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Administracja i Rada Osiedla  
Osiedla Wierzbowa  

40-170 Katowice, ul. Brzozowa 50
Zarząd KSM 

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

Osiedle Wierzbowa – ulica Modrzewiowa

SZANOWNI CZŁONKOWIE KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI 
MIESZKANIOWEJ Z OSIEDLA WIERZBOWA

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

Rada Osiedla w myśl statutu KSM  jest 
organem spółdzielni sprawującym nadzór 
i kontrolę społeczną nad działalnością 

administracji osiedla.
W dniu 15 stycznia 2020 roku na Zebraniu 

Osiedlowym wybrano pięcioosobowy sklad  Rady 
Osiedla Wierzbowa na czteroletnią kadencję.

Po wyborze członków  został ukonstytuowany  
obecny skład Rady Osiedla Wierzbowa.

l Teresa WIĄZANIA – przewodnicząca 
Rady Osiedla,

l Halina GÓRECKA – zastępca przewodni-
czącej Rady Osiedla,

l Anna PALUCH – przewodnicząca Komisji 
Społeczno-Kulturalnej,

l Adam KULIK – członek Rady Osiedla,
l Maria  MIKSIEWICZ – członek Rady Osie-

dla.

  Rada Osiedla działa w dwóch komisjach pro-
blemowych:

l komisja gospodarki zasobami osiedla,
l komisja społeczno-oświatowa i kulturalna.

Do kompetencji  Rady Osiedla należy:

l Kontrola  realizacji zatwierdzonego planu 
remontów na dany rok. 

l Przeglądy stanu technicznego budynków wcho-
dzących w skład zasobów naszego osiedla.

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 oraz stawek opłat zależnych od spół-
dzielni.

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

Plenarne posiedzenia Rady Osiedla odbywają 
się 1 raz w miesiącu z wakacyjną przerwą w lipcu 
i sierpniu, natomiast komisje wg potrzeb proble-
mowych. 

W roku 2021 odbyło się 10 posiedzeń ple-
narnych.

Większość posiedzeń ze względu na pandemię 
odbyła się w formie zdalnej czyli telekonferencji.

 Wszystkie posiedzenia  są protokołowane.

Mimo zmniejszonego liczebnie składu Rady 
Osiedla należy podkreślić, że nałożone statutowo 
obowiązki zostały w pełni zrealizowane.

REMONTY

Stan techniczny poszczególnych nieruchomości 
wynikający z przeglądów rocznych jest podstawą 
do ustalenia zakresu remontów dla danej nieru-
chomości. Konstruując plan remontów na dany 
rok w pierwszej kolejności uwzględnia się bezpie-
czeństwo zamieszkiwania i możliwości finansowe 
poszczególnych nieruchomości.

Zatwierdzony w 2020 roku plan remontów część 
„B”na 2021 rok został rzeczowo wykonany w 86%. 

 Staraniem Rady i Administracji Osiedla  została 
przyspieszona w stosunku do założeń Strategii 
Ekonomicznej KSM modernizacja ocieplenia 
elewacji budynku przy ulicy Wierzbowej 38-46. 
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 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. 

W roku sprawozdawczym podstawowe zada-
nia wynikały z planu gospodarczo-finansowe-
go i działalności społeczno-kulturalnej Osiedla, 
których założenia zostały przyjęte przez Radę 
Osiedla w dniu 9.12.2020 r. Rada Nadzorcza 
KSM w dniu 23.02.2021 r. zatwierdziła uchwałą 
nr 1/2021 plan gospodarczy oraz program działal-

ności społecznej i kulturalnej Spółdzielni na rok 
2021, których składowe części stanowią plany 
poszczególnych Osiedli. Założenia gospodarczo-
-finansowe i działalności społeczno-kulturalnej 
Osiedla Wierzbowa zostały przedstawione miesz-
kańcom Osiedla – członkom Spółdzielni i osobom 
niebędącym członkami - w formie dodatku do 
miesięcznika „Wspólne Sprawy”. Ze względu na 
trwający w kraju stan epidemii koronawirusowej            
i wprowadzone państwowe obostrzenia Zebranie 
Osiedlowe nie odbyło się. Ewentualne uwagi, 
propozycje i wnioski dotyczące przedstawionych 
materiałów sprawozdawczych można było kiero-
wać pisemnie poprzez tradycyjną pocztę lub inter-

netowym e-mailem na stałe adresy Katowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej.

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

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. 

(Dokończenie ze str. 1)
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Realizacja modernizacji rozpocznie się w 2022 
roku w ramach funduszu remontowego „A”.

Szczegółowe zestawienie poszczególnych po-
zycji remontów z funduszu „B” jest omówione 
w sprawozdaniu Administracji Osiedla.

EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE  
NIERUCHOMOŚCI

Koszty utrzymania nieruchomości to koszty 
zależne od Spółdzielni i koszty niezależne.

Koszty niezależne od spółdzielni  stanowią  
średnio  około 80% całości kosztów eksploatacji. 
Są to między innymi dostawa zimnej wody, pod-
grzanie wody, które dotyczy budynków przy ul. 
Modrzewiowej, dostawa centralnego ogrzewania, 
podatki od nieruchomości, podatek gruntowy, 
energia elektryczna poza mieszkaniem, materiał 
i urządzenia do konserwacji urządzeń zabudo-
wanych w nieruchomościach, urzędowe zmiany 
najniższego wynagrodzenia itp.

 Koszty zależne od spółdzielni to te, dla których 
stawkę ustala w wyniku analizy spółdzielnia, co 
stanowi kompetencję Rady Osiedla lub Rady Nad-
zorczej.

 Galopujące zmiany ustawowych cen na rynku 
– takich jak, benzyny, energii, materiałów biuro-
wych, usług serwisowych, najniższej stawki płac 
itp. – mają wpływ na nasze ustalenia.

