
WSPÓLNE SPRAWY OSIEDLA LIGOTA                                                                                                1

WSPÓLNE
SPRA WY IS

SN
 1

2
3
2
–
5
9
2
9

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

Zarząd Katowickiej Spółdzielni  Mieszkaniowej  

zawiadamia, że  Zebranie Osiedlowe 

Osiedla liGOTa

odbędzie się w środę, 25 listopada 2015 roku, 

o godz. 1600 w Sali Konferencyjnej KSM  

przy ul. Klonowej 35 c w Katowicach

OKRESOWE SpRaWOzdaniE zaRzĄdU
KaTOWiCKiEJ SpÓŁdziELni MiESzKaniOWEJ

z dziaŁaLnOŚCi W 2015 ROKU

pORzĄdEK ObRad
zEbRania OSiEdLOWEgO 

(Ciąg dalszy na str. 2)

1.	 Otwarcie	Zebrania,	wybór	Prezydium	Zebra-
nia	Osiedlowego,	zapoznanie	z	porządkiem	
obrad	Zebrania	oraz	wybór	Komisji:	Wybor-
czej,	Mandatowo-Skrutacyjnej	i		Wniosko-
wej.

2.	 Ustalenie	liczebności	Rady	Osiedla	w	ka-
dencji	2015-2019.

3.	 Zgłaszanie	kandydatów	do	Rady	Osie-
dla	KSM.

4.	 Okresowe	sprawozdania:
a)	 Zarządu	z	działalności	w	roku	2015,	
b)	 Rady	Osiedla	z	działalności	w	roku	2015,
c)	 kierownictwa	Osiedla	z	działalności	Ad-

ministracji	Osiedla	w	roku	2015,		w	tym																							
z	realizacji	wniosków	uchwalonych	przez	
poprzednie	Zebranie	Osiedlowe.

5.	 Przedstawienie	projektu	osiedlowego	pla-
nu	działalności	gospodarczo-finansowej																						
i	społeczno-kulturalnej	na	2016	rok.

6.	 Sprawozdanie	Komisji	Wyborczej	(przed-
stawienie	listy	kandydatów).

7.	 Wybory	członków	Rady	Osiedla.
8.	 Dyskusja.
9.	 Sprawozdanie	Komisji	Mandatowo-Skruta-

cyjnej	(ogłoszenie	wyników	wyborów).	
10.	Sprawozdanie	Komisji	Wnioskowej	i	uchwa-

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

11.	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”.

budynki i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej  

250.295 tys. zł, tj. 93,04%

grunty własne i prawa 
wieczystego użytkowania 17.304 

tys. zł, tj. 6,43%

pozostałe środki trwałe 
(dźwigi 

i urządzenia) 
1.415 tys. zł, tj. 0,53%

Wykres nr 1
Struktura wartości majątku trwałego kSm w 2015 roku

Szanowni Spółdzielcy!

Zarząd Katowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, zgodnie z posta-
nowieniami § 94, ust. 3 Statutu 

KSM, przedstawia niniejszym Członkom 
KSM okresową informację sprawozdaw-
czą dotyczącą działalności i sytuacji 
ekonomicznej naszego przedsiębiorstwa 
spółdzielczego w roku 2015. Zawarte 
w informacji dane zostały sporządzo-
ne na podstawie sprawozdań za okres 
od 1 stycznia 2015 r. do 30 września 
2015 r. oraz przewidywanego wykonania  
w IV kwartale 2015 roku.

Działalność Spółdzielni w okresie spra-
wozdawczym koncentrowała się na reali-
zacji założeń objętych rocznym planem 
gospodarczo-finansowym oraz działalności 
społeczno-kulturalnej i oświatowej za-
twierdzonym przez Radę Nadzorczą KSM, 
a także na zatwierdzonej przez Walne 
Zgromadzenie Strategii Ekonomicznej 
KSM oraz na wykonywaniu długoter-
minowych i bieżących zaleceń organów 
samorządowych, jak też innych wyni-

kających z obowiązujących przepisów 
i ustaw, w tym m.in. tych, które zalecały 
lub nakazywały poddanie się określonym 
kontrolom i lustracjom. 

Na przestrzeni 2015 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 jedno-
stek organizacyjnych, tj. Centrum 
Zarządzająco-Usługowego, Zakładów 
Celowych, Osiedli i placówek społecz-
no-kulturalnych i oświatowych,

2.  dążeniem do uzyskania właściwych 
relacji i wskaźników ekonomicznych 
oraz utrzymania stabilnej sytuacji 
finansowej Spółdzielni,

3.  prowadzeniem czynności organizacyj-
no-prawnych i finansowych niezbęd-
nych do realizacji wniosków członków 
związanych z dalszym przekształce-
niem lokali spółdzielczych na ich 

odrębną własność, przygotowaniem 
i podejmowaniem kolejnych uchwał 
Zarządu określających odrębną wła-
sność lokali w poszczególnych nieru-
chomościach budynkowych, bieżącą 
aktualizację uchwał podjętych w po-
przednich latach dostosowującą ich 
treść do zachodzących w tym okresie 



  2                                                                        WSPÓLNE SPRAWY OSIEDLA LIGOTA

SpRaWOzdaniE zaRzĄdU KSM
(Ciąg dalszy ze str. 1)

Wykres nr 2
Struktura członków kSm w 2015 roku 

członkowie oczekujący 
- 633  tj . 3,85%

członkowie zamieszkali 
- 14.269 tj . 86,70%

członkowie posiadający 
osobowość prawną i inni 

- 1.555 tj . 9,45%

zmian w strukturze osób uprawnio-
nych do lokali oraz kontynuowaniem 
prac zmierzających do uporządko-
wania spraw terenowo-prawnych dla 
wszystkich nieruchomości spółdziel-
czych i mienia spółdzielczego,

4.  dążeniem do uzyskania korzystnych 
dla Spółdzielni i Spółdzielców za-
pisów w nowo opracowanych przez 
Radę Miasta planach zagospoda-
rowania przestrzennego Katowic,  
a w szczególności – bieżące śledzenie 
i analizowanie projektowanych za-
pisów, opiniowanie i wnioskowanie 
zmian w tym zakresie, podejmowanie 
niezbędnych interwencji, itp.,

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 
(część „A” i część „B”).

Rok 2015, podobnie jak lata poprzednie, 
zapisał się jako kolejny rok nieprzychyl-
nych dla spółdzielczości trendów w za-
kresie zmian legislacyjnych, a zwłaszcza 

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 2016 roku.

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

i. Majątek trwały

Wartość majątku trwałego ogółem netto 
Spółdzielni na koniec 2015 roku wyniesie 
269.014 tys. zł, z czego przypada:
1)  na budynki i obiekty inżynierii lądowej 

i wodnej – 250.295 tys. zł, tj. 93,04%,
2)  na grunty własne i prawa wieczyste-

go użytkowania – 17.304 tys. zł, tj. 
6,43%,

dotyczącej nas sfery mieszkaniowej, za-
uważalne było również dalsze postępujące 
pogarszanie się warunków prowadzenia 
działalności gospodarczej przez polskie 
spółdzielnie. 

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. 

3)  pozostałe środki trwałe (dźwigi i urzą-
dzenia) – 1.415 tys. zł, tj. 0,53%. 

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

Ogółem w latach 2008-2015 nastąpiło 
zmniejszenie majątku trwałego Spółdzielni  
w sumie o 317.558 tys. zł, z czego 
w związku z procesem wyodrębniania 
własności lokali na rzecz poszczególnych 

członków o 256.388 tys. zł, ale nadal 
w zarządzie Spółdzielni pozostaje majątek 
trwały o wartości 525.402 tys. zł.

Strukturę wartości majątku trwa-
łego KSM w 2015 roku przedstawia 
wykres nr na str. 1.

ii. Sprawy członkowSkie 

W 2015 roku Spółdzielnia liczyła 16.457 
członków (w 2014 r. – 16.750 członków).  
W rejestrach Spółdzielni figuruje jeszcze 
2.921 kandydatów na członków KSM (w 
2014 r. – 2.923 kandydatów), pochodzą-
cych z zapisów w latach 80. ubiegłego 
stulecia. 

W bazie członkowskiej na przestrzeni 
2015 roku odnotowaliśmy zmiany sta-
nu członkowskiego:
n  zmniejszenie stanu osobowego o 427 

osób na skutek wystąpienia ze Spół-
dzielni, wykreślenia lub wykluczenia,

n  powiększenie o 134 osoby wskutek 
przystąpienia do Spółdzielni no-
wych członków,

n  per saldo liczba członków zmniejszyła 
się o 293.

Strukturę członków Spółdzielni 
w 2015 roku prezentuje obok wykres 
nr 2. 

iii. 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 jednoro-
dzinne, 860 garaży wolno stojących i 26 
wolno stojących pawilonów handlowych. 
Zarządzanie i administrowanie zasobami 
prowadzone jest w oparciu o 17 osiedli, 
wyodrębnionych organizacyjnie i eko-
nomicznie (z 16 administracjami) oraz 
Centrum Zarządzająco-Usługowe, zwa-
ne 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 wykres nr 3 
na str. 3.

koszty gospodarki zasobami miesz-
kaniowymi w 2015 roku, w skali całej 
Spółdzielni (łącznie wszystkie osiedla) 
obejmujące: koszty utrzymania i bieżą-
cej eksploatacji nieruchomości, koszty 
zużycia zimnej wody i odprowadzenia 
ścieków w lokalach i częściach wspól-
nych nieruchomości oraz koszty dosta-
wy i zużycia ciepła i podgrzania wody 
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SpRaWOzdaniE zaRzĄdU KSM
Wykres nr 3

Liczba LokaLi mieSzkaLnych w oSiedLach kSm w 2015 roku

Wykres nr 4
Struktura koSztów goSpodarki 

zaSobami mieSzkaniowymi kSm w 2015 roku

(Ciąg dalszy na str. 4)

Mały Staw - mieszkania w trakcie zasiedlania - budynki administrowane - przej-
ściowo - przez Zakład Usług Parkingowych KSM docelowo zostaną włączone do 
osiedla Graniczna.
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nakłady na remonty 
i konserwację (finansowane  

z funduszu remontowego
część " B" )

19,48%

koszty eksploatacj i  
51,86%

koszty energii cieplnej
28,66%

w lokalach, a także koszty konserwacji, 
napraw i bieżących remontów (w zakresie 
finansowanym z funduszu remontowego 
część „B”) – wyniosą ogółem 106.764.100 
zł, stanowiąc 96,94% kosztów plano-
wanych. Natomiast na pokrycie tych 
kosztów naliczone w ramach odpisów 
wpływy z opłat za lokale stanowią kwotę 
102.343.740 zł, (tj. 93,31% wpływów 
planowanych), co wskazuje, że roczne 
wpływy są niższe od poniesionych kosztów  
o 4.420.360 zł. 

Należy wyjaśnić, że wykazana wysokość 
„wpływów” jest podawana zgodnie z obo-
wiązującymi w gospodarce spółdzielczej 
przepisami – w wielkościach naliczonych, 
a nie w wysokości wpływów rzeczywiście 
uzyskanych, bowiem w rachunkowości 
spółdzielni mieszkaniowych ma zastoso-
wanie zasada rachunkowości memoria-
łowej, a nie kasowej. Powyższe oznacza, 
iż po stronie „wpływów” nie uwzględnia 
się zaległości i „niedopłat” występujących 
w opłatach za lokale. Wynik roku – sko-
rygowany o naliczony i odprowadzony 
do budżetu państwa podatek dochodowy 
oraz pożytki z działalności gospodarczej 
Spółdzielni, a także po uwzględnieniu 
bilansów otwarcia (sald), zamknie się 
nadwyżką w wysokości 2.188.250 zł (ob-
liczonej także memoriałowo).

Strukturę kosztów i wpływów gospo-
darki zasobami mieszkaniowymi ogó-
łem za rok 2015 prezentują graficznie 
wykres nr 4 obok i nr 5 na str. 4. 

