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

Zarząd Katowickiej Spółdzielni  Mieszkaniowej  

zawiadamia, że Zebranie Osiedlowe 

Osiedla murcki

odbędzie się w poniedziałek, 21 grudnia 2015 roku 

o godz. 1600 w  Miejskim Domu Kultury „POŁUDNIE”  

przy ul. Kołodzieja 42 w Katowicach-Murckach

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 
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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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prognoza wykonania funduSzu remontowego część „a”  
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 „MURCKi” KSM za OKRES 

KadEnCJi 2011–2015 ROKU     

(Dokończenie na str. 10)

SZANOWNI		PAńSTWO!

W okresie	sprawozdawczym	2011-2015	Rada	Osiedla	działała	w	oparciu	o	Re-
gulamin	Rady	Osiedla	Katowickiej		

Spółdzielni	Mieszkaniowej		zatwierdzony		Uchwa-
łą	nr	55/80/2003	r.	Walnego		Zgromadzenia	wraz	
z	późniejszymi	zmianami	oraz	w	oparciu	o	opra-
cowany	i	przyjęty	do	realizacji	plan	pracy,	który	
został	zweryfikowany	i	zatwierdzony	przez	Radę	
Osiedla	w	związku	ze	zmianami	Statutu	Katowic-
kiej	Spółdzielni	Mieszkaniowej.

Rada	Osiedla	na	upływającą	w	tym	roku	czte-
roletnią	kadencję	została	wybrana		9.03.2011	roku	
przez	Zebranie	Grupy	Członkowskiej	Osiedla	
Murcki	w	następującym	składzie:

1. Stanisław	ORZEChOWSKI	–	Przewodni-
czący	Rady	Osiedla,

2. Franciszek KARDyś	–	Zastępca		Przewod-
niczącego		Rady,

3. Krzysztof	NIESPOREK	–	Sekretarz		Rady,
4. Bogdan	JAROSZ	–	Członek	Rady,
5.	 henryk	STALMACh –	Członek	Rady,
6.	 Stanisław	ZALEWSKI	–	Członek	Rady,
7.  Wacław	MAREK	–	Członek	Rady.

W	ramach	Rady	Osiedla	pracowało	Prezydium	
Rady	oraz	dwie	komisje	problemowe:

Prezydium	Rady Osiedla:

1.	 Stanisław	Orzechowski,
2.	 Franciszek	Kardyś,
3.	 Krzysztof	Niesporek.

Komisja	Remontowo-Gospodarcza	 
i	Rozjemcza

1.	 Bogdan	Jarosz	–	Przewodniczący,
2.	 Franciszek	Kardyś	–	Członek	Komisji,
3.	 Wacław	Marek	–	Członek	Komisji.

Komisja	Gospodarki	Zasobami		 
Mieszkaniowymi	i Społeczno-Kulturalna

1.	 Krzysztof	Niesporek	–	Przewodniczący Ko-
misji,

2.	 Henryk	Stalmach	–	Członek Komisji,
3.	 Stanisław	Zalewski	–	Członek Komisji.

W	październikowym	numerze	gazety	„Wspól-
ne		Sprawy”		ukazał		się		artykuł		pt		„Osiedle 
Murcki - Pozytywny Bilans Dokonań”, w którym	
zostały	przedstawione	dokonania	zrealizowane	
w okresie	mijającej	kadencji	2011-2015	Rady	
Osiedla,	a zawarte	w Planie	Pracy	Rady	i obejmuje		
następujące zagadnienia:

l	 Realizacja	wniosków	przyjętych	przez	Zebra-
nie	Osiedlowe	Murcki.

l	 Kontrola	realizacji	przyjętego	planu	remon-
towego	w	zakresie	finansowym	i	rzeczowym.

l	 Kontrola	realizacji	przyjętego	planu	funduszu	
społeczno-kulturalnego	w	zakresie	finanso-
wym	i	rzeczowym	oraz	inspirowanie	dzia-
łalności	społeczno-kulturalnej.

l	 Kontrola	realizacji	przeglądów	i	kontroli	okre-
sowych	wymaganych	ustawowo.

l	 Realizacja	założeń	strategii	ekonomicznej	
KSM	na	lata	2012-2020.

l	 Działania	w	kierunku	pozyskania	środków	
finansowych	w	celu	zasilenia	funduszu	re-
montowego	i	obniżenia	kosztów	eksploata-
cji	Osiedla.

l			Realizacja	pomocy	społecznej	mieszkańcom	
naszego	Osiedla	wymagających	szczegól-
nej	opieki.

l	 Udział	w	komisji	przetargowej	przy	dokonywa-
niu	wyboru	wykonawców	robót	remontowych	
w	naszym	Osiedlu.

l	 Organizacja	wspólnie	z	Administracją	Osiedla	
imprez	kulturalnych,	sportowych	i	oświato-
wych	na	rzecz	dzieci	i	młodzieży.

l	 Współpraca	z	placówkami	oświatowymi	i	or-
ganizacjami	społecznymi.

l	 Okresowa	analiza	stawek	czynszowych	lokali	
mieszkalnych	i	użytkowych.

l	 Kontrola	i	realizacja	przyjętego	planu	wymiany		
stolarki	okiennej	w	mieszkaniach	oraz	drzwi	
w	naszych	zasobach.

l	 Spotkania	z	udziałem	Administracji	Osiedla	
z	członkami	zalegającymi	w	opłatach	za	ko-
rzystanie	z	lokali	mieszkalnych	i	użytkowych		
oraz	z	uciążliwymi	we	współżyciu	mieszkań-
cami.	Przygotowanie	stosownych	wniosków		
z	opinią	dla	Zarządu	KSM.

l	 Okresowa	kontrola	z	udziałem	Administracji	
Osiedla	mieszkań	i	lokali	użytkowych	zaj-
mowanych	przez	lokatorów	wykluczonych	
i	po	wyrokach	eksmisyjnych	z	członkostwa	
KSM,	celem	sprawdzenia	stanu	technicznego	
lokalu,	jego	wyposażenia,	stanu		technicznego		
instalacji.

l	 Działania	w	kierunku	ograniczenia	do	mini-
mum,	lecz	nie	wykraczające	poza	przepisy	
w	tym	zakresie	zużycia	wody	i		c.o		w	miesz-
kaniach	zamieszkiwanych	przez	lokatorów	po	
wykluczeniu	z	członkostwa	KSM	i	wyroku		
eksmisyjnym	celem	zmniejszenia	strat.

l	 Okresowa	kontrola	i	analiza	zużycia	wody	
i	 energii	 elektrycznej	 naszych	 zasobów	
i	podejmowanie	działań	celem	eliminacji	
nadmiernego	zużycia	wynikającego	z	okre-
sowych	odczytów.

l	 Dokonywanie	odczytów	energii	i	c.o.	po	
zakończeniu	okresu	grzewczego	w	naszych	
zasobach	oraz	przeprowadzanie	analiz	zuży-
cia	ciepła	w	przypadku	stwierdzenia	dużych	
różnic	w	cenie	jednostki	rozliczeniowej	na	
poszczególnych	budynkach.

l	 Organizacja	systematycznych	spotkań	z	wła-
dzami	Zarządu	KSM,	Zakładów		Celowych		
świadczących	 usługi	 na	 rzecz	 Osiedla,							
przedstawicielami	Rady	Miasta	Katowice,	
Policji	oraz	władzami	Miasta	Katowice	w	celu		
realizacji	niezbędnych	przedsięwzięć	na	rzecz		
dzielnicy	Murcki	i	Osiedla.

l	 Przygotowanie	wniosków	pod	obrady	częś- 
ciowego		Walnego	Zebrania	członków	Ka-
towickiej	Spółdzielni	Mieszkaniowej,	które		
wnieśli	mieszkańcy	osiedla.

l			Dokonywanie	wiosennych	i	jesiennych	prze-
glądów	budynków	oraz	zasobów	Osiedla,	
uczestnictwo	w	kontroli	realizacji	wykona-
nych	remontów,	bieżących	napraw,	odbiorach		
gwarancyjnych	i		pogwarancyjnych.

l	 Ocena	pracy	brygady	konserwatorów,	gospo-
darzy,	konserwatora	domofonów	w	zakresie	
wykorzystania	czasu	pracy,	jakości	pracy	
i	warunków	pracy	oraz	realizacji	umów	za-
wartych	z	gospodarzami	i		innych.	Okresowa		
informacja		i		wnioski		Kierownika		Osiedla	
ww.	zakresie.

l	 Rozpatrywanie	i	opiniowanie	skarg	i	wnio-
sków	mieszkańców	Osiedla,	udział	w	wizjach		
lokalnych.	Analiza		zgłoszeń	mieszkańców.

l			Ocena	 pracy	 komisji	 problemowych	
Rady	Osiedla.

l	 Ocena	stopnia	realizacji	wniosków	przyjętych	
przez	Radę	Osiedla.

l	 Ocena	pracy	Kierownika	Administracji	Osie-
dla,	Administracji	Osiedla,	brygady	remonto-
wej,	konserwatora	domofonów	i	gospodarzy.

l	 Przedkładanie	wniosków	i	propozycji	do	
Zarządu	KSM	o	pracy	Kierownika	Osiedla	
i	Administracji.		
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SpRaWOzdaniE adMiniSTRaCJi OSiEdLa „MURCKi” 
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i SpOŁECznO-KULTURaLnEJ za 2015 ROK

SpRaWOzdaniE z dziaŁaLnOŚCi RadY 
OSiEdLa „MURCKi” KSM za OKRES 

KadEnCJi 2011–2015 ROKU     
W	okresie	sprawozdawczym	2015	roku	Rada		

Osiedla	odbyła	10	posiedzeń,	na	których	rozpa-
trywano	i	podejmowano	decyzje	oraz	uchwały	
niezbędne	do	prawidłowego	funkcjonowania	
osiedla	zgodnie	z	Regulaminem	Rady	Osiedla,	
Statutem	Katowickiej	Spółdzielni	Mieszkaniowej	
oraz	rozporządzeniami	Rady	Nadzorczej	i	Zarządu		
KSM,	skupiając	się	nad	następującymi	sprawami		
i	problemami:

l	 Zatwierdzanie	planów	rzeczowo-finansowych	
i	remontowych.

l	 Zatwierdzanie	planów	działalności	społeczno-
-kulturalnej,	realizacja	imprez	i	organizacja	
wycieczek.	

l	 Organizacja	imprez	w	ramach	„Akcji	Lato”.	
l	 Gospodarka	w	zakresie	eksploatacji	i	funk-

cjonowania	osiedla.
l	 Gospodarka	remontowa	osiedla.
l	 Okresowa	analiza	i	ocena	bieżącej	sytuacji	

finansowej	Osiedla	w	aspekcie	bilansowania	
się	wpływów	i	wydatków	w	poszczególnych	
pozycjach	kosztów	eksploatacji	i	funduszu	
remontowego	„B”.

l	 Bieżąca	współpraca	z	Administracją	w	konsul-
towaniu	i	rozwiązywaniu	codziennych	proble-
mów	dotyczących	prawidłowego	utrzymania		
i	funkcjonowania	zasobów	mieszkaniowych		
oraz	infrastruktury	technicznej	Osiedla,	w	tym		
opiniowanie	wniosków	mieszkańców	osiedla	
i	podmiotów	zewnętrznych	odnoszących	się		
do	spraw	wchodzących	w	zakres	kompetencji		
Rady	Osiedla.

l	 Wyróżnienie	tych	mieszkańców,	którzy	ak-
tywnie	działają	dla	dobra	naszego	osiedla.

l	 Problemy	bezpieczeństwa	i	dewastacji.