W związku z powyższym  Rada Osiedla po  
szczegółowej analizie podjęła uchwałę Nr 2/2021 
z 9.11.2021 r. w sprawie zmiany niektórych skład-
ników opłaty miesięcznej.

Od dnia 1.03.2022 r. stawki opłat w niżej wy-
mienionych pozycjach wynosić będą:

l koszty obsługi osiedla                   1,04 zł /m2

 pozostałe koszty eksploatacji :  
l dla  spółdzielczego prawa do lokalu                                       

2,01 zł/m2 
l dla odrębnej własności cz. osiedla Modrze-

wiowa                               1,82 zł/m2 

l dla odrębnej własności  cz. osiedla Wierzbowa
1,78 zł/m2 

l usługi gospodarzy                0,85 zł/m2

l konserwacja dźwigów budynków przy ul. 
Modrzewiowej                 0,15 zł/m2                                                       

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA,  
OŚWIATOWA, KULTURALNA

Wypracowane przez lata formy w tej działal-
ności dla naszej społeczności to:

l Mikołajki dla dzieci,
l paczki dla osób samotnych z okazji świąt 

Bożego Narodzenia,
l zakup biletów do kina, teatru, NOSPR-u (częś- 

ciowa odpłatność).
Pojedyncze osoby korzystają z wycieczek or-

ganizowanych przez Zarząd KSM lub inne admi-
nistracje naszej Spółdzielni, z dofinansowaniem 
z naszych środków finansowych. 

Niestety w 2021 roku z powodu pandemii za-
kupiono niewiele biletów do kina i teatru.

Mikołajki dla dzieci w 2021 roku z uwagi na 
trwającą pandemię zostały zorganizowane na 
świeżym powietrzu przy muzyce z udziałem  św. 
Mikołaja i pani Elf, która doskonale prowadziła 
zabawy w takt muzyki przy blasku kolorowych 
lampionów.  Po zabawie dzieci otrzymały tradycyj-
nie paczki z prezentami. Otwarte namioty, termosy 
z herbatą, oprawa muzyczna zostały zapewnione 
we współpracy z Fundacją KSM DaMoc.

Tradycyjne paczki dla osób starszych i samot-
nych zostały przygotowane o wartości po 120 zł 
i dostarczone do mieszkań tych osób z zachowa-
niem reżimu sanitarnego.

ZADŁUŻENIA

Z powodu pandemii nie zapraszano na posiedze-
nie RO członków, którzy mają zaległości w opła-
tach za użytkowanie mieszkań przekraczające  
dwumiesięczne należne opłaty.

Jednak monitorowanie wnoszonych opłat było 
realizowane zgodnie z przyjętą procedurą windyka-
cyjną w KSM z zastosowaniem reżimu sanitarnego.

Zadłużenie za lokale mieszkalne na naszym 
osiedlu wynosi na dzień 31.12.2021 roku – 
267.675,74 zł.                            

Na każdym plenarnym posiedzeniu Rady Osie-
dla, członek Rady Nadzorczej z naszego osiedla 
Teresa Wiązania przekazywała wszelkie infor-
macje i ustalenia dokonywane na szczeblu Rady 
Nadzorczej. 

Członkowie Rady Osiedla w roku 2021 pełnili 
dyżury telefonicznie z uwagi na pandemię.

Mieszkańcy naszego osiedla mogą zgłaszać się, 
przedstawiając swoje wnioski i skargi dotyczące  
porządku, bezpieczeństwa, remontów oraz aby 
uzyskać porady mieszczące się w zakresie  kom-
petencji Rady Osiedla.

Wszelkie zgłoszenia są odnotowywane w reje-
strze i przedstawiane na posiedzeniu plenarnym 
Rady Osiedla, a po omówieniu, zostaje im nada-
ny stosowny bieg zmierzający do rozwiązania 
problemu. 

W 2021 roku na dyżur  odbywający się w formie 
telefonicznej nie zgłosił się nikt.

Rada Osiedla zatwierdziła i podjęła stosowne 
uchwały w sprawie:

l Projekt planu remontów z funduszu części 
„B”. Uchwała nr 1/2021 z 27.10. 2021 r.

l Plan Społeczno-Oświatowy i Kulturalny        
Uchwała nr 2/2021 z 7.12.2021 r.

 l Projekt założeń ekonomiczno-gospodarczych   
Uchwała nr 3/2021 z 7.12.2021 r.

Zakres rzeczowo-finansowy działalności Ad-
ministracji Osiedla Wierzbowa jest omówiony 
w sprawozdaniu Administracji.

  Dziękuję Radzie Nadzorczej KSM, Zarządowi 
KSM,  pracownikom Administracji Osiedla Wierz-
bowa za wsparcie  i pomoc w realizacji naszych 
statutowych zadań. Dziękujemy również  członkom 
naszej osiedlowej społeczności za zaangażowanie, 
wyrozumiałość i życzliwość. 

W imieniu Rady Osiedla Wierzbowa
Przewodnicząca  Rady
TERESA WIĄZANIA
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  W zasobach  Osiedla „Wierzbowa” w 2021 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, administrator, in-
spektor ds. technicznych oraz 2 konserwatorów.

Ponadto obsługa Osiedla  do końca 2021 r. 
realizowana była na podstawie stałych umów 
cywilno-prawnych z 1 firmą  usługowo-porząd-
kową, 2 firmami konserwującymi dźwigi oso-
bowo-towarowe, 1 firmą obsługująca domofony  
i 1 firmą serwisująca system monitoringu .

