta-
nowień Statutu KSM były wykonywane 
na bieżąco. Zarząd odbył 48 protokoło-
wanych posiedzeń i podjął 327 uchwał, 
ponadto przygotował kompleksowo Walne 
Zgromadzenie (odbyło się 2 częściach – 13 
i 14 czerwca 2016 roku). 

Do stałych zagadnień rozpatrywanych 
kolegialnie przez Zarząd należały: sprawy 
członkowsko-mieszkaniowe (cotygodnio-
wo) oraz bieżąca analiza, monitoring, 
ocena realizacji zadań i wyników gospo-
darczo-finansowych Spółdzielni (comie-
sięcznie). 

Na posiedzeniach Zarządu rozpatrywa-
ne były również zagadnienia dotyczące 
inwestycji (7 razy), gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi i działalności osiedli 
oraz współpracy z samorządem osiedlo-
wym (22 razy), zadłużeń w opłatach za 
lokale (comiesięcznie), remontów ka-
pitalnych i modernizacji zasobów (10 
razy), działalności społeczno-kulturalnej  
i oświatowej (15 razy), wyników wewnętrz-
nych i zewnętrznych kontroli działalności 
Spółdzielni (2 razy), spraw pracowniczych 
i socjalnych (17 razy), zmian w regula-
minach wewnętrznych, spraw organiza-
cyjnych, skarg i wniosków oraz innych. 

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

W okresie sprawozdawczym wyda-
no łącznie 9 zarządzeń wewnętrznych,  
3 aneksy do zarządzeń, 2 pisma okólne 
i 16 poleceń. 

Obok bieżącej działalności gospodarczej 
i merytorycznej Zarząd oraz upoważnieni 
na mocy odpowiednich pełnomocnictw 
Zarządu – Kierownicy Osiedli uczest-
niczyli, reprezentując Spółdzielnię na 
zewnątrz w tematycznych konferencjach, 
kongresach, seminariach, spotkaniach 
i naradach, w tym z udziałem władz 
i przedstawicieli województwa i Mia-
sta Katowice, a także w imieniu Spół-
dzielni uczestniczyli przy sporządzaniu  
i zawieraniu aktów notarialnych dotyczą-
cych przenoszenia własności lokali na 
odrębną własność członków, ustanawia-
nia nowych terminów użytkowania wie-
czystego działek gruntowych, nabywania 
i zbywania nieruchomości, regulacji spraw 
terenowych i wieczystoksięgowych i inne.

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

Kontynuowane było wydawanie włas- 
nego miesięcznika „Wspólne Sprawy”  
– dostarczanego nieodpłatnie członkom 
- mieszkańcom zasobów zarządzanych 
przez Spółdzielnię. Praca kolegium re-
dakcyjnego była prowadzona społecznie, 
a tematyczne artykuły członków Zarządu 
i pracowników Spółdzielni, a także człon-
ków Rady Nadzorczej, opracowywane 
były bezpłatnie. 

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

W ocenie zewnętrznej na przestrzeni 
2016 roku za swą działalność Spółdzielnia 
nasza uzyskała prestiżowe wyróżnienia, 
a wśród nich:

n  I miejsce w Ogólnopolskim Rankingu 
Spółdzielni Mieszkaniowych 2015, or-
ganizowanym przez redakcję miesięcz-
nika „Domy Spółdzielcze” w kategorii 
dużych spółdzielni mieszkaniowych,

n  tytuł „Spółdzielnia Dobrze Zarządzana” 
w konkursie Firma Dobrze Zarządza-

na organizowanym przez „Magazyn 
Gospodarczy Fakty”,

n  atest Polskiego Towarzystwa Mieszka-
niowego „Firma polecana przez PTM” 
wraz z logo PTM, jako wyraz uznania 
za rzetelność i skuteczność w realizacji 
zadań na rzecz mieszkalnictwa.

iX. działalność Społeczna, 
oświatowa i kulturalna

 

Działając na podstawie postanowień 
przyjętych przez poszczególne jednostki or-
ganizacyjne, Spółdzielnia realizowała sta-
tutową działalność społeczną, oświatową  
i kulturalną – tak w układzie ogólnospół-
dzielczym i osiedlowym, w tym głównie 
bazując na pracy 6 klubów i 2 sal inte-
gracyjnych. 

Szeroka oferta programowa skierowa-
na była do mieszkańców we wszystkich 
grupach wiekowych i prowadzona była 
przede wszystkim w kierunku animacji 
kulturalno-rekreacyjnej, mając na celu 
integrację mieszkańców poprzez udział 
w imprezach, wydarzeniach oraz funkcjo-
nujących w terenie sekcjach, zespołach 
i kołach zainteresowań.

 Działalność ogólnospółdzielcza realizo-
wana przez Dział Społeczno-Kulturalny 
Centrum Zarządzająco-Usługowego na 
rzecz członków i ich rodzin zamieszkują-
cych w spółdzielczych budynkach zlokali-
zowanych w 17 osiedlach i we współpracy 
z partnerami środowiskowymi oraz regio-
nalnymi przyniesie do końca br. rezul-
tat w postaci 26 imprez obejmujących 
łącznie około 1.600 uczestników. Obok 
zorganizowanych wycieczek, wyjazdów na 
narty, baseny termalne i koncertów należy 
wymienić współuczestnictwo w przed-
sięwzięciach organizowanych z innymi 
jednostkami pokrewnymi i społecznymi  
o zasięgu wojewódzkim, jak Piknik dla 
Osób Niepełnosprawnych, tradycyjny  
(w bieżącym roku jubileuszowy, bo XXXV 
– doroczny Złaz Rodzinny Mieszkańców 
Osiedli Spółdzielczych po Jurze Krakow-
sko-Częstochowskiej (z metą w Podle-
sicach), czy Bieg do Słońca o Puchar 
Prezesa KSM w Parku Śląskim. 

Efektem działalności realizowanej bez-
pośrednio przez osiedla KSM jest ponad 
900 imprez i form z udziałem około 20 tys. 
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(Dokończenie ze str. 7)

uczestników, w tym imprezy osiedlowe, 
wycieczki, imprezy rekreacyjno-sportowe, 
formy okazjonalne, np. Dzień Dziecka, 
Święto Misia, Dzień Przyjaciół - Sąsia-
dów i inne.

W kwestiach społecznych, oprócz jed-
nostkowej pomocy i wspierania mieszkań-
ców w trudnych sytuacjach bytowych, na 
podkreślenie zasługuje inicjatywa w za-
kresie rozwoju i umacniania współpracy 
z policją miejską w Katowicach i podpi-
sanie umowy o współpracy dla poprawy 
bezpieczeństwa naszych mieszkańców 
i zapobiegania skutkom wykroczeń  
i przestępstw na terenie administrowanym 
przez Spółdzielnię.

W 2016 roku Spółdzielnia przystąpiła 
też do współpracy i partnerskiego progra-
mu edukacyjno-szkoleniowego w ramach 
projektu „Aktywne wspólnoty lokalne 
sposobem na wzmocnienie społeczeństwa 
obywatelskiego” realizowanego przez Fun-
dację „Tacy Jesteśmy” za środki finanso-
we Fundacji i dofinansowanie uzyskane 
z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej poprzez Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich. Projekt koordynowany 
przez stanowisko ds. pomocy członkom 
i wolontariatu skierowano do mieszkań-
ców osiedli: Zawodzie oraz Ściegiennego.

Wywiązując się z obowiązku informo-
wania mieszkańców KSM, w 2016 roku 
zrealizowanych zostanie łącznie 6 od-
cinków „Informatora KSM” (ostatni – 15 
grudnia br.) przygotowywanego we współ-
pracy z TVP 3 Katowice, a informującego 
o bieżących spotkaniach i imprezach 
świątecznych. Ponadto, Spółdzielnia sys-
tematycznie prowadzi bieżącą promocję 
działalności społecznej, oświatowej i kul-
turalnej na stronie internetowej KSM, na 
łamach „Wspólnych Spraw” oraz poprzez 
portal społecznościowy Facebook. Dzia-
łalność Fundacji KSM obchodzącej w br. 
11 lat funkcjonowania, stanowi istotne 
uzupełnienie sfery społecznej i kulturalnej 
ukierunkowanej głównie na dzieci i osoby 
starsze, wymagające zainteresowania 
i konkretnego wsparcia. Było to możliwe 
dzięki środkom pozyskiwanym w skali 
roku z darowizn i aukcji, a przeznacza-
nych na pomoc rzeczową, organizację 
spotkań świątecznych, wyjazd dzieci nad 
Bałtyk oraz wiele innych zadań realizo-
wanych z udziałem przyjaciół i sympa-
tyków Fundacji.

X. kontrole

W 2016 roku Spółdzielnia kontrolowa-
na była przez następujące zewnętrzne 
organy kontrolne:

n  Państwowy Powiatowy Inspektor Sa-
nitarny w Katowicach, który przepro-
wadził na terenie działania Spółdzielni 
łącznie 18 kontroli, w zakresie oceny 
przygotowania i przebiegu akcji dera-
tyzacji oraz oceny stanu sanitarnego 
nieruchomości budynkowych,

n  Straż Miejską – dwukrotnie – w za-
kresie sprawdzenia stanu sanitarnego 
w rejonie nieruchomości na skutek 
indywidualnych interwencji,

n  Państwową Inspekcję Pracy w Kato-
wicach – jedna kontrola – w zakresie 
sprawdzenia realizacji zaleceń Urzędu 
Dozoru Technicznego dopuszczającego 
dźwig osobowy do eksploatacji.