Zwracamy	się	do	Państwa	tą	drogą	z	apelem	
o	interwencję	i	zwracanie	uwagi	na	wszelkie	
akty	wandalizmu	i	niszczenia	naszego	wspól-
nego	mienia.
Wiele	uwagi	poświęcono	zaległościom	czynszo-

wym	naszego	osiedla,	które	na		dzień		31.10.2015		
roku	wraz	z	zasądzonymi	należnościami	wyniosły	
135.594	zł.	Są	to	zaległości	powyżej	1	miesiąca.	
Równocześnie	pragniemy		Państwa	poinformować,	
że	dokładnie	4	lata	temu	zaległości	z	tytułu	niewno-
szenia	opłat	za	mieszkania	wynosiły	220.586	zł. 
W	okresie	tych	czterech	lat	skutecznie	przepro-

wadzono	3	eksmisje	dłużników.			
Komisja	Gospodarki	Zasobami	Mieszkaniowymi	

i	Społeczno-Kulturalna	regularnie	co	2	miesiące	
zaprasza	na	rozmowy	osoby	zalegające	z	opłatami		
za	mieszkania	.	
Rada	Osiedla	zwraca	się	do	mieszkańców	

o	większą	odpowiedzialność	w	zakresie	wnoszenia	
opłat	za	zajmowane	mieszkania.	

SZANOWNI		PAńSTWO!

Kończymy	swoją		4-letnią	kadencję	w	poczuciu	
dobrze	spełnionego	obowiązku.	Pozostawiamy	
osiedle	w	dobrej	kondycji		finansowej,	jednak	stale	
musimy	pamiętać,	że	zakres	i	tempo	planowanych	
zamierzeń	zależne	są	od	wielkości	akumulowanych	
środków	finansowych.
Okres	naszej	4-letniej	pracy,	mimo	różnych	

trudności,	należy	uznać	za	okres	dalszych	pozytyw-
nych	przemian	i	działań	mających	na	celu	poprawę	
jakości	zamieszkiwania	w	naszym	osiedlu.
Jednak	nie	wszystkie	problemy	i	zamierzenia	

udało	nam	się	rozwiązać	i	zrealizować	w	całoś- 
ci.	Bardzo	ważnym	zadaniem	do	realizacji	pozo-
stała	wymiana	sieci	kanalizacyjnej	przy	ulicy		R.	
Mruczka	oraz	dalszy	etap			kontynuacji	wykonania	

dociepleń	naszych	budynków	zgodnie	z	przyjętym	
harmonogramem	Strategii	Ekonomicznej	KSM	
na	lata	2012-2020.
Nowo	wybranej	Radzie	Osiedla	życzymy,	aby	

skupiła	ludzi	znających	cele	i	zadania	spółdziel-
czości	mieszkaniowej,	żyjących	problemami	
współmieszkańców	i	osiedla.			

Rada	Osiedla	wyraża	uznanie	i	podziękowanie	
dla	pracowników	Administracji	Osiedla	i	osobiś- 
cie	jej	kierownikowi	inż.	Andrzejowi		Mikołaj-
czykowi	za	wykazywaną	przez	nich	w	codziennej		
pracy	troskę	i	zaangażowanie	w	rozwiązywanie		
bieżących	problemów	Osiedla	i	jego	mieszkańców	
oraz	prawidłową	i	konstruktywną	współpracę	
z	Radą	w	tym	zakresie.
Rada	Osiedla	dziękuje	Zarządowi	KSM	za		

okazywaną	pomoc	przy	rozwiązywaniu	proble-
mów	osiedla	oraz	wspieranie	wszelkich	inicjatyw	
poprawiających	jakość	i	standard	życia	naszym	
mieszkańcom,	dziękujemy	również	służbom	tech-
nicznym	KSM	za	sprawne	i	szybkie	reagowanie		
w	sytuacjach	awaryjnych,	które	niestety	też	się	
zdarzają.	

Dziękujemy	wszystkim	mieszkańcom	za	pomoc	
i	wsparcie,	z	jakim	spotykaliśmy	się	w	całym	
okresie	naszej	działalności		i	zapraszamy	członków	
naszej	społeczności	do	uczestnictwa	w	dorocz-
nym	Zebraniu	Osiedlowym	oraz	zachęcamy	do		
rzeczowej	i	konstruktywnej	dyskusji	na	temat	
spraw	i	problemów	nurtujących	mieszkańców	
naszego	Osiedla.	

Rada	Osiedla,	przedstawiając	powyższe	spra-
wozdanie,	wnosi	o	jego	przyjęcie.

Za  Radę  Osiedla
Przewodniczący 
inż. StaniSław  ORZechOwSki

SZANOWNI		PAńSTWO!

Katowicka	Spółdzielnia	Mieszkaniowa	-	
Administracja	Osiedla	Murcki	przedstawia		
niniejszym	sprawozdanie	z	działalności		

administracyjno-gospodarczej	Osiedla	za	2015		
rok.	Zawarte	w	materiale	dane	zostały	sporządzone	
w	oparciu	o	wykonanie	rzeczowe	i	finansowe	2015	
roku	oraz	prognozę	wykonania	zadań	w	2015	roku.		
Wytyczone	dla	Administracji	zadania	ustalone	
zostały	w	planie	gospodarczo-finansowym	Osiedla	
Murcki,	przyjętym	w	obowiązującym	trybie	przez	
Radę	Osiedla	(Uchwała	z	dnia	17.12.2014	r.),	Radę	
Nadzorczą	oraz	przedstawione	wcześniej	na	Ze-
braniu	Osiedlowym.	Plan	naszego	Osiedla	stanowi	
jednocześnie	część	planu	gospodarczo-finanso-
wego	Katowickiej	Spółdzielni	Mieszkaniowej.

Administracja	Osiedla	w	okresie	2015	roku		
zarządzała	znajdującym	się	w	granicach	osiedla			
majątkiem,	na	który	składa	się	17	budynków	 
(3-5	kondygnacyjnych)	mieszkalnych	wielorodzin-
nych,	zamieszkałych	aktualnie	przez	1517	osób.
W	budynkach	tych	zlokalizowan	są:

l	 722	mieszkania	o	łącznej	powierzchni	użyt-
kowej	31.254,32	m2,

l	 4		lokale	użytkowe	wbudowane	(kawiarnia,	
fryzjer,	apteka	i	siedziba	Administracji)

	 o	łącznej	powierzchni	użytkowej	298,06	m2.
Administracja	Osiedla	Murcki	w	2015	roku	

pracowała	w	6-osobowym	składzie	(5,5	etatu).	tj:
l	 kierownik	administracji,
l	 administrator,
l	 starszy	inspektor	ds.	technicznych,

l	 3	konserwatorów	(2,5	etatu).

Przyjęte	w	planach	zadania	skupiały	się	nie	
tylko	na	bieżącej	eksploatacji,	ale	zmierzały	do			
poprawy	istniejącego	stanu	technicznego	i	es-
tetyki	budynków,	zapewnienia	bezpieczeństwa	
zamieszkiwania	i	dalszej	poprawy	jakości	obsługi		
eksploatacyjnej.		
Mając	to	na	uwadze	Administracja	wykonuje	

między	innymi	następujące	czynności:
l			prowadzi	zgodnie	z	wymogami	prawa	bu-

dowlanego	dokumentację	techniczną	i	książki	
obiektów	budowlanych;

l	 na	bieżąco	monitoruje	stan	techniczny	bu-
dynków,	obiektów	małej	architektury	i	este-
tyki	otoczenia;
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l	 nadzoruje	firmy	w	zakresie	prawidłowego	

przebiegu	kontroli	wynikających	z	ustawy	
Prawo	Budowlane	(tj.	przeglądy	kominiarskie	
i	szczelności	instalacji	gazowych),	a	także	
prowadzi	korespondencję	z	mieszkańcami	
w	tym	zakresie;

l	 uczestniczy	w	przetargach	na	przeprowadzenie	
robót	remontowych	w	Osiedlu;

l	 nadzoruje	na	bieżąco	jakość	wykonywanych	
usług	na	rzecz	Spółdzielni	przez	firmy	ze-
wnętrzne,	przekazuje	protokolarnie	„fronty”	
robót,	a	po	ich	zakończeniu	dokonuje	komi-
syjnych	odbiorów	technicznych;

l	 przygotowuje	zlecenia	na	roboty	eksploata-
cyjne,	awaryjne	i	remontowe	ujęte	w	planie	
funduszu	remontowego	Osiedla	część	„B”,	
których	wartość	nie	wymaga	przeprowadzenia	
wyboru	wykonawcy;

l	 monitoruje	na	bieżąco	jakość	wykonywa-
nych	usług	na	rzecz	Spółdzielni	w	zakresie	
sprzątania,	pielęgnacji	terenów	zielonych	
oraz	dostarczanego	do	mieszkań	sygnału	TV	
(pakiet	podstawowy);

l	 w	czasie	trwania	tzw.	„Akcji	Zima”	kontro-
luje	stan	odśnieżania	dróg	i	chodników	oraz	
stopień	zaśnieżenia	dachów	budynków	w	celu	
zapewnienia	bezpieczeństwa	zamieszkiwania	
i	przebywania	w	pobliżu	nieruchomości;

l	 zgodnie	z	zarządzeniem	nr	131/2015	Prezy-
denta	Miasta	Katowice	z	dnia	20.03.2015	r.	
zleciła	oraz	monitorowała	skuteczność	prze-
prowadzonej	w	okresie	20.04	do	11.05.br.	
wiosennej	i	od	21.09	do	12.10.br.	jesiennej	
kompleksowej	akcji	odszczurzania;

l	 wystawia	faktury	za	zużyte	media	najemcom	
lokali	użytkowych	oraz	firmom	świadczącym	
usługi	na	zlecenie	Spółdzielni;

l	 kontroluje	i	analizuje	zużycie	energii	elek-
trycznej	oraz	wody	w	budynkach;

l	 prowadzi	dokumentację	związaną	z	dzierżawą	
tablic	reklamowych	usytuowanych	w	granicach	
naszych	nieruchomości;

l	 pośredniczy	w	załatwianiu	spraw	związanych	
z	uzyskaniem	–	przez	osoby	posiadające	ni-
skie	dochody	–	dodatków	mieszkaniowych	
(z	Miejskiego	Ośrodka	Pomocy	Społecznej).	
Taką	pomoc	w	bieżącym	roku	uzyskało	24	
mieszkańców	Osiedla;

l	 bieżąco	współpracuje	z	Policją	i	Strażą	Miej-
ską	w	zakresie	zapewnienia	bezpieczeństwa	
zamieszkiwania	w	naszych	zasobach;

l	 bieżąco	współpracuje	z	Radą	Osiedla	„Murcki”	
we	wspólnym	rozwiązywaniu	problemów	
Osiedla,	w	tym	również	konfliktów	na	zasadzie	
mediacji	sąsiedzkich.

