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

oraz Administracja i Rada Osiedla
zapraszają na Zebranie Osiedlowe 

OSIEDLA WIERZBOWA

które odbędzie się w poniedziałek, 26 lutego 2018 roku 
o godz. 1600 w Sali Konferencyjnej KSM 

przy ul. Klonowej 35c w Katowicach

SPRAWOZDANIE RADY OSIEDLA WIERZBOWA  
KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI  

MIESZKANIOWEJ Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2017 ROK
SZANOWNI MIESZKAŃCY  

OSIEDLA WIERZBOWA!

Niniejsze sprawozdanie obejmuje działal-
ność Rady Osiedla, która swoje działanie 
opiera na zapisach statutu KSM, które 

stanowią, że jest organem spółdzielni sprawującym 
nadzór i kontrolę społeczną nad działalnością 
administracji osiedla.

Wybrana w 2015 roku Rada Osiedla  na kadencję 
2015-2019 pracuje kolektywnie w następującym 
składzie osobowym:

l  Teresa WIĄZANIA – przewodnicząca 
Rady Osiedla.

l  Barbara TROCER-DZIAĆKO – z-ca prze-
wodniczącej  Rady Osiedla  i przewodnicząca 
Komisji  Gospodarki Zasobami Osiedla.

l Jan KASPERSKI – członek Rady Osiedla.
l Anna PALUCH – przewodnicząca Komisji 

Społeczno-Kulturalnej.
l Adam KULIK – członek Rady Osiedla.
l Maria MIKSIEWICZ – członek Rady Osie-

dla. 

Członkowie Rady Osiedla pracują w 2 komi-
sjach:
l komisja gospodarki zasobami osiedla,
l komisja społeczno-kulturalna.

1. Otwarcie Zebrania, wybór Prezydium Zebrania Osiedlowego, zapoznanie z porządkiem obrad 
Zebrania oraz wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej.

2. Okresowe sprawozdania:
 a) Zarządu z działalności w roku 2017,
 b) Rady Osiedla z działalności w roku 2017,
 c) Kierownictwa Osiedla z działalności Administracji Osiedla w roku 2017, w tym z realizacji 

wniosków uchwalonych przez poprzednie Zebranie Osiedlowe.
3. Przedstawienie osiedlowego planu działalności gospodarczej i społeczno-kulturalnej na 2018 rok.
4. Przedstawienie kierunków zmian statutu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w związku 

z ustawą „o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania 
cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze” z dnia 20.07.2017 r. 

5. Dyskusja.
6. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i uchwalenie wniosków odnośnie do działalności gospo-

darczej, społecznej i kulturalnej Osiedla.
7. Zakończenie Zebrania.

 ZARZĄD  KATOWICKIEJ  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ

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

PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA OSIEDLOWEGO 

(Dokończenie na str. 1)

Rada Osiedla spotyka się na plenarnych posie-
dzeniach minimum raz w miesiącu z wyłączeniem  
miesiąca lipca i sierpnia. W roku 2017 odbyło się 
11 posiedzeń plenarnych. 

W posiedzeniach tych biorą  udział pracownicy 
Administracji. Wszystkie zebrania są protoko-
łowane.

Do kompetencji  Rady Osiedla należy:

l Kontrola realizacji zatwierdzonego planu 
remontów na dany rok. 

l Przeglądy stanu technicznego  budynków  
wchodzących w skład zasobów naszego  osie-
dla.

l Udział w komisyjnych wyborach wykonawców 
robót oraz w komisyjnych odbiorach robót 
realizowanych na osiedlu.

l Analiza skarg i wniosków.
l Bieżące analizy kosztów eksploatacji. 
l Kontrola nad realizacją planu społeczno-kul-

turalnego.
l Analizowanie sytuacji zadłużenia osiedla z ty-

tułu zalegania w opłatach za lokale mieszkalne, 
garaże wbudowane i lokale użytkowe.

l Spotkania z osobami zalegającymi  w opłatach 
za lokale mieszkalne.

l Bieżąca analiza stawek opłat za lokale miesz-
kalne, garaże wbudowane i lokale użytkowe.

l Podejmowanie stosownych  uchwał  zatwier-
dzających  założenia gospodarcze (plany) na  
dany rok.

l Inne tematy i problemy wynikające z kompe-
tencji Rady Osiedla.

 Konstruując plan remontów na dany rok Rada 
Osiedla szczególnie  uwzględnia możliwości fi-
nansowe poszczególnych nieruchomości i ich 
stan techniczny.
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SPRAWOZDANIE RADY OSIEDLA WIERZBOWA 
(Dokończenie ze str. 2)

Zatwierdzony plan remontów część „B” w 2017 
rok został rzeczowo wykonany w 94% .

Na  plenarne posiedzenia Rady Osiedla są 
zapraszani członkowie, którzy mają zaległości 
w opłatach za użytkowanie mieszkań przekracza-
jące 2-miesięczne należne opłaty. W 2017 roku 
zostało zaproszonych 238 osób, na spotkania po 
uzyskaniu zaproszenia przychodzi bardzo mało 
osób i tak w mijającym roku przybyło ich zale-
dwie 8. Niektórzy członkowie po  otrzymaniu 
zaproszenia regulują swoje zobowiązania w ca-
łości lub  w znacznej części  i takich osób było 
44. Niestety pozostała część nie przychodzi i nie 
reguluje swoich zobowiązań i wobec takich osób  
jest wszczęte postępowanie windykacyjne zgodnie 
z przyjęta procedurą windykacyjną .

Zadłużenie za lokale mieszkalne na naszym osie-
dlu wynosi na dzień 31.12.2017 r. – 99.066,01 zł.

Na każdym plenarnym posiedzeniu Rady 
Osiedla przedstawiciel Rady Nadzorczej nasze-
go osiedla (do 30.06.2017 r. Teresa Wiązania, 
a od 1.07.2017 r. Anna Paluch) przekazywała 
informacje i ustalenia jakie omawiano na Ra-
dzie Nadzorczej.

Członkowie Rady Osiedla pełnią 1 raz w mie-
siącu w siedzibie administracji dyżur. Dokładne 
terminy są podane na tablicy ogłoszeń – jest to 
zawsze pierwsza środa miesiąca w godzinach od 
1600 – 1700. Mieszkańcy naszego osiedla mogą 
zgłaszać się, przedstawiając swoje wnioski i skargi 
dotyczące ładu, porządku, bezpieczeństwa, re-
montów oraz aby uzyskać porady mieszczące się 
w zakresie  kompetencji Rady Osiedla. Wszelkie 
zgłoszenia są odnotowywane  w rejestrze i przed-
stawiane na posiedzeniu plenarnym Rady Osiedla 

a po omówieniu zostaje im nadany stosowny bieg 
zmierzający do rozwiązania problemu. W 2017 
roku na dyżur nikt nie przybył.  

W dniu 26.04. 2017 r.  roku odbyło się spotkanie 
integracyjne naszych  mieszkańców przy muzyce. 
Obecni byli bardzo zadowoleni z tego spotkania.

Na parterze w budynku przy ul. Modrzewiowej 
24b został w ramach współpracy z policją otwarty 
punkt dyżurów dzielnicowych policji. Punkt jest 
czynny od miesiąca marca 2017 roku  i cieszy 
się zainteresowaniem.