Kontrole wewnętrzne wynikające z rocz-
nego planu przeprowadzone w roku 
2016 dotyczyły:

n  całokształtu działalności Administracji 
Osiedla Gwiazdy.

Komórka ds. kontroli wewnętrznej:

n  współopiniowała (przy wiodącym 
udziale Działu Obsługi Prawnej) wnios- 
ki, instrukcje i regulaminy wewnętrz-
ne,

n  uczestniczyła w pracach Głównej Ko-
misji Inwentaryzacyjnej KSM,

n  współpracowała w zakresie przygo-
towywania materiałów dla biegłych 
sądowych powoływanych przez sądy 
w celu przygotowania opinii dla po-
trzeb toczących się spraw sądowych,

n  na bieżąco koordynowała sporządzanie 
materiałów sprawozdawczych przy-
gotowywanych przez służby Spół-
dzielni poprzez elektroniczny portal 
sprawozdawczy dla Głównego Urzędu 
Statystycznego, śledzenie i przekazy-
wanie do wiadomości notatek z prasy 
lokalnej i ogólnopolskiej dotyczących 
spółdzielczości i KSM,

n współpracowała z innymi instytucja-
mi naukowo-badawczymi w zakresie 
udziału w badaniach ankietowych 
i innych,

n  współpracowała z Narodowym Ban-
kiem Polskim w zakresie analiz ryn-
ku nieruchomości,

n  uczestniczyła w szkoleniach, konfe-
rencjach i różnego typu spotkaniach 
podnoszących kwalifikacje zawodowe 
oraz uzupełniających wiedzę w zakre-
sie powierzonych zadań.

Ponadto zajmowała się obsługą i koor-
dynacją zagadnień związanych z pracą 
lustratora Regionalnego Związku Rewizyj-
nego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Ka-
towicach, prowadzącego (od 19.07.2016 
roku do nadal) postępowanie lustracyjne 
KSM za okres 2013-2014-2015 w zakre-
sie lustracji kompleksowej. Prowadziła 
również pozaplanowe czynności kontro-
lne wykonywane na polecenie Członków 
Zarządu – współudział w zespołach ro-
boczych (problemowych).

Na przestrzeni 2016 roku (do 
18.10.2016 r.) do Spółdzielni wpłynęło:

n  25 skarg i wniosków,

n  11 pism (tzw. skargi lokatorskie) 
związanych z zakłócaniem spokoju  
i nieprzestrzegania Regulaminu po-
rządku domowego przez sąsiadów,

n  19 pism zakwalifikowanych jako in-
terwencje w określonych sprawach. 

Przedstawiając okresowe sprawoz-
danie Zarząd składa podziękowanie 
wszystkim, którzy przyczynili się do za-
pewnienia niezakłóconej bieżącej pracy 
Spółdzielni, do realizacji zatwierdzonych 
przez Walne Zgromadzenie, a omówio-
nych i przedstawionych wyżej zadań, 
do pozytywnego postrzegania Spół-
dzielni, w tym do uzyskanych pochwał 
i wyróżnień. Szczególne podziękowania 
Zarząd kieruje zwłaszcza do działaczy 
organów samorządowych Spółdzielni, 
którzy na bieżąco przyczyniają się do 
doskonalenia pracy Zarządu Spółdzielni  
i podległych mu pracowników oraz uzy-
skiwania satysfakcjonujących wyników 
działania Katowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej w wielu dziedzinach.

Z poważaniem

zarząd
katowickiej Spółdzielni 
MieSzkaniowej

Katowice, listopad 2016 rok
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SpRaWOzdaniE Rady OSiEdLa „HapEROWiEC”  
z dziaŁaLnOŚCi za 2016 ROK

Od 2	grudnia	2015	r.	członkowie	Rady	Osiedla	 pracują	w	 5-osobowym	
składzie,	 który	 wybrany	 został	

przez	członków	naszego	Osiedla	na	Zebraniu	
Osiedlowym	odbytym	w	dniu	2.12.2015	r.	Skład	
personalny	Rady	Osiedla	„Haperowiec”	od	dnia	
jej	ukonstytuowania,	tj.	2.12.2015	r.	przedstawia	
się	następująco:
1. Adam MIAZEK	–	przewodniczący,
2. Radosław	DOSIAK	–	zastępca	przewodni-

czącego,
3. Andrzej GRACA	–	sekretarz,	
4. Marek	KOTARSKI	–	członek,
5. Bronisław	ŚWIęS	–	członek.
W	wyniku	przeprowadzonych	podczas	Walnego	

Zgromadzenia,	odbytego	w	dniu	24.06.2014	r.,	
wyborów	do	władz	statutowych	Spółdzielni	–	Rady	
Nadzorczej,	na	jej	członka		z	naszego	Osiedla	
po	raz	drugi	został	wybrany	Radosław	Dosiak. 
W	omawianym	okresie	Rada	Osiedla	odbyła	

łącznie	11	posiedzeń	plenarnych	oraz	4	spotkania	
z	osobami	zalegającymi	w	opłatach	za	lokale	
mieszkalne.	Działania	Rady	Osiedla	są	każdora-
zowo	protokołowane;	treść	zawarta	w	tych	pro-
tokołach	oddaje	znaczenie	i	wagę	zagadnień,	
którymi	Rada	zajmowała	się	w	ciągu	całego	roku.		
Rada	Osiedla	kładzie	szczególny	nacisk	na	gospo-
darkę	finansami	tak	małego	Osiedla	w	zakresie	
osiągnięcia	maksymalnych	efektów	w	stosunku	
do	możliwości	funduszy	osiedlowych,	zarówno	
w	aspekcie	prowadzonych	robót	remontowych,	jak	
również	opłat	eksploatacyjnych.	Należy	zaznaczyć	
w	tym	miejscu,	że	duża	dbałość	o	pozyskiwanie	
dodatkowych	przychodów	z	pożytków	z	nieru-
chomości	(najmu	lokali	użytkowych,	terenów	
zewnętrznych	nieruchomości	gruntowej,	jak	rów-
nież	ekspozycyjnych	powierzchni	reklamowych	na	
elewacji	budynku)	sprawiają,	że	sytuacja	finansowa	
Osiedla,	pomimo	dużego,	ciągle	utrzymującego	się	
długo,	średnio	i	krótkoterminowego	zadłużenia,	
nie	stwarza	aktualnie	zagrożenia,	które	mogłoby	
doprowadzić	do	destabilizacji	finansów	Osiedla.		
W	tym	miejscu	pragniemy	podkreślić,	że	Rada	

wspólnie	z	Administracją	Osiedla	podejmowała		
działania	zmierzające	do	zminimalizowania	za-
dłużeń	czynszowych	występujących	w	naszym	
Osiedlu		poprzez	systematyczne	spotkania	z	oso-
bami	zalegającymi	w	opłatach	za	mieszkania	
i	rozmowy	z	nimi,	w	trakcie	których	informowano	
o	nieuchronnych	skutkach,	uzyskiwano	pisemne	
zobowiązania	spłaty	zadłużeń	itp.	W	efekcie		tych	
spotkań	w	2016	r.	udało	się	odzyskać	od	tychże	
osób	łączną	spłatę	zaległości	w	wysokości	17.500 
zł.	Systematyczne	działania	w	tym	względzie	są	
widoczne,	chociaż	efekty	nie	do	końca	spełniają	
nasze	oczekiwania,	bowiem	ostatecznie	kwota	
zadłużenia	za	lokale	mieszkalne	w	naszym	małym	
Osiedlu	wynosi	aż	71.630,51	zł.                                  
W	ciągu	2016	roku	Rada	Osiedla	podjęła	łącznie	

5	uchwał,	które	dotyczyły	następujących	spraw:
l	 Nr	1	z dnia 9.03.2016 r.	dot.	stawki	eksplo-

atacyjnej	dla	lokali	mieszkalnych,	w	których	
prowadzona	jest	działalność	gospodarcza.	

l	 Nr	2	z dnia 17.10.2016 r.	dot.	zmiany	staw-
ki	eksploatacyjnej	dla	lokali	mieszkalnych	
w	pozycji	„Usługi	dozoru	mienia”.

l Nr	3	z dnia 9.11.2016 r. dot.	zatwierdzenia	
projektu	planu	społeczno-kulturalnego	na	
2017	r.	

l	 Nr	4	z dnia 9.11.2016 r.	dot.	zatwierdzenia	
projektu	planu	rzeczowo-finansowego	fundu-
szu	remontowego	część	„B”	na	2017	r.

l	 Nr	5	z dnia 9.11.2016 r.	dot.	przyjęcia	założeń	
gospodarczo-finansowych	na	2017	r.	

