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Administracja i Rada Osiedla  
Osiedla im. Ks. P. Ściegiennego

40-111 Katowice, ul. Jabłoniowa 52
Zarząd KSM 

40-168 Katowice, ul. Klonowa 35c 
e-mail: zarzad@ksm.katowice.pl 
lub kancelaria@ksm.katowice.pl

SZANOWNI CZŁONKOWIE KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI 
MIESZKANIOWEJ Z OSIEDLA IM. KS. P. ŚCIEGIENNEGO

Jak co roku Administracja i Rada Osiedla przekazują Państwu sprawozdanie 
z działalności w poprzednim roku – 2021, a także zamierzenia remontowe 
i eksploatacyjne na bieżący rok – 2022. Stosowną okresową informację Zarządu 
(roczne sprawozdanie) opublikowało lutowe  wydanie naszego miesięcznika 
„Wspólne Sprawy”.

Tradycyjnie materiałom takim towarzyszyło zaproszenie na Zebranie Osie-
dlowe, zwoływane na podstawie § 99 ust. 3 i 4 Statutu KSM. W tym roku, już po 
raz drugi  – ze względu na trwający od dwóch lat w naszym kraju stan epidemii 
koronawirusowej i wprowadzone państwowe obostrzenia – Zebrania muszą być 
odsunięte w czasie, do momentu pełnego odwołania obowiązującego zakazu 
organizowania tego typu zgromadzeń.

Prosimy o zapoznanie się z treściami zawartymi w niniejszym dodatku do 
„Wspólnych Spraw”, jaki do Państwa dotarł. Administracja i Rada Osiedla oraz 
Zarząd KSM oczekują na ewentualne Państwa uwagi, propozycje i wnioski 
dotyczące przedstawionych materiałów. Kierować je można pisemnie poprzez 
tradycyjną pocztę lub internetowym e-mailem na stałe adresy, które dla przy-
pomnienia zamieszczone są obok.

Niniejszy materiał został przekazany również mieszkańcom Osiedla niebę-
dącym członkami Spółdzielni.

Pozostajemy z życzeniami dobrego zdrowia i możliwości rychłego spotkania się.
ZARZĄD KSM, ADMINISTRACJA i RADA OSIEDLA

Zgodnie ze Statutem Katowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej § 102, obecna Rada Osiedla 
została wybrana na Zebraniu Osiedlowym 

w dniu 2 grudnia 2019 r. na czteroletnią kadencję. 
Rok 2021 był trzecim rokiem działalności Rady 
Osiedla po wyborze w 2019 r. 

W minionym roku Rada działała w następują-
cym składzie:
1. Tadeusz NOWAK – Przewodniczący,
2. Monika PIÓRECKA-KAROLAK – Zas- 

tępca Przewodniczącego,
3. Hanna ZABOROWSKA – Sekretarz i Prze-

wodnicząca Komisji Gospodarki Zasoba-
mi Spółdzielni,

4. Jerzy SYRKIEWICZ – Przewodniczący 
Komisji Ekonomicznej,

5. Bożena MACHNIK – Przewodnicząca Ko-
misji Rozjemczej,

6. Andrzej ŁOGIEWA – Przewodniczący 
Komisji Społeczno-Kulturalnej,

7. Jan DOBROWOLSKI – Członek Rady Osie-
dla,

8. Józef GÓRAL – Członek Rady Osiedla,
9. Magdalena HABDAS – Członek Rady Osie-

dla,
10. Tadeusz OCZKO – Członek Rady Osiedla,
11. Maria STRYCZEK – Członek Rady Osiedla.

Prezydium Rady tworzą: przewodniczący, jego 
zastępca oraz sekretarz.

W roku 2021 praca Rady Osiedla odbywała 
się podobnie jak w roku poprzednim. W związku 
z trwającym zagrożeniem epidemicznym, powo-
dowanym przez wirusa SARS-CoV-2, zgodnie 
z postanowieniem Prezydium Rady Nadzor-
czej, część posiedzeń plenarnych Rady Osiedla  
i posiedzeń komisji problemowych odbywała się 
w sposób zdalny lub hybrydowy (część członków 
Rady uczestniczyła stacjonarnie, a część poza 

Osiedle im.ks. P. Ściegiennego – ulica Daszyńskiego 

siedzibą Rady Osiedla, łącząc się z pozostałymi).  
W takim przypadku wysyłanie materiałów dla 
członków Rady Osiedla odbywało się poprzez 
pocztę e-mail lub w niektórych przypadkach 
poprzez gospodarzy domów, również zbieranie 
głosów członków Rady Osiedla do omawianych 
punktów porządku obrad obywało się drogą e-
-mailową lub telefonicznie. Ze zgłoszonego tele-
fonicznie głosu członka Rady Osiedla sporządzana 
była notatka służbowa.

Rozmiar i zakres prac Rady Osiedla w 2021 
roku najlepiej charakteryzują dane liczbowe od-

nośnie ilości i różnorodności rozpatrywanych 
tematów oraz koniecznych do rozstrzygnięcia 
spraw. I tak, Prezydium Rady Osiedla spotkało się 
dwa razy, w tym raz w trybie stacjonarnym i raz 
zdalnie. Rada Osiedla w okresie sprawozdawczym 
odbyła 11 protokołowanych posiedzeń, z tego  
9 posiedzeń w trybie stacjonarnym, a 2 posiedzenia 
w trybie zdalnym.

Działalność Rady Osiedla opiera się na pracy 
czterech komisji problemowych, tj. Gospodarki 
Zasobami Spółdzielni, Ekonomicznej, Rozjem-
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czej i Społeczno-Kulturalnej. Komisje proble-
mowe w ubiegłym roku odbyły 52 posiedzenia, 
z tego 35 posiedzeń w trybie stacjonarnym, 2 
posiedzenia hybrydowo, a 15 w trybie zdalnym. 
Komisja Gospodarki Zasobami Spółdzielni odbyła 
w roku 2021: 11 posiedzeń, w tym 5 posiedzeń 
w trybie stacjonarnym, 2 posiedzenia hybrydowo,  
a 4 w trybie zdalnym. Komisja Ekonomiczna 
odbyła w roku 2021: 11 posiedzeń, w tym 7 po-
siedzeń w trybie stacjonarnym, a 4 w trybie zdal-
nym. Komisja Rozjemcza odbyła w roku 2021: 
19 cykli spotkań z dłużnikami, w tym 14 cykli 
w trybie stacjonarnym, a 5 w trybie zdalnym. 
Komisja Społeczno-Kulturalna odbyła w roku 
2021: 11 posiedzeń, w tym 9 posiedzeń w trybie 
stacjonarnym, a 2 w trybie zdalnym.

W ramach prac Komisji działających w opar-
ciu o § 103 i § 103a Statutu KSM zgodnie z ich 
kompetencjami były rozpatrywane, analizowane 
i formułowane opinie dotyczące konkretnych 
problemów i spraw kierowanych do spółdzielni 
przez mieszkańców osiedla oraz różne instytucje  
i firmy zewnętrzne. Rada Osiedla na swych po-
siedzeniach w oparciu o przedstawiane jej przez 
Komisje sprawozdania, wnioski i opinie przyjmo-
wała swoje stanowisko, przedstawiając następnie 
propozycje w sprawach pozostających w kompe-
tencji Rady Nadzorczej i Zarządu oraz podejmo-
wała decyzje i uchwały w sprawach będących 
w zakresie jej statutowo określonego działania.

Wśród najważniejszych spraw i problemów, 
którymi w 2021 roku zajmowała się Rada Osiedla 
i jej Komisje można wymienić:

l uchwalanie planów działalności gospodar-
czej, społecznej i kulturalnej na 2022 rok,  
z uwzględnieniem posiadanych środków 
finansowych oraz potrzeby zbilansowania 
przewidywanych wpływów i kosztów,

l okresową analizę i ocenę sytuacji finansowej 
Osiedla w zakresie ponoszonych kosztów  
i wpływów na eksploatacji oraz na realizo-
wanych robotach z funduszu remontowego 
część ,,B”,

l rozpatrywanie i opiniowanie prognozowanych 
zmian w opłatach miesięcznych za lokale 
mieszkalne, lokale użytkowe i garaże oraz bie-
żących spraw dotyczących działalności Osiedla  
w aspekcie ekonomiczno-finansowym,

l opiniowanie konieczności wykonania do-
datkowych remontów przy uwzględnieniu 
kryteriów ich pilności i kosztów,

l rozpatrywanie i opiniowanie wniosków miesz-
kańców o wykonanie prac remontowych w ich 
mieszkaniach oraz innych wniosków i propo-
zycji dotyczących gospodarowania mieniem 
i zasobami Osiedla,

l opiniowanie propozycji zbycia terenów bę-
dących w zasobach Spółdzielni,

l opiniowanie przygotowań Osiedla do sezonu 
zimowego oraz ocena ich realizacji,

l 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,

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

l 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,

l okresowe opiniowanie działalności progra-
mowej Klubu „Józefinka”. 

Rada Osiedla w 2021 roku podjęła 3 uchwały 
w sprawach:
l przyjęcia zbiorczego planu kosztów i przycho-

dów dotyczących eksploatacji i utrzymania 
nieruchomości Osiedla Ściegiennego na rok 
2022 w lokalach mieszkalnych, użytkowych 
i garażach wbudowanych,

l przyjęcia planu rzeczowo-finansowego re-
montów część „B” dla Osiedla Ściegiennego 
na rok 2022,

l uchwalenia planu działalności społecznej, 
oświatowej i kulturalnej dla Osiedla Ście-
giennego KSM na rok 2022.

W oparciu o § 104 Statutu KSM, jak co roku 
Rada Osiedla składa sprawozdanie ze swej dzia-
łalności, z podjętych decyzji i uchwał.

W niniejszym sprawozdaniu z działalnoś- 
ci Rady Osiedla za rok 2021 przedstawiamy  
w sposób ogólny naszą działalność, wskazu-
jąc jedynie wybrane główne zakresy i tematy 
tej działalności. Natomiast zainteresowanych 
szczegółowymi danymi odnośnie realizacji 
planu rzeczowo-finansowego Osiedla za rok 
2021 odsyłamy do sprawozdania Administracji,  
a w sprawach działalności kulturowo-oświato-
wej do sprawozdania Kierownika klubu KSM 
„Józefinka”.

