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Na podstawie z § 99 ust. 3 i 4 Statutu KSM, 
Zarząd Katowickiej Spółdzielni  Mieszkaniowej  

oraz Administracja i Rada Osiedla  
zapraszają na Zebranie Osiedlowe 

OSIEDLA IM. KS. P. ŚCIEGIENNEGO
które odbędzie się w poniedziałek, 4 marca 2019 roku, 

o godz. 1600 w Sali Konferencyjnej KSM  
przy ul. Klonowej 35 c w Katowicach

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 

Z DZIAŁALNOŚCI W 2018 ROKU
SZANOWNI SPÓŁDZIELCY!

Zarząd Katowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej, zgodnie z postanowieniami  
Statutu KSM przedstawia niniejszym 

Członkom KSM okresową (roczną) informację 
sprawozdawczą dotyczącą działalności i sytuacji 
ekonomicznej naszego przedsiębiorstwa spółdziel-
czego w roku 2018. Zawarte w informacji dane zo-
stały sporządzone na bazie sprawozdań za okres od 
1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. (według stanu na dzień  
30.01.2019 r.).

Działalność Spółdzielni koncentrowała się 
przede wszystkim na realizacji zadań wynikających 
z rocznego planu gospodarczo-finansowego oraz 
działalności społeczno-kulturalnej i oświatowej za-
twierdzonego przez Radę Nadzorczą KSM Uchwałą  
nr 1/2018 z dnia 20.02.2018 r., a także na za-
łożeniach i zadaniach przyjętych stosownymi 
uchwałami przez Walne Zgromadzenie KSM od-
bytego w dwu częściach w dniach 25 i 26 czerwca 
2018 roku, w tym m. in. określonych w Strategii 
Ekonomicznej KSM oraz na wykonywaniu zarów-
no długoterminowych, jak i bieżących wskazań 
i zaleceń organów samorządowych Spółdzielni, 

a także innych zadań wynikających z obowiązu-
jących przepisów prawa, w tym ustaw, zwłaszcza 
tych, które nakazywały wykonanie określonych 
czynności, czy też poddanie się określonym kon-
trolom i lustracjom.

Prace Spółdzielni na przestrzeni 2018 roku 
prowadzone były – w znacznej mierze jako konty-
nuacja różnorodnych działań na zasadzie ciągłości 
– w obszarach związanych z: 

1. realizacją zadań ujętych w planach rocz-
nych uchwalonych przez Radę Nadzorczą  
i Walne Zgromadzenie KSM, uszczegółowio-
nych w planach wycinkowych określonych dla 
wydzielonych na wewnętrzny rozrachunek 
jednostek organizacyjnych KSM (osiedli) 
uchwalonych przez samorządy osiedlowe, 

2. dążeniem do uzyskania w gospodarce właści-
wych relacji i wskaźników ekonomicznych 
oraz utrzymanie właściwej sytuacji finansowej 
Spółdzielni, m. in. poprzez racjonalne gospo-
darowanie posiadanymi środkami finansowy-
mi, intensyfikację windykacji zaległych opłat 
związanych z korzystaniem z lokali, a także 
mienia Spółdzielni z wykorzystaniem procedur 
wewnątrzspółdzielczych, sądowych i komor-

niczych, oraz innych prawnie dostępnych form 
dochodzenia należności Spółdzielni,

3. prowadzeniem niezbędnych czynności or-
ganizacyjno-prawnych i finansowych przy 
realizacji wniosków członków związanych 
z ustanawianiem spółdzielczych praw do 
lokali lub ich przekształceniem w odrębną 
własność, przygotowaniem i podejmowa-
niem wymaganych w procesie przekształceń 
majątkowych uchwał Zarządu (określających 
odrębną własność lokali w poszczególnych 
nieruchomościach budynkowych) oraz ich 
bieżącą aktualizację dostosowującą ich treści 
do nowych stanów faktycznych w wyniku 
zachodzących w tym okresie zmian, konty-
nuowaniem wieloletnich starań i prac zmie-
rzających do finalizacji porządkowania spraw 
terenowo-prawnych w stosunku do części 
nieruchomości i mienia spółdzielczego, 

4. prowadzeniem szeregu czasochłonnych czyn-
ności związanych z wdrożeniem w życie 
obowiązujących od 9.09.2017 roku nowych 
uregulowań prawnych dotyczących spół-
dzielni mieszkaniowych istotnych zwłaszcza 
w przedmiocie członkostwa w spółdzielni, 
funkcjonowania organów samorządowych 
spółdzielni oraz innych przepisów, a w tym 
zasad gospodarowania funduszami, 

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

6. bieżącym monitorowaniem i analizowaniem 
podstaw prawnych i przepisów wykonawczych 
w odniesieniu do założonego w planach za-
kresu rzeczowego i finansowego, niezbędnych 
do prawidłowej realizacji zadań remontowych  
i modernizacyjnych (mających na wzglę-
dzie poprawę warunków technicznych  
i bezpiecznego zamieszkiwania oraz poprawę 
estetyki zasobów, czy też stworzenie moż-
liwości uzyskania oszczędności w zużyciu 
mediów, a także optymalizację wydatków 
zarówno w części „A”, jak i w części „B” 
funduszu remontowego).

Analizując sytuację naszej Spółdzielni w bie-
żącym działaniu na przestrzeni minionego roku 
mimo szeregu niekorzystnych uwarunkowań zew- 
nętrznych i wewnętrznych mających wpływ na 

(Ciąg dalszy na str. 2)

budynki i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej  

221.100 tys. zł, tj. 91,93%

grunty własne i prawa 
wieczystego użytkowania 17.245 

tys. zł, tj. 7,17%

pozostałe środki trwałe (dźwigi  
i urządzenia) 

2.175 tys. zł, tj. 0,90%

Wykres nr nr 1
STRUKTURA WARTOŚCI MAJĄTKU TRWAŁEGO KSM W 2018 ROKU
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(Ciąg dalszy ze str. 1)

prowadzoną działalność gospodarczą należy za-
uważyć – bo na to wskazują uzyskane parametry 
ekonomiczne – że naszej Spółdzielni udało się 
zakończyć miniony rok relatywnie pozytywnymi 
wynikami. 

Roczne sprawozdanie finansowe Zarządu, jak 
co roku, zostanie sporządzone po zamknięciu roku 
obrachunkowego i będzie poddane badaniu przez 
biegłych rewidentów księgowych wybranych  
(w drodze konkursu ofert) przez Radę Nadzorczą 
KSM, a ich ocena znajdzie potwierdzenie wyda-
niem stosownej, wymaganej przepisami ustawy  
o rachunkowości, opinii wraz z raportem – po 
zakończeniu badania. Dokumenty te zostaną  
w obowiązującym trybie przedstawione Spółdziel-
com, wraz z materiałami sprawozdawczymi,  przed 
Walnym Zgromadzeniem w I półroczu 2019 roku.

Dane do oceny sytuacji ekonomicznej i gospo-
darczej Spółdzielni w poszczególnych elementach 
składowych sprawozdania przedstawiają się na-
stępująco:

I. FUNDUSZE SPÓŁDZIELNI

Fundusze własne obejmują fundusz pod-
stawowy (udziałowy i wkładów) oraz fun-
dusz zasobowy. Wartość funduszy własnych 
na przestrzeni lat ulega zmniejszeniu głównie  
w związku z procesem wyodrębniania własności 
lokali dotychczas zajmowanych na podstawie 
spółdzielczego prawa do lokali. Prognozowany 
na koniec roku sprawozdawczego 2018 stan fun-
duszy podstawowych netto zamknie się saldem 
224.426.433 zł, co oznacza ich zmniejszenie w sto-

sunku do roku poprzedniego o kwotę 12.486.933 
zł, tj. 5,3%.

Fundusze celowe Spółdzielni, w skład których 
wchodzą: fundusz interwencyjny oraz fundusz 
remontowy (wewnętrznie dzielony na dwie czę-
ści „A” i „B”) według przewidywań zamkną się 
saldami dodatnimi, potwierdzając skuteczność 
zastosowanych zintegrowanych w tym kierunku 
wysiłków podejmowanych przez Zarząd, Radę 
Nadzorczą i Rady Osiedlowe. 

II. MAJĄTEK TRWAŁY

Wartość majątku trwałego ogółem netto Spół-
dzielni na koniec 2018 roku wyniesie 240.520 tys. 
zł, z czego przypada:

n na budynki i obiekty inżynierii lądowej i wod-
nej - 221.100 tys. zł, tj. 91,93%, 

n grunty własne i prawa wieczystego użytko-
wania - 17.245 tys. zł, tj. 7,17%, 

n pozostałe środki trwałe (dźwigi i urządzenia) 
- 2.175 tys. zł, tj. 0,90%. 

Przewagę w strukturze majątku trwałego sta-
nowiły - zgodnie ze specyfiką działalności Spół-
dzielni - budynki i budowle, z których większość 
to budynki mieszkalne wielorodzinne, a nadto 
pawilony wolno stojące, garaże, kotłownie lokalne 
i inne obiekty infrastruktury techniczno-użytkowej 
(parkingi, drogi, sieci, chodniki, place zabaw, itd.). 

Ogółem w latach 2008-2018 nastąpiło 
zmniejszenie majątku trwałego Spółdzielni  
w sumie o 346.052 tys. zł - z czego w związku 
z procesem wyodrębniania własności lokali na 
rzecz poszczególnych użytkowników o 263.089 
tys. zł - ale w Zarządzie Spółdzielni nadal po-
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Wykres nr nr 2
LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH W OSIEDLACH KSM W 2018 ROKU

zostaje majątek trwały o wartości wynoszącej 
503.609 tys. zł. 

Strukturę majątku trwałego przedstawia  
wykres nr 1 na str. 1.

III. SPRAWY CZŁONKOWSKIE

Na koniec 2018 roku wg rejestrów Spółdzielni 
członkostwem KSM legitymowało się 18.438 osób. 
Ponadto posiadamy w ewidencji jeszcze 2.921 
kandydatów na członków KSM (zarejestrowa-
nych w latach 80. ubiegłego wieku).

Wskutek zastosowania znowelizowanych 
przepisów Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku 
– jedni członkowie bez własnej inicjatywy 
i decyzji z mocy ustawy zostają pozbawieni 
członkostwa (są wykreślani z rejestru członków 
KSM), natomiast inne osoby zamieszkujące 
w zasobach Spółdzielni (lecz dotąd nie zrzeszo-
ne) – obligatoryjnie to członkostwo uzyskują  
z mocy prawa poprzez stosowny wpis do rejestru 
(odwołań obywateli od skutków tych prowadzo-
nych przez Spółdzielnię czynności ustawa nie 
przewiduje). 

IV. GOSPODARKA  
ZASOBAMI SPÓŁDZIELNI

Na zasoby Spółdzielni (łącznie – własne i mie-
nie wyodrębnione pozostające w ustawowym 
zarządzie Spółdzielni) składają się: 346 budyn-
ków mieszkalnych wielorodzinnych o 19.096 
mieszkaniach, 3 domki jednorodzinne, 742 
garaże wolno stojące i 26 wolno stojących pa-
wilonów handlowych. Zarządzanie i admini-
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strowanie zasobami prowadzone jest w oparciu  
o 17 wyodrębnionych organizacyjnie i ekonomicz-
nie osiedli (w ramach 16 administracji) oraz Cen-
trum Zarządzająco-Usługowe (komórki zarządu 
ogólnego Spółdzielni), zwane dalej „Centrum”, 
przy wykorzystaniu również strukturalnie wy-
odrębnionych dla realizacji określonych zadań 
(usług) specjalistycznych oraz działających na 
wewnętrznym rozrachunku gospodarczym czterech 
Zakładów Celowych. 

Liczbę mieszkań w poszczególnych osiedlach 
przedstawia wykres nr 2 na str. 2.

Koszty gospodarki zasobami w 2018 roku, 
w skali całej Spółdzielni (łącznie wszyst-
kie osiedla) obejmujące: koszty utrzymania 
i bieżącej eksploatacji nieruchomości wraz  
z kosztami zużycia zimnej wody i odprowadzenia 
ścieków w lokalach i częściach wspólnych nie-
ruchomości oraz koszty dostawy i zużycia ciepła 
i podgrzania wody w lokalach, a także nakłady 
poniesione z funduszu remontowego części „A” 
i „B” wyniosły ogółem 128.836.382 zł, stano-
wiąc 96,28% kosztów planowanych, natomiast 
na pokrycie tych kosztów naliczone w ramach 
odpisów wpływy z opłat za lokale stanowiły kwotę 
133.194.610 zł, (tj. 98,44% wpływów planowa-
nych), co wskazuje, że naliczone roczne wpływy 
(według szacunku) zapewniają pokrycie kosztów, 
gdyż są wyższe od poniesionych kosztów o kwotę 
4.358.228 zł.

Należy wyjaśnić, że wykazana wysokość „wpły-
wów” jest podawana zgodnie z obowiązującymi 
w gospodarce spółdzielczej przepisami – w wiel-
kościach naliczonych, a nie w wysokości wpływów 
rzeczywiście uzyskanych, bowiem w rachunkowo-
ści spółdzielni mieszkaniowych ma zastosowanie 
zasada memoriałowa, a nie kasowa. 

Powyższe oznacza, iż po stronie „wpły-
wów” nie uwzględnia się występujących  
w opłatach za lokale zaległości płatniczych i „nie-
dopłat” oraz rozliczeń dostawy mediów przypada-
jących na przełomie roku kalendarzowego. Wynik 
roku skorygowany o naliczony i odprowadzony do 
budżetu państwa podatek dochodowy oraz pożytki  
z działalności gospodarczej Spółdzielni, a także 
po uwzględnieniu bilansów otwarcia winien za-
mknąć się nadwyżką w wysokości 5.504.038 zł 
(obliczonej także memoriałowo).

Strukturę kosztów i wpływów gospodarki  
zasobami Spółdzielni ogółem za rok 2018 

prezentują graficznie wykresy nr 3 i 4. 

Sytuacja w poszczególnych częściach struktu-
ralnych gospodarki zasobami Spółdzielni w roku 
2018 przedstawia się, jak niżej:

1.  eksploatacja podstawowa
–  koszty i wpływy dotyczące eksploatacji zaso-

bów (bez kosztów ciepła i podgrzania wody): 
n koszty poniesione: 56.074.423 zł, co odpo-

wiada wykonaniu kosztów planowanych 
w 96,41%; stanowią one 43,52% kosztów 
gospodarki zasobami Spółdzielni, 

n wpływy: 57.703.420 zł, tj. 98,11% wpły-
wów planowanych,

n wynik netto po uwzględnieniu nadwyżki z lat 
ubiegłych (B.O.), odprowadzonego należnego 
budżetowi państwa podatku dochodowego 
i pożytków - wynosi 4.486.507 zł.

 Uszczegółowiona informacja o sytuacji eko-
nomicznej i wynikach działania Osiedli jest 
prezentowana odrębnie - w sprawozdaniach 
opracowanych przez poszczególne Kierownic-
twa Osiedli i Rady Osiedlowe - na potrzeby 

eksploatacja (łącznie z kosztami 
zimnej wody i odprowadzeniem 

ścieków)
43,52%

koszty energii cieplnej
24,38%

nakłady na fundusz remontowy
część "A"  i część "B"

32,10%

Wykres nr nr 3
STRUKTURA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI SPÓŁDZIELNI KSM  

W 2018 ROKU

eksploatacja (łącznie z zimną 
wodą i odprowadzeniem 

ścieków)
43,32%

energia cieplna 
25,63%

odpis na fundusz remontowy
część "A"  i część "B"

31,05%

Wykres nr nr 4
STRUKTURA WPŁYWÓW (NALICZONYCH)  

GOSPODARKI ZASOBAMI SPÓŁDZIELNI KSM W 2018 ROKU

okresowych (corocznych) Zebrań Osiedlo-
wych.