Informujemy,	że	z	dniem	1.01.2017	r.	w	życie	
wchodzi	uchwalona	przez	Sejm	RP	ustawa	z	dnia	
22	lipca	2016	r.	(Dz.	U.	z	dnia	17.08.2016	r.	poz.	
1265)	o	minimalnej	stawce	za	godzinę	pracy,	
zgodnie	z	którą	minimalna	stawka	wynagrodzenia	
wynosić	będzie	ok.	13	zł/godzinę.	Przedmiotowa	
ustawa	wiąże	się	z	podwyżką	opłaty	za	usługę	
„dozoru	mienia”,	która	świadczona	jest	na	rzecz	
naszego	Osiedla.	Rada	Osiedla,	kierując	się	przede	
wszystkim	zapewnieniem	bezpiecznego	zamieszki-
wania	w	tak	dużym	24-kondygnacyjnym	budynku	
w	śródmiejskiej	lokalizacji,	uznała,	że		nie	może	
on	pozostać	bez	ochrony.	Położenie	nieruchomości	
w	ścisłym	centrum	miasta	powoduje	narażenie	jej	
na	„odwiedziny”	osób	„niepożądanych”	(wandali,	
narkomanów,	osób	bezdomnych,	oszustów,	wła-
mywaczy	itp.),	przez	co	koszty	usunięcia	wyrzą-
dzonych	przez	nich	szkód	w	mieniu	wspólnym	
i	majątku	prywatnym	mieszkańców,	będą	zdecy-
dowanie	większe	od	kosztów,	jakie	mieszkańcy	
będą	ponosić	na	utrzymanie	ochrony	budynku.	
W	roku	bieżącym	Rada	Osiedla	uczestniczyła	

także	w	ważnych	projektach	inwestycyjnych,	
których	realizacja	przyczyniła	się	do	podnie-
sienia		wartości	naszej	nieruchomości,	były	to:	 
l	modernizacja	ostatniego	z	trzech	dźwigów	oso-
bowych,	którego	koszt	wymiany	został	sfinanso-
wany	w	50%	z	części	„A”	funduszu	remontowego	
KSM,	a	pozostałe	50%	z	funduszu	remontowego	
część	„B”	l	zakończenie	wymiany	pionów	insta-
lacji	kanalizacyjnej	w	pionie	mieszkań	nr	6,	7	i	8;	
l	uruchomienie	nowej	hydroforni	w	budynku,	
która	powstała	w	ramach	inwestycji	prowadzonej	
przez	władze	miasta,	polegającej	na	przebudowie	
układu	drogowego,	placów	publicznych,	torowiska	
tramwajowego	oraz	infrastruktury	technicznej.
Członkowie	Rady	poprzez	specyfikę	Osiedla	

(jedna	nieruchomość	jako	jedno	Osiedle)	w	sposób	
ciągły	są	zaangażowani	w	rozwiązywanie	różnych	
problemów	naszych	mieszkańców,	gdzie	spektrum	
problemów	bywa	zróżnicowane,	poczynając	od	
sytuacji	materialnej,	stosunków	sąsiedzkich,	a	na	
problemach	natury	osobistej	i	zdrowotnej	kończąc.	
Specyfika	ta	powoduje,	iż	każdy	z	członków	Rady	
może	czuć	się	niemal	jak	tzw.	„lekarz	rodzinny”.
Bardzo	ważnym	elementem	działania	Rady	

Osiedla	jest	dbałość	o	członków	starszych,	scho-
rowanych	i	samotnych.	Przejawiało	się	to	zarówno	

w	osobistym	zaangażowaniu	każdego	z	członków	
RO,	jak	również	w	prowadzonej	działalności	
społeczno-kulturalnej	na	bazie	powstałej	sali	inte-
gracyjnej,	a	ponadto	na	współfinansowaniu	imprez	
organizowanych	przez	Dział	Społeczno-Kulturalny	
Centrum	Zarządzająco-Usługowego	Spółdzielni.
Ponadto,	wychodząc	naprzeciw	problemowi	

naszego	osiedla,	w	którym	jest	przewaga	star-
szych	niejednokrotnie	samotnych	mieszkańców,	
zorganizowano		spotkanie	noworoczne	w	sali	
integracyjnej.	Rada	Osiedla	stara	się	by	działal-
ność	społeczno-kulturalna	była	dostosowana	do	
bieżących	potrzeb	mieszkańców.	W	tym	roku	
zorganizowaliśmy	jednodniową	wycieczkę	do	
kopalni	soli	w	Bochni	i	Nowego	Wiśnicza,	a	także	
trzydniową	wycieczkę	do	Ciechocinka,	Torunia	
i	Łodzi.	
Przedstawiając	w	dużym	skrócie	sprawozdanie	

z	działalności	Rady	Osiedla,	pragniemy	podkreślić,	
że	nasza	praca	nie	ogranicza	się	do	uczestnictwa	
w	posiedzeniach.	Udziału	tego	gremium	wymagają	
też	inne	działania,	m.	in.,	oceny	pracy	wykonaw-
ców	robót,	jak	również	dość	często	rozpatrywanie	
skarg	i	wniosków	osób	zamieszkałych	w	zasobach	
naszej	małej	osiedlowej	społeczności.	
Rada	Osiedla	każdorazowo	uwzględnia	tak-

że	spotkania	z	przedstawicielami	Administracji	
dla	rozstrzygnięcia	problemów	występujących	
w	codziennej	pracy	oraz	należy	podkreślić,	że	
w	każdej	szczególnej	sytuacji	tego	wymagającej	
członkowie	Rady	byli	i	są	do	dyspozycji	Osiedla	
i	jego	kierownictwa,	służąc		pomocą	względ-
nie	radą.	Zaangażowanie	wszystkich	członków	
Rady	Osiedla		jest	zawsze	ogromne,	co	świadczy	
o	odpowiedzialnym	traktowaniu	powierzonego	
im	zadania.
Jak	wynika	z	przytoczonych	powyżej	danych	

bycie	członkiem	Rady	Osiedla	dla	osób	o	społecz-
nikowskim	zacięciu	przynosi	oczekiwaną	satys-
fakcję.	Pomimo	różnych	problemów,	z	którymi	
borykamy	się	w	życiu	codziennym,	nasze	działania	
cechuje	zawsze	dbałość	o	nasze	wspólne	dobro	
i	chęć	niesienia	pomocy	współmieszkańcom.

Pragniemy	tą	drogą	zaprosić	wszystkich	
członków	naszego	Osiedla	na	Zebranie	Osie-
dlowe,	które	odbędzie	się	we	wtorek,	6	grudnia	
2016 r. o godz. 1600	w	Sali	Integracyjnej	na	XI	
piętrze	przy	ul.	Sokolskiej	33.	

Rada Osiedla „HapeROwiec”
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SpRaWOzdaniE z dziaŁaLnOŚCi adMiniSTRaCJi
 OSiEdLa „HapEROWiEC” W ROKU 2016

Administracja	Osiedli	„HPR”	 i	„Śród- 
mieście”	przedstawia	niniejszym	sprawoz-
danie	z	działalności	administracyjno-go-

spodarczej	Osiedla	„Haperowiec”	w	2016	roku,	
którego	zasięg	i	zakres	działania	charakteryzują	
syntetyczne	dane	liczbowe	obrazujące	realiza-
cję	zadań.
W	roku	sprawozdawczym	Administracja	spra-

wowała	nadzór	nad	powierzonym	majątkiem	
Osiedla	„Haperowiec”,	tj:

n  jeden	24-kondygnacyjny	budynek	przy	
ul.	Sokolskiej	33	z	199	mieszkaniami	o	po-
wierzchni	7.912 m2;

n  5 lokalami	użytkowymi	 o	 powierzchni	
322,56 m2;

n  5.890 m2	powierzchni	terenów	Osiedla.

ZASOBY	OSIEDLA	„HAPEROWIEC”

Od	lutego	br.	funkcję	Kierownika	Administracji	
Osiedli	„Haperowiec”		i	„Śródmieście”	KSM	pełni	
inż.	Andrzej	Mikołajczyk. 

Obecnie	Administracja	wykonuje	swoje	obo-
wiązki	w	6-osobowym	składzie,	tj:
n		 obsada	techniczno-administracyjna	–		4	etaty
	 (na	Osiedle	HPR	przypada:	0,64	etatu),
n	 konserwatorzy	–	2	etaty		 	 	
	 (na	Osiedle	HPR	przypada:	0,32	etatu).