Sytuacja w poszczególnych częściach 
strukturalnych gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi w roku 2015 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 eksploatacji 

zasobów mieszkalnych (bez kosztów 
ciepła i podgrzania wody):

n  koszty poniesione – 55.364.940 zł, 
co odpowiada wykonaniu kosztów 
planowanych w 99,33%; stanowią one 
51,86% kosztów gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi Spółdzielni,

n  wpływy – 55.372.950 zł, tj. 98,05% 
wpływów planowanych,

n  wynik netto po uwzględnieniu nad-
wyżki z lat ubiegłych (B.O.), odprowa-
dzonego należnego budżetowi państwa 
podatku dochodowego, pożytków oraz 
realizacji Uchwały nr 64/2015 Rady 

Nadzorczej KSM dotyczącej wyłącze-
nia z funduszu remontowego część 
„A” legalizacji wodomierzy – wynosi 
1.163.405 zł.

Statystyczne roczne koszty jednost-
kowe i średnie jednostkowe wpływy na 
eksploatację zasobów w poszczegól-
nych osiedlach KSM (w przeliczeniu 
na 1 m2) przedstawia wykres nr 6  
na str. 4. 

Uszczegółowiona informacja o sytuacji 
ekonomicznej i wynikach działania osiedli 
jest prezentowana odrębnie – w sprawoz-
daniach opracowanych przez poszczególne 
kierownictwa osiedli i Rady Osiedlowe.
2.  dostawa ciepła
–  koszty i wpływy dotyczące dostawy 

ciepła i podgrzania wody:
n  koszty – 30.602.210 zł, stanowią one 

28,66% kosztów gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi Spółdzielni,

n  wpływy zaliczkowe (do rozliczenia) 
– 29.123.170 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 bilans otwarcia oraz podatek 
dochodowy: (-) 2.604.880 zł.

3.  remonty
–  koszty remontów bieżących i wpły-

wy są odnoszone i rozliczane w ra-
mach funduszu remontowego część 
„B” i omówione w części dotyczącej 
gospodarki remontowej.
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SpRaWOzdaniE zaRzĄdU KSM
(Ciąg dalszy ze str. 3)

Wykres nr 5
Struktura wpływów (naLiczonych) goSpodarki  

zaSobami mieSzkaniowymi kSm w 2015 roku

Wykres nr 6
roczne jednoStkowe koSzty i wpływy na ekSpLoatację zaSobów (bez co i ccw)  z  b.o., zaLiczką  
na podatek dochodowy,  pożytkami oraz uchwałą nr 64/2015 rn z uwzgLędnieniem  zaLegłości  

w opłatach za LokaLe w 2015 roku

wpływy na remonty  
i konserwacje (finansowane  

z funduszu remontowego 
część " B" )

17,44%

wpływy na eksploatację 
54,10%

zaliczki na koszty ciepła
28,46%
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Gospodarka remontowa prowadzona 
była w oparciu o stosowne plany przyjęte 
przez właściwe statutowo organy Spół-
dzielni (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 Osiedla, a akceptowało Walne Zgro-
madzenie odbyte w częściach w dniach 
17 i 18 czerwca 2015 roku.

Realizacją remontów w Spółdzielni zaj-
mują się:
n  Osiedla KSM – w granicach dyspozycji 

funduszem remontowym część „B” 
– gdzie tę część opłat miesięcznych 
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 fundu-
szem remontowym część „A” w ramach 
zakreślonych przez Walne Zgroma-
dzenie w uchwale, uszczegółowionej 
dla konkretnego roku, wieloletniej 
Strategii Ekonomicznej. Stawkę od-
pisu na tę część funduszu remonto-
wego w zakresie dotyczącym działań 
termomodernizacyjnych i moderni-
zacyjnych oraz działań energoosz-
czędnych uchwala Rada Nadzorcza 
Spółdzielni. Wysokość stawki doty-

cząca działań termomodernizacyjnych 
pozostaje na niezmienionym poziomie 
od stycznia 2004 roku, a dotycząca 
działań energooszczędnych od lipca 
2001 roku – przy ogólnym wzroście 
wszystkich kosztów. Dobór wyko-
nawców prowadzony jest w oparciu 
o przetargi i wybór ofert organizowane 
przez Zarząd, a przeprowadzony przez 
wieloosobową Komisję Przetargową 
Spółdzielni. Poprawność i efektywność 
przeprowadzonych procedur prze-
targowych podlega corocznej ocenie 
Rady Nadzorczej KSM, a także jest 
kontrolowana w toku okresowych lu-
stracji zewnętrznych.

W finansowanych z funduszu remon-
towego część „A” odbiorach robót wyko-
nywanych w poszczególnych osiedlach 

uczestniczą obok przedstawicieli „Cen-
trum” przedstawiciele administracji i Rad 
Osiedli. 

W roku 2015 (nie są to dane bilansowe):
–  koszty i wpływy dotyczące funduszu 

remontowego część „b”:
n  koszty poniesione ogółem 20.796.950 

zł, co odpowiada wykonaniu kosztów 
planowanych w 108,24%,

n  wpływy ogółem (wg naliczeń) 
17.847.620 zł, tj. 94,38% wpły-
wów planowanych,

n  wynik finansowy roku na fundu-
szu remontowym część „B” wynosi 
(-)2.949.330 zł, natomiast liczony w ra-
chunku ciągnionym wynosi 3.629.725 
zł; jest to jednak wartość teoretyczna 
(wynikająca z zasady rachunkowości 
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za 12 mieSięcy 2015 roku

   

(Ciąg dalszy na str. 6)

memoriałowej), bo weryfikuje ją po-
ziom zaległości w opłatach;

–  koszty i wpływy dotyczące funduszu 
remontowego część „a”:

n  koszty poniesione – ogółem 25.067.000 
zł, co odpowiada wykonaniu kosztów 
planowanych w 93,30%,

n  wpływy ogółem (łącznie z efektem III 
strony finansowania – płatności roz-
łożone w czasie) 28.128.805 zł, tj. 
81,35% wpływów planowanych,

n  wynik finansowy roku na funduszu re-
montowym część „A” wynosi 3.061.805 
zł, natomiast liczony w rachunku cią-
gnionym wynosi 3.282.378 zł.

Z funduszu remontowego część „A” finan-
sowane były prace określone dla roku 2015  
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 bu-
dynkach. Uwzględniono tu po stronie 
wydatków także założoną w planie 
spłatę wymagalnych w tym okresie rat 
kredytowych (związanych z finansowa-
niem robót zrealizowanych w osiedlach  
w latach minionych) ze środków tego 
funduszu. 

Nakłady na remonty kapitalne i mo-
dernizacje finansowane z funduszu 
remontowego część „A” oraz źródła 
wpływów na ten fundusz w 2015 roku 
przedstawia obok tablica nr 1.

iV. zaleGłości w opłatach 
i windykacja  

należności Spółdzielni

Bieżącą możliwość realizacji rzeczowych 
zadań planowych, jak i płynność finan-
sową Spółdzielni ogranicza niestety, wy-
stępujące zjawisko zadłużeń finansowych 
mieszkańców wynikające z niezachowania 
statutowych terminów wnoszenia opłat. 

Zaległości w 2015 roku oscylują w wy-
sokości 11,2 mln zł. W stosunku do ana-
logicznego okresu roku poprzedniego 
następuje, mimo intensyfikacji działań 
windykacyjnych, wzrost zaległości w opła-
tach, co po części jest w naszej ocenie 
konsekwencją wpływu niekorzystnych 
zjawisk gospodarczych na kondycję finan-
sową budżetów domowych wielu zamiesz-
kujących w naszych zasobach rodzin. 
Wskaźnik zaległości w opłatach liczony 
w stosunku do wpływów memoriałowych 
w 2015 roku oscyluje na poziomie 8,20%. 

W 2015 roku wykorzystywano na bie-
żąco różnorodne prawnie dozwolone in-
strumenty windykacji należności oraz 
działania na drodze wewnątrzspółdzielczej 
(Rady Osiedli, Zarząd i Rada Nadzorcza), 
a także zewnętrzne formy dochodzenia 

należności prowadzone na zlecenie Spół-
dzielni przez wyspecjalizowane firmy win-
dykacyjne. 

W okresie od 1.01.2015 roku do 
28.10.2015 roku w ramach działań zmie-
rzających do poprawy sytuacji na odcinku 
dochodzenia należności:
n  wysłano 4.049 wezwań do zapłaty,
n  w sytuacjach uzasadnionych Spół-

dzielnia wyraziła zgodę na ratalną 
spłatę lub prolongatę terminu spłaty 
zadłużeń 409 osobom,

n  odbyto dotychczas 10 posiedzeń Za-
rządu, na które zaproszono 238 za-
dłużonych członków,

n  opracowano 97 wniosków zadłużonych 
członków – skierowanych przez Zarząd 
do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą,

n  przekazano 323 sprawy do Działu 
Obsługi Prawnej celem skierowania 
na drogę postępowania sądowego,

n  przesłano do Urzędu Miasta Katowice 
120 wezwań do zapłaty odszkodowania 
za niedostarczenie lokali socjalnych na 
kwotę 605.830 zł – zawarto 47 ugód 
na kwotę 228.070 zł,

n  potwierdzono 738 wniosków do Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
o pomoc finansową dla konkretnych 
mieszkańców w formie dodatków 
mieszkaniowych - pomoc taką otrzy-
muje 380 gospodarstw domowych na 
łączną kwotę 972.680 zł,

n  przekazano 280 spraw do windykacji 
prowadzonej przez zewnętrzne fir-
my windykacyjne,

n  dokonano 11 wpisów do Krajowego 
Rejestru Długów,

n  skierowano na drogę sądową 207 poz- 
wów o zapłatę w sprawie zadłużeń 
z tytułu opłat i czynszów,

n  wszczęto 10 pozwów o eksmisję z lo-
kalu,

n  skierowano do sądu 11 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 admi-
nistracyjną 5 wniosków w sprawach 
innych (zasiedzenie, najem, zawezwa-
nie do próby ugodowej, wpis do KRS, 
wpis do ksiąg wieczystych, zgłoszenia 
wierzytelności do upadłości).

V. inweStycje
 
W 2015 roku Spółdzielnia kontynu-

owała zalecaną przez Radę Nadzorczą 
i Walne Zgromadzenie politykę spowol-
nienia procesów przygotowania i realizacji 
inwestycji. W zakresie części inwestycji, 
szczególnie co do których przygotowanie 
i wykonanie limitowały nadal istniejące 
uwarunkowania zewnętrzne – uniemożli-
wiające ich szybką realizację – przygoto-

 

L.p. Fundusz remontowy część "A" j.m. PLAN 2015 R.
Wykonanie 
zadań za                          

12 m-cy 2015 r.
1. 2. 3. 4. 5.