W celu przybliżenia zasad samoobrony zostało 
w  październiku 2017 r. zorganizowane szkolenie 
samoobrony dla  chętnej grupy naszych miesz-
kańców. Szkolenie było prowadzone przez pro-
fesjonalnych instruktorów z policji  i skorzystało 
z niego 20 mieszkańców naszego osiedla.

W  listopadzie 2017 r. Rada Osiedla zatwier-
dziła założenia gospodarcze osiedla na 2018 rok 
i podjęła stosowne uchwały dla poszczególnych 
części tych założeń.

1. PLAN REMONTÓW  
Z FUNDUSZU CZĘŚCI „B” 

 Przyjęty zakres rzeczowy wynika z obowiąz-
kowych przeglądów rocznych poszczególnych 
nieruchomości w taki sposób, aby utrzymać bez-
pieczny stan techniczny zbieżny z możliwościami 
finansowymi poszczególnych nieruchomości .

2. PLAN DZIAŁALNOŚCI   
EKSPLOATACYJNEJ

Budując plan tej części działalności na rok 
2018 zaszła konieczność urealniania stawki opłaty 
w jednej pozycji z dniem 1.02.2018 r., o czym 
mieszkańcy zostali powiadomieni w listopadzie 
2017 r. 

3. PLAN  
SPOŁECZNO -KULTURALNY

Plan uwzględnia pozycje cieszące się zaintere-
sowaniem, tj. Mikołajki  dla najmłodszych dzieci, 
pomoc w postaci paczek na Święta Bożego Naro-
dzenia dla osób samotnych o niskim uposażeniu 
oraz bilety do kina, teatru, NOSPR-u i wycieczki 
z częściową odpłatnością .

Szczegółowy zakres rzeczowo-finansowy dzia-
łalności Administracji Osiedla Wierzbowa jest 
podany w sprawozdaniu Administracji.

 Sprawozdanie nie jest w stanie pokazać cało-
kształtu spraw, którymi zajmuje się Rada Osiedla, 
ani oddać klimatu, jaki towarzyszy członkom 
w czasie ich pracy. 

W podsumowaniu Rada Osiedla dziękuje:  
Radzie Nadzorczej KSM, Zarządowi KSM, pra-
cownikom Administracji Osiedla Wierzbowa  za 
wsparcie i pomoc w realizacji naszych statutowych 
zadań. Dziękujemy również  członkom naszej 
osiedlowej społeczności za zaangażowanie, wy-
rozumiałość i życzliwość . 

Zapraszamy wszystkich członków i miesz-
kańców naszego osiedla na zebranie sprawoz-
dawcze, które odbędzie się w poniedziałek 
26.02.2018 r. o godzinie 1600 w sali konferen-
cyjnej KSM, ul Klonowa 35 c.

W imieniu 
Rady Osiedla Wierzbowa
Przewodnicząca  Rady
TERESA WIĄZANIA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI 
OSIEDLA WIERZBOWA ZA 2017 ROK

SZANOWNI PAŃSTWO!

Administracja Osiedla Wierzbowa Ka-
towickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
wypełniając swoje statutowe obowiązki,  

przedstawia niniejszym sprawozdanie z dzia-

łalności administracyjno-gospodarczej Osiedla 

w oparciu o wykonanie rzeczowe i finansowe za 

11 miesięcy 2017 r., z prognozą wykonania na 

dzień 31.12.2017 r.

Podstawowe zadania będące przedmiotem dzia-

łań Administracji zawarte były w Planie gospo-

darczo-finansowym Osiedla, stanowiącym część 

Planu gospodarczo-finansowego całej Spółdzielni.

Plan ten został przedstawiony mieszkańcom 

naszego Osiedla na Zebraniu Osiedlowym w dniu 

14.12.2016 r. po czym był przyjęty w obowią-

zującym trybie przez Radę Osiedla Wierzbowa, 

następnie Radę Nadzorczą.
  Działalność Administracji ukierunkowana była 

głównie na zagadnienia związane z poprawą wa-

runków zamieszkiwania, dostosowanie budynków 

Osiedla do obecnie obowiązujących standardów 

(w tym do aktualnych wymogów Prawa Budow-
lanego), przy jednoczesnym efektywnym wyko-
rzystaniu gromadzonych środków finansowych.

  W zasobach  Osiedla Wierzbowa w 2017 r. 
znajdowały się 24 budynki mieszkalne o łącznej 
liczbie 852 mieszkań, 3 lokale użytkowe oraz  
8 garaży wbudowanych.

W Administracji Osiedla zatrudnionych jest  
5 pracowników: kierownik, starszy administrator, 
inspektor ds. technicznych oraz 2 konserwatorów.

Ponadto obsługa Osiedla  realizowana jest 
na podstawie stałych umów cywilno-prawnych  
z 4 gospodarzami budynków i 2 firmami konser-
wującymi dźwigi osobowo-towarowe i domofony.

PRACE I DZIAŁALNOŚĆ  
EKSPLOATACYJNA W 2017 ROKU

W okresie od 1.01 do 31.12.2017 r. do Ad-
ministracji Osiedla Wierzbowa wpłynęło 838  
pism i podań od mieszkańców Osiedla oraz róż-
nych instytucji zewnętrznych, które dotyczyły 
spraw Osiedla i indywidualnych mieszkańców. 
Wymagały one rozpoznania, załatwienia lub 
wyjaśnienia podnoszonych w pismach kwestii, 

a niektóre dotyczące podmiotów niepodlegających 
Spółdzielni wymagały interwencji w odpowied-
nich instytucjach.

Na bieżąco realizowane były zadania zwią-
zane z administrowaniem, między innymi z:

1. przygotowywaniem założeń  ekonomiczno-
-gospodarczych uchwalanych przez Radę 
Osiedla

2. prowadzeniem ruchu ludności (obecnie za-
mieszkałych ok. 1.334 osoby) w zakresie: 
zwiększenia i zmniejszenia liczby zamieszka-
łych osób w związku ze stałym lub czasowym 
pobytem, dokonywania zmian ewidencyjnych 
zgłaszanych przez lokatorów obejmujących 
urodzenia dziecka, zmiany stanu cywilnego, 
zgonu mieszkańców oraz przekazywania 
do Działu Ewidencji Opłat za Lokale mie-
sięcznych wykazów zmian osobowych osób 
zameldowanych lub wymeldowanych, w celu 
skorygowania opłat z tytułu liczby użytkow-
ników mieszkań.

3. przygotowaniem informacji o osobach za-
dłużonych dla potrzeb Administracji, Rady 
Osiedla, Zarządu oraz uczestniczenie w roz-
mowach z osobami zalegającymi w opłatach 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI 
OSIEDLA WIERZBOWA ZA 2017 ROK

wspólnie z Radą Osiedla i sporządzanie pro-
tokołów z prowadzonych rozmów oraz udział 
w posiedzeniach Zarządu Spółdzielni.