W	roku	sprawozdawczym	podstawowe	zada-
nia	wynikały	z	planu	gospodarczo-finansowego	
i	działalności	społeczno-kulturalnej	Osiedla,	któ-
rych	projekty	zostały	przyjęte	przez	Radę	Osiedla	
w	dniach	14.10.2015	r.	i	18.11.2015	r.,	a	nas- 
tępnie	przedstawione	Zebraniu	Osiedlowemu	
odbytemu	w	dniu	2.12.2015	r.		Rada	Nadzorcza	
KSM	w	dniu	23.02.2016	r.	zatwierdziła	uchwałą	
nr	6/2016	plan	gospodarczy	oraz	program	dzia-
łalności	społecznej	i	kulturalnej	Spółdzielni	na	
rok	2016,	których	składową	stanowią	plany	po-
szczególnych	Osiedli.
Działalność	w	Osiedlu	„Haperowiec”	ukierun-

kowana	była	w	szczególności	na	realizację	zadań	
związanych	z	utrzymaniem	właściwego	stanu	
technicznego	budynku,	a	także	poprawę	komfortu	
zamieszkiwania	oraz	rozsądne	wykorzystanie	
posiadanych	środków	finansowych.	W	tym	celu	
Administracja	prowadziła	m.	in.	niżej	wymienione	
czynności:	

n	 rozpatrzono	i	załatwiono	ogółem	160	pism	
(stan	na	dzień	16.11.2016	r.),	dotyczących	
głównie	spostrzeżeń	na	temat	warunków	za-
mieszkiwania	w	nieruchomości,	prowadzonych	
prac	remontowych,	występujących	awarii,	
zmian	meldunkowych	itp.;

n	 zarejestrowano	126	zgłoszeń	(stan	na	dzień	
16.11.2016	r.)	od	mieszkańców	dotyczących	
awarii.	Były	to	głównie	usterki	instalacji	elek-
trycznej,		instalacji	kanalizacyjnej,	awarie	
ślusarskie	i	murarskie,	występujące	zarówno	
w	mieszkaniach,	w	pomieszczeniach	wspólne-
go	użytku,	jak	również	na	terenach	zewnętrz-
nych	nieruchomości;

STRUKTURA	WŁASNOŚCIOWA	LOKALI	MIESZKALNYCH

n	 zgodnie	z	ustawą	o	utrzymaniu	czystości	i	po-

rządku	(Dz.	U.	z	2013	r.	poz.	1399	ze	zm.),	

Administracja	zajmowała	się	prowadzeniem	

ewidencji	liczby	osób	zamieszkałych	w	danym	

lokalu	(w	oparciu	o	złożone	przez	miesz-

kańców	oświadczenia)	i	przekazywanie	tych	

danych	do	działu	ewidencji	opłat	za	lokale.	

Ponadto	w	przedmiotowym	zakresie	prowa-

dzono	także	korespondencję	z	mieszkańcami;	

n	 prowadzono	korespondencję	z	firmami	ubez-
pieczeniowymi	dot.	ustalania	odpowiedzial-
ności	oraz	wypłatę	odszkodowań	przez	firmy	
ubezpieczeniowe	z	tytułu	powstałych	szkód	
(głównie	zalań)	w	lokalach	mieszkalnych	
i	użytkowych		oraz	w	pomieszczeniach	wspól-
nego	użytku;

n	 na	bieżąco	monitorowano	jakość	wykony-
wanych	usług	na	rzecz	Osiedla	w	zakresie:	
bieżącego	sprzątania,	pielęgnacji	terenów	
zielonych,	ochrony	budynku	i	monitoringu	
oraz	dostarczanego	do	mieszkań	sygnału	Tv 
(pakiet	podstawowy);

n		 stale	kontrolowano	stan	odśnieżenia	dróg	
i	chodników	oraz	stopnia	zaśnieżenia	dachu	
budynku	w	czasie	trwania	tzw.	„Akcji	zima”	
w	celu	zapewnienia	bezpieczeństwa	zamiesz-
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kiwania	i	przebywania	w	pobliżu		nierucho-
mości;

n	 zlecono	spółce	Gramat-Biz	z	siedzibą	przy	
ul.	Gliwickiej	15	w	Katowicach	–	zgodnie			
z	zarządzeniem	nr	711/2016	Prezydenta	Miasta	
Katowice	z	dnia	9.03.2016	r.	przeprowadzenie	
w	okresie	od	18.04-09.05.br.	wiosennej	oraz	
od	19.09-10.10.br.	jesiennej,	kompleksowej	
akcji	odszczurzania;

n	 nadzorowano	firmy	w	zakresie	prawidłowego	
przebiegu	kontroli	wynikających	z	art.	62	ust.	
11	ustawy	prawo	budowlane	(tj.	przeglądy	
kominiarskie	i	gazowe),	a	także	prowadzono	
korespondencję	z	mieszkańcami	w	tym	za-
kresie;

n	 uczestniczono	w	rocznej	kontroli	stanu	tech-
nicznego	i	przydatności	do	użytkowania	nie-
ruchomości,	estetyki	nieruchomości	oraz	ich	
otoczenia	zgodnie	z	art.	62	ust.	12	ustawy	
prawo	budowlane;

n	 na	bieżąco	współpracowano	ze	Strażą	Miejską	
i	Policją	w	zakresie	zapewnienia	bezpieczeń-
stwa	zamieszkiwania	na	terenie	nieruchomości;

n		 na	bieżąco	współpracowano	z	Miejskim	Ośrod-
kiem	Pomocy	Społecznej	w	Katowicach	w	za-
kresie	pozyskiwania	świadczeń	pomocowych	
na	rzecz	uprawnionych	mieszkańców	naszego	
Osiedla;	

n	 uczestniczono	w	kontrolach	zewnętrznych	
przeprowadzanych	przez	Państwowy	Powiato-
wy	Inspektorat	Sanitarny	w	Katowicach	oraz	
Powiatowy	Inspektorat	Nadzoru	Budowlanego	
w	Katowicach;

n	 na	bieżąco	współpracowano	z	Radą	Osiedla	
„Haperowiec”	we	wspólnym	rozwiązywaniu	
problemów	Osiedla,	w	tym	również	konfliktów	
sąsiedzkich	na	zasadzie	mediacji;

n	 prowadzono	zgodnie	z	wymogami	prawa	
budowlanego	 dokumentację	 techniczną																					
i	książkę	obiektu;

n		 uczestniczono	w	spotkaniach	oraz	na	bie-
żąco	nadzorowano	w	ramach	prowadzonej	
przez	władze	miasta	„Przebudowy	układu	
drogowego,	placów	publicznych,	torowiska	
tramwajowego	oraz	infrastruktury	technicznej	
w	strefie”,	a	w	tym	w	uruchomieniu	nowej	
hydrofornii	i	wykonanych	przyłączy	wody,	
kanalizacji	deszczowej	i	energii	elektrycznej	
do	hydroforni	w	nieruchomości;

n	 na	bieżąco	nadzorowano	jakość	wykonywa-
nych	usług	na	rzecz	Spółdzielni	przez	firmy	
zewnętrzne,	przekazywano	protokolarnie	
„fronty”	robót,	a	po	ich	zakończeniu	doko-
nywano	komisyjnych	odbiorów	prac;

n	 na	bieżąco	monitorowano	stan	techniczny	
budynku,	obiektów	małej	architektury	i	este-
tyki	otoczenia;

n	 przygotowano	9	zleceń	na	roboty	eksploata-
cyjne,	awaryjne	i	remontowe,	których	wartość	
nie	wymagała	przeprowadzenia	procedury	
wyboru	ofert;

n	 wystawiano	faktury	za	zużyte	media	najemcom	
lokali	użytkowych	oraz	firmom	świadczącym	
usługi	na	zlecenie	Spółdzielni;

n	 prowadzono	dokumentację	związaną	z	dzier-
żawą	nośników	reklamowych	usytuowanych	
na	elewacji	oraz	terenach	zielonych	Osiedla;

n	 analizowano	i	kontrolowano	zużycie	energii	
elektrycznej	w	częściach	wspólnych	nieru-
chomości	oraz	zużycie	wody.	

n	 na	podstawie	zawartej	umowy	z	firmą	Park	
Partner	Sp.	z	o.o.		wydawano	mieszkańcom	
budynku	identyfikatory,	uprawniające	do	par-
kowania	na	miejscach	parkingowych;

n	 na	bieżąco	analizowano	stan	wpływów	i	kosz-
tów	eksploatacyjnych	oraz	remontowych	
w	Osiedlu;

n	 przygotowywano	plany	gospodarczo-finanso-
we	i	działalności	społeczno-kulturalnej	Osie-
dla;

n	 prowadzono	działalność	społeczno-kulturalną	
w	Osiedlu;

n	 pośredniczono	w	załatwianiu	spraw	związa-
nych	z	uzyskaniem	przez	osoby	posiadające	
niskie	dochody	-	dodatków	mieszkaniowych	
(z	Miejskiego	Ośrodka	Pomocy	Społecznej).	
Taką	pomoc	w	roku	bieżącym	w	naszym	Osie-
dlu	uzyskały	dwie	osoby.

