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Materiały sprawozdawcze
na Zebranie Osiedlowe
Osiedla ZAWODZIE
Obrady w czwartek, 9 stycznia 2014 roku
o godz.1600 w Miejskim Domu Kultury
w Katowicach przy ul. Marcinkowskiego 13

Sprawozdanie ZARZĄDU
KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Z DZiAŁALNOŚCI W 2013 ROKU
które zalecały lub nakazywały poddanie 3. prowadzeniem czynności organizacyjno-prawnych i finansowych niezbędsię określonym kontrolom i lustracjom.
nych do realizacji wniosków członków
arząd Katowickiej Spółdzielni MieszWspomniana wcześniej potrzeba aktuzwiązanych z dalszym przekształcekaniowej, zgodnie z postanowie- alizacji rocznego planu działalności KSM
niem lokali spółdzielczych na ich
niami § 94 ust. 3 Statutu KSM, przez Radę Nadzorczą została wywołana
odrębną własność, przygotowaniem
przedstawia niniejszym Członkom KSM głównie ekonomicznymi skutkami wdrożei podejmowaniem kolejnych uchwał
okresową (roczną) informację sprawoz- nia tzw. „ustawy śmieciowej”, aktualizacją
Zarządu określających odrębną władawczą o działalności Spółdzielni w 2013 rozliczeń wynikających z wewnętrznych
roku i sytuacji ekonomicznej naszego regulaminów KSM, w tym dotyczących
sność lokali w poszczególnych nieruprzedsiębiorstwa spółdzielczego. Zawarte działalności społeczno-kulturalnej i oświachomościach budynkowych, bieżącą
w informacji dane zostały sporządzone na towej oraz innych.
aktualizację uchwał podjętych w pobazie sprawozdań za okres od 1.01.2013
przednich latach dostosowującą ich
Na przestrzeni 2013 roku Spółdzielr. do 30.09.2013 r. oraz przewidywanego nia prowadziła – w znacznej mierze jako
treść do zachodzących w tym okresie
wykonania w IV kwartale 2013 roku.
zmian w strukturze osób uprawniokontynuację działań – prace związane z:
Działalność Spółdzielni w okresie spranych do lokali oraz kontynuowaniem
1. realizacją zadań ujętych w planach
wozdawczym koncentrowała się na realiprac zmierzających do uporządkorocznych uchwalonych przez Radę
zacji założeń objętych rocznym planem
wania spraw terenowo-prawnych dla
Nadzorczą i Walne Zgromadzenie,
gospodarczo-finansowym oraz działalności
wszystkich nieruchomości spółdzieluszczegółowionych w planach wycinspołeczno-kulturalnej i oświatowej zaktuczych i mienia spółdzielczego,
kowych określonych dla wydzielonych
alizowanym przez Radę Nadzorczą KSM
4. dążeniem do uzyskania korzystnych
na wewnętrzny rozrachunek jedno– w ślad ze zmianami dokonanymi przez
dla Spółdzielni i Spółdzielców zastek organizacyjnych, tj. Centrum
Rady Osiedli – w październiku 2013 r. –
pisów w nowo opracowanych przez
Zarządzająco-Usługowego, Zakładów
Uchwałą nr 73/2013, a także na zatwierRadę Miasta planach zagospodaOsiedli i placówek społeczdzonej
przezwartości
Walne Zgromadzenie
KSM KSMCelowych,
rowania przestrzennego Katowic,
Struktura
majątku trwałego
w 2013 roku
no-kulturalnych i oświatowych,
Strategii Ekonomicznej KSM oraz na wy(Ciąg dalszy na str. 2)
konywaniu długoterminowych i bieżących 2. dążeniem do uzyskania właściwych
relacji i wskaźników ekonomicznych
zaleceń organów samorządowych, jak też
Porządek obrad
oraz utrzymania stabilnej sytuacji
innych wynikających z obowiązujących
Zebrania Osiedlowego
przepisów i ustaw, w tym m. in. tych,
finansowej Spółdzielni,
Szanowni Spółdzielcy!

Z

Wykres nr 1

Struktura wartości majątku trwałego KSM w 2013 roku
grunty własne i prawa
wieczystego użytkowania
19.939 tys. zł, tj. 6,94%

pozostałe środki trwałe (dźwigi
i urządzenia) 2.438 tys. zł, tj.
0,85%

budynki i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej 264.897 tys.
zł, tj. 92,21%

WSPÓLNE SPRAWY OSIEDLA ZAWODZIE

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 2013,
b) Rady Osiedla z działalności w roku 2013,
c) kierownictwa Osiedla z działalności Administracji Osiedla w roku 2013, w tym
z realizacji wniosków uchwalonych przez
poprzednie Zebranie Osiedlowe.
3. Przedstawienie projektu osiedlowego planu
działalności gospodarczo-finansowej i społeczno-kulturalnej na 2014 rok.
4. Dyskusja.
5. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i uchwalenie wniosków odnośnie do działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej Osiedla.
6. Zakończenie Zebrania.
ZARZĄD
KATOWICKIEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
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Sprawozdanie ZARZĄDU KSM
(Ciąg dalszy ze str. 1)

misję Nadzwyczajną ds. ustaw spółdzielczych wysłuchaniu publicznym
a w szczególności – bieżące śledzenie dotyczącym tych projektów ustawowych
i analizowanie projektowanych za- oraz w konferencjach i spotkaniach z popisów, opiniowanie i wnioskowanie słami obejmującymi tematykę istotną
zmian w tym zakresie, podejmowanie dla ruchu spółdzielczego i dla przyszłych
niezbędnych interwencji, itp.,
uregulowań prawnych.
5. bieżącym monitorowaniem i analizoWystępujące w gospodarce krajowej, jak
waniem warunków wykonawczych i lokalnej, niekorzystne zjawiska o kryzyzakresu rzeczowego i finansowego sogennym charakterze powodowały kozadań remontowych i modernizacyj- nieczność permanentnego monitorowania
nych, mających na względzie niez- wydatków działalności, podejmowania
będne oszczędności i minimalizację renegocjacji obowiązujących umów, jak
wydatków z funduszu remontowego również aktualizacji części regulaminów
(część „A” i część „B”).
wewnętrznych Spółdzielni dostosowująRok 2013, podobnie jak lata poprzednie, cych je do zmieniającego się prawa wazapisał się niestety jako kolejny rok nie- runków gospodarczych.
przychylnych dla spółdzielczości trendów
Wiele dodatkowej pracy wymagaw zakresie zmian legislacyjnych, a zwłasz- ło wprowadzenie od lipca br. Uchwały
cza dotyczącej nas sfery mieszkaniowej, – podjętej przez Radę Miasta Katowipodważających dorobek i dokonania wielu ce – na mocy znowelizowanej ustawy
pokoleń spółdzielców oraz wypracowa- o utrzymaniu i porządku w gminach (zonych przez nich zasad funkcjonowania bowiązywała ona gminy do utrzymania
organizacji spółdzielczych.
czystości i porządku na swoim terenie,
Zauważalne było również dalsze po- w tym wyboru firm świadczących usłuStruktura członków KSM w 2013 roku (wg stanu na paździenik 2013 r.)
stępujące pogarszanie się warunków gi związane z wywozem nieczystości,
prowadzenia działalności gospodar- określenie dla wszystkich mieszkańców
czej przez polskie spółdzielnie. Z tych i zarządców nieruchomości wysokości
względów nasza Spółdzielnia czynnie opłat z tego tytułu, itp.). Mając na uwadze

Struktura członków KSM w 2013 roku
(wg stanu na paździeRnik 2013 r.)
członkowie posiadający
osobowość prawną i inni 1.633 tj. 9,5%

Wykres nr 2

członkowie oczekujący - 653
tj. 3,8%

członkowie zamieszkali 14.977 tj. 86,7%

przyłączyła się do akcji protestacyjnej
m. in. do ogólnopolskiego protestu Spółdzielców Rzeczypospolitej Polskiej, którzy przekazali na ręce przewodzącego
Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej d/s
ustaw spółdzielczych posła na Sejm
RP list protestacyjny przeciwko projektom ustaw, wskazując na zagrożenie w razie ich uchwalenia likwidacją
polskiej spółdzielczości mieszkaniowej,
skierowany wcześniej również do Marszałka Sejmu, Premiera RP, Przewodniczących Klubów Parlamentarnych
i Posłów na Sejm RP.
Uczestniczyliśmy też, w czerwcu br.
w zorganizowanym przez Sejmową Ko-
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zadania, których realizacja ma docelowo
doprowadzić do maksymalnej segregacji
wszelkiego rodzaju odpadów, określono zróżnicowane stawki opłat związane
z liczbą osób zamieszkałych w lokalach,
ale wszystkie stawki nawet przy pełnej
segregacji odpadów w skutkach wywołały
nie tylko znaczną podwyżkę dotychczasowych kosztów związanych z wywozem nieczystości, lecz nadto poza uchwalonymi
opłatami pozostał problem wywozu tzw.
wielkich gabarytów, liści, itp. Tak więc
w ich efekcie płacimy więcej za mniejszy zakres usług, a ponadto, w interesie
mieszkańców, powstał nowy obowiązek
nieustannego comiesięcznego aktualizo-

wania stanów zamieszkania w poszczególnych nieruchomościach i lokalach
(a w ślad za tym druk nowych informacji
o opłatach za lokale, itd.).
Pomimo występowania w bieżącym działaniu przytoczonych szczątkowo licznych
niekorzystnych uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych naszej Spółdzielni, udało się podsumować mijający rok
relatywnie pozytywnymi wynikami, jak
również odnotować zauważalną poprawę
poziomu utrzymania zarządzanych przez
Spółdzielnię zasobów mieszkaniowych.
Roczne sprawozdanie finansowe Zarządu, jak co roku, poddane będzie badaniu
przez biegłych rewidentów księgowych
wybranych przez Radę Nadzorczą KSM,
a ich ocena znajdzie potwierdzenie wydaniem stosownej, wymaganej przepisami
o rachunkowości, opinii wraz z raportem
po zakończeniu badania. Dokumenty te
zostaną przedstawione Spółdzielcom wraz
z materiałami sprawozdawczymi przed
Walnym Zgromadzeniem w I półroczu
2014 roku.
Dane do oceny sytuacji ekonomicznej
Spółdzielni w poszczególnych elementach
składowych sprawozdania przedstawiają
się następująco:
I. Majątek trwały
Wartość majątku trwałego ogółem netto
Spółdzielni na koniec 2013 roku wyniesie
287.274 tys. zł, z czego przypada:
1) na budynki i obiekty inżynierii lądowej
i wodnej – 264.897 tys. zł, tj. 92,21%,
2) grunty własne i prawa wieczystego użytkowania – 19.939 tys. zł, tj.
6,94%,
3) pozostałe środki trwałe (dźwigi i urządzenia) – 2.438 tys. zł, tj. 0,85%.
Przewagę w strukturze majątku trwałego stanowią (zgodnie ze specyfiką działalności Spółdzielni) budynki i budowle,
z których większość to budynki mieszkalne wielorodzinne, a nadto pawilony
wolno stojące, garaże, kotłownie lokalne
i inne obiekty infrastruktury techniczno-użytkowej (parkingi, drogi, sieci, itd.).
Stan majątkowy Spółdzielni nie obejmuje
wartości nieruchomości (lokali i udziałów
w częściach wspólnych), które aczkolwiek pozostają w zarządzie Spółdzielni,
stanowią przedmiot odrębnej własności
użytkowników tych lokali.
Ogółem w latach 2008-2013 nastąpiło
zmniejszenie majątku trwałego Spółdzielni
w sumie o 299.298 tys. zł – z czego
w związku z procesem wyodrębniania
własności lokali na rzecz poszczególnych
członków o 251.452 tys. zł – ale nadal
w administracji Spółdzielni pozostaje majątek trwały o wartości 538.726 tys. zł.
Strukturę wartości majątku trwałego
przedstawia wykres nr 1 na str. 1.
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II. Sprawy członkowskie

ne dalej „Centrum” przy wykorzystaniu
również strukturalnie wyodrębnionych
W 2013 roku Spółdzielnia liczyła 17.263 dla realizacji określonych zadań (usług)
członków (w 2012 r. – 17.571 członków), specjalistycznych oraz działających na
a ponadto w rejestrach Spółdzielni figuruje wewnętrznym rozrachunku gospodarczym
jeszcze – pochodzących z zapisów
w latach czterech Zakładów Celowych.
Liczba lokali mieszkalnych w osiedlach KSM w 2013 roku

liczba mieszkań

koszty konserwacji, napraw i bieżących
remontów (w zakresie finansowanym
z funduszu remontowego część „B”) – wyniosą ogółem 101.861.885 zł, stanowiąc
99,56% kosztów planowanych, natomiast
na pokrycie tych kosztów naliczone wpływy z opłat za lokale stanowią razem kwotę
100.194.210 zł, (tj. 100,94% wpływów
Wykres nr 3
planowanych), co wskazuje, że roczne
Liczba lokali mieszkalnych w osiedlach KSM w 2013 roku
wpływy są niższe od poniesionych kosz4000
tów o 1.667.675 zł. Należy wyjaśnić,
3593
że wykazana wysokość „wpływów” jest
3500
podawana zgodnie z obowiązującymi
w gospodarce spółdzielczej przepisami –
3000
w wielkościach naliczonych, a nie w wyso2347
kości wpływów rzeczywiście uzyskanych,
2500
bowiem w rachunkowości spółdzielni
1850
mieszkaniowych ma zastosowanie zasa2000
da rachunkowości memoriałowej, a nie
1656
kasowej. Powyższe oznacza, iż po stronie
1500
1207
„wpływów” nie uwzględnia się występu1076
852
1001
851
jących w opłatach za lokale zaległości
1000
777
762
721
i „niedopłat”. Wynik roku – skorygowany
615 557
401
485
o naliczony i odprowadzony do budżetu
500
199
państwa podatek dochodowy oraz pożytki
127
z działalności gospodarczej Spółdziel0
ni, a także po uwzględnieniu bilansów
otwarcia (sald) zamknie się nadwyżką
w wysokości 3.797.380 zł (obliczonej
także memoriałowo).
osiedla
*/ nowe mieszkania z procesu inwestycyjnego br.
(mieszkania w trakcie zasiedlania - budynki
Strukturę kosztów i wpływów gosadministrowane - przejściowo - przez Zakład Usług Parkingowych KSM) docelowo zostaną włą- podarki zasobami mieszkaniowymi
Struktura kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi
KSM2013
w 2013prezentują
roku
czone do osiedla Graniczna.
ogółem - za rok
gra80-tych ubiegłego stulecia – 2.925 kandydatów na członków KSM (w 2012 r.
– 2.929 kandydatów). W bazie członkowskiej na przestrzeni 2013 roku odnotowaliśmy następujące zmiany: zmniejszenie
stanu osobowego na skutek wystąpienia
ze Spółdzielni, wykreślenia lub wykluczenia 478 osób, powiększenie wskutek przystąpienia do Spółdzielni nowych
członków 170 osób (per saldo liczba
członków zmniejsza się o 308).
Strukturę członków Spółdzielni
w 2013 roku (stan na październik
2013 r.) prezentuje wykres nr 2 na
str. 2.