Rada Osiedla, mając na względzie określo-
ne i ograniczone środki finansowe stara się  
o uwzględnienie i zaspokojenie najpilniejszych 
potrzeb mieszkańców, przede wszystkim wy-
nikających z konieczności zapewnienia bezpie-
czeństwa i komfortu zamieszkiwania, do czego 
zobligowani jesteśmy obowiązującymi przepisami 
budowlanymi, przeciwpożarowymi, sanitarnymi, 
itp. Rada na bieżąco opiniuje potrzebę wykonania 
robót w trybie awaryjnym, zapewniającym bez-
pieczeństwo zamieszkiwania. Aktualnie niepokój 
budzi stan dachów i pionów instalacji wod.-kan. 
oraz wentylacji grawitacyjnej w niektórych bu-
dynkach i mogąca pojawić się w związku z tym 
ewentualna konieczność awaryjnej ich naprawy, 
co wymaga zapewnienia i zabezpieczenia na ten 
cel niezbędnych środków finansowych. Powyższe 
sprawy są traktowane przez Administrację i Radę 
Osiedla jako ważne, wymagające w najbliższych 
latach dużego zaangażowania, a co za tym idzie 
wydatków z funduszu remontowego część ,,B”. 
Rada z przykrością, ale i z dobrze pojmowanego 
obowiązku, informuje mieszkańców, że stan tego 
funduszu budzi poważne obawy, co do możliwości 
realizacji w najbliższych kilku latach wszystkich 
zgłaszanych, nawet drobnych potrzeb remon-
towych. W związku z tym ograniczeniu ulegną 

roboty związane z poprawą standardu i estetyki 
budynków, natomiast priorytetowo traktowane 
będą zadania związane z bezpieczeństwem budowli 
i mieszkańców, ale i przy takim założeniu mogą 
wyniknąć sytuacje losowe, które przekroczą nasze 
finansowe możliwości w danym roku. Będziemy 
wówczas zmuszeni podejmować nadzwyczajne 
działania, co – jak powszechnie wiadomo – często 
rodzi w konsekwencji dodatkowe obciążenia. 
Sytuacja ta jest następstwem wielu przyczyn, głów-
nie jednak drożyzny wynikającej z postępującej 
inflacji, co w sposób istotny rzutuje na wzrost cen 
usług i materiałów, robocizny i wszelkich innych 
opłat. Nastąpiła również uchwalona przez Radę 
Nadzorczą zmiana struktury obciążeń tego fun-
duszu. Rada Osiedla liczy na zrozumienie przez 
mieszkańców sytuacji wynikającej z powyższych 
uwarunkowań i jednocześnie wyrozumiałość wo-
bec ewentualnych niedogodności, jakie mogą wy-
stąpić w najbliższym okresie.  Naszym celem jest 
przetrwanie tego trudnego czasu jak najniższym 
kosztem, bez obciążania mieszkańców nadmierny-
mi obciążeniami. Apelujemy w związku z tym do 
wszystkich mieszkańców Osiedla o zwiększenie 
dbałości o stan naszych zasobów oraz zwracanie 
uwagi na przypadki dewastacji wspólnego majątku.

W związku z trwającym zagrożeniem epide-
micznym wirusa COVID-19 i zabezpieczeniem 
przed jego skutkami, poniesione zostały również 
przez Osiedle znaczne koszty w odniesieniu do 
eksploatacji zasobów, związane z realizacją w tym 
zakresie zaleceń rządu oraz Rady Nadzorczej 
i Zarządu KSM. 

Rada Osiedla wyraża uznanie dla Administracji 
Osiedla za dobrą pracę, właściwe merytorycznie 
i skuteczne rozwiązywanie bieżących problemów 
Osiedla, w tym dbałość o dyscyplinę finansową 
oraz dobrą współpracę z Radą Osiedla.

Rada Osiedla mimo występujących trudności 
w związku z panującą pandemią, pozytywnie 
ocenia działalność Klubu „Józefinka”, a szczegól-
nie jego wkład na rzecz budowania przyjaznych  
i dobrosąsiedzkich relacji wśród mieszkańców.

Rada Osiedla szczególnie dziękuje Zarządowi 
KSM za wspieranie działań na rzecz ciągłego 
polepszenia warunków zamieszkania, tak w od-
niesieniu do budynków mieszkalnych, jak i otacza-
jącej ich infrastruktury, zgodnie niejednokrotnie 
z wnioskami mieszkańców. To życzliwe podejście 
i poparcie skutkuje widocznymi efektami w wi-
zerunku Osiedla. Liczymy szczególnie na zrozu-
mienie naszych problemów i w miarę potrzeby 
pomoc w ich rozwiązywaniu.

Rada Osiedla dziękuje wszystkim mieszkań-
com za współpracę w czasie jej działalności  
w 2021 roku oraz wnioski i uwagi w zakresie spraw 
ogólnoosiedlowych, eksploatacji zasobów, potrzeb 
remontowych zgłaszanych do Administracji.

Rada Osiedla, przedstawiając powyższe spra-
wozdanie ze swej działalności za 2021 rok, wnosi 
o jego przyjęcie.

Za Radę Osiedla
Przewodniczący 
TADEUSZ NOWAK
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Wykres nr 1

STRUKTURA ZASOBÓW OSIEDLA ŚCIEGIENNEGO
WG KRYTERIUM WŁASNOŚCI LOKALI

Szanowni Mieszkańcy Katowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej, Administracja Osiedla 
Ściegiennego przedstawia sprawozdanie 

z działalności administracyjno-gospodarczej Osie-
dla w oparciu o wykonanie rzeczowe i finansowe 
za rok 2021, którego zasięg i zakres działania 
charakteryzują dane liczbowe obrazujące reali-
zację zadań.

W roku sprawozdawczym podstawowe zada-
nia wynikały z planu gospodarczo-finansowe-
go i działalności społeczno-kulturalnej Osiedla, 
których założenia zostały przyjęte przez Radę 
Osiedla Uchwałą Nr 3/2021 z dnia 9.12.2021 r. 
Rada Nadzorcza KSM w dniu 23.02.2021 r. za-
twierdziła uchwałą nr 1/2021 – plan gospodarczy 
oraz program działalności społecznej i kultural-
nej Spółdzielni na rok 2021, których składowe 
części stanowią plany poszczególnych Osiedli. 
Założenia gospodarczo-finansowe i działalności 
społeczno-kulturalnej Osiedla Ściegiennego zostały 
przedstawione mieszkańcom Osiedla – członkom 
Spółdzielni i osobom niebędącym członkami – 
w formie dodatku do miesięcznika „Wspólne 
Sprawy”. Ze względu na trwający w kraju stan epi-
demii koronawirusowej i wprowadzone państwowe 
obostrzenia Zebranie Osiedlowe nie odbyło się. 
Ewentualne uwagi, propozycje i wnioski dotyczące 
przedstawionych materiałów sprawozdawczych 
można było kierować pisemnie poprzez tradycyjną 
pocztę lub internetowym e-mailem na stałe adresy 
Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Do ubiegłorocznych materiałów zawierających 
sprawozdania za rok 2020 i plany na rok 2021 nie 
wpłynęły żadne uwagi, propozycje czy wnioski.

Administracja Osiedla w okresie sprawozdaw-
czym pracowała w składzie:

l obsługa techniczno-eksploatacyjna  
I-XII/2021 r. - 5 3/4 etatów, (a w czasie zawie-
szenia działalności Klubu „Józefinka z powodu 
pandemii Kierownik Klubu została skierowana 
do pracy w Administracji),

l konserwatorzy - 5 etatów,
l Klub Osiedlowy „Józefinka” - 1 1/2 etatu 

(poza okresem zawieszenia działalności Klubu 
„Józefinka”).

Administrowała powierzonym jej majątkiem, 
w skład którego wchodziło:

l 37 budynków z 2.345 mieszkaniami, o łącznej 
powierzchni 124.214.36 m2, w tym 4 budynki 
wysokie wyposażone w 24 dźwigi osobowe,

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

l 17 lokali użytkowych (wbudowanych) o łącz-
nej powierzchni 459,31 m2,

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

Z łącznej liczby 2.345 mieszkań około 60% 
stanowią mieszkania posiadające odrębną wła-

sność. W roku 2021 z upoważnienia Zarządu KSM 
Kierownik Administracji Osiedla uczestniczyła 
w podpisaniu 14 aktów notarialnych ustanawia-
jących odrębną własność lokali mieszkalnych 
i 3 garaży.  

Aktualną strukturę własności zasobów  
obrazuje powyżej wykres nr 1.

Zasoby Katowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej, które administruje Osiedle Ściegiennego 
to budynki przy ulicach Brzoskwiniowej 21, 
Morelowej 12, Ściegiennego 90, Gruszowej 1, 
3, 7, 9, Jabłoniowej 42, 44, 46, 48, 50, 54, 35a-
-41a, 35b-41b, 35c-41c, Kotlarza 5-5f, 7-7e, 9-9e, 
Nowowiejskiego 6-6e, 8-8e, 12-12e, Mikusiń-
skiego 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.

Budynki położone są na rozległym terenie, 
który zajmuje łącznie obszar ponad 18 ha. 
Na terenie Osiedla znajduje się 6 pawilonów wolno 
stojących, którymi administruje Dział Gospodarki 
Mieniem, a także 88 garaży wolno stojących admi-
nistrowanych przez Zakład Usług Parkingowych. 
Znajdujące się w pobliżu Osiedla, m. in. Park 
Śląski i centrum handlowe „Silesia City Center” 
wpływają na wartość rynkową, rozrywkową i spo-
łeczno-kulturalną zasobów. 

Osiedle posiada bardzo dobrze rozwiniętą 
sieć komunikacyjną, a także dobrze rozwiniętą 
infrastrukturę handlową (dostępność szerokiej  
gamy punktów handlowo-usługowych, takich 
jak apteki, sklepy spożywcze, przemysłowe itp.) 
oraz szkoły, przedszkola, przychodnie. Ciekawa 
lokalizacja i inne wymienione czynniki powodują, 
że Osiedle cieszy się dużym zainteresowaniem 
osób chcących tutaj zamieszkać oraz inwestorów, 
którzy stale rozwijają sferę budownictwa mieszka-
niowego w sąsiedztwie zasobów. Nieruchomości 
znajdujące się na terenie Osiedla bardzo się od 
siebie różnią ze względu na ich wielkość, okres 

użytkowania i usytuowanie. Warto zaznaczyć, że 
ww. różnice powodują, iż każda nieruchomość, 
jak i jej otoczenie, posiada odmienne cechy i po-
trzeby remontowe oraz zmaga się z odmiennymi, 
indywidualnymi problemami związanymi z jej 
eksploatacją i użytkowaniem. Takie usytuowanie 
zasobów, rozrzuconych terytorialnie, stwarza 
dodatkowe utrudnienia w całościowym bieżą-
cym administrowaniu Osiedlem i poszczegól-
nymi nieruchomościami, nadzorowaniem pracy 
firm zewnętrznych świadczących usługi na rzecz 
Osiedla i podmiotów gospodarczych pełniących 
funkcję gospodarzy budynków, prowadzeniem 
prac remontowych oraz bieżącymi naprawami 
i konserwacjami, które wykonują pracownicy 
fizyczni Administracji Osiedla. 