Na	pokrycie	kosztów	eksploatacji	Osiedle	„Ha-
perowiec”	dysponowało	–		według		naliczeń	opłat	
–	kwotą	684.920	zł,	z tego:
n		 od	lokali	mieszkalnych	 														563.860	zł
n		 od	lokali	użytkowych	i reklam							121.060	zł

STAN	ZALEGŁOŚCI	W OPŁATACH	ZA	LOKALE	MIESZKALNE	 
W	LATACH	2008-2016

n	 oraz	b.o.	z roku	poprzedniego										45.580	zł

Ze	względu	na	fakt	zalegania	części	miesz-
kańców	naszego	Osiedla	z bieżącymi	opłatami,	
realne	wpływy	były	niższe	o 71.630,51	zł,	co	
stanowi	12,70%. 
Ogółem	zaległości	w opłatach	za	lokale	miesz-

kalne	i niemieszkalne	łącznie	(wg	stanu	na	dzień	
16.11.2016	r.)	wyniosły:	93.270 zł.
W	przeliczeniu	na	statystyczne	mieszkanie	

w Osiedlu	wielkość	zadłużenia	w opłatach	wy-
nosiła	średnio	na	lokal	359,95 zł.
W	zakresie	windykacji	były	podejmowane	róż-

norodne	działania.	Administracja	Osiedla	przy	
udziale	członków	Rady	Osiedla	podczas	spotkań	
odbytych	w	dniach:	10.02.2016	r.,	13.04.2016	r.,	
8.06.2016	r.	oraz	12.10.2016	r.	przeprowadzała	
rozmowy	z	dłużnikami,	m.	in.	proponując	im	
spłatę	zadłużenia	w	ratach,	bądź	zamianę	miesz-
kania	na	mniejsze.	Prowadzone	rozmowy	i	wy-
jaśnienia	spowodowały	spłatę	należności	osób	
zadłużonych	w	wysokości	17.500	zł.	Dłużnicy	
uchylający	się	od	rozmów	z	Radą	Osiedla,	jak	
i	ci,	którzy	mimo	deklaracji		nadal	notorycznie	
zalegali	z	opłatami,	kierowani	byli	do	dalszego	
postępowania	windykacyjnego	prowadzonego	
przez	Centrum	Zarządzająco-Usługowe,	w	tym	
na	rozmowy	z	Zarządem	i	Radą	Nadzorczą	KSM,	
zmierzające	do	podjęcia	odpowiednich	decyzji,	
z	pozbawieniem	członkostwa	w	KSM	włącznie.			
Niestety	często	zadłużenie	naszych	mieszkań-

ców	uchylających	się	od	terminowego	wnoszenia	
opłat	związanych	z	użytkowaniem	lokali	było	
windykowane	na	drodze	sądowej,	a	czasem	nawet	
egzekucji	komorniczej.	Znaczna	część	zadłużeń	
przed	skierowaniem	ich	na	drogę	sądową	windy-
kowana	jest	przez	specjalistyczne	firmy,	którym	
łatwiej	jest	ujawnić	majątek	dłużników	w	celu	
zabezpieczenia	roszczeń.	
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W	chwili	obecnej	na	eksmisję	oczekuje	pięciu 
członków	KSM	z	naszego	Osiedla.	

Zauważyć	należy,	że	im	niższe	zadłużenie	
mieszkańców,	tym	lepsza	płynność	finansowa	
Osiedla	i	tym	samym	Spółdzielni,	co	z	kolei	
ma	znaczący	wpływ	na	zdolność	pokrywania	
kosztów	eksploatacji.

 

W tabeli obok zestawiono stan zaległości 
w opłatach za mieszkania na dzień 16.11.2016 
r. oraz dla porównania – wg stanu na koniec 
11 ostatnich lat. W kolumnie 7 tabeli podano 
ponadto (obliczoną metodą średniej ważonej) 
wielkość zaległości przypadających w przeliczeniu 
na jeden m2 pow. użytkowej lokalu w  budynku.

Problemem	niepożądanym,	obciążającym	dodat-
kowo	-	a	ponadto	nieracjonalnie	-	koszty	Osiedla	
jest	występowanie	dewastacji	i	kradzieży.	Wg	
stanu	na	dzień	16.11.2016	r.	dewastacje	wyniosły	
900	zł.	Pragniemy,	korzystając	z	tej	publikacji,	
zaapelować	do	naszych	mieszkańców	o	zwracanie	
uwagi	i	reagowanie	na	próby	dewastacji	i	kradzie-
ży,	gdyż	koszty	usuwania	skutków	wandalizmu	
i	napraw	ponoszą	wszyscy,	bowiem	zmniejszają	
one	wysokość	dostępnych	środków	finansowych,	
które	mogłyby	być	wykorzystane	na	realizację	
robót	remontowych,	a	także	podwyższają	koszty	
bieżącej	eksploatacji.

Ważną	pozycją	w	dochodach	Osiedla,	poza	
opłatami	od	lokali	mieszkalnych,	są	wpływy	
uzyskiwane	z	wynajmu	lokali	użytkowych	oraz	
powierzchni	pod	nośniki	reklamowe	czyli	tzw.	
pożytki,	mające	bezpośredni	wpływ	na	wielkość	
opłat	wnoszonych	przez	członków	Spółdzielni,	
pełniąc	zarazem	funkcję	stabilizatora	ekonomicz-
nego	Osiedla.	Po	odliczeniu	kosztów	związanych	
z	eksploatacją,	nadwyżka	uzyskana	z	wynajmu	
lokali	użytkowych	i	umieszczonych	na	budynku	
reklam	w	2016	r.	wyniosła	66.080	zł	(wartość	
prognozowana	na	dzień	31.12.2016	r.),	co	daje	
średnio	na	jedno	mieszkanie	użytkowane	przez	
członka	Spółdzielni	zmniejszenie	potencjalnych	
obciążeń	finansowych	rzędu	332,06	zł/rok.

Wydatki	związanie	z	eksploatacją	budynków,	
w	dużej	części	uzależnione	są	od	czynników	
niezależnych	od	Spółdzielni,	np.	kształtowania	
się	wielkości	zużycia	(zwłaszcza	mediów	przez	
mieszkańców),	cen		materiałów	i	usług	oraz	po-
datków	i	opłat	publiczno-prawnych	ustalonych	
przez	władze	państwowe	i	samorządowe,	a	także	
przedsiębiorstwa	(z	reguły	działające	na	zasadzie	
monopolisty	w	danej	branży)	świadczące	usługi	
m.	in.	komunalne.	W	związku	z	koniecznością	
zapewnienia	bezpiecznego	zamieszkiwania	miesz-
kańców	i	zrealizowania	obowiązujących	nas	w	tym	

Lp Stan na dzień
Lokale 
mieszk. 
ogółem

Lokale 
mieszk. 

zalegające       
z opłatami

Zaległości 
ogółem

(zł)

Zaległość 
średnia na  

1 mieszkanie  
w  budynku

(zł)

Zaległość 
średnia na 

m2 pow. 
mieszk.

(zł)

W tym zadłużenia

Do 1 miesiąca
Kwota  (zł)

>3 miesiące
Kwota  (zł)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 31.12.2005 199 94 37.818,61 190,04 4,78 4.896,59 22.321,74

2 31.12.2006 199 54 49.313,54 247,81 6,23 6.452,71 27.539,12

3 31.12.2007 199 58 45.371,31 228,00 5,73 7.117,25 28.913,31

4 31.12.2008 199 77 36.250,05 182,16 4,58 3.444,15 22.324,45

5 31.12.2009 199 48 41.397,71 208,03 5,23 4.926,34 31.894,44

6 31.12.2010 199 62 53.895,05 270,83 6,81 5.372,85 44.689,92

7 31.12.2011 199 58 72.067,41 362,15 9,11 4	396,74 55	.465,13

8 31.12.2012 199 57 66.217,31 332,75 8,37 4	809,23 48.107,92

9 31.10.2013 199 95 94.158,08 473,16 11,9 1,95 92.358,78

10 25.11.2014 199 94 70.194,48 352,74 8,87 9.640,28 48.610,92

11 03.11.2015 199 63 68.617,67 344,81 8,67 6.021,63 49.963,27

12 16.11.2016 199 46 71.630,51 359,95 9,05 5.318,18 60.763,19

zakresie	uregulowań	prawnych	wynikających	
z	obowiązującego	prawa,	w	tym	prawa	budowla-
nego,	w	ramach	kosztów	eksploatacji	poniesiono	
znaczne	wydatki	na:

1.		 Coroczne	badanie	techniczne	dźwigów	przez	
Urząd	Dozoru	Technicznego

	koszt	3.795,00	zł

2.	 Okresową	kontrolę	stanu	technicznej	sprawnoś- 
ci	obiektu-budynku	mieszkalnego	(przeprowa-
dzanej	co	najmniej	jeden	raz	w	roku;	art.	62	
ust.1,	pkt	1	ustawy)																			koszt	3.500,70	zł

3.		 Coroczną	kontrolę	wszystkich	instalacji	ga-
zowych	w	budynku	oraz	urządzeń	gazowych

koszt	7.835,00	zł

4.		 Coroczną	kontrolę	i	czyszczenie	przewodów	
kominowych,	spalinowych	i	wentylacyjnych	
(art.	62	ust.1,	pkt	1c	ustawy)	

koszt	2.737,00	zł

5.		 Wykonanie	zaleceń	wynikających	z	przepisów	
BHP	 	 																							koszt	842,00	zł

6.		 Ochronę	ppoż.	w	budynku	

koszt	2.196,00	zł

Ogółem	koszty	eksploatacji	w 2016	r.	ukształ-
towały	się następująco:

 