PRACE I DZIAŁALNOŚĆ  
EKSPLOATACYJNA W 2021 ROKU

W okresie od 1.01 do 31.12.2021 r. do Ad-
ministracji Osiedla Wierzbowa wpłynęło  
706 pism i podań od mieszkańców Osiedla oraz 
różnych instytucji zewnętrznych, które dotyczyły 
spraw Osiedla i indywidualnych mieszkańców. 
Wymagały one rozpoznania, załatwienia lub 
wyjaśnienia podnoszonych w pismach kwestii, 
rozwiązania (w miarę możliwości prawnych) 
problemów, a niektóre dotyczące podmiotów nie-
podlegających Spółdzielni wymagały interwencji                      
w odpowiednich instytucjach.  

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

1. przygotowywaniem założeń  ekonomiczno-gos- 
podarczych uchwalanych przez Radę Osiedla,

2. prowadzeniem ruchu ludności (obecnie za-
mieszkałych ok. 1274 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 miesięcz-
nych wykazów zmian osobowych osób za-
meldowanych lub wymeldowanych, w celu 
skorygowania opłat z tytułu liczby użytkow-
ników mieszkań oraz opłaty za śmieci,

3. przygotowaniem informacji o osobach za-
dłużonych dla potrzeb Administracji, Rady 
Osiedla, Zarządu KSM oraz uczestniczenie 
w rozmowach z osobami zalegającymi w opła-
tach wspólnie z Radą Osiedla i sporządzanie 
protokołów 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 prawidłowego 
przebiegu kontroli wynikających z ustawy 
Prawo Budowlane (tj. przeglądy okresowe, 
kominiarskie i gazowe), a także prowadzeniem 
korespondencji z mieszkańcami w tym zakre-
sie,

6. bieżącą współpracą ze Strażą Miejską 
i Policją w zakresie zapewnienia porządku                           
i bezpieczeństwa zamieszkiwania w zarzą-
dzanych przez Spółdzielnię zasobach, 

7. kontrolowaniem faktur wystawianych przez 
podmioty gospodarcze i faktur kosztowych 
oraz dekretowanie ich zgodnie z obowiązu-
jącym 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 
przejmowaniu 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 zgodnie                
z obowiązująca Uchwałą Rady Miasta Ka-
towice, polegającej na rozłożeniu środków 
na gryzonie w korytarzach piwnicznych we 
wszystkich budynkach mieszkalnych w Osie-
dlu,

13. kompleksowym oczyszczaniem piaskownic 
ze starego piasku po okresie zimowym oraz 
uzupełnieniem czystym piaskiem wraz z prze-
prowadzeniem dezynfekcji w okresie wiosen-
nym,

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, 
przedstawicielami Rady Osiedla 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 prawidłowości 
pracy zainstalowanych urządzeń pomiarowych, 
jak też interweniowaniem w przypadku ujaw-
nienia 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 i ich rejestrowanie na poszczególne 
nieruchomości .

20. prowadzeniem „systemu jednego klucza” 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 
ze szczególnym uwzględnieniem przepi-
sów RODO,

22. organizowaniem i uczestniczeniem w pra-
cach komisji dotyczących kwalifikacji stolarki 
okiennej do wymiany.  Uczestniczeniem w ko-
misjach dotyczących odbioru wymienionej 
stolarki okiennej wraz z kontrolą i przygoto-
waniem dokumentacji niezbędnej do uzyskania 
należnej refundacji, a także weryfikowaniem 
dokumentacji przekazanej przez mieszkańców 
dotyczącej refundacji za wymienioną stolarkę 
okienną we własnym zakresie,

23. rozpatrywaniem wniosków dotyczących 
przeprowadzenia prac remontowo-moder-
nizacyjnych w lokalach przez mieszkańców 
Osiedla (w okresie 12 miesięcy br. wydano 
73 uzgodnienia z podaniem odpowiednich 
warunków technicznych),

24. przyjmowaniem i przekazywaniem do Zakładu 
Ciepłowniczego KSM zgłoszeń dotyczących 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu instalacji 
centralnego ogrzewania i ciepłej wody, współ-
działaniem  z Zakładem Ciepłowniczym KSM 
i firmą Ista w zakresie reklamacji dotyczących 
wysokości opłat wynikających z indywidual-
nych rozliczeń kosztów,

25. przekazywaniem zgłoszeń o awariach dźwigów 
osobowych, domofonów, sieci TV kablowej, 
firmom prowadzącym ich obsługę i konser-
wację,

26. prowadzeniem na bieżąco książek obiek-
tów budowlanych,

27. współpracą z osobami uprawnionymi w czasie 
dokonywanych przeglądów stanu technicznego 
budynków Osiedla w zakresie ogólnobudow-
lanym,

(Ciąg dalszy na str. 4)
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WYKONANIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI W 2021 ROKU

WYKAZ ZADŁUŻEŃ LOKALI NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

28. sprawdzaniem wycen na roboty remontowe, 
przygotowywaniem umów lub zleceń na te ro-
boty,

29. sprawdzaniem prac wykonanych przez pra-
cowników, firmy zewnętrzne i mieszkańców,

30. rozwiązywaniem bieżących problemów tech-
nicznych wynikających z eksploatacji i zużycia 
elementów obiektów budowlanych,

31. prowadzeniem rejestrów zgłoszeń usterek 
występujących u mieszkańców,

32. 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 innej pomocy z Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

33. monitorowanie na bieżąco sytuacji epide-
micznej  i podejmowanie działań dotyczących 
wykonywania zadań w zależności od rozwoju 
stanu epidemicznego,

34. Z okazji Dnia Dziecka Administracja zakupiła 
dla naszych milusińskich bony prezentowe          
o wartości 100,00 zł dla 30 osób posiadających 
dzieci w wieku 3-10 lat,

35. Pragnąc zminimalizować ryzyko związane 
z epidemią Administracja postanowiła w 2021 
r. po raz pierwszy zorganizować spotkanie 
mikołajkowe dla naszych najmłodszych 
mieszkańców w plenerze. Dzieci spotkały się 
z Mikołajem i przesympatyczną panią Elf na 
terenie rekreacyjnym przy ul. Modrzewiowej 
30b-30c, gdzie po dobrej zabawie 22 dzieci 
zostało obdarowanych paczkami świątecznymi 
o wartości 100,00 zł.