Do		zakresu		obowiązków	Administracji	Osiedla		
należało	również	uczestnictwo	w	współtworzeniu		
warunków	dla	sprawnego	i	szybkiego	prowadzenia	
procesu	wyodrębnienia	przez	członków	własności		
posiadanych	przez	nich	lokali	spółdzielczych	w	od-
rębną	własność	(między	innymi	wykonano	szereg	
dodatkowych,	a	warunkujących	przekształcenia	
własnościowe	prac,	jak:	sporządzanie	rzutów	kon-
dygnacji,	nanoszenie	i	oznakowanie	w	dokumencie	
poszczególnych	lokali,	uzgadnianie	i	aktualizacja	
danych	dla	kancelarii	notarialnych,	reprezentowa-
nie	Spółdzielni	przy	spisywaniu	umów,	i	inne).

 DZIAŁALNOśĆ		EKSPLOATACyJNA
Administracja	na	bieżąco	wykonywała	szereg	

różnego	rodzaju	czynności	prawnych	i technicz-

STRUKTURA		WŁASNOśCIOWA		LOKALI		MIESZKALNyCh

nych,	bez	których	prawidłowe	administrowanie	
i zarządzanie	budynkami,	a zwłaszcza	skuteczność	
dążenia	do	utrzymania	stanu	nieruchomości	na	
właściwym	poziomie	technicznym	i estetycznym,	
nie	byłoby	możliwe.	Czynności	te	wynikają	za-
równo	z obowiązujących	przepisów	prawnych,		
jak	też	wewnętrznego	podziału	zadań	w ramach		
struktury	organizacyjnej spółdzielni.
Prowadzenie	eksploatacji	jest	działaniem	zło-

żonym	i wymaga	także	współpracy	z wieloma		
podmiotami	zewnętrznymi	-	dostawcami	usług,		
władzami	samorządu	terytorialnego	i spółdziel-
czego.	W warunkach	spółdzielczych	realizowana	
jest	ona	w stałym	kontakcie	z poszczególnymi		
mieszkańcami,	członkami	Spółdzielni	z jednocze-
snym	eliminowaniem	występujących	na	tym	tle	
różnego	rodzaju	problemów	i konfliktów	sąsiedz-
kich	mających	źródło	w różnorodności	oczekiwań	
i indywidualizacji	odbioru	realizowanych	przez	
Administrację	Osiedla	czynności.		
W	okresie	objętym	sprawozdaniem	w Admini-

stracji	Osiedla	zarejestrowanych	zostało	620	pism, 
w tym	380	przychodzących.	Wszystkie	sprawy	
załatwiane	były	na	bieżąco	bez	nieuzasadnionej	
zwłoki	lub	kierowane	według	kompetencji	do	
odpowiednich	instytucji.	Często	załatwienie	wielu	
z nich	wymagało	przeprowadzenia	wizji	lokalnej,	
uzyskania	opinii	Rady	Osiedla	lub	mieszkańców	
danej	nieruchomości,	której	sprawa	dotyczyła.	
Sprawy	i wnioski	zgłaszane	przez	lokatorów	do-
tyczyły	bardzo	różnych	tematów.	Zwracano	się	
o wydanie	zgody	na	wykonanie	remontu	i moderni-
zacji	mieszkań,	wycinkę	lub	prześwietlenie	koron	
drzew,	nasadzeń,	organizacji	sprzątania	klatek	
schodowych,	itp.	Pisma	wychodzące	kierowane	
do	mieszkańców	w większości	dotyczyły	powia-
domień	o dodatkowych	(kolejnych)	terminach	
przeprowadzenia	w lokalach	kontroli	nakazanych	
Prawem	Budowlanym,	upomnień	dotyczących	za-
chowania	porządku	w piwnicach	i pomieszczeniach	
wspólnych,	a także	przestrzegania	regulaminu	
porządku	domowego.	Wysyłano	również	pisma	do	
Policji	i Straży	Miejskiej,	informując	o dewasta-
cjach	lub	prosząc	o dodatkowe	patrole	na osiedlu.
Administracja	Osiedla	przyjęła	i wykonała	 

(w	okresie	do	31.10.2015	r.)	576	zgłoszeń	doty-

czących	awarii	i usterek:	wodno-kanalizacyjnych,	
elektrycznych,	dekarskich,	stolarskich,	ślusarskich,	
murarskich.	Nasi	konserwatorzy	przepracowali	
2.786	godzin	przy	ich	usuwaniu,	zużywając	mate-
riał	za	14.600	zł.	Przyjęto	81	zgłoszeń i dokonano	
napraw	dotyczących	działania	instalacji	domofono-
wej.	Serwis	Techniczny	KSM	przepracował	przy	
usuwaniu	awarii	w naszych	zasobach	50	godzin, 
zużywając	materiałów	za	2.215 zł.
Wspólnie	z towarzystwami	ubezpieczeniowymi	

dokonano	likwidacji	11	szkód,	które	wystąpiły	
w lokalach	mieszkalnych.	Z reguły	były	to	szko-
dy	spowodowane	zalaniem	i często	pracownicy	
udzielali	pomocy	w prawidłowym	wypisaniu	
druku zgłoszeniowego.
W 722	mieszkaniach	Osiedla	Murcki,	na	dzień		

31.10.2015	r.,	według	złożonych	przez	miesz-
kańców	oświadczeń	wynikających	z „ustawy	
śmieciowej”	zamieszkiwało	1.517	osób,	to	jest	
o 42	osoby	mniej	niż	w tym	samym	terminie	
roku poprzedniego.
Wszystkie	gospodarstwa	domowe	w złożo-

nych	oświadczeniach	zadeklarowały	segregację	
odpadów.	Dwie	rodziny	korzystają	z 20%	ulgi	
w opłacie	za	gospodarowanie	odpadami	komu-
nalnymi	w ramach	programu	„Nas	troje	i więcej”.	
W okresie	dziesięciu	miesięcy	bieżącego	roku			za-
rejestrowano	59	zmian	w liczbie	osób	użytkujących	
mieszkania,	co	każdorazowo	przekazywano	do	
działu	ewidencji	opłat	za	lokale	celem	dokonania	
korekty	opłat	eksploatacyjnych.	Zaznaczyć	należy	
również	fakt,	że	generowane	są	dodatkowe	koszty	
za	wywóz	odpadów	takich,	jak:	zużyte	opony	
samochodowe,	elementy	konstrukcji	altan	z ogród-
ków	działkowych,	wymienianych	w mieszkaniach	
urządzeń	sanitarnych,	jak	umywalki	i muszle	oraz	
gruzu,	które	nie	mają	pokrycia	we	wnoszonych	
opłatach	miesięcznych	na	gospodarkę	odpadami.	
O ile	sprawę	wywozu	odpadów	wielkogabaryto-
wych	rozwiązano,	włączając	ich	wywóz		w ramach	
wnoszonych	opłat	za	wywóz	nieczystości,	to	dalej	
koszty	wywozu	wymienionych	wyżej	odpadów	
obciążają	mieszkańców	remontujących	lokale	
lub	eksploatację	osiedla	w związku	z realizowa-
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nymi	robotami	poza	lokalami.	Przed	wejściem	
w życie	„ustawy	śmieciowej”	koszt	ten	zawarty	
był	w opłacie	za	wywóz	nieczystości,	a opłata	ta		
na	naszym	osiedlu	była	zdecydowanie	niższa	od	
obecnie wnoszonych.
Dla	przypomnienia,	wywóz	„gabarytów”	

(tj.	meble,	deski	itp.)	przez	MPGK	Katowice				
z wyznaczonych	miejsc	naszego	Osiedla,	odbywa	
się	2	razy	w miesiącu	(w	każdy	pierwszy	i trzeci 
wtorek	miesiąca).	Mając	na	względzie	estety-
kę	naszych	nieruchomości,	w celu	uniknięcia	
zalegania	„gabarytów”,	prosimy	o ich	wyrzu-
canie	co	najwyżej	2-3	dni	przed	planowanym	
terminem wywozu.
W	rocznym	planie	gospodarczo-finansowym		

osiedla	założono	zbilansowanie	kosztów	z wpły-
wami.	Na	podstawie	posiadanych	danych	za	 
9	miesięcy	br.	oraz	doszacowania	roku	przewi-
dujemy,	że	uzyskane	za	2015	r.	przychody	na	
eksploatację	(bez	centralnego	ogrzewania)	łącz-
nie	z bilansem	otwarcia	wyniosą	1.959.040	zł, 
przyjmując	ich	zgodność	z naliczeniami	opłat	
eksploatacyjnych.	Faktycznie	uzyskane	sumy,	ze	
względu	na	zaległości	w opłatach,	są	znacznie	
niższe.	Taka	metoda	planistyczna	w tym	przypadku	
jest	konsekwencją	obowiązującej	obligatoryjnie	
w rachunkowości	spółdzielni	mieszkaniowych	
zasady	memoriałowej.	Natomiast	koszty	eks-
ploatacji	za	ten	okres,	szacujemy,	że	zamkną	
się	kwotą	1.961.980	zł	(dane	ostateczne	będą	
znane	w terminie	sporządzenia	bilansu,	który		
zgodnie	z ustawą		o rachunkowości	przypada		na		
31.03.2016	r.).		
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		centralnego	ogrzewania),	
czynnościami	wynikającymi		z przepisów	Prawa	
Budowlanego	(w	tym		art.	62)	i obowiązków	
zarządcy	nieruchomości.	
W	2015	r.	z tytułu	obligatoryjnych	czynności	

wynikających	z prawa	budowlanego	(art.	62)	
i obowiązków	zarządcy	nieruchomości	poniesiemy	
między	innymi	poniższe koszty:
l	 przeprowadzenie	okresowych	kontroli	stanu	

technicznej	sprawności	obiektów	tzn.	wszyst-
kich	budynków	mieszkalnych	oraz	otoczenia.	
Poniesiony	koszt	to		kwota															31.500	zł

l kontrola	szczelności	instalacji	i	urządzeń	gazo-
wych	wraz	z	usunięciem	usterek	ujawnionych	
w	budynkach	w	dniu	kontroli	za	kwotę		

