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

Zarząd Katowickiej Spółdzielni  Mieszkaniowej  

zawiadamia, że  Zebranie Osiedlowe 

Osiedla im. ks. p. ŚciegiennegO

odbędzie się w czwartek, 4 grudnia 2014 roku, 

o godz. 1600 w Sali Konferencyjnej KSM  

ul. Klonowa 35c w Katowicach

OKRESOWE SpRaWOzdaniE zaRzĄdU
KaTOWiCKiEJ SpÓŁdziELni MiESzKaniOWEJ

z dziaŁaLnOŚCi W 2014 ROKU
Szanowni Spółdzielcy!

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

przedstawia niniejszym Członkom KSM 
okresową informację sprawozdawczą doty-
czącą  działalności i sytuacji ekonomicznej 
naszego przedsiębiorstwa spółdzielczego 
w roku 2014. Zawarte w informacji dane 
zostały sporządzone na bazie sprawozdań 
za okres od 1.01.2014 r. do 30.09.2014 
roku oraz przewidywanego wykonania  
w IV kwartale 2014 roku.

Działalność Spółdzielni w okresie spra-
wozdawczym koncentrowała się na reali-
zacji założeń objętych rocznym planem 
gospodarczo-finansowym oraz działal-
ności społeczno-kulturalnej i oświatowej 
zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą 
KSM, a także na zatwierdzonej przez Wal-
ne Zgromadzenie KSM Strategii Eko-
nomicznej KSM oraz na wykonywaniu 
długoterminowych i bieżących zaleceń 

Stosownie do treści § 100 Statutu KSM po-
rządek Zebrania Osiedlowego obejmuje: 

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

2.  Okresowe sprawozdania:
a)  Zarządu z działalności w roku 2014, 
b)  Rady Osiedla z działalności w roku 2014,
c)  kierownictwa Osiedla z działalności Ad-

ministracji Osiedla w roku 2014,  w tym                       
z realizacji wniosków uchwalonych przez 
poprzednie Zebranie Osiedlowe.

3.  Przedstawienie projektu osiedlowego planu 
działalności gospodarczo-finansowej i spo-
łeczno-kulturalnej na 2015 rok.

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

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

6.  Zakończenie Zebrania.

ZARZĄD
KATOWICKIEJ  
SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ

 Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu Zebrań 
Osiedlowych KSM: „Przebieg posiedze-
nia może być nagrywany bądź filmowany, 
a następnie rozpowszechniany tylko po 
wcześniejszym uprzedzeniu uczestników 
Zebrania i po wyrażeniu zgody przez wszyst-
kich uczestników Zebrania. Zastrzeżenie po-
wyższe nie dotyczy nagrywania i filmowania 
do celów dokumentacyjnych Spółdzielni”.

pORzĄdEK ObRad
zEbRania OSiEdLOWEgO 

budynki i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej  

253.713 tys. zł, tj. 92,39%

grunty własne i prawa 
wieczystego użytkowania 
19.051 tys. zł, tj. 6,94%

pozostałe środki trwałe 
(dźwigi i urządzenia) 

1.845 tys. zł, tj. 0,67%

Struktura wartości majątku trwałego KSM w 2014 roku

Wykres nr 1
Struktura wartości majątku trwałego kSm w 2014 roku

organów samorządowych, jak też innych 
wynikających z obowiązujących przepisów 
i ustaw, w tym m.in. tych, które zalecały 
lub nakazywały poddanie się określonym 
kontrolom i lustracjom. 

Na przestrzeni 2014 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 

(Ciąg dalszy na str. 2)
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SpRaWOzdaniE zaRzĄdU KSM
(Ciąg dalszy ze str. 1)

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 2014, podobnie jak lata poprzed-
nie, zapisał się niestety jako kolejny rok 
nieprzychylnych dla spółdzielczości tren-

utrzymania zarządzanych przez Spół-
dzielnię zasobów mieszkaniowych. 

Roczne sprawozdanie finansowe Za-
rządu, jak co roku, zostanie sporządzone 
po zamknięciu roku obrachunkowego 
i poddane będzie badaniu przez biegłych 
rewidentów księgowych wybranych przez 
Radę Nadzorczą KSM, a ich ocena znaj-
dzie potwierdzenie wydaniem stosownej, 
wymaganej przepisami o rachunkowości, 
opinii wraz z raportem po zakończeniu 
badania. Dokumenty te zostaną przed-
stawione Spółdzielcom wraz z materia-
łami sprawozdawczymi przed Walnym 
Zgromadzeniem w I półroczu 2015 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 2014 roku wyniesie  
274.609 tys. zł, z czego przypada:
1. na budynki i obiekty inżynierii lądowej 

i wodnej 
253.713 tys. zł, tj. 92,39%,                  

Ogółem w latach 2008-2014 nastąpiło 
zmniejszenie majątku trwałego Spółdzielni  
w sumie o 311.963 tys. zł - z czego 
w związku z procesem wyodrębniania 
własności lokali na rzecz poszczególnych 
członków o 254.384 tys. zł - ale nadal 
w zarządzie Spółdzielni pozostaje majątek 
trwały o wartości 528.993 tys. zł.

Strukturę wartości majątku trwałe-
go przedstawia wykres nr 1 na str. 1.

ii. Sprawy członkowSkie 

W 2014 roku Spółdzielnia liczyła 16.841 
członków (w 2013 r. - 17.163 członków).  
W rejestrach Spółdzielni figuruje jeszcze 
2.923 kandydatów na członków KSM (w 
2013 r. - 2.924 kandydatów) - pochodzą-
cych z zapisów w latach 80. ubiegłego 
stulecia. 

W bazie członkowskiej na przestrzeni 
2014 roku odnotowaliśmy zmiany stanu 
członkowskiego: 
n  zmniejszenie stanu osobowego o 483 

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

n  powiększenie o 161 osób wskutek 
przystąpienia do Spółdzielni no-
wych członków,

n  per saldo liczba członków zmniejszyła 
się o 322.

Strukturę członków Spółdzielni 
w 2014 roku prezentuje wykres nr 2. 

iii. GoSpodarka zaSobaMi
MieSzkaniowyMi

Na zasoby mieszkaniowe Spółdzielni 
(łącznie własne i mienie wyodrębnione 
pozostające   w zarządzie Spółdziel-
ni z tytułu współwłasności), składają 
się: 345 budynków mieszkalnych wie-
lorodzinnych o 19.072 mieszkaniach, 
3 domki jednorodzinne, 870 garaży 
wolno stojących i 27 wolno stojących 
pawilonów handlowych. Zarządzanie  
i administrowanie zasobami prowadzo-
ne jest w oparciu o 17 wyodrębnionych 
organizacyjnie i ekonomicznie osiedli (16 
administracji) oraz Centrum Zarządza-
jąco-Usługowe, zwane dalej „Centrum” 
przy wykorzystaniu również strukturalnie 
wyodrębnionych dla realizacji określo-
nych zadań (usług) specjalistycznych 
oraz działających na wewnętrznym rozra-
chunku gospodarczym czterech Zakładów 
Celowych. 

Liczbę mieszkań w poszczególnych 
osiedlach przedstawia wykres nr 3 
na str. 3.

członkowie oczekujący -
640  tj. 3,80%

członkowie zamieszkali -
14.598 tj. 86,68%

członkowie posiadający 
osobowość prawną i inni -

1.603 tj. 9,52%

Struktura członków KSM w 2014 roku 

Wykres nr 2
Struktura członków kSm w 2014 roku 

dów w zakresie zmian legislacyjnych, 
a zwłaszcza dotyczącej  nas sfery miesz-
kaniowej, zauważalne 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 

2.  grunty własne i prawa wieczystego 
użytkowania 

19.051 tys. zł, tj. 6,94%,        
3. pozostałe środki trwałe (dźwigi i urzą-

dzenia)
1.845 tys.  zł, tj. 0,67%. 

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.).  
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Liczba lokali mieszkalnych w osiedlach KSM w 2014 roku

Wykres nr 3
Liczba LokaLi mieSzkaLnych w oSiedLach kSm w 2014 roku

koszty gospodarki zasobami miesz-
kaniowymi w 2014 roku, w skali całej 
Spółdzielni (łącznie wszystkie osiedla) 
obejmujące: koszty utrzymania i bieżącej 
eksploatacji nieruchomości, koszty zuży-
cia zimnej wody i odprowadzenia ścieków 
w lokalach i częściach wspólnych nieru-
chomości oraz koszty dostawy i zużycia 
ciepła i podgrzania wody w lokalach  a tak-
że koszty konserwacji, napraw i bieżących 
remontów (w zakresie finansowanym  
z funduszu remontowego część „B”) - 
wyniosą ogółem 104.672.835 zł, stano-
wiąc 101,09% kosztów planowanych, 
natomiast na pokrycie tych kosztów 
naliczone w ramach odpisów wpły-
wy z opłat za lokale stanowią kwotę 
101.429.495 zł, (tj. 104,53% wpływów 
planowanych), co wskazuje, że roczne 
wpływy są niższe od poniesionych kosztów  
o 3.243.340 zł. Należy wyjaśnić, że wyka-
zana wysokość „wpływów” jest podawana 
zgodnie z obowiązującymi w gospodarce 
spółdzielczej przepisami - w wielkościach 
naliczonych, a nie w wysokości wpływów 
rzeczywiście uzyskanych, bowiem w ra-
chunkowości spółdzielni mieszkaniowych 
ma zastosowanie zasada rachunkowości 
memoriałowej, a nie kasowej. Powyższe  
oznacza, iż po stronie „wpływów” nie 
uwzględnia się występujących w opła-
tach za lokale zaległości i „niedopłat”. 
Wynik roku - skorygowany o naliczo-
ny i odprowadzony do budżetu pań-
stwa podatek dochodowy oraz pożytki 

z działalności gospodarczej Spółdzielni,  
a także po uwzględnieniu bilansów 
otwarcia (sald)  zamknie się nadwyżką 
w wysokości 1.930.520 zł (obliczonej tak-
że memoriałowo).

Strukturę kosztów i wpływów gos- 
podarki zasobami mieszkaniowymi 
ogółem - za rok 2014 prezentują gra-
ficznie wykresy: nr 4 na str. 3 i nr 5 
na str. 4. 

Sytuacja w poszczególnych częściach 
strukturalnych gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi w roku 2014 określona 
została na podstawie wykonania za trzy 
kwartały br.  z doszacowaniem wielkości 
(odpowiednio) za IV kwartał br. przedsta-
wia się jak niżej:

nakłady na remonty                  
i konserwację (f inansowane       
z funduszu remontowego       

część "B")
18,83%

koszty eksploatacji  
51,87%

koszty energii cieplnej
29,30%

Struktura kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi KSM w 2014 roku

Wykres nr 4
Struktura koSztów goSpodarki 

zaSobami mieSzkaniowymi kSm w 2014 roku

1. eksploatacja podstawowa
–  koszty i wpływy dotyczące eksploatacji 

zasobów mieszkalnych (bez kosztów 
ciepła i podgrzania wody): 

n koszty poniesione - 54.301.445 zł, co 
odpowiada wykonaniu  kosztów pla-
nowanych   w 99,75%; stanowią one 
51,88% kosztów gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi Spółdzielni, 

n wpływy - 55.152.320 zł, tj. 99,90% 
wpływów planowanych,

n wynik netto po uwzględnieniu salda - 
nadwyżki z lat ubiegłych (B. O.) oraz 
odprowadzonego należnego budżetowi 
państwa podatku dochodowego i po-
żytków  wynosi 2.650.140 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 - 30.666.220 zł, stanowią one 

29,30% kosztów gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi Spółdzielni,

n wpływy zaliczkowe - (do rozliczenia) 
- 29.682.300 zł (wysokość zaliczek 
wynika z indywidualnego zużycia cie-
pła w lokalach w poprzednim okresie 
rozliczeniowym i jest ustalana dla 
każdego lokalu odrębnie, a łączna 
suma wynika z naliczeń memoriało-
wych, tj. bez uwzględnienia zaległości 
w opłatach), 

(Ciąg dalszy na str. 4)

*/ nowe mieszkania z procesu inwestycyjnego br. (mieszkania w trakcie zasie-
dlania - budynki administrowane - przejściowo - przez Zakład Usług Parkingowych 
KSM) docelowo zostaną włączone do osiedla Graniczna.
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SpRaWOzdaniE zaRzĄdU KSM
(Ciąg dalszy ze str. 3)

wpływy na remonty                    
i konserwacje (f inansowane       
z funduszu remontowego       

część "B")
16,36%

wpływy na eksploatację 
54,38%

zaliczki na koszty ciepła
29,26%

Struktura wpływów (naliczonych) gospodarki zasobami mieszkaniowymi KSM w 2014 roku

Wykres nr 5
Struktura wpływów (naLiczonych) goSpodarki  

zaSobami mieSzkaniowymi kSm w 2014 roku
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Wykres nr 6
roczne jednoStkowe koSzty i wpływy na ekSpLoatację zaSobów (bez co i ccw) z  b.o., podatkiem  

dochodowym (zaLiczka) i pożytkami za 2014 rok, z uwzgLędnieniem zaLegłości w opłatach za LokaLe

n wynik statystyczny netto (różnica 
między kwotą wpłat zaliczkowych  
do rozliczenia i wysokością poniesio-
nych w roku kalendarzowym kosztów 
rzeczywistych - wg faktur) wyniesie 
za rok sprawozdawczy (-) 983.920 
zł, zaś w rachunku ciągnionym,  
tj. uwzględniając B. O. oraz podatek 
dochodowy wynosi  (-) 3.036.970 zł. 