4. bieżącym monitorowaniem jakości wykony-
wanych usług utrzymania czystości i porządku 
na terenie Osiedla, przyjmowaniem od miesz-
kańców wniosków, spostrzeżeń i uwag doty-
czących pracy odpowiedzialnych za te usługi 
służb, sporządzaniem protokołów z kontroli, 
a w szczególnych wypadkach dokonywaniem 
zgodnie z umową odpowiednich potrąceń 
z wynagrodzenia podmiotom gospodarczym 
za stwierdzone uchybienia w pracy.

5. nadzorowaniem firm w zakresie prawi-
dłowego przebiegu kontroli wynikających 
z ustawy Prawo Budowlane (tj. przeglądy 
okresowe, kominiarskie i gazowe), a także 
prowadzeniem korespondencji z mieszkań-
cami w tym zakresie.

6. bieżącą współpracą ze Strażą Miejską i Policją 
w zakresie zapewnienia porządku i bezpie-
czeństwa zamieszkiwania w zarządzanych 
przez Spółdzielnię zasobach. W tym miej-
scu nadmienić należy, iż w dniu 5.10.2016 
r. Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
podpisała z Komendą Miejską Policji w Kato-
wicach „Porozumienie o Współpracy w Celu 
Poprawy Bezpieczeństwa Mieszkańców Ka-
towic”. W nawiązaniu to tego porozumienia 
Administracja Osiedla  wraz z Radą Osie-
dla  udostępniła w budynku mieszkalnym 
przy ul. Modrzewiowej 24B pomieszczenie 
z przeznaczeniem na punkt przyjmowania 
przez Dzielnicowego zgłoszeń od mieszkań-
ców Osiedla.  Od 5.03.2017 do 31.12.2017 
r.  policjanci dzielnicowi przyjęli łącznie  
74 mieszkańców naszego osiedla. Zgłasza-
ne przez mieszkańców problemy dotyczyły 
głównie bezpieczeństwa w obrębie osiedla 
oraz oraz konfliktów międzysąsiedzkich.

7. kontrolowaniem faktur wystawianych przez 
podmioty gospodarcze i faktur kosztowych, 
dekretowanie ich zgodnie z obowiązującym 
w KSM planem kont.

8. analizowaniem kosztów oraz opracowaniem 
niezbędnych kalkulacji i innych załączników 
do umów z podmiotami działalności gospo-
darczej.

9. tworzeniem stosownej dokumentacji (proto-
kołów zdawczo-odbiorczych) przy przeka-
zywaniu/przejmowaniu od osób fizycznych 
i prawnych lokali mieszkalnych/użytkowych 
mieszczących się w zasobach Osiedla (w tym 
przejmowaniem tych lokali po rozwiązaniu, 
wygaśnięciu lub wypowiedzeniu umowy).

10. współdziałaniem przy tworzeniu dokumentacji 
dotyczącej likwidacji szkód z tytułu zdarzeń 
losowych i tworzeniem dokumentacji umożli-
wiającej wypłatę ewentualnych odszkodowań 
z tego tytułu na rzecz członków Spółdzielni 
przez firmę ubezpieczeniową.

11. monitorowaniem działań firm wykonują-
cych cięcia  sanitarno-pielęgnacyjne drzew 
i krzewów na terenie Osiedla i postanowień 

wynikających z wydanych decyzji Wydziału 
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Katowice 
w zakresie usunięcia i nasadzeń drzew.

12. nadzorowaniem w okresie wiosennym i je-
siennym kompleksowej deratyzacji, pole-
gającej na rozłożeniu środków na gryzonie 
w korytarzach piwnicznych we wszystkich 
budynkach mieszkalnych w Osiedlu – zgodnie 
z obowiązująca uchwałą Rady Miasta Kato-
wice.

13. kompleksowym oczyszczaniem piaskow-
nic ze starego piasku po okresie zimowym 
oraz uzupełnieniem czystym piaskiem wraz 
z przeprowadzeniem dezynfekcji w okre-
sie wiosennym.

14. bieżącym monitorowaniem jakości wykony-
wanych usług przez firmę MPGK w zakre-
sie wywozu stałych odpadów komunalnych 
i utrzymaniem czystości boksów śmietniko-
wych.

15. usuwaniem z korytarzy piwnic oraz pomiesz-
czeń ogólnego użytku (tj. pralnie, suszarnie) 
zgromadzonych przez mieszkańców rzeczy 
zbędnych, naruszających przepisy o ochro-
nie ppoż.

16. współuczestniczeniem ze Strażą Miejską 
w przeglądach wiosennych i zimowych, 
w zakresie należytego utrzymania czystości 
na terenie Osiedla,

17. prowadzeniem podręcznego magazynku osie-
dlowego (przyjmowanie na stan ewidencyjny 
i wydawanie materiałów), a także prowadze-
niem szczegółowej ewidencji rozliczeniowej 
i inwentaryzacyjnej zgodnie z przyjętymi 
w KSM zasadami.

18. prowadzeniem bieżącej kontroli prawidłowo-
ści pracy zainstalowanych urządzeń pomiaro-
wych, jak też interweniowaniem w przypadku 
ujawnienia nieprawidłowości.

19. comiesięcznym sprawdzaniem pod względem 
merytorycznym, formalnym i rachunkowym, 
faktur obciążających Spółdzielnię za  dostar-
czane media, tj.: energię elektryczną, wodę 
oraz dokonywanie odpowiedniego rozliczenia 

kosztów na poszczególne nieruchomości 
i ich rejestrowanie.

20. prowadzeniem systemu kluczy do klatek 
schodowych, pomieszczeń wspólnego użytku 
i śmietników, w tym zamawianiem kluczy 
oraz wydawaniem ich mieszkańcom.

21. bieżącym uzupełnianiem i korektą spisów 
mieszkańców poszczególnych nieruchomości 
budynkowych oraz nazwisk na domofonach.

22. udziałem w komisyjnych otwarciach lokali 
mieszkalnych i użytkowych i eksmisjach 
z lokali.

23. organizowaniem i uczestniczeniem w pracach 
komisji dotyczących kwalifikacji stolarki 
okiennej do wymiany.  Uczestniczeniem 
w komisjach dotyczących odbioru wymie-
nionej stolarki okiennej wraz z kontrolą 
i przygotowaniem dokumentacji niezbędnej 
do uzyskania należnej refundacji, a także 
weryfikowaniem dokumentacji przekazanej 
przez mieszkańców dotyczącej refundacji za 
wymienioną stolarkę okienną we własnym za-
kresie.

24. rozpatrywaniem wniosków dotyczących 
przeprowadzenia prac remontowo-moder-
nizacyjnych w lokalach przez mieszkańców 
Osiedla (w okresie 10 miesięcy u. br. udzie-
lono 39 pozwoleń z podaniem odpowiednich 
warunków technicznych).

25. przyjmowaniem i przekazywaniem do Zakładu 
Ciepłowniczego KSM zgłoszeń dotyczących 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu central-
nego ogrzewania i ciepłej wody, współdzia-
łaniem z Zakładem Ciepłowniczym KSM 
i firmą Brunata w zakresie reklamacji doty-
czących wysokości opłat.

26. przekazywaniem zgłoszeń o awariach dźwi-
gów osobowych, domofonów, sieci TV ka-
blowej, firmom prowadzącym ich obsługę 
i konserwację.

27 przekazywaniem zgłoszeń o awariach 
oświetlenia ulicznego, dziur w drogach do 
zewnętrznych firm.