15.310	zł
l kontrola	stanu	technicznego	przewodów	ko-

minowych	wraz	z	niezbędnym		czyszczeniem	
we	wszystkich	budynkach	za	kwotę	

20.000		zł
l konserwacja	gniazd	RTV	(wszystkie		budynki)	

za	kwotę	 	 														23.780	zł
l konserwacja	instalacji	domofonowych	(wszyst-

kie	budynki)	za	kwotę																						11.040		zł
l koszty	bieżących	prac	konserwacyjnych	i	za-

pobiegawczych	wykonywanych	w		Osiedlu	
siłami	własnymi	(przez	konserwatorów)

118.010		zł
Koszty	eksploatacji	obejmujące	wydatki	za	

media	i	wywóz	nieczystości	(koszty	niezależne	
bezpośrednio	od	Spółdzielni):

l	 koszty	dostarczonej	(zużytej	przez	użytkowni-
ków	mieszkań	i	lokali)	wody	i	odprowadzenia			
ścieków,	które	wyniosły	ogółem

	769.050		zł
l koszt	zakupu	energii	elektrycznej	potrzebnej		

do	oświetlenia	części	wspólnych	nieruchomo-
ści	oraz	terenu	w	wysokości													28.150	zł

l	 wywóz	nieczystości	stałych	(śmieci	i	odpadki)		
261.700	zł

Koszty	eksploatacji,	to	także	wydatki	dotyczące	
utrzymania	nieruchomości,	estetyki,	bezpieczeń-
stwa	oraz	obsługi	zasobów.	Wydatki	za	bieżący	
rok	przedstawiały	się	następująco:
l   koszty	utrzymania	czystości	(w	tym	piwnic	

budynków	i	terenów	przyległych)	
165.180	zł

l	 koszty	odśnieżania		posesji																3.380	zł
l	 koszty	pielęgnacji	zieleni																	20.950	zł	
l	 usługi	Pogotowia	Technicznego						31.900	zł
l koszty	utrzymania	 i	praca	Administracji		

osiedlowej,	w	tym:	płace	pracowników	wraz	
z	ustawowymi	narzutami,	koszty		BHP,		trans-
portu	,	opłat	telekomunikacyjnych,	utrzymania		
pomieszczeń	Administracji	Osiedla,	koszty	
bankowe,	materiałów	biurowych,	amortyzacji		
urządzeń	i	obiektów,	koszty	posiedzeń	Rady	
Osiedla,	łącznie		 														303.530	zł

l podatek	od	nieruchomości																42.340	zł
l	 opłaty	z	tytułu	wieczystego	użytkowania	te-

renu	 	 																																29.160	zł
l	 ubezpieczenia	rzeczowe	 																11.880	zł
l	 odczyty,	rozliczenie	wody																		6.230	zł
l koszty	deratyzacji	(odszczurzania),	w	tym	

przeprowadzonej	2	razy	w	roku	ogólnomiej-
skiej	akcji	o	obligatoryjnym	charakterze	wy-
nikającym	z	nakazu	Urzędu	Miasta			4.080	zł

l	 pozostałe	inne	koszty		utrzymania		budynków,		
w	tym:	ochrona	pożarowa	budynków,	mate-
riały	i	przedmioty	obce,	PFRON,	prowizje		
bankowe,	koszty	dewastacji													64.810		zł

Obowiązek	uiszczania	opłat	na	pokrycie	kosztów		
eksploatacji	dotyczy	w	równej	mierze	wszystkich		
użytkowników	lokali,	co	jest	uzasadnione	faktem	
zamieszkiwania	lub	posiadania	w	swej	dyspozycji	
konkretnych	lokali	oraz	korzystania	z	dostawy	
mediów	i	usług	dla	których	w	większości	Spół-
dzielnia	jest	zbiorowym	odbiorcą	i	darmowym	
inkasentem.	Koszty	eksploatacji	i	mediów	zależą	
więc	zarówno	od	tych,	którzy	regularnie	i	termi-
nowo	wnoszą	opłaty	za	lokale,	jak	i	tych,	którzy	
płatności	wnoszą	z	opóźnieniem	wynoszącym	
–	od		kilku	dni	do	–	w	skrajnych	przypadkach	–	
kilkunastu		miesięcy.
Każda	zwłoka	we	wnoszeniu	opłat	powoduje	

zakłócenia	płynności	finansowej	i	pogarsza	moż-
liwość	terminowego	regulowania	zobowiązań	
Spółdzielni	wobec	dostawców	mediów,	usługo-
dawców,	a	także	zobowiązań	podatkowych	i	in-
nych,	wynikających	z	umów	zawartych	w	imieniu	
użytkowników	lokali.
Zadłużenie	użytkowników	zasobów	osie-

dla	wobec	Spółdzielni	(a	praktycznie	wobec	
pozostałych	spółdzielców	i	współwłaścicieli	
lokali	w	naszym	osiedlu)	z	tytułu	niewnoszenia	
opłat	na	dzień	31.10.2014	roku	ogółem	wyniosło	 
143.657,69	zł, z	czego	przypada	na:
l zaległości	bieżące																					107.970,67	zł
l	 zaległości	zasądzone,	będące	w	windykacji	

komorniczej	 	 											12.080,47	zł

l	 zaległości	sporne	 											23.606,53	zł
Stan	zaległości	w	opłatach	wyłącznie	za	lokale	

mieszkalne	naszego	Osiedla	wynosił	142.376,32 
zł, co	w	przeliczeniu	na	jedno	mieszkanie	wyno-
siło	197,20	zł.

Stan zadłużenia lokali mieszkalnych w poszcze-
gólnych budynkach osiedla przedstawia tabela 
na stronie obok.
Administracja	wspólnie	z	Radą	Osiedla	w	ra-

mach	prowadzonych	w	Spółdzielni	kompleksowo	
działań	windykacyjnych,	podejmuje	zdecydowane,	
zgodne	z	kompetencjami,	różnego	rodzaju	dzia-
łania	interwencyjne	zmierzające	do	zmniejsze-
nia	zaległości.	Osoby	zalegające	z	opłatami	są	
systematycznie	zapraszane	na	rozmowy	-	celem		
zdeklarowania	się	co	do	spłaty	zadłużeń.		W	zależ-
ności	od	składanych	wyjaśnień	i	deklaracji,	Rada		
Osiedla	poprzez	opinie	decyduje	o	dalszym	toku		
postępowania,	tj.	wnioskuje	przeprowadzanie	
rozmów	przez	Zarząd	(na	specjalnie	poświęco-
nych	tym	celem	posiedzeniach)	z	wnioskiem	
o	podjęcie	decyzji	dotyczącym	skierowania	spraw	
do	postępowania	sankcyjnego	(pozbawiającego		
członkostwa	Spółdzielni)	przed	Radą		Nadzorczą	
lub	stworzenia	dodatkowych	możliwości	uregulo-
wania	zaległości	w	ratach.	Wnioski	o	wykluczenie	
lub	wykreślenie	dłużnika	z	grona	członków	Spół-
dzielni	są	niezależne	od	wszczynania	postępowań	
sądowych	w	tym	eksmisyjnych.	Coraz	szerzej	
wykorzystywana	jest	też	droga	windykacyjna	
prowadzona	na	zlecenie	Spółdzielni	przez		firmy	
zewnętrzne	(na		koszt	dłużników)	mające	większą		
możliwość	oddziaływania	na	zadłużonych	i	ich	
rodziny,	ujawniania	posiadanego	majątku,	a	także		
wpisu	do	rejestru	zadłużonych.
Przewidujemy,	że	działalność	eksploatacyjna,	

pomimo	występujących	w	ciągu	całego	roku	na-
pięć	i	trudności	ekonomicznych,	powodowanych	
między	innymi	wzrostami	cen	wielu	usług	i	mate-
riałów,	a	także	brakiem	pełnych	i	systematycznych	
wpłat	związanych	z	użytkowaniem	lokali	przez	
mieszkańców	i	użytkowników,	Osiedle	Murcki		
zamknie	niewielkim	niedoborem	na	koniec	2015	
r.	Analizując	powyższe	wyniki	Rada	Osiedla	na	
wniosek	Administracji	podjęła	w	dniu	17.09.2015	
Uchwałę	nr	6/2015,	w	której	z	dniem	1.01.2016	r.	
zmniejszyła	odpis	na	fundusz	remontowy	część	
„B”o	0,20	zł/m2,	jednocześnie	zwiększając	o	tą	
wartość	odpis	na	eksploatację	w	zakresie	pozo-
stałych	kosztów	eksploatacji	lokali	mieszkalnych.	
Przesunięcie	to	pozwoli	bez	zmiany	wysokości	
wnoszonych	przez	mieszkańców	opłat	zapewnić	
wystarczające	wpływy	na	prowadzenie	działalności	
eksploatacyjnej	Osiedla	w	2016	r.

	DZIAŁALNOśĆ		REMONTOWA
Zgodnie	z	naliczonym	odpisem	na	fundusz		

remontowy	w	części		„B”		oraz	wpłat	na	wymia-
nę	stolarki	okiennej	w	lokalach	mieszkalnych	 
(w	wysokości	25%	kosztów),	Osiedle	dysponowało		
na	remonty	środkami	w	wysokości	–	598.530 
zł.		Uwzględnić	należy	też	nadwyżkę	finansową	
z	roku	poprzedniego	(bilans	otwarcia)	w	kwocie	
81.858,47zł. 
Trzeba	tu	ponownie	zaznaczyć,	że	faktycznie		

uzyskane	kwoty	są	znacznie	niższe	ze	względu		
na	istniejące	zaległości	w	opłatach	związanych	
z	użytkowaniem	lokali. 
	Przyjęty	przez	Radę	Osiedla	plan	remontów	

w	ujęciu	rzeczowym	zrealizowany	został	w	100%	
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i	po	stronie	kosztów	prognozujemy	zamknięcie	go	
kwotą	w	wysokości	–	588.440	zł.
Przewidywana	struktura	zrealizowanych	re-

montów	jest	następująca:

1.	 Wymiana		stolarki		okiennej
l   koszt	realizowany	przez	Spółdzielnię	wymiany		

okien,	przy	25%	partycypacji	członków	i	75%		
udziale	części	„B”	Funduszu		Remontowego		
(osiedlowego)	-	w		lokalach	mieszkalnych		

									koszt	20.360	zł
l refundacja	za	wykonaną	we	własnym	zakresie	

przez	lokatorów	i	za	zgodą	KSM	wymianę	
stolarki	okiennej	 								koszt	9.370	zł

2.	 Wymiana	stolarki	drzwiowej
l   koszt	wymiany	stolarki	drzwiowej	do	mieszkań	

realizowanej	przez	Spółdzielnię	oraz	refundo-
wanej		 																									koszt	1.850	zł