36. Nie zapominając o osobach samotnych i se-
niorach, jak co roku administracja zakupiła 
i przekazała 55 paczek świątecznych osobom 
starszym i samotnym oraz 63 osobom - naj-
starszym mieszkańcom osiedla paczki z okazji 
Dnia Spółdzielcy w ramach działalności spo-
łeczno-kulturalnej na Osiedlu. 

37. Chcąc bardziej zintegrować mieszkańców 
osiedla  Administracja we współpracy z Radą 
Osiedla oraz Fundacją Da Moc Katowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej zorganizowała ak-
cję malowania muralu na ścianie wiaty śmiet-
nikowej przy ul. Wierzbowej 30. Mieszkańcy 
mieli okazję własnoręcznie wykonać pracę 
pod czujnym okiem plastyka – Małgorzaty 
Norek z Pracowni Projektowej  Volt.

I. WYKONANIE  KOSZTÓW  
EKSPLOATACJI W 2021 ROK

l Koszty administracji, w tym między innymi: 
płace pracowników umysłowych z narzuta-
mi, koszty BHP, opłaty telekomunikacyjne, 
koszty utrzymania pomieszczeń administracji, 
ubezpieczenie rzeczowe          451.745,00 zł

l Inne koszty utrzymania budynków, w tym 
między innymi: płace pracowników fizycznych 
z narzutami, opłata za wieczyste użytkowanie 
gruntów, podatek od nieruchomości, czysz-
czenie kominów, pielęgnacja zieleni, odśnie-
żanie, ochrona pożarowa budynków, kontrola 
szczelności instalacji gazowej, dezynfekcja, 
deratyzacja, dezynsekcja, koszty dewastacji, 
pogotowie techniczne, legalizacja wodomierzy, 
odczyty wody, podzielniki ciepła

 833.531,00 zł
l Energia elektryczna poza mieszkaniem 

38.330,00 zł
l Woda i kanalizacja          719.456,00 zł
l Wywóz nieczystości          364.221,00 zł
l Usługi gospodarzy          372.935,00 zł
l Konserwacja dźwigów            19.212,00 zł

l Konserwacja domofonów            22.515,00 zł
l Eksploatacja gniazd sygnału RTV 

23.655,00 zł

 Razem                       2.845.600,00 zł

 Wynik roku 2021 w zakresie eksploatacji wy-
niesie 82.581,00 zł. 

Za 12 miesięcy 2021 roku Osiedle nasze 
w opłatach za lokale, wykazuje istnienie znacz-
nego zadłużenia mieszkańców w zakresie opłat 
związanych z użytkowaniem lokali mieszkal-
nych. Zadłużenie to wynosi 267.675,74 zł, co 
w przeliczeniu na jeden statystyczny lokal daje 
kwotę ok. 314,17 zł i zwiększyło się w stosun-
ku do analogicznego okresu roku ubiegłego  
o ok. 20 (patrz tabela powyżej).

NIERUCHOMOŚĆ ZALEGŁOŚĆ (zł) POW. UŻYTKOWA /m2/
ZALEGŁOŚĆ MA  

1 m2 POWIERZCHNI 
UŻYTKOWEJ (zł)

Brzozowa 26 - 26a 1 466,20 583,2 2,51
Brzozowa 30 7 291,63 1098,3 6,64

Brzozowa 36 - 36a 542,00 762,6 0,71
Brzozowa 38 - 38a 5 116,69 764,1 6,7
Brzozowa 40 - 40a 1 878,66 762,2 2,46
Brzozowa 42 - 42a 2 536,92 764,1 3,32
Brzozowa 44 – 46 5 012,32 1439,44 3,48

Grabowa 5 - 5a 4 787,75 1462,1 3,27
Grabowa 7 - 7a 4 013,59 1433,57 2,8

Klonowa 31 - 33 11 462,52 2060,2 5,56
Wierzbowa 1a 426,56 521,06 0,82

Wierzbowa 2 - 2a 2 443,83 876,24 2,79
Wierzbowa 19 - 21 15 570,48 2072,4 7,51
Wierzbowa 26 - 28 18 906,64 2071,11 9,13
Wierzbowa 27 - 29 5 158,29 875,7 5,89
Wierzbowa 31 - 33 16 258,58 861,7 18,87
Wierzbowa 35 - 37 4 161,23 863,7 4,82
Wierzbowa 38 - 46 66 523,61 5204,25 116,3
Klonowa 34 -34a 1 736,96 572 3,04
Topolowa 31ad 2 635,87 1142,8 2,31

Modrzewiowa 24 - 24a 36 705,95 4951,49 7,41

Modrzewiowa 24bc 28777,65 4949,15 7,42
Modrzewiowa 30bc 24 261,81 4919,67 4,93

Razem 267 675,74 41011,08

(Ciąg dalszy ze str. 3)
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kaniem

woda i kanalizacja

wywóz nieczystości inne koszty utrzymania budynku 
koszty administracji konserwacja dźwigów
eksploatacja gniazd sygnału RTV usługi gospodarzy
konserwacja domofonów Razem
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II.  WYKONANIE  
FUNDUSZU REMONTOWEGO OSIEDLA  

NA KONIEC 2020 ROKU

 Wpływy w roku 2021:

l z tytułu odpisu na fundusz remontowy część 
„B” wg naliczeń                        826.950,00 zł

l bilans otwarcia na dzień 1.01.2020 r. w wy-
sokości                                         36.390,00 zł

l przesunięcie środków na fundusz remontowy 
część „A”                                   - 98.430,00 zł

   tj. przyspieszenie spłaty zobowiązań nierucho-
mości budynkowych usytuowanych w osiedlu 
z tytułu wcześniej wykonanych robót

l częściowe pokrycie kosztów wykonania do-
datkowych robót przy wykonywaniu prac     
związanych z docieplaniem budynków reali-
zowane z funduszu „A”           - 87 710,00 zł 

l Łącznie wpływy w 2021 r.   
677.200,00 zł.