3. remonty
n  koszty remontów bieżących i wpły-

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

Gospodarka remontowa prowadzona 
była w oparciu o stosowne plany przyjęte 
przez właściwe statutowo organy Spół-
dzielni (Rady Osiedli, Rada Nadzorcza 
i Walne Zgromadzenie) i właściwe regu-
laminy wewnętrzne oraz w powiązaniu 
z obowiązującą dla całej Spółdzielni Stra-
tegią Ekonomiczną. Zakres finansowy 
i rzeczowy rocznych wydatków funduszu 
określiła Rada Nadzorcza na podstawie 
planów wycinkowych przyjętych przez 
Rady Osiedla, a zatwierdziło Walne Zgro-
madzenie. 

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 funduszem 
remontowym część „A” w ramach za-
kreślonych przez Walne Zgromadzenie 
w uchwale, uszczegółowionej dla kon-
kretnego roku, wieloletniej Strategii 
Ekonomicznej. Stawkę odpisu na tę 

część funduszu remontowego w za-
kresie dotyczącym działań termomo-
dernizacyjnych   i modernizacyjnych 
uchwala najwyższy organ Spółdzielni, 
zaś w części odnoszącej się do tzw. 
działań energooszczędnych - Rada 
Nadzorcza. Wysokość stawki dotyczą-
ca 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 
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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. 

I tak - w roku 2014 (nie są to dane bi-
lansowe):
–   koszty i wpływy dotyczące funduszu 

remontowego część „b” 
n koszty poniesione - ogółem 19.705.170 

zł, co odpowiada wykonaniu kosztów 
planowanych w 93,39%,

n wpływy - ogółem (wg naliczeń) 
16.594.875 zł, tj. 103,58% wpływów 
planowanych, 

n wynik finansowy roku na funduszu 
remontowym część „B” wynosi (-) 
3.110.295 zł, natomiast liczony w ra-
chunku ciągnionym wynosi 2.317.360 
zł; jest to jednak wartość teoretyczna 
(wynikająca z zasady rachunkowości 
memoriałowej), bo weryfikuje ją po-
ziom zaległości w opłatach. 

–  koszty i wpływy dotyczące funduszu 
remontowego część „a”

n koszty poniesione - ogółem 24.698.550 
zł, co odpowiada wykonaniu kosztów 
planowanych w 86,68%,

n wpływy - ogółem (łącznie z efektem 
III strony finansowania - płatności 
rozłożone w czasie) 28.541.400 zł, 
tj. 100,80% wpływów planowanych, 

n wynik finansowy roku na funduszu re-
montowym część „A” wynosi 3.842.850 
zł, natomiast liczony w rachunku cią-
gnionym wynosi  428.880 zł.

Z funduszu remontowego część „A” finan-
sowane były prace określone dla roku 2014  
w Strategii Ekonomicznej oraz za-
twierdzonym na ten rok planie re-
montów, a w szczególności są to: 
modernizacja istniejących dociepleń 
i modernizacja infrastruktury, remonty 
c.o., niezbędna wymiana wodomierzy 
(finansowanych do 100% kosztów) oraz  
w formie częściowego dofinansowania 
- remonty kapitalne dźwigów w budyn-
kach. Uwzględniono tu po stronie wy-
datków także założoną w planie spłatę 
wymagalnych w tym okresie rat kre-
dytowych (związanych z finansowa-
niem robót zrealizowanych w osiedlach  

L.p. Fundusz remontowy część "A" j.m. Plan na 2014 r.

Prognoza

wykonania zadań

za 2014 r.

1. 2. 3. 4. 5.

1. Wpływy, w tym: zł 28 314 730 28 541 400

z działalności gospodarczej (80% nadwyżki Zakładów Celowych) " 89 360 0

odpis na fundusz termomodernizacyjny 1,22 zł/m2 " 13 505 000 13 505 000

działania energooszczędne 0,34 zł/m2 " 4 100 000 4 100 000

jednorazowe wpłaty z tyt. przydziału lokali " 1 500 3 000

odpłatność za podzielniki radiowe " 530 000 485 250

przesunięcie środków finansowych z funduszu remontowego część "B" " 2 268 150 2 277 256

odpłatność za wodomierze i ciepłomierze " 600 720 600 000

spłata zadłużenia " 220 000 200 000

płatności odroczone III strona finansowania " 7 000 000 7 370 895

2. Wydatki, w tym: zł 28 494 000 24 698 550

remont dźwigów " 876 600 602 200

wymiana sieci ciepłowniczej i modernizacja urządzeń grzewczych ZC " 6 676 000 3 544 050

modernizacja ociepleń " 18 713 100 18 604 500

stolarka okienna " 12 500 12 500

montaż uzupelniający wodomierzy " 0 -159 036

instalacja elektryczna " 530 880 100 000

spłata kosztów podzielników kosztów ogrzewania (1/10 kosztów) " 548 670 552 878

opłata skarbowa, audyty, dokumentacja, opłaty za wpis do ksiąg wieczystych " 0 0

spłata kredytów wraz z kosztami obsługi, prowizji i odsetek od kredytów termomodern. " 766 200 707 858

zwrot z "B" " 370 050 370 050

niedobór Zakładów Celowych " 0 363 550

3. Wynik roku " -179 270 3 842 850

4. B.O. 1.01.2014 r. " -3 413 972 -3 413 972

5. Wynik roku z B.O. " -3 593 242 428 880

tabela nr 1
prognoza wykonania funduSzu remontowego część „a” za rok 2014

   

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 2014 roku 
przedstawia tabela nr 1 na str. 5.

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 2014 roku oscylują w wy-
sokości 11 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 2014 roku przekracza 8%. 

W 2014 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 
windykacyjne. 

I tak w okresie od 1.01.2014 roku  do 
31.10.2014 roku w ramach działań zmie-
rzających do poprawy sytuacji na odcinku 
dochodzenia należności:
n wysłano 5.138 wezwań do zapłaty,
n w sytuacjach uzasadnionych Spół-

dzielnia wyraziła zgodę na ratalną 
spłatę lub prolongatę terminu spłaty 
zadłużeń 397 osobom,

n odbyto dotychczas 10 posiedzeń Za-
rządu, na które zaproszono 329 za-
dłużonych członków,

n opracowano 85 wniosków zadłużonych 
członków - skierowanych przez Zarząd 
do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą,

n przekazano 222 sprawy do Działu 
Obsługi Prawnej celem skierowania 
na drogę postępowania sądowego,

n przesłano do Urzędu Miasta Katowice 
339 wezwań do zapłaty odszkodowania 
za niedostarczenie lokali socjalnych 
na kwotę 721.930 zł - zawarto 245 
ugód na kwotę 508.875 zł,

n potwierdzono 738 wniosków do Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
o pomoc finansową dla konkretnych 
mieszkańców w formie dodatków 

(Ciąg dalszy na str. 6)
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(Ciąg dalszy ze str. 5)

mieszkaniowych - pomoc taką otrzy-
mują 422 gospodarstwa domowe na 
łączną kwotę 1.109.285 zł,

n przekazano 299 spraw do windykacji 
prowadzonej przez zewnętrzne fir-
my windykacyjne,

n dokonano 39 wpisów do Krajowego 
Rejestru Długów,

n wszczęto ogółem 325 spraw, w tym 
298 pozwy o zapłatę z tytułu opłat 
i czynszów, a 14 pozwów o eksmisję 
z lokalu, 

n skierowano do sądów 13 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 8 wniosków w sprawach 
innych (zasiedzenie, najem, zawezwa-
nie do próby ugodowej, wpis do KRS, 
wpis do ksiąg wieczystych, zgłoszenia 
wierzytelności do upadłości), skargi na 
interpretacje podatkowe, odwołania 
od decyzji administracyjnych i inne.

V. inweStycje
 
W 2014 roku Spółdzielnia kontynuowa-

ła zalecaną przez Radę Nadzorczą i Wal-
ne Zgromadzenie politykę spowolniania 
procesów przygotowania i realizacji części 
inwestycji. W zakresie części inwestycji, 
szczególnie co do których przygotowanie 
i wykonanie limitowały nadal istniejące 
uwarunkowania zewnętrzne - uniemożli-
wiające ich szybką realizację - przygoto-
wanie inwestycji ograniczono do działań 
niezbędnych, lecz bezkosztowych lub 
nisko nakładowych.

Spowolnieniu procesów przygotowa-
nych nowych zamierzeń inwestycyjnych 
zwłaszcza w zakresie związanym z opra-
cowaniem warunkującej przyszłe pozwo-
lenia na budowę dokumentacji kierowano 
się również racjonalnymi przesłankami 
prawno-technicznymi, wynikającymi, 
m.in. z okresu ważności opracowań doku-
mentacyjnych, upływu ważności dostawy 
podstawowych mediów, itp., zważywszy, 
że wznowienie starań o nowe uzgodnie-
nia branżowe może w przyszłości zawie-
rać inne uwarunkowania a nawet (np. 
w przypadku zawarcia umów z gestorami 
mediów i nie dotrzymania przez inwestora 
terminów dla tych mediów) mogłyby skut-
kować niekorzystnymi konsekwencjami 
finansowymi. Powyższe przesłanki, jak też 
i prawne - powodujące, że dokumentacja 
teoretycznie ważna 3 lata (okres ważności 
pozwolenia na budowę) może się wcześniej 

zdezaktualizować - stanęły u podstaw 
przyjętej w poprzednich latach polityki 
w tym zakresie również na rok 2014.

Dla inwestycji „Mały Staw” oddanej 
już w użytkowanie, została przez Miasto 
Katowice zrealizowana droga łącząca za-
budowę mieszkaniową „Małego Stawu” 
i przyszłościowo „Dużego Stawu” z ist-
niejącym miejskim układem komuni-
kacyjnym. Droga została zrealizowana 
w oparciu o porozumienie Spółdzielni 
z Urzędem Miasta, w ramach którego 
Spółdzielnia wyprzedzająco uzyskała 
kompleksową dokumentację projekto-
wo-kosztorysową wraz z pozwoleniem 
na budowę.

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 Spółdzielnia doprowadziła sku-
tecznie 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 
zatwierdzającą projekt podziału nierucho-
mości, co pozwoliło uruchomić czynności 
zmierzające do pozyskania terenu przez 
KSM w formie aktu notarialnego.

W ramach planowanej do realizacji in-
westycji pn. „Budynek mieszkalny przy  
ul. Domeyki” w Dzielnicy Murcki pro-
wadzone są roboty przygotowawcze tj. 
wyburzenia części podziemnej zlikwido-
wanej kotłowni podziemnej kolidującej 
z planowaną zabudową mieszkaniową, 
jak również negocjacje dotyczące umów 
realizacyjnych i finansowania.

Zakład Ciepłowniczy
61,54%

Serwis Techniczny
21,16%

Zakład Usług Parkingowych
14,67%

Mieszkaniowe Biuro 
Pośrednictwa

2,63%

Struktura udziału sprzedaży usług poszczególnych Zakładów Celowych KSM 
w ich sprzedaży ogółem w 2014 roku

Wykres nr 7
Struktura udziału Sprzedaży uSług  

poSzczegóLnych zakładów ceLowych kSm  
w ich Sprzedaży ogółem w 2014 roku

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 wy-
sokości (-) 362.790 zł - przy rocznych 
kosztach funkcjonowania zakładów 
w wysokości 13.437.400 zł i wartości 
zrealizowanych usług (sprzedaży) w wy-
sokości 13.091.060 zł. Decydujący wpływ 
na uzyskany wynik ma saldo finansowe 
działalności Mieszkaniowego Biura Po-
średnictwa, któremu ze względu na uwa-
runkowania rynkowe nie udało się w roku 
2014 zrealizować założonego programu  
finansowego związanego ze sprzedażą 
nowych mieszkań (głównie z powodu  poli-
tyki ograniczenia dostępności do kredytów 
mieszkaniowych klientów Biura), jak też 
w związku z tym, że w koszty działalno-
ści Biura zarachowane jest wydawanie 
„Wspólnych Spraw”. Wynik ten nie świad-
czy o nieopłacalności działalności Biura 
dla Spółdzielni, ponieważ przedstawia 
niepełny efekt ekonomicznej działalności 
tego Biura (bowiem wskutek obowiązu-
jących przepisów - nie obejmuje on peł-
nego aspektu finansowego pośrednictwa 
mieszkaniowego w zakresie dotyczącym 
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prowadzonej w ramach Biura działalności 
statutowej Spółdzielni).

Udział poszczególnych Zakładów 
Celowych w sprzedaży ogółem w 2014 
roku przedstawiono na wykresie nr 
7 na str. 6.

Vii. inforMacja o pracy  
zarządu i centruM  

zarządzająco-uSłuGoweGo  
katowickiej Spółdzielni  

MieSzkanioweJ

W  okresie od 1.01.2014 roku do 
31.10.2014 roku Zarząd Spółdzielni  pra-
cował 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 60 protokoło-
wanych posiedzeń i podjął 396 uchwał, 
ponadto przygotował kompleksowo Walne 
Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze 
(odbyło się w 3 częściach), na którym 
w miesiącu czerwcu br. - w związku 
z upływem kadencji - został wybrany 
(w głosowaniu tajnym) nowy skład Rady 
Nadzorczej KSM na lata 2014-2017.