Wykres nr 4

Struktura kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi KSM
w 2013 roku

koszty energii cieplnej
29,65%

III. Gospodarka
zasobami mieszkaniowymi
Zasoby mieszkaniowe Spółdzielni (łącznie własne i mienie wyodrębnione pozostające w zarządzie Spółdzielni z tytułu
współwłasności), składają się z: 345 budynków mieszkalnych wielorodzinnych
o 19.074 mieszkaniach, 3 domków jednorodzinnych, 1.078 garaży wolno stojących
i 28 wolno stojących pawilonów handlowych. Zarządzanie i administrowanie
zasobami prowadzone jest w oparciu o 17
– wyodrębnionych organizacyjnie i ekonomicznie osiedli (16 administracji) oraz
Centrum Zarządzająco-Usługowe, zwa-

nakłady na remonty
i konserwację (finansowane
z funduszu remontowego
część "B")
18,32%

koszty eksploatacji
52,03%

Liczbę mieszkań w poszczególnych
osiedlach przedstawia powyżej wykres nr 3.
Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi w 2013 roku, w skali całej
Spółdzielni (łącznie wszystkie osiedla)
obejmujące: koszty utrzymania i bieżącej
eksploatacji nieruchomości, koszty zużycia zimnej wody i odprowadzenia ścieków
w lokalach i częściach wspólnych nieruchomości oraz koszty dostawy i zużycia
ciepła i podgrzania wody w lokalach, także
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ficznie wykresy nr 4 powyżej i nr 5
na str. 4.
Sytuacja w poszczególnych częściach
strukturalnych gospodarki zasobami
mieszkaniowymi w roku 2013 określona
została na podstawie wykonania za trzy
kwartały br. z doszacowaniem wielkości
(odpowiednio) za IV kwartał br. przedstawia się jak niżej:
1. eksploatacja podstawowa
(Ciąg dalszy na str. 4)
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Struktura wpływów (naliczonych) gospodarki zasobami mieszkaniowymi KSM w 2013 roku

(Ciąg dalszy na str. 3)

Wykres nr 5
–– koszty i wpływy dotyczące eksploatacji
Struktura wpływów (naliczonych) gospodarki zasobami
zasobów mieszkalnych (bez kosztów
mieszkaniowymi KSM w 2013 roku
ciepła i podgrzania wody):
wpływy na remonty
n koszty poniesione – 52.993.690 zł,
i konserwacje (finansowane
co odpowiada wykonaniu kosztów
z funduszu remontowego
część "B")
planowanych w 99,42%. Stanowią one
16,25%
zaliczki
na
koszty
ciepła
52,03% kosztów gospodarki zasobami
30,30%
mieszkaniowymi Spółdzielni,
n wpływy – 53.558.200 zł, tj. 98,90%
wpływów planowanych,
n wynik netto po uwzględnieniu salda –
nadwyżki z lat ubiegłych (B. O.) oraz
odprowadzonego należnego budżetowi
państwa podatku dochodowego i pożytków wynosi 2.208.620 zł.
Statystyczne roczne koszty jednostwpływy na eksploatację
kowe i średnie jednostkowe wpływy na
53,45%
eksploatację zasobów w poszczególnych osiedlach KSM (w przeliczeniu na
rozliczeniowym i jest ustalana dla
Gospodarka remontowa prowadzona
1 m2) przedstawia poniżej wykres nr 6.
każdego lokalu odrębnie),
była w oparciu o stosowne plany przyjęte
Uszczegółowiona informacja o sytuacji n wynik statystyczny netto (różnica przez właściwe statutowo organy Spółekonomicznej i wynikach działania osiedli
między kwotą wpłat zaliczkowych dzielni (Rady Osiedli, Rada Nadzorcza
jest prezentowana odrębnie – w sprawozdo rozliczenia i wysokością poniesio- i Walne Zgromadzenie) i właściwe regudaniach opracowanych przez poszczególne
nych w roku kalendarzowym kosztów laminy wewnętrzne oraz w powiązaniu
kierownictwa osiedli i Rady Osiedlowe.
rzeczywistych – wg faktur) wynie- z obowiązującą dla całej Spółdzielni Stra2. dostawa ciepła
sie za rok sprawozdawczy 155.090 tegią Ekonomiczną. Zakres finansowy
– koszty i wpływy dotyczące dostawy
zł, zaś w rachunku ciągnionym, i rzeczowy rocznych wydatków funduszu
ciepła i podgrzania wody:
tj. uwzględniając B.O. oraz podatek określiła Rada Nadzorcza na podstawie
n koszty – 30.206.730 zł, stanowią one
dochodowy wynosi (-) 1.798.600 zł.
planów wycinkowych przyjętych przez
29,65% kosztów gospodarki zasobami
– remonty
Rady Osiedla, a zatwierdziło Walne Zgromieszkaniowymi Spółdzielni,
n koszty remontów bieżących i wpły- madzenie.
n wpływy zaliczkowe – (do rozliczenia)
wy są odnoszone i rozliczane w raRealizacją remontów w Spółdzielni zaj–
30.361.820 zł (wysokość zaliczek
mach funduszu remontowego część mują się:
wynika z indywidualnego zużycia cie„B” i omówione w części dotyczącej n Osiedla KSM – w granicach dyspozycji
pła w lokalach w poprzednim okresie
gospodarki remontowej.
funduszem remontowym część „B”
Roczne jednostkowe koszty i wpływy na eksploatację zasobów (bez co i ccw) z B.O., podatkiem

Wykres nr 6

Roczne jednostkowe koszty i wpływy na eksploatację zasobów (bez co i ccw) z B.O., podatkiem
dochodowym i pożytkami za 2013 rok, z uwzględnieniem zaległości w opłatach za lokale
dochodowym i pożytkami za 2013 rok, z uwzględnieniem zaległości w opłatach za lokale
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Sprawozdanie ZARZĄDU KSM
tabela nr 1

Wykonanie funduszu remontowego część „A” za 2013 rok
L.p.

Fundusz remontowy część "A"

j.m.

Plan na 2013
rok

1.

2.

3.

4.

Wykonanie za % wykonania
2013 rok
planu
5.

6.

zł
"

30 502 000
78 610

25 185 314
0

"

13 505 000

13 505 000

"
"
"
"
"
"
"
zł
"

4 100 200
4 000
530 000
2 271 500
600 000
120 000
9 292 690
30 172 800
955 000

4 100 000
1 500
530 000
2 268 094
600 720
180 000
4 000 000
25 146 530
702 020

"
"
"
"
"

6 081 500
17 287 900
15 000
548 670
276 000

2 036 680
17 008 400
15 000
564 850
27 300

"
"
"
"

4 405 950
0
602 780
0

4 010 940
26 790
716 850
37 700

3. Wynik roku

"

329 200

38 784

4. 1.01.2013 r.

"

-3 466 909

-3 466 909

5. Wynik roku z B.O.

"

-3 137 709

-3 428 125

1. Wpływy, w tym:
z działalności gospodarczej (80% nadwyżki Zakładów Celowych)
odpis na fundusz termomodernizacyjny

2

1,22 zł/m

2

działania energooszczędne
0,34 zł/m
jednorazowe wpłaty z tyt. przydziału lokali
odpłatność za podzielniki radiowe
przesunięcie śr. finan. do fund. rem. część "A"
odpłatność za wodomierze i ciepłomierze
spłata zadłużenia
płatności odroczone III strona finansowania
2. Wydatki, w tym:
remont dźwigów

wymiana sieci ciepłowniczej i modernizacja urządzeń grzewczych ZC
modernizacja ociepleń
stolarka okienna
spłata kosztów podzielników kosztów ogrzewania (1/10 kosztów)
opłata skarbowa, audyty, dokumentacja, opłaty za wpis do ksiąg
spłata kredytów wraz z kosztami obsługi, prowizji i odsetek od
kredytów termomodern.
montaż uzupełniający wodomierzy
wentylacja
niedobór Zakładów Celowych

– gdzie tę część opłat miesięcznych
w formie stawki odpisu na fundusz
remontowy część „B” ustalają poszczególne Rady Osiedli w relacji do przyjętych osiedlowych planów wydatków
remontowych, uczestniczące także
w wyborze wykonawców tych prac
i w odbiorach powykonawczych,
n Centrum Zarządzająco-Usługowe
– w zakresie gospodarowania funduszem remontowym część „A” w ramach
zakreślonych przez Walne Zgromadzenie w uchwale, uszczegółowionej dla
konkretnego roku, wieloletniej Strategii Ekonomicznej. Stawkę odpisu
na tę część funduszu remontowego
w zakresie dotyczącym działań termomodernizacyjnych i modernizacyjnych
uchwala najwyższy organ Spółdzielni,
zaś w części odnoszącej się do tzw.
działań energooszczędnych – Rada
Nadzorcza. Wysokość stawki dotycząca działań termomodernizacyjnych
pozostaje na niezmienionym poziomie
od stycznia 2004 roku, a dotycząca
działań energooszczędnych od lipca
2001 roku – przy ogólnym wzroście
wszystkich kosztów. Dobór wykonawców prowadzony jest w oparciu
o przetargi i wybór ofert organizowane
przez Zarząd, a przeprowadzony przez
wieloosobową Komisję Przetargową
Spółdzielni. Poprawność i efektywność
przeprowadzonych procedur przetargowych podlega corocznej ocenie
Rady Nadzorczej KSM, a także jest
kontrolowana w toku okresowych lustracji zewnętrznych.
W finansowanych z funduszu remontowego część „A” odbiorach robót wykonywanych w poszczególnych osiedlach
uczestniczą obok przedstawicieli „Cen-