1. Wpływy, w tym: zł 34 579 010 28 128 805
z działalności gospodarczej (80% nadwyżki Zakładów Celowych) " 238 340 0
odpis na fundusz termomodernizacyjny      1,22 zł/m2 " 13 510 000 13 510 000
działania energooszczędne                       0,34 zł/m2 " 3 900 000 3 900 000
jednorazowe wpłaty z tyt. przydziału lokali " 3 000 5 000
odpłatność za podzielniki radiowe " 487 000 487 000
przesunięcie środków finansowych z funduszu remontowego część "B" " 2 282 500 2 277 255
odpłatność za wodomierze i ciepłomierze " 610 000 350 510
spłata zadłużenia " 200 000 140 000
płatności odroczone III strona finansowania " 13 348 170 4 200 000
 wpływy  wg uchwały RN nr 64/2015 " 1 059 040
 wpływy  wg uchwały RN nr 67/2016 2 500 000
zwrot nakładów poniesionych z fund. rem. "B" z tyt. przyspieszeń ociepleń -300 000

2. Wydatki, w tym: zł 26 868 400 25 067 000
remont dźwigów " 1 360 000 1 340 000
wymiana sieci ciepłowniczej i modernizacja urządzeń grzewczych ZC " 2 086 500 1 901 320
modernizacja ociepleń " 20 215 000 20 425 400
stolarka okienna " 0 0
montaż uzupelniający wodomierzy " 2 545
instalacja elektryczna " 395 000 343 905
spłata kosztów podzielników kosztów ogrzewania (1/10 kosztów) " 548 700 553 000
opłata skarbowa, audyty, dokumentacja, opłaty za wpis do ksiąg wieczystych "
spłata kredytów wraz z kosztami obsługi, prowizji i odsetek od kredytów termomodern. " 211 200 211 200
montaż (wymiana) wodomierzy lokalowych " 1 752 000 0
zwrot kosztów robót sfinansowanych przejściowo przez fundusz rem. część "B" " 300 000
niedobór Zakładów Celowych " 289 630

3. Wynik roku " 7 710 610 3 061 805

4. B.O. 1.01.2015 r. " 220 573 220 573

5. Wynik roku  z B.O. " 7 931 183 3 282 378

Prognoza wykonania funduszu remontowego część "A" za 12 miesięcy 2015 r.
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Wykres nr 7
Struktura udziału Sprzedaży uSług  

poSzczegóLnych zakładów ceLowych kSm  
w ich Sprzedaży ogółem w 2015 roku

Zakład Ciepłowniczy
61,35%

Serwis Techniczny
22,13%

Zakład Usług Parkingowych
14,78%

Mieszkaniowe Biuro 
Pośrednictwa

1,74%

wanie inwestycji ograniczono do działań 
niezbędnych, lecz „bezkosztowych” lub 
nisko nakładowych.

W ramach „niskonakładowego” przygo-
towania inwestycji pod nazwą „Parking 
wielopoziomowy z częścią handlowo-
-usługową w rejonie ul. Podhalańskiej 
i Bohaterów Monte Cassino”, w oparciu 
o Decyzję Nr 278/2013 o warunkach 
zabudowy KSM doprowadziła skutecznie 
do podziału geodezyjnego, który wydzielił 
z zasobów Urzędu Miasta teren niezbędny 
dla realizacji tej inwestycji. Na powyższe 
Spółdzielnia uzyskała Decyzję Prezydenta 
Miasta Katowice Nr 78/2014 zatwier-
dzającą projekt podziału nieruchomoś- 
ci, co pozwoliło uruchomić czynności 
zmierzające do pozyskania terenu przez 
KSM w formie aktu notarialnego. Urząd 
Miasta przedstawił Spółdzielni wycenę 
nabywanego terenu opracowaną przez 
rzeczoznawcę majątkowego, z którą Spół-
dzielnia się nie zgodziła, uznając ją za 
poważnie zawyżoną. Aktualnie Spółdziel-
nia oczekuje ustosunkowania się Urzędu 
Miasta i rzeczoznawcy do uwag i wnio-
sków Spółdzielni, licząc na korzystne dla 
Spółdzielni negocjacje.

W ramach planowanej do realizacji in-
westycji pn. „Budynek mieszkalny przy  
ul. Domeyki” w Dzielnicy Murcki wykona-
no roboty przygotowawcze, tj. wyburzenie 
części podziemnej zlikwidowanej kotłow-
ni kolidującej z planowaną zabudową 
mieszkaniową. Uzyskano dokumentację 
projektowo-kosztorysową budynku oraz 
prawomocną decyzję zatwierdzającą pro-
jekt budowlany i udzielającą pozwolenia 
na budowę.

Odnośnie spraw terenowo-praw-
nych wykonano wszystkie czynności, 
w tym ustalono na podstawie wyce-
ny Urzędu Miasta – wysokość udzia-
łów w gruncie dla każdego mieszkania  
w zakresie nieruchomości (budynki przy 
ul. Bohaterów Monte Cassino 6, 6a, 6b, 8 
oraz przy ul. Zamkowej 61-61c). O koszcie 
nabycia gruntu oraz wartości niezbędnych 
do pokrycia udziałów przypadających 
na poszczególne lokale powiadomiono 
każdego z mieszkańców wraz z informa-
cją o terminie wpłat. Powyższe działania 
umożliwią w najbliższym okresie notarial-
ne nabycie od Urzędu Miasta odpowiednio 
– ½ własności lub prawa użytkowania 
wieczystego poszczególnych działek 
związanych z w/w nieruchomościami, 
co jest równoznaczne z uregulowaniem 
stanu prawnego dla tych nieruchomości 
umożliwiających rozpoczęcie procedur 
warunkujących wyodrębnianie mieszkań 
na wskazanych lokalizacjach.

Vi. działalność GoSpodarcza

Na przestrzeni roku sprawozdawczego 
na potrzeby obsługi technicznej mająt-
ku Spółdzielni i szeroko rozumianego 
pośrednictwa w obrocie lokalami funk-
cjonowały cztery Zakłady Celowe wyod-
rębnione gospodarczo i ekonomicznie 
(w oparciu o wewnętrzny rozrachunek 
gospodarczy, lecz bez osobowości praw-
nej), są to: Serwis Techniczny, Zakład 
Ciepłowniczy, Zakład Usług Parkingo-
wych i Mieszkaniowe Biuro Pośrednictwa.  
Łączny wynik rocznej działalności za-
kładów zamknie się (po uwzględnieniu 
podatku dochodowego) niedoborem 
w wysokości 276.090 zł – przy rocznych 
kosztach funkcjonowania zakładów w wy-
sokości 12.655.060 zł i wartości zreali-
zowanych usług (sprzedaży) w wysokości 
12.378.970 zł. Niedobory i nadwyżki z tej 
działalności rozliczane są corocznie z fun-
duszem remontowym część „A”.

Udział poszczególnych Zakładów 
Celowych w sprzedaży ogółem w 2015 
roku przedstawiono poniżej na wy-
kresie nr 7.

Vii. inforMacja o pracy  
zarządu i centruM  

zarządzająco-uSłuGoweGo  
katowickiej Spółdzielni  

MieSzkaniowej

W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 
30 września 2015 roku Zarząd Spółdzielni 
pracował w składzie:
n mgr krystyna piasecka – prezes Za-

rządu, dyrektor Spółdzielni,
n mgr urszula Smykowska – zastępca 

prezesa Zarządu, zastępca dyrektora 

ds. Ekonomiczno-Księgowych, Głów-
ny Księgowy,

n mgr zbigniew olejniczak - zastępca 
prezesa Zarządu, zastępca dyrektora 
ds. Gospodarki Zasobami Spółdzielni.

Obowiązki Zarządu wynikające z posta-
nowień Statutu KSM były wykonywane 
na bieżąco. Zarząd odbył 49 protokoło-
wanych posiedzeń i podjął 392 uchwały, 
ponadto przygotował kompleksowo Walne 
Zgromadzenie (odbyło się w 2 częściach  
– 17 i 18 czerwca 2015 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 rozpatry-
wane były również zagadnienia doty-
czące inwestycji (10 razy), gospodarki 
zasobami mieszkaniowymi i działalności 
osiedli oraz współpracy z samorządem 
osiedlowym (21 razy), zadłużeń w opła-
tach za lokale (comiesięcznie), remontów 
kapitalnych i modernizacji zasobów (8 
razy), działalności społeczno-kulturalnej  
i oświatowej (13 razy), wyników wewnętrz-
nych i zewnętrznych kontroli działalności 
Spółdzielni (8 razy), spraw pracowniczych 
i socjalnych (15 razy), zmian w regulami-
nach wewnętrznych, spraw organizacyj-
nych, skarg i wniosków i inne. 

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 7 zarządzeń wewnętrznych,  
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1 aneks do zarządzenia, 3 pisma okólne 
i 8 poleceń. 

Obok bieżącej działalności gospodarczej 
i merytorycznej Zarząd oraz upoważnieni 
na mocy odpowiednich pełnomocnictw 
Zarządu – Kierownicy Osiedli uczestni-
czyli reprezentując Spółdzielnię na ze-
wnątrz w tematycznych konferencjach, 
kongresach, seminariach, spotkaniach 
i naradach, w tym z udziałem władz 
i przedstawicieli województwa i miasta 
Katowice, a także w imieniu Spółdzielni 
uczestniczyli przy sporządzaniu i zawie-
raniu aktów notarialnych dotyczących 
przenoszenia własności lokali na odrębną 
własność członków, ustanawiania nowych 
terminów użytkowania wieczystego działek 
gruntowych, nabywania i zbywania nie-
ruchomości, 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 Spra-
wy”, dostarczanego bez dodatkowych 
opłat członkom – mieszkańcom Spół-
dzielni. Praca kolegium redakcyj-
nego była prowadzona społecznie, 
a tematyczne artykuły członków Zarządu  
i pracowników Spółdzielni, a także człon-
ków Rady Nadzorczej opracowywane bez-
płatnie. 

Spółdzielnia w 2015 roku w szerokim 
zakresie korzystała również z możliwości 
komunikowania się z członkami przez 
internet. KSM wykorzystuje ten kanał 
informacji już od 2001 roku za pośrednic-
twem własnej strony internetowej i poczty 
elektronicznej. Nowa strona internetowa 
uruchomiona w 2014 roku, wykonana 
zgodnie z najnowszymi standardami 
zawiera nie tylko wszystkie istotne dla 
członków informacje (stale aktualizowane) 
ale również potrzebne druki i wnioski do 
pobrania w popularnym formacie pdf – dla 
ułatwienia procedur załatwiania różnych 
spraw przez mieszkańców.

W ocenie zewnętrznej na przestrzeni 
2015 roku za swą działalność Spółdzielnia 
nasza została uhonorowana prestiżowymi 
wyróżnieniami, a wśród nich:
n  tytułem „Dobra Spółdzielnia 2015” 

w konkursie organizowanym przez 
Redakcję Magazynu Gospodarcze-
go Strefa Biznesu Dziennika Gaze-
ta Prawna,

n  tytułem „Grand Prix” 5-lecia programu 
„Dobra Spółdzielnia”,

n  tytułem „Menadżer Spółdzielca 5-lecia” 
dla Prezes Zarządu mgr Krystyny Pia-
seckiej, która uznana została jednym 
z pięciu najlepszych spółdzielczych za-
rządców,

n  tytułem „Spółdzielcza Osobistość” 
dla Prezes Zarządu mgr Krystyny 
Piaseckiej za wybitne osiągnięcia 
w działaniach na rzecz spółdzielczości 
mieszkaniowej, trwały wkład w rozwój 
polskiego mieszkalnictwa oraz obronę 
i rozwijanie idei spółdzielczych przy-
znanym przez Stowarzyszenie Przyja-
ciół „Domów Spółdzielczych” i Redakcji 
miesięcznika „Domy Spółdzielcze”,

n  listem gratulacyjnym Komendanta 
Głównego Państwowej Straży Pożarnej, 
Szefa Obrony Cywilnej Kraju z okazji 
jubileuszu 20-lecia utworzenia for-
macji Obrony Cywilnej w KSM.

Viii. funduSze Spółdzielni

1.  Fundusze podstawowe – własne (bez 
funduszu udziałowego) obejmują fun-
dusz zasobowy i wkładów. Wartość 
funduszy własnych na przestrzeni 
lat (podobnie jak majątku trwałego) 
ulega ciągłemu zmniejszeniu (głów-
nie w związku z postępującym nadal 
procesem wyodrębniania lokali na 
własność indywidualną). Prognozo-
wany stan funduszy podstawowych 
netto w 2015 roku wyniesie 256.331 
tys. zł, co oznacza ich zmniejszenie 
w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 
16.444 tys. zł, tj. 6,42%.