Osiedle Ściegiennego Katowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej to jednostka wyodrębniona organi-
zacyjnie i gospodarczo, tzn. gospodarka w Osiedlu 
prowadzona jest na zasadach wewnętrznie wyod-
rębnionego rozrachunku finansowego i pokrywa 
swoje koszty z wpływów uzyskanych z opłat za 
korzystanie z lokali i innych źródeł na warunkach 
określonych w statucie. Natomiast wybierana 
spośród mieszkańców samorządowa Rada Osie-
dla posiada kompetencje doradczo-decyzyjne, 
m. in. określanie potrzeb remontowych, wybór 
wykonawców robót, uczestniczenie w odbio-
rach powykonawczych prac, ustalanie wysokości 
stawek opłat za lokale, wybór najemców lokali 
użytkowych i inne. 

Do podstawowych obowiązków Administracji 
Osiedla należy sporządzanie corocznych planów 
gospodarczo-finansowych, które w swoim założe-
niu 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-
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tów, jednocześnie mając na uwadze poprawę 
komfortu zamieszkiwania.

Każde działanie Administracji musi mieć po-
krycie w obowiązujących przepisach prawnych. 
Budynki Osiedla muszą być eksploatowane zgod-
nie z ich przeznaczeniem, wymogami ochrony 
środowiska i prawa budowlanego. Głównym celem 
działania Administracji Osiedla jest zapewnienie 
prawidłowej eksploatacji i funkcjonowania po-
wierzonego 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 zamieszkują-
cych.

Działalność Administracji w Osiedlu Ście-
giennego ukierunkowana była w szczególności 
na realizację zadań związanych z utrzymaniem 
właściwego stanu technicznego nieruchomości, 
a także sukcesywną poprawę komfortu zamieszki-
wania, zwracając uwagę na ekonomiczne i zasadne 
wykorzystanie posiadanych środków finansowych.

Ponadto do działań Administracji  
należało m. in.:

l ustalanie przyczyn usterek i nieprawidłowo-
ści zgłaszanych przez użytkowników lokali, 
określenie sposobu ich usunięcia, fizyczne ich 
usunięcie, nadzór nad prowadzonymi pracami 
wraz z ewidencjonowaniem tych zdarzeń;

l przyjmowanie użytkowników lokali zgłasza-
jących do Administracji nieprawidłowości 
związane z zamieszkiwaniem, skargi loka-
torskie, wnioski itp.;

l prowadzenie stałego nadzoru nad jakością 
usług świadczonych przez firmy zewnętrz-
ne, w tym: utrzymanie czystości, utrzyma-
nie terenu w okresie zimowym, odśnieżanie, 
konserwacja i naprawa instalacji (wodnych, 
kanalizacyjnych, elektrycznych i gazowych) 
w częściach wspólnych budynków i lokalach;

l prowadzenie stałego nadzoru nad robotami 
budowlanymi i remontowymi;

l organizowanie wyboru wykonawców na roboty 
remontowe oraz uczestniczenie w procedurach 
z tym związanych;

l kontrola wykonania rocznych i pięcioletnich 
przeglądów okresowych wszystkich obiektów;

l przygotowanie umów lub wystawianie zle-
ceń na wykonanie prac projektowych i robót 
budowlanych wykonawcom zewnętrznym 
i zakładom celowym KSM;

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

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

l współpraca z organami samorządowymi Spół-
dzielni.

W ramach prac ogólno-administracyjnych należy 
wyszczególnić (na dzień 31.12.2021 r.):

l wpływ 1.434 pism od mieszkańców Osiedla, 
które rozpatrzono i załatwiono w trybie regu-
laminowym, a dotyczyły warunków zamiesz-
kiwania w nieruchomości, prowadzonych 
prac remontowych, występujących awarii, 
konfliktów sąsiedzkich itp;

l prowadzono zgodnie z wymogami prawa 
budowlanego dokumentację techniczną i na 
bieżąco uzupełniano Książki Obiektów Bu-
dowlanych;

l zlecano do Działu ds. Nadzoru Remontów i In-
westycji KSM całość zagadnień związanych 
ze zleceniem robót firmom zewnętrznym;

l nadzorowano jakość wykonywanych usług na 
rzecz Administracji przez firmy zewnętrzne, 
przekazywano protokolarnie „fronty” robót, 
a po ich zakończeniu dokonywano komisyj-
nych odbiorów wykonanych robót, egzekwując 
zauważane usterki;

l monitorowano stan techniczny budynków, 
obiektów małej architektury i estetyki oto-
czenia;

l przygotowano zlecenia na roboty eksploata-
cyjne, odszczurzanie, odśnieżanie itp. oraz 
awaryjne i remontowe ujęte w planie funduszu 
remontowego Osiedla część „B”, których 
wartość nie wymagała przeprowadzenia wy-
boru wykonawcy;

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

l analizowano i kontrolowano zużycie energii 
elektrycznej i wody w administrowanych nie-
ruchomościach;

l analizowano stan wpływów i kosztów eks-
ploatacyjnych oraz remontowych w Osiedlu;

l w oparciu o obciążenia obligatoryjne, kontro-
le, wnioski mieszkańców, przygotowywano 
plany gospodarczo-finansowe i działalności 
społeczno-kulturalnej Osiedla;

l prowadzono ewidencję środków trwałych oraz 
środków o niskiej wartości;

l prowadzono dokumentację związaną z dzierża-
wą tablic reklamowych usytuowanych w gra-
nicach naszych nieruchomości;

l zarejestrowano 2.354 zgłoszenia od mieszkań-
ców dotyczące awarii. Były to głównie usterki 
instalacji elektrycznej, instalacji wodnej i ka-
nalizacyjnej, awarie ślusarskie i murarskie oraz 
dekarskie występujące zarówno w mieszka-
niach, w pomieszczeniach wspólnego użytku, 
jak również na terenach zewnętrznych nieru-
chomości. Awarie i nieprawidłowości zostały 
usunięte przez konserwatorów zatrudnionych 
w Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej;

l na bieżąco współpracowano z Serwisem Tech-
nicznym i Zakładem Ciepłowniczym w zakre-
sie usuwania awarii w zasobach Osiedla;

l W okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 
odnotowano 312 wezwań, w tym:

–  90 dotyczących instalacji elektrycznej,
– 47 dotyczących instalacji kanalizacyjnej,
– 57 dotyczących instalacji wodociągowej,
– 56 dotyczących instalacji centralnego ogrze-

wania,
– 22 dotyczące instalacji gazowej,
– 5 dotyczących instalacji wentylacyjnej,



WSPÓLNE SPRAWY OSIEDLA IM. KS. P. ŚCIEGIENNEGO                                                                                               5

(Ciąg dalszy na str. 6)

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
ADMINISTRACJI OSIEDLA ŚCIEGIENNEGO ADMINISTRACJI OSIEDLA ŚCIEGIENNEGO 

ZA 2021 ROK ORAZ ZAŁOŻENIA NA ROK 2022ZA 2021 ROK ORAZ ZAŁOŻENIA NA ROK 2022
– 7 dotyczących usterek dekarskich,
– 7 dotyczących awarii wind,
– 21 innych,
l koordynowano prace Serwisu Technicznego 

KSM przeprowadzającego kontrole szczelnoś- 
ci instalacji gazowej (wraz z urządzeniami 
gazowymi) wynikające z art. 62 ust. 11 ustawy 
o prawie budowlanym, nadzorowano przebieg 
kontroli, a także prowadzono korespondencję 
z mieszkańcami w tym zakresie. Przychylając 
się do uwag mieszkańców na czas trwania 
pandemii ograniczono ilość prowadzonych 
kontroli, mając jednak na uwadze bezpieczeń-
stwo i zdrowie mieszkańców w razie koniecz-
ności lub podejrzenia nieprawidłowości, po 
uzgodnieniu z Sanepidem możliwości kontroli, 
przystąpiono do jej wykonania.

 Jak w latach ubiegłych ponownie zwra-
camy się z prośbą do mieszkańców o udo-
stępnianie mieszkań do przeprowadzenia 
corocznych kontroli szczelności instalacji 
i urządzeń gazowych oraz sprawdzenia 
ciągów spalinowych i wentylacyjnych, a tak-
że co 5 lat kontroli przeciwporażeniowej 
instalacji elektrycznej. Zwracamy również 
uwagę na bezwzględną konieczność wyko-
nania wydanych zaleceń pokontrolnych, 
gdyż zlekceważenie usunięcia stwierdzo-
nych nieprawidłowości może być tragiczne 
w skutkach.

l nadzorowano firmę kominiarską w zakresie 
prawidłowego przebiegu kontroli wynikają-
cych z art. 62 ust.11 ustawy o prawie budowla-
nym, wraz z egzekwowaniem od mieszkańców 
wykonania zaleceń o usunięcie stwierdzonych 
nieprawidłowości wydanych podczas kontroli;

l przyjmowano i zlecano naprawę instalacji 
domofonowej firmie zewnętrznej świadczącej 
usługi w zakresie konserwacji na podstawie 
zawartej umowy, odnotowano 377 zgłoszeń;

l przyjmowano i zgłaszano firmie zewnętrznej 
usterki w działaniu pracy dźwigów osobowych 
zainstalowanych w budynkach wysokich na 
podstawie zawartej umowy, a na podstawie 
osobnych Umów i Zleceń w ubiegłym roku 
dokonano planowanej wymiany układu stero-
wania na mikroprocesorowe z przemiennikiem 
częstotliwości w dźwigach zainstalowanych 
w budynku przy ul. Józefowskiej 118, której 
koszt wyniósł 101.520,00 zł oraz awaryjnej 
wymiany płyty sterowej Liftserwis w dźwigu 
zamontowanym w budynku przy ul. Józefow-
skiej 116a i sterownika drzwi OTIS w dźwigu 
zamontowanym przy ul. Józefowskiej 94, 
których koszt wyniósł 3.650,40 zł.

l wpływały pisma dotyczące wniosków o przy-
cinkę bądź też o wycinkę drzew rosnących 
w zasobach Osiedla. Uczestniczono w tym 
zakresie w wizjach lokalnych z Zakładem 