82,57%

83,34%

11,78%

trum” przedstawiciele administracji i Rad
Osiedli.
W roku 2013:
– koszty i wpływy dotyczące funduszu
remontowego część „B”
n koszty poniesione – ogółem 18.661.465
zł, co odpowiada wykonaniu kosztów
planowanych w 92,14%,
n wpływy – ogółem (wg naliczeń)
16.274.190 zł, tj. 98,66% wpływów
planowanych,
n wynik finansowy roku na funduszu remontowym część „B” (na koniec 2013
roku) wynosi (-) 2.387.270 zł, natomiast liczony w rachunku ciągnionym
wynosi 3.387.350 zł; jest to jednak
wartość teoretyczna (wynikająca z zasady rachunkowości memoriałowej),
bo weryfikuje ją poziom zaległości
w opłatach.
– koszty i wpływy dotyczące funduszu
remontowego część „A”
n koszty poniesione – ogółem 25.146.530
zł, co odpowiada wykonaniu kosztów
planowanych w 83,34%,
n wpływy – ogółem 25.185.314 zł, tj.
82,57% wpływów planowanych,
n wynik finansowy roku na funduszu remontowym część „A” (na koniec 2013
roku) wynosi 38.784 zł, natomiast liczony w rachunku ciągnionym wynosi
(-) 3.428.125 zł.
Z funduszu remontowego część „A”
finansowane były prace wynikające dla
roku 2013 ze Strategii Ekonomicznej
oraz zatwierdzonego na ten rok planu
remontów, a w szczególności: modernizacja istniejących dociepleń i modernizacja
infrastruktury, remonty c. o., niezbędna
wymiana wodomierzy (finansowanych do
100% kosztów) oraz w formie częściowego dofinansowania – remonty kapitalne
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dźwigów w budynkach i wymiana stolarki
okiennej w mieszkaniach jeszcze niektórych osiedli. Uwzględniono tu po stronie
wydatków także założoną w planie spłatę
wymagalnych w tym okresie rat kredytowych (związanych z finansowaniem
robót zrealizowanych w osiedlach w latach
minionych) ze środków tego funduszu.
Nakłady na remonty kapitalne i modernizacje finansowane z funduszu
remontowego część „A” oraz źródła
wpływów na ten fundusz w 2013 roku
przedstawia obok tabela nr 1.
IV. Zaległości w opłatach
i windykacja
należności Spółdzielni
Bieżącą możliwość realizacji rzeczowych
zadań planowych, jak i płynność finansową Spółdzielni ogranicza niestety, występujące zjawisko zadłużeń finansowych
mieszkańców wynikające z niezachowania
statutowych terminów wnoszenia opłat.
Zaległości w 2013 roku oscylują w wysokości 11 mln zł. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego
następuje, mimo intensyfikacji działań
windykacyjnych, wzrost zaległości w opłatach, co po części jest w naszej ocenie
konsekwencją wpływu niekorzystnych
zjawisk gospodarczych na kondycję finansową budżetów domowych wielu zamieszkujących w naszych zasobach rodzin.
Wskaźnik zaległości w opłatach liczony
w stosunku do wpływów memoriałowych
w 2013 roku przekracza 8%.
W 2013 roku wykorzystywano na bieżąco różnorodne prawnie dozwolone instrumenty windykacji należności oraz
działania na drodze wewnątrzspółdzielczej
(Rady Osiedli, Zarząd i Rada Nadzorcza),
a także zewnętrzne formy dochodzenia
należności prowadzone na zlecenie Spółdzielni przez wyspecjalizowane firmy windykacyjne.
W okresie od 1. 01. 2013 roku do 31.
10. 2013 roku w ramach działań zmierzających do poprawy sytuacji na odcinku
dochodzenia należności:
n wysłano 4.408 wezwań do zapłaty,
n odbyto dotychczas 10 posiedzeń Zarządu, na które zaproszono 386 zadłużonych członków,
n wszczęto ogółem 354 sprawy, w tym 283
pozwy o zapłatę za lokal, a 21 pozwów
o eksmisję z lokalu,
n ponadto wszczęto 8 postępowań sądowych o stwierdzenie nabycia spadku
w celu ustalenia osób zobowiązanych
do uiszczenia opłat za lokale, a także
12 innych spraw dotyczących najmu
terenu, stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości przez Spółdzielnię, wezwania do uregulowania stanu prawnego
nieruchomości, zawezwania do próby
ugodowej, wniosków o wpis do ksiąg
(Ciąg dalszy na str. 6)
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n

n

n

n

n

wieczystych i Krajowego Rejestru
Sądowego, zgłoszenia wierzytelności
Spółdzielni w postępowaniu upadłościowym, skargi na interpretację prawa podatkowego,
uzyskano łącznie 238 nakazów zapłaty,
bądź wyroków w sprawach o zapłatę,
z czego 152 orzeczenia zostały wydane w sprawach wszczętych w 2013
roku, a 86 orzeczeń dotyczyło spraw
z roku ubiegłego,
w sprawach o eksmisję z lokalu uzyskano 4 wyroki w sprawach
wszczętych w 2013 roku i 4 wyroki
w sprawach wszczętych w roku ubiegłym,
skierowano do egzekucji komorniczej 200 wniosków o wyegzekwowanie należności zasądzonych na rzecz
Spółdzielni w latach 2012-2013; jednocześnie zostały wszczęte egzekucje
z własnościowego prawa do lokalu
mieszkalnego lub lokalu stanowiącego odrębną własność w stosunku do
102 dłużników; odzyskano łącznie 34
mieszkania od dłużników, w stosunku
do których zostały wydane wyroki eksmisyjne,
przesłano do Urzędu Miasta Katowice
364 wezwania do zapłaty odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych na kwotę 709.530 zł – zawarto
307 ugod na kwotę 584.060 zł,
spółdzielnia potwierdziła 533 wnioski
do Urzędu Miasta o pomoc finansową
dla konkretnych mieszkańców w formie dodatków mieszkaniowych (pomoc
taką otrzymało 425 mieszkańców na
łączną kwotę 1.033.086 zł), w sytuacjach uzasadnionych nasza Spółdzielnia wyraziła zgodę na ratalną
spłatę zadłużeń dla 429 osób.
V. Inwestycje

Notowany w kraju już od kilku lat regres
na rynku mieszkaniowym – utrzymujący
się również w roku 2013 – spowodował, iż
Spółdzielnia nasza kontynuowała zaleconą przez Radę Nadzorczą politykę spowolniania procesów przygotowania i realizacji
części planowanych inwestycji, stosując
w zakresie tych zamierzeń inwestycyjnych
przygotowanie tzw. „bezkosztowe” (czyli
beznakładowe lub niskonakładowe). Powyższe dotyczy także części inwestycji,
co do których przygotowanie i realizację
limitowały występujące – niezależnie od
Spółdzielni – uwarunkowania zewnętrzne,
uniemożliwiające ich szybką realizację.
Realizując założenia dotyczące spowolnienia procesu przygotowania inwestycji
w zakresie związanym z opracowaniem
(warunkującej przyszłe pozwolenia na
budowę) dokumentacji, kierowano się
ponadto racjonalnymi przesłankami prawno-technicznymi, wynikającymi m.in.
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z ograniczoności okresu ważności dokumentacji, ważności warunków dostawy
podstawowych mediów, itp., jako, że po
wznowieniu starań o nowe uzgodnienia
branżowe – w przyszłości mogą być podane zupełnie inne uwarunkowania, a także
w przypadku wyprzedzającego zawarcia
z gestorami mediów konkretnych umów
i braku możliwości ich dotrzymania przez
inwestora (np. w zakresie terminów dla
tych mediów) mogłyby skutkować niekorzystnymi konsekwencjami finansowymi.
Powyższe obawy i przesłanki prawne powodujące, że dokumentacja teoretycznie
ważna 3 lata (okres ważności pozwolenia
na budowę) może się wcześniej zdezaktualizować – są dodatkowym argumentem
na rzecz zasadności przyjętej polityki
w tym zakresie i jej kontynuowania również w roku 2013.
Z planowanych na rok 2013 efektów
mieszkaniowych zrealizowano 127 mieszkań oraz 128 miejsc postojowych w garażach podziemnych w ramach inwestycji
Rekreacyjna Dolina „Mały Staw”, które
obecnie znajdują się w fazie zagospodarowywania. Uzyskano również Decyzję
Prezydenta Miasta Katowic zatwierdzającą
projekt techniczny i udzielającą pozwolenie na budowę zespołu mieszkalno-usługowego w ramach inwestycji Rekreacyjna
Dolina „Duży Staw”.
Spółdzielnia pełniła również funkcję
inwestora zastępczego w procesie przygotowania odcinka drogi niezbędnego dla
skomunikowania zabudowy mieszkaniowej „Małego i Dużego Stawu” z drogą
publiczną. W ramach współpracy z Urzędem Miasta opracowano kompleksową
dokumentację projektową drogi KD 1/2
oraz uzyskano Decyzję Prezydenta Miasta
Katowic zatwierdzającą projekt i udzielającą pozwolenie na jej budowę, co było
niezbędne dla rozpoczęcia realizacji przez
właściwego inwestora Miasto Katowice,
bowiem Miasto Katowice jest inwestorem
bezpośrednim tejże drogi).
W ramach „bezkosztowego” przygotowania inwestycji w roku 2013 uzyskano m.
in. decyzję nr 278/2013 o warunkach zabudowy dla parkingu wielopoziomowego (z
częścią handlowo-biurową) w rejonie ulic
Podhalańskiej i Bohaterów Monte Cassino, która umożliwia przeprowadzenie
podziału geodezyjnego w celu wydzielenia
z zasobów miasta terenu niezbędnego
do pozyskania przez KSM dla realizacji
tej inwestycji.
Należy podkreślić, że spowalnianie
i ograniczanie w roku 2013 realizacji
planowanych zakresów rzeczowych inwestycji było także przyjętą przez Radę
Nadzorczą i Zarząd realizacją sugestii Lustratora Regionalnego Związku
Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej, w zakresie bieżącego monitorowania sytuacji na rynku mieszkaniowym
i podejmowania działań mających na celu
zminimalizowanie ryzyka ekonomicznego

planowanych inwestycji. W świetle przedstawionych zaleceń – proces przygotowania nowych inwestycji został czasowo
spowolniony, lecz w takim zakresie, iż
w każdej chwili w interesie Spółdzielni
działania przygotowawcze mogą zostać
podjęte i zintensyfikowane.
VI. Działalność gospodarcza
Na przestrzeni roku sprawozdawczego
na potrzeby obsługi technicznej majątku Spółdzielni i szeroko rozumianego
pośrednictwa w obrocie lokalami funkcjonowały cztery Zakłady Celowe wyodrębnione gospodarczo i ekonomicznie
(w oparciu o wewnętrzny rozrachunek
gospodarczy, lecz bez osobowości prawnej), są to: Serwis Techniczny, Zakład
Ciepłowniczy, Zakład Usług Parkingowych i Mieszkaniowe Biuro Pośrednictwa. Łączny wynik rocznej działalności
zakładów zamknie się wprawdzie (po
uwzględnieniu podatku dochodowego)
niedoborem w wysokości (-) 37.700 zł –
przy rocznych kosztach funkcjonowania
zakładów w wysokości 12.771.400 zł
i wartości zrealizowanych usług (sprzedaży) w wysokości 12.771.250 zł. Wynik
ten wymaga skomentowania, bowiem nie
świadczy o nieopłacalności ich działalności dla Spółdzielni. Decydujący wpływ
na uzyskany wynik ma saldo finansowe
działalności Mieszkaniowego Biura Pośrednictwa (bowiem pozostałe Zakłady
Celowe uzyskają wyniki dodatnie), któremu ze względu na uwarunkowania rynkowe udało się w roku 2013 zrealizować
założony program finansowy związany
ze sprzedażą nowych mieszkań, głównie
z powodu realizowanej przez banki polityki ograniczenia dostępności do kredytów
mieszkaniowych dla potencjalnych i realnych klientów Biura, tylko w części. Przy
braku dostatecznych środków własnych
był to najczęstszy powód wycofywania
się klientów Biura z zamierzonych, jak
i uzgodnionych wcześniej transakcji zakupu lokali. W koszty działalności Biura
zarachowane jest wydawanie „Wspólnych
Spraw”. Podkreślić również należy, że
wynik Biura – wskutek obowiązujących
przepisów – nie zawiera pełnego i zrealizowanego finansowego efektu pośrednictwa
mieszkaniowego w zakresie dotyczącym
prowadzonej działalności statutowej Spółdzielni, a obejmującej zbywanie lokali
spółdzielczych, rozliczanych na funduszu
zasobowym (mającej odzwierciedlenie
w zwiększeniu majątku Spółdzielni). Powyższe sprawia, iż uzyskany przez Biuro
wynik z działalności bieżącej nie oznacza
jego negatywnego wpływu na gospodarkę Spółdzielni.
Udział poszczególnych Zakładów
Celowych w sprzedaży ogółem w 2013
roku przedstawiono na wykresie nr
7 na str. 7.
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Struktura udziału sprzedaży usług poszczególnych Zakładów Celowych KSM
w ich sprzedaży ogółem w 2013 roku
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Wykres nr 7

Struktura udziału sprzedaży usług
poszczególnych Zakładów Celowych KSM
w ich sprzedaży ogółem w 2013 roku

Zakład Usług Parkingowych
6,42%

Mieszkaniowe Biuro
Pośrednictwa
12,71%

Serwis Techniczny
22,38%

VII. Informacja o pracy
Zarządu i Centrum
Zarządzająco-Usługowego
Katowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej
W okresie od 1. 01. 2013 roku do 31. 10.
2013 roku Zarząd Spółdzielni pracował
w składzie:
n mgr Krystyna Piasecka – Prezes Zarządu, Dyrektor Spółdzielni,
n mgr Urszula Smykowska – Zastępca
Prezesa Zarządu, Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Księgowych Główny Księgowy,
n mgr Zbigniew Olejniczak – Zastępca
Prezesa Zarządu, Zastępca Dyrektora
ds. Gospodarki Zasobami Spółdzielni.
Obowiązki Zarządu wynikające z postanowień Statutu KSM były wykonywane
na bieżąco. Zarząd odbył 56 protokołowanych posiedzeń i podjął 375 uchwał.
Do stałych zagadnień rozpatrywanych
kolegialnie przez Zarząd należały: sprawy
członkowsko-mieszkaniowe (cotygodniowo) oraz bieżąca analiza, monitoring,
ocena realizacji zadań i wyników gospodarczo-finansowych Spółdzielni (comiesięcznie).
Na posiedzeniach Zarządu rozpatrywane były również zagadnienia
dotyczące inwestycji (10 razy), gospodarki zasobami mieszkaniowymi
i działalności osiedli oraz współpracy
z samorządem osiedlowym (17 razy),
zadłużeń w opłatach za lokale (comiesięcznie, w tym 10-krotnie bezpośrednich spotkań z dłużnikami), remontów
kapitalnych i modernizacji zasobów
(7 razy), działalności społeczno-kulturalnej i oświatowej (10 razy), wyników
wewnętrznych i zewnętrznych kontroli
działalności Spółdzielni (5 razy), spraw
pracowniczych i socjalnych (10 razy),
zmian w regulaminach wewnętrznych,
spraw organizacyjnych, skarg i wniosków i inne. Ponadto Zarząd uczestniczył we wszystkich posiedzeniach Rady