2.  Fundusze celowe Spółdzielni, w skład 
których wchodzą: fundusz interwen-
cyjny, fundusz gruntów oraz omó-
wiony wcześniej, fundusz remontowy 
składający się z dwóch części „A” oraz 
części „B” uzyskały – salda dodatnie, 
potwierdzając skuteczność zintegro-
wanych wysiłków podejmowanych 
w tym kierunku przez Zarząd, Radę 
Nadzorczą i Rady Osiedlowe. 

iX. działalność Społeczna, 
oświatowa i kulturalna

Organizacja imprez, zajęć cyklicznych 
i innych form działalności społecznej, 
oświatowej i kulturalnej przebiegała na 
podstawie przygotowanych przez poszcze-
gólne jednostki planów, zatwierdzonych 
uchwałami 17 Rad Osiedli i Zarzą-
du Spółdzielni. Zrealizowany program 
działalności, na który składały się duże 
przedsięwzięcia i mniejsze zdarzenia kul-

turalne, rekreacyjne, oświatowe i tury-
styczne, licząc do końca 2015 roku – to 
ponad 70 kół zainteresowań oraz zespołów 
oraz przeszło 950 zajęć i imprez z udzia-
łem ponad 19,5 tys. uczestników.

Realizacja powyższych zadań opierała 
się o bazę własną, w tym 6 klubów spół-
dzielczych, 2 sale integracyjne, tereny 
osiedlowe – w tym 42 place gier i zabaw 
i 10 boisk, a także obiekty miejskie (ba-
seny, instytucje kultury, placówki szkol-
ne i przedszkolne, parki itp.). Osiedla 
organizowały ponadto, zgodnie z zapo-
trzebowaniem mieszkańców, różnorodne 
formy wyjazdowe, jak np. wycieczki jedno 
i wielodniowe, wyjazdy na grzyby oraz 
turnusy wypoczynkowe dla seniorów. 
Pulę osiedlowych proponowanych dla 
mieszkańców przez Spółdzielnię imprez 
wypełniał Dział Społeczno-Kulturalny, 
poprzez zorganizowanie (w układzie ogól-
nospółdzielczym) 24 imprez, w tym m.in. 
zbiorowe wyjazdy na baseny termalne, 
narty, wczasy nad Bałtykiem, wycieczki 
krajoznawcze – po Pogórzu Przemyskim, 
Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, w Pie-
niny, na Słowację (Tatralandia), do Parku 
Nauki i Rozrywki w Krasiejowie, na Jar-
mark Bożonarodzeniowy do Wrocławia. 
Jak co roku, z inicjatywy Klubu Biegacza 
z osiedla im. Ściegiennego zorganizowany 
został tradycyjny już na dystansie 10 
km VII Bieg do Słońca o Puchar Prezesa 
KSM, który odbył się 22 sierpnia w Par-
ku Śląskim.

KSM uczestniczyła ponadto jako współ-
organizator w Przeglądzie Zespołów Ama-
torskich „Na Klepisku” (na którym nasze 
osiedlowe zespoły uzyskały wysokie III 
miejsce). Spółdzielnia nasza była również 
zwyczajowo współorganizatorem imprez 
o zasięgu wojewódzkim, tj. XIII Pikniku 
Osób Niepełnosprawnych w Podlesicach 
(13 czerwca) oraz XXXIV Złazu Rodzin-
nego Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych 
z metą w Szczyrku (5 września). Wydatki 
na organizację powyższych zadań zamkną 
się kwotą ponad 1.400.000 zł znajdując 
pokrycie w przewidywanych wpływach 
z opłat mieszkańców (przede wszystkim 
członków Spółdzielni) na działania prospo-
łeczne, sprzyjające tworzeniu warunków 
godnego i kulturalnego zamieszkiwania 
w spółdzielczych budynkach oraz indy-
widualnych wpłat uczestników imprez. 

W roku sprawozdawczym nasza Spół-
dzielnia wraz z Polskim Towarzystwem 
Mieszkaniowym z siedzibą w Warsza-
wie oraz Regionalnym Związkiem Re-
wizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych 
w Katowicach była współorganizatorem 
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i gospodarzem konferencji pn. „Spółdziel-
nie mieszkaniowe w organizmie miasta”  
(22 października), której uczestnikami byli 
spółdzielcy z kraju, przedstawiciele wielu 
samorządów miejskich oraz zaproszeni 
goście (w tym ze Śląskiej Izby Budow-
nictwa i Regionalnej Izby Gospodarczej 
w Katowicach). W ramach realizowanej 
przez Spółdzielnię działalności społecznej 
za pośrednictwem stanowiska ds. po-
mocy członkom i wolontariatu priorytet 
nadano głównie rozpoznawaniu i pomocy 
w rozwiązywaniu problemów bytowych 
i zdrowotnych naszych mieszkańców oraz 
realizacji ponad 200 usług i interwencji 
we współpracy z MOPS i innymi podmio-
tami zewnętrznymi.

Formy wsparcia i organizacji imprez 
dla osób w trudnej sytuacji życiowej były 
domeną Fundacji KSM, która 28 wrześ- 
nia podczas obchodów 10-lecia swojej 
działalności, dokonała podsumowania 
swoich osiągnięć organizując z tej okazji 
galę charytatywną na rzecz dzieci oczeku-
jących wesołych wydarzeń świątecznych.

X. kontrole 

W 2015 roku Spółdzielnia kontrolowa-
na była przez następujące zewnętrzne 
organy kontrolne:
n  Państwowy Powiatowy Inspektor Sa-

nitarny w Katowicach, który przepro-
wadził 23 kontrole, w zakresie oceny 
przygotowania i przebiegu akcji dera-
tyzacji oraz oceny stanu sanitarnego 
nieruchomości budynkowych,

n  Straż Miejska (dwukrotnie) w zakresie 
kontroli stanu osiedla im. Zgrzeb-
nioka, pod kątem stanu sanitarnego 
w rejonie nieruchomości,

n  Państwowa Inspekcja Pracy w Kato-
wicach (jedna kontrola) w zakresie 
prawnej ochrony pracy (w tym BHP) 
oraz stosowania przepisów dotyczą-
cych legalności zatrudnienia w przed-
siębiorstwie,

n  Centrum Wierzytelności Mieszka-
niowych PKO BP (jedna kontrola) 
w zakresie poprawności sporządzania 
oświadczeń o kwotach wpłat wniesio-
nych do Spółdzielni przez jej członków 
z tytułu posiadanych kredytów miesz-
kaniowych,

n  Urząd Komunikacji Elektronicznej 
(jedna kontrola) współudział KSM 
w czynnościach wyjaśniających loka-
lizację urządzeń zakłócających pracę 
systemów radiokomunikacyjnych.

Kontrole wewnętrzne wynikające z rocz-
nego planu przeprowadzone w roku 2015 
dotyczyły całokształtu działalności Admi-
nistracji Osiedli: Superjednostka, HPR, 
Śródmieście, Wierzbowa, Janów i Ście-
giennego.

Pozaplanowe czynności kontrolne wyko-
nywane na polecenie członków Zarządu:
n  przygotowanie opracowania dotyczące-

go zdarzeń gospodarczych zaistniałych 
w roku 2014 w zakresie rzeczowego 
i finansowego wykonania robót przez 
Zakłady Celowe na rzecz Osiedli oraz 
Centrum Zarządzająco-Usługowe-
go KSM,

n  badanie ankietowe przeprowadzone 
wśród pracowników KSM zatrudnio-
nych na stanowiskach robotniczych 
i nierobotniczych w zakresie efek-
tywności czasu pracy pracowników 
w wybranych jednostkach i komór-
kach organizacyjnych.

Komórka ds. kontroli wewnętrznej 
współopiniowała – przy wiodącym udziale 
Działu Obsługi Prawnej – wnioski, in-
strukcje i regulaminy wewnętrzne oraz:
n  uczestniczyła w pracach Głównej Ko-

misji Inwentaryzacyjnej KSM,
n  uczestniczyła w pracach zespołu 

powołanego do opracowania progra-
mu zmierzającego do sukcesywnego 
zmniejszania zobowiązań finansowych 
nieruchomości w zakresie funduszu 
remontowego część „A”, 

n  brała udział w pracach zespołów pro-
blemowych, 

n  uczestniczyła w zakresie przygoto-
wywania materiałów dla biegłych są-
dowych powoływanych przez sądy, 
w celu przygotowania opinii dla po-
trzeb toczących się spraw sądowych, 

n  koordynowała na bieżąco sporządzanie 
materiałów sprawozdawczych przygo-
towywanych przez służby Spółdzielni 
poprzez elektroniczny portal sprawoz-
dawczy dla Głównego Urzędu Staty-
stycznego,

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

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

Na przestrzeni roku (do 30.10.2015 r.) 
do Spółdzielni wpłynęło:
n  38 skarg i wniosków,

n  29 pism związanych z zakłócaniem 
spokoju i nieprzestrzeganiem Regu-
laminu porządku domowego,

n  29 pism zakwalifikowanych jako in-
terwencje w określonych sprawach.

przedstawiając niniejsze sprawozda-
nie Zarząd składa podziękowanie wszyst-
kim, którzy przyczynili się do zapewnienia 
niezakłóconej bieżącej pracy Spółdzielni, 
do realizacji zatwierdzonych przez Walne 
Zgromadzenie, a omówionych i przedsta-
wionych wyżej zadań, do pozytywnego 
postrzegania Spółdzielni, w tym do uzy-
skanych pochwał i wyróżnień. Szczególne 
podziękowania Zarząd kieruje zwłaszcza 
do działaczy wszystkich organów samo-
rządowych Spółdzielni – Rady Nadzorczej 
i Rad Osiedlowych – którzy na bieżąco, 
sprawując funkcje nadzorczo-kontrolne, 
swoimi ocenami i uwagami przyczynia-
ją się do doskonalenia pracy Zarządu 
Spółdzielni i podległych mu pracowników 
oraz uzyskiwania satysfakcjonujących 
wyników działania Katowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w wielu dziedzinach.

Ze szczególnymi wyrazami uznania 
zwracamy się do wszystkich członków Rad 
Osiedlowych, których mandaty właśnie 
wygasają (a jest to niemała grupa 130 
osób). Państwa czteroletnia aktywność 
i poświęcenie swoich umiejętności, wiedzy 
i prywatnego czasu dla spraw Spółdzielni 
i osiedli, w których zamieszkujecie, przy-
czyniła się do korzystnych przeobrażeń 
Waszego najbliższego otoczenia i lokal-
nych miejsc zamieszkiwania nie tylko dla 
Spółdzielców, ale także naszego miasta 
i jego wszystkich mieszkańców. Życzymy, 
by Wasza bezinteresowna działalność 
znalazła należne uznanie i zaufanie Spół-
dzielców (także podczas wyborów).

Podziękowanie za rzetelną pracę na 
rzecz społeczności spółdzielczej należy się 
także pracownikom naszej Spółdzielni, 
bowiem to oni aktywnie współuczestniczą  
w rozwiązywaniu codziennych bieżących 
spraw i problemów naszej spółdzielczej 
wspólnoty poprzez bezpośrednie działania 
i dbałość o wspólne mienie, zwracając 
także uwagę poprzez zgłaszane konstruk-
tywne wnioski na wszelkie zauważone 
niedociągnięcia i nieprawidłowości, by 
w efekcie było lepiej, sprawniej, taniej.

 Z poważaniem

 zarząd
  katowickiej Spółdzielni  

MieSzkaniowej
 Katowice, listopad 2015 rok
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SpRaWOzdaniE z dziaŁaLnOŚCi  
Rady OSiEdLa LigOTa W 2015 ROKU

W roku 2015 Rada Osiedla działała 
w składzie:

n krystyna wojtaS – Przewodnicząca 
oraz członek Komisji Społeczno-Kul-
turalnej,  

n  halina Mazurek – Zastępca Prze-
wodniczącej oraz członek Komisji Spo-
łeczno-Kulturalnej, 

n  agnieszka krupSka – Sekretarz oraz 
Przewodnicząca Komisji Społeczno-
-Kulturalnej, 

n  józef zarycki – Członek Rady Osie-
dla oraz Przewodniczący Komisji In-
westycyjno-Technicznej,

n  jacek MachalSki – Członek Rady 
Osiedla oraz Członek Komisji Inwe-
stycyjno-Technicznej,

n  józef wardziak – Członek 
Rady Osiedla,

n  henryk bielawSki – Członek Rady 
Osiedla  oraz członek Komisji Inwes- 
tycyjno-Technicznej.

