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Zarz¹d Katowickiej  Spó³dzielni Miesz ka nio wej 
oraz Rada i Administracja Osiedla Ligota  

uprzejmie zapraszaj¹ na

Zebranie OSieDLOWe 

które odbêdzie siê w środę, 6 marca 2013 r.  
o godz. 1600 w Sali Konferencyjnej KSM  
przy ulicy Klonowej 35c w Katowicach

 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
RADY OSIEDLA LIGOTA ZA 2012 ROK

W roku 2012 Rada Osiedla działała w skła-
dzie:
n Krystyna Wojtas – przewodnicząca oraz 

członek Komisji Społeczno-Kulturalnej,
n Halina MazureK – zastępca przewod-

niczącej oraz członek Komisji Społeczno-                                     
Kulturalnej,

n agnieszka KrupsKa – sekretarz oraz 
przewodnicząca Komisji Społeczno-Kultu-
ralnej,

n	 Józef	zarycKi – członek Rady Osiedla 
oraz przewodniczący Komisji Inwestycyjno-
-Technicznej,

n jacek MacHalsKi – członek Rady Osie-
dla oraz członek Komisji Inwestycyjno-
-Technicznej, 

n	 Józef	WardziaK – członek Rady Osie-
dla,

n Herta May – członek Rady Osiedla do 
marca 2012 r. w związku z wyprowadzką.   

n Miejsce jej objął zastępca członka Rady 
Osiedla Pan Henryk BielaWsKi, obec-
nie członek Rady Osiedla i członek Komisji 
Inwestycyjno-Technicznej.  

Członkiem Rady Nadzorczej z osiedla jest Pan 
piotr pieczara.

W minionym roku Rada Osiedla odbyła 12 
posiedzeń.

Przeprowadziła przegląd kompleksowy zaso-
bów naszego osiedla

Uczestniczyła w pełnym składzie w imprezach 
organizowanych przez Administrację i Komisję 
Społeczno-Kulturalną.

Na posiedzeniach rozpatrywano sprawy do-
tyczące:
n realizacji planów gospodarczych i remon-

towych, wprowadzając korekty do nich   
w związku z wynikłymi potrzebami, któ-
re wymagały załatwienia w pierwszej ko-
lejności,

n stanu zadłużenia mieszkańców wobec Spół-
dzielni, podejmując statutowe działanie wo-
bec dłużników, 

n rozpatrywania skarg i wniosków wniesio-
nych przez Mieszkańców, Radę i Admini-
strację Osiedla, Zarząd i Radę Nadzorczą 
KSM,

n przestrzegania regulaminów obowiązują-
cych w KSM przez mieszkańców, najemców 
lokali mieszkalnych i użytkowych, placu 
sportowo-rekreacyjnego,

n analizowano sytuację osiedla pod względem 
bezpieczeństwa mieszkańców i występują-
cych zagrożeń. 

Członkowie Rady Osiedla śledzili jakość 
usług i robót wykonywanych przez podmioty go-
spodarcze w ramach zawartych umów oraz zadań 
wykonywanych przez Administrację Osiedla.

Utrzymujące się od ubiegłych lat zadłużenie 
na kosztach eksploatacji osiedla było  powodem  
reakcji  Rady  Nadzorczej,  która  nakazała  je-
go zlikwidowanie  (informacja przekazana przez 
przedstawiciela osiedla w Radzie Nadzorczej).

W celu likwidacji tego problemu Rada Osie-
dla zmuszona była podwyższyć stawki opłat za 
lokale mieszkalne Uchwałą nr 4/4/2011 z dnia 
30.11.2011 r., która obowiązuje od 1.04.2012 r. 
Podwyżka ta i weryfikacja wydatków pozwo-
liła na zamknięcie roku ubiegłego z niewielką 
nadwyżką.

W listopadzie 2012 r. przyjęte zostały plany 
na 2013 r. dotyczące:
n funduszu remontowego w części „B” 

Uchwałą nr 1/05/2012 z dnia 28.11.2012 r.
n działalności społeczno-kulturalnej 
 Uchwałą nr 3/7/2012 r. z dnia 28.11.2012 r.
n założeń ekonomiczno-gospodarczych 

Uchwałą nr 2/6/2012 z dnia 28.11.2012 r. 