(Ciąg dalszy na str. 4)
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PRZEWIDYWANE WYKONANIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI W 2017 ROKU
28. koordynowaniem, nadzorowaniem i plano-

waniem prac konserwatorom.
29. prowadzeniem na bieżąco książek obiek-

tów budowlanych.
30. współpracą z osobami uprawnionymi w czasie 

dokonywanych przeglądów stanu technicz-
nego budynków Osiedla w zakresie ogólno-
budowlanym.

31. współdziałaniem z Radą Osiedla Wierzbowa 
we wspólnym rozwiązywaniu problemów 
Osiedla, jak również konfliktów sąsiedzkich 
i udzielaniem niezbędnych informacji miesz-
kańcom pomocnych w uzyskaniu  dodatku 
mieszkaniowego lub pomocy z Miejskiego  
Ośrodka Pomocy Społecznej.

32. zakup 40 szt. paczek świątecznych z okazji 
mikołajek w ramach działalności społeczno-
kulturalnej na osiedlu. 

33. zakup 50 szt. paczek świątecznych dla osób 
starszych i samotnych.

I.  PROGNOZA WYKONANIA  KOSZTÓW 
EKSPLOATACJI W 2017 ROKU

Przewidywane wykonanie w 2017 roku.

l Koszty administracji, w tym: (płace pra-
cowników umysłowych z narzutami, koszty 
BHP, opłaty telekomunikacyjne, koszty utrzy-
mania pomieszczeń administracji, ubezpiec-
zenie rzeczowe)          356.630,00 zł

l Inne koszty utrzymania budynku, w tym: (płace 
pracowników fizycznych z narzutami, opłata 
za wieczyste użytkowanie gruntów, podatek 
od nieruchomości, czyszczenie kominów,  
pielęgnacja zieleni, odśnieżanie, ochrona 
pożarowa budynków, kontrola szczelności 
instalacji gazowej, dezynfekcja, deratyzacja, 
dezynsekcja, koszty dewastacji, pogotowie 
techniczne, legalizacja wodomierzy, odczyty 
wody)                          622.440,00 zł

l Energia elektryczna poza mieszkaniem 
39.800,00 zł

l Woda i kanalizacja          709.910,00 zł
l Wywóz nieczystości          228.200,00 zł
l Usługi gospodarzy          138.350,00 zł
l Konserwacja dźwigów            15.340,00 zł
l Konserwacja domofonów            17.660,00 zł
l Eksploatacja gniazd sygnału RTV 

28.830,00 zł
 Razem                       2.157.160,00 zł

Prognozowane koszty eksploatacji w 2017 roku 
(bez. c.o.) zamkną się kwotą 2.157.160,00 zł, 
podczas gdy wpływy według naliczeń z lokali 
mieszkalnych, lokali użytkowych i garaży (bez 
odliczeń zaległości w opłatach) po uwzględnie-
niu ujemnego bilansu otwarcia 2017r. wyniosą 
2.115.710,00 zł. 

Wynik roku 2017 w zakresie eksploatacji wy-
niesie minus 41.450,00 zł.

W 2017 roku Osiedle nasze w opłatach za 
lokale, wykazuje istnienie znacznego zadłużenia 
mieszkańców w zakresie opłat związanych 
z użytkowaniem lokali mieszkalnych. Zadłużenie 

to wynosi 99.066,01 zł, co w przeliczeniu na 
jeden statystyczny lokal daje kwotę ok. 120,00 
zł. Zadłużenie to zmalało w stosunku do roku 
ubiegłego o ok. 10%

WYKAZ ZADŁUŻEŃ LOKALAMI  
NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

NIERUCHOMOŚĆ ZALEGŁOŚĆ
l Brzozowa 26-26a                             –
l Brzozowa 30                             –
l Brzozowa 36-36a              –
l Brzozowa 38-38a               –
l Brzozowa 40-40a               –
l Brzozowa 42-42a             3.728,08 zł
l Brzozowa 44-46               –
l Grabowa 5-5a                               –
l Grabowa 7-7a                             1.492,10 zł
l Klonowa 31 - 33          14.898,01 zł
l Wierzbowa 1a                –
l Wierzbowa 2-2a            9.568,07 zł
l Wierzbowa 19-21            1.949,89 zł
l Wierzbowa 26-28            7.878,92 zł
l Wierzbowa 27-29               –
l Wierzbowa 31-33            3.878,34 zł
l Wierzbowa 35-37            2.551,38 zł
l Wierzbowa 38-46          23.998,66 zł
l Klonowa 34-34a              –
l Topolowa 31ad                            2.750,00 zł
l Modrzewiowa 24-24a          13.368,28 zł
l Modrzewiowa 24bc            9.222,21 zł
l Modrzewiowa 30bc            3.782,07 zł
 Razem                          99.066,01 zł

II. PROGNOZOWANE WYKONANIE 
FUNDUSZU REMONTOWEGO OSIEDLA

 NA KONIEC 2017 ROKU

 Wpływy w roku 2017:

l  z tytułu odpisu na fundusz remontowy części 
„B” wg naliczeń               828.230 zł

l  bilans otwarcia na dzień 01.01.2017 r. w wy-
sokości                305.320 zł

l  przesunięcie środków na fundusz remontowy 
część „A” tj. przyśpieszenie spłaty zobowiązań 
nieruchomości budynkowych usytuowanych 
w osiedlu z tytułu wcześniej wykonanych 
robót                 - 98.430 zł

koszty 
administracji
inne koszty

energia 
elektryczna
 
w oda i 
kanalizacja
w yw óz 
nieczystości

usługi 
gospodarzy
konserw acja 
dźw igów
konserw acja 
domofonów

sygnał RTV

l  pokrycie wykonania dodatkowych robót przy 
wykonywaniu prac związanych z docieplaniem 
budynków realizowane z funduszu „A”

  - 87 710 zł 
 - łącznie wpływy w 2017 r.               947.410 zł

 Wydatki  w roku 2017:

Zakres przeprowadzonych i prowadzonych robót 
remontowych do końca 2016 r. planowany jest  j.n.:

1. Wymiana stolarki okiennej przez Spółdzielnię 
i we własnym zakresie                 28.180 zł    

2.  Roboty dekarskie                 61.340 zł
3.  Roboty murarskie                77.090 zł                                        
4.  Roboty wod-kan               206.990 zł
5.  Roboty instalacyjne c. o.   2.730 zł
6.  Roboty elektryczne      110 zł
7.  Domofony                      490 zł
8.  Roboty elewacyjne   4.370 zł
9.  Mała architektura               314.880 zł
10. Remont dźwigów                                10.510 zł
11. Inne roboty                  83.120 zł
12. odpis na fundusz interwencyjny        9.940 zł
 łącznie wydatki                             799.750 zł

1. ROBOTY  WYKONANE  
SIŁAMI WŁASNYMI

Zespół konserwatorów Administracji Osiedla 
Wierzbowa w roku 2017 liczył 2 osoby. Pracow-
nicy zatrudnieni byli na następujących stanowi-
skach: 1 osoba konserwator , 1 osoba konserwator 
– elektryk.