Członkiem Rady Nadzorczej z osiedla 
jest piotr pieczara.

Na posiedzeniu RO w dniu 24.06.2015 
r. pożegnaliśmy Kierownika Osiedla Pana 
inż. franciszka krejzę, który od 1 lipca 
br. przeszedł na emeryturę.

Funkcję Kierownika Administracji Osie-
dla objął mgr piotr niciak.

Współpraca z nowym kierownikiem 
układa się bardzo owocnie, co stanowi 
optymistyczną wróżbę na przyszłość.

W br. Rada Osiedla odbyła 10 posiedzeń 
plenarnych, a przed posiedzeniem pełniła 
dyżury na których mieszkańcy osobiście 
zgłaszali nurtujące ich problemy.

W ciągu bieżącego roku RO przepro-
wadziła kompleksowy przegląd zasobów 
osiedla, brała czynny udział w imprezach 
społeczno-kulturalnych organizowanych 
przez Radę i Administrację Osiedla.

Działalność opierała się na przyjętym 
i zatwierdzonym planie pracy na 2015 rok.

Na posiedzeniach rozpatrywano spra-
wy dotyczące:

n realizacji planów remontowych i gos- 
podarczych,

n stanu zadłużenia czynszowego przez 
lokatorów wobec Spółdzielni oraz po-
dejmowała działania statutowe wo-
bec dłużników,

n skarg i wniosków wniesionych przez 
mieszkańców, Radę i Administrację 
Osiedla, Zarząd i Radę Nadzorczą Ka-
towickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

n przestrzegania obowiązujących regu-
laminów w KSM przez mieszkańców, 
najemców lokali mieszkalnych oraz 
korzystających z placu sportowo-re-
kreacyjnego.

Analizowano i dyskutowano o sytuacji 
w osiedlu, w zakresie:

n bezpieczeństwa mieszkańców i wystę-
pujących zagrożeń,

n jakości usług i robót wykonywanych 
na osiedlu w ramach zawartych umów,

n zadań wykonywanych przez Admini-
strację Osiedla,   

n organizacji imprez w ramach działal-
ności społeczno-kulturalnej.

Rada Osiedla podejmowała decyzje 
i działania, uwzględniając oczekiwania 
wszystkich mieszkańców celem zaspo-
kojenia ich potrzeb, w miarę posiada-
nych środków.

Ustępująca RO dziękuje Radzie Nad-
zorczej i Zarządowi KSM za współpracę 
i pomoc w realizacji trudnych zadań dla 
naszego Osiedla.

Również składamy podziękowania Ad-
ministracji za współpracę i pomoc przy 
organizacji zebrań, imprez kulturalnych 
oraz za wypracowanie kompromisów 
w drażliwych sprawach na Osiedlu.

Dziękujemy wszystkim osobom bio-
rącym czynny udział w rozwiązywaniu 

problemów osiedla jak również w im-
prezach organizowanych oraz Centrum 
Zarządzająco-Usługowemu KSM.

Szczególne podziękowania składamy 
lokatorom, którzy poprzez pisma i uwagi 
ze wskazówkami kierowanymi pod na-
szym adresem nadawali impuls do dal-
szej działalności.

Wiele spraw postulowanych przez 
mieszkańców wykraczało poza nasze 
kompetencje i dlatego kierowane były 
do Zarządu i Rady Nadzorczej KSM, a za 
ich pośrednictwem do innych instytucji. 

Kadencja obecnej RO dobiega końca, 
a jej ocenę pozostawiamy wszystkim 
mieszkańcom Osiedla Ligota na podsta-
wie sprawozdania zamieszczonego we 
„Wspólnych Sprawach” w październiku 
2015 r.

zachęcamy wszystkich mieszkańców 
osiedla do czynnego udziału w ze-
braniu osiedlowym, które odbędzie 
się w środę, 25 listopada br. w sali 
konferencyjnej kSM ul. klonowa 35c 
o godz. 1600. zebranie to ma również 
na celu wybór nowej ro.

Życzymy trafnego wyboru nowej RO, 
od niego bowiem zależy dalszy rozwój 
i wygląd naszego Osiedla.

Przewodnicząca Rady Osiedla
KRystyna  WOjtas
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SpRaWOzdaniE z dziaŁaLnOŚCi gOSpOdaRCzEJ 
adMiniSTRaCJi OSiEdLa LigOTa W 2015 ROKU

Katowicka	Spółdzielnia	Mieszkaniowa	–	
Administracja	Osiedla	Ligota	przedstawia	
sprawozdanie		z	działalności	administra-

cyjno-gospodarczej		osiedla	w	oparciu	o	przewi-
dywane	wykonanie	rzeczowe	i	finansowe	za	12	
miesięcy	2015	r.
Podstawowe	zadania	będące	przedmiotem	

działania	Administracji	były	ujęte	w	planie	gos- 
podarczo-finansowym		osiedla		przedstawionym		
mieszkańcom		na		Zebraniu		Osiedlowym,	odby-
tym	w	dniu	26.11.2014	r.,	a	następnie	przyjętym	
w	obowiązującym	trybie	przez	Radę	Osiedla	
i	Radę	Nadzorczą.
Plan	naszego	Osiedla	stanowi	część	planu	go-

spodarczo-finansowego	całej	Spółdzielni.
Administracja	Osiedla	Ligota	w	okresie	spra-

wozdawczym	pracowała	w	składzie:

n	 obsługa	techniczno-eksploatacyjna
  - 3 etaty
n	 konserwatorzy	 	 																		-	3	etaty
	 i	administrowała		powierzonym		jej		majątkiem,		

w		skład		którego	wchodziło	13	budynków	
z	557	mieszkaniami	o	łącznej	pow.	27.281 m2,  
w	tym	5	budynków	wysokich	wyposażonych	
w	dźwigi	osobowe.

Osiedle	łącznie	zajmuje	obszar	37.634 m2,	który	
zlokalizowany	jest	w	trzech	rejonach	Ligoty	oraz	
w	jednym	rejonie	w	Piotrowicach.	Rejony	te	są	
położone	w	odległościach	4	do	6	km,	co	znacznie	
utrudnia	administrowanie	zasobami.
Najstarsze	budynki	osiedla	Ligota	liczą	55	lat.	

Stopień	ich	zużycia	jest	inny	aniżeli	budynków		
wybudowanych		w		latach		osiemdziesiątych,	
w	związku		z		czym		inne		są			potrzeby	remontowo-	
modernizacyjne	poszczególnych	nieruchomości.
Budynki	różnią	się	również	wielkością,	ilością	

kondygnacji,	średnią	wielkością	mieszkań,	liczbą	
zamieszkałych	osób	oraz	ich		wiekiem.
Nasze	działania	koncentrują	się	nie	tylko	na	

bieżącej	eksploatacji,	ale	przede	wszystkim	na	
zapewnieniu	bezpieczeństwa	zamieszkiwania,	
poprawie		stanu	technicznego	i	estetyki	zasobów.
Prowadzenie	eksploatacji	w	obrębie	nierucho-

mości	budynkowych	jest	działaniem	złożonym,	 
a	w	warunkach	spółdzielczych	musi	być	realizo-
wane	przy	jednoczesnym	łagodzeniu	i	elimino-
waniu	występujących	na	tym	tle	różnego	rodzaju	
rozbieżnych	oczekiwań,	problemów,	konfliktów	
międzyludzkich	i	sąsiedzkich,	indywidualizacji	od-
bioru	realizowanych	przez	Administrację	Osiedla	
czynności.	Należy	podkreślić,	że	każde	działanie	

Zarządcy	musi	być	zgodne	z	obowiązującymi	
przepisami	prawnymi.

PRACE	OgÓLNOADMINISTRACyJNE   

1)		 Zarejestrowano	wpływ	653	pism.	Wszystkie	
sprawy	załatwiane	były	na	bieżąco	bez	nie-
uzasadnionej	zwłoki	lub	kierowane	według	
kompetencji	do	odpowiednich	instytucji.	Za-
łatwianie	wielu	z	nich	wymagało	przeprowa-
dzenia	wizji	lokalnej,	uzyskania	opinii	Rady	
Osiedla	lub	mieszkańców	danej	nierucho-
mości,	której	sprawa	dotyczyła.	W	pismach	
zwracano	się	o	wydanie	zgody	na	wykonanie	
remontów	i	modernizacji	mieszkań,	wycinkę	
lub	prześwietlenie	drzew,	przebudowę	chod-
ników	i	dróg	itp.

					 Pisma	wychodzące	do	mieszkańców	dotyczyły	
w	większości	powiadomień	o	dodatkowych	
terminach	 przeprowadzania	 nakazanych	
Prawem	Budowlanym,	kontroli	w	lokalach,	
upomnień	dotyczących	zachowania	porządku	
w	piwnicach,	korytarzach	i	pomieszczeniach	
wspólnych,	a	także	przestrzegania	regulaminu	
porządku	domowego.

2)		 Przyjęto	i	wykonano	do	dnia	redagowania	
sprawozdania	580	zgłoszeń	dotyczących	awarii	
i	usterek,	m.	in.	wodno-kanalizacyjnych,		elek-
trycznych,	dekarskich,	gazowych,	stolarskich	
i	murarskich.

					 Konserwatorzy	przepracowali	w	okresie	od	
1.01.2015	r.	do	30.10.2015	r.	5058		godzin	
zużywając	materiał	za	21.056	zł.

					 Ponadto	przyjęto	71	zgłoszeń	usterek	doty-
czących	działania	domofonów,	26	zgłoszeń	
dotyczących			dźwigów,	15	zgłoszeń	odnośnie	
działania	anten	RTV	tzw.	Azartu.

					 Poza	godzinami	pracy	Administracji	usterki	
i	awarie	w	osiedlu	usuwane	były	przez	Serwis	
Techniczny	Katowickiej	Spółdzielni	Miesz-
kaniowej.

3)		 Dokonano	wspólnie	z	towarzystwami	ubez-
pieczeniowymi	likwidacji	8	szkód,	które	
wystąpiły	w	lokalach	mieszkalnych	oraz	
mieniu	Spółdzielni.

4)		 Prowadzono	ewidencję	ludności	w	zakresie	
zameldowania	w	miejscu	pobytu	stałego	lub	
czasowego,	wymeldowania,	dokonywania	
zmian	meldunkowych	zgłaszanych	przez	lo-
katorów	obejmujących	urodzenie	dziecka,	
zmiany	stanu	cywilnego,	zgonów.		

5)	 Nadzór	nad	firmami	wykonującymi	usługi	
na	rzecz	osiedla	w	zakresie	utrzymania	tere-
nów	zielonych	–	ich	sprzątanie	i	odśnieżanie,	
usuwanie	skutków	zimy,	cięcia	sanitarno-
-pielęgnacyjne	drzew	i	krzewów.

6)		 Bieżące	monitorowanie	jakości	wykonanych	
usług	utrzymania	czystości	i	porządku	na	
osiedlu,	sprzątania	klatek	schodowych	oraz	
przyjmowania	od	mieszkańców	wniosków,	
spostrzeżeń	i	uwag.

7)		 Przeprowadzenie	w	okresie	wiosennym	i	je-
siennym	kompleksowej	deratyzacji	polega-
jących	na	rozłożeniu	środków	na	gryzonie	
w	korytarzach	piwnicznych	budynków	miesz-
kalnych	osiedla.

58,17%

40,22%

1,62%
Odrębna wła-
sność 324 lokali 
m.
Spółdzielcze 
lokatorskie i 
własnościowe 
224 lokali m.
Umowa najmu 9 
lokali m.