Rada Osiedla podejmując decyzje i działania 
uwzględnia oczekiwania wszystkich Mieszkań-
ców i starała się zaspakajać je w zakresie bez-
pieczeństwa, potrzeb kulturalnych, estetyki zaso-
bów mieszkaniowych i infrastruktury osiedlowej  
w miarę posiadanych środków.

Pragnę podziękować za współpracę w imie-
niu całej Rady Osiedla, Zarządowi Katowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, Radzie Nadzorczej, 
Administracji Osiedla oraz Centrum Zarządzają-
co-Usługowemu KSM, jak również wszystkim 
Lokatorom, którzy pisemnie lub osobiście na 
posiedzeniach Rady informowali o problemach 
Mieszkańców. Uwagi kierowane pod naszym ad-
resem bardzo nam pomagały w rozwiązywaniu 
istotnych dla osiedla problemów. Dziękujemy za 
udział w zebraniach i imprezach organizowanych 
przez Radę i Administrację Osiedla. Wszystkich 
Mieszkańców zachęcam do czynnego udziału 
w Zebraniu Osiedlowym, które odbędzie się 6 
marca br. o godz. 16.00 w siedzibie Katowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej.

Przewodnicząca Rady Osiedla              
KRystyna  WOjtas                        
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
OSIEDLA „LIGOTA” KSm W ROKu 2012

56,55%

38,78%

3,05%1,62%

Odrębna własność 
315 mieszkań
Spółdzielcze 
własnościowe  
216 mieszkań
Spółdzielcze loka-
torskie 17 mieszkań
Umowa najmu 9 
mieszkań

73,43%

26,57%

Lokale członków 
Spółdzielni 409 
mieszkań
Lokale nieczłonków 
Spółdzielni 148 
mieszkań

STRUKTURA MIESZKAŃ OSIEDLA LIGOTA 
(wg praw do lokalu na dzień 31 grudnia 2012 roku)

Szanowni	Państwo!

Administracja Osiedla „Ligota” stosow-
nie do § 100 pkt. 3 Statutu Katowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej  przedstawia  

sprawozdanie z działalności administracyjno– 
gospodarczej osiedla za 2012 r.  

Wytyczone dla Administracji zadania ustalo-
ne zostały w planie gospodarczo-finansowym 
osiedla, przyjętym przez Radę Osiedla (Uchwała 
Nr 2/2/2011 z dnia 30.11.2011 r.) oraz Zebranie 
Osiedlowe w dniu 23.03.2012 r. stanowiące jed-
nocześnie część planu gospodarczo-finansowego 
Katowickiej spółdzielni Mieszkaniowej

Strukturę mieszkań Osiedla „Ligota” (wg 
praw do lokalu na dzień 31.12.2012 r.) przed-
stawiamy na wykresach obok.

I.	DZIAŁALNOŚĆ	EKSPLOATACYJNA

W planie gospodarczo-finansowym osiedla 
na rok 2012 założono zbilansowanie kosztów  
z wpływami. Przychody na eksploatację wynio-
słyby (w przypadku wnoszenia opłat miesięcz-
nych w terminie przez użytkowników 100% lo-
kali) 1.495.102	zł.

Roczne rzeczywiście poniesione koszty eks-
ploatacji za objęty sprawozdaniem okres, za-
mknęły się kwotą 1.478.267	zł.

W szczególności koszty te obejmują wydatki 
związane z bieżącą eksploatacją i utrzymaniem 
części wspólnych budynków i terenów osiedlo-
wych, a także między innymi usług związanych  
z dostawą mediów (bez kosztów centralne-
go ogrzewania), czynnościami wynikającymi  
z przepisów Prawa Budowlanego (w tym art.62) 
i obowiązków zarządzającego nieruchomościami 
w tym na: (szczegółowo koszty eksploatacji pre-
zentuje tabela z lewej od góry na str. 3).