Zakład Ciepłowniczy
58,49%

nych od reklamodawców, ale w głównej mierze obciążały koszty działalności
Biura Pośrednictwa Mieszkaniowego
jako wydawnictwa o charakterze marketingowo-informacyjnym dla członków
i mieszkańców KSM.
W ocenie zewnętrznej na przestrzeni
2013 roku za swą działalność Spółdzielnia
nasza została uhonorowana prestiżowymi
wyróżnieniami, a wśród nich:
n I miejscem w województwie śląskim
w programie „Dobra Spółdzielnia
2013” organizowanym przez Redakcję Magazynu Gospodarczego Strefa
Biznesu Dziennika Gazeta Prawna,
n tytułem GRAND PRIX programu „Dobra Spółdzielnia 2013” w ogólnopolskim rankingu najlepszych spółdzielni
mieszkaniowych organizowanym przez
Redakcję Magazynu Gospodarczego Strefa Biznesu Dziennika Gazeta Prawna,
n tytułem „Symbol Polskiej Spółdzielczości Mieszkaniowej 2013”
w kategorii „Symbol Nowoczesnego
Mieszkania” w konkursie organizowanym przez „Monitor Rynkowy”
(za m. in. inwestycję „Mały Staw”),
n tytułem „Lider Rozwoju Regionalnego 2013” w programie wizerunkowym prowadzonym przez
Polską Agencję Przedsiębiorczości
wraz z Forum Przedsiębiorczości
w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Nadzorczej, jak również w Zebraniach
Osiedlowych oraz we wszystkich trzech
częściach Walnego Zgromadzenia KSM
odbytego w maju 2013 roku.
W okresie sprawozdawczym wydano
łącznie 9 zarządzeń wewnętrznych, 1
aneks do zarządzenia, 1 pismo okólne
i 7 poleceń.
Na przestrzeni roku wg aktualnych na
datę przygotowania informacji do Spółdzielni wpłynęło (do dnia 14. 11. br.)
21.580 pism i podań oraz 9.470 faktur
i rachunków zewnętrznych. Obok bieżącej
działalności gospodarczej i merytoryczVIII. Fundusze Spółdzielni
nej Zarząd i Kierownicy Osiedli (którzy
wyposażeni zostali przez Zarząd w odpowiednie pełnomocnictwa) reprezentowali 1. Fundusze podstawowe – własne (bez
funduszu udziałowego) obejmują funSpółdzielnię na zewnątrz w konferencjach,
dusz zasobowy i wkładów. Wartość
seminariach, spotkaniach i naradach
funduszy własnych na przestrzeni lat
tematycznych, w tym z władzami woje(podobnie jak majątku trwałego) ulega
wództwa i miasta, a także uczestniczyli
ciągłemu zmniejszeniu, co także jest
przy sporządzaniu aktów notarialnych
bezpośrednim skutkiem postępujądotyczących przenoszenia własności lokali
cego wyodrębnienia praw do lokali.
na odrębną własność członków, ustanaPrognozowany stan funduszy podstawiania nowych terminów użytkowania
wowych netto w 2013 roku wyniesie
wieczystego działek, nabywania i zby289.838 tys. zł, co oznacza ich zmniejwania nieruchomości, regulacji spraw
szenie w stosunku do roku ubiegłego
terenowych i wieczystoksięgowych.
o kwotę 5.892 tys. zł, tj. 2,0%.
Współpraca z Radami Osiedli, stosownie
do wieloletniej i sprawdzonej praktyki lat 2. Fundusze celowe Spółdzielni, w skład
których wchodzą: fundusz interwenminionych, utrzymywana była nie tylko
cyjny, fundusz inwestycyjny, fundusz
za pośrednictwem protokołów i pism, ale
gruntów oraz omówiony wcześniej,
także przez bezpośrednie (na wniosek
fundusz remontowy składający się
zainteresowanych Osiedli) uczestnicz dwóch części „A” oraz części „B” uzytwo przedstawicieli Zarządu Spółdzielni
skały – poza funduszem remontowym
w posiedzeniach Rad Osiedli, bądź ze
część „A” (wynik „narastający”) – salda
względu na inne okoliczności, roboczych
dodatnie, potwierdzając skuteczność
spotkaniach Zarządu z Radami Osiedli.
zintegrowanych wysiłków podejmowaKontynuowane było wydawanie włanych w tym kierunku przez Zarząd,
snego miesięcznika „Wspólne Sprawy”
Radę Nadzorczą i Rady Osiedlowe.
– dostarczanego nieodpłatnie członkom –
mieszkańcom Spółdzielni. Praca kolegium
IX. Działalność społeczna,
redakcyjnego była prowadzona społecznie,
oświatowa i kulturalna
a tematyczne artykuły członków Zarządu
i pracowników Spółdzielni, a także członFunkcje i zadania działalności społeczków Rady Nadzorczej opracowywane bezpłatnie. Koszty wydawnictwa częściowo nej, oświatowej i kulturalnej realizowane
(Dokończenie na str. 8)
finansowane były z wpływów uzyska-
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Sprawozdanie ZARZĄDU KSM
(Dokończenie ze str. 7)

także czynności wspierające mieszkańdzonych w administracjach osiedloców Spółdzielni w sprawach związanych
wych w latach 2011-2012.
były na mocy uchwał właściwych organów
z działalnością instytucji i organizacji
Komórka
ds. kontroli wewnętrznej
samorządowych Spółdzielni uściślonych
powołanych ustawowo lub celowo do współopiniowała – przy wiodącym udziale
dla 2013 roku i mających zastosowanie
udzielania pomocy i opieki społecznej.
Działu obsługi prawnej – wnioski, indla wszystkich naszych placówek terestrukcje i regulaminy wewnętrzne oraz:
nowych, jak i Działu Społeczno-KulturalX. Kontrole
n uczestniczyła w pracach Głównej Konego, organizującego w strukturze KSM
misji Inwentaryzacyjnej KSM,
imprezy o zasięgu ogólnospółdzielczym.
W 2013 roku Spółdzielnia kontrolowa- n współdziałała z biegłymi sądowymi
Kluby spółdzielcze zlokalizowane w osiedlach: Centrum I, Gwiazdy, Giszowiec, na była przez następujące zewnętrzne
w działaniach sprawdzających zlecoZawodzie, im. ks. P. Ściegiennego i im. J. organy kontrolne:
nych przez sąd – w celu przygotowaKukuczki – licząc do końca br. zorganizu- n Państwowy Powiatowy Inspektor Sania opinii dla potrzeb toczących się
nitarnyw Katowicach, który przeproją ponad 680 imprez, w tym o charakterze
spraw sądowych,
wadził 20 kontroli, w tym 13 kontroli
artystycznym, prozdrowotnym, literackim,
n
na bieżąco – koordynowała sporząw osiedlach (w zakresie oceny przygorekreacyjnym i turystycznym. Ponadto
dzanie materiałów sprawozdawczych
towania
i
przebiegu
akcji
deratyzacji
w placówkach na bieżąco przeprowadzane
przygotowywanych przez służby Spółoraz oceny stanu sanitarnego nierusą zajęcia edukacyjne, kulturalne i ruchodzielni poprzez elektroniczny portal
chomości budynkowych i posesji) oraz
we, w formie sekcji, kół zainteresowań,
sprawozdawczy dla Głównego Urzędu
7
kontroli
w
zakresie
dotyczącym
gogrup językowych i zespołów tematycznych
Statystycznego, jak też za pośrednicspodarki
odpadami
komunalnymi,
w liczbie 71 form, w których udział wzięło
twem Działu ds. informatyki, informan
Inspektor
Pracy
Państwowej
Inspekcji
ponad tysiąc osób.
cji aktualizujących strony internetowe
Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy
W Osiedlach, na terenie których nie
w
Katowicach,
którego
zakres
konKSM,
funkcjonują kluby spółdzielcze, zrealizotrolny obejmował techniczne bezpie- n uczestniczyła w szkoleniach i spotkawanych zostało lub będzie wykonanych
czeństwo pracy podczas wykonywania
niach podnoszących kwalifikacje zado końca 2013 roku (samodzielnie lub
prac w pawilonie handlowym przy al.
wodowe oraz uzupełniających wiedzę
we współpracy z lokalnymi partnerami
Roździeńskiego 203,
w zakresie powierzonych zadań.
oświatowymi czy kulturalnymi) łącznie
Na przestrzeni 2013 roku w Spółdzielni
około 65 imprez, w których uczestniczyło n Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Katowicach, który odnotowano wpływ:
ponad 2.300 uczestników, a w ramach
przeprowadził oględziny stanu tech- n 57 skarg i wniosków,
działalności ogólnospółdzielczej około
nicznego budynku przy ul. Szeligie30 imprez. W liczbie tej mieszczą się
n 23 pism związanych z zakłócaniem
wicza 6 w Katowicach,
4 imprezy o zasięgu wojewódzkim, które
spokoju i nieprzestrzegania Regulan Urząd Miasta Katowice Wydział Zamiały miejsce:
minu porządku domowego, poprzez
rządzania Kryzysowego przeprowadził
n w Siewierzu w dniu 8 czerwca br. –
sąsiadów i inne osoby,
kontrolę problemową w zakresie realiPiknik Osób Niepełnosprawnych,
n 25 pism zakwalifikowanych jako inzacji
zadań
obrony
cywilnej
w
KSM,
n w Mikołowie w dniu 29 czerwca br.
terwencje w określonych sprawach.
- w ramach obchodów Międzynarodo- n Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu
Skarbowego w Sosnowcu – w zakrePrzedstawiając niniejsze sprawozdanie,
wego Dnia Spółdzielczości – Przegląd
sie wywiązywania się z obowiązków Zarząd składa podziękowanie wszystkim,
Spółdzielczych Zespołów Artystyczwynikających z przepisów prawa po- którzy przyczynili się do niezakłóconej
nych,
datkowego: w podatku CIT – podatek bieżącej pracy Spółdzielni, do realizacji
n w Śląskim Parku w Chorzowie w dniu
od osób prawnych za okres 1. 01. omówionych i przedstawionych w nim
24 sierpnia br. – bieg na dystansie 10
2009 - 31. 12. 2009 r., a nadto przekm o Puchar Prezesa Zarządu KSM,
zadań, do pozytywnego postrzegania
prowadził sprawdzenie całokształtu
n na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej
działalności gospodarczo-finansowej Spółdzielni oraz uzyskanych wyróżnień.
w dniu 14 września br. – Rodzinny
Zwłaszcza zaś szczególne podziękowania
Spółdzielni w tym okresie,
Złaz Mieszkańców Osiedli Spółdzieln Regionalny Związek Rewizyjny w Ka- Zarząd kieruje do działaczy wszystkich
czych Województwa Śląskiego.
towicach – lustracja pełna z zakresu organów samorządowych Spółdzielni,
Ogółem według przewidywań w ponad
całokształtu działalności gospodarczo- którzy na bieżąco, sprawując funkcje
850 formach i imprezach do końca 2013
-finansowej KSM za lata 2010-2012 nadzorczo-kontrolne, przyczyniają się do
roku czynne uczestnictwo dotyczy ponad
(w toku).
19 tys. osób. Przewiduje się, że w skali
doskonalenia pracy Zarządu Spółdzielni
Kontrole wewnętrzne wynikające z rocz- i lepszych wyników działania Katowickiej
Spółdzielni na organizację powyższych
działań wpływy w bieżącym roku zamkną nego planu przeprowadzone w roku Spółdzielni Mieszkaniowej. Podziękowasię kwotą 1.464 tys. zł przy wydatkach 2013 dotyczyły:
nie przekazujemy także pracownikom
n całokształtu działalności placówki spow wysokości 1.334 tys. zł.
łeczno-kulturalnej i oświatowej – Klub Spółdzielni za ich rzetelną pracę na rzecz
Działania społeczne są prowadzo„Józefinka”, Klub „Pod Gwiazdami”, społeczności spółdzielczej i tym wszystkim
ne również przez Fundację KSM oraz
Stanowisko ds. pomocy członkom n prawidłowości zasad ustalania i eg- Członkom, którzy aktywnie włączają się
zekwowania należności wynikających w rozwiązywanie codziennych problemów
i wolontariatu. Ogniskują się one od
z ustawowych praw do służebności Spółdzielni poprzez bezpośrednie dziakilku lat głównie wokół problematyki
drogi dojazdowej do garaży wolno sto- łania i dbałość o wspólne mienie, bądź
z zakresu: chorób wieku starszego, zabujących zarządzanych przez Zakład słuszną, lecz kulturalną krytykę zauwarzeń psychosomatycznych, niewydolności
Usług Parkingowych,
finansowo-bytowej, kwestii dotyczących
żonych niedociągnięć i nieprawidłowości
opieki udzielanej w specjalistycznych n całokształtu działalności Administra- oraz konstruktywne wnioski.
cji Osiedli: Centrum I, Murcki, im.
ośrodkach, a także wywołujących reakKatowice, listopad 2013 rok
Zgrzebnioka,
cje motywacyjne i aktywizujące osoby
ZARZĄD
w ich jednostkowych potrzebach życio- n czynności sprawdzających sposób
KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI
realizacji zaleceń i uwag wynikających
wych. Działania społeczne prowadzone na
przestrzeni bieżącego roku obejmowały
z kontroli wewnętrznych przeprowaMIESZKANIOWEJ
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SPRAWOZDANIE RADY OSIEDLA ZAWODZIE
KSM Z DZIAŁALNOŚĆI W 2013 ROKU