3.	 Roboty	murarsko-tynkarskie
l	 wykonanie	tapety	natryskowej	na	klatkach	

schodowych	wraz	z	położeniem	płytek	na	
parterach	budynku	przy	ul.	Bohdanowicza	2			

koszt		92.000		zł
l	 wykonanie	tapety	natryskowej	na	klatkach	

schodowych	wraz	z	położeniem	płytek	na	
parterach	budynku	przy	ul.	Bohdanowicza	
14	 		 																							koszt	98.400	zł

l	 wykonanie	tapety	natryskowej	na	klatkach	
schodowych	wraz	z	położeniem	płytek	na	
parterach	budynku	przy	ul.	Budryka	1

koszt		124.600		zł
l wykonanie	tapety	natryskowej	na	klatkach	

schodowych	wraz	z	położeniem	płytek	na	
parterach	budynku	przy	ul.	Strzeleckiego	4

koszt		124.600		zł

L.p Adres	budynku
Lokale
mieszk.
ogółem

Liczba
lokali
mieszk.

zalegające
z	opłatami

Zaległości
ogółem

Zaległość
średnia	na
1	mieszkanie

Zaległość
średnia
na	m2

powierzchni
mieszkalnej

[zł]
1 2 3 4 5 6 7

1 Bohdanowicza		1 98 28 17.941,69	zł 183,08	zł 4,09	zł
2 Bohdanowicza		2 58 18 3.578,39	zł 61,70	zł 1,42	zł
3 Bohdanowicza		14 60 19 11.571,81	zł 192,86	zł 4,62	zł
4 Budryka		1 75 22 19.662,63	zł 262,17	zł 6,28	zł
5 Budryka		2 29 5 8.169,51	zł 281,71	zł 6,53	zł
6 Strzeleckiego		3 30 7 3.928,51	zł 130,95	zł 3,13	zł
7 Strzeleckiego		4 73 24 7.367,76	zł 100,93	zł 2,37	zł
8 Czeczotta		1 75 21 25.920,34	zł 345,60	zł 8,31	zł
9 Czeczotta		2 29 4 466,66	zł 16,09	zł 0,37	zł
10 Tokarskiego		2 24 6 1.051,21	zł 43,80	zł 1,08	zł
11 Tokarskiego		4 23 6 7.169,77	zł 311,73	zł 7,34	zł
12 Mruczka		5a 45 11 1.044,89	zł 23,22	zł 0,57	zł
13 Mruczka		7 18 6 3.554,83	zł 197,49	zł 3,41	zł
14 Mruczka		8 20 10 4.693,30	zł 234,66	zł 4,80	zł
15 Mruczka		9 21 5 5.050,13	zł 240,48	zł 5,16	zł
16 Mruczka		10 21 6 5.912,19	zł 281,53	zł 6,04	zł
17 Kasprowicza		5 23 6 15.292,70	zł 664,90	zł 12,42	zł

Razem 722 204 142.376,32	zł 197,20	zł 4,55	zł

4.	 Inne		roboty
l roboty	nieplanowane,	takie	jak:	montaż	nasad	

kominowych,	montaż	nawiewników,	moder-
nizacja	hydroforów,	montaż	zaworów	zwrot-
nych,	naprawa	instalacji	gazowych,	naprawa	
instalacji	odgromowych,	itp.			koszt	34.750	zł

5.	 Pozostałe
l	 odpis	na	fundusz	interwencyjny	

koszt	7.500	zł
l	 przesunięcie	środków	do	części	„A”	funduszu	

remontowego	–	przyspieszenie	spłaty	zobowią-
zań	nieruchomości	usytuowanych	w	osiedlu,	
na	których	wcześniej	wykonano	remonty	ze	
środków	wspólnych	Spółdzielni	

	koszt	75.010	zł.
Wybór	wykonawców	robót	remontowych	dla	

każdej	pozycji	planu	w	osiedlu	następował	ko-
misyjnie	zgodnie	z	obowiązującymi	procedurami		
w	tym	zakresie,	a	w	odbiorach	wykonanych	robót	
każdorazowo	uczestniczyli	w	imieniu	mieszkań-
ców	przedstawiciele	Rady	Osiedla.
Na	terenie	naszego	Osiedla,	nie	zostały	wy-

konane	żadne	roboty	w	zakresie	infrastruktury	
ciepłowniczej	w	ramach	części	„A”	funduszu	
remontowego	Spółdzielni,	natomiast	Zakład	Cie-
płowniczy	w	roku	bieżącym	wykonał	i	sfinansował	
następujące	prace:
1.	 kotłownia		przy	ul.	Domeyki	14			
l				okresowy	przegląd	kotłów	gazowych

koszt	5.970	zł
l	 wykonane	badań	przeciwporażeniowych	in-

stalacji	elektrycznej																			koszt	2.460	zł
l wymiana	uszkodzonych	(rozszczelnienie)	

zaworów	regulacyjnych	kotłów	1-3
koszt	3.620	zł

2.	 kotłownia	przy	ul.	Kasprowicza	5

l	 okresowy	przegląd	kotłów	gazowych
koszt	2.950	zł

l	 wykonane	badań	przeciwporażeniowych	in-
stalacji	elektrycznej																						koszt	440	zł

l	 usunięcie	awarii	styków	pomocniczych
koszt	6.240	zł

l kalibracja	detektorów	gazu										koszt	650	zł
3.		 kotłownia	przy	ul.	Mruczka	9
l	 okresowy	przegląd	kotłów	gazowych

	koszt	2.950	zł
l wykonane	badań	przeciwporażeniowych	in-

stalacji	elektrycznej																						koszt	520	zł
l wymiana	uszkodzonego	panelu	sterującego	

w	kotle	 																										koszt	1340	zł

DZIAŁALNOśĆ		 
SPOŁECZNO-KULTURALNA

Administracja	realizowała		również			działalność		
społeczno-kulturalną	z udziałem	mieszkańców	
osiedla	w zakresie		przyjętym		w planie	na	2015		
rok.
Środki	finansowe	pochodzące	z odpisów	na	tę	

działalność	stanowiły	kwotę	10.090	zł.	Zostały		
one	powiększone	o wpływy	z tytułu odpłatnoś- 
ci	uczestników	imprez	w wysokości	3.920	zł	oraz	
niewykorzystane	środki	finansowe	z roku	poprzed-
niego	jako	bilans	otwarcia	w kwocie	3.	740	zł.		
Program		rzeczowo-finansowy	za	11	miesięcy	

zrealizowany	został	w sposób następujący:

l	 wycieczka	do	Krakowa																						4.990	zł
l	 wycieczka	do	Inwałdu																								2.190	zł
l	 zorganizowano	2	wyjazdy	na	grzybobranie	

w	lasy	koło	Dobrodzienia																			3.190	zł
l	 współudział	w	organizacji	VII	Festynu		Parafii	

Najświętszego	Serca	Pana	Jezusa	w	Murckach	
200	zł

l	 współudział	w	organizacji	turnieju	siatkówki	
plażowej	„VI	Mistrzostwa	Katowic”	w	Murc-
kach	 	 	 																					200	zł

l	 ubezpieczenie	działalności	 						80	zł

	 Do	końca	2015	r.	planujemy	jeszcze:

l	 organizację	spotkania	„Mikołaj	dla	dzieci”	
400	zł

l	 organizacja	spotkania	opłatkowego	dla	senio-
rów	 	 	 	 				850	zł

 Ogółem	-	12.100	zł.	W	imprezach	tych	uczest-
niczyło	ponad	669	mieszkańców	naszego	osie-
dla.

Mieszkańcy	osiedla	uczestniczyli	ponadto	
(tradycyjnie	już)	w	imprezach	organizowanych	
centralnie	przez	Centrum	Zarządzająco-Usługowe,	
a	w	szczególności	Dział	Społeczno-Kulturalny	
KSM,	i		tak:

l		 z	wczasów	dla	seniorów	w	Pogorzelicy,
l			wyjazdu	do	Zakopanego	i	Białki	Tatrzańskiej,
l	 wyjazdów	do	wód	termalnych	na	terenie	Sło-

wacji,
l	 z	wieczorków	i	licznych	koncertów	muzycz-

nych.

Z	oferowanych	w	ramach	działalności	społecz-
no-kulturalnej	imprez	mają	możliwość	skorzystania	
wszyscy	mieszkańcy	(członkowie	i	nie-członko-
wie)	wnoszący	na	bieżąco	opłaty		za	swoje	lokale.



  14                                                                        WSPÓLNE SPRAWY OSIEDLA MURCKI

(Dokończenie ze str. 13)

SpRaWOzdaniE adMiniSTRaCJi OSiEdLa „MURCKi” 
KSM z dziaŁaLnOŚCi gOSpOdaRCzEJ  

i SpOŁECznO-KULTURaLnEJ za 2015 ROK
Administracja	Osiedla	„Murcki”	Katowickiej	

Spółdzielni	Mieszkaniowej	tą	drogą	dziękuje	
Zarządowi	Katowickiej	Spółdzielni	Mieszka-
niowej,	Radzie	Nadzorczej,	Radzie	Osiedla	
oraz	Mieszkańcom	za	okazywane	na	bieżąco	
wsparcie	i	pomoc	w	działaniach	i	rozwiązywa-
niu	niełatwych	problemów	dotyczących	naszej	
społeczności.	Szczególne	słowa	uznania	i	po-
dziękowania	kierujemy	do	członków	reprezen-
tujących	mieszkańców	Osiedla	wybranych	na	
okres	kończącej	się	kadencji	do	Rady	Osiedla	
doceniając	ich	wkład	pracy	w	rozwiązywaniu	
problemów	i	wsparcie	w	realizacji	powierzo-
nych	zadań.	
    PROJEKT	ZAŁOŻEń	DZIAŁALNOśCI		
GOSPODARCZEJ	OSIEDLA	MURCKI 