1.		 Energia	elektryczna	(poza	mieszkaniami)

19.750	zł

2.		 Woda	i	kanalizacja	 														219.350	zł

3.		 Wywóz	nieczystości	ogółem												51.630	zł

4.		 Usługi	gospodarzy	 																43.060	zł

5.		 Odczyty	wody	 	 																		1.140	zł

6.		 Konserwacja	dźwigów	 																29.030	zł

7.		 Eksploatacja	gniazd	RTv																			8.980	zł

8.		 Koszty	zarządzania	Osiedlem

	 (obejmujące	m.	in.	płace	pracowników	z	na-
rzutami,	koszty	bhp,	transport,	opłaty	teleko-
munikacyjne,	koszty	utrzymania	pomieszczeń	
Administracji	Osiedla	(wraz	z	mediami),	ma-
teriały	biurowe,	amortyzację)

100.980	zł

9.		 Usługi	dozoru	mienia																							82.140	zł

10.		Inne	koszty	utrzymania	budynku

	 (w	tym:	opłata	za	wieczyste	użytkowanie	
gruntów,	podatek	od	nieruchomości,	czysz-
czenie	kominów,	ubezpieczenia,	pielęgnacja	
zieleni,	odśnieżanie	posesji,		ochrona		ppoż.	
budynków,	kontrola	szczelności	instalacji	
gazowej,	dezynfekcja,	deratyzacja,	koszty	
usuwania	dewastacji,	pogotowie	techniczne,	
materiały	konserwatorów,	Państwowy	Fundusz	
Rehabilitacji	Osób	Niepełnosprawnych)

106.830	zł

11.	Wymiana/legalizacja	wodomierzy

6.960	zł

	 Razem	koszty	eksploatacji:						669.850	zł*

	 *	wartość	prognozowana	na	koniec	roku,		 
tj.	na	dzień	31.12.2016	r.

Dodatkowym	obciążeniem	kosztów	eksploatacji	
było	odprowadzenie	podatku	dochodowego	od	
osób	prawnych	w	wysokości	21.000	zł,	z	tytułu	
dzierżawy	terenu,	najmu	lokali	użytkowych	i	re-
klam	(z	działalności	nie	zaliczanej	do	gospodarki	
zasobami	mieszkaniowymi)	oraz	kwoty	3.730	zł	
stanowiącej	50%	pożytków	z	działalności	gospo-
darczej	Spółdzielni,	a	dotyczącą	lokali	mieszkal-
nych	nieczłonków,	które	zgodnie	z	Uchwałą	nr	
135/2011	Rady	Nadzorczej	Katowickiej	Spół-
dzielni	Mieszkaniowej	zostały	przeznaczone	na	
działalność	społeczno-kulturalną	i	oświatową	
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(Ciąg dalszy na str. 14)

SpRaWOzdaniE z dziaŁaLnOŚCi adMiniSTRaCJi
 OSiEdLa „HapEROWiEC” W ROKU 2016

Lp Stan na dzień
Lokale 
mieszk. 
ogółem

Lokale 
mieszk. 

zalegające       
z opłatami

Zaległości 
ogółem

(zł)

Zaległość 
średnia na  

1 mieszkanie  
w  budynku

(zł)

Zaległość 
średnia na 

m2 pow. 
mieszk.

(zł)

W tym zadłużenia

Do 1 miesiąca
Kwota  (zł)

>3 miesiące
Kwota  (zł)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 31.12.2005 199 94 37.818,61 190,04 4,78 4.896,59 22.321,74

2 31.12.2006 199 54 49.313,54 247,81 6,23 6.452,71 27.539,12

3 31.12.2007 199 58 45.371,31 228,00 5,73 7.117,25 28.913,31

4 31.12.2008 199 77 36.250,05 182,16 4,58 3.444,15 22.324,45

5 31.12.2009 199 48 41.397,71 208,03 5,23 4.926,34 31.894,44

6 31.12.2010 199 62 53.895,05 270,83 6,81 5.372,85 44.689,92

7 31.12.2011 199 58 72.067,41 362,15 9,11 4	396,74 55	.465,13

8 31.12.2012 199 57 66.217,31 332,75 8,37 4	809,23 48.107,92

9 31.10.2013 199 95 94.158,08 473,16 11,9 1,95 92.358,78

10 25.11.2014 199 94 70.194,48 352,74 8,87 9.640,28 48.610,92

11 03.11.2015 199 63 68.617,67 344,81 8,67 6.021,63 49.963,27

12 16.11.2016 199 46 71.630,51 359,95 9,05 5.318,18 60.763,19

realizowaną	przez	Dział	Społeczno-Kulturalny	
Spółdzielni.	

Podsumowując:

n	 Bilans	otwarcia			 																45.580	zł

n	 Wpływy	(naliczone)	 														680.240	zł

n	 Wpływy	dot.	wym./legaliz.	wodomierzy	
 4.680	zł

n	 Koszty	eksploatacji	 														662.890	zł

n	 Koszty	wym./legaliz.	wodomierzy

6.960	zł

n	 Podatek	dochodowy	 																21.000	zł

n	 Wg	Uchwały	RN	nr	135/2011												3.730	zł

n	 Wynik	roku	2016	jest	dodatni	i	wynosi:	

35.920	zł*      

 *	wartość	prognozowana	na	koniec	roku, 
tj.	na	dzień	31.12.2016	r.

Warto	 przypomnieć,	 że	 zgodnie	 z	 usta- 
wą	 o	 utrzymaniu	 czystości	 i	 porządku	 
(Dz.	U.	z	2013	r.	poz.	1399	ze	zm.)	obowiązują	
nowe	zasady	gospodarowania	odpadami	komunal-
nymi	oraz	inne	uwarunkowania	prawne	dotyczące	
utrzymania	porządku	i	czystości	w	gminach.

Jak	wynika	z zasad	i stawek	przyjętych	w Ka-
towicach	przez	władze	samorządowe,		odprowa-
dzana	do	Urzędu	Miasta	opłata	za	gospodarowanie	
odpadami	komunalnymi	wynosi	14	zł	od	jednej	
zamieszkałej	osoby	przy	selektywnej	zbiór-
ce	odpadów	lub	20	zł	od	jednej	zamieszkałej	
osoby	przy	nieselektywnej	zbiórce	odpadów. 
W bieżącym	roku	władze	miasta	zmieniły	za-
sady	deklarowania	selekcji	odpadów.	Brak	jest	
obecnie	możliwości	zadeklarowania	w ramach	
jednej	nieruchomości	gospodarstw	domowych	
selekcjonujących	odpady	i oddzielnie	gospodarstw	
nie	selekcjonujących	odpady	czyli	albo	wszyscy	
selekcjonują	i wnoszą	niższe	opłaty	albo	ktoś	
się	wyłamuje	i doprowadza	do	sytuacji,	w której	
wszyscy	muszą	wnosić	opłatę	20	zł/osobę	za	brak	
selekcji	odpadów.		Prosimy	zatem	mieszkańców	
o bezwzględną	segregację	tychże	odpadów	
w trosce	o własne	budżety domowe.

Warto	przypomnieć,	że	firma	MPGK	Sp.	z o.o.	
w ramach	pobieranej	opłaty	za	gospodarowanie	
odpadami,	wywozi	także	odpady	wielkogabaryto-
we	(tj.	meble,	deski	itp.).	Harmonogram	wywozu	
tychże	odpadów	znajduje	się	na	tablicy	ogłoszeń	
w budynku.	

Dla	przypomnienia,	wywóz	„gabarytów”	
odbywa	się	w każdy	drugi	i czwarty	ponie-
działek	miesiąca.	

W	celu	uniknięcia	zalegania	„gabarytów”	w ko-
morze	zsypowej,	a tym	samym	mając	na	względzie	
estetykę	nieruchomości,	prosimy	o wyrzucanie	
powyższych	odpadów	co	najwyżej	na	dwa	dni	
przed	planowanym	terminem	wywozu.	

EKSPLOATACJA	WPŁYWY	I KOSZTY	OGÓŁEM	W LATACH	2008-2016

SPRAWOZDANIE	ADMINISTRACJI	
OSIEDLA	„HAPEROWIEC”	 
Z	WYKONANIA	PLANU	 
REMONTÓW	W	2016	R.

Akumulacja	środków	finansowych	Funduszu	
Remontowego	część	„B”	w	2016	r.	wynosiła	
316.550	zł	(wartość	prognozowana	wg	stanu	na	
dzień	31.12.2016	r.),	w	tym:
n		 bilans	otwarcia:																														184.450	zł
n		 wpływy	wg	naliczeń	wynikających	z	opłat	

miesięcznych:																																	191.830	zł
n		 przesunięcie	środków	na	fundusz	remontowy	

część	„A”,	tj	przyspieszenie	spłaty	zobowiązań	
nieruchomości	budynkowej	Osiedla:	

-18.990	zł
n		 zasilenie	funduszu	remontowego	część	„A”	–	

partycypacja	2,5%	na	pokrycie	nakładów	na	
roboty	dodatkowe	poniesionych	w	przeszłości	
oraz	które	powstaną	w	związku	z	realizacją	

FUNDUSZ	REMONTOWY	część	„B”																																																																																																							
Wpływy	i poniesione	wydatki	na	remonty	w latach	2008-2016

Strategii	Ekonomicznej	KSM	na	lata	2015-
2024:		 	 														-	40.740	zł

W	ramach	części	„B”	funduszu	remontowego	
wydatkowano	na	potrzeby	osiedla	ogółem		322.960 
zł	(wartość	prognozowana	wg	stanu	na	dzień	
31.12.2016	r.).
Wynik	roku	jest	ujemny	i	wynosi:	-6.410	zł.