Ogółem na dzień 31.12.2017 r.  zrealizowano 
ok. 899 różnego rodzaju napraw na podstawie 
przyjętych zgłoszeń od mieszkańców, w tym:

l   151 elektrycznych
l   108 wod-kan
l   334 ślusarskich
l   306 ogólnobudowlanych

    obejmujących:

l regulację samozamykaczy drzwi budynków  
wg potrzeb na bieżąco,

l naprawę i konserwację instalacji odgromowej 
na budynkach mieszkalnych,

(Ciąg dalszy ze str. 3)
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l usuwanie nieszczelności na instalacji gazowej 
w lokalach mieszkalnych,

l naprawę stolarki drzwiowej w korytarzach 
piwnicznych wraz z wymianą zamków i wkła-
dek,

l naprawę i regulację stolarki okiennej,
l malowanie ławek wraz z wymianą desek sie-

dzisk,
l malowanie piaskownic wraz z wymianą de-

sek siedzisk,
l malowanie elementów urządzeń zabawowych 

placów zabaw wraz z wymianą zniszczo-
nych części,

l wymianę  bezpieczników 25 szt,  przycis- 
ków 18 szt., wyłączników 10 szt., świetlówek 
45 szt.,

l wymianę zamków w skrzynkach na listy,
l wymianę skrzynek reklamowych 4 szt.,
l przegląd i konserwację instalacji elektrycznej 

klatek schodowych, korytarzy piwnicznych, 
pomieszczeń ogólnego użytku oraz tablic 
administracyjnych w budynkach, a także 
oświetlenia zewnętrznego,

l zabezpieczanie przed ptakami i czyszczenie 
otworów wentylacyjnych w kominach,

l osiatkowanie okienek piwnicznych,
l montaż nawiewników w stolarce okiennej,
l sprawdzanie zalewania mieszkań, szukanie 

przyczyny zalania, usunięcie jej jeżeli była 
po stronie Spółdzielni,

l koszenie trawy i przycinanie żywopłotów 
wg potrzeb,

l miejscowe naprawy zapadniętych bądź znisz-
czonych chodników,

l uczestniczenie razem z pracownikiem Działu 
MT w kontroli stanu technicznej sprawności 
budynków mieszkalnych,

l przegląd dachów w budynkach mieszkalnych 
oraz gospodarczych wraz z naprawą drobnych 
nieprawidłowości pokryć dachowych, nasad 
kominowych, wywiewek kanalizacyjnych 
z oczyszczeniem koryt dachowych i rynien,

l oczyszczanie wg potrzeb zadaszeń wiatrołapów 
wejść do budynków,

l naprawa schodów terenowych i muru oporo-
wego,

l zmycie malunków ze ścian budynków, 
ścian śmietników,

l uzupełnienie tynku na elewacji (parter) oraz 
pomalowanie pasa elewacji,

l wymiana odcinków pionów kanalizacyjnych,
l wymiana zaworów przedlicznikowych wody 

ciepłej i zimnej,

 a także:

l sprawdzanie szczelności instalacji gazowej 
w piwnicach,

l współdziałanie w usuwaniu niesprawności na 
cyrkulacji ciepłej wody,

l udrożnianie pionów, poziomów i studzienek 
instalacji kanalizacyjnej,

l dokonywanie kontrolnych odczytów liczników 
energii elektrycznej i wodomierzy łącznie 
z ich plombowaniem,

l roznoszenie paczek świątecznych  mieszkań-
com,

l naprawa tynków wraz z malowaniem ścian 
na klatkach schodowych po zalaniach,

l interwencje w przypadku konieczności wejścia 
do mieszkań , gdy najemca potrzebuje pomocy,

l opróżnianie piwnic z zalegających gabarytów, 
śmieci itp.,

l montaż instalacji monitoringu.

2.  ROBOTY WYKONYWANE  
PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE:

Prowadzenie nadzoru ( w zakresie uprawnień po-
siadanych przez pracowników administracji) nad:

a)  robotami wykonywanymi przez firmy wyło-
nione w drodze przetargu, między innymi:

l nad robotami dekarskimi  wykonywanymi 
w budynkach mieszkalnych przy ul. Brzo-
zowa 36-36a; 38-38a; 40-40a; 42-42a; 44-
46;  Grabowa 5-5a; Klonowa 31-33; 34-34a;  
Topolowa 31a-d;  Wierzbowa 1a; 2-2a; 26-28; 
27-29; 31-33; 38-46; Modrzewiowa 24-24a; 
24b-24c; 30b-30c;

l nad robotami tynkarsko-murarskimi wyko-
nywanymi w budynkach mieszkalnych przy  
ul. Brzozowa 38-38a; 44-46; Grabowa 5-5a; 
7-7a; Topolowa 31a-d; Wierzbowa 1a; 19-21; 
26-28; 27-29; 31-35; 35-37; 38-46;

l nad robotami wodno-kanalizacyjnymi wyko-
nywanymi w budynkach mieszkalnych przy 
ul. Brzozowa 36-36a; 40-40a; 42-42a; 44-46; 
Wierzbowa 19-21; 26-28; 38-46; Modrzewio-
wa 24-24a; 24b-24c; 30b-30c;

l nad robotami małej architektury wykonywa-
nymi w sąsiedztwie budynków mieszkalnych 
przy ul. Wierzbowa 27-29; 38-46; Modrze-
wiowa 24-24a; 24b-24c; Grabowa 5-5a; 7-7a;

l nad robotami ślusarskimi wykonywanymi 
w budynkach mieszkalnych przy ul. Brzozo-
wa 26-26a; Grabowa 7-7a; Klonowa 31-33; 
34-34a; Topolowa 31a-d; Wierzbowa 19-21; 
27-29;

l nad robotami elektrycznymi prowadzonymi 
w ramach strategii funduszu remontowego 
część „A” w budynku mieszkalnym przy ul. 
Grabowej 7-7a.

b)  robotami wykonywanymi w formie zlecenia 
takimi jak:

l wykonanie zaleceń Spółdzielni Kominiarzy 
polegających na uszczelnieniu przewodów 
spalinowych, wentylacyjnych wkładem Alum-
fol w lokalu mieszkalnym przy ul. Brzozowej 
36a i wykonanie kratki nawiewnej w lokalu 
mieszkalnym przy ul. Wierzbowej 38; 

l mycie i zaimpregnowanie ściany elewacyjnej, 
szczytowej budynku mieszkalnego przy ul. 
Grabowej 7-7a;

l wykonanie remontu dźwigów osobowych 
w budynkach mieszkalnych  przy ul. Modrze-
wiowej 24-24a; 30b-30c;

l sprawdzanie wyceny kosztorysów robót zle-
conych;

l dokonywanie przeglądów  urządzeń zabawo-
wych;

l dokonywanie przeglądów mieszkań w związku 
z interwencjami lokatorów;

l udzielanie pisemnej odpowiedzi na pisma lo-
katorów;

l przygotowanie danych do projektu planu re-
montów na 2018 r.;

l współuczestniczenie w rocznym przeglądzie 
budynków osiedla w zakresie ogólnobudow-
lanym;

l współuczestniczenie w komisjach przetargo-
wych na planowane roboty remontowe;

l współuczestniczenie w odbiorach robót nad-
zorowanych przez Dział TN KSM.