Zieleni KSM, przedstawicielami Rady Osiedla 
oraz pracownikami Urzędu Miasta;

l zlecono spółce Pewesta z siedzibą przy ul. 
Rybnickiej 20 w Mikołowie – zgodnie z za-
rządzeniem nr 1551/2021 Prezydenta Miasta 
Katowice z dnia 24.03.2021 r. przeprowa-
dzenie w okresie od 19.04-10.05.2021 r. wio-
sennej oraz od 13.09-04.10.2021 r. jesiennej, 
kompleksowej akcji deratyzacji - 6.460,00 zł, 
dezynfekcję piaskownic - 500,00 zł, czysz-
czenie i dezynfekcja kanałów zsypowych 
- 8.930,00 zł;

l na bieżąco współpracowano z Miejskim Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej w Katowicach w za-
kresie objęcia opieką bądź udzielenia innych 
form pomocy mieszkańcom naszego Osiedla, 
którzy tego wymagają;

l pośredniczono w załatwianiu spraw związa-
nych z uzyskaniem przez osoby posiadające 
niskie dochody - dodatków mieszkaniowych 
(z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej). 
Taką pomoc w roku bieżącym w naszym Osie-
dlu uzyskało 17 osób;

l prowadzono korespondencję z firmami ubez-
pieczeniowymi dot. ustalania odpowiedzial-
ności oraz wypłatę odszkodowań z tytułu 
powstałych szkód (głównie zalań) w lokalach;

l współpracowano ze Strażą Miejską i Policją 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa za-
mieszkiwania w naszych zasobach, zwracano 
się o interwencje w sprawie sporów sąsiedz-
kich i innych sprawach incydentalnych;

l współpracowano z MPGK Sp. z o. o. w za-
kresie wywozu odpadów zmieszanych, selek-
cjonowanych oraz kontenerów na bioodpady; 
a także sprawowano nadzór nad właściwym 
stanem technicznym pojemników na odpa-
dy oraz na wniosek mieszkańców, o zmianę 
ich lokalizacji;

l zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 r.  
(z późniejszymi zmianami) o utrzymaniu 
czystości i porządku, Administracja zajmo-
wała się prowadzeniem ewidencji ilości osób 
zamieszkałych w danym lokalu (w oparciu 
o wypełnione przez mieszkańców oświad-
czenia) i przekazywanie tychże danych do 
Działu Ewidencji Opłat za lokale. Przyjęto 
296 zmian osobowych. W przedmiotowym 
zakresie prowadzono także korespondencję 
z mieszkańcami.

Korzystając z okazji publikacji przed-
miotowego sprawozdania informujemy, że 
zgodnie z podjętą uchwałą NR XXXV/785/21 
Rady Miasta Katowice z dnia 27 maja 2021 r. 
„w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz stawki opłaty” od 1 lipca 2021 r. zmianie 
uległa wysokość opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi z 21,30 zł na 26,30 
zł – od jednej zamieszkałej osoby przy selek-

tywnej zbiórce odpadów, a jeżeli odpady nie są 
zbierane w sposób selektywny obecna stawka 
wynosi 52,60 zł od osoby.

Aktualizacja danych w zakresie ewidencji osób 
wymaga ścisłej współpracy z mieszkańcami, o co 
w tym miejscu apelujemy. Podobnie jak w latach 
ubiegłych zdarza się, że w przypadku zmiany 
ilości osób na mniejszą właściciele mieszkań bez 
opóźnień informują o tym Administrację, o czym 
nie zawsze pamiętają, gdy ilość osób wzrasta. 
Przypominamy, że każdą zmianę ilości zamiesz-
kałych osób należy zgłosić do Administracji Osie-
dla w terminie do 7 dni. 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). Administracja Osiedla 
wysyła przypomnienia o obowiązku aktualizacji 
oświadczeń o ilości zamieszkujących osób, gdy 
na podstawie danych uzyskiwanych co pół roku 
z Urzędu Miasta ilość osób zameldowanych różni 
się od tej wykazanej w oświadczeniu. Działania te 
prowadzone są w interesie mieszkańców, a pomimo 
to spotykają się z brakiem zrozumienia ze strony 
tych, których sprawa dotyczy. W kontekście obo-
wiązujących przepisów RODO wiedza w zakresie 
osób przebywających w mieszkaniach ogranicza 
się jedynie do ilości osób, a nie jak nieraz jest 
to rozumiane również ich danych personalnych. 
Informujemy i uczulamy mieszkańców, że Urząd 
Miasta przeprowadza kontrole systemu gospoda-
rowania odpadami komunalnymi, a w przypadku 
stwierdzenia niewłaściwego segregowania odpa-
dów oświadcza, że każde następne stwierdzone 
nieprawidłowości będą skutkowały zwiększeniem 
opłaty za brak segregacji odpadów dla wszystkich 
zamieszkałych w danej nieruchomości, o czym 
z kolei zobowiązana jest poinformować miesz-
kańców Administracja. 

Prosimy zatem o stosowanie się do zasad segre-
gacji odpadów, które każdy mieszkaniec otrzymał 
w formie ulotki, a dodatkowo informacje o tym 
jak segregować odpady są dostępne na tablicach 
ogłoszeń w klatkach schodowych oraz na stronie 
internetowej www.odpady.katowice.eu Usuwa-
nie odpadów wielkogabarytowych prowadzone 
jest przez miasto Katowice dwa razy w miesiącu 
zgodnie z harmonogramem wywieszonym na 
każdej klatce schodowej. Harmonogram ten jest 
również dostępny na stronie internetowej Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
w Katowicach. W tym miejscu przypominamy, że 
usuwanie odpadów poremontowych leży w ge-
stii mieszkańców, co wyraźnie określone jest 
w warunkach wydawanych przez Spółdzielnię 
na prowadzenie remontów i modernizacji miesz-
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Koszty 2021/2022
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odmrażacz / kg
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721,38 zł transport 405,06 zł 352,00 zł

likwidacja przecieków z  dachów -5 budynków 2 598,00 zł

uzupełnienie kratek wentylacyjnych na stropodachach odzież ochronna 800,00 zł
Razem

Jednostka
spółdzielcza

Przygotowanie  zasobów do zimy oraz bieżące naprawy w  zakresie: 
uzupełnienia ubytków w  otworach okiennych i drzwiowych, naprawy zamknięć w  
drzwiach zewnętrznych, pokryć dachowych, numerów  policyjnych i oświetlenia 
zewnętrznego, udrażniania rynien i rur  spustowych 

Zakup piasku, soli, odmrażacza
t /kg/ /kg/ zł 

Koszty odśnieżania sprzętem, w tym 
posypywanie solą, zrzucania sopli,  śniegu, 

nawisów śnieżnych
 z dachów, zakupu narzędzi i materiałów, 

zabezpieczenie odzieży zimowej 
dla pracowników

 Razem
 koszty

    
     

naprawa i regulacja  samozamykaczy, zasuw czołowych 
drzwi wejściowych -12 szt. 3 998,52 zł sól drogowa / 

kg 1 501,83 zł 560 kg z ubiegłego 
sezonu

czyszczenie studzienek kanalizacyjnych,  rynien i 
geigerów 2 268,48 zł 120 kg z ubiegłego 

sezonu
uzupełnienie oświetlenia zewnętrznego budynków i 
numerów policyjnych 3 380,71 zł 4 m3 piasku

zabezpieczenie (naprawa zamknięć) otworów 
okiennych i drzwiowych+zużycie szkła

usuwanie nawisów 
i śniegu z dachu  

2 114,80 zł
zakup 
pojemników na 
pasek

koszty odśnieżania 
i sprzętu 3 611,60 zł

1 786,02 zł
14 269,91 zł 2 504,89 zł 4 763,60 21 538,40

kań. Ponadto informujemy, że odpady budowlane 
i rozbiórkowe (gruz) z remontów prowadzonych 
samodzielnie przez mieszkańców odbierane są 
nieodpłatnie w ilości nieprzekraczającej 2 m3 
w roku kalendarzowym w workach typu big-bag 
(w 2021 roku Administracja wydała 35 zaświad-
czeń potrzebnych do pobrania takich worków). 
Zapotrzebowania należy dokonać bezpośrednio 
w biurze obsługi klienta MPGK w Katowicach przy 
ul. Obroki 140 (tel. 32/35-87-609 do 12). Niestety 
nie wszyscy korzystają z tej formy usuwania od-
padów z remontu i ograniczają się do wystawienia 
ich pod śmietnik lub komorę zsypową „umilając” 
w ten sposób sąsiadom widoki z okien. Notujemy 
również notoryczne przypadki wyrzucania przed 
komory zsypowe rzeczy z opróżnianych lub re-
montowanych mieszkań, które nie kwalifikują 
się jako odpady wielkogabarytowe, gdzie nikt 
z mieszkańców nie poczuwa się do obowiązku 
posprzątania po sobie. Osiedle, a więc mieszkańcy 
ponoszą dodatkowe koszty wywozu takich od-
padów, które nie mają pokrycia we wnoszonych 
opłatach miesięcznych na gospodarkę odpadami 
komunalnymi. W zeszłym roku koszty te wy-
niosły około 8.000 zł. Koszty wywozu tego typu 
odpadów od czerwca 2021 roku po raz kolejny 
(poprzednia podwyżka miała miejsce w lutym 
2020 roku) znacząco wzrosły (o 100 zł za kon-
tener z gruzem), powodując spore dodatkowe 
obciążenie finansowe dla Osiedla. MPGK stosuje 
również wysokie kary (aktualnie 1.000 zł netto) za 
zmieszanie odpadów w zamawianych dodatkowo 
kontenerach (np. gabaryty pomieszane z gruzem 
lub bioodpadami). W tym miejscu apelujemy do 
wszystkich Mieszkańców Osiedla o stosowanie 
się, zarówno do terminów wyznaczonych na wy-
wóz odpadów wielkogabarytowych, do tego jakie 
odpady są uznawane za gabaryty, jak również by 
nie podrzucać swoich odpadów do kontenerów 
zamówionych przez Administrację. Wszystkie 

innego typu śmieci każdy mieszkaniec jest zo-
bowiązany we własnym zakresie dostarczyć do 
Gminnego Punktu Odbioru Odpadów.

Niezmiennie od lat duże rozbieżności w opi-
niach mieszkańców dotyczą wniosków o wycinkę 
lub radykalne cięcie drzew i krzewów. Zdania 
mieszkańców wyrażone w przeprowadzanych 
przez Administrację sondażach są skrajnie różne, 
od opinii o wycinkę dużej ilości drzew do kate-
gorycznego sprzeciwu nawet w sprawie przycię-
cia koron. Wszystkie wnioski w tym zakresie są 
opiniowane przez Radę Osiedla, która wspólnie 
z Administracją i Zakładem Zieleni każdorazowo 
przeprowadza wizję w terenie i dokładnie rozpo-
znaje sprawę. W tym miejscu musimy wyjaśnić, 
że każda zgoda Urzędu Miasta na uzasadnioną 
wycinkę drzew bez odszkodowania skutkuje na-
kazem nasadzenia nowych w ilości 4 szt. za każde 
usunięte drzewo przeważnie w miejscach, gdzie 
faktycznie nastąpiła wycinka. W długofalowym 
działaniu przewidujemy, że wykonane nasadzenia 

mogą w przyszłości powodować kolejne wnioski 
o wycinki, więc w miarę możliwości staramy się 
nasadzać drzewa w formach niskich, kwitnących, 
ozdobnych i łatwych do formowania koron. 