Dużym problemem powodującym zakłócenia 
w płynności finansowej Spółdzielni są zadłużenia 
użytkowników mieszkań z tytułu nie wnoszenia 
opłat, których wysokość na dzień 31.12.2012 r. 
wynosiła:
ZADŁUŻENIA	BIEŻĄCE         129.019,15 zł.
ZADŁUŻENIA	ZASĄDZONE     45.604,63 zł.
ZADŁUŻENIA	SPORNE              11.146,89 zł.
ZALEGŁOŚCI	OGÓŁEM          185.770,67 zł.

Strukturę zadłużeń w opłatach za lokale pre-
zentuje tabela z po prawej od góry na str. 3.

II.	DZIAŁALNOŚĆ	REMONTOWA

Na cele remontowe i konserwacyjne w naszym 
osiedlu przychody (w przypadku wnoszenia opłat 
miesięcznych w terminie przez użytkowników  
w 100% lokali) w 2012 r. wyniosły 508.821	zł, 
w tym bilans otwarcia roku na kwotę 35.326 
zł, a rzeczywiście wydatkowana została kwota 
496.950	zł.

Przedstawiamy poniżej strukturę rzeczowo-fi-
nansową robót wykonanych na osiedlu:
1. W y m i a n a  s t o l a r k i  o k i e n n e j                                                                                    

19.438	zł.
 w tym realizowana przez mieszkańców we 

własnym zakresie 
 (koszt refundacji) na kwotę  – 8.830 zł.
2. r o b o t y  e l e k t r y c z n e  n a  k w o t ę                                                                                  

23.107	zł.
n w tym oświetlenie przy Zielonogórskiej 13a-

-21a  – 12.293 zł.

n pomiary i naprawa instalacji odgromowych                 
7.124 zł.

n przebudowa rozdzielni głównej prądu                          
3.690 zł.

3.	 Roboty	wod.-kan.,	gaz																		57.510	zł.
 w tym:
n  usuwanie nieszczelności w instalacjach ga-

zowych – 11.822 zł. 
n  przebudowa kratki ściekowej Warmińska 

11ab – 7.767 zł.
n  budowa nowej kratki ściekowej Warmińska 

11ab – 10.701 zł.
n  przebudowa pionu kanalizacyjnego Warmiń-

ska 11b – 4.336 zł.
n  usuwanie awarii na osiedlu – 22.884 zł.
4. r o b o t y  d e k a r s k i e   n a  k w o t ę                                                                                      

8.932	zł. 
n w tym naprawy dachów Zielonogórska 13a-

-21a, Ligocka 70, 70a, Wodospady 6. 

5.	 Odnowa	pomieszczeń	ogólnego	użytku na 
kwotę 5.188	zł.

n malowanie piwnic budynków Wodospady 8a 
i Ligocka 70.

6. Ma ł a 	 a r c h i t e k t u r a  n a  k w o t ę                                                                                 
221.312	zł.

  w tym:
n  przebudowa dróg przy budynku Zielonogór-

ska – 164.999 zł.

n  chodnik Armii Krajowej – 12.177 zł.
n  droga i chodnik Wodospady 8a  – 44.136 zł.
7. Remont	dźwigów na kwotę (stanowi ona 

50% wartości robót) 97.958	zł.
n Wymiana dźwigu w budynku Wodospady 6
8.	 Pozostałe	 roboty	 realizowane	 systemem	

gospodarczym na kwotę 24.165	zł.
 tj. naprawa ogrodzenia boiska, balustrady 

przy budynkach Wodospady 8a, Wodospady 
4a,  Ligocka 70; naprawa drogi przy budynku 
Warmińska 11ab; naprawa drogi przy Zie-
lonogórskiej, naprawa ogrodzeń (wymiana) 
przy zieleńcach w  tym zakupiono materiały 
na kwotę  13.171 zł.                                              

W zasobach osiedla były i są prowadzone ro-
boty remontowe sieci centralnego ogrzewania, 
ocieplenia,  których koszty finansowane były  
i są  z funduszu remontowego część „A”.