Do stałych zagadnień rozpatrywanych 
kolegialnie przez Zarząd należały: sprawy 
członkowsko-mieszkaniowe (cotygodnio-
wo) oraz bieżąca analiza, monitoring, 
ocena realizacji zadań  i wyników go-
spodarczo-finansowych Spółdzielni (co-
miesięcznie). 

Na posiedzeniach Zarządu rozpa-
trywane były również zagadnienia 
dotyczące inwestycji (9 razy), go-
spodarki zasobami mieszkaniowymi 
i działalności osiedli oraz współpracy  
z samorządem osiedlowym (19 razy), 
zadłużeń w opłatach za lokale (comie-
sięcznie) w tym  12-krotnie bezpośred-
nich spotkań z dłużnikami, remontów 
kapitalnych i modernizacji zasobów (7 
razy), działalności społeczno-kulturalnej 
i oświatowej (11 razy), wyników wewnętrz-
nych i zewnętrznych kontroli działalności 
Spółdzielni (9 razy), spraw pracowniczych 
i socjalnych (14 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 
we wszystkich  3 częściach Walnego 
Zgromadzenia KSM odbytego w czerwcu 
2014 roku. 

W okresie sprawozdawczym wydano 
łącznie 6 zarządzeń wewnętrznych, 3 
aneksy do zarządzeń, 2 pisma okólne 
i 5 poleceń. 

Na przestrzeni roku wg aktualnych 
na datę przygotowania informacji do 
Spółdzielni wpłynęło (do dnia 10.11.br.) 
20.100 pism i podań oraz 8.971 faktur 
i rachunków zewnętrznych. Obok bie-
żącej działalności gospodarczej i mery-
torycznej Zarząd i Kierownicy Osiedli 
(którzy wyposażeni zostali przez Zarząd 
w odpowiednie pełnomocnictwa) repre-
zentowali Spółdzielnię na zewnątrz w kon-
ferencjach, kongresach, seminariach, 
spotkaniach i naradach tematycznych, 
w tym z władzami województwa i miasta, 
a także uczestniczyli przy sporządzaniu 
aktów notarialnych dotyczących prze-
noszenia własności lokali na odrębną 
własność członków, ustanawiania no-
wych terminów użytkowania wieczystego 
działek, nabywania i zbywania nieru-
chomości, regulacji spraw terenowych  
i wieczystoksięgowych.

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 wła-
snego miesięcznika „Wspólne Sprawy”  
- dostarczanego nieodpłatnie członkom - 
mieszkańcom Spółdzielni. Praca kolegium 
redakcyjnego była prowadzona społecznie, 
a tematyczne artykuły członków Zarządu  
i pracowników Spółdzielni, a także człon-
ków Rady Nadzorczej opracowywane bez-
płatnie. Koszty wydawnictwa częściowo 
finansowane były z wpływów uzyska-
nych od reklamodawców, ale w głów-
nej mierze obciążały koszty działalności 
Mieszkaniowego Biura Pośrednictwa 
jako wydawnictwa o charakterze mar-
ketingowo-informacyjnym dla członków  
i mieszkańców KSM.

W ocenie zewnętrznej na przestrzeni 
2014 roku za swą działalność Spółdzielnia 
nasza została uhonorowana prestiżowymi 
wyróżnieniami, a wśród nich:
n tytułem „Lider Rynku 2014” w dzie-

dzinie zarządzania nieruchomościami,
n I miejscem w województwie śląskim 

w programie „Dobra Spółdzielnia 
2014” organizowanym przez Redak-
cję Magazynu Gospodarczego Strefa 
Biznesu Dziennika Gazeta Prawna, 

n  tytułem GRAND PRIX programu „Do-
bra Spółdzielnia 2014” w ogólnopol-
skim rankingu najlepszych spółdzielni 
mieszkaniowych organizowanym przez 
Redakcję Magazynu Gospodarcze-
go Strefa Biznesu Dziennika Gaze-
ta Prawna,

n tytułem „Symbol Polskiej Spółdzielczo-
ści Mieszkaniowej 2014” w konkursie 
organizowanym przez „Monitor Ryn-
kowy” i „Monitor Biznesu”,

n tytułem „Filar Spółdzielczości 2014”  
w programie prowadzonym przez Pol-
ską Agencję Przedsiębiorczości oraz 
z Forum Przedsiębiorczości w Dzien-
niku Gazeta Prawna,

n  nagrodę EKOLAUR Polskiej Izby Eko-
logii w kategorii „Energooszczędność, 
efektywność energetyczna” – II miejsce 
w ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni 
Mieszkaniowych 2013 „Domy Spół-
dzielcze”, przyznanym w 2014 roku.

Viii. funduSze  Spółdzielni

Fundusze podstawowe - własne (bez 
funduszu udziałowego) obejmują fundusz 
zasobowy   i wkładów. Wartość funduszy 
własnych na przestrzeni lat (podobnie 
jak majątku trwałego) ulega ciągłemu 
zmniejszeniu (głównie w związku z postę-
pującym nadal procesem wyodrębniania 
lokali na własność indywidualną). Pro-
gnozowany stan funduszy podstawowych 
netto w 2014 roku wyniesie 267.636 
tys. zł, co oznacza ich zmniejszenie  
w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 
11.770 tys. zł, tj. 4,40%.

Fundusze celowe Spółdzielni, w skład 
których wchodzą: fundusz interwencyjny, 
fundusz inwestycyjny, fundusz gruntów 
oraz omówiony wcześniej, fundusz remon-
towy składający się z dwóch części „A” 
oraz części „B” uzyskały - salda dodatnie, 
potwierdzając skuteczność zintegrowa-
nych wysiłków podejmowanych w tym 

(Dokończenie na str. 8)
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kierunku przez Zarząd, Radę Nadzorczą 
i Rady Osiedlowe. 

iX. działalność Społeczna, 
oświatowa i kulturalna

Zadania merytoryczne działalności spo-
łecznej, oświatowej i kulturalnej realizo-
wane były zgodnie z zapisami uchwał Rad 
Osiedli i Zarządu Spółdzielni dotyczących 
2014 roku i odnoszonych do 6 klubów 
spółdzielczych, 2 sal integracyjnych oraz 9 
osiedli, w których nie funkcjonują placów-
ki społeczno-kulturalne, a także działu 
społeczno-kulturalnego organizującego 
przedsięwzięcia o charakterze ogólno-
spółdzielczym.

Zrealizowane założenia programowe, 
licząc do końca bieżącego roku to nie-
mal 900 form i imprez dla ponad 22 tys. 
uczestników, w tym 77 sekcji, kół zaintere-
sowań i zespołów dla ponad 1.000 uczest-
ników. W osiedlach, na terenie których nie 
funkcjonują kluby spółdzielcze zrealizo-
wanych będzie do końca 2014 roku ponad 
90 imprez dla ponad 3.200 uczestników.  
W ramach działalności ogólnospół-
dzielczej zrealizowano 23 imprezy dla 
ponad 1.800 uczestników, w tym wy-
cieczki krajoznawcze, wyjazdy rekre-
acyjne, wczasy dla seniorów, wyjazdy 
narciarskie, wędrówki piesze górskie 
w Karkonoszach, Beskidzie Żywieckim  
i Wyspowym, a także 4 imprezy o zasię-
gu wojewódzkim:

n Piknik Osób Niepełnosprawnych w Sie-
wierzu-Warężynie (7 czerwca br.),

n Bieg do Słońca o Puchar Prezesa KSM 
w Parku Śląskim w Chorzowie (23 
sierpnia br.),

n Złaz Rodzinny Mieszkańców Osie-
dli Spółdzielczych woj. śląskiego (13 
września br.),

n Przegląd Spółdzielczych Zespołów Ar-
tystycznych w Tarnowskich Górach 
(13 listopada br.). 

Wydatki na organizację powyższych 
zadań w bieżącym roku  wyniosą 1.415 
tys. zł, przy wpływach 1.620 tys. (wraz 
z bilansem otwarcia 2014 r.) zł. Pozytyw-
ny wpływ na częściową poprawę sytuacji 
finansowej stanowiących mienie Spół-
dzielni klubów i placówek integracyjnych 
miały uchwały nr 62 i 63/2013, które 
umożliwiły proporcjonalną partycypację 
w kosztach eksploatacji tych placówek 
wszystkich osiedli. W ten sposób uwol-
nione zostały dodatkowe środki finansowe 
– wzrost w stosunku do 2013 roku liczby 

imprez i form o 7,5% oraz na planowaną 
intensyfikację działań w roku przyszłym.

Działania społeczne realizowane przez 
stanowisko ds. członków i wolontariatu 
koncentrowały się głównie wokół koordy-
nacji działań jednostek organizacyjnych 
Spółdzielni z podmiotami zewnętrznymi, 
np. z MOPS-em, komornikami, policją, 
strażą pożarną, służbą zdrowia, itp. oraz 
obejmowały interwencje w sprawach na-
głych i planowanych (zintegrowane po-
stępowanie wobec osób zagrażających 
otoczeniu i własnemu życiu, umieszczenia  
w dziennych i całodobowych ośrodkach 
wsparcia oraz placówkach leczniczych, 
itp.). 

X. kontrole 

W 2014 roku Spółdzielnia kontrolowa-
na była przez następujące zewnętrzne 
organy kontrolne:
n Państwowy Powiatowy Inspektor Sa-

nitarny w Katowicach, który przepro-
wadził 44 kontrole, w tym 35 kontroli 
w osiedlach (w zakresie oceny przygo-
towania i przebiegu akcji deratyzacji 
oraz oceny stanu sanitarnego nieru-
chomości budynkowych) oraz 9 innych 
doraźnych kontroli, 

n  Straż Miejska w zakresie kontroli 
stanu osiedla pod kątem ustawienia 
pojemników do selektywnej zbiórki od-
padów,

n  2 kontrole Urzędu Skarbowego: w Sie-
mianowicach Śląskich nt. wydania 
informacji w zakresie zakupów to-
warów u zewnętrznego dostawcy oraz 
w Katowicach nt. transakcji zawartych 
pomiędzy określonymi w kontroli pod-
miotami w latach 2012 i 2013,

n  PKO BP – kontrola prawidłowości 
prowadzenia ewidencji analitycznej 
zadłużenia z tytułu kredytu i skapi-
talizowanych odsetek oraz z tytułu 
przejściowego wykupienia odsetek od 
kredytu i ich oprocentowania przypa-
dającego na poszczególne lokale miesz-
kalne.

Kontrole wewnętrzne wynikające z rocz-
nego planu przeprowadzone w roku 
2014 dotyczyły:

n  całokształtu działalności spółdzielczych 
placówek społeczno-kulturalnych  
i oświatowych, tj. Klubu Juvenia i Klu-
bu Centrum,

n  całokształtu działalności Administracji 
Osiedli: Ścigały, Kukuczki, Giszowiec, 
Szopienice i Ligota.

Komórka ds. kontroli wewnętrznej 
współopiniowała - przy wiodącym udziale 
Działu obsługi prawnej - wnioski, instruk-
cje i regulaminy wewnętrzne oraz:

n  uczestniczyła w pracach Głównej Ko-
misji Inwentaryzacyjnej KSM,

n współdziałała z biegłymi sądowymi 
w działaniach sprawdzających zleco-
nych przez sąd - w celu przygotowa-
nia opinii dla potrzeb toczących się 
spraw sądowych,

n na bieżąco - koordynowała sporzą-
dzanie materiałów sprawozdawczych 
przygotowywanych przez służby Spół-
dzielni poprzez elektroniczny portal 
sprawozdawczy dla Głównego Urzędu 
Statystycznego i Narodowego Banku 
Polskiego, 

n  uczestniczyła w szkoleniach i spotka-
niach podnoszących kwalifikacje za-
wodowe oraz uzupełniających wiedzę 
w zakresie powierzonych zadań.

Na przestrzeni 2014 roku do Spółdzielni 
wpłynęło:                                   

n 32 skargi i wnioski,
n 25 pism związanych z zakłócaniem 

spokoju i nieprzestrzegania Regula-
minu porządku  domowego, 

n 18 pism zakwalifikowanych jako in-
terwencje w określonych sprawach.      

Przedstawiając niniejsze sprawozdanie 
Zarząd składa podziękowanie wszystkim, 
którzy przyczynili się do niezakłóconej 
bieżącej pracy Spółdzielni, do realizacji 
omówionych i przedstawionych w nim 
zadań, do pozytywnego postrzegania 
Spółdzielni oraz uzyskanych wyróżnień. 
Zwłaszcza zaś szczególne podziękowania 
Zarząd kieruje do działaczy  wszystkich 
organów samorządowych Spółdzielni, 
którzy na bieżąco, sprawując funkcje 
nadzorczo-kontrolne, przyczyniają się do 
doskonalenia pracy Zarządu Spółdzielni 
i lepszych wyników działania Katowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. Podziękowa-
nie przekazujemy także pracownikom 
Spółdzielni za ich rzetelną pracę na rzecz 
społeczności spółdzielczej i tym wszystkim 
Członkom, którzy aktywnie włączają się 
w rozwiązywanie codziennych problemów 
Spółdzielni poprzez bezpośrednie dzia-
łania i dbałość o wspólne mienie, bądź 
słuszną, lecz kulturalną krytykę zauwa-
żonych niedociągnięć i nieprawidłowości 
oraz konstruktywne wnioski.