Z kosztów eksploatacji pokrywane są również 
wydatki związane z prowadzeniem „Akcji Zima” 
czyli przygotowaniem zasobów oraz bieżącym 
ich zabezpieczaniem w trakcie trwającego sezonu 
zimowego. 

Strukturę kosztów poniesionych w tym za-
kresie do końca stycznia 2022 roku obrazuje 
powyższa tabela.

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE  
EKSPLOATACJI

Prowadzenie wszelkich zadań związanych z bie-
żącą eksploatacją zasobów, których spektrum 
jest szerokie i złożone, w dużej mierze opiera się 
na koordynacji kierunków działania przyjętych 
przez poszczególne organy Spółdzielni, w oparciu 
o obowiązujące wymogi prawa, a także oczeki-
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Wykres nr 3

STRUKTURA ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH MIESIĘCZNYCH  
ZA MIESZKANIA W LATACH 2013-2021

wania użytkowników lokali, skonfrontowane 
z możliwościami finansowymi Osiedla, opartymi 
na rachunku kosztów i wpływów. Wydatki ściśle 
związane z eksploatacją nieruchomości w prze-
ważającej części sytuują się w sferze niezależnej 
od Spółdzielni, Administracji czy Rady Osiedla. 
Ciężar tych kosztów kształtują czynniki zewnętrz-
ne, a na jego wagę wpływ mają między innymi 
władze samorządowe oraz przedsiębiorstwa świad-
czące usługi dla Spółdzielni (zwłaszcza dostawcy 
mediów). Wysokość przedmiotowych kosztów 
wynika w znacznym stopniu ze skali realizacji tych 
usług, ilości indywidualnie zużywanych mediów, 
wielkości lokali i posiadanych tytułów prawnych 
do nieruchomości oraz obciążeń wynikających 
z przepisów prawa (opłaty, podatki, prowizje itp.). 
W grupie kosztów niezależnych zawartych jest 
szereg znanych wszystkim elementów (w nawiasie 
podano głównych gestorów tych kosztów):

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

l zużycie wody i odprowadzenie ścieków (Ka-
towickie Wodociągi),

l zużycie energii cieplnej (Tauron Ciepło),
l zużycie energii elektrycznej w częściach 

wspólnych nieruchomości (Tauron Polska 
Energia i Tauron Dystrybucja),

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

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

l opłaty i prowizje bankowe.

(Zestawienie kosztów zależnych i niezależnych
w KSM przedstawia wykres nr 2 na str. 6)

Dane ujęte w niniejszym sprawozdaniu zostały 
sporządzone na bazie wstępnych informacji spra-
wozdawczych obejmujących okres od 1.01.2021 
r. do 31.12.2021 r. - niezatwierdzonych przez 
biegłego (rok obrotowy dla księgowości trwa do 
końca lutego). 

Na pokrycie kosztów eksploatacji Osiedle “Ście-
giennego” dysponowało — kwotą 7.146.200 zł., 
z tego według naliczeń opłat:

l od lokali mieszkalnych                6.998.080 zł
l od garaży                  76.820 zł
l od lokali użytkowych i reklam         71.300 zł
l wynik roku poprzedniego               560.440 zł

Ze względu na fakt zalegania części mieszkań-
ców i najemców z opłatami za lokale mieszkal-
ne i niemieszkalne, realne wpływy były niższe 
o 313.040,00 zł.

Zaległości w opłatach za lokale mieszkalne (wg 
stanu na 31.12.2021 r.) wyniosły 603.948,65 zł. 

Wykres nr 3 przedstawia wielkość  
zadłużenia lokali mieszkalnych  

w latach 2014-2021

Osoby zalegające z opłatami są zapraszane na 
spotkania z Administracją i Komisją Rozjemczą 
Rady Osiedla, które odbywają się przeważnie 
w dwóch cyklach w ciągu miesiąca, w różnych 
godzinach, również popołudniowych dogodnych 
dla mieszkańców. W 2021 r. z uwagi na panujące 
obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne odbyło 
się mniej spotkań, bo tylko 50, a część z nich 
przeprowadzana była zdalnie. Na spotkania za-
proszono 428 osób, z których tylko część się 
skontaktowało w celu wyjaśnienia przyczyn po-
wstania zaległości i złożenia deklaracji spłaty 
zadłużenia w opłatach miesięcznych. Łączna 
kwota zadłużenia wszystkich zaproszonych 
wyniosła 549.167 zł., z czego spłacono 376.175 
zł. (tj. prawie 65%). Osoby uchylające się od 
rozmów z Radą Osiedla, jak i ci, którzy mimo 
deklaracji nadal notorycznie zalegali z opłatami, 
kierowani byli do dalszego postępowania windy-
kacyjnego. Niestety często zadłużenia naszych 
mieszkańców uchylających się od terminowego 
wnoszenia opłat związanych z użytkowaniem 
lokali były windykowane na drodze sądowej, 
a czasem nawet egzekucji komorniczej. Znaczna 
część zadłużeń przed skierowaniem ich na drogę 
sądową windykowana jest przez specjalistyczne 
firmy, którym łatwiej jest ujawnić majątek dłuż-
ników w celu zabezpieczenia roszczeń.

Niepokojące jest lekceważące podejście dłuż-
ników do swoich zobowiązań finansowych wyni-
kających z faktu zamieszkiwania. Coraz częściej 
spotykamy się wręcz z oburzeniem, że „ośmielamy 
się” upominać dłużników o regularne wnoszenie 
opłat. Mamy świadomość, że wielu mieszkań-
ców znajduje się w trudnej sytuacji finansowej 
spowodowanej poważną, długotrwałą chorobą, 
a w tym roku również problemami związanymi 
z panującą pandemią i jej skutkami ekonomicz-
nymi i socjalnymi. Notujemy jednak przypadki, 
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 pozo-

stali mieszkańcy Osiedla kredytują zobowiązania 
płatnicze dłużników. 

Pracownicy Administracji pozostają w kontakcie 
z Oddziałami Terenowymi Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Katowicach w sprawach 
dotyczących osób starszych, samotnych, które nie 
radzą sobie z problemami zdrowotnymi i ogólnymi 
sprawami związanymi z codzienną egzystencją. 
Dużym utrudnieniem w tego typu problemach 
są ograniczenia dostępu do danych osobowych 
rodziny, która powinna zająć się osobą potrze-
bującą opieki. Zauważamy, że w ostatnim czasie 
wzrasta liczba takich przypadków. W sprawach 
trudnych i złożonych problemowo współpracujemy 
z pracownikiem zatrudnionym w Spółdzielni na 
Stanowisku ds. Pomocy Członkom i Wolontaria-
tu, który swoją fachowością i doświadczeniem 
wspomaga nasze działania. Przydatna jest również 
czujność sąsiadów, która pozwala na podjęcie 
działań mających na celu udzielenie szeroko pojętej 
pomocy potrzebującym.

Mieszkańcy Osiedla Ściegiennego mogą korzy-
stać z pomocy Fundacji Da Moc, której fundatorem 
jest Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Fun-
dacja świadczy pomoc osobom w trudnej sytuacji 
życiowej, osamotnionym i mniej zaradnym miesz-
kańcom Spółdzielni, wspiera działania lokalne, 
działa na rzecz integracji środowisk spółdzielczych 
Osiedla. Fundacja promuje szeroko rozumiany 
wolontariat i pomoc sąsiedzką, wspiera działania 
o charakterze kulturalnym i oświatowym.

W zakresie windykacji były podejmowane róż-
norodne działania. Administracja Osiedla przy 
udziale przedstawicieli Rady Osiedla podczas spot- 
kań i rozmów odbytych z osobami zalegającymi 
w opłatach za lokale mieszkalne proponuje im  
m. in. spłatę zadłużenia w ratach, sugeruje zamianę 
posiadanego mieszkania na mniejsze, informuje 
o możliwości ubiegania się o dodatek mieszkanio-
wy lub o inne formy pomocy socjalnej z MOPS-u 
(zasiłki celowe), jak również proponuje pomoc 
Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej ze strony 
Stanowiska ds. Pomocy Członkom i Wolontariatu.

31.12.2013 r. 31.12.2014 r. 31.12.2015 r. 31.12.2016 r. 31.12.2017 r. 31.12.2018 r. 30.09.2019 r. 31.12.2020 r. 31.12.2021 r.
400 000,00 zł

450 000,00 zł

500 000,00 zł

550 000,00 zł

600 000,00 zł

650 000,00 zł

700 000,00 zł 664 992 zł

554 513 zł 556 386 zł

642 339 zł 654 170 zł
630 711 zł

534 068 zł

579 928 zł
603 949 zł

Struktura zaległości w opłatach miesięcznych w latach 2013-2021
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Wykaz zaległości przypadających na poszczególne budynki na dzień 31.12.2021 r.
Budynki Lokale

Ogółem Zadłużone
BRZOSKWINIOWA 21 25 1 198,00 zł 7,92 zł
DASZYŃSKIEGO 15-21 31 8 979,33 zł
GRUSZOWA 1 25 7 507,06 zł
GRUSZOWA 3 25 6 74,11 zł
GRUSZOWA 7 25 8 797,55 zł
GRUSZOWA 9 25 6 382,02 zł
JABŁONIOWA 35A-41A 70 18 425,67 zł
JABŁONIOWA 35B-41B 70 15 222,89 zł
JABŁONIOWA 35C-41C 70 18 119,44 zł
JABŁONIOWA 42 25 5 77,15 zł
JABŁONIOWA 44 25 5 140,96 zł
JABŁONIOWA 46 25 5 56,14 zł
JABŁONIOWA 48 25 6 176,97 zł
JABŁONIOWA 50 25 6 501,69 20,07 zł
JABŁONIOWA 54 25 4 87,73 zł
JÓZEFOWSKA 114-118 210 55 341,64 zł
JÓZEFOWSKA 114A-118A 199 72 200,67 zł
JÓZEFOWSKA 35B 20 9
JÓZEFOWSKA 84-88 210 49 517,42 zł
JÓZEFOWSKA 94-98 210 49 391,93 zł
KARŁOWICZA 15-15B 45 15 200,92 zł
KOTLARZA 5-5F 105 20 45,39 zł
KOTLARZA 7-7E 90 24 54,98 zł
KOTLARZA 9-9E 90 18 207,12 zł
MIKUSIŃSKIEGO 17-23 60 15 200,68 zł
MIKUSIŃSKIEGO 20-24 45 9 77,09 zł
MIKUSIŃSKIEGO 5-15 90 23 117,40 zł
MORELOWA 12 25 8 627,12 zł
NOWOWIEJSKIEGO 12-12E 90 17 46,73 zł
NOWOWIEJSKIEGO 6-6E 90 23 47,89 zł
NOWOWIEJSKIEGO 8-8E 90 24 78,52 zł
ROŻANOWICZA 1 9 1
ROŻANOWICZA 15-17 23 6 105,94 zł
ROŻANOWICZA 3-5 22 5 459,50 20,89 zł
ROŻANOWICZA 7-13 55 15 168,78 zł
RYSIA 10-12A 26 6 237,59 zł
ŚCIEGIENNEGO 90 25 8 340,05 zł