 

68,76%

31,24%

Lokale człon-
ków Spółdzielni 
mieszkań
Lokale nie-
członków 
Spółdzielni 148 
mieszkań

Struktura właSnościowa LokaLi w oSiedLu Ligota
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SpRaWOzdaniE z dziaŁaLnOŚCi gOSpOdaRCzEJ 
adMiniSTRaCJi OSiEdLa LigOTa W 2015 ROKU

8)		 Kompleksowe	oczyszczanie	piaskownic	ze	
starego	piasku	po	okresie	zimowym,	przepro-
wadzenie	dezynfekcji	oraz	nasypanie	nowego	
piasku.	Na	placach	umieszczono	tabliczki	
z	zakazem	wyprowadzania	psów.

9)		 Usunięcie	z	korytarzy	piwnic	rzeczy	zgroma-
dzonych	przez	mieszkańców.

Przewiduje	się,	że	wysokość	kosztów	eksplo-
atacji	za	rok	2015	zamknie	się	kwotą	1.600.470 
zł, podczas	gdy	naliczone wpływy	przewiduje	się	
w	wysokości		1.624.900	zł, nie	licząc	zaległości 
w opłatach,	które	w osiedlu	są	niemałe.	Mają	one	
wpływ	na	płynność	finansową	Spółdzielni	zarów-
no	za	dostarczane	media,	usługi	eksploatacyjne,	
a także	ograniczają	znacznie	planowanie	w zakresie	
robót remontowych.
Zaległości	w	opłatach	w	osiedlu	na	dzień	

31.10.2015	r.	wynosiły	272.887,37	zł,	a	w	posz- 
czególnych	budynkach	kształtowały	się	tak,	jak	
w tabeli powyżej.
Osoby	zalegające	z	opłatami	są	zapraszane	na	

spotkania	z	Administracją	i	Radą	Osiedla,	które	

Lp Adres budynku Wysokość zadłużenia 
ogółem

Średnie zadłużenie na 
m2 p.u. mieszkań

1 Ligocka 70 8.417,28 zł 2,86 zł
2 Ligocka 70a 16.529,74 zł 6,18 zl
3 Wodospady  4a 16.548,10 zł 6,18 zł
4 Wodospady  6 23.247,55 zł 8,69 zł
5 Wodospady  8a 103.873,57 zł 35,32 zł
6 Warmińska 9-11-13 16.330,22 zł 10,10 zł
7 Warmińska 11 a-b 3.312,57 zł 10,14 zł
8 Warmińska 13 a-b-c 25.694,67zł 20,87 zł
9 Warmińska 15-17-19 2.921,06 zł 2,37 zł

10 Warmińska 19 a-b-c 2.543,40 zł 2,07 zł
11 Armii Krajowej 50 a-b-c 32.933,01 zł 20,39 zł
12 Zielonogórska 13-15-17-19-21 7.325.15 zł 2,70 zł

13 Zielonogórska 13a-15a-17a-19a-
21a 3.211,05 zł 1,18 zł

odbywają	się	raz,	a	niekiedy	nawet	dwa	razy	
w	miesiącu.	Na	spotkania	te	przychodzi	niewiele	
osób.	Uzyskują	one	poradę	na	temat	możliwości	
ubiegania	się	o	dodatek	mieszkaniowy	lub	inną	
formę	pomocy	społecznej.		
Członkowie	Spółdzielni	notorycznie	zalegający	

z	opłatami	i	niewywiązujący	się	z	podjętych	zo-
bowiązań	kierowani	byli	zgodnie	z	obowiązującą	
procedurą	na	rozmowy	z	Zarządem	Katowickiej	
Spółdzielni	Mieszkaniowej,	a	następnie	na	posie-
dzenie	Rady	Nadzorczej,	która	w	uzasadnionych	
przypadkach	podejmuje	decyzję	o	wykreśleniu	
z	rejestru	członków	Spółdzielni.
Koszty	eksploatacji to	wydatki	dotyczące	utrzy-

mania	nieruchomości,	estetyki,	bezpieczeństwa,	
obsługi	zasobów.	Przewiduje	się	ich	wykonanie	
w	następującej	wysokości	(patrz wykres na s. 12):

n	 podatek	od	nieruchomości																34.223	zł

n	 opłaty	wieczystego	użytkowania	gruntu								

33.031	zł

n	 ubezpieczenie	rzeczowe																			10.512	zł

n	 obsługa	osiedla				 														282.298	zł

n	 odczyty	i	rozliczenia	wody																	2.930	zł

n	 usługi	gospodarzy		 														108.890	zł

n	 gotowość	pogotowia	technicznego			26.450	zł

n	 obsługa	techniczna	osiedla													143.930	zł

n	 pielęgnacja	zieleni						 																53.300	zł

n	 odśnieżanie	terenów		 	 	1.043	zł

 Eksploatacja	obejmuje	również	wydatki	
na media:

n	 dostawa	wody		 	 														525.470	zł

n	 energia	elektryczna	pomieszczeń	ogólnego	
użytku	i	dźwigów																														55.840	zł

n	 wywóz	odpadów	komunalnych						179.720	zł

n	 dostarczanie	sygnału	RTV															22.350	zł

n	 obsługa	domofonów																									13.160	zł

n	 konserwacja	dźwigów																						35.100	zł

Kosztotwórcze	są	też	czynności	obligatoryj-
ne	wynikające	z	Prawa	Budowlanego	art.162,	
obowiązków		Zarządcy	bądź	właściciela	nieru-
chomości,	tj.:

n	 kontrola	stanu	technicznego	instalacji	gazo-
wych																																																		6.662	zł

n	 kontrola	stanu	technicznego	przewodów	ko-
minowych	wraz	z	czyszczeniem						9.200	zł

n	 kontrola	stanu	technicznego	instalacji	ppoż.	 
-	„suche	piony”																																						750	zł

n	 przegląd	i	kontrola	stanu	technicznego	nieru-
chomości																																											16.692	zł

Koszty	eksploatacji	w	większości	są	to	koszty	
niezależne,	których	wysokość	determinują	ceny	
materiałów	i	usług	na	rynku	oraz	podatków	i	opłat	
ustalanych	przez	władze	państwowe	i	Radę	Miasta.

Do	końca	2015r.	z	funduszu	remontowego	
wykonano		poniższe	prace:

n	 wymiana	poziomów	kanalizacji	sanitarnej	
w	budynkach	Wodospady	4a												46.000	zł

n	 wymiana		kanalizacji	deszczowej	i	sanitarnej	
przy	budynku	przy	ul.	Zielonogórska	13-21,	
13a-21a                 114.588	zł  

n	 refundacja	kosztów	wymiany	stolarki	okiennej	
we	własnym	zakresie	przez	lokatorów																																																																																																				

25.000	zł

n	 modernizacja	dźwigu	wraz	ze	sterowaniem	
Wodospady	8a																																		33.000	zł

Ponadto	dodatkowo	wykonano	z	funduszu	re-
montowego:

n	 usuwanie	awarii	i	naprawy	instalacji	gazowych	
przy	przeglądach	dokonywanych	przez	Serwis	
Techniczny	KSM			 																15.355	zł

n	 awarie	i	naprawy	instalacji	elektrycznej	w	bu-
dynkach	osiedla																																					961	zł

n	 roboty	remontowe	przy	dźwigach	zgodnie	
z	zaleceniami	UDT	budynków	przy	Ligockiej	
70a	 	 	 																		2.045	zł



  12                                                                        WSPÓLNE SPRAWY OSIEDLA LIGOTA

SpRaWOzdaniE z dziaŁaLnOŚCi gOSpOdaRCzEJ 
adMiniSTRaCJi OSiEdLa LigOTa W 2015 ROKU

(Dokończenie ze str. 11)

n	 remonty	przy	instalacji		domofonów		1.693	zł

n	 wykonanie	ogrodzenia	piaskownicy	przy	ul.	
Armii	Krajowej																																		1.166	zł

n	 wykonanie	placu	zabaw	przy	ul.	Armii	Kra-
jowej	–	urządzenia	(huśtawki,	piaskownica)		

6.993	zł
n	 kosze	na	śmieci		zamontowane	przy	ławkach		

na	Osiedlu																																											5.609	zł			     

Ponadto	wykonano	na	wszystkich	budynkach	
energooszczędne	oświetlenie	klatek	poprzez	
zastosowanie	lamp	ledowych.	Wymieniono	też	
w	wysokich	blokach	oświetlenie	korytarzy	piw-
nicznych	na	lampy	ledowe.	Katowicka	Spółdzielnia	
Mieszkaniowa	realizuje	długofalową	politykę	
energooszczędną,	w	ramach	której	zmniejszy	się	
zużycie	energii	oraz	docelowo	koszty	oświetlenia	
pomieszczeń	wspólnych	i	politykę	proekologiczną,	
oszczędzającą	środowisko	naturalne.	Wielu	miesz-
kańców	dzwoniło	do	Administracji,	wyrażając	
bardzo	dobre	opinie	za	to,	że	lampy	pobierają	tak	
mało		prądu,	a	kiedy	nie	ma	potrzeby	świecenia	
to	one	nie	pobierają	prądu	itd.			Jest	to	inwesty-
cja	która	stawia	też	naszą	Spółdzielnię	w	gronie	
innowacyjnych	firm	oraz	daje	konkretne	korzyści	
finansowe	wynikające	z	dotacji	Funduszu	Ochrony	
Środowiska.	

Należy	nadmienić,	iż	z	funduszu	remontowego	
„A”	zgodnie	ze	Strategią	Ekonomiczną	KSM	
na	lata	2015-2024	dofinansowano	50%	kosz-
tów	wymiany	dźwigu	osobowego	w	budynku	
przy	ul.	Wodospady	8a	oraz	montaż	regulatorów	
podpionowych	instalacji	centralnego	ogrzewania	
w	budynkach	przy	ul.	Wodospady	4a,	6,	8a,	War-
mińskiej	11ab,	19abc,	15-17-19.

WSTęPNE	ZAŁOżENIA	 
DZIAŁALNOśCI	gOSPODARCZEJ	 
OSIEDLA	LIgOTA	NA	ROK	2016

Koszty	eksploatacji	budynków	w	roku	2016	
przewiduje	się	zrównoważyć	z	wpływami	w	wy-
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sokości		1.640.590	zł,	uwzględniając	zadłużenie	
w	opłatach	przypadające	na	eksploatację,	które	na	
dzień	sporządzania	sprawozdania	wynosi	90.121	zł.

Zakłada	się	wydatkowanie	na	utrzymanie	nie-
ruchomości	w	osiedlu	następująco:

n	 utrzymanie	czystości	i	zieleni								161.410	zł

n	 konserwacja	i	obsługa	techniczna								

239.590	zł

n	 energia	elektryczna																											55.850	zł

n	 podatki	i	opłaty	lokalne																				47.350	zł

n	 zarządzanie	i	administrowanie	nieruchomoś- 
ciami									 	 														308.020	zł

n	 zimna	woda	i	odprowadzenie	ścieków

525.470	zł

n	 odczyty	wodomierzy																										6.630	zł

n	 wywóz	nieczystości																								179.920	zł

n	 partycypacja	w	mieniu	wspólnym	osiedla
33.140	zł

W	oparciu	o	planowane	na	rok	2016	możliwości	
finansowe	w	zakresie	funduszu	remontowego	
część		„B”	oraz	wyniki	przeglądów	nieruchomości	
i	zgłoszonych	w	trakcie		roku	bieżących	wniosków		
sporządzony	został	wstępny	projekt	planu	na	rok		
2016,		który		przedstawia		się	następująco:

n	 Wpływy	z	odpisów	na	fundusz	remontowy	
w	wysokości	502.140	zł.