2.  dostawa ciepła

n koszty roczne: 31.412.329 zł, stanowią one 
24,38% kosztów gospodarki zasobami Spół-
dzielni,

n wpływy zaliczkowe (do rozliczenia) 
34.141.560 zł (wysokość zaliczek wynika 
z indywidualnego zużycia ciepła w lokalach 
w poprzednim okresie rozliczeniowym i jest 
ustalana dla każdego lokalu odrębnie, łączna 
suma wynika z naliczeń memoriałowych,  
bez uwzględnienia opóźnień i zaległości w bie-
żącym wnoszeniu opłat), 

n wynik netto (różnica między kwotą wpłat 
zaliczkowych do rozliczenia i wysokością 
poniesionych w roku kalendarzowym kosz-
tów rzeczywistych - wg faktur) przejściowo 
wyniesie w rachunku ciągnionym, tj. uwzględ-
niając B.O. 1.017.531 zł (do rozliczenia  
w przyszłym okresie).

3. remonty
–  koszty remontów oraz wpływy na ten cel są 

odnoszone i rozliczane w ramach funduszu 
remontowego część „A” i „B”.

 Gospodarka remontowa prowadzona była 
w roku sprawozdawczym w oparciu o stosow-
ne plany przyjęte przez właściwe ustawowo 
i statutowo organy Spółdzielni (Rady Osiedli, 
Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie) oraz 
odpowiednie regulaminy wewnętrzne, jak  
i w powiązaniu z obowiązującą dla całej Spół-
dzielni - Strategią Ekonomiczną. Zakres finan-
sowy i rzeczowy rocznych wydatków funduszu 
określiła Rada Nadzorcza na podstawie planów 
krótkookresowych wycinkowych przyjętych 
przez Rady Osiedla (przedstawionych na Ze-
braniach Osiedlowych), a zaakceptowane 
w uchwale kierunkowej na 2018 rok przez 
Walne Zgromadzenie (odbyte w dwóch częś- 
ciach w dniach 25 i 26 czerwca 2018 roku).

 Realizacją remontów w Spółdzielni zajmują 
się: 

n Osiedla KSM – w granicach dyspozycji fun-
duszem remontowym część „B” – gdzie tę 
część opłat miesięcznych w formie stawki 
odpisu na fundusz remontowy część „B” usta-

(Ciąg dalszy na str. 4)
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(Ciąg dalszy ze str. 3)

lają poszczególne Rady Osiedli w relacji do 
przyjętych osiedlowych planów wydatków 
remontowych, uczestniczące także w wyborze 
wykonawców tych prac i w odbiorach powy-
konawczych, 

n Centrum Zarządzająco-Usługowe – w zakresie 
gospodarowania funduszem remontowym 
część „A” w ramach zakreślonych przez Walne 
Zgromadzenie w uchwale, uszczegółowionej 
dla konkretnego roku, Wieloletniej Strategii 
Ekonomicznej. Stawkę odpisu na tę część 
funduszu remontowego w zakresie dotyczącym 
działań termomodernizacyjnych i moderniza-
cyjnych oraz odnoszącej się do tzw. działań 
energooszczędnych uchwala Rada Nadzorcza. 

 W finansowanych z funduszu remontowego 
część „A” odbiorach robót wykonywanych 
w poszczególnych osiedlach uczestniczą obok 
przedstawicieli „Centrum Z-U”, także przed-
stawiciele administracji i Rad Osiedli (czyli 
mieszkańców). 

 W roku 2018:

–  koszty i wpływy dotyczące funduszu re-
montowego część „A” wynosiły:

n koszty poniesione – ogółem 15.343.911 zł, co 
odpowiada wykonaniu kosztów planowanych 
w 97,61%,

n wpływy – ogółem 24.255.818 zł, tj. 99,37% 
wpływów planowanych, 

n wynik finansowy roku na funduszu remon-
towym część „A” wynosi 8.911.907 zł, nato-
miast liczony w rachunku ciągnionym wynosi 
27.469.782 zł,

-  koszty i wpływy dotyczące funduszu re-
montowego część „B” wynosiły: 

n koszty poniesione – ogółem 16.677.024 zł, co 
odpowiada wykonaniu kosztów planowanych 
w 82,72%,

n wpływy razem (uwzględniające realizację 
Uchwały RN nr 86/2013 z dnia 26.11.2013 
roku i Uchwały RN nr 65/2015 z dnia 
2.07.2015 roku oraz pożyczkę z funduszu 
interwencyjnego) – 17.867.975 zł, tj. 97,74% 
wpływów planowanych, 

n wynik finansowy roku na funduszu remonto-
wym część „B” wynosi 1.190.951 zł, natomiast 
liczony w rachunku ciągnionym (wynikają-
cy z zasady rachunkowości memoriałowej) 
6.155.177 zł. 

V. ZALEGŁOŚCI
W OPŁATACH I WINDYKACJA

NALEŻNOŚCI SPÓŁDZIELNI

Bieżącą możliwość realizacji rzeczowych za-
dań planowych, jak i płynność finansową Spół-
dzielni ogranicza występujące zjawisko zadłużeń 
finansowych mieszkańców będące następstwem 
niezachowania statutowych terminów wnoszenia 
opłat z tytułu użytkowania poszczególnych lokali 
(mieszkalnych i niemieszkalnych). 

Zaległości w 2018 roku kształtują się na 
poziomie 9,5 mln zł. Poziom wskaźnika zale-
głości w opłatach liczony w stosunku do wpły-
wów memoriałowych w 2018 roku oscyluje  
w granicach 6,51%, co wskazuje na tenden-
cję malejącą (w stosunku do roku ubiegłego).  
W naszej ocenie stan zobowiązań wynikający 
z niedochowania terminów wnoszenia opłat, 
bądź „czasowego kredytowania” budżetu do-

mowego niedokonywaniem opłat za korzystanie  
z lokali na rzecz Spółdzielni, jest głównie efektem 
niekorzystnych zjawisk gospodarczych, życiowych 
lub też celowych działań osób zobowiązanych 
do zapłaty, a w konsekwencji „kredytowania się 
kosztem innych spółdzielców”.

W okresie od 1.01.2018 roku do 31.12.2018 
roku dla poprawy sytuacji na odcinku zwindyko-
wania należności Spółdzielni uruchomiono szereg 
działań, a w szczególności:

n wysłano 5.216 indywidualnych wezwań do za-
płaty,

n rozpatrywano wnioski o zgodę na ratalną 
spłatę lub prolongatę terminu spłaty zadłużeń 
– pozytywnie załatwiono wnioski 122 osób,

n zawarto 56 dwustronnych ugód o ratalną spłatę 
zadłużenia, łączna kwota należności objęta 
ugodami wyniosła 207.993 zł, wpłaty tytułem 
spłaty rat wyniosły łącznie 116.703 zł,

n 58 mieszkańców kontynuuje długotermino-
wą ratalną spłatę niedopłat wynikających  
z rozliczenia zużycia mediów,

n odbyło się 12 posiedzeń Zarządu, na które 
zaproszonych zostało łącznie 267 zadłużo-
nych mieszkańców,

n przekazano 113 spraw do Działu Obsługi 
Prawnej celem skierowania na drogę postę-
powania sądowego,

n do Urzędu Miasta Katowice przesłano 246 
wezwań do zapłaty wraz z propozycja-
mi ugód o zapłatę odszkodowań za nie-
dostarczenie lokali socjalnych na kwotę  
566.023 zł, w wyniku czego zawarto 135 ugód 
i uzyskano z tego tytułu wpływ 335.510 zł, 

n potwierdzono 590 wniosków skierowanych do 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o po-
moc finansową dla konkretnych mieszkańców 
w formie dodatków mieszkaniowych, pomoc 
taką uzyskało 290 gospodarstw domowych na 
łączną kwotę 929.961 zł,

n 545 spraw przekazano do windykacji pro-
wadzonej przez zewnętrzne specjalistyczne 
firmy windykacyjne,

n dokonano 5 wpisów do Krajowego Reje-
stru Długów,

n skierowano na drogę sądową 230 pozwów 
o zapłatę w sprawie zadłużeń z tytułu opłat 
i czynszów,

n wszczęto 2 pozwy o eksmisję z lokali użyt-
kowych,

n skierowano do sądu 9 wniosków o stwierdzenie 
nabycia spadku w celu ustalenia uprawnionych 
do spółdzielczych własnościowych praw do 
lokali lub własności lokali,

n skierowano na drogę sądową i administracyjną 
41 wniosków w sprawach innych (droga ta jest 
stosowana w kwestiach takich, jak: zasiedze-
nie, najem, zawezwanie do próby ugodowej, 
wpis do KRS, wpis do ksiąg wieczystych, 
zgłoszenia wierzytelności do upadłości).

VI. INWESTYCJE
 
Spółdzielnia – respektując zalecaną przez Radę 

Nadzorczą i Walne Zgromadzenie kontynuację 
także w roku 2018 polityki spowolnienia procesów 
przygotowania i realizacji nowych inwestycji – 
ograniczyła w tej dziedzinie swoje czynności w za-
sadzie do przeprowadzenia niezbędnych uzgodnień 
i aktualizacji wskazań lokalizacyjnych uzyskanych 
w latach poprzednich. W szczególności miało 
to zastosowanie do tej części przyszłościowych 

zamierzeń inwestycyjnych, co do których ich 
przygotowanie dokumentacyjno-prawne oraz 
ewentualne realizacje nadal limitowały wystę-
pujące obiektywnie uwarunkowania zewnętrzne 
(uniemożliwiające efektywne wdrożenie procedur 
wykonawczych w najbliższym okresie) - toteż 
proces przygotowania inwestycji ograniczony 
został do niezbędnych działań - umożliwiających 
w każdej chwili rozpoczęcie cyklu przygotowania 
dokumentacyjnego, ale nie powodujących powsta-
wania z tego tytułu na obecnym etapie nadmier-
nych dla Spółdzielni kosztów (tj. określonych 
jako „bezkosztowych”) lub nisko nakładowych.

Poniesione w roku sprawozdawczym nakłady 
inwestycyjne, dotyczące zarówno przyszłych 
inwestycji będących aktualnie w fazie przygoto-
wania, jak i realizacji - łącznie wyniosły w 2018 
roku 930.977 zł. 

Stan realizacji w roku 2018 wg zadań rzeczo-
wych przedstawia się następująco:
n Inwestycje w przygotowaniu:
–  parking wielopoziomowy w osiedlu Kukuczki, 

przy ul. Podhalańskiej - nakłady finansowe 
ograniczono do bieżących kosztów eksplo-
atacyjnych związanych z utrzymaniem terenu 
oraz opracowania analizy możliwości zago-
spodarowania terenu (koncepcja parkingu na-
ziemnego),

–  budynek mieszkalny w osiedlu Ligota, przy 
ul. Ligockiej - nie poniesiono nakładów,

–  zespół mieszkaniowy w osiedlu Ściegiennego 
przy ul. Agnieszki-Bytkowska – nie poniesio-
no nakładów,

–  pawilon handlowy w osiedlu Ściegiennego przy 
ul. Bytkowskiej – poniesiono jedynie koszty 
utrzymania terenu (użytkowanie wieczyste 
terenu, podatek od nieruchomości, sprzątanie, 
koszenie trawy), koszty związane z wycinką 
2 chorych drzew i nasadzeniem jako rekom-
pensaty 4 nowych drzew,

–  zespół mieszkaniowy w osiedlu Szopienice 
przy ul. Morawa-Osiedlowa – poniesiono 
jedynie koszty utrzymania terenu (użytkowanie 
wieczyste terenu),

–  hala magazynowa przy ul. Brzozowa 50 (in-
westycja na potrzeby Zakładu Ciepłowni-
czego) – poniesiono koszty przygotowania 
i dokumentacji.

n Inwestycje w realizacji:
–  budynek mieszkalny o 20 mieszkaniach w osie-

dlu Murcki przy ul. Domeyki – realizacja 
budynku została ukończona. Wykonany zakres 
rzeczowy obejmował koszty zagospodarowa-
nia terenu, monitorowania budynku.

n Sprawy terenowo-prawne:
 W sprawach terenowo-prawnych uregulo-

wano stan terenowo-prawny budynku przy 
ul. Granicznej 19, tj. sprostowano dwa błędne 
akty notarialne z lat 80. XX wieku, dotyczące 
2 lokali mieszkalnych, co pozwoliło Spół-
dzielni na podjęcie uchwały ustanawiającej 
przedmiot odrębnej własności lokali w tym 
budynku i wdrożenie procedury wyodrębnia-
nia mieszkań oraz zbyto działki zabudowane 
garażami na rzecz posiadaczy spółdzielczego 
własnościowego prawa do garaży:

n osiedle Giszowiec –1 działka
n osiedle Murcki – 2 działki
n osiedle Zawodzie – 1 działka
n osiedle Zgrzebnioka – 2 działki
n  zbyto działki na rzecz Miasta Katowi-

ce: działki nr 1764/148 i nr 1759/148  
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o powierzchni 337,00 m2 zajęte pod drogę przy 
ul. Domeyki; przekazanie nastąpiło na pod-
stawie ugody nr 4/2018 z dnia 29.06.2018 r.,

n  zbyto działki na rzecz osób fizycznych i praw-
nych:

–	osiedle Giszowiec – działka nr 3823/55 o po-
wierzchni 103,00 m2

– osiedle Ściegiennego – działka nr 17/12 o po-
wierzchni 539,00 m2

–  zbyto działkę nr 77/5 o powierzchni 789,00 
m2 w osiedlu Ścigały (zawarto umowę warun-
kową),

–  nabyto prawo użytkowania wieczystego gruntu 
w ramach regulacji terenowo-prawnej zwią-
zanego z budynkiem przy ul. Zamkowej nr 
63-69 i nr 83-89.

VII. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Na przestrzeni roku sprawozdawczego na po-
trzeby obsługi technicznej majątku Spółdzielni 
i szeroko rozumianego pośrednictwa w obrocie 
lokalami funkcjonowały cztery Zakłady Celo-
we wyodrębnione gospodarczo i ekonomicznie 
(działające w oparciu o wewnętrzny rozrachunek 
gospodarczy, lecz bez osobowości prawnej), są 
to: Serwis Techniczny, Zakład Ciepłowniczy, 
Zakład Usług Parkingowych i Mieszkaniowe 
Biuro Pośrednictwa. 

Łączny wynik rocznej działalności zakła-
dów zamknie się (po uwzględnieniu podat-
ku dochodowego) niedoborem w wysokości 
(-) 459.656 zł – przy rocznych kosztach ich 
funkcjonowania w wysokości 12.810.450 zł 
i wartości zrealizowanych usług (sprzedaży)  
w wysokości 12.357.961 zł (kwoty te nie obej-
mują i nie uwzględniają wartości rynkowej 
– stanowiących przedmiot obrotu na rynku 
wtórnym lokali i nieruchomości gruntowych 
ani związanych z nimi wkładów budowla-
nych – podlegających odrębnemu rozliczeniu  
z funduszem wkładów mieszkaniowych i bu-
dowlanych). 

Udział poszczególnych Zakładów Celowych 
w sprzedaży ogółem w 2018 roku  

przedstawiono na wykresie nr 5 na str. 5).