Kwota 
zadłużenia

średnio na  
lokal

30 359,22 zł
12 676,60
1 852,72

19 938,83
9 550,39

29 796,78
15 602,60
8 360,67
1 928,63
3 524,05
1 403,48
4 424,31

2 193,19
71 743,75
39 934,06
24 305,74 1 215,29 zł

108 658,94
82 304,84
9 041,35
4 766,38
4 948,49

18 640,43
12 040,70
3 469,16

10 565,89
15 678,08
4 205,83
4 309,93
7 066,81

13 099,21 1 455,47 zł
2 436,65

9 283,02
6 177,41
8 501,32

Zauważyć należy, że im niższe zadłużenie 
mieszkańców, tym lepsza płynność finansowa 
Osiedla i tym samym Spółdzielni, co z kolei 
ma znaczący wpływ na zdolność do bieżącego 
pokrywania kosztów eksploatacji i remontów.

Stan zaległości w opłatach na dzień 31.12.2021 
r. w naszym Osiedlu przedstawia zamieszczona 
powyżej tabela (w układzie nieruchomości bu-
dynkowych). 

Najwyższe zadłużenia przypadające średnio na 
lokal mieszkalny odnotowana w budynku przy ul. 
Rożanowicza 1 (w wysokości 1.455,47 zł, które 
generuje 1 lokal na 9) oraz w budynku przy ul. 
Józefowskiej 35b (w wysokości 1.215,29 zł, które 
generuje 9 lokali na 20). Natomiast najniższe 
średnie zadłużenie w wysokości 7,93 zł występuje 
na budynku przy ul. Brzoskwiniowej 21, gdzie 
z opłatami zalega 1 mieszkanie na 25 w budynku.

W kolumnie 5 tabeli podano ponadto (obliczoną 
metodą średniej ważonej) wielkość zaległości 
przypadających w przeliczeniu na jeden lokal 
mieszkalny w danym budynku. W ujęciu całego 
osiedla średnia zaległość przypadająca na lokal 
wynosi 257,55 zł.

Problemem niepożądanym, obciążającym dodat-
kowo, a ponadto nieracjonalnie koszty Osiedla jest 
występowanie dewastacji i kradzieży. Wg stanu na 
dzień 31.12.2021 r. dewastacje wyniosły 4.680 zł. 

(Koszty dewastacji w latach 2010 - 2021 w za-
sobach osiedla przedstawia poniżej wykres nr 4)

Ponownie apelujemy do naszych mieszkań-
ców o zwracanie uwagi i reagowanie na próby 
dewastacji i kradzieży. Przypominamy, że koszty 
usuwania skutków wandalizmu i napraw ponoszą 
wszyscy, bowiem zmniejszają one wysokość do-
stępnych środków finansowych, które mogłyby być 
wykorzystane na realizację robót remontowych, 
a także podwyższają koszty bieżącej eksploatacji.

Wydatki związane z eksploatacją budynków, 
w dużej części uzależnione są od czynników nie-
zależnych od Spółdzielni, np. kształtowania się 
wielkości zużycia mediów przez mieszkańców, cen 
materiałów i usług oraz opłat publiczno-prawnych 
– ustalonych przez władze państwowe i samorzą-
dowe, a także przedsiębiorstwa świadczące usługi 
m. in. komunalne (często działające na zasadzie 
naturalnego monopolisty w danej branży).

Zadania związane przede wszystkim z prio-
rytetową koniecznością zapewnienia warunków 
bezpiecznego zamieszkiwania, wynikające z aktów 
prawnych, w tym Ustawy Prawo Budowlane, po-
ciągnęły za sobą w 2021 r. wydatkowane kwoty 
w wysokości:

l kontrola roczna technicznej sprawności bu-
dynków:                                  74.520 zł

l kontrola instalacji gazowych z usuwaniem 
nieszczelności:                                122.460 zł

Wykres nr 4
KOSZTY DEWASTACJI W LATACH 2010-2021 W ZASOBACH OSIEDLA
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(Dokończenie na str. 10-11)

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
ADMINISTRACJI OSIEDLA ŚCIEGIENNEGO ADMINISTRACJI OSIEDLA ŚCIEGIENNEGO 

ZA 2021 ROK ORAZ ZAŁOŻENIA NA ROK 2022ZA 2021 ROK ORAZ ZAŁOŻENIA NA ROK 2022
Wykres nr 5

STRKTURA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ZA 2021 ROK
l kontrola przewodów wentylacyjnych i komi-

nowych:                                            61.860 zł
l kontrola instalacji oddymiania w budynkach 

wysokich przy ul. Józefowskiej:        8.960 zł
l badania techniczne dźwigów osobowych przez 

Urząd Dozoru Technicznego:           22.020 zł
l legalizacja wodomierzy:                   60.620 zł

Pozostałe koszty dotyczące eksploatacji za 2021 
r. przedstawiają się następująco:

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

2.412.000 zł
l odczyty wodomierzy w lokalach mieszkalnych, 

użytkowych, garażach i pomieszczeniach ogól-
nego użytku z przeprowadzeniem rozliczeń 
zużycia wody:                                   38.000 zł

l 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:                       632.700 zł

l 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):         933.020 zł

l utrzymanie budynków Osiedla, w tym usługi 
porządkowo-czystościowe gospodarzy budyn-
ków, pielęgnacja zieleni, odśnieżanie, usługi 
DDD:                             1.062.280 zł

l wywóz nieczystości stałych:       1.231.770 zł
l energia elektryczna części wspólnych nieru-

chomości (poza lokalami):             136.270 zł
l konserwacja dźwigów, domofonów oraz in-

stalacji RTV:                                  273.050 zł
l opłaty publiczno-prawne, tzn. opłaty za 

wieczyste użytkowanie terenów oraz suma 
odprowadzanych do gminy podatków od nie-
ruchomościami:                              244.620 zł

l inne koszty wraz z pozostałymi kosztami 
operacyjnymi, w tym koszty ubezpieczeń, 
koszty informowania mieszkańców wynika-
jące z zadań statutowych Spółdzielni, koszty 
dewastacji, wymiany źródeł światła, koszty 
PFRON, za usługi windykacyjne: 

271.500 zł

Dla zobrazowania istniejących proporcji 
w kosztach eksploatacji powyżej przedstawiamy 
wykres nr 5  kosztów eksploatacji w 2021 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.

 W ramach zgromadzonych środków na fun-
duszu remontowym część „A” obecnie koń-
czona jest modernizacja budynku przy ul. 
Jabłoniowej 42, co znacznie poprawi warunki 
zamieszkiwania, wpłynie na jego estetykę, 
a przede wszystkim obniży zużycie ciepła, 
zmniejszając koszty.

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 sub-
stancji mieszkaniowej.

 Znaczną kwotę wydatków z funduszu re-
montowego część „B” w roku 2021 Osiedle 
poniosło w wyniku realizacji Uchwał Rady 
Nadzorczej KSM:

l nr 86/2013 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 
nieruchomości w zarządzie Osiedla na tej 
części funduszu. Tak więc stawka odpisu na 
fundusz remontowy część „B” Osiedla jest 
mniejsza o 0,20 zł/m2/m-c.

l nr 65/2015 o przeksięgowaniu należności 
w wysokości 2,5% wartości robót za roboty 
wykonane podczas docieplania budynków, 
które były finansowane z funduszu część „A”, 
a faktycznie pozostają w zakresie finansowania 
funduszu część „B” Osiedla. W roku 2021 
była to kwota 290.010 zł.

 Przeksięgowania te skutkują pomniejszeniem 
kwoty przeznaczonej na remonty realizowane 
w Osiedlu w ciężar części „B” funduszu re-
montowego, pozwalają na wcześniejszą spłatę 
zobowiązań na części funduszu remontowego 
część „A” w modernizowanych budynkach.

Zestawienie kosztów prac finansowanych 
z funduszu remontowego część „A” w latach 
1992-2021 dla poszczególnych budynków Osiedla 
przedstawia tabela na str. 10

Najstarsze budynki Osiedla Ściegiennego liczą 
ponad 50 lat. Stopień ich zużycia jest inny niż tych 
wybudowanych w latach 90. XX wieku. Realizując 
wniosek przyjęty przez Zebranie Osiedlowe, od 
roku 2013 w zasobach Osiedla prowadzono prace 
związane z modernizacją klatek schodowych. 
Zakres remontu był jednakowy dla wszystkich 
budynków, co spowodowało zrównanie standardu 
części wspólnych nieruchomości. Zawarta przez 
Zarząd umowa z wykonawcą jest korzystna dla 
Osiedla ze względu na możliwość spłaty należności 
w ratach i dawała Osiedlu możliwość realizacji 
również innych robót remontowych.