W

roku sprawozdawczym Rada Osiedla
Zawodzie sprawowała swoje funkcje
wynikające z postanowień Statutu
Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Regulaminu Rady Osiedla .
Od początku 2013 roku Rada Osiedla spotykała
się na zebraniach plenarnych w następującym
składzie:
l Eugeniusz Dyczka – Przewodniczący
Rady Osiedla,
l Jerzy Sznajder – Z-ca Przew. Rady
Osiedla, Przew. Komisji Budżetowej,
l Rudolf Kotas – Z-ca Przew. Rady Osiedla,
Przew. Komisji Kontroli i Nadzoru,
l Janina Durjasz – Sekretarz Rady Osiedla,
Przew. Komisji Społeczno-Kulturalnej,
l Teresa Darnowska – Członek
Rady Osiedla,
l Tadeusz Kuchciński – Członek
Rady Osiedla,
l Rufin Majer – Członek Rady Osiedla,
l Andrzej Matyszczak – Członek
Rady Osiedla,
l Marian Samczuk – Członek Rady Osie- powstawały propozycje remontowe, konserwacyjne i porządkowe. Działania te były podstawą
dla.
do opracowania przez Administrację planów fiPrzedstawicielami Osiedla Zawodzie w Radzie
nansowo-gospodarczych, które były dostosowane
Nadzorczej są:
l Jerzy Sznajder – Przewodniczący Ko- do możliwości finansowych osiedla.
Rada Osiedla zapraszała osoby nieterminomisji Rewizyjnej,
wo
wywiązujące się z opłat miesięcznych za
l	Eugeniusz Dyczka – członek Komisji
mieszkanie
w celu uświadomienia konsekwencji
Gospodarki Zasobami Spółdzielni.
takiego postępowania oraz przyjmowała deklaOgółem w roku sprawozdawczym Rada Osieracje spłaty zadłużenia.
dla odbyła dwanaście spotkań plenarnych. DecyRada Osiedla opiniowała i zatwierdzała plany
zje Rady Osiedla podejmowane były kolegialnie
z zakresu działalności społeczno-kulturalnej.
w formie wniosków lub uchwał.
Współpraca Rady Osiedla z Administracją,
W 2013 roku Rada Osiedla podjęła 10 uchwał,
doprowadziła do osiągnięcia dobrych rezultatów
przyjęła kilkadziesiąt wniosków i opinii.
w zakresie działalności finansowo-gospodarczej.
Podjęto jedną Uchwałę zmieniająca nieznaczTaka forma współpracy pozwoliła podejmować
nie stawkę kosztów utrzymania nieruchomości
rozsądne decyzje, które pomogły zrównoważyć
w pozycji – usługi gospodarzy, ponieważ koszty
utrzymania budynków są wyższe od wpływów wydatki na poziomie wpływów. Kontrola takiego
sposobu realizacji planu finansowo-gospodarczewnoszonych przez użytkowników mieszkań.
Ponadto zmieniono stawkę w pozycji gaz dla go odbywała się co kwartał, poprzez porównanie
trzech budynków ze zbiorczym licznikiem gazu. wpływów i wydatków, zarówno w kosztach eksPowyższe stawki obowiązywać będą od ploatacji, jak i działalności remontowej Osiedla.
Rada Osiedla wyraża podziękowanie Ad1.01.2014 r.
Materiały na posiedzenia plenarne Rady Osie- ministracji i osobiście jej Kierownikowi Pani
dla przygotowywane były na posiedzeniach Teresie Galbarczyk za troskę i zaangażowanie
w rozwiązywanie bieżących problemów osietrzech komisji problemowych:
dla i jego mieszkańców oraz dobrą współpracą
l Komisji Budżetowej
z Rada Osiedla.
l Komisji Kontroli i Nadzoru
W wyniku realizacji zadań remontowych
l Komisji Społeczno-Kulturalnej
wynikających
ze Strategii Ekonomicznej KSM
Rada Osiedla skupiała swoją działalność na
ukończono
roboty
dociepleniowe budynków przy
nadzorze i opiniowaniu działalności finansowo-gospodarczej proponowanej przez Administrację ul. 1 Maja 148-150, 162f-i oraz Bohaterów Monte
Osiedla Zawodzie. Rada Osiedla dokonywała Cassino 1. Rozpoczęto roboty dociepleniowe
wspólnie z Administracją przeglądów stanu budynku Bohaterów Monte Cassino 3, które
poszczególnych nieruchomości i rejonów za- zostaną ukończone w 2014 r.
Została ukończona modernizacja dźwigów
mieszkiwania w osiedlu, przyjmowała wnioski
i spostrzeżenia mieszkańców i w ten sposób w budynkach Bohaterów Monte Cassino 3 i 18,
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oraz dwóch dźwigów z planu roku 2013 przy
ul. Bohaterów Monte Cassino 14 i Hałubki 2.
Plan finansowo-gospodarczy w kosztach eksploatacji na 2013 r. zakłada osiągnięcie wyniku
dodatniego w wysokości około 2.000 zł. Po
doszacowaniu kosztów, prognoza zamknięcia
roku 2013 w zakresie eksploatacji jest realna.
Na tak niski wynik dodatni miały wpływ dodatkowe wywozy elementów wielkogabarytowych, które ponosi osiedle, gdyż Urząd Miasta
Katowice nie podstawia pojemników na wywóz
ww. elementów.
Pomocnym czynnikiem mającym wpływ na
osiągnięcie pozytywnego wyniku w kosztach
eksploatacji są pożytki z wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy terenów i reklam. Wsparcie
nie dotyczy tych właścicieli lokali, którzy nie są
członkami naszej spółdzielni ponieważ pożytki
z działalności gospodarczej spółdzielni zgodnie
z zapisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dzielone są tylko pomiędzy członków.
Podejmowane przez Administrację i Radę
Osiedla działania mające na celu zmniejszenie
kosztów eksploatacji, są ograniczone brakiem
możliwości wpływu na koszty niezależne od nas.
Na poziom kosztów utrzymania zasobów znaczący wpływ mają obok potrzeb, ceny usług
i towarów, co do wysokości których, decyzje są
podejmowane przez różnego rodzaju podmioty
gospodarcze niezależne od Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Mimo tych przeszkód średnia stawka eksploatacyjna obowiązująca w grudniu 2012 r.
wynosiła dla Osiedla Zawodzie 2,57 zł/m2/m-c,
przy średniej w KSM 3,02 zł/m2/m-c.
(Dokończenie na str. 10)
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(Dokończenie ze str. 9)

Podstawą opracowania planu remontowego
osiedla jest wnoszona przez mieszkańców opłata
na fundusz remontowy część „B” w wysokości
1,15zł/m2/m-c i jest najniższą stawką w KSM.
Realizacja remontów z funduszu część „B”
w 2013 roku objęła swoim zakresem prawie
wszystkie propozycje planu wieloletniego,
przeglądów osiedla oraz zalecenia z Zebrania
Osiedlowego.
Wykonano również prace poprawiające estetykę rejonu osiedla – renowację zieleni, przebudowę chodników itp.
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania remontów w roku 2013 oraz projekt planu remontowego Osiedla Zawodzie na 2014 r. przedstawia
w swoim sprawozdaniu Kierownik Administracji.
Komisja Budżetowa w okresie sprawozdawczym odbyła 11 posiedzeń. Analizowała i opiniowała przedsięwzięcia finansowo-gospodarcze
przedstawione przez Administrację. W ten sposób
były przygotowywane materiały, które stanowiły
podstawę opracowania oraz oceny stanu realizacji
planu finansowo-gospodarczego osiedla.
Na posiedzeniu Rady Osiedla w dniach
20.11.2013 r. i 18.12.2013 r. zostały przyjęte
Uchwałami nr 8, 9 i 10 plany finansowo-gospodarcze dotyczące eksploatacji i funduszu
remontowego część „B” oraz działalności społeczno-kulturalnej na rok 2014.
W ciągu 2013 roku Rada Osiedla otrzymywała bieżące informacje od Administracji, które
wcześniej były analizowane na Komisji Budżetowej. Dotyczyły one kształtowania się kosztów
i wpływów z eksploatacji.
Porównując opłaty stawek za mieszkanie
w osiedlach Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Osiedle Zawodzie w dalszym ciągu
należy do tych osiedli, które mają najniższe
koszty zamieszkiwania. Opłata miesięczna dla
statystycznego mieszkania o pow. 50 m2 i 3 osobach zamieszkałych, wyniosła w styczniu 2013
roku 523,87 zł, a w miesiącu październiku 2013
r. wyniosła 537,78 zł i jest jedną z najniższych
opłat w KSM.
Zakres robót remontowych w części „B” funduszu remontowego osiedla na rok 2013 był
analizowany na Komisji Budżetowej, a następnie
przyjęty uchwałą Rady Osiedla na posiedzeniu
w listopadzie 2012 roku. Koszty robót remontowych obciążone były spłatą raty pożyczki
z funduszu interwencyjnego w wysokości 45.000
zł. Ponadto przesunięte zostały środki z funduszu
remontowego „B” w wysokości 216.000 zł.
(0,20 zł/m2) na spłatę zobowiązań nieruchomości
w osiedlu z tytułu wykonanych robót z funduszu
remontowego „A”
Komisja Kontroli i Nadzoru w okresie sprawozdawczym działała w oparciu o roczny plan
działania. Odbyło się 11 spotkań Komisji.
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W planie pracy Komisji Kontroli i Nadzoru
Zadaniem członków Komisji jest uczestnizostały ujęte następujące tematy:
czenie w wiosenno-jesiennych przeglądach
l uczestniczenie w posiedzeniach Rady Osie- osiedla wspólnie z Kierownikiem, pracownikiem Administracji odpowiedzialnym za dany
dla,
l przygotowywanie opinii na posiedzenia Za- rejon oraz gospodarzem budynku. Stwierdzone
rządu i Rady Nadzorczej dot. osób zadłużo- usterki są wykonywane przez Administrację na
nych,
bieżąco bądź umieszczane w planie remontów
l prowadzenie rozmów dyscyplinujących z lo- na następny rok.
katorami zalegającymi z opłatą za lokal
Komisja Społeczno-Kulturalna działała
mieszkalny,
w 6-osobowym składzie i odbyła 11 posiedzeń.
l uczestniczenie w wizji lokalnej dot. wymiaDziałalność Komisji była ściśle powiązana
ny stolarki okiennej na podstawie zgłoszoz działalnością Klubu 13. Komisja uczestniczyła
nych wniosków,
l analiza wydatków związanych z dewasta- i nadzorowała jego funkcjonowanie. Wspólnie
tworzono roczny plan działalności. Komisja
cjami,
l uczestniczenie w wiosennych i jesiennych czuwała nad racjonalną gospodarką finansową,
tak aby spełniała ona oczekiwania mieszkańprzeglądach osiedla,
l rozpatrywanie skarg i zażaleń lokatorów. ców osiedla i była skierowana do wszystkich
Najważniejszym zadaniem Komisji były roz- grup wiekowych.
W 2013 r. odbyło się 150 różnorodnych imprez,
mowy z lokatorami zalegającymi z opłatą za
lokale mieszkalne. Rozmowy miały na celu w których uczestniczyło 2650 osób.
zapoznanie się z sytuacją ekonomiczną zadłuAby zachęcić mieszkańców do wspólnych
żonych mieszkańców, celem likwidacji tych spotkań członkowie Komisji współpracowaliz
długów oraz zdyscyplinowanie ich w bieżących kierownictwem Klubu w organizacji imprez
opłatach za lokal. W okresie sprawozdawczym takich jak „Dzień Seniora”, „Dzień Sąsiada”,
na wniosek Komisji Administracja zaprosiła na spotkania wigilijne, wyjścia do teatru, kina,
rozmowy 332 osoby zalegające z opłatą za lokal
wycieczki, na grzybobranie i wiele innych. Komieszkalny. Członkowie Komisji w rozmowach
misja wytypowała osoby chętne na wyjazd na
tych każdorazowo informowali zadłużonych
wczasy. Do Pobierowa wyjechało 40 seniorów.
o skutkach niedotrzymania ustalonych terminów
Z okazji Świat Bożego Narodzenia odbył się
spłaty zadłużenia oraz o możliwości otrzymawieczór
wigilijny oraz wspólnie z przedstawicienia dotacji z Urzędu Miasta dla osób o niskich
lami
Klubu
Seniora odwiedziliśmy najstarszych
dochodach.
samotnych
mieszkańców
osiedla, wręczając im
Zadłużenie w opłatach za lokale mieszkalne
Osiedla Zawodzie na dzień 31.10.2013 r. wy- paczki świąteczne. Członkowie Komisji uczestniosło 834.382 zł.
niczyli w corocznych przeglądach placów zabaw,
Członkowie Komisji uczestniczyli wspólnie aby zapewnić dzieciom całkowite bezpieczeńz udziałem specjalisty do spraw technicznych stwo.
w przeglądach stolarki okiennej w mieszkaniach,
Poza uczestniczeniem w posiedzeniach Rady
klatkach schodowych oraz lokalach użytkowych. Osiedla oraz pracy w Komisjach, członkowie
W roku 2013 do Administracji wpłynęło 20
Rady Osiedla, pełnili dyżury w siedzibie Admiwniosków na wymianę okien, z czego zakwanistracji osiedla w każdą drugą środę miesiąca,
lifikowano 79 sztuk .
na których przyjmowano bezpośrednio skargi
W 2013 r. na zlecenie Administracji firma
„TiS” wymieniła 27 sztuk okien w 9 mieszka- i wnioski mieszkańców.
Członkowie Rady Osiedla uczestniczyli równiach za kwotę 48.237 zł (25% kosztu pokrywa
użytkownik mieszkania). Wypłacono refunda- nież w pracach komisji przy wyborze wykonawcję za wcześniej wykonaną wymianę stolarki ców prac remontowych na osiedlu oraz przy
okiennej przez użytkownika na sumę 69.926 odbiorach wykonanych robót.
zł (stanowi to 88 szt. okien w 25 mieszkaniach).
Rada Osiedla dziękuje Zarządowi i Radzie
Do działania Komisji należało również prowa- Nadzorczej KSM za pomoc w rozwiązywaniu
dzenie analizy wydatków związanych z dewasta- trudnych problemów mieszkańców naszego
cjami i kradzieżami. W okresie sprawozdawczym osiedla zgodnych z naszymi oczekiwaniami.
wydatki związane z dewastacją wyniosły 4.118
Rada Osiedla Zawodzie przedstawia sprawozzł. Na wysokość szkód wpływają bezmyślne
danie ze swojej działalności i ma nadzieję, że
zabawy młodzieży, w których dewastowane
nasza praca zostanie pozytywnie oceniona przez
zostają dźwigi, domofony, zamki, oświetlenia
mieszkańców naszego osiedla.
klatek schodowych, ganków piwnicznych, drzwi
RADA OSIEDLA ZAWODZIE KSM
wejściowych do budynków oraz wyposażenia
placu zabaw.
Katowice, grudzień 2013 rok
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
ADMINISTRACJI OSIEDLA ZAWODZIE
W 2013 ROKU
WYKAZ ZASOBÓW WG WŁASNOŚCI