 Wydatki  w roku 2021:

 Zakres i koszty przeprowadzonych robót re-
montowych do końca 2021 r. przedstawiają 
się następująco:    

1. Roboty murarskie                  22.870 zł
2.  Roboty dekarskie                  105.640 zł
3.  Roboty wod-kan                  126.530 zł
4.  Roboty c. o.                    1.220 zł
5.  Roboty elektryczne                      3.570 zł
6.  Roboty malarskie                 48.600 zł
7.  Domofony                                    1.070 zł
8.  Mała architektura                   3.320 zł
9.  Remont dźwigów                   9.110 zł
10.  Odpis na fundusz interwencyjny 

10.080 zł
11.  Spłata pożyczki                  33.340 zł
12.  Narzuty kosztów ogólnozakładowych

 Łącznie wydatki               421.060 zł

1. ROBOTY  WYKONANE  
SIŁAMI WŁASNYMI

Zespół konserwatorów Administracji Osiedla 
Wierzbowa w roku 2021 liczył 2 osoby.

Pracownicy zatrudnieni byli na następujących 
stanowiskach: 1 osoba konserwator , 1 osoba 
konserwator-elektryk.

Ogółem na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano 
ok. 889 różnego rodzaju napraw na podstawie 
przyjętych zgłoszeń od mieszkańców, w tym:

l 130 elektrycznych
l 180 wod-kan
l 210 ślusarskich
l 369 ogólnobudowlanych

    obejmujących:

l regulację samozamykaczy drzwi budynków  
wg potrzeb na bieżąco,

l naprawę i konserwację instalacji odgromowej 
na budynkach mieszkalnych,

l usuwanie nieszczelności na instalacji gazowej 
w lokalach mieszkalnych,

l naprawę  i regulację stolarki drzwiowej w kory-
tarzach piwnicznych wraz z wymianą zamków  
i wkładek,

l naprawę i regulację stolarki okiennej na klat-
kach schodowych,

l malowanie ławek wraz z wymianą desek sie-
dzisk,

l montaż ławek parkowych,
l malowanie piaskownic wraz z wymianą de-

sek siedzisk,
l malowanie elementów urządzeń zabawowych 

placów zabaw wraz z wymianą zniszczo-
nych części,

l malowanie metalowych poręczy przy schodach 
terenowych i konstrukcji wsporczej daszków 
nad wejściami do budynków mieszkalnych, 

l wymianę  bezpieczników - 38 szt,  przycisków 
- 12 szt., wyłączników - 12 szt., świetlówek - 
92 szt.,

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

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

l włączanie zabezpieczeń WLZ w przypadku 
braku prądu w lokalach mieszkalnych,

l zabezpieczanie przed ptakami i czyszczenie 
otworów wentylacyjnych w kominach,

l osiatkowanie okienek piwnicznych i na stry-
chach,

l montaż nawiewników w stolarce okiennej,
l sprawdzanie zalewania mieszkań, szukanie 

przyczyny zalania, usunięcie jej jeżeli była 
po stronie Spółdzielni,

l montaż koszy na śmieci,
l rozwieszanie i zdejmowanie flag na osiedlu 

w okresie świąt państwowych,
l koszenie trawy i przycinanie żywopłotów 

wg potrzeb,
l miejscowe naprawy zapadniętych bądź znisz-

czonych chodników i opasek wokół budyn-
ków mieszkalnych,

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 wymiana odcinków pionów kanalizacyjnych,
l wymiana zaworów przedlicznikowych wody 

ciepłej i zimnej,
l montaż plomb na remontowanej instalacji wod-

nej,
l montaż kratek wentylacyjnych w przestrze-

ni stropodachów,

 a także:

l sprawdzanie szczelności instalacji gazowej 
w piwnicach,

l udrożnianie pionów, poziomów i studzienek 
instalacji kanalizacyjnej,

l malowanie parterów klatek schodowych wg po-
trzeb,

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

l pomoc przy wywozie gabarytów z wiat śmiet-
nikowych,

l udostępnianie pomieszczeń firmom zewnętrz-
nym,

l uczestniczenie w przejęciu lokali mieszkalnych 
i użytkowych,

l roznoszenie paczek świątecznych  dla miesz-
kańców.

2. ROBOTY WYKONYWANE  
PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE:

Prowadzenie koordynacji - nadzoru (w zakre-
sie uprawnień posiadanych przez pracowników 
administracji) nad:

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

l wykonanie nowego pokrycia dachu betono-
wego przy ul Grabowej 7-7a;

l malowanie klatek schodowych przy ul. Brzo-
zowej 26-a;

l wymiana pionów kanalizacji sanitarnej przy 
ul. Modrzewiowej 24; Wierzbowej 38;

l wymiana poziomów kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej do budynku przy ul. Modrze-
wiowej 24a;

l podwyższenie trzepaków metalowych przy 
ul. Brzozowej 30; Modrzewiowej 30b.

b)  robotami wykonywanymi w formie zlecenia, 
takimi jak;

l naprawa schodów wejściowych do klatki przy 
ul. Brzozowej 26, 

l mycie daszków nad wejściem do klatki scho-
dowej przy ul. Modrzewiowej 24-a,

l montaż monitoringu pomieszczenia na odpady 
komunalne przy ul. Brzozowej 30, 

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 2022 r.,

(Ciąg dalszy na str. 6)
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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 Nadzoru Remon-
tów KSM,

l współuczestniczenie w przejęciach lokali 
użytkowych i mieszkalnych.