Katowice, listopad 2014 rok
ZarZąd
KatowicKiej SpółdZielni 
MieSZKaniowej
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SpRaWOzdaniE z dziaŁaLnOŚCi Rady OSiEdLa 
iM. KS. p. ŚCiEgiEnnEgO W ROKU 2014

Rada Osiedla prowadziła w mijającym roku 
swoją działalność w dotychczasowym skła-

dzie 11 osób, tj.:

1. Tadeusz NOWAK – Przewodniczący,
2. Jerzy SyrKIEWICz – Zastępca Przewod-

niczącego i Przewodniczący Komisji Ekono-
micznej,

3. Antoni SKOWRON – Zastępca Przewodni-
czącego i Przewodniczący Komisji Społeczno-
-Kulturalnej

4. Józef GÓRAL – Sekretarz i Przewodniczący 
Komisji Rozjemczej, 

5. Hanna zAbOrOWSKA – Przewodnicząca 
Komisji Gospodarki Zasobami Spółdzielni, 

6. Janina bArWICH – Członek Rady Osiedla, 
7. Monika PIÓREcKA-KAROLAK – Członek 

Rady Osiedla, 
8. Maria STryCzEK – Członek Rady Osiedla,
9. Danuta SZcZEPANIAK – Członek 

Rady Osiedla,
10. Małgorzata SZANIEWSKA – Członek 

Rady Osiedla,
11. Wojciech DZIARMAGA – Członek 

Rady Osiedla.

Praca Rady Osiedla odbywa się na dwóch 
płaszczyznach, tj. na posiedzeniach plenarnych, 
odbywających się w zależności od potrzeb raz, do 
3 razy w miesiącu (z wyłączeniem okresu waka-
cyjno-urlopowego) oraz w komisjach problemo-
wych. W Radzie funkcjonują cztery takie komisje: 
Gospodarki Zasobami Spółdzielni, Ekonomiczna, 
Rozjemcza i Społeczno-Kulturalna, które w trybie 
roboczym, w ramach swoich właściwości, rozpa-
trują wszystkie sprawy i problemy pozostające 
w kompetencjach RO. Poszczególne komisje 
zajmowały się m.in. następującymi sprawami: 

KOMISJA GOSPODARKI ZASObAMI 
SPÓŁDZIELNI

n uzgadnianiem z Administracją Osiedla za-
kresu i sposobu realizacji niezbędnych prac 
remontowych na Osiedlu (w tym wynikających 
z wniosków mieszkańców),

n opiniowaniem założeń rzeczowo-finansowych 
do rocznego planu remontów oraz okresową 
oceną stanu realizacji zadań remontowych 
w odniesieniu do przyjętego Planu i harmo-
nogramu robót,

n uczestniczeniem w wyborze wykonawców 
robót remontowych oraz odbiorach tych robót 
po ich zakończeniu,

n opiniowaniem wniosków wnoszonych przez 
podmioty gospodarcze oraz mieszkańców Osie-
dla, a odnoszących się do spraw wchodzących 
w  zakres  zainteresowania Komisji GZS,

n współdziałaniem z Administracją Osiedla 
w rozwiązywaniu bieżących  problemów dot. 
prawidłowego utrzymania i funkcjonowania 
zasobów mieszkaniowych oraz infrastruktury 
technicznej  Osiedla.

KOMISJA EKONOMIcZNA

n opiniowaniem założeń ekonomicznych dla 
Osiedla na kolejny rok budżetowy przy 

Docieplony budynek przy ul. Kotlarza 5-5f w Katowicach

uwzględnieniu możliwości finansowych 
Osiedla i konieczności zbilansowania prze-
widywanych wpływów i nakładów,

n okresowym analizowaniem sytuacji finanso-
wej Osiedla w zakresie ponoszonych kosztów 
na eksploatację i remonty oraz uzyskiwanych 
wpływów oraz przedkładaniem Radzie pro-
gnoz i wniosków w tym temacie, 

n rozpatrywaniem i opiniowaniem bieżących 
spraw leżących w kompetencji działania 
Komisji Ekonomicznej, w tym zwłaszcza 
w odniesieniu do wysokości opłat  miesięcz-
nych za lokale mieszkalne i użytkowe, a także 
z tytułu różnorodnej działalności gospodar-
czej prowadzonej na terenie Osiedla.

KOMISJA ROZJEMcZA

n rozpoznawaniem wniosków i skarg loka-
torów w sprawach międzysąsiedzkich oraz  
poszukiwaniem sposobów rozwiązywania 
lub łagodzenia sytuacji konfliktowych,

n przeprowadzaniem rozmów z mieszkańcami 
Osiedla zadłużonymi wobec KSM w celu wyja-
śnienia przyczyn zaległości czynszowych oraz 
uzgodnienia sposobu i terminu ich spłacenia,

n opiniowaniem wniosków do Zarządu oraz 
Rady Nadzorczej KSM w sprawie skreślenia, 
bądź wykluczenia z listy członków spółdzielni 
tzw. notorycznych dłużników, tj. zalegających 
z opłatami ponad 3 miesiące,

n w sprawie zadłużeń Komisja Rozjemcza RO 
odbyła do końca października bieżącego roku 
38 posiedzeń, na które zaproszono łącznie 
245 osób zalegających z terminowym wnosze-
niem opłat mieszkaniowych. Na zaproszenie 
osobiście lub telefonicznie odpowiedziały 
54 osoby. Zadłużenie osób zaproszonych na 
spotkanie z Komisją wyniosło 448.056,06 zł, 

a w wyniku podejmowanych działań dłużnicy 
spłacili 204.709,57 zł, tj. 45,69% zadłużenia.

KOMISJA SPOŁEcZNO-KuLtuRALNA

n opiniowaniem rocznych planów programo-
wych działalności kulturalno – oświatowej, 
zatwierdzaniem stawek wynagrodzeń dla in-
struktorów, jak również stawek odpłatności za 
uczestnictwo w imprezach, w tym korzystania 
z pomieszczeń klubowych przez inne podmioty 
i organizacje,

n monitorowaniem działającego na terenie Osie-
dla Klubu KSM „Józefinka”, szczególnie 
w odniesieniu do realizowanego programu 
imprez kulturalno – oświatowych oraz doko-
nywaniem okresowej i rocznej oceny pracy 
Kierownika Klubu w zakresie realizacji pracy 
programowej i dyscypliny finansowej,

n utrzymywaniem życzliwych kontaktów z Klu-
bem Seniora i Kołem Emerytów na co dzień 
korzystających z pomieszczeń klubowych, 
udzielaniem pomocy i wsparcia w rozwią-
zywaniu bieżących problemów, w tym dla 
różnych form samopomocy i współpracy są-
siedzkiej, ze szczególnym uwzględnieniem 
osób starszych i samotnych.

n kwalifikowaniem osób – członków spółdzielni, 
z naszego osiedla ubiegających się o udział 
w imprezach organizowanych przez Centrum 
KSM, w tym wczasach i innych formach zor-
ganizowanego wypoczynku.

Przedstawiona powyżej w sposób ogólny tematyka 
zainteresowań poszczególnych komisji Rady Osiedla 
była następnie, wraz z wnioskami i propozycjami 
rozwiązań przedmiotem rozważań, dyskusji oraz 
wyrażanych w tym zakresie opinii i podejmowanych 
decyzji podczas plenarnych posiedzeń RO. Rada 
Osiedla odbyła w tym roku, z wyłączeniem przer- 

(Dokończenie na str. 10)
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(Dokończenie ze str. 9)

wy wakacyjnej, 17  protokołowanych posiedzeń, 
na których podjęto m.in. uchwały dot.:

n planu rzeczowo-finansowego remontów dla 
Osiedla na rok 2014 rok,

n planu działalności społeczno-kulturalnej dla 
Osiedla na rok 2014 rok,

n opłaty od lokali mieszkalnych, w których 
prowadzona jest działalność gospodarcza,

n przyjęcia projektu założeń ekonomiczno-go-
spodarczych dla Osiedla „Ściegiennego” na 
rok 2015,

n przyjęcia projektu planu rzeczowo-finansowe-
go remontów Osiedla część „B” na rok 2015.

Ponadto Rada zapoznała się z ponad 100 sprawa-
mi wniesionymi pod obrady przez Administrację 
Osiedla, w których formułowała opinie i zalecenia, 
dotyczące m.in.:
n wydania zgody na prowadzenie działalności 

gospodarczej przez mieszkańców w zajmo-
wanych przez nich mieszkaniach,

n wyboru najemcy lokalu użytkowego i wyso-
kości odpłatności za lokal,

n wniosków różnych firm prowadzących dzia-
łalność gospodarczą  o udostępnianie terenu 
i miejsca na reklamy  oraz ustalenia odpłatności 
za te usługi,

n wniosków różnych podmiotów prowadzących 
działalność społeczną dot. wsparcia ich dzia-
łalności,

n wyrażenia zgody na wykonanie nieplano-
wanych robót w związku z poważniejszymi 
awariami sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

n odpowiadania na wnioski, skargi i prośby 
mieszkańców w różnorodnych, także indy-
widualnych sprawach. Najwięcej wniosków 
dotyczyło zakresu rzeczowego realizowanych 
remontów klatek schodowych oraz osiedlo-
wej zieleni tj. wycinki lub przycięcia drzew 
i krzewów. Warto w tym miejscu ponownie 
przypomnieć wnioskodawcom i wszystkim 
mieszkańcom, że kwestie dot. zieleni są ure-
gulowane przez szczegółowe przepisy i w 
znacznej mierze niezależne od woli spółdzielni.

W bieżącym roku wiodącym tematem zain-
teresowania Rady Osiedla była kwestia skon-
kretyzowania zakresu rzeczowego remontów 
klatek schodowych w poszczególnych typach 
osiedlowych budynków mieszkalnych oraz oceny 
terminowości i wykonawstwa tych robót, które – 
dla przypomnienia - są realizacją wniosku przy-
jętego na zebraniu grupy członkowskiej naszego 
osiedla w marcu 2011 roku. Wszystkie propo-
zycje i wnioski mieszkańców w tym względzie, 
o ile nie powodują nadmiernego wzrostu kosztów 
i nie wybiegają poza przyjęte ramowe założenia 
Rada opiniuje pozytywnie. Ponadto sporo uwa-
gi RO poświęcała przeglądowi i analizie umów 
z wykonawcami bieżących robót serwisowo-re-
montowych (dot. m.in. dźwigów, domofonów, 
usług kominiarskich), zwłaszcza w odniesieniu 
do wysokości stosowanych stawek godzinowych 
w relacji do jakości robót.

Należy też podkreślić liczny udział członków 
RO, szczególnie tych bardziej dyspozycyjnych 
w godzinach dopołudniowych, w odbiorach robót 

oraz kontrolach zewnętrznych (np. sanitarnych, 
p.poż, dot. zieleni, itp.) 

W 2015 roku problematyka dot. remontu klatek 
schodowych będzie zapewne w dalszym ciągu 
głównym tematem zainteresowania Rady, tym 
niemniej warto już teraz zastanowić się nad dalszy-
mi działaniami w odniesieniu do naszego osiedla 
w latach następnych.

W związku ze spodziewanym zakończeniem  
w roku 2015 i być może częściowo 2016 programu 
remontów modernizacyjnych klatek schodo-
wych Rada Osiedla poddaje pod ocenę i opinię 
mieszkańców propozycje głównych kierunków 
działań w następnych latach. Biorąc pod uwagę 
akceptowany dotychczas przez mieszkańców 
priorytet dla działań na rzecz poprawy bezpie-
czeństwa i komfortu zamieszkiwania oraz estetyki 
i funkcjonalności zabudowy osiedlowej, Rada 
Osiedla zwraca się do mieszkańców o zaakcep-
towanie w kolejnych latach skoncentrowania 
działań na rzecz:
n renowacji i upiększania osiedlowych terenów 

zielonych i rekreacyjnych,
n całościowej wymiany instalacji kanalizacyj-

nych w budynkach mieszkalnych, w kolejności 
realizacji zależnej od ich stanu technicznego, 

 ewentualnej likwidacji sieci gazowej, zwłasz-
cza w budynkach wysokich i zastąpienia jej 
instalacją centralnej ciepłej wody oraz tzw. 
siłą elektryczną.

Jak łatwo się domyśleć propozycje te, w przy-
padku ich przyjęcia, byłyby realizowane w wie-
loletniej perspektywie.   

Rada wyraża podziękowanie dla wszystkich 
pracowników Administracji Osiedla i szczególnie 
dla Kierownika Administracji Pani Ewy Domagała, 
za wykazywane zaangażowanie w pracy na rzecz 
realizacji rocznych planów rzeczowo-finanso-
wych Osiedla, a także skuteczne rozwiązywanie 
pojawiających się bieżących problemów oraz 
niekonfliktową i konstruktywną współpracę z Radą 
w tym zakresie. 

Rada Osiedla składa podziękowanie Pani Ge-
nowefie Wadelik - kierowniczce działającego na 
terenie naszego osiedla Klubu KSM „Józefinka”. 
Rada z uznaniem odnosi się do programowej dzia-
łalności klubu i docenia jego pozytywny wkład 
w integrację lokalnej społeczności i propagowanie 
spółdzielczych wartości.