Wydatki	stałe	jak	niżej:
n	 przekazanie	części	wpływów	na	fundusz	re-

montowy	część	„A”	celem	szybszej	spłaty	
zadłużenia	nieruchomości	osiedla	na	tym	
funduszu																																												65.480	zł

n	 odpis	na	fundusz	interwencyjny									6.600	zł

n	 odsetki	od	kredytu		zaciągniętego	na	remont	
dźwigu	osobowego																											2.600	zł

W	roku	2016	zakłada	się	zrealizować:

n	 pokrycie	kosztów	modernizacji	dźwigu	łącznie	
ze	sterowaniem	w	budynku	Wodospady	8a																																

33.000	zł

n	 wymiana	stolarki	okiennej															49.950	zł

n	 wymiana	pionów	kanalizacji	sanitarnej	w	bu-
dynku	Warmińska	11ab																		121.000	zł

n	 wymiana	instalacji		odgromowej	w	budyn-
kach	przy	ulicach	Warmińska	11a,	b;	19a-c	
i	Zielonogórska	13-21;	13a-21a							10.000	zł

n	 budowa	drogi	dojazdowej	wraz	z	miejscami	
parkingowymi	przy	budynku	ul.	Warmińska	
13abc                   96.960	zł                                                                            

n	 roboty	inne	wraz	z	robotami		awaryjnymi																
73.040	zł	                                                                                                               

Zebrania	Osiedlowe	odbywają	się	zgodnie	z	za-
łożeniami	przed	zakończeniem	roku	bilansowego,	
co	daje	możliwość	uwzględnienia	ewentualnych	
uwag	i	wniosków	zgłoszonych	przez	mieszkańców,	
pozytywnie	zweryfikowanych	przez	Radę	Osiedla.
Administracja	Osiedla	Ligota	Katowickiej	Spół-

dzielni	Mieszkaniowej	tą	drogą	dziękuje	Zarządowi		
Katowickiej		Spółdzielni		Mieszkaniowej,		Radzie		
Nadzorczej,	Radzie	Osiedla	oraz	Mieszkańcom		
za		okazywane		na	bieżąco	wsparcie		i		pomoc	
w		działaniach		i		rozwiązywaniu		niełatwych		
problemów		dotyczących		naszej		społeczności.	
Szczególne	słowa	uznania	i	podziękowania	kie-
rujemy	do	członków	reprezentujących	mieszkań-
ców	Osiedla	wybranych	na	okres	kończącej	się	
kadencji	do	Rady	Osiedla,	doceniając	ich	wkład	
pracy	w	rozwiązywaniu	problemów	i	wsparcie	
w	realizacji	powierzonych	zadań.	

Kierownik administracji 
Osiedla Ligota 
mgr PiOtR niciaK 
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SpRaWOzdaniE z dziaŁaLnOŚCi SpOŁECznO 
-KULTURaLnEJ OSiEdLa LigOTa za 2015 ROK

Przewidywane	łączne	wpływy	na	działal-
ność	społeczno-kulturalną	Osiedla	Ligota	
w	roku	2015	wyniosą	15.250	zł	(wraz	z	bi-

lansem	otwarcia).
Zgodnie	z	planem	zostały	one	przeznaczone	na	

pokrycie	kosztów	niżej	wymienionych	imprez:

n	 Dzień	Dziecka	wraz	ze	spotkaniem	integra-
cyjnym	w	którym	wzięło	udział	100	osób		

koszt	4.532	zł
n	 Ognisko	dla	mieszkańców	Osiedla	w	którym	

brało	udział	100	osób	 									koszt	4.128	zł

Ponadto	do	końca	roku	Administracja	zorgani-
zuje	imprezę	Mikołajkową		dla	dzieci	–	impreza	
organizowana	będzie	w	Gimnazjum	nr	22	przy	ul.	
Hetmańskiej	w	Katowicach	-	koszt	imprezy	4.500 
zł.	(przewiduje	się	udział		80	dzieci).
Zaplanowano	także	do	planu	roku	2015	dofi-

nansowanie	wewnętrzne	dla	mieszkańców,	ko-
rzystających	z	działalności	społeczno-kulturalnej	
w	całej	Spółdzielni,	w	kwocie	2.000	zł.
W	kwotach	imprez	ujęty	został	koszt	ubezpie-

czenia	imprez	masowych.	
Razem	z	ubezpieczeniem	przewidywane	wy-

konanie	roku	2015	wyniesie	13.160	zł.

Pozostałe	środki	niewykorzystane	w	2015	r.		
w	wysokości	2.090	zł	przejdą		saldem	na	cele	
działalności	społeczno-kulturalnej	w	2016	r.
Za	duży	wkład	w	organizację	ww.	imprez	należy	

się	podziękowanie	członkom	Rady	Osiedla,	pra-
cownikom	Administracji	oraz	naszym	mieszkań-
com,	którzy	swoim	zaangażowaniem	i	obecnością	
przyczynili	się	do	wzrostu	rangi	Osiedla	Ligota	
w	skali	Spółdzielni.

PLAN	DZIAŁALNOśCI	 
SPOŁECZNO-KULTURALNEJ	 

OSIEDLA	NA	ROK 2016 

Planuje	się,	iż	wpływy	z	opłat	na	działalność	
społeczno-kulturalną		(łącznie	z	b.	o.)	w	roku	
2016	wyniosą	wg	naliczeń	14.200	zł,	przy	stawce	
odpisu	0,05	zł/m2.
Wpływy	planu	działalności	społeczno-kultural-

nej	na	2016	r.	będą	przeznaczone	na	organizację	
polubionych	przez	mieszkańców	naszego	osiedla	
niżej	podanych	imprez:

n	 Dzień	Dziecka		w		II	kwartale	2016	r.,	kwota	
planowana	4.400	zł.		Liczba	uczestników	100.

n	 Ognisko	dla	mieszkańców	Osiedla	„Pożegnanie	
lata”–		III	kwartał	2016	r.	kwota	planowana	
4.300	zł.		Liczba	uczestników	100.

n	 Impreza	Mikołajkowa	dla	najmłodszych	-	IV	
kwartał	2016	r.	Kwota	planowana		4.500	zł. 
Liczba	dzieci	80.

W	kosztach	imprez	uwzględniono	koszt	ubez-
pieczenia	imprez.
Przewidziano	ponadto	przeznaczenie	dla	10	osób	

części	środków	finansowych	w	kwocie	1.000	zł.,	
na	dofinansowanie	i	współfinansowanie	imprez	or-
ganizowanych	przez	Dział	Społeczno-Kulturalny,	
administracje	oraz	kluby	osiedlowe	Katowickiej	
Spółdzielni	Mieszkaniowej.
Razem	zaplanowane	wydatki	wynoszą:	14.200 

zł. Zaplanowano	imprezy	z	udziałem	około	290	
osób	
Rada	Osiedla	wspólnie	z	Administracją	dołoży	

wszelkich	starań	aby	przedstawiony	plan	dzia-
łalności		społeczno	-	kulturalnej	został	w	pełni	
zrealizowany,	a	naszych	mieszkańców	zapraszamy	
do	skorzystania	z	przedstawionych	ofert.

Kierownik administracji 
Osiedla „Ligota” 
mgr PiOtR niciaK  

W nawiązaniu	 do	 spotkania	Zarządu	i	członków	organów	samorządowych	
Katowickiej	Spółdzielni	Mieszkanio-

wej	z	Prezydentem	Katowic	Marcinem	Krupą	
i	Wiceprezydentem	Bogumiłem	Sobulą,	które	
odbyło	się	w	dniu	26	marca	2015	roku	w	siedzibie	
tut.	Spółdzielni,	dotyczącego	perspektyw	współ-
pracy	KSM	z	władzami,	samorządem	i	służbami	
miejskimi,	poniżej	przedstawiamy	najczęściej	
aktualnie	zgłaszane	oczekiwania	i	postulaty	przez	
mieszkańców	naszych	zasobów	mieszkaniowych	 
(z	których	część	została	przedstawiona	pod-
czas	spotkania):

(Poniżej podajemy wszystkie sprawy z którymi 
zwrócono się do Prezydenta Miasta Katowice,  
a  w podpunktach tylko sprawy dotyczące Osiedla 
Ligota) 

I.  Sprawy regulacji terenowo-prawnej nieru-
chomości Spółdzielni.

II.  Sprawy dotyczące regulacji prawnej terenów 
Spółdzielni, a zajętych przez drogi de facto 
publiczne

III.  Pomoc w rozwiązaniu problemu w zakresie 
terenu KSM, którego zagospodarowanie 
w interesie członków i przez nich wniosko-
wane uniemożliwia obowiązujący Miejscowy 
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(Dokończenie na str. 14)

Plan Zagospodarowania Miasta oraz Stu-
dium Uwarunkowań. 

IV.  Pomoc w rozwiązaniu problemu pozostałości 
w gestii Spółdzielni zbędnych terenów przy 
domkach jednorodzinnych i innych nieru-
chomościach oddalonych i całkowicie nie 
związanych  z  zasobami Spółdzielni.

V.  Sprawy związane z infrastrukturą oświetle-
niową -  oświetlenie uliczne.

VI.  Sprawy związane z utrzymaniem porządku 
na terenach miejskich, znajdujących się 
w sąsiedztwie zasobów KSM zgłaszane naj-
częściej przez mieszkańców jako wymagające 
interwencji

VII. Sprawy związane z infrastrukturą  komu-
nikacyjną miasta

1.		 remontu	ul.	Wodospady	oraz	zgodnie	z	planem	
zagospodarowania	włączenie	jej	do	ulicy	
Ligockiej	celem	likwidacji	ruchu	wzdłuż	pa-
wilonów,

2.		 budowy	parkingu	wzdłuż	ul.	Ligockiej	–	
w	sąsiedztwie	pawilonów	przy	ul.	Ligocka	
66-68	(teren	miasta).

3.		 remontu	i	naprawy	drogi	dojazdowej	do	bu-
dynków	i	garaży	(nie	będących	w	Zarządzaniu	
KSM)	w	rejonie	ulicy	Zielonogórskiej.	

VIII.Sprawy dotyczące terenów rekreacyjno-
-sportowych

1.		 oczekiwana	jest	realizacja	placu	zabaw	przy	
istniejącym	boisku	tut.	Spółdzielni	przy	uli-
cy	Wodospady,

IX.  Różne
1.		 włączenie	odbioru	odpadów	biodegradowal-

nych	–	zielonych,	powstających	w	wyniku	
pielęgnacji	ogrodów	i	terenów	zielonych	
w	zabudowie	wielorodzinnej	w	 ramach	
ustalonej	stawki	opłaty	za	gospodarowanie	
odpadami	komunalnymi.

2.		 ze	względu	na	długotrwale	występujące	
wpływy	eksploatacji	górniczej	powodujące	
znaczne	przyspieszenie	destrukcji	obiektów,	
zgłaszamy	wniosek,	by	Katowicka	Spół-
dzielnia	Mieszkaniowa	mając	na	uwadze	
bezpieczeństwo	i	komfort	zamieszkiwania	
swoich	mieszkańców	mogła	jako	strona	za-
interesowana	uczestniczyć	w	procedurze	
opiniowania	planów	ruchu	kopalń	„Wujek”,	
„Wieczorek”	i	„Murcki-Staszic”.

3.		 przyspieszenie	postępowań	w	sprawach	do-
tyczących	wykonania	przez	Miasto	Kato-
wice	obowiązku	zaoferowania	najmu	lokali	
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socjalnych.	Na	dzień	dzisiejszy	pozostaje	do	
wykonania	przez	miasto	z	zasobów	KSM	
161	wyroków	eksmisyjnych.	Jednocześnie	
przypominamy,	że	w	2014	roku	z	Urzędu	
Gminy	na	konto	Spółdzielni	wpłynęło	jako	
niezależne	odszkodowanie	tylko	część	na-
leżności	w	wysokości	555.071,76	zł	z	rze-
czywiście	dochodzonej	sumy	768.126,65	
zł	tytułem	odszkodowań	za	niedostarczenie	
lokali	socjalnych.