NA	2016	ROK
DZIAŁALNOśĆ	EKSPLOATACyJNA
Projekt	założeń	ekonomiczno-gospodarczych	

osiedla	na	rok	2016	przewiduje	zbilansowanie	
kosztów	z	wpływami,	z	jednoczesnym	uwzględ-
nieniem	zadłużenia	w	opłatach	przypadających	na	
eksploatację.	Przyjęto,		iż	przychody	(bez	central-
nego	ogrzewania)	z	uwzględnieniem	bilansu	otwar-
cia	wynosić	będą	2.133.260	zł, przyjmując	ich		
zgodność	z	naliczeniami	opłat	eksploatacyjnych	
od	lokali	mieszkalnych	i	lokali		użytkowych.Plan	
wydatków	związanych	z	eksploatacją	(również	bez	
centralnego	ogrzewania)	zamyka	się	w	osiedlu		
w	skali	roku	kwotą	2.051.370	zł.
Przewidywane	koszty	określono	na	poziomie	

znanych	w	momencie	planowania	danych	oraz		
zapowiadanych	(i	częściowo	znanych)	nowych	
–	wyższych	cen	mediów	oraz	różnych	podatków,	
opłat	i	świadczeń	ustalanych	poza	Spółdzielnią	
przez	inne	uprawnione	podmioty	gospodarcze		
i	publiczne.	
Na	koszty	eksploatacji	w	sposób	zasadniczy	

wpływają	też	działania	wymuszone	koniecznością	
dostosowania	się	do	obowiązków	wynikających	
z	przepisów	mających	na	celu	zapewnienie	odpo-
wiednich	warunków	bezpiecznego	zamieszkiwania	
w	budynkach	i	użytkowania	lokali.	Przykładowo	
Prawo	Budowlane	nakłada	obowiązek	okresowych	
przeglądów	i	kontroli	budynków,	budowli	i	urzą-
dzeń	technicznego	wyposażenia.
Dlatego	w	ramach	tych	kosztów	przewidziano	

przeprowadzenie	następujących	obowiązkowych	
przeglądów	i	kontroli:	
l	 kontrolę	stanu	technicznej	sprawności	obiek-

tów,
l	 kontrolę	szczelności	instalacji	i	urządzeń	

gazowych	wraz	z	usunięciem	ujawnionych	
w	budynkach	usterek,

l	 kontrolę		stanu		technicznego		przewodów	wen-
tylacyjnych	i	spalinowych	wraz	z	niezbędnym			
czyszczeniem	we	wszystkich	budynkach,

l	 prace	polegające	na	dezynfekcji,	dezynsekcji	
i	deratyzacji,

l	 przegląd	stanu	i	pielęgnacji	zieleni.
W	planowanych	kosztach	eksploatacji	na	2016	

rok	przyjęto	wydatki	na:
l	 utrzymanie	czystości	i	zieleni	w	obrębie	posesji	

w	kwocie	 																														193.500	zł
l	 konserwacje	i	kontrole	techniczne	w	kwocie

	247.320	zł
l	 energię	elektryczną	w	kwocie										28.150	zł

l	 podatki	i	opłaty	lokalne	dot.	nieruchomości	
budynkowych	w	kwocie																			71.500	zł

l	 zarządzanie	i	administrowanie	budynkami	
w	kwocie		 																														348.490	zł

l	 pozostałe,	inne	koszty	eksploatacji	i	utrzymania	
nieruchomości	w	kwocie																133.500	zł

l	 świadczenia	i	usługi	komunalne,	w	tym:
–	 zimna	woda	i	odprowadzenie	ścieków	w	kwo-

cie                  769.050	zł
–	 wywóz	nieczystości	stałych	w	kwocie

 259.860	zł
DZIAŁALNOśĆ		REMONTOWA

Projekt	założeń	planu	remontów	został	spo-
rządzony	w	oparciu	o	znajomość	potrzeb	remon-
towych	Osiedla	wynikającą	z	przeglądów	stanu	
technicznego	zasobów	i	infrastruktury,	uwzględ-
niając	najczęściej	występujące	awarie	urządzeń	
i	instalacji,		a	także	posiadane	możliwości	finan-
sowe.	W	roku	2016	przewidujemy	uzyskanie	
z	odpisów	na	fundusz	remontowy	wraz	z	dopłatami	
przy	wymianie	stolarki	okiennej	kwotę	440.810 
zł.	Uwzględniając	również	bilans	otwarcia,	plan	
remontów	części	„B”	funduszu	remontowego	
Osiedla	Murcki	zakłada	uzyskanie	łącznie	środków	
w	wysokości	532.760	zł.
Proponowany	rzeczowo-finansowy	zakres	planu	

remontów	obejmuje	następujące	zadania:
1.		 Wymiana		stolarki		okiennej
l koszt	realizowany	przez	Spółdzielnię	wymia-

ny	okien,	przy	25%	partycypacji	członków	
i	75%	udziale	Funduszu	Remontowego	„B”	
(osiedlowego)	w	lokalach	mieszkalnych		-	
zaplanowana	kwota																													6.300	zł

2.		 Wymiana	stolarki	drzwiowej
l	 wymiana	drzwi	do	mieszkań	–	zaplanowana	

kwota		 	 																2.400	zł
3.		 Roboty	murarsko-tynkarskie
l			wykonanie	tapety	natryskowej	na	klatkach	

schodowych	wraz	z	położeniem	płytek	na	par-
terach	budynku	przy	ul.	Czeczotta	1		–	zapla-
nowana	kwota																																140.000		zł

l			wykonanie		tapety	natryskowej	na	klatkach	
schodowych	wraz	z	położeniem	płytek	na	
parterach	budynku	przy	ul.	Strzeleckiego	3			
-		zaplanowana	kwota																							55.000	zł

l			wykonanie	tapety	natryskowej	na	klatkach	
schodowych	wraz	z	położeniem	płytek	na	
parterach	budynku	przy	ul.	Mruczka	7	-	za-
planowana	kwota																													55.000		zł

4.		 Roboty	elektryczne
l  wymiana	oświetlenia	na	LED	w	budynkach	

mieszkalnych	osiedla	–	zaplanowana	kwota	
30.000	zł

5.		 Mała	architektura
l  zakup	i	montaż	urządzeń	siłowni	zewnętrznej	

na	placu	zabaw	–	zaplanowana	kwota	
15.000	zł

l zakup	i	montaż	urządzeń	zabawowych	na	
placu	zabaw	–	zaplanowana	kwota	15.000	zł

6.		 Inne		
l 		rezerwa	na	roboty	nieprzewidziane		–		kwota	

25.000	zł      
l			montaż	klimatyzacji	w	pomieszczeniach	Adm.	

Osiedla	–	planowana	kwota															5.100	zł

7.		 Odpis	na	fundusz	interwencyjny	–	kwota	
7.500	zł		

8.		 Przesunięcie	środków	do	części	„A”	fundu-
szu	remontowego	–	przyspieszenie	spłaty	

zobowiązań	nieruchomości	Osiedla	Murcki 
–	kwota		 	 																75.010	zł

9.		 Pokrycie	części	kosztów	wcześniejszych	
robót	dodatkowych	finansowanych	z	części	
„A”	funduszu	Remontowego	–	kwota	

7.900	zł
 Łączne	wydatki	na	wykonanie	planowanego	

zakresu	działań	wynoszą																439.210		zł
Jednocześnie	informujemy,	że	ze	stanem	sald	

dla	poszczególnych	nieruchomości	budynkowych	
w	ramach	części	„A”	funduszu	remontowego		Spół-
dzielni,	według	stanu	na	dzień	31.10.2015r.,	można	
zapoznać	się	w	siedzibie	Administracji	Osiedla	
Murcki	w	godzinach	jej	pracy	lub	bezpośrednio	
przed	Zebraniem	Osiedlowym.

DZIAŁALNOśĆ		 
SPOŁECZNO-KULTURALNA

Projekt	założeń	planu	działalności	społeczno-
kulturalnej	Osiedla	Murcki	na	2016	r.	przewiduje		
wpływy	w	wysokości	21.380		zł, na	które	składają	
się:	planowany	odpis	od	wszystkich	typów	lokali		
w	wysokości	10.090	zł	i	odpłatności	uczestników	
imprez	w	wysokości	5.640		zł	wraz	z	pozostałym	
do	dyspozycji	Osiedla	Murcki	z	roku	poprzednie-
go		bilansem	otwarcia	w	kwocie	5.650	zł	zostaną		
według	projektu	przeznaczone	na:

l	 organizacja	3	wycieczek	krajoznawczych	 
-	kwota																																														12.900	zł

l wycieczki	na	grzybobranie	(dwukrotnie)
	 -		kwota																																															4.600	zł
l    organizacja		Mikołaja		dla		dzieci	-	kwota		

800		zł,
l	 dofinansowanie	dla	mieszkańców	do	imprez	

organizowanych	przez	inne	jednostki	KSM			
-		kwota		 	 																					880	zł

l współudział	„Festyn	rodzinny”		kwota	500	zł
l	 współudział	„Mistrzostwa	siatkówki	plażowej”	

–	kwota		 	 																				200	zł
l	 impreza	dla		seniorów		-spotkanie	opłatkowe		

-		kwota			 	 																		1.500	zł
Liczymy	na	akceptację	przedstawionych	założeń		

działalności	społeczno-kulturalnej	dla	osiedla	na		
2016	rok	przez	mieszkańców,	a	tym	samym		liczne	
uczestnictwo		podczas	ich	realizacji.

Przedstawiając	Państwu	projekt	założeń	dzia-
łalności	gospodarczej	oraz	społeczno-kulturalnej	
Osiedla	Murcki	na	rok	2016	oczekujemy		współ-
pracy	w	jego	realizacji	poprzez	bieżące	zgłaszanie	
spostrzeżeń,	wniosków	i	uwag.	Będą	one	pomocne		
w	procesie	zarządzania	jak	i	konstruowania	planów	
gospodarczo-finansowych.

Projekty	założeń	planów	działania	administra-
cji	osiedla	Murcki	zostały	opracowane	na	bazie	
znanych	w	czasie	ich	określenia,	zewnętrznych	
i	wewnętrznych	uwarunkowań	prawnych,	gospo-
darczych	i	finansowych	(szczególnie	uzależnio-
nych	od	regularnego	wnoszenia	opłat	miesięcznych	
za	lokale).	Ewentualna	zmiana	tych	uwarunkowań	
może	mieć	wpływ	na	zakres	i	tempo		realizacji	
zamierzonych	i	ujętych	w	przyszłym	planie	gos- 
podarczo-finansowym	Administracji	na	2016		
rok	celów.

kierownik administracji
Osiedla Murcki
inż. andRZej MikOłajcZyk
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Zarządu,	Zastępca	Dyrektora	ds.	Gospodarki	Zaso-
bami	Katowickiej	Spółdzielni	Mieszkaniowej	mgr	
Zbigniew	Olejniczak	oraz	Pełnomocnik	Zarządu	
ds.	Ciepłowniczych	KSM	mgr	inż.	Jerzy	Rożek.