Na str. 3 z lewej od dołu znajduje się tabe-
la z zestawieniem kosztów ulepszeń i prac po-
niesionych od roku 1992 do dnia 31.12.2012 r.  
z centralnej części funduszu remontowego Spół-
dzielni oraz naliczonych wpływów z odpisów 
na działania energooszczędne i termomoderni-
zacyjne (wg kosztów w dacie poniesienia w zł.)

Środki z opłat za lokale rozdysponowaliśmy 
tak, aby zabezpieczyć najpilniejsze potrzeby. 

(Dokończenie na str. 4)
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
OSIEDLA „LIGOTA” KSm W ROKu 2012

Lp WYSZCZEGÓLNIENIE WPŁYWY
(zł.)

KOSZTY
(zł.)

WYNIK
(zł.)

1 Energia elektryczna 66 122 64 154 + 1 968

2 Koszty obsługi osiedla
(w tym płace pracowników umysłowych z

narzutami, bhp, koszty utrzymania

pomieszczeń administracyjnych, transport,

opłaty telekomunikacyjne, opłaty bankowe,

amortyzacje, koszty posiedzeń Rady Osiedla)

228 558 259 373 -30 815

3 KOSZTY INNE osiedla w tym:

płace pracowników fizycznych z

narzutami,materiały eksploatacyjne, opłaty

wieczystego użytkowania gruntu, podatek od

nieruchomości, czyszczenie przewodów

kominowych, ubezpieczenie rzeczowe,

pielęgnacja zieleni, odśnieżanie, kontrole

szczelności instalacji gazowej, deratyzacja,

pogotowie techniczne

367 596 333 088 +34 508

4 Zimna woda 474 513 481 414 -6 901

5 Wywóz nieczystości 172 824 158 476 +14 348

6 Usługi gospodarzy 103 257 106 111 -2 854

7 Odczyty wody 6 633 5 726 +907

8 Dostarczanie sygnału RTV 19 326 19 251 +75

9 Konserwacja domofonów 10 013 10 552 -539

10 Konserwacja dźwigów 32 444 27 805 +4 639

11 Pozostałe przychody i koszty 13 816 12 317 +1 499

Razem 1 495 102 1 478 267 16 835

Bilans otwarcia roku 2012 - - -13 817

Wynik roku - - 3 018

LIGOCKA 70 31 279

LIGOCKA 70A 9 540

WODOSPADY 4A 19 283

WODOSPADY 6 11 685

WODOSPADY 8A 46 413

WARMIŃSKA9-11-13 9 344

11 259

13 4 636

WARMIŃSKA11AB 11A 11 025

11B -

WARMIŃSKA13ABC 13A 9

13B 167

13C 25 515

WARMIŃSKA15-17-19 15 -

17 516

19 884

WARMIŃSKA19ABC 19A 5 746

19B -

19C 316

ZIELONOGÓRSKA 13-21 13 -

15 2 878

17 212

19 3 395

21 1 975

ZIELONOGÓRSKA
13A-21A

13A 426

15A 175

17A 462

19A 1 133

21A 516

ARMII KRAJOWEJ 50ABC 50A 1 531

50B 16 631

50C -

Adres budynku
Razem koszty
za lata 1992-

2012
(w zł.)

Wpływy z
odpisów za lata

1997-2012
(w zł.)

Saldo (3-2)
(w zł.)

Saldo na 1 m2
(w zł.)

Średnie saldo
statystycznie

na 1 lokal
(w zł.)