Zasoby Administracji Osiedla Zawodzie Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej obejmują:

n 31 budynków mieszkalnych wielorodzinnych
w których znajduje się:
n 1850 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 93.817,61m2,
n 38 lokali użytkowych o powierzchni użytkowej
2.136,49m2,
n 20 garaży o powierzchni użytkowej 402,96m2
(1 garaż dwustanowiskowy)
n Całkowita powierzchnia osiedla wynosi 8,7 ha.
Zgodnie z Ustawą z dn. 14.06.2007 r. o zmianie
ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych oraz
zmianie niektórych innych ustaw, kontynuowane jest przekształcanie mieszkań spółdzielczych
w prawo odrębnej własności. Do 30.11.2013 roku
zawarto 925 notarialnych umów ustanowienia
odrębnej własności.
Na terenie osiedla znajdują się place zabaw zlokalizowane przy ul. Łącznej, 1 Maja 162f, 1 Maja
144-146, 1 Maja 114, Bohaterów Monte Cassino
6-20, Bohaterów Monte Cassino 5, Hałubki 6-8,
Piaskowa 4, wyposażone w urządzenia zabawowe,
zieleń rekreacyjną oraz stanowiska postojowe
i parkingi przy ul. Łączna oraz Bohaterów Monte
Cassino, które zabezpieczają miejsca postojowe
dla 510 samochodów.
W roku sprawozdawczym Administracja Osiedla
wspólnie z Radą Osiedla podejmowała działania
mające na celu:
n utrzymanie obiektów we właściwym stanie technicznym,
n zapewnienie bezpiecznego użytkowania budynków, dróg, chodników, placów zabaw,
n minimalizowanie kosztów eksploatacji,
n zmniejszenie zaległości w opłatach za lokale,
n poprawę wizerunku osiedla.
Dla sprawnej realizacji zamierzeń w Administracji Osiedla zatrudnionych jest 14 pracowników
w tym 7 konserwatorów.
Usługi w zakresie:
1) bieżącego sprzątania i wykonywania dozoru
stanu techniczno-użytkowego budynków i terenów przyległych do budynków realizowane są
w oparciu o umowy cywilno-prawne zawarte
z ośmioma podmiotami zewnętrznymi.
2) konserwacji dźwigów osobowych, wykonuje
firma Thyssen Krupp Elevator oraz firma
OTIS, która obsługuje dźwigi w budynkach
przy ul. Hałubki 2, Bohaterów Monte Cassino
10, 14, 18, zmodernizowane w roku ubiegłym
i bieżącym.
3) konserwacji domofonów wykonuje firma Zako
Service s. c. i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„Get”.
4) konserwacji telewizji kablowej i gniazdek
RTV prowadzi firma UPC.
5) właściwego stanu sanitarnego zapewnia Specjalistyczny Zakład Usługowy Dezynsekcji,
Dezynfekcji i Deratyzacji.

WYKAZ ZASOBÓW WEDŁUG WŁASNOŚCI
Lokale lokatorskie 62

Odrębna własność ogółem 925

własnościowe 832

Na prawach najem 27

6) pielęgnacji terenów zielonych wykonywane
Znaczny wpływ na wysokość kosztów eksplosą przez Zakład Zieleni Katowickiej Spół- atacji mają opłaty za dostawę mediów, których
cenę jednostkową ustala dostawca.
dzielni Mieszkaniowej.
W szczególności dotyczy to:
Eksploatacja podstawowa
n
wody i odprowadzania ścieków,
w 2013 rOKU
n energii elektrycznej,
Prognozowane koszty eksploatacji osiedla
n centralnego ogrzewania i podgrzania centralnie
w roku sprawozdawczym w lokalach mieszkalnych
zimnej wody.
wyniosą 4.743.490 zł, natomiast wpływy (w przyPodejmowane działania mają wpływ na zmniejpadku terminowego wnoszenia opłat przez 100% szenie zużycia energii elektrycznej w częściach
użytkowników lokali) wyniosłyby 4.517.096 zł. wspólnych budynku – sukcesywnie punkty świetla) Prognozowane roczne koszty obsługi osiedla ne zastępuje się świetlówkami o mniejszej mocy,
obejmujące: koszty administracyjne i bieżące w budynkach przy ul. Bohaterów Monte Cassino
w tym: koszty osobowe z narzutami, koszty 1, Bohaterów Monte Cassino 3 zamontowano
BHP, koszty transportu, opłaty telekomunika- lampy z czujnikami ruchu. Windy po modernizacji
cyjne, koszty utrzymania pomieszczeń admi- zużywają mniej energii elektrycznej. Na bieżąco
nistracyjnych, koszty materiałów biurowych regulowane są zegary czasowe.
wyniosą 520.770 zł.
Zużycie energii elektrycznej
b) Przewidywane koszty w zakresie zatrudniew latach 2012-2013
nia pracowników fizycznych, materiałów
Tabela nr 1
konserwacyjnych, opłat podatkowych: od
nieruchomości i za wieczyste użytkowanie
2012
2013
terenów, czyszczenie kominów (okresowe
zużycie
kWh
863.631
849.500
i bieżące), ubezpieczenie rzeczowe, pielęgnacja zieleni, odśnieżanie , ochrona pożarowa
Nie bez znaczenia są, prowadzone czynności mabudynku, kontrola instalacji gazowej, dezynjące na celu ujawnienie ilości osób zamieszkałych
fekcja i deratyzacja, koszty dewastacji, koszty
w lokalu, bowiem opłatę za remonty i konserwację
pogotowia technicznego i inne zamkną się
dźwigów, a także za gaz w budynkach wyposakwotą 1.061.070 zł.
żonych w gazomierze zbiorcze, ustala się biorąc
c) Koszty energii elektrycznej, wody i kanalizacji,
za podstawę ilość osób zamieszkałych w lokalu.
wywozu nieczystości, gazu (w budynkach ze
Osiedle dzięki właściwej organizacji oraz zazbiorczym licznikiem gazu) usług porządkorządzaniu lokalami użytkowymi corocznie zawych, odczytów wody, konserwacji dźwigów,
bezpiecza kwotę około 300.000 zł, która zostaje
domofonów , telewizji kablowej przewidujemy przeznaczona na pokrycie niedoboru w lokazamknąć kwotą 3.161.650 zł.
lach mieszkalnych.
Wzrost kosztów eksploatacji spowodowany jest
Administracja wspólnie z Radą Osiedla analizuje
w głównej mierze niezależnym od Spółdzielni, i koordynuje koszty utrzymania osiedla tak aby
a tym bardziej niezależnych od Rady i Admini- ograniczyć wzrost stawek do niezbędnych.
stracji Osiedla Zawodzie, wzrostem cen i opłat,
(Ciąg dalszy na str. 12)
które skutkują regulacją opłat dla lokali.
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W 2013 ROKU
(Ciąg dalszy ze str. 11)

Bieżąca realizacja planu, ograniczona jest
zadłużeniem finansowym użytkowników, wynikającym z niezachowania terminów wnoszenia opłat. Mimo działań podejmowanych
przez Zarząd, Radę Nadzorczą, Radę Osiedla
i Administrację Osiedla, na dzień 31.10.2013
r. osiągnięto zadłużenie w wysokości 834.382
zł, co w przeliczeniu na 503 lokale zadłużone,
daje kwotę 1658,81 zł na mieszkanie.
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Wykres z prawej obrazuje wysokość zaległości
w latach 2004-2013.
Zadłużenie w poszczególnych nieruchomościach przedstawia poniżej i na str. 13 tabela nr 2.
W roku 2013 w ramach kosztów eksploatacji
wykonano kontrole okresowe polegające na sprawdzeniu:
n stanu technicznego obiektów budowlanych,
n instalacji ppoż. w budynkach: kontrola instalacji „suchych pionów” w 13 budynkach,
kontrola sprawności instalacji oddymiania
w 5 budynkach ( w I i II półroczu),
n instalacji gazowej – sprawdzono 1605 mieszkań,
n przewodów kominowych – kontrole przeprowadzono w 1792 mieszkaniach,
n kontrole i realizację zaleceń dozoru technicznego w 37 dźwigach,
n kontrole i usuwanie usterek urządzeń zabawowych na placach zabaw.
Zakład Zieleni Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej wykonał:
n trzykrotne koszenie trawników wraz z wywozem,
n wycięcie 16 drzew w obrębie budynków
1 Maja 158d zg. z Decyzją nr 69, 1 Maja
148-150 zg. z Decyzją 70, 1 Maja 110a zg.
z Decyzją 65, 1 Maja 156b zg. z Decyzją 66,
Łączna 3-5 zg. z Decyzją 68, 1 Maja 162a-d
zg. z Decyzją 67, 1 Maja 112, 1 Maja 110 zg.
z Decyzją 83/Z/13,
n nasadzenie 6 szt. drzew przy ul. Łączna,
Hałubki 2-2a, Bohaterów Monte Cassino 20,
1 Maja 108,110, Bohaterów Monte Cassino
26 zg. z Decyzją nr 83/Z/2013,
n pielęgnację terenów przybudynkowych polegającą na przygotowaniu podłoża i nasadzeniu
krzewów ozdobnych w celu poprawy estetyki
osiedla.
W ramach obsługi bieżącej do dnia 30.11.2013
r. przyjęto:
n 197 zgłoszeń w sprawie centralnego ogrzewania,
n 267 zgłoszeń dotyczących awarii dźwigów,
n 362 zgłoszenia niesprawności domofonów,
n 2556 zleceń napraw i awarii wykonali konserwatorzy.
Planowany wynik eksploatacji przy uwzględnieniu przychodów z najmu lokali użytkowych
w roku 2013 wyniesie około 1800 zł. Wynik nie

ZADŁUŻENIA W LATACH 2004 – 2013
ZADŁUŻENIA
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ZADŁUŻENIA OSIEDLA Z PODZIAŁEM NA KLATKI BUDYNKÓW NA DZIEŃ 31.10.2013R.

czynsz
LP

Adres

zasadzone sporne

KWOTA

13313,98

ILOŚĆ
LOKALI

ILOSC LOKALI ZALEGŁOŚĆ
ZADŁUŻONYCH NA 1 M-K

1 1 Maja 108

9 057,91

64

25

2 1 Maja 110

937,63

20

7

46,88

2 386,33

21

4

113,63
46,55

3 1 Maja 110 a

141,53

931,02

20

5

5 1 Maja 114c

1 859,29

21

3

88,54

6 1 Maja 118 b

4 703,86

21

4

223,99

4 1 Maja 112

7 1 Maja 122

18 177,62

8 1 Maja 124

11 561,05

9 1 Maja 126

1 985,52

10 1 Maja 144

8 621,78

11 1 Maja 146

5 443,32

12 1 Maja 148

3 519,50

13 1 Maja 150

1 538,60

14 1 Maja 156
15 1 Maja 156a

31141,49 3801,23
7314,37
10101,44 6377,17
14077,61 7003,21
6607,15

30

9

605,92

30

10

385,37

29

10

68,47

32

13

269,43

32

9

170,1

33

9

106,65

33

7

46,62

857,01

15

4

57,13

4 834,22

10

3

483,42

16 1 Maja 156b

7,08

10

1

0,71

17 1 Maja 156 c

1 080,56

10

3

108,06
201,96

18 1 Maja 156d

3 029,44

19 1 Maja 158 d

1 430,84

20 1 Maja 162a

5 400,45

3847,22
46405,53 3220,44

15

4

25

4

57,23

15

3

360,03

15

6

78,97

15

3

195,04

15

2

88,3

1 500,96

10

1

150,1

1 994,42

10

1

199,44

665,53

10

3

66,55

87,30

10

0

8,73

122

32

256,26

21 1 Maja 162b

1 184,52

22 1 Maja 162c

2 925,62

23 1 Maja 162d

1 324,57

24 1 Maja 162f
25 1 Maja 162g
26 1 Maja 162h
27 1 Maja 162i

2774,41

28 B.M.C 1

31 263,51

29 B.M.C 3

28 410,19

30 B.M.C 5

26 030,78

4485,1

4248,4 3818,88
4471,69
43209,73 16690,64

122

23

232,87

121

39

215,13

777,86

8

1

97,23

32 B.M.C 6a

1 259,87

8

2

157,48

33 B.M.C 6b

657,75

31 B.M.C 6

34 B.M.C 8

5 256,49

35 B.M.C 10

5 841,73
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1
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10
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10
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27 1 Maja 162i
28 B.M.C 1