W ramach robót remontowych wykonano wy-
konano prace wymienione w tabeli na str. 14.

Niebagatelne	znaczenie	dla	podniesienia	standar-
du	budynku	mają	środki	finansowe	wydatkowane	
z	części	„A”	funduszu	remontowego,	z	którego	
to	sfinalizowano	już	kompleksową	renowację	
(docieplenie)	elewacji	budynku,	remont	obejścia	
nieruchomości	(tarasy,	schody,	chodniki),	remont	
pokrycia	wraz	z	dociepleniem	dachu,	modernizację	
wewnętrznej	instalacji	centralnego	ogrzewania,	



  14                                                                                           WSPÓLNE SPRAWY OSIEDLA HAPEROWIEC

(Ciąg dalszy ze str. 13)

Rodzaj	i	adres	przeprowadzanych	robót
Plan	

remontów	 
na  2016 r. 

Rzeczywista	
wartość	robót

1 2 3
1.	Stolarka	okienna:

Wymiana	stolarki	okiennej	przez	KSM	w	mieszkaniu	-	3	szt.	o	
łącznej	powierzchni	5,65	m2 3.930	zł 3.925	zł

2. Roboty	instalacyjne	wod.-kan.:

Wymiana	pionów	instalacji	kanalizacyjnej	w	pionie	mieszkań	
nr	6,7	i	8

170.000	zł 226.335	zł

3.	Remonty	dźwigów

Finansowanie	 części	 kosztów	modernizacji	 dźwigu	 o	 nr	 ew.	
3109010215

72.000	zł 71.240	zł

4.	Odpis	na	fundusz	interwencyjny 1.900	zł 	1.900	zł

5.	 Spłata	 pożyczki	 z	 fund.	 interwencyjnego	 na	wymianę	
pionów	kanalizacyjnych	(z	odsetkami)

16.780	zł 16.760	zł

RAZEM: 264.610	zł 320.160	zł

Roboty	murarsko-tynkarskie:	 	
Wykonanie	naprawy	ściany	działowej	w	mieszkaniu	 	 																																			2.800	zł
RAZEM:  2.800 zł

Ponadto w ramach dodatkowych (awaryjnych) robót remontowych wykonano:

a	także		wymianę	dźwigów	osobowych	zainsta-
lowanych	w	budynku.
Pragniemy	poinformować,	iż	w	roku	bieżą-

cym	zakończona	została	modernizacja	trzeciego		
i	ostatniego	już	dźwigu	osobowego,	którego	koszt	
wymiany	został	sfinansowany	w	50%	z	części	„A”	
funduszu	remontowego	KSM,	a	pozostałe	50%	
z	funduszu	remontowego	część	„B”.
Powyższe	zadania	remontowe	w	sposób	bezpo-

średni	wiążą	się	z	podniesieniem	bezpieczeństwa	
i	standardu	zamieszkiwania		członków,	jak	również	
mają	wpływ,	jak	w	przypadku	robót	związanych	
z	modernizacją	dźwigów,	na	wzrost	sprawnoś- 
ci	i	żywotności	zamontowanych	nowoczesnych	
urządzeń	oraz	większy	komfort	ich	użytkowania.
Łączna	wartość	środków	wydatkowana	z	fun-

duszu		remontowego	„A”	w	latach	1992	–	2016	
(wg	stanu	na	dzień	31.10.2016	r.)	zamyka	się	
kwotą	8.427.102	zł. 
Wielkość	wpływów	z	Osiedla	zasilających	ten	

fundusz	stanowi	kwota	2.547.067	zł. 
Aktualnie	na	dzień	31.10.2016	r.	saldo	na	

część	„A”	funduszu	remontowego	wynosi	mi-
nus	5.880.035	zł. 

 
ZAMIERZENIA	DZIAŁALNOŚCI	 

GOSPODARCZEJ	
OSIEDLA	„HAPEROWIEC”	NA	2017	ROK

     
Planowane	wpływy	na	eksploatację	w	2017	

roku	(w	wielkości	naliczonej	–	bez	uwzględnienia	

SpRaWOzdaniE z dziaŁaLnOŚCi adMiniSTRaCJi
 OSiEdLa „HapEROWiEC” W ROKU 2016

zaległości	w	opłatach	za	lokale)	wraz	z	bilansem	
otwarcia	przyjęto	w	wysokości	847.410	zł,	w	tym:

n	 bilans	otwarcia	dot.	eksploatacji	
35.920	zł

n	 od	lokali	mieszkalnych	 														690.130	zł
n	 od	lokali	użytkowych	i	reklam							121.360	zł

Planowane	wydatki	na	pokrycie	kosztów	
eksploatacji	w 2017 r.:

 
1.		 Energia	elektryczna	(poza	mieszkaniami)	

24.250	zł
2.		 Woda	i	kanalizacja	 														219.260	zł
3.		 Wywóz	nieczystości	ogółem											50.760	zł
4.		 Usługi	gospodarzy	 																43.460	zł
5.		 Odczyty	wody		 																		1.140	zł
6.		 Konserwacja	dźwigów	 																29.030	zł
7.		 Eksploatacja	gniazd	RTv																	9.180	zł
8.		 Koszty	zarządzania	Osiedla
	 (obejmujące	m.in.	płace	pracowników	z	na-

rzutami,	koszty	bhp,	transport,	opłaty	teleko-
munikacyjne,	koszty	utrzymania	pomieszczeń	
Administracji	Osiedla	(wraz	z	mediami),	
materiały	biurowe,	amortyzację)

100.600	zł
	9.		 Usługi	dozoru	mienia	 														184.520	zł
10.		 Inne	koszty	utrzymania	budynku
	 (w	tym:	opłata	za	wieczyste	użytkowanie	

gruntów,	podatek	od	nieruchomości,	czysz-
czenie	kominów,	ubezpieczenia,	pielęgnacja	
zieleni,	odśnieżanie	posesji,		ochrona		p.poż.	
budynków,	kontrola	szczelności	instalacji	
gazowej,	dezynfekcja,	deratyzacja,	koszty	

usuwania	dewastacji,	pogotowie	techniczne,	
materiały	konserwatorów,	Państwowy	Fun-
dusz	Rehabilitacji	Osób	Niepełnosprawnych,	
koszty	remontów	przypadających	na	lokale	
użytkowe)	 																														119.060	zł

11.		Wymiana/legalizacja	wodomierzy	(spłata	
rat)                                                   6.960	zł

	 Razem	koszty	eksploatacji:								788.220	zł

Podsumowując:

n	 Planowany	bilans	otwarcia	eksploatacji:	
35.920	zł

n	 Wpływy	(naliczone):	 														806.720	zł
n	 Wpływy	na	legal./wym.	wodomierzy

4.770	zł
n	 Koszty	eksploatacji:	 														781.260	zł
n	 Koszty	legalizacji/wymiany	wodomierzy	

6.960	zł
n	 Podatek	dochodowy:	 																22.800	zł
n	 Wg	Uchwały	RN	nr	135/2011										3.730	zł
n	 Razem	wynik	roku	2017	dot.	eksploatacji	

i	wym./legalizacji	wodomierzy	jest	dodatni	
i	wynosi	 	 																32.660	zł

Korzystając	z	tej	publikacji	pragniemy	Państwa	
poinformować,	że	z	dniem	1.01.2017	r.	w	życie	
wchodzi	uchwalona	przez	Sejm	RP	ustawa	z	dnia	
22	lipca	2016	r.	(Dz.	U.	z	dnia	17.08.2016	r.	poz.	
1265)	o	minimalnej	stawce	za	godzinę	pracy,	
zgodnie	z	którą	minimalna	stawka	wynagrodzenia	
wynosić	będzie	ok.	13	zł/godzinę.	Przedmiotowa	
ustawa	wiąże	się	z	podwyżką	opłaty	za	usługę	
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Rodzaj i adres przeprowadzanych robót
Koszt robót 

remontowych
1. Stolarka okienna:

a) Wymiana stolarki okiennej przez KSM w lokalach mieszkalnych  
– 3 szt. o łącznej pow. 5,89 m2 4.090 zł

b) Wymiana stolarki okiennej we własnym zakresie przez 
mieszkańców – koszty refundacji w lokalach mieszkalnych   
–  3 szt. o łącznej pow.5,74  m2

3.000 zł

2. Mała architektura:

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy schodach 
zewnętrznych i rampie 20.000 zł

3. Remonty dźwigów 

Finansowanie części kosztów modernizacji dźwigu o nr ew. 
3109010215 65.780 zł

4. Inne roboty

Usunięcie ew. awarii oraz usterek po przeglądach rocznych 2.000 zł

5. Pokrycie części kosztów robót dodatkowych wykonanych 
z funduszu część”A” przy dociepleniu budynku – zgodnie z  
uchwałą Rady Nadzorczej KSM nr 65/2015