 Jak wynika z powyższego zestawienia rok 
2021 był dla Osiedla kolejnym rokiem, w któ-

rym wykonanie wielu poważnych robót remon-
towych poprawiło stan techniczny zasobów               
i warunków zamieszkiwania oraz poprawiło 
ich bezpieczne użytkowanie. 

               

III. KOSZTY I WPŁYWY Z TYTUŁU 
DZIAŁALNOŚCI  

SPOŁECZNO-KULTURALNEJ  
W 2021 ROKU

Wpływy w wysokości 28.229,00 zł (w tym 
dodatni bilans otwarcia 14.170,00zł) na działal-
ność społeczno-kulturalną i oświatową w 2021 

OSIEDLE  WIERZBOWA

Zestawienie kosztów  ulepszeń i prac poniesionych w okresie od roku 1992 do dnia 31.12.2021
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
( w g kosztów  w  dacie poniesienia, w  zł)

Adres budynku

1 2 3 4 5 6
Wierzbowa 38-46 265,44
Wierzbowa 26-28 290,35
Klonowa 31-33 280,02
Wierzbowa 19-21 274,44
Wierzbowa 35-37 214,12
Brzozowa 30 165,04
Grabowa 5-5a 121,38
Wierzbowa 27-29 198,28
Wierzbowa 31-33 187,54
Grabowa 7-7a 107,81
Brzozowa 44-46 91,96
Wierzbowa 2- 2a 145,54
Brzozowa 42-42a 154,62
Brzozowa 38-38a 152,13
Brzozowa 40-40a 150,20
Wierzbowa 1a 183,09
Brzozowa 36-36a -9,02 -458,63
Klonowa 34 -163,61
Klonowa 34a -180,00
Topolowa 31-31d -61,69
Brzozowa 26-26a -440,21
Modrzewiowa 24b-24c -397,73
Modrzewiowa 30b-30c -427,36
Modrzewiowa 24-24a -479,34
RAZEM -49,03
*do dnia 31.12.2021

**uw zględnia środki przeksięgow ane z fund. rem. cz. "B" i fund. Interw encyjnego

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

Saldo ogółem osiedla na dzień 31.12.2021 zł

Saldo jednostkowe na dzień 31.12.2021 -49,03 zł/1 m2 p.u.

Ilość Suma (zł)
Nieruchomości z saldem dodatnim 16
Nieruchomości z saldem ujemnym 8

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

927 403 2 308 810 1 381 407 11 230,95
320 387 921 735 601 348 10 368,07
339 079 915 970 576 891 9 946,39
353 435 922 181 568 746 9 805,97
200 020 384 958 184 938 10 274,34
307 511 488 769 181 258 7 250,32
473 105 650 568 177 463 5 219,50
215 952 389 584 173 632 10 213,67
221 200 382 802 161 602 8 977,87
483 163 637 711 154 548 4 415,64
508 276 640 651 132 375 3 893,39
175 166 302 692 127 525 7 084,75
221 910 340 057 118 147 7 876,49
223 824 340 067 116 243 7 749,54
224 723 339 207 114 484 7 632,25
86 360 181 759 95 399 11 924,92

346 464 339 584 -6 879
180 438 133 482 -46 957 -15 652,22
183 850 132 551 -51 299 -17 099,63
597 326 526 827 -70 498 -5 874,85
534 234 277 506 -256 728 -42 788,08

4 321 439 2 353 014 -1 968 426 -22 368,47
4 450 096 2 347 609 -2 102 487 -23 891,89
4 736 842 2 363 413 -2 373 429 -26 970,78

20 632 203 18 621 507 -2 010 696 -2 359,97

-2 010 696

4 866 007
-6 876 703

roku przy odpisie 0,03zł/m2 przeznaczono na 
następujące cele:

l zakup  paczek z okazji  Dnia Spółdzielcy, 
Świąt Bożego Narodzenia ogółem dla 118  
osób samotnych, nisko uposażonych,        

l zakup bonów podarunkowych z okazji Dnia 
Dziecka (30 dzieci w wieku od 3 do 10 lat),

l impreza Mikołajkowa i zakup paczek  
(22 dzieci w wieku od 3 do 10 lat)                                 

 Razem              20.896,00 zł

l zakup biletów do NOSPR-u, kina i teatru dla 
mieszkańców Osiedla z ch częściową odpłat-
nością   

 Razem                  700,00 zł

 Razem koszty 2021 r.                  21.596,00 zł  

ZAMIERZENIA DZIAŁALNOŚCI  
GOSPODARCZEJ NA ROK 2022

I. PRZEWIDYWANE KOSZTY   
I WPŁYWY Z TYTUŁU EKSPLOATACJI 

(BEZ C.O.) W 2022 ROKU

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

l Planowany bilans otwarcia 2022 roku                                                               
82.581,00 zł

l Planowane wpływy z bieżących opłat  
                                                         3.066.311,00 zł

l Przewidywana łączna wielkość naliczonych 
środków z B.O.                       3.148.892,00 zł

Koszty eksploatacji w 2022 roku

l Koszty administracji, w tym między 
innymi: płace pracowników umysło-
wych z narzutami, koszty BHP, opłaty 
telekomunikacyjne, koszty utrzymania 
pomieszczeń administracji, ubezpiecze-
nie rzeczowe          493.346,00 zł

l Inne koszty utrzymania budynków, 
w tym między innymi: (płace pracow-
ników fizycznych z narzutami, opłata 
za wieczyste użytkowanie gruntów, 
podatek od nieruchomości, czyszczenie 
kominów,  pielęgnacja zieleni, odśnie-
żanie, ochrona pożarowa budynków, 
kontrola szczelności instalacji gazowej, 
dezynfekcja, deratyzacja, dezynsekcja, 
koszty dewastacji, pogotowie technicz-
ne, legalizacja wodomierzy, odczyty 
wody,podzielniki ciepła 