Spółdzielnia, wprowadzając w poprzednich la-
tach innowacyjne rozwiązania w zakresie oświetle-
nia budynków mieszkalnych, uzyskała z tego tytułu 
w bieżącym roku oszczędności na poziomie 33%. 

Wykonano prace związane z wymianą instalacji 
elektrycznej WLZ w budynku mieszkalnym przy 
ul. Grabowej 7-7a w Katowicach finansowane 
w 100% z Funduszu Remontowego części „A .

Jak wynika z powyższego zestawienia rok 2017 
Osiedla był kolejnym rokiem, w którym wykonanie 
wielu poważnych robót remontowych z pewnością 
poprawiło stan techniczny zasobów i warunków 
zamieszkiwania.                    

  III. KOSZTY I WPŁYWY Z TYTUŁU 
DZIAŁALNOŚCI  

SPOŁECZNO-KULTURALNEJ  
W 2017 ROKU

Wpływy w wysokości 16.250,00 zł (w tym 
dodatni bilans otwarcia 4.300,00 zł) na działal-
ność społeczno-kulturalną i oświatową w 2017 
roku przy odpisie 0,03zł/m2

 

 przeznaczono na 
następujące cele:

l zakup i wręczenie paczek z okazji Świąt Boże-
go Narodzenia dla 60 osób samotnych i nisko 
uposażonych                   2.000 zł

l zakup i wręczenie paczek mikołajkowych (40 
dzieci w wieku od 3 do 10 lat)          1.600 zł

l zakup biletów do kina i teatru dla mieszkańców 
Osiedla z częściową odpłatnością     5.510 zł

l udział  mieszkańców osiedla w imprezach 
organizowanych przez inne osiedla KSM                                         

 razem koszty 2017 r.                      16.250 zł 
W 2017 r. Administracja wraz z Radą Osiedla 

zorganizowała również dla mieszkańców bezpłatny 
Kurs Samoobrony, gdzie prowadzącymi zaję-
cia byli instruktorzy Komendy Miejskiej Policji 
w Katowicach.

ZAMIERZENIA DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ NA ROK 2018

I. PRZEWIDYWANE KOSZTY   
I WPŁYWY Z TYTUŁU

EKSPLOATACJI (BEZ C.O.)  
W 2018 ROKU

Założone wpływy na pokrycie kosztów eks-
ploatacji według naliczeń przedstawiają się na-
stępująco:
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OSIEDLE  WIERZBOWA

Zestawienie kosztów  ulepszeń i prac poniesionych w okresie od roku 1992 do dnia 31.12.2017
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 

( wg kosztów w dacie poniesienia, w zł)

( z uwzględnieniem kosztów odsetek od pożyczek i kredytów do spłaty po 31.12.2017 )

Adres budynku

1 2 3 4 5 6
Wierzbowa 38-46 168,63
Wierzbowa 26-28 193,11
Klonowa 31-33 182,79
Wierzbowa 19-21 177,28
Wierzbowa 35-37 116,04
Wierzbowa 27-29 101,04
Wierzbowa 31-33 90,30
Brzozowa 30 67,80

64,62
102,17

Brzozowa 44-46 35,61
Brzozowa 42-a 57,31
Brzozowa 38-a 54,78
Brzozowa 40-a 52,89
Grabowa 5-a 24,14
Grabowa 7-a 10,57 432,77

Klonowa 34 -274,32

Brzozowa 36-a -106,30

Klonowa 34-a -290,70

Topolowa 31-d -170,36

Brzozowa 26-a -559,25

-516,28

Modrzewiowa 24-a -533,10

-546,02

RAZEM -144,95
*uw zględnia środki przeksięgow ane z fund. rem. cz. "B" i fund. Interw encyjnego

Saldo ogółem osiedla na dzień 31.12.2017 zł

Saldo jednostkowe na dzień 31.12.2017 -144,95

Katow ice, styczeń 2018

 

Sporządził :

z fund.rem. cz."B" na pokrycie części kosztów kompleksowych robót ociepleniowych

Razem koszty 
za lata 

1992 -2017

Wpływy z odpisów 
za lata 

1997-2017*

Saldo
(3-2)

Saldo na 1 
m2 p.u.m.

Średnie 
saldo 

statystyczne 
na 1 lokal

921 093 1 798 682 877  589 7 134,87
317 876 717 829 399  953 6 895,75
336 581 713 159 376  577 6 492,71
350 922 718 310 367  387 6 334,26
198 972 299 197 100  224 5 568,01
214 890 303 372 88 482 5 204,83
220 155 297 967 77 812 4 322,87
306 180 380 642 74 462 2 978,48

Wierzbowa 2- 2a 174 104 230 725 56 621 3 145,60
Wierzbowa 1a 85 728 138 964 53 236 6 654,47

447 671 498 935 51 264 1 507,77
220 983 264 773 43 790 2 919,31
222 897 264 755 41 857 2 790,48
223 799 264 111 40 312 2 687,46
471 332 506 624 35 292 1 038,00
481 425 496 572 15 147
180 090 101 361 -78  729 -26 243,05
345 539 264 478 -81  061 -5 404,09
183 505 100 655 -82  851 -27 616,84
595 940 401 257 -194  683 -16 223,56
533 527 207 371 -326  156 -54 359,31

Modrzewiowa 24b-c 4 315 439 1 760 289 -2  555  150 -29 035,80
4 409 088 1 769 443 -2  639  646 -29 995,97

Modrzewiowa 30b-c 4 444 131 1 757 896 -2  686  235 -30 525,39
20 201 870 14 257 365 -5  944  505 -6 977,12

Zestaw ienie nie uw zględnia kosztów  w ymiany w odomierzy i podzielników  c.o.

-5 944 505

zł/1 m2 p.u.

D.Niemczyńska, 

M.Cenow ski

(Ciąg dalszy ze str. 5)
l Planowany bilans otwarcia 2018 roku                                                

minus 41.450 zł

l Planowane wpływy z bieżących opłat        

                                                2.183.460 zł

l Przewidywana łączna wielkość naliczonych 

środków z B. O.                           2.142.010 zł

Przewidywane wykonanie w 2018 roku

l Koszty administracji, w tym: (płace pra-

cowników umysłowych z narzutami, koszty 

BHP, opłaty telekomunikacyjne, koszty utrzy-

mania pomieszczeń administracji, ubezpiec-

zenie rzeczowe)          362.830,00 zł

l Inne koszty utrzymania budynku, w tym: (płace 

pracowników fizycznych z narzutami, opłata 

za wieczyste użytkowanie gruntów, podatek 

od nieruchomości, czyszczenie kominów,  

pielęgnacja zieleni, odśnieżanie, ochrona 

pożarowa budynków, kontrola szczelności 

instalacji gazowej, dezynfekcja, deratyzacja, 

dezynsekcja, koszty dewastacji, pogotowie 

techniczne, legalizacja wodomierzy, odczyty 

wody)                          591.240,00 zł
l Energia elektryczna poza mieszkaniem

 39.800,00 zł
l Woda i kanalizacja         687.680,00 zł
l Wywóz nieczystości         229.380,00 zł

l Usługi gospodarzy          138.350,00 zł
l Konserwacja dźwigów           15.340,00 zł
l Konserwacja domofonów           17.660,00 zł
l Eksploatacja gniazd sygnału RTV 

34.620,00 zł
 Razem 2.116.900,00 zł
 Prognozowany wynik roku 2018 w zakresie 

eksploatacji wyniesie  25.110 zł.