40.740 zł

6. Odpis na fundusz interwencyjny 1.900 zł

7. Spłata pożyczki z fund. interwencyjnego na wymianę 
pionów kanalizacyjnych (z odsetkami)

16.760 zł

8. Przesunięcie środków na  fundusz  remontowy część “A” 
- przyspieszenie spłaty zobowiązań nieruchomości Osiedla 18.990 zł

RAZEM: 173.260 zł

„dozoru	mienia”,	która	świadczona	jest	na	rzecz	
naszego	Osiedla.	
Rada	Osiedla,	kierując	się	przede	wszystkim	

zapewnieniem	bezpiecznego	zamieszkiwania	w	tak	
dużym	24-kondygnacyjnym	budynku	w	śród-
miejskiej	lokalizacji,	uznała,	że		nie	może	on	
pozostać	bez	ochrony.	Położenie	nieruchomości	
w	ścisłym	centrum	miasta		powoduje	narażenie	
jej	na	„odwiedziny”	osób	„niepożądanych”	(wan-
dali,	narkomanów,	osób	bezdomnych,	oszustów,	
włamywaczy	itp),	przez	co	koszty	usunięcia	wy-
rządzonych	przez	nich	szkód	w	mieniu	wspólnym	
i	majątku	prywatnym	mieszkańców,	będą	zdecy-
dowanie	większe	od	kosztów	jakie	mieszkańcy	
będą	ponosić	na	utrzymanie	ochrony	budynku.	
Mając	to	na	uwadze	członkowie	Rady	Osiedla	
na	plenarnym	posiedzeniu	w	dniu	17.10.2016	r.	
uznali	za	konieczne	dalsze	kontynuowanie		usług	
firmy	ochroniarskiej	i	podjęli	uchwałę	nr	2/4/2016	

o	zmianie	dotychczasowej	stawki	eksploatacyjnej	
w	pozycji	„Usługi	dozoru	mienia”,	ktora	od	dnia	
1.02.2017	r.	będzie	wynosić:
n	 dla	członków:	z	29,00	zł/mieszkanie	na	73,58	

zł/mieszkanie;
n	 dla	nieczłonków:	z	33,46	zł/mieszkanie	na	

78,04	zł/mieszkanie.

PLANOWANE	WPŁYWY	I WYDATKI	
NA	POKRYCIE	KOSZTÓW	REMONTÓW	

W 2017 r.:

Planowane	wpływy	na	fundusz	remontowy	
„B”	w	2017	r.	(w	wielkości	naliczonej	–	bez	
uwzględnienia	zaległości	w	opłatach	za	lokale)	
wraz	z	bilansem	otwarcia	przyjęto		w	wysokości	
125.850	zł,w	tym:

n	 bilans	otwarcia:		 															-	6.410	zł

n	 wpływy	wg	naliczeń	wynikających	z	opłat	
miesięcznych		 	 														191.990	zł

n		 przesunięcie	środków	na	fundusz	remontowy	
część	„A”,	tj.	przyspieszenie	spłaty	zobowią-
zań	nieruchomości	budynkowej	Osiedla:	

-18.990	zł 
n	 realizacja	Uchwały	RN	nr	65/2015:	

-	40.740	zł

Bazując na  znajomości potrzeb remontowych, 
ustalonych w trakcie okresowych przeglądów 
stanu technicznego budynku oraz szacunkowych 
możliwości finansowych Osiedla, planuje się 
wykonać następujące roboty remontowe wymie-
nione w tabeli obok.

Przedstawiony	do	realizacji	w	roku	2017	plan	
remontów	Osiedla	jest	kontynuacją	zadań,	które	
realizujemy	od	lat	oraz	obowiązków,	jakie	spo-
czywają	na	zarządcy	części	wspólnej	nierucho-
mości	w	zakresie	bezpieczeństwa	zamieszkiwania	
mieszkańców	i	utrzymania	w	pełnej	sprawności	
technicznej	substancji	budowlanej.

 
W	zakresie	energii	cieplnej	planowane	wpływy	

w	2017	r.	(w	wielkości	naliczonej	–	bez	uwzględ-
nienia	zaległości	w	opłatach	za	lokale)	wraz	z	bi-
lansem	otwarcia	przyjęto		w	wysokości	187.580 
zł,	w	tym:

n	 bilans	otwarcia:																														-	53.340	zł

n	 wpływy	wg	naliczeń	wynikających	z	opłat	
miesięcznych:		 	 														240.920	zł

(Dokończenie na str. 16)
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n	 planowane	koszty																										227.900	zł

n	 podatek	dochodowy:		 																		1.050	zł

n	 Wynik	roku	2017	jest	ujemny	i	wynosi:
-	41.370	zł

DZIAŁALNOŚć	 
SPOŁECZNO-KULTURALNA

Do	statutowych	obowiązków	Spółdzielni,	de-
legowanych	odpowiednio	(zgodnie	ze	strukturą	
organizacyjną)	na	Administrację,	należała	również	
realizacja	w	Osiedlu	zadań	z	zakresu	działalności	
społeczno-kulturalnej.

I.	Sprawozdanie	za	2016	rok

Wpływy	z	tytułu	odpisów		na	działalność	spo-
łeczno-kulturalną	w	Osiedlu	liczone	w	ciężar	
opłat	eksploatacyjnych	w	roku	2016	wynosiły		
3.060	zł*,	z	tego:

n	 od	mieszkań	 	 													2.280,00	zł
n	 od	lokali	użytkowych	 																780,00	zł
n	 odpłatności	za	imprezy	 																960,00	zł
n	 oraz	pozostałość	z	roku	2015:							6.330,00	zł
	 Ogółem	Osiedle	dysponowało	kwotą

 10.350	zł*
	 *	wartość	prognozowana	na	koniec	roku,	 

tj.	na	dzień	31.12.2016		r.

W	2016	r.	Osiedle	planuje	wydatkować	na	
utrzymanie	sali	integracyjnej,	organizację	imprez	
oraz	dofinansowanie	do	wycieczek	kwotę	6.460	zł.  

Imprezy	organizowane	w ramach	prowa-
dzonej	przez	Osiedle	działalności	społeczno-
-kulturalnej	przedstawiały	się	następująco:	

n		 12.01.2016	r.	w	sali	integracyjnej	odbyło	się	
spotkanie	noworoczne	z	mieszkańcami	(człon-
kami)	Osiedla.	Wszystkich	obecnych	swoim	
występem	uhonorował	Grzegorz	Płonka,		

n		 24.04.2016	r.	bilety	do		Teatru	Rozrywki	
w	Chorzowie	na	spektakl	„Młody	Franken-
stein”,

n	 19.06.2016	r.		bilety	do	Teatru	Śląskiego	im.	
St.	Wyspiańskiego	w	Katowicach	na	spektakl	
„Śmieszny	staruszek”,

n	 30.06.2016	r.	zorganizowano	jednodniową	
wycieczkę	do	Kopalni	Soli	w	Bochni	oraz	
do	Nowego	Wiśnicza,

n	 16-18.09.2016	r.	zorganizowano	trzydniową	
wycieczkę	do	Torunia,	Ciechocinka	i	Łodzi.	

II.	Plan	na	2017	rok:

Na	działalność	społeczno-kulturalną	w	2017	
r.	przewiduje	się	akumulację		kwoty	(według	

naliczeń)	–	w	wysokości		10.240	zł*,	na	którą	
składają	się:
n	 planowane	wpływy	w	wysokości							6.350	zł
n	 bilans	otwarcia	2017	w	wysokości			3.890	zł
	 *	wartość	prognozowana	na	koniec	roku,	 

tj.	na	dzień	31.12.2017	r.

Kwotę	tę	zamierzamy	wydatkować	(zgodnie	
z	planem),	m.	in.	na:

n		 spotkanie	noworoczne	w	sali	integracyjnej	
z	mieszkańcami	(członkami)	Osiedla;

n	 bilety	do	teatru,	muzeum	oraz	filharmonii	 
(w	zależności	od	atrakcyjności	repertuaru)	dla	
mieszkańców	(członków)	Osiedla;

n	 1-dniową	wycieczkę	(czerwiec);

n	 3-dniową	wycieczkę	(wrzesień);

n	 dofinansowanie	uczestnictwa	naszych	miesz-
kańców	w	imprezach	i	wyjazdach	organizo-
wanych	przez	KSM.

O	zamierzeniach	wykazanych	w	planie	na	2017	

rok	są	Państwo	informowani	w	formie	ogłoszeń	

wywieszanych	na	tablicy	informacyjnej,	znaj-

dującej	się	na	parterze	nieruchomości.	Prosimy	

o	uważne	czytanie	zawartych	informacji,	ponieważ	

brak	zainteresowania	powoduje	niepełne	wyko-

rzystanie	oferty,	którą	Państwu	przedstawiamy.

Mamy	nadzieję,	że	zaplanowane	imprezy	oraz	

inne	formy	działalności	społeczno-kulturalnej	

i	wolontariatu,	doprowadzą	do	zwiększenia	inte-

gracji	mieszkańców	oraz	aktywności	członków	

naszej	wspólnoty	w	zakresie	uczestnictwa	w	życiu	

Spółdzielni	i	interesowania	się	jej	problemami.

Kierownik Osiedli KSM 
„Haperowiec” i „Śródmieście”
inż. Andrzej MiKOłAjczyK
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