945.764,00 zł

l Energia elektryczna poza mieszkaniem 
38.054,00 zł

l Woda i kanalizacja          704.049,00 zł

(Ciąg dalszy ze str. 5)
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PRZEWIDYWANE KOSZTY EKSPLOATACJI W 2022 ROKU

l Wywóz nieczystości          328.746,00 zł

l Usługi gospodarzy          406.000,00 zł

l Konserwacja dźwigów            25.664,00 zł

l Konserwacja domofonów            24.610,00 zł

l Eksploatacja gniazd sygnału RTV 
26 .572,00 zł

 Razem        2.992.805,00 zł

Koszty eksploatacji w 2022 roku, tak jak  
i w roku ubiegłym zwiększają wydatki poniesione            
na wyposażenie pracowników w środki ochrony 
osobistej, takie jak:  maseczki, jednorazowe ręka-
wiczki, kombinezony oraz środki dezynfekcyjne.

Przewidywany wynik roku 2022 w zakresie 
eksploatacji wyniesie 156.087,00  zł (wraz z bi-
lansem otwarcia)

II. PLAN WYKORZYSTANIA FUNDUSZU 
REMONTOWEGO OSIEDLA

W 2022 ROKU

Na rok 2022 w zakresie funduszu remontowego 
część „B” przewiduje się: 

 Wpływy w roku 2022:

l z tytułu odpisu na fundusz remontowy części 
„B” wg naliczeń               828.840 zł

l przesunięcie środków na fundusz remontowy 
część „A”, tj. przyśpieszenie spłaty zobowią-
zań nieruchomości budynkowych usytuowa-
nych w osiedlu z tytułu wcześniej wykonanych 
robót                 - 98.430  zł

l częściowe pokrycie kosztów wykonania do-
datkowych robót przy wykonywaniu prac   

 

energia elektryczna poza mieszkaniem
woda i kanalizacja
wywóz nieczystości
inne koszty utrzymania budynku 
koszty administracji
konserwacja dźwigów
eksploatacja gniazd sygnału RTV
usługi gospodarzy
konserwacja domofonów
Razem

związanych z docieplaniem budynków reali-
zowane z funduszu „A”                 87.710  zł 

l łącznie przewidywane wpływy w 2022 r. 
642.700  zł

Założono potrzeby wykonania następujących 
zadań rzeczowych na łączną kwotę 642.700 zł

 w tym:

1. Wymiana stolarki okiennej przez Spółdzielnię 
i we własnym zakresie                        5.000 zł    

2.  Roboty dekarskie               157.600 zł
3. Roboty murarskie                  122.250 zł
4.  Roboty malarskie                 50.000 zł
5.  Roboty wod-kan               115.000 zł
6.  Roboty elektryczne                   4.800 zł
7.  Rezerwa na roboty awaryjne i dodatkowe                                                    

108.480 zł
8.  Odpis na fundusz interwencyjny      10.130 zł
9.  Spłata pożyczki                  19.440 zł  
10.  Bilans otwarcia -zaległości czynszowe 

50.000 zł

III. PRZEWIDYWANE KOSZTY  
I WPŁYWY Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI 

SPOŁECZNO-KULTURALNEJ
W 2022 ROKU

Planowane naliczone wpływy z odpisu w wy-
sokości 0,03 zł/m2 powierzchni mieszkalnej na 
działalność społeczno-kulturalną w roku 2022 
wyniosą 21.727,00 zł  (w tym bilans otwarcia 
6.637,00 zł) i przeznaczone zostaną na:

l zakup i wręczenie paczek dla z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia dla ok. 50  osób samotnych 
i nisko uposażonych              8.000,00 zł

l zakup paczek dla 40 dzieci i zorganizowanie 
imprezy mikołajkowej              8.000,00 zł

l zakup biletów do teatru  i kina dla miesz-
kańców Osiedla   z częściową odpłatnością 
(570,00 zł) lub zamiennie wg pomysłów miesz-
kańców               3.300,00 zł

l dofinansowanie w ramach współpracy z jed-
nostkami zewnętrznymi                 500,00 zł                                                  

l dofinansowanie do wycieczek dla naszych 
mieszkańców organizowanych  przez inne 
Osiedla KSM                                 800,00 zł

    
Wzorem ubiegłego roku  poniżej zamieszcza-

my apel wystosowany do użytkowników lokali       
przez Krajową Izbę Kominiarzy z prośbą o sto-
sowanie się do jego zapisów:

PAMIĘTAJ!!!!

Zapewnij właściwy dopływ powietrza do 
mieszkania,niezbędny do prawidłowego ciągu 
przewodów kominowych. Komin, który wdmu-
chuje spaliny lub wentylacja wdmuchująca 
powietrze do wewnątrz mieszkania, nie jest ko-
minem zatkanym, tylko źle użytkowanym przez 
domowników! Aby kominy działały poprawnie, 
musimy mieć w mieszkaniu prawidłowo zapro-
jektowane i rozmieszczone nawiewniki. Zamon-
towane czujniki czadu sygnalizują sytuację, gdy 
spaliny z piecyka wracają do pomieszczenia. 
Przestrzegajmy tych zasad – to nasze zdrowie, 
a nawet ŻYCIE!

PAMIĘTAJ!!!
                                                                

KRAJOWA 
IZBA KOMINIARZY 

(Dokończenie na str. 8)
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 Administracja  Osiedla  przypomina Pań-
stwu i prosi ponownie o stosowanie się do zasad 
segregacji śmieci, w szczególności  przestrze-
gania terminów wywozu gabarytów. Brak lub 
niewłaściwa segregacja może prowadzić do 
wszczęcia postępowania administracyjnego             
i ukarania Spółdzielni, a w zasadzie jej miesz-
kańców, opłatą  za brak selektywnej zbiórki.