WNIOSEK	NR	3
n	Jednostki	organizacyjne		Katowickiej	Spół-

dzielni	Mieszkaniowej	zgodnie	z	posiadanymi	
kompetencjami	wyegzekwują	od	firmy	rozliczają-
cej	ciepło	wykonanie	rozliczenia	w	terminie	okre-
ślonym	w	Regulaminie	rozliczania	ciepła	w	KSM.
–	Wniosek	zrealizowany.	Firma	rozliczająca	BRU-

NATA	dokonała	odczytów	podzielników	kosztów	
ciepła	zgodnie	z	harmonogramem	i	rozliczenie	zostało	
dostarczone	mieszkańcom	osiedla	w	miesiącu	listo-

V.	Sprawy	związane	z	infrastrukturą	oświe-
tleniową	–	oświetlenie	uliczne.
	VI.	Sprawy	związane	z	utrzymaniem	po-

rządku	na	terenach	miejskich,	znajdujących	
się	w	sąsiedztwie	zasobów	KSM	zgłaszane	
najczęściej	przez	mieszkańców	jako	wymaga-
jące	interwencji.
1.	Bieżąca	konserwacja	miejskich	terenów	zie-

lonych	sąsiadujących	z	osiedlami	KSM.
	VII.	Sprawy	związane	z	infrastrukturą	ko-

munikacyjną	miasta.
	VIII.	Sprawy	dotyczące	terenów	rekreacyj-

no-sportowych.
	IX.	Różne.
1.	włączenie	odbioru	odpadów	biodegradowal-

nych	–	zielonych	powstających	w	wyniku	pielę-
gnacji	ogrodów	i	terenów	zielonych	w	zabudowie	
wielorodzinnej	w	ramach	ustalonej	stawki	opłaty	
za	gospodarowanie	odpadami	komunalnymi.
2.	Ze	względu	na	długotrwale	występujące	wpły-

wy	eksploatacji	górniczej	powodujące	znaczne	
przyspieszenie	destrukcji	obiektów,	zgłaszamy	
wniosek	by	Katowicka	Spółdzielnia	Mieszkanio-
wa,	mając	na	uwadze	bezpieczeństwo	i	komfort	
zamieszkiwania	swoich	mieszkańców,	mogła	jako	
strona	zainteresowana	uczestniczyć	w	procedu-
rze	opiniowania	planów	ruchu	kopalń	„Wujek”,	
„Wieczorek”	i	„Murcki-Staszic”.
3.	Przyspieszenie	postępowań	w	sprawach	do-

tyczących	wykonania	przez	Miasto	Katowice	
obowiązku	zaoferowania	najmu	lokali	socjalnych.	
Na	dzień	dzisiejszy	pozostaje	do	wykonania	przez	
miasto	z	zasobów	KSM	161	wyroków	eksmisyj-
nych.	Jednocześnie	przypominamy,	że	w	2014	
roku	z	Urzędu	Gminy	na	konto	Spółdzielni	wpły-
nęło	jako	niezależne	odszkodowanie	tylko	część	
należności	w	wysokości	555.071,76	zł	z	rzeczy-
wiście	dochodzonej	sumy	768.126,65	zł	tytułem	
odszkodowań	za	niedostarczenie	lokali	socjalnych.
4.	Aktywizacja	Straży	Miejskiej	do	działań	

również	na	terenach	będących	własnością	gminy	
w	wieczystym	użytkowaniu	Spółdzielni,	w	tym	
reagowanie	między	innymi	na	porzucone	auta,	

SpRaWOzdaniE z REaLizaCJi  
WniOSKÓW pRzYJĘTYCH pRzEz zEbRaniE  

OSiEdLOWE MURCKi W dniU 4.12.2014 ROKU
padzie	bieżącego	roku	to	jest	w	terminie	zgodnym	
z	Regulaminem	rozliczania	ciepła	w	KSM.

DODATKOWE	ZALECENIE
n	Administracja	Osiedla	Murcki	przeprowadzi	

przegląd	gwarancyjny	malowania	klatek	schodo-
wych	budynku	przy	ul.	Czeczotta	2.
	–	Zalecenie	zrealizowano.	W	dniu	8.01.2015r	

komisja	z	udziałem	przedstawicieli:	wykonawcy,	
inspektora	nadzoru,	Rady	Osiedla	Murcki	i	Admini-
stracji	dokonała	przeglądu	gwarancyjnego	malowania	
klatek	schodowych.

kierownik administracji
Osiedla Murcki
inż. andRZej MikOłajcZyk

złe	parkowanie	pojazdów,	handel	na	terenach	
do	tego	nie	wyznaczonych	oraz	bez	stosownej	
zgody,	wyprowadzanie	psów	na	terenach	z	tablicą	
ich	zakazu,	spożywanie	napojów	alkoholowych	
w	miejscach	przeznaczonych	na	rekreację,	w	są-
siedztwie	placów	zabaw,	boisk	itp.
5.	Jednocześnie	zwracamy	się	z	prośbą	o	wspar-

cie	w	jednostkach	odpowiedzialnych	za	bezpie-
czeństwo	w	mieście	Katowice	(Policja,	Straż	
Miejska)	w	sprawach	związanych	ze	zwiększeniem	
bezpieczeństwa	zamieszkiwania	mieszkańców	
Katowic	w	zasobach	Katowickiej	Spółdzielni	
Mieszkaniowej	poprzez	założenie	monitoringu	
wizyjnego	dzielnic	miasta	Katowice.
	W	piśmie	z	dnia	6	października	2015	roku	

Wiceprezydent	Miasta	Katowice	Bogumił	Sobula 
udzielił	odpowiedzi	na	wnioski	i	postulaty	zgłoszo-
ne	przez	Katowicką		Spółdzielnię	Mieszkaniową.	
Przedstawiając	wyjaśnienia,	przytaczamy	cytując	
tylko	fragmenty	dotyczące	Osiedla	Murcki.
Ad.	II.1.	„Wydział	Gospodarki	Mieniem	tut.	

Urzędu	reguluje	stany	prawne	gruntów	stano-
wiących	własność	lub	będących	w	użytkowa-
niu	wieczystym	osób	prawnych	czy	fizycznych	
a	wchodzących	w	pasy	drogowe	po	uprzednim	
uzyskaniu	pozytywnej	opinii	MZUiM	w	tym	za-
kresie.”
Ad.	VI.1.	„Obecnie	prace	porządkowe	prowa-

dzone	są	na	bieżąco.”
Ad.	IX.1.	„Uprzejmie	informuję,	że	§	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	2014r.	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	

Zebranie	Osiedlowe	Osiedla	Murcki,	które		odbyło	
się	w	dniu		4.12.2014	roku	przyjęło	do		realizacji	

następujące	wnioski	:
    WNIOSEK	NR	1

n	Zebranie	Osiedla	Murcki	pozytywnie	opiniuje	
projekt	osiedlowego	planu	działalności	gospodar-
czo-finansowej	i	społeczno-kulturalnej	na	2014	rok.
–	Wniosek	zrealizowany.	Szczegółowe	rozlicze-

nie	wykonania	planów	Osiedla	Murcki	znajduje	się	
w	przedstawionym	w	załączeniu	„Sprawozdaniu	
Administracji	Osiedla	Murcki	z	działalności	gospo-
darczej	i	społeczno-kulturalnej	za	2015	rok”.

    WNIOSEK	NR	2
n	Zarząd	Katowickiej	Spółdzielni	Mieszka-

niowej	zorganizuje	spotkanie	z	mieszkańcami	
Osiedla	Murcki	w	zakresie	kosztów	rozliczenia	
centralnego	ogrzewania.
–	Wniosek		zrealizowany.	W	dniu	20.01.2015	r.	

w	Zespole	Szkół	Zawodowych	nr	2		przy	ulicy	Go-
etla	2	odbyło	się	spotkanie	z	mieszkańcami	osiedla	
Murcki.	Wyjaśnień	dotyczących	zasad	rozliczania	
centralnego	ogrzewania	udzielali:	Zastępca	Prezesa	

inFORMaCJa dOTYCzĄCa SpOTKania zaRzĄdU  
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Podczas	spotkania	Zarządu	i	członków	orga-
nów	samorządowych	Katowickiej	Spółdziel-
ni	Mieszkaniowej	z	Prezydentem	Katowic	

Marcinem	Krupą	i	Wiceprezydentem	Bogumiłem	
Sobulą,	które	odbyło	się	w	dniu	26	marca	2015	
roku	w	siedzibie	Spółdzielni,	dotyczącego	per-
spektyw	współpracy	KSM	z	władzami,	samorzą-
dem	i	służbami	miejskimi	przedstawione	zostały	
oczekiwania	i	postulaty	mieszkańców	naszych	
zasobów	mieszkaniowych.
Jako	podsumowanie	spotkania,	na	ręce	Pana	

Prezydenta	Miasta	Katowice	zostało	skierowane	
pismo	z	dnia	14.04.2015	znak	MZ-6025/2015,	
w	którym	zawarto	wszystkie	najczęściej	aktualnie	
zgłaszane	sprawy.	Poruszone	zostały	następujące	
tematy	(w	podpunktach	podajemy	sprawy	doty-
czące	Osiedla	Murcki	):
I.	Sprawy	regulacji	terenowo-prawnej	nie-

ruchomości	Spółdzielni.
II.	Sprawy	dotyczące	regulacji	prawnej	te-

renów	Spółdzielni,	a	zajętych	przez	drogi	de	
facto	publiczne.
1.	Dla	części	dróg	na	Osiedlu	Murcki	(część	

ulicy	Bohdanowicza),	które	zobowiązał	się	przejąć	
Urząd	Miasta	sprawa	jest	w	toku	i	trwa	procedura	
przygotowawcza	w	ramach	zamiany	terenów,	za	
co	dziękujemy,	niemniej	na	terenach	przynależ-
nych	do	Spółdzielni	(wieczyste	użytkowanie)	
zlokalizowane	są	jeszcze	inne	drogi	użytkowane	
przez	wielu	użytkowników	(nie	spółdzielców)	
w	zakresie	których	również	wskazanym	byłoby	
ich	przejęcie	przez	Urząd	Miasta.
	III.	Pomoc	w	rozwiązaniu	problemu	w	za-

kresie	terenu	KSM,	którego	zagospodarowanie	
w	interesie	członków	i	przez	nich	wnioskowane	
uniemożliwia	obowiązujący	Miejscowy	Plan	
Zagospodarowania	Miasta	oraz	Studium	Uwa-
runkowań.
	IV.	Pomoc	w	rozwiązaniu	problemu	pozo-

stałości	w	gestii	Spółdzielni	zbędnych	terenów	
przy	domkach	jednorodzinnych	i	innych	nie-
ruchomościach	oddalonych	i	całkowicie	nie	
związanych	z	zasobami	Spółdzielni.
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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	2013r.	poz.	21)	zgodnie	
z	art.	27	ust.	1	ww.	ustawy	wytwórca	odpadów	jest	
zobowiązany	do	gospodarowania	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	powstanie	
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	wytworzone	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.	„Wg	art.	108	Prawa	geologicznego	

i	górniczego	(	Dz.U.	2015.196-j.t.	)	plan	ruchu	
zakładu	górniczego	(...)	wymaga	opinii	właściwego	
wójta	(burmistrza,	prezydenta	miasta),	natomiast	
zatwierdza	go	właściwy	organ	nadzoru	górniczego	
w	drodze	decyzji.	Kryterium	opinii	jest	nienaru-
szanie	zamierzoną	działalnością	przeznaczenia	
lub	sposobu	korzystania	z	nieruchomości	okre-
ślonego	w	miejscowym	planie	zagospodarowa-
nia	przestrzennego	oraz	w	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	decyzje	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	UM	Katowice	zobowiązuje	się,	że	
będzie	powiadamiać	Państwa	o	wpłynięciu	planu	
ruchu	i	możliwości	wglądu	do	niego.”
Ad.	IX.3.	„Z	uwagi	na	ograniczone	możliwości	