Rada w szczególny sposób docenia i jedno-
cześnie dziękuje Zarządowi KSM za życzliwe 
podejście do problemów naszego Osiedla oraz 
wspieranie działań w celu ich rozwiązywania i po-
lepszenia warunków zamieszkiwania na Osiedlu.

Rada Osiedla w związku z upływem w przy-
szłym roku jej bieżącej kadencji zwraca się do 
mieszkańców o liczny udział w dorocznym Ze-
braniu Osiedlowym, zachęcając jednocześnie do 
rzeczowej i konstruktywnej dyskusji na temat 
wszystkich spraw i problemów naszego Osiedla, 
a także do rzetelnej oceny pracy Rady i trafności 
proponowanych kierunków dalszej działalności.

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

Za radę osiedla 
przewodniczący 
tadeuSZ  nowaK

SZANOWNI  PAńStWO, 

Osiedle „Ściegiennego” jest jednym  
z 17 wyodrębnionych organizacyjnie 
i gospodarczo osiedli Katowickiej Spół-

dzielni Mieszkaniowej, bardzo zróżnicowane pod 
względem wielkości budynków, ich wieku, poło-
żenia, ilości kondygnacji, jak również struktury 
wieku ich mieszkańców i statusu majątkowego. 
Dlatego też z uwagi na tak duże zróżnicowanie 
administrowanych zasobów, trudne jest pogodzenie 
wszystkich potrzeb zapewniających komforto-
we zamieszkiwanie.

Całoroczne działania są podstawą do sporzą-
dzenia rzetelnego corocznego planu gospodarczo 
- finansowego, z zachowaniem pierwszeństwa 
dla robót mających na celu eliminację zagrożenia 
bezpieczeństwa użytkowników i osób trzecich, 
zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków, 
spełniania wymagań dotyczących ochrony śro-
dowiska oraz zachowania zapobiegawczego 
charakteru remontów. Obejmują one określenie 
potrzeb Osiedla na podstawie obligatoryjnie obo-
wiązujących rocznych i 5-letnich kontroli okre-
sowych stanu technicznej sprawności obiektów 
– budynków mieszkalnych przeprowadzanych 
przez uprawnionych pracowników Działu Obsługi 
Technicznej KSM, zaleceń wydanych po kontro-
lach Urzędu Dozoru Technicznego, Sanepidu, 
kontrolach z zakresu ochrony przeciwpożarowej 
budynków, bieżącego nadzorowania zasobów przez 
pracowników Administracji i przedstawicieli Rady 
Osiedla oraz wniosków i uwag zgłaszanych przez 
mieszkańców. Wspólnie z Radą Osiedla analizo-
wane są wszystkie potrzeby, które niestety trzeba 
dopasować do możliwości finansowych Osiedla. 

W wyniku tych działań powstają założenia 
planu gospodarczo-finansowego na kolejne lata. 

Plan gospodarczo-finansowy naszego Osiedla 
na rok 2014 został przyjęty przez Radę Osiedla 
„Ściegiennego” Uchwałą Nr 14 z dnia 20.11.2013 r., 
Zebranie Osiedlowe, a następnie przez Radę Nadzor-
czą Spółdzielni. Plan naszego Osiedla stanowi część 
planu gospodarczo - finansowego całej Spółdzielni.

Sprawozdanie z realizacji tego planu za okres  
9 miesięcy 2014 r. przedstawiamy Państwu poniżej.

Administracja Osiedla w okresie sprawozdaw-
czym pracowała w składzie:

n obsługa techniczno-eksploatacyjna – 7 i 3/4 
etatów, 

n konserwatorzy – 7 etatów 

i administrowała powierzonym jej majątkiem, 
w skład którego wchodziło:

n 37 budynków z 2.344 mieszkaniami, o łącznej 
powierzchni 125.527,10 m2, w tym 4 budynki 
wysokie wyposażone w dźwigi osobowe,

n 3 domki jednorodzinne o łącznej powierzchni 
826,06 m2,

n 135 garaży wbudowanych o łącznej powierzch-
ni użytkowej 2.623,74 m2;

n 18 lokali użytkowych (wbudowanych) o łącz-
nej powierzchni 489,71 m2.

Działalnością Administracji Osiedla objęte 
są budynki przy ulicach: Brzoskwiniowej 21, 
Morelowej 12, Ściegiennego 90, Gruszowej 1, 3, 
7, 9, Jabłoniowej 42, 44, 46, 48, 50, 54, 35a-41a, 
35b-41b, 35c-41c, Kotlarza 5-5f, 7-7e, 9-9e, No-
wowiejskiego 6-6e, 8-8e, 12-12e, Mikusińskiego 
20-24, 5-15, 17-23, Karłowicza 15-15b, Rysia 
10-12a, Józefowskiej 35b, 84-88, 94-98, 114-118, 
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114a-118a, Rożanowicza 1, 3-5, 7-13, 15-17, oraz 
Daszyńskiego 15-21. Najstarsze budynki Osiedla 
wybudowane zostały we wczesnych latach 70-tych 
XX wieku i liczą dziś już prawie 45 lat. Siłą rzeczy 
stopień ich zużycia i komfortu zamieszkiwania 
jest inny niż tych kilkunastoletnich w rejonie ulic 
Daszyńskiego i Rożanowicza. Wiąże się to z róż-
nymi potrzebami remontowymi poszczególnych 
nieruchomości. Znacznym utrudnieniem w ad-
ministrowaniu Osiedlem jest fakt, że rozciąga się 
ono od Dębu po siemianowicki Bytków i łącznie 
zajmuje obszar ponad 180.000 m2. 

Oprócz bieżącej eksploatacji nasze działania 
koncentrują się przede wszystkim na zapewnieniu 
bezpieczeństwa zamieszkiwania, poprawie stanu 
technicznego i estetyki zasobów. Prowadzenie 
eksploatacji w obrębie nieruchomości budynko-
wych jest działaniem złożonym, a w warunkach 
spółdzielczych musi być realizowane przy jedno-
czesnym łagodzeniu i eliminowaniu występujących 
na tym tle różnego rodzaju rozbieżnych oczekiwań, 
problemów, konfliktów międzyludzkich i sąsiedz-
kich, indywidualizacji odbioru realizowanych 
przez Administrację Osiedla czynności. Należy 
podkreślić, że każde nasze działanie musi mieć 
uzasadnienie w obowiązujących przepisach praw-
nych, tak więc należy obiekty użytkować zgodnie 
z ich przeznaczeniem oraz wymogami ochrony 
środowiska, utrzymywać je w należytym stanie 
technicznym i estetycznym.

Zarejestrowano 1040 pism. Wszystkie sprawy 
załatwiane były terminowo poprzez udzielenie 
odpowiedzi lub podjęcie działań, a pozostające 
poza kompetencjami Spółdzielni kierowane były 
do odpowiednich instytucji, w tym np. uzyskania 
opinii Rady Osiedla wymagało 89 spraw. Sprawy 
zgłaszane przez lokatorów, jak co roku, dotyczyły 
bardzo różnych tematów. Przeważnie zwracano 
się o wydanie zgody na wykonanie remontów 
i modernizacji mieszkań, naprawy balkonów 
czy rozbudowę parkingów przybudynkowych. 
Realizując wniosek przyjęty na Zebraniu Grupy 
Członkowskiej w 2011 roku, w sprawach doty-
czących wycinki lub radykalnego cięcia drzew 
i krzewów zwracaliśmy się o wyrażenie opinii do 
mieszkańców danej nieruchomości, której sprawa 
dotyczyła. W tym miejscu zaznaczyć należy, że 
zdania Mieszkańców wyrażone w przeprowadzo-
nych sondażach były skrajnie różne, od opinii 
o wycinkę dużej ilości drzew do kategorycznego 
sprzeciwu nawet w sprawie przycięcia koron. 

Pisma kierowane przez Administrację do Miesz-
kańców dotyczyły w większości powiadomień 
o dodatkowych (ostatecznych) terminach prze-
prowadzenia kontroli w lokalach nakazanych 
Prawem Budowlanym. Po prowadzonych na 
bieżąco kontrolach nieruchomości kierowano 
do Mieszkańców upomnienia dotyczące zacho-
wania porządku w piwnicach i pomieszczeniach 
wspólnych, a w przypadku interwencji sąsiadów 
także przypomnienia o  obowiązku przestrzega-
nia regulaminu porządku domowego. Ponadto 
wiele pism wysłano do Policji informując o de-
wastacjach, a w związku z tym prosząc o dodat-

kowe patrole na Osiedlu. Przyjęto 
i rozpatrzono 5 skarg i 6 wniosków. 
Skargi dotyczyły zakłócania spoko-
ju mieszkańcom budynku poprzez 
niewłaściwe zachowanie sąsiadów 
lub głośne prowadzenie remontów, 
a wnioski m. in. montażu wind w bu-
dynkach 4-piętrowych, likwidacji 
grzejników na klatce schodowej i w 
pomieszczeniach piwnicznych oraz 
uwag do zakresu robót remontowych 
klatek schodowych.

Przyjęto i  wykonano (do 
30.09.2014 r.):

n 1923 zgłoszenia dotyczące awarii 
i usterek m. in. wodno - kanali-
zacyjnych, elektrycznych, dekar-
skich, stolarskich, ślusarskich, 
murarskich. Nasi konserwatorzy 
przepracowali 9.182 godziny przy 
ich usuwaniu, zużywając materiał 
za 27.278 zł,

n Serwis Techniczny Katowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej prze-
pracował przy usuwaniu awarii 
w naszych zasobach 1080 godzin, 
zużywając materiał za 5.785 zł. 

n 330 zgłoszeń dotyczących działania domofo-
nów, w tym 1 zgłoszenie o dewastacji,

n 102 zgłoszenia dotyczące działania dźwigów 
w budynkach przy ul. Józefowskiej 84-88, 94-
98, 114-118, 114a-118a, w tym 2 zgłoszenia 
dotyczące dewastacji.

Przyjęto 6 zgłoszeń dotyczących likwidacji 
gniazd os i dodatkowej deratyzacji. Niezależnie od 
indywidualnych zgłoszeń w zakresie dezynfekcji, 
dezynsekcji i deratyzacji  dwa razy w roku (wiosną 
i jesienią) przeprowadzane są obligatoryjne akcje 
odszczurzania w terminach ściśle określonych 
uchwałą Rady Miasta Katowice. Prawidłowość 
prowadzenia tych akcji jest każdorazowo spraw-
dzana przez Sanepid. Kontrole te obejmują również 
poza akcją ogólny stan sanitarny budynku i terenu 
przyległego (w tym śmietników i piaskownic), 
ze szczególnym naciskiem na czystość piwnic 
i pomieszczeń wspólnych. Protokoły sporządzone 
z tych kontroli nigdy nie wykazały zaniedbań 
i zawsze potwierdzają dbałość o nieruchomości 
w tym zakresie.  

Dokonano wspólnie z towarzystwami ubezpie-
czeniowymi likwidacji 80 szkód, które wystąpiły 
w lokalach mieszkalnych oraz mieniu Spółdzielni. 
W przeważającej części były to szkody zalaniowe. 
W wielu przypadkach pracownicy Administracji 
służyli pomocą mieszkańcom przy prawidłowym 
wypisaniu druku zgłoszeniowego i informacją 
o dalszym toku postępowania odszkodowawczego.

Zgodnie z ewidencją Urzędu Miasta w 2344 
mieszkaniach Osiedla „Ściegiennego” na dzień 
31.05.2014 r. zameldowanych było na pobyt stały 
i czasowy 5036 osób.  Liczba osób zamieszkują-
cych w zasobach Osiedla ulega ciągłym zmianom, 
o czym mieszkańcy informują Administrację po-
przez oświadczenia składane po każdej zmianie 

ilości osób przebywających w konkretnym miesz-
kaniu. Systematyczna ewidencja w tym zakresie 
wymagana jest przepisami „ustawy śmieciowej”. 
W okresie sprawozdawczym dokonano 214 zmian 
ilości zamieszkałych osób na podstawie złożonych 
przez mieszkańców oświadczeń. Informacje prze-
kazywano do działu ewidencji opłat miesięcznych 
celem właściwego naliczenia opłat eksploatacyj-
nych. Średnio w Osiedlu zamieszkiwało 4795 osób. 
Oświadczenia o niesegregowaniu odpadów złożyło 
11 gospodarstw domowych, w których zamieszkują 
22 osoby. Sześć rodzin korzystało do sierpnia 2014 
r. z ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w ramach programu „Nas troje 
i więcej”. Od września ulga ta nie obowiązuje. 
Aktualizacja danych w zakresie ewidencji  osób 
wymaga  ścisłej współpracy z mieszkańcami, któ-
rzy w przypadku zmiany ilości osób na mniejszą 
bez opóźnień informują o tym Administrację, co 
nie zawsze zdarza się, gdy ilość mieszkańców 
wzrasta. Prowadzenie całości zagadnienia w tym 
zakresie jest bardzo czasochłonne. Do kwietnia  
2014 r. Osiedle ponosiło dodatkowe koszty za wy-
wóz odpadów wielkogabarytowych, które nie miały 
pokrycia we wnoszonych opłatach miesięcznych 
na gospodarkę odpadami komunalnymi. Koszty te 
obejmowały  załadunek i transport gabarytów do 
Gminnego Punktu Odbioru Odpadów i zamknęły 
się kwotą 6.408,42 zł. Od 1.05.2014 r. usuwanie 
odpadów wielkogabarytowych prowadzone jest 
przez miasto 2 razy w miesiącu zgodnie z harmo-
nogramem wywieszonym na każdej klatce schodo-
wej. Harmonogram ten jest również dostępny na 
stronie internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej w Katowicach. W tym 
miejscu przypominamy, że usuwanie odpadów 

Budynek przy ul. Józefowskiej 114a-118a w Katowicach
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poremontowych leży w gestii mieszkańców, co 
wyraźnie określone jest w zgodach wydawanych 
przez Spółdzielnię na prowadzenie remontów 
i modernizacji mieszkań.