31 263,51

29 B.M.C 3

28 410,19

30 B.M.C 5

26 030,78

4248,4 3818,88

4471,69

43209,73 16690,64

122

23

232,87

121

39

215,13

777,86

8

1

97,23

32 B.M.C 6a

1 259,87

8

2

157,48

33 B.M.C 6b

657,75

12

2

54,81

30

11

175,22

30

11

194,72

30

6

85,01

30

6

150,28

31 B.M.C 6

34 B.M.C 8

5 256,49

35 B.M.C 10

5 841,73

36 B.M.C 12

2 550,18

37 B.M.C 14

4 508,47

38 B.M.C 16

6 769,96

30

10

225,67

39 B.M.C 18

4 476,01

29

11

154,35

40 B.M.C 20

5 925,07

30

6

197,5

41 B.M.C. 22

5 100,95

40

22

127,52

42 Staszica 3

8 445,06

60

16

140,75

43 Racławicka 5

12 900,16

44 Racławicka 9

8 092,33

5775,75

790,83

677,24

56384,26
19168,61

22

7

586,37

16

2

505,77
29,74

45 Racławicka 11

475,82

16

2

46 Racławicka 13

828,70

19

2

43,62

47 Piaskowa 4

15 149,65

60

13

252,49

48 Łączna 1

27 865,57

633,31

49 Łączna 1 a

21124,59

7331

4 129,07

50 Łączna 2

13 424,00

51 Łączna 4

9 329,09

52 Łączna 3

3 020,53

53 Łączna 5

10 648,43

1421,81 2895,41

54 Hałubki 2

13 038,68

54108,25 4478,59

55 Hałubki 2a

1 732,88

56 Hałubki 6

2 209,78

57 Hałubki 8
58 Hałubki 6a
59 Hałubki 8a
60 B.M.C 24
61 B.M.C 26

15647,58 1917,39
1548,99

172

44

15

44

15

93,84

44

10

305,09
212,02

44

21

44

10

68,65

44

22

242,01
407,46

32

8

32

11

54,15

12

3

184,15

944,10

12

5

78,68

1 477,19

12

3

123,1

483,86

12

3

40,32

7 682,76
14884,23

10286,84 15106,88

503

382636,66 355298,21 96447,5
Razem

uwzględnia wysokości zadłużenia wykazanego 1.
w tabeli na str. 12 i 13.
n
Gospodarka remontowa
wykonanie funduszu
remontowego część „B”
W 2013 roku roboty remontowe realizowane n
były zgodnie z przyjętym planem remontów.
Stawka funduszu remontowego część „B”
dla lokali mieszkalnych wynosiła 1,15zł/m2
powierzchni użytkowej i jest niezmienna od
listopada 2006 roku.
Plan remontów na 2013 r. został przyjęty
Uchwałą Rady Osiedla w miesiącu listopadzie
2012 r. na kwotę 1.598.830 zł, przy wpływach
1.481.327 zł i bilansie otwarcia w wysokości
472.963 zł.
Roboty remontowe wykonywane były przez
firmy zewnętrzne wybierane zgodnie z procedurą obowiązującą w Katowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej.
Przedstawiciele Rady Osiedla uczestniczyli
zarówno w wyborze wykonawców i odbiorze
robót remontowych.
Wykonano następujące roboty:

2.
n
n
n
3.
n
n
4.
n
n
5.

834382,37

Wymiana stolarki okiennej:
w mieszkaniach – wymiana okien wykonywana była przez Spółdzielnię oraz we własnym
zakresie przez mieszkańców (za dofinansowaniem ze strony Spółdzielni),
pomieszczeniach wspólnego użytku: maszynownia w budynku Piaskowa 4, Staszica
3, Hałubki 2 i w lokalu użytkowym Łączna
5.
wymiana stolarki drzwiowej
do klatki schodowej: Łączna 3,
do pomieszczeń zsypowych i wejście na dach:
Hałubki 2-2A,
pomieszczenia wymiennika 1 Maja 158d.
Roboty dekarskie:		
naprawa dachu w budynkach: Bohaterów
Monte Cassino 20, 22, 1 Maja 158d,
drobne naprawy bieżące i wynikające z przeglądu technicznego.
Roboty murarsko-tynkarskie:
remonty 5 balkonów wg zgłoszeń,
remont balkonów w budynku 1 Maja 118b –
w trakcie realizacji.
Roboty malarskie:

WSPÓLNE SPRAWY OSIEDLA ZAWODZIE

n malowanie klatki schodowej i licowanie ścian
parteru płytkami w budynku 1 Maja 122-126.
6. Roboty instalacyjne:
n wykonanie instalacji ppoż. w budynku Bohaterów Monte Cassino 3,
n wymiana poziomów kanalizacji sanitarnej
i deszczowej ul. Łączna 1-1a.
6. Roboty elektryczne:
n modernizacja instalacji oświetleniowej na
korytarzach i klatce ewakuacyjnej w budynku
Bohaterów Monte Cassino 3,
n naprawa instalacji odgromowej – z zaleceń
przeglądu technicznego.
7. Mała architektura:
n wykonanie opaski budynkowej: Racławicka
5, Hałubki 6a-8a,
n remont chodnika wraz z likwidacją zapadliska
Łączna 1-1a,
n remont chodnika (dojście do klatki) Łączna 5,
n remont schodów terenowych Bohaterów Monte
Cassino 1,
n remont drogi asfaltowej Hałubki 2a,
n likwidacja nieczynnych komór centralnego
ogrzewania ul. Bohateów Monte Cassino 8-20,
n renowacja zieleni osiedla.
8. Remonty dźwigów osobowych:
n remont dźwigu Bohaterów Monte Cassino 14,
Hałubki 2,
n remont dźwigu, Bohaterów Monte Cassino
18, Bohaterów Monte Cassino 3 (przeniesiono
z planu roku 2012),
n wymiana sterowania dźwigu Piaskowa 4,
n remonty bieżące dźwigów.
9. Domofony
n remont instalacji domofonowej 1 Maja 122126, 1 Maja 148-150,
n wymiana kaset domofonowych 1 Maja 162f-i.
10. Inne roboty:
n modernizacja głównej linii zasilania GLZ,
i wewnętrznej linii zasilania WLZ 1 Maja
112,
n wymiana poziomu kanalizacyjnego
1 Maja 162d,
n wymiana poziomu kanalizacyjnego Łączna
2-4,
n uzupełnienie kratek wentylacyjnych w stropodachu Bohaterów Monte Cassino 8-20,
n montaż drzwi wewnętrznych wiatrołap 1 Maja
122-126,
n zabudowa komórek pod schodami 1 Maja
122-126,
n wykonanie odcinka chodnika 1 Maja 126,
n naprawa elewacji 1 Maja 144,
n zabudowa okratowania otwartych przestrzeni
w śmietniku ul. Łączna,
n wymiana grzejników c. o. na parterze 1 Maja
144-146, 148-150 i w pomieszczeniach wspólnego użytku,
n montaż zestawu hydroforowego dla instalacji
ppoż. Bohaterów Monte Cassino 1,
(Ciąg dalszy na str. 14)

13

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
ADMINISTRACJI OSIEDLA ZAWODZIE
W 2013 ROKU
(Ciąg dalszy ze str. 13)

n naprawa opaski budynkowej Łączna 1,
n w celu zwiększenia skuteczności wentylacji wykonano montaż nawiewników i kratek
wentylacyjnych w mieszkaniach Bohaterów
Monte Cassino 14.
W ramach poniesionych kosztów osiedlowi
konserwatorzy wykonali:
n malowanie ścian ostatniej kondygnacji budynku Piaskowa 4, Bohaterów Monte Cassino 1,
n malowanie ścian parterów Hałubki 2-2a,
n remont pomieszczeń policji 1 Maja 122,
n naprawa naświetli okienek piwniczych, wykonanie opaski budynkowej 1 Maja 108,
n remont wejścia do budynku Racławicka 5
(wykonanie dodatkowej poręczy przy schodach, wymiana wycieraczki, malowanie elementów stalowych),
n wykonanie poręczy przy schodach terenowych
Bohaterów Monte Cassino 3,
n naprawa balkonów.
Roboty zawarte w planie remontów zostały
wykonane w 94%.
W ramach funduszu remontowego część „A”
realizowane są remonty w ramach wieloletniej
Strategii Ekonomicznej obejmującej działania
termomodenizacyjne, energooszczędne i modernizacyjne. W osiedlu Zawodzie saldo funduszu
remontowego część „A” w rachunku ciągnionym na 30.11.2013 r. wynosi minus 5.133.663 zł.
Wyrównanie salda osiedla przy obowiązujących
stawkach nastąpiłoby za 2 lata i 9 miesięcy.
W roku 2013 trwały roboty dociepleniowe
w budynkach przy ul. 1 Maja 162f-i i Bohaterów
Monte Cassino 1. Rozpoczęto docieplenie ścian
budynku Bohaterów Monte Cassino 3.
Saldo funduszu remontowego część „A” w rachunku ciągnionym na dzień 30.11.2013 r. dla
poszczególnych nieruchomości budynkowych
przedstawia tabela nr 3 z prawej.
Administracja na wszystkich odcinkach
współpracowała z Radą Osiedla oraz Zarządem
i pracownikami Centrum Zarządzająco-Usługowego Spółdzielni, uzyskując wsparcie merytoryczne
i pomoc.
Dziękuję działaczom samorządowym oraz
mieszkańcom, którzy wnieśli cenne uwagi w działanie na rzecz osiedla.
Sprawozdanie z działalności
klubu „Trzynastka”
W klubie w 2013 roku prowadzono różnorodną
działalność kulturalno-wychowawczą skierowaną
głównie dla dzieci i osób starszych.
W ciągu całego roku w klubie odbywały się
różnego rodzaju imprezy okolicznościowe dla
dzieci takie jak: konkursy, zawody i rozgrywki
sportowe, występy teatralne z okazji Dnia Dziecka
i Mikołaja, Światowy Dzień Misia,

14

Adres budynku

1
Hałubki 2-a
1-go Maja 162f-i
Boh.Monte Cassino 3
Łączna 1-1a
Boh.Monte Cassino 1
Boh.Monte Cassino 22
Racławicka 5
1-go Maja 158d
Piaskowa 4
Boh.Monte Cassino 24
Boh.Monte Cassino 26
Łączna 3-5
Racławicka 9-13
1-go Maja 162a-d
Hałubki 6a-8a
Hałubki 6-8
1-go Maja 156-d
1-go Maja 114c
Staszica 3
1-go Maja 118b
1-go Maja 108
1-go Maja 110
Łączna 2-4
1-go Maja 112
1-go Maja 110a
Boh.Monte Cassino 5
1-go Maja 144-146
1-go Maja 122-126
Boh.Monte Cassino 6-20
1-go Maja 148-150

Razem
Wpływ y z
koszty za odpisów za
lata
lata
1992 -2013* 1997-2013*/**
2
509 269
283 500
1 316 697
1 089 606
1 432 560
2 460
179 985
236 245
775 566
2 460
2 460
1 229 729
575 789
677 941
328 829
326 798
801 280
345 793
852 163
355 851
871 376
403 476
1 423 511
446 923
425 156
2 044 524
1 403 652
2 033 441
4 669 400
2 404 481

Andrzejki i inne. Dorośli brali udział w zabawie
karnawałowej, spotkaniu wielkanocnym, Dniu
Matki, biesiadzie z okazji Dnia Sąsiada, Dniu
Seniora, Wigilii dla samotnych mieszkańców
osiedla oraz korzystali z częstych wyjść do kina
i teatru na ciekawe filmy i spektakle. Dużym
zainteresowaniem cieszyły się wyjścia do kina
„Helios” na filmy z cyklu Kino Kobiet.
W czasie wakacji, które przebiegały pod hasłem
„Z wodą za pan brat” organizowaliśmy ciekawe
wyjścia edukacyjne, tj. zwiedzanie Oczyszczalni
Ścieków GIGA BLOK i Instytutu Meteorologii,
ogrodu zoologicznego ,warsztaty teatralne oraz typowo rekreacyjne wyjazdy nad jezioro do Paprocan
i bezpłatne na kąpielisko „Bugla”. Odbyło się już
tradycyjne szukanie skarbu w parku im. T. Kościuszki, rozgrywki sportowe i zajęcia kulinarne.