1 2 3 4 5 6

Zielonogórska 13a-21a 296 260 629 254 332 994 122,83 6 659,88

Zielonogórska 13-21 310 430 628 864 318 434 117,56 6 368,67

Warmińska 9-13 134 796 377 403 242 607 149,13 8 086,90

Armii Krajowej 50abc 219 746 374 822 155 077 96,01 5 169,22

Warmińska 11ab 288 642 305 296 16 654 12,66 555,12

Wodospady 8a 782 608 672 787 -109 821 -37,88 -1 663,95

Warmińska 13abc 462 187 273 887 -188 300 -159,68 -7 845,85

Ligocka 70a 821 510 613 567 -207 942 -78,66 -3 780,77

Ligocka 70 875 865 647 845 -228 020 -78,60 -3 562,81

Warmińska 15-19 679 610 277 300 -402 310 -337,12 -16 762,93

Wodospady 6 1 115 037 613 310 -501 727 -189,80 -9 122,31

Warmińska 19abc 797 936 278 840 -519 095 -432,09 -21 628,98

Wodospady 4a 1 205 489 613 418 -592 071 -223,98 -10 764,93

Razem 7 990 117 6 306 595 -1 683 522 -61,71 -3 022,48

STRUKTURA	ZADŁUŻEŃ	 
W	OPŁATACH	ZA	LOKALE	 

W	POSZCZEGÓLNYCH	BUDYNKACH

ZAŁOŻENIA EKONOmICZNO-GOSPODARCZE 
OSIEDLA „LIGOTA” KSm NA ROK 2013

Planowane koszty z działalności eksploatacyj-
nej                                   2.889.680	zł.

Planowane wpływy z opłat za lokale mieszkal-
ne                                   2.905.480	zł.

Pełne pokrycie kosztów będzie możliwe tylko 
przy założeniu likwidacji zadłużeń w opłatach, 
natomiast jeśli taka nie nastąpi będzie potrzeb-

ne ograniczenie planowanego zakresu robót re-
montowych realizowanych w zasobach Osiedla.

 I.	DZIAŁALNOŚĆ	REMONTOWA

 W wyniku obligatoryjnych kontroli stanu tech-
nicznego budynków i ich otoczenia do Planu Re-
montów na rok 2013, zatwierdzonego Uchwałą 
Rady Osiedla Nr 1/5/2012 z dnia 28.11.2012 r., 
przyjęto zakres rzeczowo-finansowy jak niżej:

1) Wymiana stolarki okiennej na kwotę                                                                
31.840	zł.

n    w tym realizowana przez Spółdzielnię  
w mieszkaniach  2.900 zł.

n oraz realizowana przez mieszkańców we wła-
snym zakresie 

      (koszt refundacji) na kwotę 28.940 zł.
2)		 Remont	kominów		na kwotę	80.000	zł.	
n    wymiana nasad kominowych, tynkowanie na 

dachach budynków Osiedla.  
3)		 Wymiana	poziomów	kanalizacji	sanitarnej 

w	budynku	Wodospady	8a – 50.000	zł.
4) Remont	 chodników	 i	 dróg na kwotę                                                               

220.000	zł.
n   w tym: chodniki przy Ligockiej 70a                     

60.000 zł.
n chodniki przy Ligockiej 70 – 30.000 zł.
n chodniki przy Wodospady 8a – 10.000 zł.
n	drogi i chodniki przy Warmińskiej 11ab 

120.000 zł.

(Dokończenie na str. 4)
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Sprawozdanie  
Z REALIZACJI WNIOSKóW

PODJęTYCh PRZEZ  
ZEbRANIE OSIEDLOWE  

W 2012 R.
1) Wnioskuje się o uporządkowanie cyrkulacji 

ciepła w instalacji centralnego ogrzewania     przy 
ul. Warmińskiej 13 (budynek 9-11-13).

– Wniosek zrealizowano.
2) Wniosek o odbywanie Zebrań Osiedla „Li-

gota” w rejonie jej zasobów mieszkaniowych.
– Zasoby osiedla „Ligota” zlokalizowane są  

w czterech rejonach tj. Ligocka – Wodospady, 
Zielonogórska, Warmińska oraz Armii Krajowej 
w Piotrowicach. Odległości pomiędzy poszczegól-
nymi zespołami budynków wynoszą od 4-6 km. 
Rada Osiedla, analizując w jakim obrębie należy 
organizować kolejne zebranie uznała, że organi-
zując w rejonie jednego zespołu pozostałe trzy 
zespoły muszą dojechać. Postanowiła zatem zor-
ganizować zebranie w sali konferencyjnej KSM, 
gdzie z dojazdem mają równe szanse mieszkańcy 
czterech zespołów budynków. Ponadto sala kon-
ferencyjna udostępniania jest bezpłatnie.