Miasta	w	zakresie	dysponowania	wolnymi	loka-
lami	socjalnymi	nie	ma	możliwości	pozytywnego	
rozpatrzenia	Państwa	wniosku	o	przyspieszenie	
postępowań	dotyczących	realizacji	przez	Miasto	
wyroków	sądowych	wraz	z	uprawnieniem	do	
otrzymania	lokalu	socjalnego.	Zaznaczyć	należy,	iż	
Miasto	poza	obowiązkiem	wskazania	lokali	socjal-
nych	zgodnie	z	wyrokami	ma	również	ustawowy	
obowiązek	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	sądowych	
oczekujących	na	realizację,	zarejestrowanych	
jest	2961	wyroków	z	orzeczonym	uprawnieniem	
do	otrzymania	lokalu	socjalnego.	Miasto	Ka-
towice	średnio	rocznie	wskazuje	ok.	95	lokali	
socjalnych	na	potrzeby	realizacji	sądowych	wy-
roków	eksmisyjnych.	Jednak	niewspółmiernie	
większa	ilość	zgłaszanych	rocznie	do	realizacji	
wyroków,	wynosząca	około	300,	powoduje,	iż	
nie	jest	możliwe	niezwłoczne	zrealizowanie	ich	
wszystkich.	Zgłoszone	przez	Państwo	wyroki	
sądowe	orzekające	eksmisję	wraz	z	uprawnieniem	
do	otrzymania	lokalu	socjalnego	są	przez	Miasto	
sukcesywnie	reagowanie	w	miarę	pozyskiwania	
wolnych	lokali	socjalnych.	Podstawą		uznania	
i	zapłaty	przez	miasto	Katowice	odszkodowania	
z	tytułu	niedostarczenia	lokali	socjalnych	osobom	
z	orzeczoną	eksmisją	wraz	z	uprawnieniem	do	
otrzymania	lokalu	socjalnego	jest	udokumento-
wanie	wysokości	dochodzonego	przez	wierzycieli	
roszczenia,	co	za	tym	idzie	wypłata	na	Państwa	
rzecz	tylko	części	zgłoszonych	roszczeń	zwią-
zana	była	z	brakiem	należytego	udowodnienia	
i	udokumentowania	dochodzonego	roszczenia	
w	poszczególnych	sprawach	odszkodowania.”
Ad.	IX.4.	„Zadanie	realizowane	na	bieżąco.	

Straż	Miejska	jak	wynika	z	art.	1	Ustawy	z	dnia	
29	sierpnia	1997	r.	o	strażach	gminnych	(tekst	
jedn.:	Dz.	U.	Z	2013	r.	poz.	1383)	jest	organem	
powołanym	do	ochrony	porządku	publicznego.	
Porządkiem	publicznym	jest	obowiązujący	sys-
tem	prawny,	mający	w	szczególności	na	celu	
ochronę	życia,	zdrowia,	czci	i	godności	ludzi	
oraz	ochronę	mienia,	niezależnie	od	tego,	czyją	
stanowi	własność.	Chodzi	więc	o	zapewnienie	
lokalnej	społeczności	spokoju	i	komfortu	psy-
chicznego.	Utrzymaniem	porządku	publicznego	
jest	stworzenie	warunków	dla	pełnej	realizacji	
założeń	określonego	szeroko	rozumianego	systemu	
prawnego.	Jednym	z	warunków	sprzyjających	tej	
realizacji	jest	funkcjonowanie	straży	gminnej	jako	
instrumentu	prawnego	z	założenia	eliminującego	
wszelkiego	rodzaju	sytuacje	stanowiące	odstępstwo	
od	przyjaznych	dla	każdego	uczciwego	człowie-
ka	zasad	i	norm.	Zgodnie	z	dyspozycją	zawartą	
w	art.	10	ust.	1	podstawą	prawną	wykonywania	
przez	straż	ustawowych	zadań	są	zarówno	ustawy,	
jak	i	przedmiotowo	właściwe	akty	wykonawcze	
oraz	akty	prawa	miejscowego.	Dominującą	rolę	
w	powinnościach	straży	zajmuje	ochrona	szeroko	
pojętego	porządku	publicznego	oraz	czystości.	
Polega	ona	na	wnikliwej	kontroli	stanu	czystości	
na	terenie	ulic,	posesji	i	w	parkach.	Kwestię	tę	
reguluje	ustawa	z	dnia	13	września	1996	r.	o	utrzy-
maniu	czystości	i	porządku	w	gminach	(	tekst	jedn.:	
Dz.	U.	Z	2013	r.	poz.	1399	z	późn.	zm.).	Wiele	
zagadnień	stricte	z	zakresu	czystości	równocze-
śnie	dotyczy	ochrony	zdrowia.	Przykładem	mogą	
być	często	egzekwowane	przez	funkcjonariuszy	
Katowickiej	Straży	Miejskiej	art.	117	KW.	Strona	
przedmiotowa	wykroczenia	z	art.	117	§	1	zakłada,	
że	sprawca	mając	obowiązek	utrzymania	czystości	
i	porządku	w	obrębie	nieruchomości:
l	 nie	wykonuje	swoich	obowiązków	lub,
l	 nie	stosuje	się	do	wskazań	i	nakazów	wyda-

wanych	przez	właściwe	organy	w	celu	za-
bezpieczenia	należytego	stanu	sanitarnego	
i	zwalczania	chorób	zakaźnych.

Nieruchomością	jest	część	powierzchni	ziemi,	
stanowiąca	odrębny	przedmiot	własności,	jak	rów-
nież	budynki	trwale	z	gruntem	związane	lub	części	
takich	budynków	(art.	46	§	1	k.c.).	Omawiane	
czynności	kontrolne	obejmują	obszary	zabudowy	
mieszkalnej,	produkcyjnej,	handlowej	i	usługowej	

w	tym	również	zasoby	spółdzielni	mieszkaniowych	
na	terenie	miasta	Katowice,	dotyczy	to	również	
spożywania	alkoholu	w	miejscach	objętych	za-
kazem.	Do	obowiązków	osób	utrzymujących	
zwierzęta	domowe	a	w	szczególności	psy,	należy:
l	prowadzenie	psów	na	uwięzi,	a	psów	za-

grażających	otoczeniu	i	psów	ras	uznawanych	
za	agresywne	oraz	ich	mieszańców	dodatkowo	
w	kagańcu,
l	sprawowanie	skutecznego	dozoru	nad	psami	

i	innymi	zwierzętami	domowymi-	zwolnienie	psów	
ze	smyczy	jest	dozwolone	wyłącznie	na	terenie	
nieruchomości	należycie	ogrodzonej,	w	sposób	
uniemożliwiający	jej	opuszczenie	przez	psa	i	wy-
kluczający	dostęp	osób	trzecich,	odpowiednio	
oznakowanej	tabliczką	ze	stosownym	ostrzeże-
niem,
l	usuwanie	zanieczyszczeń	pozostawionych	

przez	psy	i	inne	zwierzęta	na	terenach	przezna-
czonych	do	użytku	publicznego	–	obowiązek	
ten	nie	dotyczy	osób	niepełnosprawnych	korzy-
stających	z	pomocy	psów	przewodników		lub	
psów-opiekunów.
Ilość	podejmowanych	interwencji	ogółem	od	

1.04	–	15.06.2015	r.	-	244	interwencji.
Działania	Straży	Miejskiej	w	zakresie	wy-

kroczeń	drogowych
Zgodnie	z	art.	1	ust.	2	ustawy	–	Prawo	o	ruchu	

drogowym,	na	drogach	wewnętrznych	(nie	będą-
cymi	drogami	publicznymi,	drogami	w	strefie	za-
mieszkania	oraz	drogami	w	strefie	ruchu)	przepisy	
ustawy	stosuje	się	tylko	w	zakresie	koniecznym	
do	uniknięcia	zagrożenia	bezpieczeństwa	osób	
i	wynikającym	ze	znaków	i	sygnałów	drogowych.	
Oznacza	to,	że	jeżeli	na	takiej	drodze	osiedlowej	
jest	np.	znak	zakazu	parkowania	to	Policja	i	Straż	
Miejska	mogą	ukarać	kierowców	za	niestosowanie	
się	do	znaku	drogowego	determinującego	określo-
ne	zachowanie	na	drodze.	Na	drodze	wewnętrznej	
interwencję	można	podjąć	także	w	wypadku	wy-
stąpienia	zagrożenia	bezpieczeństwa	osób.	Jednak	
to	zagrożenie	musi	być	realne	w	danym	momencie	
występujące,	a	nie	hipotetyczne,	które	mogłoby	
wystąpić	w	bliżej	nieokreślonej	przyszłości,	np.	
policjanci	w	takie	miejsca	przyjeżdżali	gdy	potrą-
cono	pieszego	lub	doszło	do	wypadku	lub	kolizji.	
Usunięcie	nieużytkowanych	lub	nieposiadających	
tablic	rejestracyjnych	pojazdów	możliwe	jest	tylko	
na	drogach		publicznych	w	strefach	ruchu	lub	
strefach	zamieszkania.	Podsumowując:
l	 jeżeli	droga	osiedlowa	nie	będzie	oznaczona	

jako	droga	w	strefie	zamieszkania	lub	w	strefie	
ruchu	nie	będzie	można	w	pełni	korzystać	
z	przepisów	kodeksu	drogowego,

l	 lub	jeżeli	nie	będzie	odpowiednich	znaków	
i	sygnałów	drogowych,	na	drodze	wewnętrznej	
nie	będzie	można	podjąć	stosownej	interwen-
cji.

Konsekwencją	oznakowania	drogi	osiedlowej	
„strefa	zamieszkania”	(znak	D-40)	dla	użytkow-
ników	tej	drogi	stanowi	obowiązek	parkowania	
wyłącznie	w	miejscach	wyznaczonych.
Ilość	podejmowanych	interwencji	ogółem	do-

tyczących	wraków	w	okresie	1.04	–	15.06.2015	
r.	-	40	interwencji.	Wykroczenia	drogowe	doty-
czące	niezastosowania	się	do	znaków	drogowych	
–	interwencji	ogółem	1618.”
Ad.	IX.5.	„W	ramach	budowy	systemu	KISMIA	

założono	budowę	16	monitoringów	najbardziej	za-
grożonych	miejsc	aktywności	lokalnej.	Realizacja	
systemu	KISMIA	planowana	była	na	lata	2015	
–	2016		-	do	czasu	jej	zakończenia	nie	przewiduje	
się	żadnych	nowych	lokalizacji	monitoringu.”
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