Z funduszu remontowego Osiedla część „B” 
na rok 2021 zabezpieczono kwotę na spłatę rat za 
wykonane już modernizacje klatek schodowych, na 
wymianę stolarki okiennej, remont dachów, galerii, 
balkonów, dźwigów oraz zaplanowano kwotę na 
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(Dokończenie ze str. 9)

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
ADMINISTRACJI OSIEDLA ŚCIEGIENNEGO ADMINISTRACJI OSIEDLA ŚCIEGIENNEGO 

ZA 2020 ROK ORAZ ZAŁOŻENIA NA ROK 2021ZA 2020 ROK ORAZ ZAŁOŻENIA NA ROK 2021

Wykres nr 6
STRUKTURA KOSZTÓW FUNDUSZU REMOLNTOWEGO „B”

OSIEDLA ŚCIEGIENNEGO W 2021 ROKU

 

Adres

1 2 3 4 5 6
Józefowska 114-118 84,11
Józefowska 84-88 76,35
Józefowska 94-98 66,79
Mikusińskiego 5-15 164,87
Mikusińskiego 17-23 189,94
Jabłoniowa 35c-41c 155,39
Jabłoniowa 35a-41a 154,51

108,94
Jabłoniowa 35b-41b 152,24

333,73
Jabłoniowa 44 193,66

104,96
104,39

Jabłoniowa 50 172,85
Morelowa 12 156,66
Józefowska 114a-118a 13,72 803,59
Jabłoniowa 54 130,38
Gruszowa 1 131,08
Gruszowa 9 125,37
Gruszowa 3 124,56
Gruszowa 7 113,48
Rysia 10-12a 80,14
Józefowska 35b 113,28
Jabłoniowa 48 93,45
Ściegiennego 90 -22,86 -975,51
Karłowicza 15-15b -93,43
Jabłoniowa 42 -270,41
Brzoskwiniowa 21 -311,86
Kotlarza 9-9e -133,56
Jabłoniowa 46 -691,31
Mikusińskiego 20-24 -424,38
Nowowiejskiego 12-12e -246,65
Kotlarza 7-7e -364,96
Nowowiejskiego 8-8e -387,14
Kotlarza 5-5f -352,21
Nowowiejskiego 6-6e -459,65
Daszyńskiego 15-21
RAZEM -52,83
*do dnia 31.12.2021

Zestawienie kosztów ulepszeń i prac poniesionych w okresie od z centralnej części funduszy remontowych Spółdzielni 
(remontów kapitalnych + fundusz "A") oraz naliczonych wpływów z odpisów na działania 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 kompleksowych 
robót ociepleniowych ( wg kosztów w dacie poniesienia, w zł) ( z uwzględnieniem kosztów odsetek od pożyczek i kredytów do 
spłaty po 31.12.2021 )

Razem koszty za 
lata 

1992 -2021*

Wpływy z 
odpisów za lata 

1997-2021*/**

Saldo
(3-2)

Saldo na 1 
m2 p.u.m.

Średnie 
saldo 

statystyczne 
na 1 lokal

4 606 280 5 644 401 1 038 121 4 943,43
4 727 182 5 670 841 943 659 4 493,61
4 835 235 5 664 105 828 870 3 947,00
1 440 606 2 261 394 820 788 9 119,87

876 896 1 509 481 632 585 10 543,09
876 285 1 347 170 470 884 6 726,92
878 956 1 347 177 468 221 6 688,87

Rożanowicza 7 - 13 92 520 558 689 466 169 8 475,80
885 685 1 347 027 461 342 6 590,60

Rożanowicza 1 72 678 284 296 211 618 23 513,11
269 316 476 915 207 599 8 303,97

Rożanowicza 3 - 5 56 522 261 158 204 635 9 301,61
Rożanowicza 15-17 49 239 252 739 203 500 8 847,83

293 859 480 883 187 024 7 480,96
311 004 480 148 169 144 6 765,74

5 020 446 5 179 558 159 112
366 570 518 923 152 353 6 094,12
334 562 474 457 139 895 5 595,79
340 231 473 462 133 231 5 329,24
342 495 475 680 133 185 5 327,39
353 168 474 252 121 084 4 843,34
542 023 660 581 118 558 4 559,94
315 786 422 718 106 932 5 346,59
374 430 474 139 99 709 3 988,36
510 455 486 067 -24 388
713 557 555 640 -157 917 -3 509,26
774 387 481 344 -293 043 -11 721,71
835 275 501 932 -333 343 -13 333,73

2 469 836 1 910 121 -559 715 -6 219,05
1 233 590 489 260 -744 330 -29 773,21
1 860 661 969 003 -891 658 -19 814,62
2 992 700 1 954 359 -1 038 341 -11 537,12
3 518 118 1 990 499 -1 527 619 -16 973,54
3 654 247 2 010 579 -1 643 669 -18 262,99
4 196 544 2 464 967 -1 731 577 -16 491,21
3 896 963 1 986 091 -1 910 872 -21 231,91
5 600 141 1 418 239 -4 181 902 -1 344,02 -134 900,05

60 518 446 53 958 290 -6 560 156 -2 798,70

roboty inne (roboty awaryjne, nieprzewidziane, 
wynikłe w trakcie roku). Roboty awaryjne to 
w ostatnim czasie przede wszystkim wymiana 
pionów kanalizacyjnych na budynkach wysokich, 
których zły stan techniczny powoduje zalewanie 
mieszkań. Prowizoryczne zabezpieczanie takich 
awarii generuje dodatkowe koszty związane z wy-
płatą odszkodowań za szkody zalaniowe, więc 
w sytuacji kiedy stwierdzone zostaje uszkodzenie 
pionu na kilku odcinkach, Rada Osiedla podej-
muje decyzje o wymianie całości. Takie roboty 
są zawsze priorytetowe w stosunku do np. robót 
brukarskich, czy takich które poprawiają estetykę 
zasobów. Nadal najważniejsze jest zabezpieczenie 
substancji budynkowych przed niszczeniem. Zaso-
by Osiedla starzeją się i nakłady na bieżące utrzy-
mywanie ich w stanie bezpiecznego użytkowania 
wzrastają, czego przykładem są coroczne kontrole 
stanu technicznego budynków przeprowadzane 
przez służby techniczne Spółdzielni potwierdzone 
w protokołach wymaganych przepisami.

Strukturę kosztów funduszu remontowego „B” 
przedstawia wykres nr 6 poniżej)

Osiedle Ściegiennego gospodaruje środkami 
finansowymi uzyskiwanymi z opłat miesięcznych 
wnoszonych przez użytkowników lokali miesz-
kalnych i garaży oraz najemców lokali użytko-
wych wbudowanych. Planując roczne wpływy, 
zarówno na eksploatacji jak i na funduszu 
remontowym część „B” konieczne jest odliczenie 
zaległości w opłatach miesięcznych.

ZAŁOŻENIA DZIAŁALNOŚCI  
GOSPODARCZEJ OSIEDLA  

ŚCIEGIENNEGO NA ROK 2022

Koszty eksploatacji, jak co roku zawierają 
prognozowane koszty dotyczące eksploatacji 
i utrzymania osiedlowych zasobów. Sporządza-
jąc plan kosztów eksploatacji, przede wszystkim 
podliczamy wszystkie wydatki stałe, które jak 
każdego roku musimy zapłacić Katowickim Wo-
dociągom, przedsiębiorstwom 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. Na rok 2022 planujemy koszty 
na podstawie faktycznie poniesionych wydatków 
w roku minionym, z zabezpieczeniem odpowied-
nich kwot na pozycjach, o których wiemy, że ich 
koszty już wzrosły, bądź możemy przewidywać 
ich wzrost w najbliższym czasie. Na dziś mamy 
informację o wzroście kosztów: wody i odpro-
wadzenia ścieków, energii elektrycznej, kontroli 
okresowych (sprawności technicznej budynków, 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
ADMINISTRACJI OSIEDLA ŚCIEGIENNEGO ADMINISTRACJI OSIEDLA ŚCIEGIENNEGO 

ZA 2020 ROK ORAZ ZAŁOŻENIA NA ROK 2021ZA 2020 ROK ORAZ ZAŁOŻENIA NA ROK 2021

Poz. RODZAJ I OPIS ROBÓT WARTOŚĆ ROBÓT

1 2 3 4

I WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ OGÓŁEM:
I.1 Realizowanej przez Spółdzielnię RAZEM:

I.2 realizowana we własny m zakresie (koszty  ref undacji) zał. nr 1

V ROBOTY MALARSKIE OGÓŁEM:
V.1 Remont klatek schodowy ch zgodnie z Umową nr 30/TN/12

IX ROBOTY ELEWACYJNE OGÓŁEM:
IX.1 Remont galerii przy  zgodnie z Umową nr ZT/49/2020  ul. Rożanowicza 15-17

XIII DŹWIGI OGÓŁEM:
XIII.1 Wy miana wy ciągarki Józef owska 118

XIV OGÓŁEM:

XIV.1 DŹWIGI

XIV.2 INNE ROBOTY

XV ODPIS NA FUNDUSZ INTERWENCYJNY OGÓŁEM:

XVIII OGÓŁEM:

XIX WPŁYWY ROKU OGÓŁEM:

XIX.1 Wpływy roku naliczone OGÓŁEM:

XIX.2 OGÓŁEM:

XIX.3 OGÓŁEM:

XX OGÓŁEM: 0,00 zł

XXI OGÓŁEM: 0,00 zł

XXII OGÓŁEM:

XXIII OGÓŁEM:

XXIV OGÓŁEM:

XXV OGÓŁEM:

XXVI OGÓŁEM:

XXVII OGÓŁEM: 0,00 zł

XXVIII OGÓŁEM: 0,00 zł

PLAN REMONTÓW RZECZOWO-FINANSOWY FUNDUSZU REMONTOWEGO „B” NA ROK 2022 
OSIEDLA "ŚCIEGIENNEGO"

ADRES NIERUCHOMOŚCI/ 
BUDYNKU

50 000,00 zł

50 000,00 zł

1 644 000,00 zł
1 644 000,00 zł

180 270,00 zł
180 270,00 zł

90 000,00 zł
90 000,00 zł

REZERWA FINANSOWA NA ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE, 
AWARYJNE, DODATKOWE 412 020,00 zł

wszy stkie budy nki Osiedla 
wy posażone w dźwigi 50 000,00 zł

wszy stkie nieruchomości 
osiedla 362 020,00 zł

32 550,00 zł
KOSZTY OGÓŁEM
(SUMA POZ. I-XVIII) 2 408 840,00 zł

2 416 200,00 zł

3 007 230,00 zł
Przesunięcie środków do części „A” funduszu 
remontowego w związku z przyspieszeniem spłaty 
zadłużeń nieruchomości względem poniesionych 
nakładów

-298 040,00 zł

Pokrycie części kosztów robót dodatkowych 
poniesionych z F.REM „A” -292 990,00 zł

WPŁYW – UDZIAŁ UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W 
KOSZCIE WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ
PLANOWANE POŻYCZKI Z FUNDUSZU 
INTERWENCYJNEGO
WPŁYWY OGÓŁEM
WRAZ Z PLANOWANĄ POŻYCZKĄ (XIX+XX+XXI) 2 416 200,00 zł

WPŁYWY OGÓŁEM
BEZ PLANOWANEJ POŻYCZKI (XIX+XX) 2 416 200,00 zł

WYNIK ROKU
WRAZ Z PLANOWANĄ POŻYCZKĄ (XXII-XVIII) 7 360,00 zł

WYNIK ROKU
BEZ PLANOWANEJ POŻYCZKI (XXIII-XVIII) 7 360,00 zł

BILANS OTWARCIA ROKU  
z uwzględnieniem zaległości czynszowych 
przypadajacych na f. remontowy część B

-7 360,00 zł

WYNIK ROKU Z B.O.
BEZ PLANOWANEJ POŻYCZKI (XXV+XXVI)
WYNIK ROKU Z B.O.
Z PLANOWANA POŻYCZKA (XXIV+ XXVI)

przeglądów kominiarskich i gazowych), usług 
DDD, pielęgnacji zieleni, Serwisu Techniczne-
go, usuwania odpadów BIO (trawa, liście, ścięte 
gałęzie drzew i krzewów) i innych, które nie kwa-
lifikują się jako odpady komunalne i wielkoga-
barytowe, nieodbierane przez MPGK w ramach 
opłaty śmieciowej (poremontowe, opony, lodówki, 
telewizory) pozostawiane są przez mieszkańców 
w miejscach do tego nie przeznaczonych.