VIII. INFORMACJA O PRACY  
ZARZĄDU I CENTRUM  

ZARZĄDZAJĄCO-USŁUGOWEGO
KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI  

MIESZKANIOWEJ

W roku sprawozdawczym Zarząd Spółdzielni 
pracował w składzie:

n mgr Krystyna Piasecka – Prezes Zarządu, 
Dyrektor Spółdzielni,

n mgr Zbigniew Olejniczak – Zastępca Pre-
zesa Zarządu, Zastępca Dyrektora ds. Gos- 
podarki Zasobami Spółdzielni.

n mgr Teresa Ślązkiewicz – Zastępca Prezesa 
Zarządu, Zastępca Dyrektora ds. Ekono-
micznych.

Wynikające z postanowień Statutu KSM obo-
wiązki Zarządu były wykonywane na bieżąco. 
Zarząd odbył łącznie 70 protokołowanych po-
siedzeń i podjął 572 uchwały, ponadto przygo-
tował kompleksowo z zachowaniem terminów 
ustawowych Walne Zgromadzenie, które odbyło 
się w dwu częściach w dniach 25-26.06.2018 r.

Do stałych zagadnień rozpatrywanych kole-
gialnie przez Zarząd należały: sprawy członkow-
sko-mieszkaniowe (cotygodniowo) oraz bieżąca 
analiza, monitoring, ocena realizacji zadań i wy-
ników gospodarczo-finansowych Spółdzielni 
(comiesięcznie). 

Na posiedzeniach Zarządu rozpatrywane były 
również zagadnienia dotyczące inwestycji (3 razy), 
gospodarki zasobami mieszkaniowymi i dzia-
łalności osiedli oraz współpracy z samorządem 
osiedlowym (30 razy), zadłużeń w opłatach za 
lokale (comiesięcznie), remontów kapitalnych 
i modernizacji zasobów (12 razy), działalności 
społeczno-kulturalnej i oświatowej (28 razy), 
wyników wewnętrznych i zewnętrznych kon-
troli działalności Spółdzielni (4 razy), spraw 
pracowniczych i socjalnych (21 razy), zmian  
w regulaminach wewnętrznych, spraw organiza-
cyjnych, skarg i wniosków oraz innych. 

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

W okresie sprawozdawczym wydano łącznie 21 
zarządzeń wewnętrznych, 7 aneksów do zarządzeń, 
11 pism okólnych i 21 poleceń. 

Obok bieżącej działalności gospodarczej i me-
rytorycznej Zarząd oraz upoważnieni – na mocy 
odpowiednich pełnomocnictw Zarządu – Kierow-
nicy Osiedli uczestniczyli reprezentując Spółdziel-
nię na zewnątrz w tematycznych konferencjach, 
kongresach, seminariach, spotkaniach i naradach, 
w tym z udziałem władz i przedstawicieli wo-
jewództwa i Miasta Katowice, a także w imie-
niu Spółdzielni uczestniczyli przy sporządzaniu  
i zawieraniu aktów notarialnych dotyczących 
przenoszenia własności lokali na odrębną wła-
sność członków, ustanawiania nowych terminów 
użytkowania wieczystego działek gruntowych, 
nabywania i zbywania nieruchomości, regulacji 
spraw terenowych i wieczystoksięgowych i innych.

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) uczest-
nictwo przedstawicieli Zarządu Spółdzielni 
w posiedzeniach Rad Osiedli, bądź innych oko-
licznościach, roboczych spotkaniach Zarządu 
z Radami Osiedli i mieszkańcami.

Kontynuowane było wydawanie własne-
go miesięcznika „Wspólne Sprawy” dla 
mieszkańców zasobów zarządzanych przez 
Spółdzielnię. Praca kolegium redakcyjnego była 
prowadzona społecznie, a tematyczne artykuły 
członków Zarządu i pracowników Spółdzielni, 
a także członków Rady Nadzorczej opracowy-
wane bezpłatnie. 

Spółdzielnia w 2018 roku w szerokim zakresie 
korzystała również z możliwości komunikowania 
się z członkami przez internet. KSM wykorzystuje 
ten kanał informacji już od 2001 roku za pośred-
nictwem własnej strony internetowej i poczty 
elektronicznej, a od 2016 roku poprzez media 
społecznościowe na portalu Facebook. 

W ocenie zewnętrznej na przestrzeni 2018 roku 
za swą działalność Spółdzielnia nasza uzyskała 
prestiżowe wyróżnienia, a wśród nich:
n  II miejscem w Ogólnopolskim Rankingu Spół-

dzielni Mieszkaniowych 2017 przyznanym 
przez Redakcję „Domy Spółdzielcze”,

n  tytułem „Filar Spółdzielczości 2018” przy-
znanym przez Dziennik Gazeta Prawna,

n  tytułem „Lider Społecznej Odpowiedzialno-
ści Dobra Firma 2018” przyznanym przez 
Redakcję „Forum Biznesu”,

n  tytułem „European QUALITY Certificate 
2018” w kategorii usługa za zarządzanie 
nieruchomościami przyznanym przez Fun-
dację Qualitas,

n  nagrodą „Ekolaur 2018” w kategorii ener-
gooszczędność, efektywność energetyczna 
przyznaną przez Polską Izbę Ekologii,

n  tytułem „Strateg Spółdzielczości 2018” przy-
znanym Prezesowi Zarządu KSM Krystynie 
Piaseckiej przez Redakcję „Monitora Biznesu” 
w Rzeczpospolitej oraz Monitora Rynkowego 
w Dzienniku Gazecie Prawnej,

n  nagrodą i tytułem „Autorytet Budownictwa 
i Gospodarki Śląskiej” przyznanym Zastępcy 
Dyrektora ds. technicznych Waldemarowi 
Wojtasikowi przez Śląską Izbę Budownictwa.

IX. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA,
OŚWIATOWA I KULTURALNA

 
Działając na podstawie postanowień i planów 

przyjętych przez poszczególne jednostki organiza-

Zakład Ciepłowniczy
65,76%

Serwis Techniczny
21,51%

Zakład Usług Parkingowych
10,29%

Mieszkaniowe Biuro 
Pośrednictwa

2,44%

Wykres nr nr 5
STRUKTURA UDZIAŁU SPRZEDAŻY USŁUG POSZCZEGÓLNYCH  

ZAKŁADÓW CELOWYCH KSM W ICH SPRZEDAŻY OGÓŁEM W 2018 ROKU

(Dokończenie na str. 6)
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cyjne, Spółdzielnia w roku 2018 realizowała statu-
tową działalność społeczną, oświatową i kulturalną 
– zarówno w układzie ogólnospółdzielczym, jak  
i osiedlowym – w tym głównie w oparciu o własną 
bazę lokalową, tj. pracę 6 klubów i 2 sal integra-
cyjnych oraz Działu Społeczno-Kulturalnego, 
a także zlokalizowanych na terenach osiedlowych 
boisk, itp. przeznaczonych dla uprawiania sportu, 
zabaw i rekreacji.

Szeroka oferta programowa skierowana 
była do ogółu spółdzielców i ich rodzin we 
wszystkich grupach wiekowych i prowadzo-
na była przede wszystkim w kierunku ani-
macji kulturalno-rekreacyjnej, mających na 
celu integrację mieszkańców poprzez udział  
w imprezach, wydarzeniach osiedlowych 
oraz funkcjonujących w sekcjach, zespołach  
i kołach zainteresowań i kształtowanie przyja-
cielskich i samopomocowych więzi.

Rok 2018 przyniósł doniosły jubileusz 100-le-
cia odzyskania niepodległości przez Polskę. 
Nasza Spółdzielnia włączyła się w obchody 
jubileuszowe, organizując poprzez kluby wyj-
ścia do muzeów, konkursy plastyczne, wieczory 
pieśni patriotycznych dla dorosłych, występy 
dzieci z poezją i piosenką, czy też warsztaty hi-
storyczne. Ten szczególny jubileusz uczczony 
został, w układzie ogólnospółdzielczym, wy-
stawą w Klubie „Centrum” prezentującą wy-
darzenia historyczno-polityczne dotyczące 
roku 1918 – zorganizowaną we współpracy  
z Fundacją Ośrodka Karta z Warszawy. Fundacja ta 
na podstawie obopólnej umowy udostępniła prawa 
autorskie do godła autorstwa grafika Andrzeja 
Pągowskiego, które firmowało imprezy spółdziel-
cze oraz było przewodnim znakiem graficznym 
w gazecie „Wspólne Sprawy”. Wraz ze Stowa-
rzyszeniem „Signum Polonicum” Fundacja KSM 
zorganizowała imprezę pn. „Barwy Ojczyste”. 

Ponadto pod auspicjami Regionalnego Związ-
ku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych 
w Katowicach odbył się w Domu Kultury „Ju-
bilat” S.M. „Gwarek” w Tarnowskich Górach 
wojewódzki przegląd zespołów senioralnych 
prezentujących pieśni legionowe i wojskowe,  
w którym udział wzięły 4 nasze zespoły muzycz-
no-wokalne: „Wesołe Kumoszki”, „100-Krotki”, 
„Alle Babki” i „Józefinki”.

W naszej spółdzielczej działalności przykła-
da się dużą wagę do poszanowania wartości  
i tradycji śląskich, co miało miejsce poprzez ob-
chody Dnia Regionalnego, warsztaty „Katowice 
– tutaj mieszkam”, wieczorki pieśni i piosenek 
śląskich, wystawy twórczości rodzimych twórców 
artystycznych i inne.

Po raz pierwszy Spółdzielnia włączyła się w ob-
chody Europejskiego Dnia Solidarności Międzypo-
koleniowej, które zorganizowała w Giszowieckim 
Centrum Kultury wspólnie ze Szkołą Podstawową 
nr 54, a które zamierzamy rozszerzyć na innych 
osiedlach w następnych latach, by promować 
integrację i porozumienie osób w różnym wieku.

Działania społeczne realizowane były przy 
udziale Rad Osiedli, Stanowiska ds. Pomocy Człon-
kom i Wolontariatu oraz Fundacji KSM. Fundacja 
bardzo aktywnie włączyła się w organizację imprez 
mikołajkowych i przygotowanie paczek dla dzieci 
oraz osób pozostających w niedostatku życiowym. 
Rozpoczęta zbiórka pieniężna i aukcja kalendarzy  
z pracami naszego mieszkańca i artysty z grupy 
janowskiej Erwina Sówki pozwoli Fundacji na 

pozyskanie środków finansowych, które posłużą 
dalszym działaniom prospołecznym skierowanym 
do członków KSM i ich rodzin.

Bieżące wydarzenia spółdzielcze były dokumen-
towane i prezentowane na łamach „Wspólnych 
Spraw”, na stronie internetowej, poprzez portal 
społecznościowy - Facebook oraz „Informator 
KSM” realizowany przez TVP3 Katowice.

Rok 2018 został zwieńczony koncertem jubile-
uszowym w Filharmonii Śląskiej z okazji 105-lecia 
działalności Chóru Mieszanego „Ogniwo”, z któ-
rym nasza Spółdzielnia współpracuje od wielu 
lat, podobnie jak z Fundacją „Młoda Muzyka 
dla Śląska” i zespołem kameralistów NOSPR, 
którzy zwrócili się do Zarządu o objęcie patro-
natem koncertu o tematyce bożonarodzeniowej, 
wykonanego 30.12.2018 r. w Kościele Opatrzności 
Bożej w Katowicach-Zawodziu.

X. KONTROLE

W 2018 roku działalność Spółdzielni była pod-
dana kontroli przeprowadzonej przez następujące 
zewnętrzne instytucje i organy kontrolne:
–  Lustracja działalności inwestycyjnej za okres 

od 1. 01.2017 do 31.12.2017 r. przeprowadzo-
na przez lustratora z Regionalnego Związku 
Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej 
w Katowicach; wyniki lustracji zostały przed-
stawione członkom na Walnym Zgromadzeniu 
w dniach 25 i 26 czerwca 2018 roku.

–  Państwowy Powiatowy Inspektor Sani-
tarny w Katowicach, który przeprowadził 
na terenie działania Spółdzielni łącznie  
9 kontroli w zakresie oceny przygotowania  
i przebiegu akcji deratyzacji oraz oceny stanu 
sanitarnego nieruchomości budynkowych,

–  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział 
Kontroli Płatników Składek w Chorzowie 
(dwie kontrole): 

n w zakresie prawidłowości i rzetelności obli-
czania składek na ubezpieczenia społeczne 
oraz innych składek, do których pobierania 
zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszania do 
ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia 
zdrowotnego wskazanych pracowników Spół-
dzielni,

n w zakresie prawidłowości i rzetelności obli-
czania składek na ubezpieczenia społeczne 
oraz innych składek, do których pobierania 
zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszania do 
ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia 
zdrowotnego, ustalania uprawnień do świad-
czeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie 
tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń 
z tego tytułu, prawidłowości i terminowości 
opracowywania wniosków o świadczenia 
emerytalne i rentowe, wystawiania zaświad-
czeń lub zgłaszania danych dla celów ubez-
pieczeń społecznych,

–  PKO BP – jedna kontrola w zakresie po-
prawności sporządzania oświadczeń  
o kwotach wpłat wniesionych przez członków 
z tytułu posiadanych kredytów mieszkanio-
wych,

–  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach –  
w zakresie wykorzystania środków 
WFOŚiGW na termomodernizację bu-
dynków mieszkalnych wielorodzinnych 
w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 29,  

ul. Czeczotta 2, ul. Warmińskiej 9-13, ul. Gen. 
J. Hallera 32a-32d,

–  Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspek-
torat Pracy w Katowicach – jedna kontrola 
w zakresie prawnej ochrony pracy, w tym 
BHP, przepisów dotyczących legalności za-
trudnienia, ewidencji pracowników wykonu-
jących pracę w szczególnych warunkach lub 
o szczególnym charakterze,

–  Urząd Skarbowy w Będzinie – jedna kontrola 
w zakresie weryfikacji poniesionych kosztów 
uzyskania przychodów dotyczących sponso-
ringu obchodów 60-lecia KSM (usługa rekla-
mowa).

Komórka ds. kontroli wewnętrznej w opar-
ciu o zaplanowany na rok 2018 program działań 
przeprowadziła szczegółowe badanie całokształtu 
działalności Administracji Osiedli: HPR i Śródmieś- 
cie (za okres 1.01.2016 r. do 19.10.2018 r.) oraz 
Ligota (za okres od 1.01.2015 r. do 18.12.2018 r.) 
oraz badanie całokształtu działalności placówki 
społeczno-kulturalnej Klubu Spółdzielczego „Józe-
finka” (za okres od 1.01.2016 r. do 24.08.2018 r.).

Komórka ds. kontroli wewnętrznej ponadto: 
–  uczestniczyła w pracach komisji w zakresie 

spraw związanych z wejściem w życie unij-
nego Rozporządzenia o Ochronie Danych 
Osobowych, prowadziła bieżącą współpracę  
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,

–  współpracowała w zakresie przygotowywania 
materiałów dla biegłych sądowych powoływa-
nych w celu przygotowania opinii dla potrzeb 
toczących się spraw, 

–  na bieżąco koordynowała sporządzanie mate-
riałów sprawozdawczych przygotowywanych 
przez służby Spółdzielni poprzez elektroniczny 
portal sprawozdawczy dla Głównego Urzędu 
Statystycznego, 

–  obserwowała i przekazywała do wiado-
mości notatki prasowe, prasy lokalnej  
i ogólnopolskiej dotyczące spółdzielczości 
i KSM,

–  współpracowała z Narodowym Bankiem Pol-
skim w zakresie analiz rynku nieruchomości, 

–  uczestniczyła w szkoleniach, konferencjach 
i różnego typu spotkaniach podnoszących 
kwalifikacje zawodowe oraz uzupełniających 
wiedzę w zakresie powierzonych zadań.