W	dniu	6	października	2015	r.	Pierwszy	Wi-
ceprezydent	Miasta	Katowice	odpowiedział	na	
zgłaszane	postulaty	i	wnioski	Katowickiej	Spół-
dzielni	Mieszkaniowej,	przedstawiając	wyjaśnie-
nia	(przytaczamy	tylko	odpowiedzi	dotyczące	
Osiedla	Ligota):

Ad.	VII	1.		Remont	ul.	Wodospady	oraz	włą-
czenie	jej	do	ul.	Ligockiej	celem	likwidacji	ru-
chu	wzdłuż	pawilonów	stanowi	duże	zadanie	
inwestycyjne,	które	nie	zostało	ujęte	w	planach	
inwestycyjnych	Miasta	Katowice.
Ad.	VII	2.	Obecnie	nie	przewiduje	się	budowy	

parkingów	wzdłuż	ul.	Ligockiej	–	w	sąsiedz-
twie	pawilonów	przy	ul.	Ligockiej	66-68	–	ze	
względu	na	istnienie	w	tym	rejonie	miejsc	do	
zatrzymywania	się	oraz	braku	wiedzy	w	zakresie	
stanu	technicznego	infrastruktury	podziemnej	oraz	
ewentualnego	kosztu	budowy	nowego	parkingu.
Ad.	VII	3.	Droga	dojazdowa	do	budynków	i	ga-

raży	w	rejonie	ul.	Zielonogórskiej	stanowi	Zasób	
Gminy,	bez	wskazanego	podmiotu	władającego,	
w	związku	z	tym	ewentualny	remont	ulicy	musi	
być	poprzedzony	regulacją	stanu	prawnego	przez	
Wydział	Gospodarki	Mieniem	oraz	zabezpieczeniu	
na	ten	cel	niezbędnych	środków	finansowych.
Ad.	VIII	1.	Działka	nr	265/70,	usytuowana	jest	

na	terenie	objętym	ustaleniami	miejscowego	planu	
zagospodarowania	przestrzennego	w	obszarze	frag-
mentu	terenu	górniczego	Katowickiego	Holdingu	
Węglowego	S.	A.	KWK	„Wujek”	obejmującego	
obszar	położony	w	rejonie	ulic	Rolnej	i	Ligoc-
kiej	w	Katowicach	uchwalonego	Uchwałą	nr	
XLVII/961/09	Rady	Miasta	Katowice	z	dnia	28	
września	2009	r.	Nieruchomość	oznaczona	jest	
symbolem	1ZPUS	(tereny	zieleni	urządzonej,	
sportu	i	rekreacji).	Wobec	powyższego	istnie-
je	możliwość	zgłoszenia	ww.	przedsięwzięcia	
w	ramach	Budżetu	Obywatelskiego	w	roku	2016	
zgodnie	z	jego	regulaminem.	Nadmieniamy,	że	
w	przypadku	powstania	obiektów	finansowanych	
w	ramach	Budżetu	Obywatelskiego	na	terenach	
będących	w	użytkowaniu	wieczystym	lub	stano-
wiących	własność	spółdzielni	mieszkaniowych	
albo	wspólnot	mieszkaniowych	koszty	związane	
z	funkcjonowaniem	i	eksploatacją	danego	obiektu	
ponosi	wspólnota	lub	spółdzielnia	mieszkaniowa.	

inFORMaCJa dOTyCzĄCa SpOTKania  
pRzEdSTaWiCiELi KaTOWiCKiEJ SpÓŁdziELni 

MiESzKaniOWEJ z pREzydEnTEM  
MiaSTa KaTOWiCE 

(Dokończenie ze str. 13) Szczegółowe	informacje	można	uzyskać	na	stronie	
internetowej	www.bo.katowice.eu
Ad	IX.	1.	Uprzejmie	informuję,	iż	§	3	ust.	3	

pkt	3	uchwała	nr	XLVI/1087/14	Rady	Miasta	
Katowice	z	dnia	26	lutego	2014	r.	w	sprawie	
sposobu	i	zakresu	świadczenia	usług	w	zakresie	
odbierania	odpadów	komunalnych	od	właścicieli	
nieruchomości	i	zagospodarowania	tych	odpadów	
(Dz.	Urz.	Woj.	Śląsk.	z	2014	r,	poz.	1399)	stanowi:	
„W	przypadku	odpadów	zielonych,	powstających	
w	wyniku	pielęgnacji	ogrodów	i	terenów	zielo-
nych	w	zabudowie	wielorodzinnej	w	związku	ze	
świadczeniem	usług	przez	przedsiębiorcę	lub	inny	
podmiot	na	zlecenie/umowę,	zagospodarowanie	
odpadów	należy	do	obowiązków	tego	podmiotu.”	
Powyższy	zapis	związany	jest	z	wymaganiami	
określonymi	w	ustawie	z	dnia	14	grudnia	2012	
r.	o	odpadach	(Dz.	U.	z	2013	r.	poz.	21)	zgodnie	
z	art.	27	ust.	1	ww.	ustawy	wytwórca	odpadów	jest	
obowiązany	do	zagospodarowania	wytworzonymi	
przez	siebie	odpadami.	Jednocześnie	informuję,	
iż	w	myśl	art.	3	ust.	1	pkt	32	ww.	ustawy	poprzez	
wytwórcę	odpadów	–	rozumie	się	każdego,	którego	
działalność	lub	bytowanie	powoduje	powstawanie	
odpadów	(pierwotny	wytwórca	odpadów),	oraz	
każdego,	kto	przeprowadza	wstępną	obróbkę,	
mieszanie	lub	inne	działania	powodujące	zmianę	
charakteru	lub	składu	tych	odpadów;	wytwórcą	
odpadów	powstających	w	wyniku	świadczenia	
usług	w	zakresie	budowy,	rozbiórki,	remontu	
obiektów,	czyszczenia	zbiorników	lub	urządzeń	
oraz	sprzątania,	konserwacji	i	napraw	jest	podmiot,	
który	świadczy	usługę.	Wobec	powyższego,	jeżeli	
usługę	wykonuje	inny	podmiot	na	zlecenie/umowę	
wyłoniony	przez	Spółdzielnię	to	zagospodarowanie	
odpadów	należy	do	obowiązków	tego	podmiotu	
–	zgodnie	z	zasadą	określoną	w	art.	27	ust.	1	
ustawy	o	odpadach:	„Wytwórca	odpadów	jest	
obowiązany	do	gospodarowania	wytworzonymi	
przez	siebie	odpadami”.	Podmiot,	który	świadczy	
usługę	zobowiązany	jest	do	właściwego	zagospo-
darowania	wytworzonych	odpadów.	Spółdzielnia	
Mieszkaniowa	jest	podmiotem	gospodarczym,	
który	w	ramach	prowadzonej	działalności	wy-
twarza	odpady,	które	nie	powinny	być	odbierane	
w	ramach	opłaty,	którą	ponoszą	mieszkańcy	jej	
zasobów.	Odpady	wytwarzane	przez	Spółdzielnię	
nie	są	tożsame	z	odpadami	wytwarzanymi	przez	
mieszkańców.	Mieszkańcy	korzystają	z	zasobów	
Spółdzielni,	nie	oznacza	to	jednak,	że	wytwarzają	
odpady.	Zapisy	prawa	miejscowego	nie	mogą	sta-
nowić	inaczej	niż	przepisy	sprecyzowane	w	akcie	
prawa	wyższego	rzędu	(Ustawy).	
Ad.	IX	2.	Według	art.	108	Prawa	geologicznego	

i	górniczego	(Dz.U.	2015	196	–	j.t.)	plan	ruchu	
zakładu	górniczego	(…)	wymaga	opinii	właści-
wego	wójta	(burmistrza,	Prezydenta	Miasta),	
natomiast	zatwierdza	go	właściwy	organ	nadzoru	
górniczego	w	drodze	decyzji.	Kryterium	opinii	jest	
nienaruszanie	zamierzoną	działalnością	przezna-

czenia	lub	sposobu	korzystania	z	nieruchomości	
określonego	w	miejscowym	planie	zagospodaro-
wania	przestrzennego	oraz	odrębnych	przepisach	
a	w	przypadku	braku	MPZP-	przeznaczenia	lub	
sposobu	korzystania	z	nieruchomości	ustalonego	
w	studium	uwarunkowań	i	kierunków	zagospoda-
rowania	przestrzennego	gminy	oraz	w	odrębnych	
przepisach	(art.	7	Pgg).	
Z	powyższych	przepisów	wynika,	że	Prezy-

dent	Miasta	Katowice	jedynie	opiniuje	plany	
ruchu,	a	decyzję	zatwierdzającą	wydaje	Okręgowy	
Urząd	Górniczy	i	to	OUG	ustala,	kto	jest	stroną	
w	postępowaniu,	dlatego	tam	należy	zwrócić	się	
z	ww.	wnioskiem.	Jednocześnie	Biuro	Geologii	
i	Górnictwa	Urzędu	Miasta	Katowice	zobowiązuje	
się,	że	będzie	powiadamiać	Państwa	o	wpłynięciu	
planu	ruchu	i	możliwości	wglądu	do	niego.	
Ad.	IX	3.	Z	uwagi	na	ograniczenie	Miasta	w	za-

kresie	dysponowania	wolnymi	lokalami	socjalnymi	
nie	ma	możliwości	pozytywnego	rozpatrzenia	
Państwa	wniosku	o	przyśpieszenie	postępowań	
dotyczących	realizacji	przez	Miasto	wyroków	
sądowych	wraz	z	uprawnieniem	do	otrzymania	
lokalu	socjalnego.	Zaznaczyć	należy,	iż	Miasto	
poza	obowiązkiem	wskazania	lokali	socjalnych	
zgodnie	z	wyrokami	ma	również	ustawowy	obo-
wiązek	zaspokajania	potrzeb	mieszkaniowych	
gospodarstw	domowych	o	niskich	dochodach.	
Żaden	z	obowiązujących	przepisów	nie	nakłada	
na	gminy	obowiązku	realizowania	wyroków	są-
dowych	w	określonym	terminie,	niemniej	jednak	
Miasto	sukcesywnie	w	miarę	możliwości	lokale	
te	wskazuje	wszystkim	osobom	uprawnionym.	
Na	dzień	dzisiejszy	w	rejestrze	wyroków	sądo-

wych	oczekujących	na	realizację,	zarejestrowanych	
jest	2961	wyroków	z	orzeczonym	uprawnieniem	
do	otrzymania	lokalu	socjalnego.	
Miasto	Katowice	średnio	rocznie	wskazuje	

ok.	95	lokali	socjalnych	na	potrzeby	realizacji	
sądowych	wyroków	eksmisyjnych.	Jednak	nie-
współmiernie	większa	ilość	zgłaszanych	rocznie	do	
realizacji	wyroków,	wynosząca	około	300	powo-
duje,	iż	nie	jest	możliwe	niezwłoczne	realizowanie	
ich	wszystkich.	Zgłoszone	przez	Państwo	wyroki	
sądowe	orzekające	eksmisję	wraz	z	uprawnieniem	
do	otrzymania	lokalu	socjalnego	są	przez	Miasto	
sukcesywnie	realizowane	w	miarę	pozyskiwania	
wolnych	tych	lokali	socjalnych.
Podstawą	uznania	i	zapłaty	przez	Miasto	Kato-

wice	odszkodowania	z	tytułu	niedostarczenia	lokali	
socjalnych	osobom	z	orzeczoną	eksmisją	wraz	
z	uprawnieniem	do	otrzymania	lokalu	socjalnego	
jest	udokumentowanie	wysokości	dochodzonego	
przez	wierzycieli	roszczenia,	co	za	tym	idzie	wy-
płata	na	Państwa	rzecz	tylko	części	zgłoszonych	
roszczeń	była	spowodowana	brakiem	należytego	
udowodnienia	i	udokumentowania	dochodzonego	
roszczenia	w	poszczególnych	sprawach	odszko-
dowania.