Koszty związane z ustawowym wzrostem płacy 
minimalnej (wzrost ten przekłada się na ceny 
wszystkich usług świadczonych przez firmy ze-
wnętrzne na rzecz Osiedla).

W roku 2022 planujemy koszty w wysoko-
ści 8.437.330 zł przy planowanych przychodach  
7.444.920 zł. (bez bilansu otwarcia roku i podatku).

Wpływy z odpisów na fundusz remontowy 
część „B”, które w roku 2022 prognozujemy na 
kwotę w wysokości: 3.007.220 zł pomniejszone 
zostaną w przyszłym roku o kwoty:
l 298.040 zł z tytułu przekazania części środków 

na przyspieszenie oddłużenia nieruchomości 
osiedla z tytułu zobowiązań za poniesione 
koszty wykonanych remontów w latach wcze-
śniejszych,

l 292.990 zł (Uchwała Rady Nadzorczej KSM 
65/2015) dotyczącej pokrycia części kosztów 
robót dodatkowych wykonanych przy ocieple-
niu.

 Pozostała część wpływów przeznaczona bę-
dzie na:

l odpis na fundusz interwencyjny: 
32.550 zł

l spłatę rat za wykonane roboty modernizacyjne 
klatek schodowych: 

1.644.000 zł
l spłatę rat za wykonanie remontów galerii: 

180.270 zł
l refundacja wymienionej stolarki okiennej 

w latach ubiegłych:                           50.000 zł
l remonty dźwigów:                            90.000 zł
l rezerwę na roboty awaryjne:          412.020 zł

W ramach robót awaryjnych wykonywane są 
jedynie te prace, które są konieczne dla utrzymania 
zasobów w niepogorszonym stanie technicznym. 
Ich zakres wynika z protokołów kontroli budyn-
ków przeprowadzanych przez służby techniczne 
Spółdzielni oraz usuwania przyczyn występują-
cych awarii.

Szacowany wynik finansowy na funduszu re-
montowym Osiedla część „B” kończący rok 2021, 
pozwala przyjąć założenie, że podobny wynik 
zostanie utrzymany na zakończenie 2022 roku.

Powższa tabela przedstawia przyjęty przez 

Radę Osiedla Plan Remontów w części „B” na 

rok 2022.

Dziękujemy mieszkańcom Osiedla za kon-

struktywne włączanie się we współgospodarzenie 

zasobami Osiedla. Bieżące zgłaszanie spostrzeżeń, 

wniosków i uwag, jest pomocne w procesie zarzą-

dzania, cenne pomysły służące poprawie estetyki 

zasobów, które w miarę możliwości zarówno 

technicznych, jak i organizacyjnych i oczywiście 

finansowych staramy się realizować. Wszystkie 

zgłaszane sugestie są brane pod uwagę przy kon-

struowaniu planów gospodarczo-finansowych na 
lata następne.

Administracja Osiedla Ściegiennego Katowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej tą drogą dziękuje 
Zarządowi KSM, Radzie Nadzorczej, Radzie 
Osiedla, a przede wszystkim mieszkańcom, za 
zawsze okazywane wsparcie i pomoc w bieżącym 
działaniu i rozwiązywaniu niełatwych problemów 
dotyczących naszej społeczności osiedlowej, które 
powstają w zasobach naszego Osiedla.

Kierownik Administracji 
Osiedla Ściegiennego
mgr EWA DOMAGAŁA
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Kolejny rok działalności społecznej, oświa-
towej i kulturalnej Klubu „Józefinka” 
KSM był czasem szczególnym, gdyż 

plany i założenia zweryfikowała covidowa rze-
czywistość,  ponieważ od początku stycznia do 
31 maja, oraz od 16 grudnia do końca 2021 r. 
działalność klubu, decyzją Zarządu KSM, została 
zawieszona z powodu epidemii. Pomimo niesprzy-
jających warunków udało się jednakże zrealizować 
72 imprezy i formy dla 795 uczestników.  

Od czerwca 2021 r. realizowano sprawdzone 
formy stałe – sekcje i koła zainteresowań oraz 
rożne imprezy dla dzieci i starszych mieszkańców 
Spółdzielni. Wychodząc naprzeciw zainteresowa-
niom uczestników, „Józefinka” oferowała udział 
w wielu przedsięwzięciach i tak do istotnych 
wydarzeń minionego roku należy  zaliczyć:

l Biesiadne spotkania z muzyką, 
l Dzień Dziecka,
l Dzień Seniora,
l Zabawę Andrzejkową,
l Spotkanie z Mikołajem dla dzieci, 
l Spotkanie Wigilijne,
l wystawę malarstwa olejnego i akwarelo-

wego Andrzeja Zycha z Grupy Malarskiej                        
Zawodzie,

l wystawę rękodzieła artystycznego, prezentu-
jącą różne techniki zdobienia przedmiotów    
m.in decoupage, mix media, sospeso, 

l stacjonarne warsztaty rodzinne ( bibułkarskie, 
ekologiczne), 

l najmłodsi mieszkańcy chętnie brali udział 
w cyklu  warsztatów „100 technik plastycz-
nych”, na których wykonywali prace w róż-
nych technikach rysunkowych i malarskich, 
np.  kalkografii, grattage, 

l Starsi korzystali z zajęć rekreacyjno-rucho-
wych, nowoczesnych form fitness, z sekcji 
rękodzieła dla dorosłych p.n. Babcine Robótki, 
oraz zajęć Klubu Seniora, który od lat  cieszy 
się niesłabnącym powodzeniem. 

Pomimo epidemii i ograniczeń Klub Biega-
cza realizował wyznaczone cele, ale tym razem 
w trochę nietypowy sposób. Wiele sztandarowych 
biegów, maratonów i półmaratonów odbywało 
się w sposób „wirtualny”, ale dla wytrawnego 
biegacza nie było to przeszkodą. Członkom Klubu 
Biegacza gratulujemy osiągnięć, życzymy dalszych 
sukcesów, kolejnych medali, rekordów życiowych 
i dużo zdrowia.

W klubie działał Zespół Muzyczno-Wokalny 
„Józefinki”, pod kierownictwem artystycznym  
Marii Herman, a który posiada w swoim reper-
tuarze różnorodne piosenki regionalne, biesiadne, 
ludowe. Z powodu reżimu sanitarnego i restrykcji 
nie było możliwości występów poza klubem.

 Stałym punktem w kalendarzu wydarzeń  Klubu 
„Józefinka” był blok imprez skierowany przede 
wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej: AKCJA 
LATO (lipiec, sierpień, wrzesień), która przyniosła 
realizację  60 imprez dla 514 uczestników.

Pomimo ograniczeń co do liczby uczestników, 
w reżimie sanitarnym i z dystansem społecznym, 
imprezy podczas Akcji Lato cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. Dzieci bardzo tęskniły za  
kontaktami z rówieśnikami, wyjściem z domu, 
czy wspólną zabawą w klubie. Podczas waka-
cyjnych zajęć w „Józefince” odwiedziły m. in. 
salę zabaw z klockami LEGO, Park Pszczelnik, 
Park Kościuszki oraz Bajkę Pana Kleksa. Młodzi 
rękodzielnicy mieli okazję wykonać dekorację 
z kwiatów zatopionych w masie porcelanowej, 
a także zatrzymać letnie promienie słońca we 
własnoręcznie wykonanych kolorowych łapa-
czach słońca.  

Poza propozycjami Klubu „Józefinka”  miesz-
kańcy  Osiedla im. ks. P. Ściegiennego  licznie 
korzystali z bogatej oferty przygotowanej przez 
Dział Społeczno-Kulturalny KSM. Były to między 
innymi wyjazdy edukacyjne, wczasy dla Seniorów, 
wycieczki turystyczne itp.

Sytuacja, jaką mieliśmy w kraju w roku 2021, 
spowodowała utrudnienia w działalności placówki, 
ale zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Spół-
dzielni było najważniejsze. W czasie zawieszenia 
stacjonarnej pracy próbowaliśmy  organizować 
czas wolny w inny sposób. Staraliśmy się jak 
najlepiej wykorzystać dostępne techniki komu-
nikacji, jak telefon, czy internet. Telekonferencja 
jednak nie zastąpi osobistego spotkania i nie daje 
tyle możliwości kontaktów co zajęcia na żywo. 

Warto wspomnieć, że podczas zawieszenia zajęć 
cześć mieszkańców bardzo mocno zaangażowała 
się  się w pomoc innym. Nasze seniorki, podczas  
izolacji, siedząc w domach, robiły na drutach, 
szydełku, wyszywały obrazki, czy też ozdabiały 
przedmioty domowego użytku sztuką decoupa-
ge. Rezultaty swojej pracy przekazały na rzecz 
Fundacji Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Da Moc”. 

Ogółem, w skali minionego roku, wstępne 
koszty przeprowadzonej działalności społecznej, 
oświatowej i kulturalnej klubu wyniosły 102.685 
zł, a wpływy 148.141 zł.

W 2022 r. planuje się  realizację  ponad 130 
form i imprez, (w tym 10 stałych sekcji i kół za-
interesowań)  dla około 2100 uczestników. Mamy 
nadzieję, że ten rok pozwoli choć w pewnej części 
urzeczywistnić zamierzenia i plany, a Spółdzielcom 
zapewnić udział w wybranych dla siebie elemen-
tach z oferty programowej Klubu „Józefinka”, 
o ile uda się pozyskać środki finansowe na te cele 
w wysokości 165.360 zł. 

Zakładając, że pozwolą na to warunki epide-
miczne oraz możliwości finansowe – rok 2022 
postaramy się wypełnić, przy Państwa udziale, 
bogatym wachlarzem wydarzeń kulturalnych, 
by razem obchodzić 65. rocznicę działalności 
Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Zapraszamy do współpracy i radosnego cele-
browania spółdzielczego święta.  

Kierownik 
Klubu „Józefinka” KSM
mgr AGNIESZKA MICHALIK

Mikołajki w „Józefince”