Na przestrzeni 2018 roku do Spółdzielni wpły-
nęło: 
–  36 wniosków,
–  23 skargi (niezasadne),
–  18 pism (tzw. skargi lokatorskie) związanych 

z zakłócaniem spokoju i nieprzestrzegania 
przez sąsiadów Regulaminu porządku domo-
wego. 

Przedstawiając kolejne okresowe sprawozda-
nie z działalności za 2018 rok Zarząd Spółdzielni 
składa podziękowanie wszystkim, którzy przy-
czynili się do zapewnienia niezakłóconej bieżącej 
pracy Spółdzielni, do realizacji zatwierdzonych 
przez Walne Zgromadzenie, a omówionych 
i przedstawionych wyżej zadań, do pozytywnego 
postrzegania Spółdzielni. 

Katowice, 7.02.2019 r.
 

Z poważaniem
ZARZĄD
KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI 
MIESZKANIOWEJ
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY 
OSIEDLA IM. KS. P. ŚCIEGIENNEGO  

W ROKU 2018

(Dokończenie na str. 8)

Obecna Rada Osiedla została wybrana na 
Zebraniu Osiedlowym w dniu 17 listopada 
2015 roku na czteroletnią kadencję i działa 

w następującym składzie:

1. Tadeusz NOWAK – przewodniczący,
2. Jan DOBROWOLSKI – zastępca przewodni-

czącego i przewodniczący Komisji Społeczno-
-Kulturalnej,

3. Hanna ZABOROWSKA – sekretarz i prze-
wodnicząca Komisji GZS,

4. Józef GÓRAL – przewodniczący Komi-
sji Rozjemczej,

5. Jerzy SYRKIEWICZ – przewodniczący 
Komisji Ekonomicznej,

6. Janina BARWICH – członek Rady Osiedla,
7. Bożena MACHNIK – Członek Rady Osiedla, 
8. Monika PIÓRECKA-KAROLAK – członek 

Rady Osiedla, 
9. Maria STRYCZEK – członek Rady Osiedla,
10. Andrzej ŁOGIEWA – członek Rady Osiedla,
11. Tadeusz OCZKO – członek Rady Osiedla.

Prezydium Rady tworzą: przewodniczący, jego 
zastępca oraz sekretarz. Działalność Rady Osiedla 
opiera się na pracy czterech komisji problemo-
wych, tj. Gospodarki Zasobami Spółdzielni, 
Ekonomicznej, Rozjemczej i Społeczno-Kultu-
ralnej, które w okresie sprawozdawczym odbyły 
łącznie 105 posiedzeń.

W komisjach, w ramach ich kompetencji roz-
patrywano, analizowano i formułowano opinie 
dotyczące konkretnych problemów i spraw kiero-
wanych do spółdzielni przez mieszkańców osiedla 
oraz różne instytucje i firmy zewnętrzne. Rada na 
posiedzeniach na podstawie sprawozdań komisji 
i ich wniosków przyjmowała swoje stanowisko lub 
opinię w sprawach pozostających w kompetencji 
organów zarządzających spółdzielnią oraz podej-
mowała decyzje i uchwały w sprawach będących 
w jej statutowo określonym zakresie działania. 
Wśród najważniejszych spraw i problemów, któ-
rymi w omawianym okresie rocznym zajmowała 
się Rada Osiedla i jej komisje można wymienić:

n uchwalanie planów działalności gospodar-
czej, społecznej i kulturalnej na 2019 rok, 
z uwzględnieniem posiadanych środków 
finansowych oraz potrzeby zbilansowania 
przewidywanych wpływów i kosztów,

n okresową analizę i ocenę sytuacji finansowej 
Osiedla w zakresie ponoszonych kosztów 
i wpływów na eksploatacji oraz realizowanych 
robotach remontowych oraz przedkładanie 
Radzie Osiedla wyników tej analizy oraz pro-
gnozy na najbliższy okres,

n rozpatrywanie i opiniowanie prognozowanych 
zmian w opłatach miesięcznych za lokale 
mieszkalne, lokale użytkowe i garaże oraz 
bieżących spraw w zakresie ekonomicznym,

n opiniowanie konieczności wykonania do-
datkowych remontów, mając na uwadze ich 
pilność i koszty,

Zimowy krajobraz na Osiedlu im. Ks. P. Ściegiennego

n rozpatrywanie i opiniowanie wniosków miesz-
kańców o wykonanie prac remontowych w ich 
mieszkaniach oraz innych wniosków i propo-
zycji dotyczących zagospodarowania Osiedla,

n opiniowanie propozycji zbycia terenów bę-
dących we władaniu spółdzielni,

n opiniowanie przygotowań Osiedla do sezo-
nu zimowego,

n opiniowanie wniosków wnoszonych przez 
podmioty gospodarcze, organizacje społeczne 
oraz mieszkańców Osiedla dotyczących ko-
mercyjnego i niekomercyjnego wykorzystania 
lokali i terenów osiedlowych oraz tablic ogło-
szeniowych,

n rozpoznawanie i opiniowanie wniosków i skarg 
lokatorów w sprawach międzysąsiedzkich oraz 
poszukiwanie sposobów rozwiązywania lub 
łagodzenia sytuacji konfliktowych,

n systematyczne prowadzenie rozmów z miesz-
kańcami Osiedla zadłużonymi wobec  KSM, 
w celu wyjaśnienia przyczyny zaległości 
w opłatach związanych z użytkowanymi lo-
kalami oraz uzgadniania sposobu i terminów 
ich spłacania,

n okresowe opiniowanie działalności programo-
wej Klubu „Józefinka” m.in. w ramach akcji 
„Lato” i akcji „Zima”, działalności sekcji 
i kół zainteresowań oraz innych form dzia-
łalności prowadzonej na rzecz i z udziałem 
dzieci, młodzieży i osób starszych – seniorów, 
angażowanie się w realizację różnorodnych 
imprez w klubie „Józefinka”, np. z okazji 
Dnia Seniora, Dnia Dziecka, Dnia Górnika, 
imprezy Andrzejkowe, Mikołajkowe oraz 
Wigilijne dla seniorów i osób samotnych.

Rada Osiedla odbyła w okresie sprawozdaw-
czym 14 protokołowanych posiedzeń. W oparciu 
o wnioski komisji podjęto 10 uchwał w sprawach:

n ustalenia stawki opłaty za prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej w mieszkaniu,

n ustalenia stawki za najem lokali użytkowych,
n uchwalenie stawki za najem komórek gospo-

darczych, pralni, suszarni, zabudowanych 
części korytarzy,

n przyjęcie założeń gospodarczych Osiedla na 
rok 2019.
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(Dokończenie ze str. 7)

Sprawozdanie Rady Osiedla za rok 2018 przed-
stawiamy w sposób ogólny, wskazując wybrane, 
główne tematy naszej działalności. Zainteresowa-
nych szczegółowymi danymi odnośnie realizacji 
planu rzeczowo-finansowego Osiedla odsyłamy do 
sprawozdania Administracji, a w sprawach dzia-
łalności kulturalno-oświatowej do sprawozdania 
kierowniczki klubu KSM „Józefinka”.

Rada Osiedla w miarę możliwości finansowych 
osiedla stara się o uwzględnienie i zaspokojenie 
najpilniejszych potrzeb mieszkańców, przede 
wszystkim wynikających z konieczności zapew-
nienia bezpieczeństwa eksploatacji budynków 
mieszkalnych, do czego zobligowani jesteśmy 
obowiązującymi przepisami budowlanymi, prze-
ciwpożarowymi, sanitarnymi, itp. Obok reali-
zowanych w ostatnim okresie na szerszą skalę 
robót związanych z poprawą docieplenia oraz 
usuwania usterek związanych z odprowadzaniem 
wód deszczowych w budynkach w rejonie ulic 
Daszyńskiego - Rożanowicza, coraz bardziej na-

rasta potrzeba wymiany pionów kanalizacyjnych, 
szczególnie w budynkach wysokich, których wy-
miana z uwagi na zakres robót musi być zlecana 
firmom zewnętrznym. Niepokój budzi stan dachów 
i pionów zimnej wody w niektórych budynkach 
i mogąca pojawić się w związku z tym ewentu-
alna konieczność ich naprawy, a więc niezbędne 
jest  zapewnienie zabezpieczenia finansowego na 
wypadek awarii. Powyższe tematy są traktowane 
przez Administrację Osiedla i Radę Osiedla jako 
ważne, wymagające w najbliższych latach duże-
go zaangażowania, a co za tym idzie wydatków 
z funduszu remontowego.

Rada Osiedla wyraża uznanie dla całej Admi-
nistracji Osiedla za dobrą pracę,  właściwe me-
rytorycznie i skuteczne rozwiązywanie bieżących 
problemów Osiedla oraz codzienną współpracę 
w tym zakresie z Radą Osiedla.

Rada Osiedla pozytywnie ocenia działalność 
Klubu „Józefinka”, a szczególnie jego wkład na 
rzecz budowania przyjaznych i dobrosąsiedzkich 
relacji wśród mieszkańców, zwłaszcza seniorów.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY 
OSIEDLA IM. KS. P. ŚCIEGIENNEGO  

W ROKU 2018
Rada szczególnie dziękuje Zarządowi KSM za 

życzliwe podejście do zgłaszanych problemów 
naszego Osiedla i wspieranie działań na rzecz 
ciągłego polepszenia warunków zamieszkania, tak 
w budynkach mieszkalnych, jak i ich otaczającej 
przestrzeni, zgodnie niejednokrotnie z wnioskami 
mieszkańców. Dziękujemy Zarządowi KSM za 
wsparcie dla remontu Klubu KSM „Józefinka”, co 
zostało przyjęte z dużym uznaniem i zadowoleniem 
uczestników organizowanych tam imprez i spotkań.

Rada Osiedla dziękuje wszystkim miesz-
kańcom za cenne wnioski i uwagi w zakresie 
infrastruktury, eksploatacji zasobów, potrzeb 
remontowych zgłaszanych do Administracji 
i na Zebraniach Osiedlowych.

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

Za Radę Osiedla
Przewodniczący
TADEUSZ NOWAK

SZANOWNI MIESZKAŃCY OSIEDLA! 

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
– Administracja Osiedla Ściegiennego  
– przedstawia sprawozdanie z działalności 

administracyjno-gospodarczej Osiedla w oparciu 
o wykonanie rzeczowe i finansowe za rok 2018, 
którego zasięg i zakres działania charakteryzują 
dane liczbowe obrazujące realizację zadań.

Podstawowe wytyczne i przepisy mające wpływ 
na działalność Administracji Osiedla to Statut KSM 
(uwzględniający zmiany uchwalone na Walnym 
Zgromadzeniu w czerwcu 2018 r.), regulami-
ny i uchwały organów Spółdzielni, wynikające 
ze zmieniającego się i aktualizowanego prawa 
spółdzielczego, a także zadania ujęte w planie 
gospodarczo-finansowym naszego Osiedla, przy-
jętym w obowiązującym trybie przez Radę Osiedla 
Uchwałą Nr 6 w dniu 29.11.2017 r., Radę Nad-
zorczą, a następnie przedstawionym mieszkańcom 
na Zebraniu Osiedlowym w dniu    28.02.2018 r. 
Plan naszego Osiedla stanowi część planu gospo-
darczo-finansowego całej Spółdzielni.

Administracja Osiedla w okresie sprawozdaw-
czym pracowała w składzie:
n obsługa techniczno-eksploatacyjna  

–  5 i 3/4 etatów,                             
n konserwatorzy –  5 etatów,                   

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
ADMINISTRACJI OSIEDLA ŚCIEGIENNEGO 

ZA 2018 ROK ORAZ ZAŁOŻENIA NA ROK 2019
i jak w poprzednich latach administrowała powie-
rzonym jej majątkiem, w  skład którego wchodziło:
n 37 budynków z 2.344 mieszkaniami, o łącznej 

powierzchni 124.183.96 m2, w tym 4 budynki 
wysokie wyposażone w 24 dźwigi osobowe,

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,

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

Z łącznej ilości 2.344 mieszkań ponad 58% 
stanowią mieszkania posiadające odrębną wła-
sność. W roku 2018 z upoważnienia Zarządu KSM 
Kierownik Administracji Osiedla uczestniczyła 
w podpisaniu 8 aktów notarialnych ustanawia-
jących odrębną własność lokali mieszkalnych. 

Aktualną strukturę własności zasobów  
obrazuje wykres nr 1 na str. 9.

W zasobach Osiedla „Ściegiennego” pozostają 
budynki przy ulicach Brzoskwiniowej 21, More-
lowej 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, 

114a-118a, Rożanowicza 1, 3-5, 7-13, 15-17 oraz 
Daszyńskiego 15-21. Pierwszy budynek zlokali-
zowany w Dębie został oddany do użytku w roku 
1969, a ostatni wybudowany przy ul. Rożanowicza 
(pod siemianowickim Bytkowem) przekazano do 
użytkowania w 1997 roku. Wszystkie budynki 
Osiedla posadowione są na rozległym obszarze 
ponad 180.000 m2, a ich zróżnicowana struktura   
(tj. wielkość, ilość kondygnacji, średnia powierzch-
nia mieszkania, ilość zamieszkałych osób i średnia 
ich wieku) stanowi duże utrudnienie w zarządzaniu 
tak rozproszonymi zasobami. Stwarza również 
trudności w bieżącym administrowaniu poszcze-
gólnych nieruchomości, nadzorowaniem pracy 
firm zewnętrznych świadczących usługi na rzecz 
Osiedla i gospodarzy budynków, prowadzeniem 
prac remontowych oraz bieżącymi naprawami 
i konserwacją, które wykonują pracownicy Ad-
ministracji Osiedla. 

Bieżące zarządzanie nieruchomościami jest 
działaniem złożonym przy podejmowaniu decy-
zji i dokonywaniu czynności mających na celu 
utrzymanie zasobów mieszkaniowych w stanie 
niepogorszonym, a dodatkowo w warunkach spół-
dzielczych musi być realizowane przy jednocze-
snym łagodzeniu i szukaniu kompromisów wobec 
rozbieżnych oczekiwań, wniosków i problemów. 
Coraz większe trudności można również odczuć 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
ADMINISTRACJI OSIEDLA ŚCIEGIENNEGO 

ZA 2018 ROK ORAZ ZAŁOŻENIA NA ROK 2019
przy budowaniu wspólnej społeczności osiedlowej, 
gdyż oczekiwania mieszkańców różniących się 
od siebie budynków oraz terenów przyległych, 
są odmienne i czasami trudne do pogodzenia. 
Rodzi to konflikty zarówno międzyludzkie, jak 
i sąsiedzkie, a rola Administracji polega wtedy 
na eliminowaniu źródła konfliktu, co jest niełatwe 
i nie zawsze możliwe. 

Podstawowym obowiązkiem Administracji 
Osiedla jest sporządzanie corocznych planów gos- 
podarczo-finansowych, które w swoim założeniu 
zawsze dają pierwszeństwo dla robót mających 
na celu eliminację zagrożenia bezpieczeństwa 
użytkowników i osób trzecich, zabezpieczenia 
przeciwpożarowego budynków, spełniania wy-
magań dotyczących ochrony środowiska oraz 
zachowania zapobiegawczego charakteru remon-
tów, równocześnie mając na uwadze poprawę 
komfortu zamieszkiwania.