Czujemy się w obowiązku i  pragniemy poniżej 
przypomnieć Państwu, że do pojemników: 

WRZUCAMY:

– karton, tekturę, czasopisma, 
książki, gazety, papierowe 
torby, broszury, katalogi, ga-
zetki reklamowe, zużyte ze-

szyty, papier biurowy, koperty, prospekty, foldery.

NIE  WRZUCAMY:

– tapet, zabrudzonych, zatłuszczonych papierów, 
pieluch, innych artykułów higienicznych, wor-
ków po cemencie, papieru przebitkowego, kalki 
oraz opakowań wielomateriałowych np. kartonów 
po mleku i sokach.

WRZUCAMY:

– butelki (PETy), plasti-
kowe nakrętki, plastikowe 
opakowania po żywności, 
kosmetykach i chemii go-
spodarczej, foliowe worki 

i reklamówki, pojemniki po wyrobach garma-
żeryjnych, drobny styropian, opakowania wie-
lomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), 
a także puszki po żywności, drobny złom że-
lazny i metali kolorowych, puszki alumi-
niowe, kapsle z butelek, metalowe zakrętki. 
NIE  WRZUCAMY:

– 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 butelki, 
słoiki po napojach i żywności 
(bez zanieczyszczeń innymi 
materiałami np. metalami) 

oraz szklane opakowania np. po kosmetykach.

NIE  WRZUCAMY:

– szkła zbrojonego, okiennego, samochodowego, 
luster, szkła stołowego (szklanek, kieliszków, tale-
rzy), szkła nietłukącego typu „ARCOROC”, szkła 
kryształowego, żarówek, świetlówek, neonówek, 
porcelany, fajansu, zniczy.

WRZUCAMY:
– organiczne odpady ogrodo-
we (trawę, liście, rozdrobnio-
ne gałęzie), gnijące owoce, 
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 pieluchy, 
popiół

+  TO CZEGO NIE UDAŁO SIĘ  

WYSELEKCJONOWAĆ

 Rada Miasta Katowice w dniu 27 maja 2021 

roku przyjęła uchwałę nr XXXV/785/2021          

„w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

stawki opłaty”, w której m.in. stwierdza się:

„§ 1. W przypadku odbierania odpadów komu-

nalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, dokonać wyboru metody 

ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, określonej w art. 6j ust. 1 pkt. 1 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach.

§ 2. 1. Ustalić stawkę opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 

w wysokości 26,30 zł miesięcznie. 2. Ustala się 

wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi, o której mowa w § 1, jeżeli 

odpady nie są zbierane w sposób selektywny 

w wysokości 52,60 zł miesięcznie.”

 INFORMUJEMY, PONADTO, ŻE:

odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz) z remon-

tów prowadzonych samodzielnie przez miesz-

kańców, odbierane będą nieodpłatnie jeden raz 

w roku kalendarzowym w ilości nieprzekracza-

jącej 2 m3 w workach typu big-bag. Zapotrzebo-

wania należy dokonać bezpośrednio w biurze 

obsługi klienta MPGiK, Katowice ul. Obroki 140  

tel. 32/35-87-609 do 612.

Kończąc nasze sprawozdanie przypominamy, 

że Spółdzielnia zarządzając nieruchomościami, 

których jest właścicielem lub współwłaścicielem 

oraz wyodrębnionym mieniem innych właścicieli, 

ponosi wydatki pieniężne w celu utrzymania zaso-

bów w stanie niepogorszonym, nie dopuszczając 

do deprecjacji i dekapitalizacji majątku. 

Na wysokość tych wydatków celowych wpły-

wają  czynniki zarówno zależne od decyzji 

organów Spółdzielni, jak i całkowicie od nich 

niezależne. Spółdzielnia bowiem odgrywa tu-

taj rolę „pośrednika”, zwłaszcza w relacjach  

i rozliczeniach między dostawcami mediów. 

Nie ma wątpliwości, że w 2021 r. już nastąpił, 

a w br. czeka nas dalszy wzrost inflacji, wzrost 

cen rynkowych towarów i usług, w tym przede 

wszystkim kolejne progresje minimalnej płacy 

z obligatoryjnym obciążeniem świadczeniami 

pieniężnymi w związku z wprowadzeniem ustawy 

o Pracowniczych Planach Kapitałowych, wzrost 

cen prądu, awizowane zmiany podatków i opłat 

lokalnych, a także jednolity dla całego kraju nowy 

system selektywnego zbierania odpadów komu-

nalnych. 

Wzmiankowane czynniki spowodują wzrost 

kosztów w całej gospodarce, w tym również 

w działalności naszej Spółdzielni - koszty muszą 

być pokryte wpływami finansowymi, żeby budżet 

był zrównoważony, zapewniając tym samym 

bezpieczeństwo egzystencji i osobistego majątku 

Spółdzielców,właścicieli i użytkowników oraz 

całej gospodarki Spółdzielni.

Administracja Osiedla Wierzbowa dziękuje 

mieszkańcom Osiedla, Zarządowi Katowickiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej za pomoc i zrozu-

mienie w rozwiązywaniu problemów związanych       

z zarządzaniem Osiedlem w 2021 roku. Szcze-

gólne słowa uznania i podziękowania kieruje-

my do członków Rady Osiedla reprezentujących 

mieszkańców,  doceniając ich wkład pracy w roz-

wiązywanie problemów i wsparcie w realizacji 

powierzonych zadań. 

Kierownik Administracji
Osiedla KSM Wierzbowa
mgr inż. ANNA GLÜCKSMAN

(Dokończenie ze str. 7)
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