 
KOSZty EKSPLOAtAcJI

Wielkość kosztów eksploatacji  za 3 kwartały 
2014 r. zamyka się kwotą 4.661.750 zł, podczas 
gdy wpływy (bez odliczeń zaległości w opłatach) 
za ten okres wynoszą 4.716.390 zł. Przewiduje-
my, że 2014 rok zamkniemy kwotą 6.284.860 zł, 
przy wpływach w wysokości 6.580.940 zł, wraz 
z bilansem otwarcia roku 2014.

Wykres prognozowanych  
kosztów eksploatacji w roku 2014  

w ujęciu procentowym – zamieszczamy obok.

Zgodnie z Prawem Budowlanym na Osiedlu 
co roku przeprowadzana jest kontrola sprawności 
technicznej budynków, kontrola instalacji gazowej, 
kontrola przewodów kominowych. Pięcioletniej 
kontroli podlega stan sprawności technicznej 
i wartości użytkowej budynków, estetyki bu-
dynków oraz ich otoczenia, sprawność instalacji 
elektrycznej i  piorunochronnej w zakresie sta-
nu podłączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków 
ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów 
oraz uziemień instalacji i aparatów.

Informujemy, że jesteśmy w trakcie obligatoryj-
nych czynności wynikających z prawa budowlane-
go art. 62 i obowiązków zarządcy nieruchomości, 
za 3 kwartały 2014 roku ponieśliśmy m.in. po-
niższe koszty:
n kontrola stanu technicznego instalacji gazowej 

za kwotę 40.650 zł, przewidujemy zakończyć 
rok kwotą 59.400 zł,

n kontrola stanu technicznego przewodów ko-
minowych wraz z czyszczeniem przewodów 
i kanałów kominowych za kwotę 29.890 zł, 
przewidujemy zakończyć rok kwotą 44.050 zł,

n kontrola stanu technicznego instalacji oddy-
miania w budynkach przy ul. Józefowskiej 
84-88; 94-98; 114-118; 114a-118a za kwotę 
12.970 zł, przewidujemy zakończyć rok kwotą 
13.700 zł,

n kontrola stanu technicznego nieruchomości 
za kwotę 58.600 zł,

n konserwacja i dozór dźwigów osobowych za 
kwotę  77.430 zł, przewidujemy zakończyć 
rok kwotą 107.500 zł,

n konserwacja instalacji domofonowej za kwotę 
31.360 zł, przewidujemy zakończyć rok kwotą 
51.630 zł,

n konserwacja gniazd i instalacji radiowo-tele-
wizyjnej za kwotę 60.700 zł, przewidujemy 
zakończyć rok kwotą 94.200 zł,

n koszty prac konserwacyjno-naprawczych, 
wykonanych siłami własnymi (przez kon-
serwatorów)  i przez Serwis Techniczny za 
kwotę 429.380 zł, przewidujemy zakończyć 
rok kwotą 626.340 zł.

Koszty eksploatacji obejmujące m. in. wydatki 
za media i wywóz nieczystości:

n lokatorzy w naszych zasobach za 3 kwartały 
2014 r. zużyli 133.200 m3 wody za kwotę 
1.854.720 zł, przewidujemy zakończyć rok 
kwotą 2.402.900 zł,

n oświetlenie pomieszczeń ogólnego użytku oraz 
praca dźwigów zużyły 284.000 kWh, szacun-
kowy koszt to kwota około 139.700 zł, prze-
widujemy zakończyć rok kwotą 228.400 zł,

n koszt wywozu nieczystości stałych wyniósł 
543.200 zł. przewidujemy zakończyć rok 
kwotą 813.730 zł.

Koszty eksploatacji to także wydatki dotyczące 
utrzymania nieruchomości, estetyki, bezpieczeń-
stwa oraz obsługi zasobów. Za 3 kwartały 2014 
roku koszty przedstawiały się następująco:
n podatek od nieruchomości - kwota 92.700 

zł, przewidujemy iż rocznie zamknie się on 
kwotą 138.800 zł,

n opłaty za wieczyste użytkowanie terenu - kwota 
109.360 zł, na koniec roku przewidujemy 
łączny wydatek na kwotę 146.000 zł,

n ubezpieczenia rzeczowe – poniesiony koszt to 
kwota 46.980 zł, przewidujemy że rok zamknie 
się kwotą 69.500 zł,

n obsługa Osiedla - kwota 480.910 zł, na ko-
niec roku przewidujemy narastająco koszt 
727.800 zł,

n usługi gospodarzy terenu -  kwota 249.420 
zł, przewidujemy zakończyć rok kwotą 
372.000 zł,

n odśnieżanie dotychczasowe koszty to 1.420 zł, 
przewidujemy zamknięcie roku kwotą 13.500 
zł, 

n pielęgnacja zieleni - poniesiono nakłady na 
kwotę 74.460 zł, przewidujemy iż roczne 
koszty wyniosą 124.750 zł.

Koszty eksploatacji w większości pozycji skła-
dowych są kosztami niezależnymi od Spółdzielni, 
bowiem ich wysokość determinują ceny materia-
łów i usług na rynku oraz wysokość podatków 
i opłat ustalanych przez władze samorządowe 
i państwowe.  

KOSZty REMONtÓW fINANSOWANE 
Z fuNDuSZu REMONtOWEGO  

cZęść „b”

Wydatki za remonty realizowane w ciężar fun-
duszu remontowego cześć „B” za 3 kwartały 2014 
roku, za prace wykonane, odebrane i zafakturo-
wane zamknęły się kwotą 665.420 zł. Kwota ta 
nie obejmuje kosztu robót pozostających w toku 
realizacji. Przewidujemy, że wydatki z tego fundu-
szu zamkną się na koniec roku kwotą 1.997.020 zł, 
przy wpływach w tej samej wysokości, przy czym 
na kwotę wpływów składają się bieżące odpisy na 
remonty, ujęte w opłatach miesięcznych, oraz saldo 
początkowe funduszu na 1.01.2014 r., pozostałość 
środków pochodzących z roku poprzedniego jako 
tzw. bilans otwarcia w wysokości 106.900 zł. 
Dotychczasowe wydatki obejmują zarówno prace 
planowane na 2014 rok, takie jak:

n wymiana stolarki okiennej za kwotę 27.240 
zł, do końca roku spodziewamy się łącznych 
kosztów wraz z refundacją stolarki okiennej 
wymienionej przez mieszkańców we własnym 
zakresie w wysokości 240.000 zł,
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(Dokończenie na str. 14)

SpRaWOzdaniE z dziaŁaLnOŚCi gOSpOdaRCzEJ 
adMiniSTRaCJi OSiEdLa „ŚCiEgiEnnEgO” 

za 9 MiESięCy 2014 ROKU 

n wymiana pionów i poziomów instalacji ka-
nalizacyjnej i deszczowej w budynku przy 
ul. Kotlarza 5-5f za kwotę 21.000 zł,

n naprawa kanalizacji w budynku przy ul. Jó-
zefowskiej 118a za kwotę 24.402 zł,

n naprawa instalacji odgromowej w budyn-
ku przy ul. Daszyńskiego 15-21 za kwotę 
17.015 zł,

n wykonanie nawodnionej instalacji przeciwpoża-
rowej w budynkach przy ul. Józefowskiej 94-98, 
114-118, 114a-118a za kwotę 250.594 zł, do 
końca roku spodziewamy się łącznych kosztów 
tych robót w wysokości 310.313 zł,

n wykonanie i montaż balustrad w budynkach 
przy ul. Jabłoniowej 44, 46, 48, 50, 54, Gru-
szowej 7, 9, Morelowej 12 (prace przeszły 
z ubiegłego roku) za kwotę 21.600 zł,

n wykonanie i montaż drabinek do wejścia na 
dachy w budynkach przy ul. Józefowska 84-
88; 94-98; 114-118; 114a-118a (prace przeszły 
z ubiegłego roku) za kwotę 16.449 zł.

jak i pozaplanowe: 

– awaryjne:
n usunięcie awarii kanalizacji w budynku przy 

ul. Nowowiejskiego 6 za kwotę 2.290 zł,
n wymiana pionu wodnego w budynku przy ul. 

Jabłoniowej 42 za kwotę 4.395 zł,
n czyszczenie kanalizacji w budynku przy ul. 

Kotlarza 5 za kwotę 287 zł,
n wymiana pionu wodnego w budynku przy ul. 

Morelowej 12 za kwotę 2.406 zł,
n naprawa oświetlenia w garażach w budynku 

przy ul. Daszyńskiego 15-21 za kwotę 2.451 zł.

Budynek przy ul. Jabłoniowej 50 w Katowicach.

– i dodatkowe:

n wymiana pionów i poziomów 
instalacji kanalizacyjnej w budyn-
ku przy ul. Kotlarza 5c za kwotę 
17.494 zł,
n remont instalacji odgromowej 
w budynku przy ul. Rożanowicza 
7-13; 15-17 i Jabłoniowej 50 za 
kwotę 19.926 zł.

W IV kwartale – miesiącu paź-
dzierniku br. zrealizowaliśmy poza 
planem niezbędne poniższe prace:

n wykonanie odcinka instalacji 
kanalizacyjnej w budynku przy ul. 
Józefowskiej 98 za kwotę 1.620 zł,
n wykonanie studzienki, wy-
miana pionów i poziomów w piw-
nicy budynku przy ul. Kotlarza 5 
za kwotę 32.578 zł.
n wykonanie pionów kana-
lizacyjnych w budynku przy ul. 
Gruszowej 9 za kwotę 10.764 zł.

Do końca roku sprawozdaw-
czego planujemy wykonać, lub 
rozpocząć poniższe prace:

n wymiana pionów wodnych 
w piwnicy w budynku przy ul. 
Rożanowicza 1, 3-5, 15-17, prze-
widywany koszt 28.750 zł,
n modernizacja instalacji domo-

fonowej w budynku przy ul. Nowowiejskiego 
12a, Rysia 10, Jabłoniowa 39a i 41a przewi-
dywany koszt 20.000 zł, 

n naprawa chodnika na szczycie budynku od 
strony Nowowiejskiego 12 przewidywany 
koszt 25.000 zł, 

n naprawa schodów terenowych za budynkiem 
przy ul. Mikusińskiego 24 przewidywany koszt 
35.000 zł,

n budowa śmietnika przy ul. Rożanowicza 7 
i 17 oraz Gruszowej 9 przewidywany koszt  
34.000 zł, 

n uporządkowanie terenu pod kontenery na 
śmieci przy ul. Jabłoniowej 41a przewidywany 
koszt 4.000 zł,

n budowa dodatkowych miejsc parkingowych 
w rejonie ulic Jabłoniowej i Gruszowej prze-
widywany koszt 20.000 zł.

Wykaz robót zaplanowanych, których realizacja 
została przesunięta na rok 2015:

n naprawa kanalizacji w budynku przy ul. Jó-
zefowskiej 114-118,

n wymiana daszków z poliwęglanu  w budynku 
przy ul. Józefowskiej 114-118,

n remont schodów zewnętrznych wraz z podjaz-
dem dla osób niepełnosprawnych w budynku 
przy ul. Józefowskiej 96. 

Jak zaznaczono na wstępie każde osiedle KSM 
to odrębna pod względem gospodarczym jednostka, 
co oznacza, że gospodaruje „własnymi” środkami, 
które uzyskuje z comiesięcznych opłat za lokale 
mieszkalne, użytkowe i garaże. Planując roczne 

wpływy, zarówno na eksploatacji, jak i remon-
tach, a także działalności społecznej, kulturalnej 
i oświatowej konieczne jest ich zweryfikowanie 
o zaległości w opłatach miesięcznych. Kwoty te są 
niemałe i niestety stale rosną. Ma to niekorzystny 
wpływ na płynność finansową, co rzutuje na zdol-
ność płatniczą, nie tylko za usługi eksploatacyjne 
świadczone przez firmy zewnętrzne, lecz także 
w znacznym stopniu ogranicza realizację plano-
wanych robót remontowych. 

Na koniec września 2014 roku zaległości w opła-
tach za mieszkania na naszym Osiedlu wyniosły 
701.901 zł (tym należności zasądzone - 163.268 
zł i sporne, czyli pozostające w toku postępowań 
sądowych - 103.558 zł). Zaległości te dotyczą aż 
528 mieszkań. Mamy świadomość trudnej sytuacji 
finansowej wielu Mieszkańców spowodowanej 
niejednokrotnie brakiem pracy czy długotrwałą 
chorobą. Zdarzają się jednak przypadki, że przy-
czyną powstawania zaległości są często zaciągane 
przez Mieszkańców nierozważnie różnego rodzaju 
kredyty (zarówno w bankach jak i u innych po-
życzkodawców), nadmierne zakupy innych dóbr, 
tzw. luksusowych, itp. W tych przypadkach to 
pozostali Mieszkańcy Osiedla mają pośrednio 
swój udział w spłacie zaciągniętych przez dłużnika 
zobowiązań pożyczkowych.