Należy podkreślić, że każde działanie Admi-
nistracji musi mieć pokrycie w obowiązujących 
przepisach prawnych. Budynki Osiedla muszą 
być eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, 
wymogami ochrony środowiska i Prawa budow-
lanego. Głównym celem działania Administracji 
Osiedla jest zapewnienie prawidłowej eksploatacji 
i funkcjonowania powierzonego majątku, w tym 
utrzymanie obiektów i powiązanej infrastruktury 
we właściwym stanie technicznym, bezpieczeństwa 
i estetyki, a ponadto przewidywanie, likwidowanie 
i minimalizowanie zagrożeń dla zdrowia i życia 
osób zamieszkujących. 

Wśród wielu działań, jakimi zajmuje się Ad-
ministracja Osiedla do głównych należy m. in.: 

n ustalanie przyczyn usterek i nieprawidłowo-
ści zgłaszanych przez użytkowników lokali, 
określenie sposobu ich usunięcia oraz fizyczne 
ich usunięcie wraz z ewidencjonowaniem 
tych zdarzeń,

n nadzór nad usuwaniem usterek wyszczegól-
nionych powyżej,

n konserwacja instalacji (wodnych, kanaliza-
cyjnych, elektrycznych, gazowych, domofo-
nowych) w częściach wspólnych budynków, 
jak i w lokalach użytkowych i garażach wbu-
dowanych,

n prowadzenie stałego nadzoru nad robotami re-
montowymi,

n sprawdzanie wycen kosztorysowych robót 
zleconych do wykonywania firmom zewnętrz-
nym,

n organizowanie wyboru wykonawców na 
roboty remontowe oraz uczestniczenie                      
w procedurach z tym związanych,

n kontrola wykonania rocznych i pięciolet-
nich przeglądów okresowych (wynikających              
z Ustawy Prawo budowlane) wszystkich obiek-
tów,

n przygotowanie umów lub wystawianie zleceń 
wykonawcom zewnętrznym i zakładom celo-
wym KSM na wykonanie prac projektowych, 
robót budowlanych i świadczenie usług,

3 59

915

1367

Struktura zasobów Osiedla "Ściegiennego"                                                               
wg kryterium własności lokali

najem mieszkań -3 lokale

Spółdzielcze lokatorskie - 59
lokali

Spółdzielcze własnościowe -
915 lokali

Odrębna własność - 1367 lokale

Wykres nr 1
STRUKTURA ZASOBÓW OSIEDLA ŚCIEGIENNEGO

WG KRYTERIUM WŁASNOŚCI LOKALI

n prowadzenie nadzoru nad realizacją umów 
i zleceń, o których mowa wyżej,

n prowadzenie zgodnie z wymogami Prawa bu-
dowlanego dokumentacji technicznej i książek 
obiektu budowlanego,

n prowadzenie stałego nadzoru nad jakością 
usług świadczonych przez firmy zewnętrzne,        
w tym: utrzymanie czystości na terenie Osie-
dla, porządku, koszenie traw i pielęgnacja 
zieleni, utrzymanie terenów w okresie zimo-
wym, odśnieżanie, 

n bieżąca kontrola i analiza zużycia energii 
elektrycznej i wody w budynkach,

n prowadzenie, bieżące uzupełnianie i weryfika-
cja ewidencji środków trwałych oraz środków          
o niskiej wartości,

n przyjmowanie użytkowników lokali zgła-
szających się do Administracji ze swoimi 
problemami dotyczącymi zamieszkania itp.

n prowadzenie ewidencji ruchu ludności i współ-
praca w tym zakresie z Urzędem Miasta, 
również dla celów gospodarki odpadami ko-
munalnymi,

n współpraca z organami samorządowymi Spół-
dzielni.

W ramach prac ogólnoadministracyjnych 
w roku 2018 r. zarejestrowano 1392 sprawy za-
łatwiane w formie pism, w tym prawie 400 pism 
wychodzących kierowanych do mieszkańców, 
firm zewnętrznych i innych komórek organi-
zacyjnych Spółdzielni. Prawie 750 pism przy-
chodzących wymagało udzielenia odpowiedzi 
lub podjęcia stosownych działań. Rozpatrzenia 
i uzyskania opinii Rady Osiedla wymagało 167 
spraw. Wszystkie wniesione sprawy załatwiane 
były terminowo, a te które pozostawały poza 
kompetencjami Spółdzielni kierowane były do od-
powiednich instytucji celem dalszego załatwienia. 
Sprawy wnoszone przez mieszkańców dotyczyły 
bardzo różnych tematów. Były to m.in. wnioski 
o zgodę na wykonanie remontów i modernizacji 
mieszkań w różnym zakresie, często wymagające 

również zgłoszenia do Urzędu Miasta (wydano 148 
zgód). Zdecydowanie mniej przyjęto wniosków 
o wymianę okien i naprawę balkonów, gdyż nie-
wiele już pozostało mieszkań ze starymi oknami, 
a remonty balkonów wykonywane są przy pracach 
związanych z ponownym dociepleniem elewacji 
budynków. Niezmiennie od lat duże rozbieżno-
ści   w opiniach mieszkańców dotyczą wniosków 
o  wycinkę lub radykalne cięcie drzew i krzewów. 
Zdania Mieszkańców wyrażone w przeprowadza-
nych przez Administrację sondażach są skrajnie 
różne, od opinii o wycinkę dużej ilości drzew 
do kategorycznego sprzeciwu nawet w sprawie 
przycięcia koron. Sprawy z tego zakresu budzą 
wiele emocji i niejednokrotnie zaburzają poprawne 
wcześniej stosunki sąsiedzkie. Wszystkie wnioski 
w tym zakresie są opiniowane przez Radę Osiedla, 
która wspólnie z Administracją każdorazowo 
przeprowadza wizję w terenie i dokładnie roz-
poznaje sprawę. 

Zanotowano także kilka interwencji miesz-
kańców na niewłaściwe zachowanie sąsiadów,  
którym wysłano przypomnienia o obowiązku 
przestrzegania Regulaminu Porządku Domowe-
go. W tym temacie, jak i wielu innych, pozosta-
waliśmy w stałym kontakcie z Policją, poprzez 
dzielnicowych z Komisariatu Policji II, którzy 
w każdą środę w godz. 900-1000 pełnią dyżury        
w Administracji Osiedla przy ul. Jabłoniowej 52.  
Współpraca z dzielnicowymi w sprawach wyma-
gających załagodzenia stosunków sąsiedzkich daje 
bardzo dobre wyniki. Z pozytywnym skutkiem 
zakończono wniesione na piśmie interwencje 
dotyczące zakłócania ciszy i miru domowego oraz 
kilka innych zgłoszonych podczas dyżurów. W tym 
miejscu zachęcamy Mieszkańców do korzystania 
z kontaktu z dzielnicowymi dyżurującymi w Admi-
nistracji Osiedla i zgłaszanie problemów, których 
rozwiązanie polepszy komfort zamieszkiwania, nie 
tylko w budynkach spółdzielczych, ale również na 
terenie całej dzielnicy. Dobra współpraca z Policją 
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i konsekwentne zgłaszanie przez Administrację 
wszystkich (nawet drobnych) aktów wandali-
zmu w zasobach Osiedla skutkuje rzeczywistym 
zmniejszeniem kosztów napraw po dewastacjach. 

W roku 2018 wpłynęły do Spółdzielni z Osiedla 
Ściegiennego 2 skargi lokatorskie na zakłócanie 
ciszy nocnej, porządku publicznego  i miru domo-
wego oraz 5 wniosków w sprawach: przenikania 
dymu papierosowego od sąsiada, zamontowania 
kraty na XI piętrze dla ograniczenia dewastacji 
klatki schodowej, ustawienia znaku ogranicza-
jącego parkowanie przy garażu, doposażenia 
placyku zabaw w urządzenia i kwietniki, jak 
również odnotowano wniosek wyrażający po-
zytywną opinię na temat pracy Administracji 
Osiedla. Wszystkie te sprawy były rozpatrywane 
oraz opiniowane przez Radę Osiedla. Skarżący 
i wnioskodawcy otrzymali odpowiedzi na pisma  
w ustawowym terminie.

Koszty dewastacji w latach 2010-2018  
w zasobach Osiedla przedstawia obok  

wykres nr 2
Zgodnie z ewidencją Urzędu Miasta 

w 2.344 mieszkaniach Osiedla „Ściegiennego”               
w grudniu 2018 r. zameldowanych było na pobyt 
stały i czasowy 4.745 osób (w roku 2017 - 4.828 
osób), a faktycznie przebywało 4.491 osób (w roku 
2017 - 4.557 osób). Ilość osób, które faktycznie 
zamieszkują w zasobach Osiedla ulega ciągłym 
zmianom, o czym mieszkańcy mają obowiązek 
informować Administrację poprzez złożenie sto-
sownego oświadczenia. Prowadzenie systema-
tycznej ewidencji w tym zakresie wymagane jest 
przepisami „ustawy śmieciowej”. Na podstawie 
złożonych oświadczeń w okresie sprawozdaw-
czym dokonano 285 zmian ilości zamieszkałych 
osób (w roku 2017 – 328 zmian). Informacje na 
bieżąco przekazywano do Działu Ewidencji Opłat 
za Lokale celem właściwego naliczenia opłat 
eksploatacyjnych. Aktualizacja danych w zakre-
sie ewidencji osób wymaga ścisłej współpracy 
z mieszkańcami, którzy w przypadku zmiany 
ilości osób na mniejszą bez opóźnień informują 
o tym Administrację, co nie zawsze zdarza się, 
gdy ilość mieszkańców wzrasta. Przypominamy, 
że każdą zmianę ilości zamieszkałych osób należy 
zgłosić do Administracji Osiedla w terminie 7 dni. 
Dwukrotnie w ciągu roku 2018 wysyłano przypo-
mnienia o obowiązku aktualizacji przez właścicieli 
lokali oświadczeń o ilości zamieszkujących osób, 
gdy na podstawie danych uzyskiwanych z Urzędu 
Miasta ilość osób zameldowanych różni się od tej 
wykazanej w oświadczeniu. Niejednokrotnie Urząd 
Miasta zwraca się do Spółdzielni o udzielenie 
wyjaśnień w przypadku, gdy stwierdzona zostanie 
niezgodność ilości osób deklarowanych w oświad-
czeniu a stanem meldunkowym na mieszkaniu 
(np. w przypadku braku zmiany oświadczenia po 
urodzeniu dziecka). Urząd przeprowadza również 
kontrole systemu gospodarowania odpadami ko-
munalnymi,   a w przypadku stwierdzenia niewła-
ściwego segregowania odpadów informuje KSM, 

7 180 zł 

13 180 zł 

9 050 zł 9 350 zł 

2 410 zł 2 442 zł 
3 150 zł 

2 240 zł 2 089 zł 

 -   zł

 4 000 zł

 8 000 zł

 12 000 zł

 16 000 zł

2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r.

Wykres nr 2
KOSZTY DEWASTACJI W LATACH 2010-2018  

W ZASOBACH OSIEDLA.

że każde następne stwierdzone nieprawidłowości 
będą skutkowały zwiększeniem opłaty z 14 zł/os./
miesiąc na 20 zł/os/miesiąc, o czym Administracja 
informuje mieszkańców danej nieruchomości. 
Prosimy zatem o stosowanie się do zasad segre-
gacji odpadów, które każdy mieszkaniec otrzymał 
w formie ulotki, a  dodatkowo informację taką 
umieszczono na tablicach ogłoszeń w klatkach 
schodowych. Usuwanie odpadów wielkogabary-
towych prowadzone jest przez miasto Katowice 
2 razy w miesiącu zgodnie z harmonogramem 
wywieszonym na każdej klatce schodowej. Har-
monogram ten jest również dostępny na stronie 
internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospo-
darki Komunalnej w  Katowicach. 

W tym miejscu przypominamy, że usuwanie 
odpadów poremontowych leży w gestii miesz-
kańców, co wyraźnie określone jest w zgodach 
wydawanych przez Spółdzielnię na prowadzenie 
remontów i modernizacji mieszkań. Na wniosek 
Mieszkańca MPGK wydaje bezpłatne torby na 
odpady remontowe osobom, które wnoszą opłaty 
za wywóz nieczystości. Niestety w 2018 roku 
Osiedle poniosło dodatkowe koszty w wysokości 
2.460 zł za wywóz odpadów wielkogabarytowych 
i budowlanych, które nie miały pokrycia we wno-
szonych opłatach miesięcznych na gospodarkę 
odpadami komunalnymi. Wynikało to z potrzeby 
bieżącego wywozu gabarytów, które szczególnie 
w okresach przedświątecznych składowano przy 
śmietnikach. Notowaliśmy również przypadki 
wyrzucania przed komory zsypowe rzeczy z opróż-
nianych lub remontowanych mieszkań, które nie 
kwalifikowały się jako odpady wielkogabarytowe, 
gdzie nikt z mieszkańców nie poczuwał się do 
obowiązku posprzątania po sobie. Przykładowo 
usunięcie „bałaganu” spod komory zsypowej przy 
ul. Józefowskiej 88 naraziło wszystkich miesz-
kańców Osiedla na koszt ponad 1.000 zł. W tym 
miejscu apelujemy do wszystkich Mieszkańców 
Osiedla o stosowanie się, zarówno do terminów 

wyznaczonych na wywóz odpadów wielkogaba-
rytowych, jak również do tego jakie odpady są 
uznawane za gabaryty. Wszystkie innego typu 
śmieci każdy mieszkaniec jest zobowiązany do-
starczyć do Gminnego Punktu Odbioru Odpadów. 
Ponadto w roku 2018 Osiedle usunęło z terenów 
zewnętrznych skoszoną trawę, zgrabione liście 
i pościnane gałęzie, co wygenerowało koszty 
wywozu odpadów BIO w wysokości  14.555 zł.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 
dwie obligatoryjne akcje odszczurzania (wio-
senną i jesienną) w terminach ściśle określonych 
uchwałą Rady Miasta Katowice. Prawidłowość 
prowadzenia akcji była przedmiotem kontroli 
Sanepidu. Kontrole takie obejmują również poza 

Usunięcie „bałaganu” spod komory zsypowej  
przy ul. Józefowskiej 88 naraziło wszystkich  

mieszkańców Osiedla w listopadzie ubr. 
na koszt ponad 1.000 zł
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zakresem akcji ogólny stan sanitarny budynku 
i terenu przyległego (w tym śmietników i pia-
skownic), ze szczególnym naciskiem na czystość 
piwnic i pomieszczeń wspólnych. Protokoły spo-
rządzone przez Sanepid nie wykazały zaniedbań 
i potwierdziły prawidłową dbałość o nierucho-
mości w tym zakresie. Ponadto, jak w latach 
poprzednich, wiosną wykonano czyszczenie  
i dezynfekcję wszystkich osiedlowych piaskownic. 

W ramach bieżących napraw i konserwacji 
w roku 2018 przyjęto i wykonano: 

n 2.478 zgłoszeń dotyczących awarii i usterek m. 
in. wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, de-
karskich, stolarskich, ślusarskich, murarskich, 
brukarskich oraz prac ogólnogospodarczych, 
przy usunięciu których konserwatorzy Admini-
stracji przepracowali 8.371 godzin, zużywając 
materiałów o wartości  24.376 zł,

n Serwis Techniczny Katowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej wzywany był 250 razy do usu-
wania awarii, szczególnie w godzinach poza 
pracą Administracji Osiedla, w tym do awarii 
elektrycznych - 87, kanalizacyjnych – 39, 
wodociągowych – 40, instalacji gazowej – 19, 
centralnego ogrzewania – 41, awarii wind - 7 
i innych – 17. Wartość robocizny i zużytego 
do tych prac materiału wyniosła 50.840 zł.  
Koszt utrzymania stałej gotowości Serwisu 
Technicznego to 10.250 zł miesięcznie, czyli 
w skali roku  123.000 zł, 

n 417 zgłoszeń dotyczących działania domofo-
nów,

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

n 20 zgłoszenia przekazane kominiarzom doty-
czące działania przewodów wentylacyjnych    
i spalinowych. 