3) Wniosek o zabudowę śmietnika użytko-
wanego przez mieszkańców budynków przy ul. 
Zielonogórskiej 13-21 i 13a-21a jako kontynu-
acja pisma mieszkańców skierowanego do KSM   
z dnia 27.01.2012 r. i odpowiedzi Spółdzielni na 
nie z dnia 12.03.2012 r.
–	Rada  Osiedla „Ligota” na posiedzeniu  

w dniu 29.08.2012 r. realizację wniosku omawiała 
z Mieszkańcami (Wnioskodawcami) zaproszony-
mi na posiedzenie.

Ponieważ od lipca 2013 r. mają być wprowadzo-
ne zmienione zasady wywozu odpadów komunal-
nych oraz ze względu na przewidywane znaczne 
koszty  zmiany lokalizacji składowiska, jak rów-
nież przy braku terenu na jego normatywne zlo-
kalizowanie Rada Osiedla postanowiła realizację 
wniosku przesunąć na rok 2014.

4) Wnosi się o rozważenie podczas projekto-
wania docieplenia budynków ujęcia docieplenia 
stropów piwnicznych budynków przy ul. Zielo-
nogórskiej 13-21 i 13a-21a.

– Podczas docieplenia budynków uwzględnio-
ne będą docieplenie ścian przyziemia i podziemia 
bez konieczności docieplenia stropów piwnic. Re-
alizacja po 2014r.

5)	Wnosi	się	o	poszerzenie	parkingu	przy	ul.	
Zielonogórskiej	13a-21a	jako	kontynuacja	pi-
sma	Mieszkańców	KSM	z	dnia	07.03.2012	r.	

–  Wniosek zrealizowano.    
6) Wnosi się o informowanie raz w roku człon-

ków wspólnot mieszkaniowych istniejących w 
budynkach przy ul. Zielonogórskiej i ul. War-
mińskiej o ich zadaniach i formach działalności 
i współdziałania z organami.

– Wniosek jest realizowany. Sprawozdania Ad-
ministracji i Rady Osiedla jest drukowane jako do-
datek do Wspólnych Spraw i dostarczane wszyst-
kim mieszkańcom łącznie z członkami Wspólnot. 
Dotyczy również sprawozdania Zarządu KSM i 
Rady Nadzorczej. Wszyscy członkowie Wspólnot 
otrzymują raz w miesiącu gazetę Wspólne Sprawy.    

7) Wnosi się doprowadzenie do prawidłowego 
oświetlenia w rejonie budynku przy ul. Zielono-
górska 13a-21a.

 – Wniosek zrealizowano.
8) Wnosi się o wykonanie chodnika wokół 

bloku Warmińska 11ab wraz z dojściem do  ul. 
Medyków.

– Ujęto do realizacji w planie remontów na 
rok 2013.

9) Wnosi	się	o	wykonanie	parkingu	(utwar-
dzeniu	terenu)	przy	ul.	Warmińskiej	w	miejscu	
po	dawnej	kotłowni.

– Ujęto do realizacji w planie remontów na 
rok 2013.

5)		 Przesunięcie	środków	do	części	„A”	fun-
duszu	remontowego                     65.480	zł. 

      celem przyspieszenia spłaty zobowiązań nie-
ruchomości usytuowanych w Osiedlu                                                                                         

6)  odpis	na	fundusz	interwencyjny	  6.600	zł.
7)  spłata	odsetek	od	kredytu												11.710	zł.
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ZAŁOŻENIA EKONOmICZNO-GOSPODARCZE 
OSIEDLA „LIGOTA” KSm NA ROK 2013

(Dokończenie ze str. 3) Koszty planowanych robót finansowanych z 
części funduszu remontowego B w 2013 roku 
planowane są na kwotę 465	630	zł.	przy plano-
wanych wpływach 503	910	zł. (wg hipotetycz-
nych naliczeń z odpisu na fundusz remontowy). 