Na str. 14 przedstawiamy wykres ilustrujący 
zadłużenie poszczególnych budynków Osiedla 
w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni mieszkalnej.

W ramach działań windykacyjnych osoby 
zalegające z opłatami są zapraszane na spotka-
nia z Administracją i Komisją Rozjemczą Rady 
Osiedla, które odbywają się trzy a czasem i pięć 
razy w miesiącu, w różnych godzinach. Do końca 
września 2014 r. na 32 spotkania zaproszono 213 
osób, z których 52 skontaktowały się. Łączna kwo-
ta zadłużenia wszystkich zaproszonych wyniosła 
394.140 zł, z czego 174.863 zł spłacono (tj. ok. 
44,37%). Wielu dłużników dokonuje spłaty całości 
lub części zaległości po otrzymaniu zaproszenia, 
bez kontaktowania się z Administracją. Na spo-
tkaniach z Komisją Rozjemczą i w Administracji 
Osiedla dłużnicy mogą uzyskać poradę na temat 
możliwości ubiegania się o dodatek mieszkaniowy 
lub inną formę pomocy społecznej. Stwierdzić 
jednak należy, że coraz mniej osób  kontaktuje się, 
aby wyjaśnić przyczyny powstania zaległości i zło-
żyć deklarację spłaty. Pracownicy Administracji 
pozostają w kontakcie z Oddziałami Terenowymi 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kato-
wicach w sprawach, w których udział Spółdzielni 
nie wykracza poza zakres na jaki pozwala ustawa 
o ochronie danych osobowych. 

Niektóre sprawy, z uwagi na ich złożoność, wy-
magają konsultacji przeprowadzanych z udziałem 
pracownika zatrudnionego w KSM na stanowisku 
ds. pomocy członkom i wolontariatu, (co funk-
cjonuje w naszej Spółdzielni z dużym efektem 
już od kilku lat). Szczególnie trudne przypadki 
przekazywane są zatem do dalszego prowadzenia 
(w poszukiwaniu możliwych rozwiązań pomoco-
wych) przez tego pracownika.
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(Dokończenie ze str. 13)

SpRaWOzdaniE z dziaŁaLnOŚCi gOSpOdaRCzEJ 
adMiniSTRaCJi OSiEdLa „ŚCiEgiEnnEgO” 

za 9 MiESięCy 2014 ROKU 

W okresie sprawozdawczym członkowie Spół-
dzielni, którzy notorycznie zalegają z opłatami 
za mieszkania i garaże, zgodnie z obowiązującą 
procedurą wewnątrzspółdzielczą byli kierowani na 
rozmowy z Zarządem KSM (30 osób), a następnie 
na posiedzenia  Rady  Nadzorczej (13 osób), która 
podejmuje uchwały o  pozbawieniu  członko-
stwa w KSM. Wobec dłużników nie będących 
członkami KSM wdrażany jest tryb postępowania 
windykacyjnego, w tym także przez wyspecjali-
zowanych windykatorów zewnętrznych oraz na 
drogę postępowań sądowych i komorniczych. 

WStęPNE ZAŁOżENIA DZIAŁALNOścI 
GOSPODARcZEJ OSIEDLA  

„ścIEGIENNEGO” NA ROK 2015 

Planujemy w zakresie funduszu remontowego 
część „B”:
1. wpływy z odpisów w wysokości - 2.154.460 

zł, pomniejszone o kwotę 298.040 zł z tytułu 
przekazania części środków na przyspieszenie 
oddłużenia nieruchomości osiedla z tytułu 
zobowiązań za poniesione koszty wykonanych 
remontów w latach wcześniejszych 

2. wydatki stałe jak niżej: 
n odpis na fundusz interwencyjny – 31.700 zł,
n wymiana stolarki okiennej – 69.500 zł,

n refundacja kosztów wymiany stolarki okien-
nej- 170.500 zł,

n raty za malowanie i modernizację klatek scho-
dowych – 201.400 zł,

n realizacja robót wynikających z zaleceń dozoru 
technicznego – dźwigi – 80.000 zł,

n modernizacja instalacji domofonowej – 15.000 zł. 
Pozostałe wydatki nie zostały wyspecyfiko-

wane z uwagi na fakt, że w Osiedlu realizowany 
jest wieloletni program remontu i modernizacji 
klatek schodowych, którego poszczególne etapy 
rozliczane są kosztorysami powykonawczymi. 
W ramach tego programu wykonano już remont 
klatek w budynkach przy ul. Mikusińskiego 20-24, 
Karłowicza 15-15b, Jabłoniowej 35a-41a, 35b-41b, 
35c-41c, 42, 44, 46, 48, 50, 54, Gruszowej 1, 3, 7, 
9, Morelowej 12, Brzoskwiniowej 21, Ściegien-
nego  90,  Kotlarza  5-5f,  9-9e,  remont  schodów  
wejściowych  do  budynków  przy ul. Jabłoniowej 
35a-41a, 35b-41b, 35c-41c, 54,  Mikusińskiego 
20-24 oraz podestów przed wejściami do klatek 
w budynkach przy ul. Jabłoniowej 42, 44, 46, Mo-
relowej 12, Gruszowej 3 i 7.  Mamy nadzieję, że 
dotychczasowe działania znacznie przyczyniły się 
do poprawienia stanu technicznego i estetycznego, 
a tym samym wartości administrowanych zasobów.

Wzorem roku poprzedniego Zebrania Osie-
dlowe odbywają się (wprawdzie w trakcie roku 
obrachunkowego, lecz przed uchwaleniem planu 
gospodarczo – finansowego dla Osiedla), co ma 

być okazją do zgłaszania przez Mieszkańców 
swoich wniosków i uwag. Przyjęte wnioski będą 
następnie zweryfikowane przez Radę Osiedla i w 
zależności od stopnia ich pilności i możliwości 
finansowych Osiedla mogą zostać zamieszczane 
w planach Osiedla, np. w planie remontów część 
„B” na rok 2015 lub lata następne.

Korzystając z okazji zwracamy się z apelem do 
wszystkich Mieszkańców, aby aktywnie włączali 
się we współgospodarowanie zasobami Osiedla. 
Prosimy o bieżące zgłaszanie spostrzeżeń, wnio-
sków i  uwag, które są przede wszystkim pomocne 
w procesie bieżącego administrowania. Wnioski 
szersze, których nie można zrealizować na bieżąco 
są brane pod uwagę przy konstruowaniu planów 
gospodarczo-finansowych na lata następne.

Na zakończenie chcielibyśmy podziękować Za-
rządowi Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
Radzie Nadzorczej, Radzie Osiedla „Ściegiennego” 
oraz Mieszkańcom za wsparcie i  pomoc w roz-
wiązywaniu niełatwych problemów dotyczących 
naszej społeczności osiedlowej, jak również w  
bieżącym działaniu i pokonywaniu trudności, 
które niesie dzisiejsza rzeczywistość. 

Kierownik administracji 
osiedla „Ściegiennego”
ewa  doMagała
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REaLizaCJa WniOSKÓW  
pRzyJęTyCH pRzEz

zEbRaniE OSiEdLOWE OSiEdLa 
„ŚCiEgiEnnEgO”

W dniU 28.11.2013 ROKU
WNIOSEK NR 1

– Wnioskuje się do Zarządu o ponowne wy-
stąpienie do Urzędu Miasta Katowice o spowo-
dowanie podjęcia przez TAURON Ciepło S.A. 
robót inwestycyjnych związanych z wykonaniem 
sieci preizolowanej, wysokoparametryzowanej 
wraz z rozprowadzeniem do każdego budynku 
KSM przy ul. Józefowskiej i Mikusińskiego oraz 
sąsiednich odbiorców jak: IPN, Archiwum Pań-
stwowe, przedszkole, żłobek - w miejsce obecnej, 
kanałowej sieci cieplnej charakteryzującej się 
brakiem niezbędnej izolacyjności i szczelno-
ści, powodującej duże straty ciepła. Umożliwi 
to wykonanie przez KSM w budynkach przy  
ul. Józefowskiej i Mikusińskiego węzłów wymien-
nikowych ciepła, co zapewni istotną poprawę 
warunków dostawy ciepła do tych budynków.

– W tej sprawie Spółdzielnia już od kilku 
lat prowadzi rozmowy i korespondencję z ko-
lejnymi dostawcami ciepła. W odpowiedzi na 
ostatnie pismo KSM z dnia 20.08.2014 r. L.Dz. 
ZC/2985/14872/14, TAURON Ciepło, pismem 
z dnia 16.09.2014 r. L.Dz. RR/PS/0735/2014 po-
informował, że nie planuje w najbliższych latach 
prac remontowo-odtworzeniowych na zewnętrznej 
instalacji odbiorczej służącej do zasilania budyn-
ków w rejonie ul. Józefowskiej. 

WNIOSEK NR 2

– Wnioskuje się do Zarządu o wystąpienie do 
Urzędu Miasta w sprawie zapewnienia bezpiecz-
nego korzystania przez mieszkańców Osiedla 
„Ściegiennego” z ul. Jabłoniowej poprzez:
1. wykonanie remontu kapitalnego nawierzchni 

ulicy Jabłoniowej oraz chodnika
2. naprawę nawierzchni sąsiednich ulic: Mo-

relowej i Gruszowej
3. usprawnienie organizacji ruchu w rejonie 

skrzyżowania ul. Jabłoniowej z tzw. „dolną” 
Jabłoniową poprzez likwidację obecnego 
skrzyżowania równorzędnego

4. zapewnienie bezpiecznego i bezpośredniego 
dojścia oraz dojazdu do parkingu nowo wybu-
dowanego Domu Kultury przy ul. Krzyżowej. 

– Zostały wystosowane pisma do Urzędu Miasta 
(dnia 14.02.2014 r., 10.04.2014 r.). 
1. Urząd Miasta nie udzielił odpowiedzi na 

powyższe pisma o możliwościach czy też 
terminie wykonania remontu kapitalnego na-
wierzchni ulicy Jabłoniowej oraz chodnika. 
Ponowione zostało wystąpienie do Urzędu 
Miasta w tej sprawie pismami z dnia 5.08.2014 
r. i 1.10.2014 r. Na ostatnie z pism Sekre-
tarz Miasta Katowice odpowiedział (pismo 
z dnia 3.11.2014 r.), że Miejski Zarząd Ulic 
i Mostów w Katowicach wystąpił do właści-
cieli poszczególnych urządzeń infrastruktury 

zlokalizowanej w śladzie ulic Jabłoniowej, 
Morelowej i Gruszowej o określenie ich stanu 
technicznego, a także potrzeb remontowych. 
Ustalenie niezbędnego zakresu prac będzie 
możliwe po otrzymaniu pełnych informacji 
od poszczególnych właścicieli infrastruktury 
w tym rejonie.

2. Urząd Miasta wykonał jedynie drobne naprawy 
nawierzchni ulicy Morelowej i Gruszowej. 

3. W rejonie skrzyżowania ul. Jabłoniowej z tzw. 
„Dolną” Jabłoniową został umieszczony znak 
A-7 - „ustąp pierwszeństwa przejazdu”, który 
znacznie usprawnił organizację ruchu pojaz-
dów w tym rejonie. 

4. W odpowiedzi udzielonej przez Sekreta-
rza Miasta Katowice z dnia 24.03.2014 r. 
otrzymaliśmy informację, że tereny nieru-
chomości, które stanowią łącznik pomiędzy  
ul. Krzyżową a ul. Jabłoniową oraz dojazd do 
nowowybudowanego parkingu Miejskiego 
Domu Kultury przy ul. Krzyżowej, nie są 
własnością Miasta. Zgodnie z obowiązującym 
miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego obszaru dzielnicy Dąb – Wełno-
wiec w Katowicach (Uchwała nr XVI/314/07 
Rady Miasta Katowice z dnia 24-09-2007 r.), 
omawiana droga oznaczona jest symbolem 
KDW – droga wewnętrzna. Niemniej jednak,  
aby urządzić omawiane połączenie drogowe 
konieczne jest pozyskanie nieruchomości do 
zasobu gminy, gdyż Miasto nie może podej-
mować działań inwestycyjnych na gruntach, 
do których nie ma tytułu prawnego. Z uwagi 
na sytuację finansową Miasta wynikającą 
z kontynuacji inwestycji już rozpoczętych, 
obejmujących m.in.: realizację obiektów 
i układu drogowego na terenach KWK „Ka-
towice” oraz przebudowę strefy Śródmiejskiej, 
aktualnie nie jest planowane podjęcie działań 
inwestycyjnych w przedmiotowym obszarze.  
Przed oficjalnym otwarciem Miejskiego Domu 
Kultury przy ul. Krzyżowej wykonana została 
naprawa części nawierzchni drogi łączącej ul. 
Jabłoniową z ul. Krzyżową.

WNIOSEK NR 3

– Wymaga się rekultywacji zieleni przy bu-
dynkach przy ul. Nowowiejskiego 6-6e, 8-8e  
i 12-12e

– Rekultywacja zieleni przy wymienionych 
budynkach zostanie zrealizowana po wykonaniu 
docieplenia elewacji budynków i remontu klatek 
schodowych przy ul. Nowowiejskiego 6-6e, 8-8e, 
12-12e w miarę możliwości i posiadanych środków 
finansowych. W pierwszej kolejności planowane są 
roboty w budynku przy ul. Nowowiejskiego 6-6e.