W tym miejscu apelujemy do Mieszkańców 
o rozszczelnianie okien, gdyż prawidłowe dzia-
łanie wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach 
wymaga dopływu powietrza z zewnątrz, którego 
brak może stwarzać zagrożenia w bezpiecznym za-
mieszkiwaniu.

n dokonano wspólnie z towarzystwami ubez-
pieczeniowymi likwidacji 65 szkód, które 
wystąpiły   w lokalach mieszkalnych oraz 
mieniu spółdzielni. 

Prowadzenie zadań związanych z eksploatacją 
zasobów jest złożone i w dużej mierze polega 
na koordynacji kierunków działania Spółdzielni 
przyjętych przez Walne Zgromadzenie oraz obo-
wiązujących wymogów prawa i oczekiwań użyt-
kowników lokali, z możliwościami finansowymi 
Osiedla opartymi na rachunku kosztów i wpływów.

Koszty związane z zarządzaniem nierucho-
mościami dotyczą sfery eksploatacji nierucho-
mości budynkowych i mienia obsługującego te 
nieruchomości, tworzących razem spółdzielcze 
zasoby mieszkaniowe. Wydatki ściśle dotyczące 
eksploatacji nieruchomości w przeważającej części 
pozostają w sferze niezależnej od Spółdzielni, Ad-

ministracji, czy Rady Osiedla. Koszty te stanowią 
ok. 56% z uiszczanych opłat za mieszkanie. Ciężar 
tych kosztów wynika z czynników zewnętrznych, 
na które mają wpływ władze samorządowe oraz 
przedsiębiorstwa świadczące usługi dla Spół-
dzielni (zwłaszcza dostawcy mediów). Opłaty 
przekazywane są przez Spółdzielnię na rachunki 
firm zewnętrznych świadczących usługi na rzecz 
zaspokojenia potrzeb bytowych mieszkańców. 
Spółdzielnia pełni więc rolę „pośrednika”, który 
reguluje zbiorcze zobowiązania niezależnie od 
tego, czy odbiorca finalny (mieszkaniec) wnosi 
regularnie opłaty za mieszkanie. Windykując 
zadłużenia od mieszkańców zalegających z wno-
szeniem opłat za dostarczone usługi Spółdzielnia 
ponosi dodatkowe koszty, które faktycznie po-
winny obciążać usługodawców. W grupie tych 
usług znajdują się:

n wywóz nieczystości stałych (Gmina Katowice, 
pośrednio – MPGK),

n zużycie wody i odprowadzenie ścieków (Ka-
towickie Wodociągi S.A.),

n zużycie energii cieplnej (Tauron Ciepło Sp. 
z o.o.),

n zużycie energii elektrycznej w częściach 
wspólnych nieruchomości (Tauron Dystry-
bucja S.A., PGE S.A.),

n opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, 
podatek od nieruchomości i opłaty lokalne 
(Urząd Miasta Katowice),

n podatki i inne obligatoryjne obciążenia, np. 
ZUS, CIT, VAT, PFRON i inne,

n opłaty i prowizje bankowe.

Ponadto część kosztów wynika z prawa bu-
dowlanego i przepisów sanitarno-porządkowych, 
które mają za zadanie poprawić bezpieczeństwo 
zamieszkiwania, a część ma służyć poprawie 
estetyki otoczenia, jednakże zawsze priorytetem 
jest bezpieczeństwo zamieszkujących. 

Zadania związane przede wszystkim z koniecz-
nością zapewnienia warunków bezpiecznego za-
mieszkiwania, wynikającego z aktów prawnych, 
w tym Ustawy Prawo Budowlane, pociągnęły za 
sobą wydatkowane kwoty w wysokości:

n kontrola technicznej sprawności budynków:  
58.597 zł 

n kontrola instalacji gazowych z usuwaniem 
nieszczelności:                  84.896 zł

n kontrola przewodów wentylacyjnych i komi-
nowych:                   27.850 zł

n kontrola instalacji oddymiania w budynkach 
wysokich przy ul. Józefowskiej:        5.748 zł

n badania techniczne dźwigów osobowych przez 
Urząd Dozoru technicznego:            20.625 zł

n przegląd instalacji przeciwpożarowej wraz 
z kontrolą gaśnic:                     3.471 zł

n kontrola instalacji elektrycznych w mieszka-
niach                    21.990 zł

Koszty eksploatacji za 2018 rok szacujemy na 
kwotę  6.107.137 zł, przy wpływach w wysokości 
6.416.942 zł, co z bilansem otwarcia, uwzględ-
nieniem pożytków i podatkiem dochodowym daje 

bilans otwarcia roku 2019 w wysokości 516.778 
zł. Ostateczny wynik bilansu otwarcia zostanie 
ustalony po zaksięgowaniu wszystkich obciążeń 
dotyczących roku 2018.

Szacowana wysokość bilansu otwarcia 2019 r. 
wynika między innymi z dokonanych oszczędności 
na kosztach związanych z obsługą Osiedla, tj. nie-
wykorzystaniu jednego pełnego etatu konserwatora 
Administracji i niepełnego wykorzystania etatu 
pracownika obsługi administracyjno-biurowej. 
Szacowano również poniesienie wyższych kosztów 
na energii elektrycznej, której niższe zużycie jest 
wynikiem zmiany oświetlenia klatek schodowych. 
Kwota powstałych oszczędności pozostanie w re-
zerwie na 2019 z uwagi na planowane rządowe 
podwyżki cen za energię elektryczną. 

Szacowane koszty dotyczące eksploatacji za 
2018 rok przedstawiają się następująco:

n zużycie wody i odprowadzenie ścieków w lo-
kalach mieszkalnych, użytkowych i garażach:  

2.366.015 zł
n odczyty wodomierzy w lokalach mieszkalnych, 

użytkowych, garażach i pomieszczeniach ogól-
nego użytku z przeprowadzeniem rozliczeń 
zużycia wody:                   20.364 zł

n roboty konserwacyjne i naprawy z materia-
łami, w tym koszty utrzymania brygady kon-
serwatorów zatrudnionych w Osiedlu oraz 
koszty zrealizowanych w trakcie roku usług 
Serwisu, a także partycypacja w utrzymaniu 
w gotowości w ramach pogotowia Serwisu 
Technicznego KSM:                495.459 zł

n obsługa Osiedla (koszty administracyjno-
-biurowe, w tym koszty osobowe z narzutami, 
koszty posiedzeń Rady Osiedla, koszty BHP, 
utrzymania pomieszczeń administracyjno-
-warsztatowych, koszty materiałów biurowych 
i przedmiotów nietrwałych, usług telefonicz-
nych, wydatki komunikacyjne, amortyzacje, 
koszty prowizji bankowych):

677.915 zł
n ochrona przeciwpożarowa budynków:  

31.077 zł
n utrzymanie budynków Osiedla, w tym usługi 

porządkowo-czystościowe gospodarzy budyn-
ków, pielęgnacja zieleni, odśnieżanie, usługi 
DDD:                 543.762 zł

n wywóz nieczystości stałych:          769.770 zł
n energia elektryczna części wspólnych nieru-

chomości (poza lokalami):             119.293 zł
n konserwacja dźwigów, domofonów oraz in-

stalacji RTV:                                 237.754 zł
n opłaty publiczno-prawne, tzn. opłaty za 

wieczyste użytkowanie terenów oraz suma 
odprowadzanych do gminy podatków od nie-
ruchomościami:                              278.990 zł

n inne koszty wraz z pozostałymi kosztami 
operacyjnymi, w tym koszty ubezpieczeń, 
koszty informowania mieszkańców wynika-
jące z zadań statutowych Spółdzielni, koszty 
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(Ciąg dalszy ze str. 11)

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
ADMINISTRACJI OSIEDLA ŚCIEGIENNEGO 

ZA 2018 ROK ORAZ ZAŁOŻENIA NA ROK 2019
dewastacji, wymiany źródeł światła, koszty 
PFRON, za usługi windykacyjne:   

263.794 zł

Obok dla zobrazowania istniejących proporcji 
w kosztach eksploatacji przedstawiamy  

na wykresie nr 3 szacowane koszty eksploatacji 
w 2018 roku 

Opłaty na fundusz remontowy dzielone są na:
1. część „A” - z przeznaczeniem na finansowanie 

remontów kapitalnych i modernizacyjnych, 
głównie o charakterze energooszczędnym 
w skali całej Spółdzielni, wysokość odpisu 
na tę część funduszu remontowego jest usta-
lana uchwałą Rady Nadzorczej w kwocie 
jednakowej dla całości zasobów Spółdzielni, 
w tym także dla lokali stanowiących tzw. 
odrębną własność,

2. część „B” wraz z odpisem na remonty dźwi-
gów, który obciąża tylko lokale w budynkach 
wyposażonych w dźwigi – dotyczy akumulacji 
środków finansowych na rzecz remontów 
wykonywanych w poszczególnych osiedlach, 
o ich wysokości jak i kierunkach wydatko-
wania decydują właściwe statutowo organy 
Spółdzielni – Rady Osiedli, a pośrednio także 
Rada Nadzorcza, wysokość odpisów wynika 
więc zarówno z aktualnych potrzeb w zakresie 
remontów, jak i założeń polityki Spółdzielni 
w zakresie odtwarzania i modernizacji  zarzą-
dzanych zasobów mieszkaniowych.  

Znaczną kwotę wydatków z funduszu remon-
towego część „B” w roku 2018 Osiedle poniosło           
w wyniku realizacji Uchwał Rady Nadzorczej 
KSM: 
1. nr 8/2013 o zasadzie przeksięgowywania 

kwoty 0,20 zł/m2/m-c, co daje 298.040 zł 
rocznie z funduszu remontowego Osiedla część 
„B” na fundusz remontowy część „A”, celem 
zmniejszenia wielkości ujemnych sald na tej 
części funduszu. Tak więc stawka odpisu na 
fundusz remontowy część „B” Osiedla jest 
mniejsza o 0,20 zł/m2/m-c. 

2. nr 65/2015 o przeksięgowaniu należności za 
roboty wykonane podczas docieplania budyn-
ków, które były finansowane z funduszu „A” 
a faktycznie pozostają w zakresie finansowania 
funduszu „B” Osiedla. W roku 2018 była to 
kwota 236.510 zł.

Przeksięgowania te skutkują wprawdzie po-
mniejszeniem kwoty przeznaczonej na remonty re-
alizowane w Osiedlu w ciężar części „B” funduszu 
remontowego, ale pozwalają na wcześniejszą spłatę 
zobowiązań na części funduszu remontowego „A”.

Zestawienie kosztów prac finansowanych 
z funduszu remontowego część „A” w latach    
1992-2018 dla poszczególnych budynków Osiedla 
przedstawia tabela na str. 13. Obejmuje ona:: 

Zestawienie kosztów  ulepszeń i prac poniesio-
nych w okresie od roku 1992 do dnia 31.12.2018 
z centralnej części funduszy remontowych Spół-
dzielni (remontów kapitalnych + fundusz „A”) 

700 411,63 zł 

1 375 865,08 zł 

119 293,55 zł 

2 395 297,08 zł 

774 325,54 zł 

417 031,46 zł 

30 009,98 zł 

82 232,01 zł 

104 791,59 zł 

49 797,76 zł 

90 332,13 zł 

Koszty obsługi osiedla

Inne koszty eksploatacji

Energia elektryczna poza lokalem

Woda i kanalizacja

Wywóz nieczystosci, wraz z
wywozem dużych gabarytów

Usługi gospodarzy

Koszt rozliczenia wody

Legalizacja, wymiana wodomierzy

Konserwacja dźwigów

Konserwacja domofonów

Pakiet podstawowy RTV

Wykres nr 3
SZACOWANE KOSZTY EKSPLOATACJI W 2018 ROKU

oraz naliczonych wpływów z odpisów na dzia-
łania energooszczędne i termomodernizacyjne 
z uwzględnieniem środków przeksięgowanych 
z funduszu remontowego część „B”, zasilenia 
środkami z funduszu interwencyjnego oraz 
obowiązkowej 2,5% partycypacji z fund. rem. 
cz. „B” na pokrycie części kosztów komplekso-
wych robót ociepleniowych (wg kosztów w dacie 
poniesienia w zł, z uwzględnieniem kosztów 
odsetek od pożyczek i kredytów do spłaty po 
31.12.2018 r.)

Najstarsze budynki Osiedla liczą prawie 45 lat. 
Stopień ich zużycia jest inny niż tych dwudzie-
stoparoletnich, w związku z czym inne są też po-
trzeby remontowe poszczególnych nieruchomości, 
również z uwagi na ich różnorodne konstrukcje. 
Dla zrównania standardu budynków w roku 2013 
rozpoczęto w zasobach Osiedla prace związane 
z modernizacją klatek schodowych jako realizację 
wniosku przyjętego przez Zebranie Osiedlowe. 

Koszty planowanego zakresu robót w roku 
rozpoczęcia prac  mieściły się w ramach wpływów 
na fundusz remontowy część „B”. Zawarta przez 
Zarząd umowa z wykonawcą jest korzystna dla 
Osiedla ze względu na możliwość spłaty należ-
ności w ciągu 10 lat i dawała Osiedlu możliwość 
realizacji również innych robót remontowych. 
Jednak w trakcie prowadzenia prac mieszkańcy 
wnioskowali o wykonanie dodatkowych robót, 
które nie zostały ujęte w kosztorysach umownych. 
Wykonano np. wymianę drzwi wejściowych do 
klatek schodowych, wymianę oświetlenia czy 
remont schodów wejściowych do budynków. 

Wartość umowy wzrosła i Osiedle zanotowało 
wynik ujemny na funduszu remontowym część 
„B”, w konsekwencji czego Rada Nadzorcza na 
posiedzeniu w dniu 20.09.2016 r. zobowiązała 
Osiedle „Ściegiennego” do opracowania i przedsta-
wienia Radzie Nadzorczej programu naprawczego 
dot. oddłużenia na funduszu remontowym część 
„B” wraz z harmonogramem spłat.  

W planie remontów Osiedla część „B” na rok 
2018 ujęto spłatę rat za wykonane już moder-
nizacje klatek schodowych, remonty dźwigów, 
spłatę pożyczki z funduszu interwencyjnego, 
oraz zabezpieczono kwotę 600.000 zł na roboty 
inne (roboty awaryjne), z której wykorzystano 
448.859 zł, na wymianę pionów kanalizacyjnych 
na budynkach wysokich, których zły stan tech-
niczny powodował zalewania mieszkań oraz na 
zabezpieczenie substancji budynkowych przed  
niszczeniem przez wykonanie robót elewacyj-
nych na balkonach i tarasach. Konsekwentna 
realizacja programu naprawczego ograniczająca 
wykonywanie prac jedynie do robót bezwzględnie 
koniecznych skutkowała zmniejszeniem salda 
ujemnego na tym funduszu na koniec 2018 roku do 
116.256 zł, przy ubiegłorocznym zakończeniu roku 
kwotą -268.205 zł. W saldzie kończącym ubiegły 
rok mieści się kwota 100.000 zł za dokonaną 
już w 2018 r. wymianę pionów kanalizacyjnych  
w budynku przy ul. Józefowskiej 84, której płat-
ność została przesunięta na rok 2019. Reasu-
mując jest to wynik bardzo dobry świadczący 
o gospodarnym zarządzaniu zasobami Osiedla. 
Decyzją Rady Osiedla czasowo zrezygnowano 
z wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
ADMINISTRACJI OSIEDLA ŚCIEGIENNEGO 

ZA 2018 ROK ORAZ ZAŁOŻENIA NA ROK 2019
Adres

Razem 
koszty  
za lata  

1992 -2018

Wpływy z 
odpisów za lata  

1997-2018*

Saldo 
(3-2)

Saldo na  
1 m2 

p.u.m.