II. PROGNOZOWANE WYKONANIE 
FUNDUSZU REMONTOWEGO OSIEDLA

W 2018 ROKU

Na rok 2018 w zakresie funduszu remontowego 
część „B” przewiduje się: 

 Wpływy w roku 2018:

l  z tytułu odpisu na fundusz remontowy części 
„B” wg naliczeń               828.930 zł

l  prognozowany bilans otwarcia na dzień 
1.01.2017 r. w wysokości               150.040 zł

l przesunięcie środków na fundusz remontowy 
część „A” tj. przyśpieszenie spłaty zobowiązań 
nieruchomości budynkowych usytuowanych 
w osiedlu z tytułu wcześniej wykonanych 
robót               - 98 430 zł

l  pokrycie wykonania dodatkowych robót przy 
wykonywaniu prac związanych z docieplaniem 
budynków realizowane z funduszu „A”

 - 87 710 zł 
l  wpłaty 25% z tytułu wymiany stolarki okiennej 

przez KSM   
   Łącznie przewidywane wpływy w 2018 r.

792.830 zł
l Założono  wykonanie następujących zadań 

rzeczowych na łączną kwotę         738.830 zł
 (tabela na str. 7)
 Różnica wynosząca 54.000 zł, wynika z za-

dłużeń w  opłatach za mieszkania w części 
przypadającej na  fundusz remontowy część 
„B”.

Szacunkowy stan zgromadzonych środków 
finansowych funduszu remontowego część B 
dla poszczególnych nieruchomości na koniec 
2017 roku (tabela na str. 8).

III. PRZEWIDYWANE KOSZTY  
I WPŁYWY Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI 

SPOŁECZNO-KULTURALNEJ  
W 2018 ROKU

Planowane naliczone wpływy z odpisu w wy-
sokości 0,03 zł/m2 powierzchni mieszkalnej na 
działalność społeczno-kulturalną w roku 2018 
wyniosą 16.250 zł (w tym bilans otwarcia  0 zł)  
i przeznaczone zostaną na:
l zakup i wręczenie paczek dla 50 osób z okazji 

Świąt Bożego Narodzenia  dla osób samotnych 
i nisko uposażonych                   3.000 zł

l zakup i wręczenie paczek dla 40 dzieci z okazji 
mikołajek                    3.340 zł

l zakup biletów do teatru i kina dla mieszkańców 
Osiedla z częściową odpłatnością (4.500,00 
zł)                                   7.710 zł

l dofinansowanie do festynu szkolnego        
200 zł
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PRZEWIDYWANE WYKONANIE  
KOSZTÓW EKSPLOATACJI W 2017 ROKU

(Dokończenie na str. 8)

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI 
OSIEDLA WIERZBOWA ZA 2017 ROK

l dofinansowanie do wycieczek dla naszych mieszkańców     
organizowanych  przez inne Osiedla KSM       2.000 zł

Informujemy również, że w 2017 r została przeprowa-
dzona na osiedlu Wierzbowa przez Urząd Miasta kontrola 
prawidłowości segregowania śmieci (kontrola dotyczyła 
segregacji śmieci przez mieszkańców tutejszego osiedla 
w śmietniku przy ul Wierzbowej). Zarząd Spółdzielni po 
konsultacjach z przedstawicielami mieszkańców (Radami 
Osiedli)  zadeklarował w imieniu mieszkańców w Urzędzie 
Miasta Katowice segregację śmieci. Niestety z przykrością 
powiadamiamy, że ww. kontrola  wykazała nieprawidło-
wości, co zaskutkowało wszczęciem przeciwko spółdzielni 
postępowania administracyjnego w sprawie i ukaraniem 
spółdzielni, a co za tym idzie zwiększeniem opłaty mie-
sięcznej dla mieszkańców korzystających z tego śmietnika 
z 14,00 zł od osoby na 20,00 zł. Spółdzielnia odwołała się 
od tej  decyzji i odwołanie zostało  rozpatrzone na naszą 
korzyść. Nadmieniamy, że  kontrolujący szczególny nacisk 
kładą na kontrolę pojemników na odpady biodegradowalne 
i pojemniki, gdzie należy wrzucać resztki jedzenia, pieluchy 
jednorazowe itp.  Spodziewamy się, że takie kontrole będą 
nieuniknione i coraz częstsze.

Czujemy się w obowiązku i pragniemy poniżej przy-
pomnieć Państwu obowiązujące zasady, a także  gorąco 
apelujemy  do mieszkańców osiedla o stosowanie się do 
zasad segregacji śmieci. Pamiętajmy więc, że:

WRZUCAMY:
karton, tekturę, czasopisma, 
książki, gazety, papierowe torby, 
broszury, katalogi, gazetki rekla-
mowe, zużyte zeszyty, papier biu-
rowy, koperty, prospekty, foldery.

NIE WRZUCAMY:
tapet, zabrudzonych, zatłuszczonych papierów, pieluch, 
innych artykułów higienicznych, worków po cemencie, 
papieru przebitkowego, kalki oraz opakowań wielomate-
riałowych np. kartonów po mleku i sokach.

WRZUCAMY:
butelki (PET-y), plastikowe 
nakrętki, plastikowe opakowa-
nia po żywności, kosmetykach 
i chemii gospodarczej, foliowe 
worki i reklamówki, pojemniki 
po wyrobach garmażeryjnych, 

drobny styropian, opakowania wielomateriałowe (np. kartony 

koszty 
administracji
inne koszty

energia 
elektryczna
 
w oda i 
kanalizacja
w yw óz 
nieczystości

usługi 
gospodarzy
konserw acja 
dźw igów
konserw acja 
domofonów

sygnał RTV

PO Z. RODZAJ I OPIS ROBÓT ADRES  BUDYNKU WARTOŚĆ  ROBÓT

ZŁ
1 2 3 4

I OGÓŁEM:

II OGÓŁEM:

II.1

II.1.1

IV RO BO TY DEKARSKIE OGÓŁEM:

IV.1

IV.2 realizacja robót rozpoczętych w 2017 r

V RO BO TY MURARSKO -TYNKARSKIE OGÓŁEM:

V.1

VI RO BO TY MALARSKIE

VI.1 malowanie klatek schodowych Brzozowa 44-46

VII OGÓŁEM:

VII.1 Modrzewiowa 24-24a; Modrzewiowa 30b-30c

VII.2

VII.3 realizacja robót rozpoczętych w 2017 r

IX  RO BO TY ELEKTRYCZNE OGÓŁEM:

IX.1 Modrzewiowa 24-24a; Modrzewiowa 24b-24c

IX.2 Klonowa 34-34a; Wierzbowa 38-46; 

XIV REMO NTY DŹWIGÓ W OGÓŁEM:
XIV.1 spłata kredytu Modrzewiowa 30 b 450

XIV.2 naprawa dźwigów

XV INNE OGÓŁEM:

XV.1 Wierzbowa 38-46

XV.2

XV.3 rezerwa na wykonanie robót  awaryjnych osiedle

XV.4 Brzozowa 38-38a 800

XVI O DPIS NA FUNDUSZ INTERW ENC YJNEGO

XVII

XVIII 0

XIX

W YMIANA STO LARKI O KIENNEJ w tym: 57 560

W YMIANA STO LARKI DRZW IO W EJ 
PRZEZ SPÓ ŁDZIELNIĘ w tym: 60 000

NA KLATKACH SCHODOWYCH I W POM. OGÓLNEGO 
UŻYTKU

Montaż drzwi p.poż w piwnicach Modrzewiowa 24-24a; Modrzewiowa 24b-24c; 
Modrzewiowa 30b-30c

60 000

148 130

prace dekarskie budynków mieszkal-
nych

Brzozowa 26-26a; Brzozowa 30; Brzozowa 40-40a; 
Brzozowa 42-42a; Wierzbowa 1a; Wierzbowa 2-2a;  
Wierzbowa 26-28; Wierzbowa 35-37; Wierzbowa 
38-46

57 030

91 100

33 650

prace murarskie w budynkach 
mieszkalnych

Brzozowa 40-40a;Grabowa 5-5a; Grabowa 7-7a; 
Klonowa 31-33; Wierzbowa 1a;  Wierzbowa 19-21; 
Wierzbowa 26-28; Wierzbowa 35-37; Wierzbowa 
38-46

33 650

30 000

30 000

RO BO TY INSTALACYJNE WO D-KAN; 
GAZ; C .C .W . 254 598

uszczelnienie wewnętrznej rury 
spustowej rękawem żywicznym 118 598

wymiana instalacji sanitarnej w 
budynkach mieszkalnych

Grabowa 5; Klonowa 31; Wierzbowa 2-2a; 
Wierzbowa 28; Wierzbowa 27; Wierzbowa 31

116 000

20 000

30 400

wykonanie  monitoringu w budynku 
mieszkalnym 28 000

regeneracja instalacji odgromowej na 
budynkach mieszkalnych – konserwa-
torzy

2 400

15 450

Modrzewiowa 24-24a; Modrzewiowa 24b-24c; 
Modrzewiowa 30b-30c

15 000

99 100
podwyższenie balustrad schodowych w budynkach 
mieszkalnych do wys 110 cm w klatkach nr 38, 
40 

50 000

montaż zabezpieczenia przestrzeni biegów 
schodowych na ostatniej kondygnacji

Wierzbowa 1a; Wierzbowa 26-28; Wierzbo-
wa 35-37; 8 300

40 000

podwyższenie balustrady przy schodach do bu-
dynku kl nr 38 – konserwatorzy

9 940

SPŁATA PO ŻYCZKI    Z  FUNDUSZU IN-
TERW ENCYJNEGO

O DSETKI DO T. SPŁATY PO ŻYCZKI    Z   
FUNDUSZU  INTERWENCYJNEGO  

WYDATKI  OGÓŁEM (suma z po. I -XVIII) 738 828
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Nieruchomość wynik wpływy razem koszty wynik

1 B   26-26a

2 B   30 230

3 B   36 – 36 a

4 B   38 -38a

5 B   40 -40 a

6 B   42-42 a

7 B   44-46

8 G    5 – 5 a

9 G    7 -7a 13

10 K   31-33

11 K   34 – 34 a

12 T   31 ad

13 W   1a

14 W   2-2a

15 W   19-21

16 W   26 – 28 328

17 W   27-29

18 W   31-33

19 W   35- 37

20 W   38- 46

22 M  24 -24a

21 M  24 bc

23 M  30bc

2 016 2 017 2 017 2 017

51 813 11 197 9 316 53 693

-1 750 21 087 19 108

-10 178 15 256 62 205 -57 127

-35 426 15 285 7 289 -27 430

11 278 15 249 52 475 -25 948

-20 187 15 285 7 289 -12 191

45 537 27 637 87 199 -14 025

-31 679 28 072 21 485 -25 092

27 525 34 190 -6 652

29 471 39 556 41 858 27 169

29 138 10 982 15 245 24 874

-6 939 21 942 11 146 3 857

-9 997 10 004 5 510 -5 503

22 468 17 358 5 074 34 753

27 255 39 790 40 208 26 837

-5 494 39 765 33 942

3 487 16 813 24 030 -3 730

5 596 16 545 18 951 3 190

-20 057 17 166 43 423 -46 313

101 779 98 622 145 367 55 033

56 877 107 818 122 338 42 358

63 151 107 325 126 099 44 377

-5 952 106 759 52 140 48 667

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI 
OSIEDLA WIERZBOWA ZA 2017 ROK

SZACUNKOWY STAN ZGROMADZONYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH  
FUNDUSZU REMONTOWEGO CZĘŚĆ „B” DLA POSZCZEGÓLNYCH  

NIERUCHOMOŚCI NA KONIEC 2017 ROKU 

po mleku i sokach), a także puszki po żywności, 

drobny złom żelazny i metali kolorowych, puszki 

aluminiowe, kapsle z butelek, metalowe zakrętki.

NIE WRZUCAMY:

(Dokończenie ze str. 7) opakowań po olejach przemysłowych, sprzętu 

AGD, rur kanalizacyjnych, paneli, baterii, produk-

tów z materiału PCV, gumy, puszek po farbach 

i lakierach, drutów oraz styropianu budowlanego 

i wielkoformatowego.

WRZUCAMY:

kolorowe i białe butel-

ki, słoiki po napojach 

i żywności (bez zanie-

czyszczeń innymi ma-

teriałami np. metalami) oraz szklane opakowania 

np. po kosmetykach.

NIE WRZUCAMY:

szkła zbrojonego, okiennego, samochodowego, 

luster, szkła stołowego (szklanek, kieliszków, 

talerzy), szkła nietłukącego typu „ARCOROC”, 

szkła kryształowego, żarówek, świetlówek, neo-

nówek, porcelany, fajansu, zniczy.

WRZUCAMY:

organiczne odpady 

ogrodowe (trawę, 

liście, rozdrobnione 

gałęzie), gnijące owo-

ce, obierki z warzyw 

i owoców oraz fusy z kawy i herbaty.

NIE WRZUCAMY:

resztek jedzenia innych niż warzywa i owoce, 

ziemi oraz darni.

WRZUCAMY:

resztki jedzenia, 

odpady higieniczne, 

zużyte ODPADY pie-

luchy, popiół.

W tym miejscu gorąco apelujemy do miesz-

kańców osiedla o stosowanie się do wskazanych 

wyżej zasad segregacji.

*              *              *              

 Administracja Osiedla Wierzbowa dziękuje 

mieszkańcom Osiedla, Zarządowi Katowickiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej, za pomoc i zrozu-

mienie w rozwiązywaniu problemów związanych 

z zarządzaniem Osiedlem w 2017 roku. Szcze-

gólne słowa uznania i podziękowania kieruje-

my do członków Rady Osiedla reprezentujących 

mieszkańców Osiedla  doceniając ich wkład pracy 

w rozwiązywaniu problemów i wsparcie w reali-

zacji powierzonych zadań. 

Kierownik Administracji
Osiedla KSM Wierzbowa
mgr inż. ANNA GLÜCKSMAN