Znów minął rok...Wprawdzie mamy 
dopiero miesiąc listopad 2014 roku, ale 
z powodu zbliżającego się corocznego 

zebrania mieszkańców Osiedla im. Ks. P. 
Ściegiennego spróbuję podsumować działal-
ność społeczno-oświatowo-kulturalną Klubu 
„Józefinka” KSM.

Rok 2014 był bajkowy i nowoczesny zara-
zem (za sprawą tematów przewodnich Akcji 
Zima i Akcji Lato), ale też był kolejnym pra-
cowitym okresem w historii naszej placówki. 
Kontynuowaliśmy dobre, sprawdzone wzory 
merytorycznych cykli programowych oraz 
proponowaliśmy „nowinki”, wprowadza-
liśmy w życie nowe pomysły na spędzanie 
wolnego czasu dzieci, młodzieży, dorosłych 
i seniorów.

Do tej pory zrealizowaliśmy wszystkie 
zaplanowane imprezy, a nawet dużo więcej  

Sprawozdanie 
z dziaŁaLnOŚCi 

SpOŁECznEJ, 
OŚWiaTOWEJ  

i KULTURaLnEJ
KLUbU „JÓzEfinKa” 
KSM W ROKU 2014

i liczymy, że z podobnym skutkiem zrealizu-
jemy „te” zaplanowane do końca roku 2014.

Przy prognozowanych wpływach łącznie 
z bilansem otwarcia w wysokości 156.000 
zł i planowanych wydatkach w wysokości 
138.840 zł, przy dodatnim saldzie w wysokości 
17.160 zł, będzie to w sumie około 200 imprez 
(w tym biegowe), z których skorzystało/
skorzysta  około 4000 uczestników. Bardzo 
często były to spotkania trzech pokoleń, po-
głębiające więzi rodzinne poprzez wspólne 
wyjazdy, wyjścia, wspólną zabawę, pracę czy 
po prostu spędzanie wolnego czasu razem.

Klub „Józefinka” KSM, wychodząc naprze-
ciw potrzebom mieszkańców naszego Osiedla, 
oferował szereg zajęć w sekcjach, klubach czy 
kołach zainteresowań oraz bogatą gamę imprez  
i uroczystości takich jak, m. in.: zabawy 
noworoczne, koncerty młodych talentów  
i profesjonalistów, Walentynki, Śniadanie 
Wielkanocne, Dzień Babci i Dziadka, Dzień 
Matki i Ojca, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, 
Europejski Dzień Sąsiada, Światowe Dni Mi-
sia, majówki, spotkania wigilijne i opłatkowe, 
spotkania z medycyną, prawem, ciekawymi 
ludźmi, z radnymi miasta Katowice, z projek-
tantami mody i architektami, z dietetykiem, 
rehabilitantem  i  fizjoterapeutą, wyjścia do 
profesjonalnych placówek kultury, do zaprzy-
jaźnionych klubów, MDK i wiele, wiele innych...  
Do tradycji już należy organizacja dwóch 
dużych akcji dla dzieci i młodzieży szkolnej 
podczas ferii zimowych i wakacji letnich:

(Dokończenie na str. 16)
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SpRaWOzdaniE z dziaŁaLnOŚCi SpOŁECznEJ, 
OŚWiaTOWEJ i KULTURaLnEJ

KLUbU „JÓzEfinKa” KSM W ROKU 2014
(Dokończenie ze str. 15)

AKCJA ZIMA 2014 ( w okresie styczeń-lu-
ty-marzec), czyli „Podróże małe i duże, realne  
i multimedialne” zaowocowała 36 imprezami, 
z których skorzystało ponad 1000 uczestni-
ków.

AKCJA LATO 2014 (w okresie lipiec-sier-
pień-wrzesień), czyli „Wakacje z Bolkiem, 
Lolkiem i Tolą” może pochwalić się 54 impre-
zami ( przy czym np. 1 impreza typu wakacje 
nad wodą, to 8 wyjść na odkryte kąpieliska 
BUGLA czy ROLNA, a 1 impreza typu tenis 
dla wszystkich to 8 dni rozgrywek), w któ-
rych wzięło udział ponad 900 uczestników. 
W obu akcjach dzieci i młodzież, spędzający 
czas na Osiedlu im. ks. P. Ściegiennego (a 
także chętni dorośli i seniorzy), uczestniczyli 
w licznych wycieczkach (np. w Beskidy, na 
Trójstyk, do Osikowej Doliny, do Bielska Bia-
łej, do Paprocan, Będzina...), spotkaniach, qui- 
zach, konkursach, projekcjach filmów, bajek, 
spektaklach teatralnych, balach, koncertach, 
warsztatach plastycznych, literackich, mu-
zycznych, teatralnych, itp. organizowanych 
na terenie placówki i poza nią. 

Korzystając z pięknej pogody, placów 
zabaw, sprzętu rekreacyjno-sportowego, 
książek, filmów oraz komputera i internetu 
rozwijaliśmy naszą sprawność umysłową i fi-
zyczną, poznawaliśmy nowe kontynenty i ich 
tajemnice, ludzi, kulturę... przeżywaliśmy spo-
tkania z dzikimi  zwierzętami i nieokiełznaną 
przyrodą, akcentowaliśmy opowieści o sław-
nych Polakach, rozwiązywaliśmy zagadki, 
rebusy i krzyżówki związane tematycznie 
z aktualnymi podróżami, zdobyczami i pasja-
mi  tegorocznych przewodników po świecie 
-„Bolka i Lolka”- i naszymi. Kto był bardzo 
zainteresowany nowymi odkryciami mógł 
zaspokoić swoje zainteresowanie, poszukując 
odpowiednich wiadomości w internecie... 

Wiele pięknych i słonecznych dni spędzili-
śmy nad wodą, ćwicząc swoją tężyznę fizycz-
ną, korzystaliśmy ze sprzętu pływającego 
oraz z możliwości nauki lub doskonalenia 
umiejętności pływania pod czujnym okiem 
ratowników i instruktorów MOSiR-u. Dni 
deszczowe spędzaliśmy w klubie..., ale bawiąc 
się równie dobrze i wesoło, uwzględniając 
możliwości przenoszenia się w czasie i przestrzeni 
(korzystanie z komputerów, bal przebierań-
ców, szansa na sukces: taniec, śpiew, rysunek, 
sprawność ruchowa, komiczna, magiczna 
itp... ale ulubione zajęcia tego roku to zaję-
cia kulinarne!)

Poza tym mieszkańcy Osiedla im. ks. P. 
Ściegiennego w ramach Klubu Teatralno - 
Filmowego korzystali z cyklicznych (1-2 razy 
w miesiącu) koncertów organizowanych  np. 
przez MDM Zawodzie, pokazów filmów 
w Centrum Sztuki Filmowej, wyjść do Teatru 
Rozrywki w Chorzowie (od lat największym 

powodzeniem cieszy się „Sylwester bis”), 
Teatru im. Wyspiańskiego w Katowicach, 
Śląskiego Teatru Tańca w Bytomiu, Gliwic-
kiego Teatru Muzycznego, do kin (w ramach 
cyklu Kino na Obcasach), byliśmy już w nowej 
Filharmonii Śląskiej i siedzibie NOSPR-u...

Ponadto w Klubie „Józefinka” KSM w 2014 
roku funkcjonowało 18 sekcji stałych (22 gru-
py) skupiających około 400 uczestników od 2-86 
lat (!) (systematyczne spotkania np. 1-2 razy  
w tygodniu), Agencja PKO ułatwiająca życie 
mieszkańcom, prowadzone były kursy nauki 
jazdy kat „B”, gościliśmy Koło Emerytów, 
Rencistów  i Inwalidów Nr 13 (liczące około 
60 osób) oraz Radę Jednostki Pomocniczej  
nr 11 pracującą na rzecz dzielnicy Wełnowiec-
-Józefowiec - wsłuchującą się w potrzeby ich 
mieszkańców podczas sesji i cotygodnio-
wych dyżurów.

Z pomieszczeń klubu korzystali też miesz-
kańcy osiedla organizujący uroczystości ro-
dzinne, pokazy, prelekcje, itp. Najmłodsi 
mieszkańcy naszego Osiedla uczestniczyli 
w takich zajęciach, jak: plastyka, lektury na 
wesoło, rozrywki umysłowe, gra w szachy, 
dużym zainteresowaniem cieszyła się nau- 
ka języka hiszpańskiego i angielskiego  
(3 poziomy). 

Bardzo dużym powodzeniem cie-
szył się KLUB MALUCHA, do które-
go uczęszczały dzieci w wieku od lat 
2-5 w towarzystwie opiekunów: mam, 
babć, a nawet tatusiów i dziadków! 
Trochę dojrzalsi korzystali z zajęć zumby, 
aerobiku, stepu, gimnastyki MIX, zajęć re-
kreacyjno-ruchowych, Klubu Seniora, czy 
Babcinych  Robótek, dla wszystkich dostęp-
na była salka komputerowa - 3 stanowiska 
i gry wideo na konsoli Sony Playstation 2 
oraz stoły do tenisa stołowego (najczęściej 
wykorzystywane  w piątki). 

Systematycznie spotykał się zespół śpie-
wających Seniorów JÓZEFINKI, a owoce 
wspólnych śpiewów i prób przedstawiali-
śmy w postaci występów w naszym klubie  
i w innych zaprzyjaźnionych klubach KSM, 
w Domach Pomocy Społecznej, w Hospi-
cjum...

Jeszcze w listopadzie wystąpimy w Tar-
nowskich Górach na Przeglądzie Piosenki 
Patriotycznej i Wojskowej!

Największa rozbieżność wiekowa była i jest 
widoczna w Klubie Biegacza „Józefinka” -  
od lat 7-77, ale biegają też rodzice z dzieć-
mi w wózkach! Naszych zawodników 
widać na Osiedlu, na imprezach spor-
towych organizowanych przez MO-
SiR i TKKF na terenie Śląska, a także  
na terenie całej Polski, gdzie „dojrzalsi” bie-
gacze przemierzają trasy maratonów (42 km 
195 m). Drugą grupę Klubu Biegacza „Józe-
finka” stanowią zawodnicy nordic walking, 
w skład której wchodzi 20 osób „w śred-

nim wieku”, ale ze spacerów z kijkami ko-
rzysta systematycznie także 21 seniorów. 
Nowością tego roku były zajęcia teatralne, 
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia 
przygotowujące do napisania testów kom-
petencji dla uczniów szkoły podstawowej 
oraz powołanie do życia Klubu 40+. Dla 
wszystkich zainteresowanych organizowane 
były DOD (Dni Otwartych Drzwi) licznie 
odwiedzane przez dzieci niekorzystające 
z działalności sekcji stałych.

Nadal wiele dzieci przychodziło i przycho-
dzi do klubu prosto ze szkoły i  korzystając  
z naszego księgozbioru pozyskanego 
dzięki darczyńcom – dziękujemy!- od-
rabiało zadania domowe, a potem korzy-
stało z gier planszowych i stolikowych, 
oczekując na powrót rodziców, często włą-
czając się we wszystkie działania placów-
ki (pomoc w dekorowaniu klubu, udział  
w imprezach). W swej działalności społecz-
no-oświatowo-kulturalnej Klub „Józefinka” 
KSM współpracuje z innymi Klubami KSM 
oraz ze środowiskiem: szkołami (np. Szkoła 
Podstawowa nr 17, Gimnazjum nr 9), KS Ko-
lejarz 24, MBP filia nr 6, świetlicą „Puchatki” 
(działającą przy kościele parafialnym pw. św. 
Józefa Robotnika).

Być może do końca roku 2014 wydarzy się 
jeszcze coś miłego i interesującego... czego 
sobie i wszystkim mieszkańcom życzymy! 
A w roku 2015 planujemy kontynuować dzia-
łalność już istniejących sekcji oraz uruchomić 
nowe (np. naukę języka niemieckiego dla 
dzieci i dorosłych) wynikające z potrzeby 
środowiska, nadal uatrakcyjniać zajęcia, 
zwiększając komfort, wygodę, ilość i jakość 
naszej działalności. W tym kontekście jesteśmy 
otwarci na potrzeby i propozycje naszych 
mieszkańców, a drzwi Klubu „Józefinka” 
KSM są szeroko otwarte dla wszystkich za-
interesowanych naszą działalnością.

Przy okazji podsumowania roku 2014 dzię-
kujemy wszystkim wspaniałym ludziom, 
dzięki którym Klub „Józefinka” KSM działa 
i może się rozwijać.

Dziękujemy Zarządowi KSM, Radzie Nad-
zorczej, a przede wszystkim Radzie Osiedla za 
zrozumienie i serce dla działalności społeczno-
-oświatowo-kulturalnej na rzecz mieszkańców 
i środowiska. Dziękujemy Administracji Osie-
dla „Ściegiennego” za życzliwość, współpracę, 
wsparcie i bieżącą pomoc.

 Szczególnie dziękujemy naszym członkom 
i mieszkańcom, zwłaszcza uczestnikom zajęć 
 i imprez, że są zainteresowani współtwo-
rzeniem Klubu i za korzystanie z naszych 
propozycji. Dziękujemy za Waszą obecność 
i przychylne opinie. Dziękujemy i zapraszamy 
do dalszej współpracy!

Kierownik Klubu „józefinka” KSM
mgr genowefa wadeliK