Średnie 
saldo 

statystyczne 
na 1 lokal

1 2 3 4 5 6

Daszyńskiego 15-21 391 601 1 157 854 766 254 246,27 24 717,86

Mikusińskiego 5-15 1 434 570 1 873 293 438 723 88,12 4 874,70

Mikusińskiego 17-23 872 858 1 251 689 378 831 113,75 6 313,86

Rożanowicza 7 - 13 52 883 420 920 368 038 86,01 6 691,59

Jabłoniowa 35c-41c 872 611 1 123 015 250 404 82,63 3 577,19

Jabłoniowa 35a-41a 875 282 1 123 022 247 740 81,75 3 539,14

Jabłoniowa 35b-41b 882 011 1 122 842 240 832 79,47 3 440,45

Rożanowicza 1 37 461 237 238 199 778 315,06 22 197,52

Rożanowicza 3 - 5 19 710 197 984 178 274 91,44 8 103,37

Rożanowicza 15-17 24 819 190 669 165 850 85,08 7 210,88

Jabłoniowa 44 268 008 397 553 129 545 120,84 5 181,82

Jabłoniowa 50 292 547 400 783 108 236 100,03 4 329,42

Morelowa 12 309 695 400 213 90 518 83,84 3 620,73

Jabłoniowa 42 326 661 401 183 74 522 68,77 2 980,86

Józefowska 114-118 4 591 315 4 664 054 72 738 5,89 346,37

Jabłoniowa 46 326 555 399 137 72 581 67,41 2 903,25

Jabłoniowa 54 365 153 432 417 67 264 57,56 2 690,57

Gruszowa 1 333 268 395 443 62 174 58,26 2 486,97

Gruszowa 9 338 943 394 789 55 846 52,55 2 233,85

Gruszowa 3 341 199 396 524 55 325 51,74 2 213,01

Gruszowa 7 351 875 395 256 43 382 40,66 1 735,27

Józefowska 35b 314 641 352 637 37 996 40,25 1 899,81

Jabłoniowa 48 373 136 395 212 22 076 20,69 883,03

Rysia 10-12a 540 229 550 753 10 525 7,11 404,79

Józefowska 84-88 4 712 197 4 683 505 -28 692 -2,32 -136,63

Ściegiennego 90 509 161 400 423 -108 739 -101,95 -4 349,55

Józefowska 94-98 4 820 189 4 698 199 -121 990 -9,83 -580,91

Karłowicza 15-b 662 688 486 675 -176 013 -104,14 -3 911,41

Brzoskwiniowa 21 833 979 409 498 -424 482 -397,12 -16 979,27

Józefowska 114a-118a 5 006 385 4 398 158 -608 226 -52,44 -3 071,85

Kotlarza 9-e 2 474 416 1 557 671 -916 745 -218,75 -10 186,06

Mikusińskiego 20-24 1 833 247 781 978 -1 051 269 -500,34 -23 361,53

Nowowiejskiego 12-e 2 994 917 1 593 429 -1 401 488 -332,91 -15 572,09

Kotlarza 7-e 3 513 043 1 615 314 -1 897 729 -453,38 -21 085,87

Nowowiejskiego 8-e 3 649 100 1 628 800 -2 020 300 -475,85 -22 447,78

Nowowiejskiego 6-e 3 738 529 1 609 270 -2 129 259 -512,19 -23 658,43

Kotlarza 5-f 4 190 583 1 922 029 -2 268 554 -461,44 -21 605,28

RAZEM 53 475 465 44 459 431 -9 016 034 -72,60 -3 846,43

*uwzględnia środki przeksięgowane z fund. rem. cz. „B” i fund. Interwencyjnego
Zestawienie nie uwzględnia kosztów wymiany wodomierzy i podzielników c.o.

i odsunięto w czasie refundacje za okna wymie-
nione przez mieszkańców we własnym zakresie. 
Wynik ujemny ma charakter przejściowy i wiąże 
się ściśle z realizowaną przez Osiedle strategią 
kompleksowej polityki remontowej i modernizacją 
klatek schodowych. 

Strukturę wydatków z funduszu remontowego 
część „B” w 2018 roku przedstawia wykres  

nr 4 na str. 14.

Osiedle Ściegiennego to wyodrębnione organi-
zacyjnie i gospodarczo osiedle Katowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej, co oznacza, że gospodaruje 
środkami finansowymi uzyskiwanymi z opłat 
miesięcznych wnoszonych przez użytkowników 
lokali mieszkalnych i garaży oraz najemców lokali 
użytkowych wbudowanych. Tak więc planując 
roczne wpływy, zarówno na eksploatacji jak     i na 
funduszu remontowym część „B” konieczne jest 
odliczenie zaległości w opłatach miesięcznych. 
Na koniec 2018 roku zaległości w opłatach za 
mieszkania na naszym Osiedlu wyniosły 630.710 zł  
(w tym należności bieżące, zasądzone i sporne, 
czyli pozostające w toku postępowań sądowych)            
i w stosunku do analogicznego okresu roku po-
przedniego zmalały o ok. 22.200 zł. Zaległości 
te dotyczą 656 mieszkań. Z ogólnej kwoty za-
dłużenia kwota 113.250 zł została zasądzona od  
14 dłużników na rzecz Spółdzielni, a kwota 80.710 
zł pozostaje w toku postępowań sądowych doty-
czących 13 lokali. Jak widać kwota zaległości 
jest wysoka, co ma znaczący wpływ na płynność 
płatniczą Spółdzielni, zarówno za usługi eksplo-
atacyjne świadczone przez firmy zewnętrzne, 
a także ogranicza realizację robót remontowych. 

Najwyższe zadłużenie w wysokości 983,27 
zł przypadające średnio na lokal mieszkalny             
w budynku zanotowano na nieruchomości przy 
ul. Daszyńskiego 15-21, gdzie na 31 mieszkań  
9 zalega z opłatami. Natomiast najniższe średnie 
zadłużenie w wysokości 38,49 zł występuje na 
budynku przy ul. Jabłoniowej 42, gdzie z opłatami 
zalega 7 mieszkań na 25 w budynku.

Osoby zalegające z opłatami są zapraszane 
na spotkania z Administracją i Komisją Roz-
jemczą Rady Osiedla, które odbywają się sześć 
razy w miesiącu, w różnych godzinach, również 
popołudniowych dogodnych dla mieszkańców. 
W roku 2018 odbyły się 72 takie spotkania, na któ-
re zaproszono 401 osób. Niestety jedynie 66 z nich 
skontaktowało się w celu wyjaśnienia przyczyn 
powstania zaległości i złożenia deklaracji spłaty 
zadłużenia w opłatach miesięcznych.  Łączna kwo-
ta zadłużenia wszystkich zaproszonych wyniosła 
608.302 zł, z czego spłacono 325.058 zł (tj. prawie 
53,5%). Liczba osób podejmujących rozmowy 
ze Spółdzielnią maleje z roku na rok. W Admi-
nistracji Osiedla lub na spotkaniach z Komisją 
Rozjemczą dłużnicy mogą uzyskać informację 
na temat możliwości ubiegania się o dodatek 
mieszkaniowy lub inną celową formę pomocy 
społecznej.  Wg stanu na grudzień 2018 r. 29 go-

(Dokończenie na str. 14-15)
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(Dokończenie ze str. 13)

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
ADMINISTRACJI OSIEDLA ŚCIEGIENNEGO 

ZA 2018 ROK ORAZ ZAŁOŻENIA NA ROK 2019
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Wykres nr 4
STRUKTURA KOSZTÓW FUNDUSZU REMONTOWEGO „B”

OSIEDLA ŚCIEGIENNEGO W 2018 ROKU

Budynek przy ul. Mikusińskiego 20-24 przed i po pracach termomodernizacyjnych wykonanych w 2018 r.

spodarstw domowych korzysta z tej formy pomocy 
na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 
7.140 zł miesięcznie. Zadłużenia mieszkańców 
kierowane są na drogę postępowania sądowego, 
a czasem nawet egzekucji komorniczej. Znaczna 
część zadłużeń przed skierowaniem ich na drogę 
sądową windykowana jest przez specjalistyczne 
firmy, które posiadają narzędzia do ujawnienia 
majątku dłużnika w celu zabezpieczenia roszczeń. 
Pracownicy Administracji pozostają w kontakcie 
z Oddziałami Terenowymi Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Katowicach w sprawach, 
w których udział Spółdzielni nie wykracza poza 
zakres na jaki pozwala ustawa o ochronie danych 
osobowych. Współpracujemy również w sprawach 
trudnych  i złożonych problemowo z pracownikiem 
na stanowisku ds. pomocy członkom i wolonta-
riatu, który swoją fachowością i doświadczeniem 
wspomaga nasze działania. Szczególnie trudne 
przypadki przekazywane są do dalszego prowa-
dzenia przez tego pracownika. Zauważamy, że 
w ostatnim roku znacznie wzrosła liczba przy-
padków, gdzie osoby starsze i często samotne nie 
radzą sobie z problemami zdrowotnymi i ogólnymi 

sprawami związanymi z codzienną egzystencją. 
W tych przypadkach w znacznym stopniu przy-
datna jest czujność sąsiadów, która pozwala na 
podjęcie działań mających na celu udzielenie 
szeroko pojętej pomocy.

Na str. 14 na wykresie nr 5 i w tabeli  
na str. 15  zobrazowano wielkość zadłużenia  

na poszczególne nieruchomości,  
w przeliczeniu na m2 lokalu mieszkalnego. 

Zarówno Spółdzielnia, jak i Rada Osiedla mają 
świadomość, że wielu Mieszkańców znajduje 
się w trudnej sytuacji finansowej spowodowanej 
często brakiem pracy czy poważną, długotrwałą 
chorobą. Coraz częściej notujemy jednak przy-
padki, że przyczyną powstawania zaległości są 
kredyty zaciągane przez mieszkańców zarówno 
w bankach jak i u innych pożyczkodawców lub 
zakupy ratalne pociągające za sobą wysokie koszty 
i odsetki. W tych przypadkach to Spółdzielnia, 
a więc pozostali mieszkańcy Osiedla kredytują 
zobowiązania płatnicze dłużników. Niepokojące 
jest lekkoduszne podejście dłużników do swoich 
zobowiązań wobec Spółdzielni. Często spotyka-
my się wręcz z oburzeniem, że „ośmielamy się” 
upominać dłużników o regularne wnoszenie opłat.

ZAŁOŻENIA DZIAŁALNOŚCI  
GOSPODARCZEJ OSIEDLA  

ŚCIEGIENNEGO NA ROK 2019 

Koszty eksploatacji, jak co roku zawierają 
prognozowane koszty dotyczące eksploatacji 
i utrzymania naszych zasobów. Układając plan 
kosztów eksploatacji, przede wszystkim podli-
czamy wszystkie wydatki stałe, które jak co roku 
musimy zapłacić Katowickim Wodociągom, przed-
siębiorstwom energetycznym, Urzędowi Miasta 
oraz wykonawcom wszystkich obligatoryjnych 
kontroli budowlanych. Koszty eksploatacji to 
wydatki od których nie można „uciec”, powtarzają 
się cyklicznie i nie można z nich zrezygnować. 
W roku 2019 planujemy koszty w wysokości     
6.482.070 zł, przychody w wysokości 6.347.862 
zł (bez bilansu otwarcia i podatku). 

W zakresie funduszu remontowego część „B” 
planujemy niewiele wydatków, gdyż koszty 
rozliczeń długoterminowych za modernizację 
i remonty klatek schodowych wraz z ujemnym 
bilansem otwarcia roku 2019 pochłaniają prze-
ważającą kwotę szacowanych wpływów. Poniżej 
przedstawiamy planowane koszty do pokrycia 
z prognozowanych wpływów:
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Zadłużenie lokali mieszkalnych na m2 powierzchni użytkowej - stan na dzień 31.12.2018 r.

Wykres nr 5
ZADŁUŻENIE LOKALI MIESZKALNYCH NA M2 POWIERZCHNI 

UŻYTKOWEJ - STAN NA DZIEŃ 31.12.2018 R.
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
ADMINISTRACJI OSIEDLA ŚCIEGIENNEGO 

ZA 2018 ROK ORAZ ZAŁOŻENIA NA ROK 2019

 

lokale
kwota zadłużenia

ogółem zadłużone

Brzoskwiniowa 21 25 10 64,99 zł
Gruszowa 1 25 5 52,20 zł
Gruszowa 3 25 5 50,53 zł
Gruszowa 7 25 6 815,17 zł
Gruszowa 9 25 6 275,34 zł
Jabłoniowa 42 25 7 962,36 zł 38,49 zł
Jabłoniowa 44 25 3 52,40 zł
Jabłoniowa 46 25 7 66,82 zł
Jabłoniowa 48 25 5 110,76 zł
Jabłoniowa 50 25 7 48,29 zł
Jabłoniowa 54 25 6 993,28 zł 39,73 zł
Jabłoniowa 35a-41a 70 17 198,66 zł
Jabłoniowa 35b-41b 70 26 444,44 zł
Jabłoniowa 35c-41c 70 19 362,34 zł
Józefowska 35b 20 9 740,27 zł
Józefowska 84-88 210 54 548,20 zł
Józefowska 94-98 210 52 392,52 zł
Józefowska 114-118 210 50 124,90 zł
Józefowska 114a-118a 198 63 223,26 zł
Karłowicza 15-15b 45 17 280,11 zł
Kotlarza 5-5f 105 27 129,62 zł
Kotlarza 7-7e 90 30 255,12 zł
Kotlarza 9-9e 90 24 137,44 zł
Mikusińskiego 17-23 60 21 418,17 zł
Mikusińskiego 20-24 45 15 142,90 zł
Mikusińskiego 5-15 90 26 190,57 zł
Morelowa 12 25 7 60,73 zł
Nowowiejskiego 6-6e 90 19 55,00 zł
Nowowiejskiego 8-8e 90 32 213,71 zł
Nowowiejskiego 12-12e 90 20 56,33 zł
Rożanowicza 1 9 2 453,86 zł
Rożanowicza 3-5 22 7 448,65 zł
Rożanowicza 7-13 55 18 708,11 zł
Rożanowicza 15-17 23 6 170,78 zł
Daszyńskiego 15-21 31 9 983,27 zł

Wykaz zaległości przypadający na poszczególne budynki na dzień 31.12.2018 
r.