Kierownik administracji Osiedla          
inż.  Franciszek KREjZa     

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNO-
-KuLTuRALNEJ OSIEDLA ZA 2012 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI  
SPOŁECZNO-KuLTuRALNEJ OSIEDLA                                           

NA ROK 2013 

Łączne wpływy na fundusz społeczno – kulturalny Osiedla „Ligota” w roku 2012 wyniosły  15.737 
zł.	Zgodnie z planem zostały one przeznaczone na pokrycie kosztów niżej wymienionych imprez:

n Dzień Dziecka wraz ze spotkaniem integracyjnym w którym wzięło udział 100 osób - koszt  
5.499	zł.

n Ognisko dla Mieszkańców Osiedla w którym brało udział 100 osób – koszt  3.497	zł.
n Mikołaj dla dzieci – impreza organizowana w Gimnazjum nr 22 przy ul. Hetmańskiej w Kato-

wicach - koszt imprezy 3.980	zł. (udział wzięło 64 dzieci).
 W kwotach imprez ujęty został koszt ubezpieczenia imprez masowych. 
 Razem z ubezpieczeniem wydatkowano 12.976	zł.

Pozostałe środki niewykorzystane w 2012r.  w wysokości  2.761	zł	przeszły saldem na fundusz 
społeczno-kulturalny 2013 r. 

Mieszkańcy naszego Osiedla uczestniczyli również w imprezach organizowanych przez Dział 
Społeczno-Kulturalny KSM.

Za duży wkład w organizację ww. imprez należy się podziękowanie członkom Rady Osiedla, 
pracownikom Administracji oraz naszym mieszkańcom, którzy swoim zaangażowaniem i uczest-
nictwem przyczynili się do wzrostu rangi Osiedla Ligota w skali Spółdzielni.

Wpływy z opłat na działalność spo-
łeczno-kulturalną (łącznie z bilan-
sem otwarcia) w roku  2013 wynio-

są wg naliczeń 13.910	 zł.	przy stawce odpisu 
0,05 zł/m2.

Zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Osiedla 
(Uchwała nr 3/7/2012 z dnia 28.11.2012r.) pla-
nem wpływy będą przeznaczone na organizację 
niżej podanych imprez:
n Dzień Dziecka ze spotkaniem integracyjnym 

Mieszkańców II kwartał 2013 r. 
 Kwota planowana 6.010	zł.  Planowana ilość 

uczestników 200.
n Ognisko dla Mieszkańców Osiedla „Poże-

gnanie lata”–  III kwartał 2013r. 

 Kwota planowana 3.500	zł.  Liczba uczest-
ników 100.

n Mikołaj - IV kwartał. Kwota planowana 
4.400	zł. Ilość osób 80.

 W kosztach imprez uwzględniono koszt 
ubezpieczenia imprez.

 Razem zaplanowane wydatki: 13.910	zł.
  Zaplanowano imprezy z udziałem około 380 

osób Rada Osiedla wspólnie z Administracją do-
łoży wszelkich starań aby przedstawiony plan 
działalności  społeczno-kulturalnej został w peł-
ni zrealizowany, a naszych mieszkańców zapra-
szamy do skorzystania z przedstawionych ofert.

Kierownik administracji Osiedla          
inż.  Franciszek KREjZa     

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
GOSPODARCZEJ OSIEDLA „LIGOTA” KSm 

W ROKu 2012
(Dokończenie ze str. 2)

Staramy się gospodarować oszczędnie i roz-
sądnie, wydając pieniądze naszych mieszkańców 
tam, gdzie jest to niezbędne oraz pilnując, aby 
stan naszych zasobów mieszkalnych nie odbie-
gał standardem od coraz wyższych oczekiwań 
mieszkańców.

Przedstawiając	 niniejsze	 sprawozdanie	
oraz	 założenia	 ekonomiczno-gospodarcze,	
Administracja	Osiedla	 prosi	mieszkańców	 
o	życzliwą	i	konstruktywną	dyskusję,	jak	rów-
nież	o	przychylną	i	obiektywną	ocenę.	

Kierownik administracji Osiedla          
inż.  Franciszek KREjZa          