średnio na lokal 
w zł

1 624,66 zł
1 305,02 zł
1 263,15 zł

20 379,25 zł
6 883,47 zł

1 309,91 zł
1 670,47 zł
2 769,00 zł
1 207,26 zł

13 906,45 zł
31 110,77 zł
25 364,01 zł
14 805,48 zł

115 121,72 zł
82 429,61 zł
26 228,48 zł
44 204,61 zł
12 604,93 zł
13 610,32 zł
22 960,62 zł
12 369,32 zł
25 090,25 zł
6 430,40 zł

17 151,31 zł
1 518,28 zł
4 950,03 zł

19 233,90 zł
5 070,06 zł
4 084,78 zł
9 870,25 zł

38 945,94 zł
3 927,83 zł

30 481,47 zł

n wpływy z odpisów w wysokości:
3.007.340 zł 

 pomniejszone o kwotę 298.040 zł z tytułu 
przekazania części środków na przyspie-
szenie oddłużenia nieruchomości osiedla 
z tytułu zobowiązań za poniesione koszty 
wykonanych remontów w latach wcześniej-
szych oraz o kwotę 247.030 zł (uchwała RN 
KSM 65/2015) dotyczącej pokrycia części 

kosztów robót dodatkowych wykonanych 
przy ociepleniu, 

n inne wydatki jak niżej: 
1. odpis na fundusz interwencyjny:     31.700 zł
2.	spłata pożyczki zaciągniętej z funduszu inter-

wencyjnego wraz z odsetkami:       66.810 zł
3. spłata rat za wykonane roboty modernizacyjne 

klatek schodowych:                    1.503.140 zł
4. remonty dźwigów                  75.000 zł 
5. rezerwa na roboty awaryjne:         700.000 zł 

Wynik roku planowany jest na ok. -14.380 
zł, a planowany bilans zamknięcia roku 2019 
na funduszu remontowym Osiedla część „B” 
wyniesie -30.636 zł.

Tą drogą dziękujemy mieszkańcom Osie-
dla za włączanie się we współgospodarzenie 
zasobami Osiedla poprzez bieżące zgłasza-
nie spostrzeżeń, wniosków i uwag, które są 
rozpatrywane a przede wszystkim pomocne 
w procesie bieżącego zarządzania, poprawy 
jakości pracy, jak również brane pod uwagę 
przy konstruowaniu planów gospodarczo-fi-
nansowych na lata następne.

Administracja Osiedla Ściegiennego Kato-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej tą drogą 
dziękuje Zarządowi KSM, Radzie Nadzorczej, 
Radzie Osiedla oraz mieszkańcom za okazywane 
wsparcie i  pomoc w  bieżącym działaniu i roz-
wiązywaniu niełatwych problemów dotyczących 
naszej społeczności osiedlowej, które powstały 
w zasobach naszego Osiedla.

Kierownik Administracji 
Osiedla „Ściegiennego”
mgr EWA DOMAGAŁA

– Proszę nie wyburzać pawilonu po kotłowni 
przy ul. Jabłoniowej 48. Takie przedsięwzięcie 
wiąże się bowiem z poniesieniem kosztów przez 
Spółdzielnię, a także koniecznością znalezienia 
innego miejsca na magazyn.  Należy pawilon ten 
odnowić i przywrócić mu estetyczny wygląd.

– Nie podjęto działań zmierzających do wy-
burzenia pomieszczenia po miejscu składowania 
opału, które obecnie wykorzystywane jest jako 
pomieszczenie magazynowe dla potrzeb Admi-
nistracji Osiedla  “Ściegiennego“.

– Mieszkańcy Osiedla Ściegiennego wyrażają 
swoje zadowolenie z profesjonalnego zarządzania 
i bieżącego administrowania zasobami, a także 
swoje uznanie dla wnoszonego zaangażowania 
Zarządu, Administracji Osiedla i pozostałych 
pracowników w kreowaniu wizerunku Kato-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w okresie 60 
lat jej istnienia. Prosimy o publikację wniosku 
we ,,Wspólnych Sprawach”.

– Wniosek zmotywował pracowników do 
dalszej sumiennej i efektywnej pracy na rzecz 
społeczności osiedlowej.

Katowice, dnia 8.02.2019 r.

REALIZACJA
WNIOSKÓW PRZYJĘTYCH 

PRZEZ
ZEBRANIE OSIEDLOWE

OSIEDLA ŚCIEGIENNEGO
W DNIU 28.02.2018 ROKU
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
SPOŁECZNO-KULTURALNEJ 

KLUBU „JÓZEFINKA” KSM W 2018 R. 
Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna 

na Osiedlu im. ks. P. Ściegiennego prowa-
dzona była w oparciu o Klub „Józefinka” 

KSM. Rok 2018 był kolejnym pracowitym okre-
sem w historii naszej placówki. Kontynuowaliśmy 
dobre, sprawdzone wzory merytorycznych cykli 
programowych oraz proponowaliśmy „nowinki”, 
wprowadzaliśmy w życie nowe pomysły na spędza-
nie wolnego czasu dzieci, młodzieży i seniorów. 
Wśród nich na uwagę zasługują:
n  „Spotkania świąteczno-noworoczne ”
n  „Koncert Noworoczny ”
n  Spotkania mieszkańców podczas:
– wystaw twórczości naszych mieszkańców 

(malarstwo, fotografie),
–  spotkań z muzyką – np. z twórczością Jacka 

Kaczmarskiego, 
–  „Dzień Puszystych” - zdrowi mieszkańcy 

KSM  (spotkanie z dietetykiem),
–  „Dzień Teściowej” zdrowe i zgodne egzy-

stowanie rodzin w zasobach KSM (spotkanie 
z psychologiem rodzinnym),

– Dzień Babci i Dziadka,
–  Życzenia świąteczne dla wszystkich mieszkań-

ców Osiedla im. ks. P. Ściegiennego (kartki 
ręcznie robione rozdawane przez dzieci),

– Spacery – odwiedziliśmy wszystkie Osiedla 
KSM z dziećmi  w ramach Akcji Zima  2018 
i Akcji Lato 2018 - były to spotkanie z miesz-
kańcami i spacer z przewodnikiem,

– Majówki  – odwiedziliśmy wszystkie Osie-
dla KSM z Seniorami- spotkania i spacery  
z przewodnikiem + wypoczynek w Katowic-
kich Parkach,

–  Spółdzielczy Dzień Sąsiada – biesiada ze 
śpiewem i tańcami,

–  Podchody Rodzinne – integracja rodzin i współ-
lokatorów KSM, wspólna zabawa, (zagadki, 
rebusy, szukanie odpowiedzi na pytania dot. 
KSM, warsztatowe przygotowanie upominków  
dla zwyciężców,

–  „Dzień Walki z Cukrzycą – zdrowi mieszkańcy  
KSM” - Spotkanie z lekarzem diabetologiem 
i dietetykiem,

–  „Spółdzielczy Dzień Seniora” – biesiada, 
–  „Światowe Dni Misia - potrzeba bezpieczeństwa 

w każdym wieku” + spotkanie z policjantami  
(dla dzieci Sznupek, dla dorosłych dzielni-
cowi),

–  „Czas zadumy i refleksji - koncert muzyki  
F. Chopina, 

–  „Barbórka po Śląsku” – biesiada ze śpiewem,
–  „Mikołajki „ - spotkania dla Seniorów oraz 

dla dzieci (+ spektakl Teatru SKRZAT z Kra-
kowa),

– „Radosne oczekiwanie ” oraz tradycje i zwycza-
je wigilijne - spotkania dla Klubu Seniora, osób 
starszych i samotnie mieszkających w zaso-
bach KSM, spotkania opłatkowe w sekcjach, 
itd.,

– Dni Otwarte Klubu „Józefinka” - prezentowa-
nie oferty KSM, Klubu „Józefinka”, wystawy 
fotograficzne „Osiedla Katowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej” (zdjęcia wykonane podczas 
Akcji Lato);  zajęcia pokazowe,  itp.

– wyjazdy autokarowe na grzybobranie 
itp.

W sumie, przy prognozowanych wpływach 
w wysokości 149.470 zł, w tym:
n  odpisy z lokali mieszkalnych, użytkowych, 

garaży                                            101.750 zł
n  sponsoring                                            200 zł

n odpłatności za imprezy                   6.050 zł
n odpłatności za sekcje                       14.690 zł 
n	korzystanie z pomieszczeń                6.280 zł
n  dodatnim bilansie otwarcia               20.500 zł 
n i prognozowanych wydatkach w wysokości  

144810 zł 
 w tym:
n  koszty organizacyjne                     108.770 zł
n Akcja Zima    5.480 zł
n Akcja Lato                                          2.080 zł
n imprezy                                               5760 zł
n  sekcje, zespoły                                  22.720 zł
n oraz dodotnim saldem końcowym w wysokości 

4.660 zł
W roku 2018 Klub „Józefinka” KSM zorga-

nizował  ponad 180  imprez, w których  wzięło  
udział łącznie ponad  3000  uczestników. Bar-
dzo często były  to spotkania trzech pokoleń, 
pogłębiające więzi rodzinne poprzez wspólne 
wyjazdy, wyjścia, wspólną zabawę, pracę czy 
po prostu spędzanie wolnego czasy razem. 
Klub „Józefinka” KSM wychodząc naprzeciw 
potrzebom mieszkańców naszego Osiedla ofero-
wał szereg zajęć w sekcjach, klubach czy kołach 
zainteresowań oraz bogatą gamę imprez i uro-
czystości takich jak m.in.: Walentynki, Śniadania 
Wielkanocne, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka,    
spotkania z medycyną, prawem, ciekawymi ludź-
mi, wyjścia do profesjonalnych placówek kultury 
(kino, teatr, filharmonia...), do zaprzyjaźnionych 
klubów KSM, MDK i wiele, wiele innych...

Do tradycji już należy organizacja dwóch du-
żych akcji dla dzieci i młodzieży podczas ferii 
zimowych i wakacji letnich:
n  AKCJA ZIMA 2018   (od stycznia do  marca)
n  AKCJA LATO 2018   (od lipca do września)  

Poza tym mieszkańcy Osiedla im.ks.P.Ściegien-
nego korzystali z cyklicznych (1 raz w miesiącu) 
koncertów org. przez MDK Zawodzie, pokazów 
filmowych w Centrum Sztuki Filmowej, ze spotkań 
i projekcji „Kina Kobiet” w Kinie HELIOS, wyjść 
do Teatru im.Wyspiańskiego w Katowicach, do 
NOSPR, Filharmonii Śląskiej... (częste wyjścia 
do Filharmonii Śląskiej „wyłuskały” z Osiedla 
sporą, bo około 30 osobową grupę melomanów!

Poza propozycjami Klubu „Józefinka” miesz-
kańcy Osiedla korzystali z bogatej oferty przygo-
towanej przez Dział Społeczno-Kulturalnej KSM. 
M. in. brali udział w różnego typu wyjazdach, np.
n na narty,
n	na baseny termalne,
n na wczasy dla Seniorów.
n na wycieczki autokarowe,
n  na pikniki dla niepełnosprawnych.

Ponadto w Klubie „Józefinka” KSM w 2017 
roku funkcjonowało 13 sekcji stałych (16 grup)  
skupiających około 200 uczestników od lat 2 do 
86 (!) (systematyczne spotkania 1-2 razy w ty-
godniu), gościliśmy Koło Emerytów Rencistów 
i Inwalidów nr 13 (liczące ponad 60 osób)... 
Z pomieszczeń Klubu korzystali też mieszkańcy 
Osiedla organizujący uroczystości rodzinne, po-
kazy, prelekcje itp.

Najmłodsi mieszkańcy Osiedla uczestni-
czyli w takich zajęciach jak: Klub Malucha  
(od lat 2-5, uczestniczą w zajęciach w to- 
warzystwie opiekunów), plastyka,  nauka ję-
zyka angielskiego (4 poziomy), lektury na 
wesoło, rozrywki umysłowe, gra w szachy.  
Trochę dojrzalsi korzystali z zajęć aerobiku, gim-
nastyki MIX, Gimnastyki 60+,  zajęć rekreacyj-
no-ruchowych (Nordic Walking), Klubu Seniora 

czy Babcinych Robótek, z  wspólnego śpiewania 
z zespołem „Józefinki”, dla wszystkich dostępna 
była 2-stanowiskowa salka komputerowa i gry 
wideo na konsoli Sony Playstation 2 oraz stoły 
do tenisa stołowego.

Największa rozbieżność wiekowa była 
i jest widoczna w Klubie Biegacza „Józefinka”  
(od lat 7-77, ale biegają też rodzice z dziećmi 
w wózkach!), który nadaje naszemu klubowi 
„sportowy” charakter, ponieważ widać naszych 
zawodników na Osiedlu, na imprezach sporto-
wych organizowanych przez MOSiR i TKKF 
na terenie Śląska, a także na terenie całej Pol-
ski, gdzie „dojrzalsi” biegacze przemierzają 
trasy maratonów (42.196 km). Udział zawod-
ników i zawodniczek w biegach przełajowych, 
ulicznych i maratonach dokumentują liczne 
dyplomy zdobiąc ściany Klubu oraz puchary 
i medale przeliczane bardzo często przez po-
czątkujących i marzących o sukcesach biegaczy.   
Dla wszystkich zainteresowanych organizowane 
były bezpłatnie DOD (Dni Otwartych Drzwi), 
na które licznie przybywały dzieci niekorzystające 
z działalności sekcji i form stałych.

W swej działalności społeczno-kulturalnej Klub 
„Józefinka” KSM współpracuje z innymi Klubami 
KSM oraz ze środowiskiem: szkołami (np. Szkoła 
Podstawowa nr 17, Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych i Elektrycznych), z MBP filia nr 6, świetlicą 
„Puchatki” (działającą przy kościele parafialnym 
pw. św. Józefa Robotnika).

A w roku 2019 planujemy kontynuować dzia-
łalność już istniejących sekcji oraz uruchomić 
nowe, wynikające z potrzeb środowiska, nadal 
uatrakcyjniać zajęcia, zwiększając komfort, wygo-
dę, ilość i jakość naszej działalności na co ogółem 
planuje się przeznaczyć kwotę 152.890 zł, w tym: 
koszty organizacyjne – utrzymanie placówki, 
ubezpieczenia, płace pracowników oraz wydatki 
programowe – Akcja Lato, Akcja Zima, Imprezy 
i Sekcje.

Przy okazji podsumowania roku 2018 dzięku-
jemy serdecznie wszystkim wspaniałym ludziom, 
dzięki którym Klub „Józefinka” KSM działa i może 
się rozwijać.

Dziękujemy Zarządowi KSM za przeprowa-
dzenie długo oczekiwanego remontu ( w tym 
wymiana instalacji wodno -kanalizacyjnej w całym 
pawilonie) oraz modernizację naszej placówki 
(malowanie pomieszczeń, wymiana drzwi, pod-
łóg...) dzięki czemu w Klubie „Józefinka” KSM 
zrobiło się świeżo, jasno i przyjemnie co zauważają 
wszyscy odwiedzający nasz klub mieszkańcy 
i sympatycy KSM.

Dziękujemy Radzie Osiedla za zrozumienie 
i serce dla działalności społeczno - kulturalnej 
na rzecz mieszkańców i środowiska.

Dziękujemy Administracji Osiedla Ście-
giennego za życzliwość, współpracę, wsparcie  
i bieżącą pomoc.

Szczególnie dziękujemy naszym członkom 
i mieszkańcom, zwłaszcza uczestnikom zajęć  
i imprez, iż są zainteresowani współtworzeniem 
Klubu i za korzystanie z naszych propozycji. Dzię-
kujemy za Waszą obecność i przychylne opinie.

Zapraszamy do dalszej współpracy! Jesteś- 
my otwarci na potrzeby i propozycje naszych  
mieszkańców.

Kierownik 
Klubu „Józefinka” KSM
mgr GENOWEFA WADELIK