Saldo
(3-2)

3
4
787 134
277 864
554 256
270 757
1 508 772
192 075
1 252 808
163 201
1 507 787
75 227
70 718
68 258
235 508
55 523
273 883
37 637
801 900
26 334
14 372
11 912
11 813
9 353
1 238 023
8 294
551 714
-24 075
639 858
-38 083
288 285
-40 545
-40 563
286 235
688 130
-113 150
229 649
-116 143
734 280
-117 883
223 349
-132 502
727 173
-144 203
246 665
-156 812
1 250 278
-173 233
250 881
-196 042
219 109
-206 047
1 509 316
-535 208
789 333
-614 319
1 261 301
-772 140
3 378 148 -1 291 251
786 581 -1 617 900

Średnie
saldo
Saldo na 1
statystyczn
m2 p.u.m.
e na 1
lokal
5

89,80
124,27
32,10
32,79
12,58
34,43
59,44
34,92
8,35
5,95
5,24
1,67
-11,00
-15,14
-35,79
-36,05
-41,84
-127,50
-40,83
-149,64
-49,71
-160,24
-34,95
-197,01
-237,09
-89,54
-198,02
-154,59
-96,41
-511,33

6

4 341,63
6 768,92
1 574,38
1 854,56
616,61
1 706,46
2 523,79
1 505,49
438,90
340,35
301,73
94,25
-472,05
-634,72
-1 689,36
-1 690,14
-1 885,83
-5 530,64
-1 964,71
-6 309,62
-2 218,51
-7 840,58
-1 968,56
-9 802,09
-9 811,77
-4 423,21
-9 598,74
-8 675,73
-5 448,32
-24 513,64

Wybraliśmy się także na 2 wycieczki poza Katowice: w Beskidy na Szyndzielnię i Klimczok oraz
do Zabytkowej Kopalni Węgla GUIDO w Zabrzu.
Największą imprezą organizowaną dla dorosłych
był wyjazd w czerwcu na wczasy nad morze do
Pobierowa, z którego skorzystało 45 osób. Wszyscy wrócili zadowoleni, ponieważ wypoczynek
połączony był z aktywnym zwiedzaniem okolicy
i różnymi atrakcjami na miejscu. Dużo razem
spacerowaliśmy po plaży i okolicy. Byliśmy na
pieszych wycieczkach w Pustkowie i Trzęsaczu
oraz na wycieczkach autokarowych na wyspę
Wolin, w Niechorzu i na koncercie muzyki organowej w katedrze w Kamieniu Pomorskim.
Na zakończenie pobytu odbyły się wybory najmilszych uczestników. Wszyscy mają nadzieję,
że planowany w 2014 roku wyjazd nad morze
będzie również udany.
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Cyklicznie w klubie odbywały się spotkania
z podróżnikami. Najciekawsze było majowe spotkanie z wybitnym himalaistą – Ryszardem Pawłowskim.
Na spotkaniu opowiadał o swoich wyprawach
w góry, takich jak Mount Everest, K2, Broad
Peak i jeszcze wielu innych. Opowiedział nam
także o losach wypraw, w których zginęli jego
przyjaciele, np. Jerzy Kukuczka, który także brał
udział w licznych wyjazdach. Mogliśmy podziwiać
piękno i grozę gór na wielu slajdach. Spotkanie
cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem
osób w każdym wieku. Po obejrzeniu prezentacji multimedialnej uczestnicy zadawali różne
pytania dotyczące nie tylko pasji górskiej, ale
i życia prywatnego. Na zakończenie spotkania
pan Ryszard zachęcał do kupna swojej książki pt.
„Ryszard Pawłowski .40 lat w górach”. Można
było także otrzymać autograf i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.
W czerwcu odbyły się rozgrywki w piłkę nożną
„Zagraj z tatą”, które należą już do tradycji i cieszą się powodzeniem. Powstało kilka zespołów.
Sędzia pan Ryszard Badura czuwał nad przebiegiem meczów.
Doping ze strony kibiców był zagrzewający do
walki o pierwsze miejsce.
Dobre humory dopisywały wszystkim, a szczególnie grającym.
Nie było w tym roku żadnych kontuzji.
Jesienią dla dorosłych zorganizowaliśmy 4 wycieczki: 2 wyjazdy na grzyby oraz do Palmiarni
w Gliwicach i do Goczałkowic, gdzie zwiedzaliśmy
pięknie zaprojektowane i zagospodarowane ogrody
państwa Kapias. Zobaczyliśmy romantyczny ogród
z piękną metalową altanką obrośniętą bluszczem
również ogrody: japoński (zaprojektowany przez
córkę Katarzynę Kapias), angielski, a także zakątek leśny nad stawem, gdzie można znaleźć
wytchnienie i odpoczynek.
Państwo Kapias zawodowo zajmują się produkcją i sprzedażą kwiatów i roślin ozdobnych.
W związku z tym na obszarze 25 ha zaprojektowali i założyli ogrody o różnym charakterze,
w których o każdej porze roku kwitną jakieś kwiaty
lub krzewy ozdobne. Jest tam wydzielony ogród
różany urządzony w stylu angielskim, wrzosowisko, które o tej porze roku prezentowało się
wyjątkowo barwnie. Jest strefa ciszy, gdzie wśród
wysokich traw można pomedytować, siedząc
na różowych krzesełkach oraz tzw. ogród wiejski rosnący wokół stylizowanej wiejskiej chaty.
Po ogrodach oprowadzała nas sympatyczna pani
opowiadając o ciekawych okazach kwiatów, krzewów i drzew.

W czasie roku szkolnego oprócz imprez prowadziliśmy zajęcia w stałych sekcjach zainteresowań
dla dzieci i dorosłych. Do stałych zajęć należały:
spotkania Klubu Seniora, gimnastyka usprawniająca, aerobik dla pań, spacery z kijkami (nordic
walking), siatkówka dla młodzieży i dorosłych
oraz zajęcia taneczne i uzupełniające dla dzieci.
W tym roku powstały 3 nowe sekcje : praktyczna
nauka języka angielskiego dla dorosłych, malowania na szkle i decupage.
Łącznie w 2013 roku zorganizowano 154 imprezy dla około 2600 osób.
Wpływy i wydatki zamknęły się kwotą 150.970
zł, z czego odpłatność uczestników za imprezy
wyniosła 56.800 zł, a za sekcje 5.800 zł, w tym
odpłatność uczestników za wczasy 48.450 zł,
za sekcje 5.800 zł.		
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ZAŁOŻENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ OSIEDLA ZAWODZIE
NA 2014 ROK
Priorytetowe działania Administracji Osiedla
zmierzają do dalszej poprawy standardów zamieszkania członków i utrzymania budynków
we właściwym stanie technicznym.
Podstawowym źródłem finansowania są opłaty
eksploatacyjne oraz na fundusz remontowy.
Projekt planu gospodarczo-finansowego na
rok 2014 dla Osiedla został przyjęty na plenarnym posiedzeniu Rady Osiedla, które odbyło się
w grudniu 2013 r.
Zbiorczy plan kosztów i przychodów dotyczących eksploatacji w roku 2014 w lokalach
mieszkalnych określono na kwotę 5.053.317 zł,
(Dokończenie na str. 16)
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PROJEKT PLANU
SPRAWOZDANIE
RZECZOWO-FINANSOWEGO
Z DZIAŁALNOŚCI 
FUNDUSZU REMONTOWEGO „b”
ADMINISTRACJI
NA ROK 2014 W OSIEDLU ZAWODZIE
(Dokończenie ze str. 15)

RODZAJ
I OPIS ROBÓT

WYMIANA STOLARKI
OKIENNEJ w tym:
REALIZOWANA PRZEZ
SPÓŁDZIELNIĘ
-W MIESZKANIACH
-REALIZOWANA PRZEZ
UŻYTKOWNIKÓW MIESZKAŃ WE WŁASNYM
ZAKRESIE KOSZTY REFUNDACJI
WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
REALIZOWANA PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ
wymiana drzwi wejściowych na dach
wymiana drzwi wejściowych na dach
wymiana drzwi do pomieszczenia gospodarczego
ROBOTY DEKARSKIE
Roboty z przeglądu technicznego
Naprawa pokrycia dachu (koryto odpływowe)
Naprawa tynku na kominach
ROBOTY MURARSKO
TYNKARSKIE

ADRES
BUDYNKU
Ogółem:

260 000
216 000

przy wpływach 4.810.738 zł (co daje wynik ujemny
w wysokości 224.579 zł). Uwzględniając koszty podatku
dochodowego od osób prawnych CIT, bilans otwarcia
roku 2014 oraz pożytki z najmu lokali użytkowych,
prognozowane zamknięcie roku wyniesie około 11.160
zł (bez uwzględnienia kosztów centralnego ogrzewania
i zaległości z tytułu opłat za lokale).
Projekt planu gospodarczego obejmuje:
n Prognozowane roczne koszty obsługi osiedla w kwocie 544.525 zł,
n Przewidywane koszty w zakresie innych kosztów
utrzymania nieruchomości 1.075.200 zł,
n Przewidywane koszty energii elektrycznej, wody i kanalizacji, wywozu nieczystości, gazu (w budynkach
ze zbiorczym licznikiem gazu) usług porządkowych,
odczytów wody, konserwacji dźwigów, domofonów,
telewizji kablowej przewidujemy zamknąć kwotą
3.433.592 zł.
Plan kosztów i przychodów sporządzony został w oparciu o znajomość kosztów poniesionych w poprzednim
roku obrachunkowym i nie uwzględnia wzrostu cen
i podatków, które nastąpią na przełomie roku.
Projekt planu remontów został skonstruowany
w oparciu o okresowe kontrole obiektów i przeglądy
zasobów osiedla i przyjęty na posiedzeniu plenarnym
w miesiącu grudniu 2013 r. Plan remontów ograniczony
jest wielkością środków finansowych jakimi osiedle
będzie dysponowało 2014 roku.
W załączeniu do założeń, przedstawiamy obok w formie tabelarycznej plan remontów na rok 2014.
Projekt planu i zamierzeń działalności społeczno-kulturalnej osiedla został przyjęty na posiedzeniu planarnym
Rady Osiedla w miesiącu listopadzie 2013 r. Koszty są
równe wpływom i wynoszą 161.000 zł.
Klub Osiedlowy „Trzynastka” zaprasza do udziału
w imprezach i zajęciach.
W 2014 roku planujemy zorganizować 140 imprez dla
około 2480 uczestników. Przewidywany koszt działalności wyniesie 161.000 zł, z czego 66.160 zł uzyskamy
z częściowej odpłatności uczestników zajęć, a pozostała
kwota zostanie pokryta z odpisów na fundusz społeczno-kulturalny.
W klubie kontynuowane będą zajęcia w ramach kół
zainteresowań: klub seniora, aerobik dla pań , gimnastyka
usprawniająca, siatkówka dla młodzieży i dorosłych,
zajęcia taneczne i uzupełniające dla dzieci, nauka języka
angielskiego dla dorosłych, sekcja remi-brydża oraz inne
w zależności od zapotrzebowania środowiska.
Prowadzone będą imprezy okolicznościowe, wspólne
wyjścia do placówek kultury, wycieczki krajoznawcze.
Wzorem roku ubiegłego na życzenie seniorów planowany jest w czerwcu wyjazd wypoczynkowy nad
polskie morze.

44 000

Katowice dn. 18.12.2013 r.

Wartość
robót
120 000
40 000
80 000

Ogółem:
Piaskowa 4
Staszica 3
1-Maja 126
Ogółem:
1-Maja 162f-i

12 000
3 500
3 500
5 000
40 000
20 000
20 000

Ogółem:

193 320

Osiedle
wg zgłoszeń
1-Maja 118b

15 000
139 320

1-Maja 122-126
Łączna 2-4
Osiedle
Ogółem:

10 500
18 500
10 000
188 200

Malowanie kl. schodowych,licowanie
Ścian płytkami ceramicznymi na parterze
Malowanie kl. schodowych,licowanie
Ścian płytkami ceramicznymi na parterze
Malowanie i licowanie płytkami
ceramicznymi ścian parteru
ROBOTY INSTALACYJNE
WOD-KAN, GAZ, C.C.W.
Wykonanie inst.ppoż
Remont kanalizacji
deszczowej (gaygery)
ROBOTY
ELEKTRYCZNE
Modernizacja instalacji oświetleniowej
REMONT INSTALACJI
DOMOFONOWEJ
Remont instalacji domofonowej
Remont instalacji domofonowej
MAŁA ARCHITEKTURA

1-Maja 144-146

90 000

1-Maja 148-150

90 000

B..M.Cassino 22

8 200

Remont balkonów
Remont balkonów ( z 2013 r)
Ułożenie posadzki z płytek
ceramicznych na parterze
Naprawa opaski betonowej
Roboty z przeglądu technicznego
ROBOTY MALARSKIE

Ogółem:

101 800

B.M.Casino 5

92 800

Racławicka 9-13
Ogółem:

9 000
27 000

B.M.Casino 5

27 000

Ogółem:
Łączna 1-1a
1-Maja 144-146
Ogółem:

18 300
10 600
7 700
344500

Wykonanie parkingu (III etap )
Renowacja zieleni
po wykonanych robotach
Wykonanie chodników ( w szczycie budynku)
Ogrodzenie boiska (piłkochwyty)
REMONTY DŹWIGÓW

Łączna
1-Maja 162f-i,148-150,112
B.M.C.3
1-Maja 126
B.M.Cassino 8—20
Ogółem:

250 000

Remonty bieżące
Spłata kredytu
Staszica 3 i B.M.C 10
Spłata kredytu
B.M.C 3, 14, 18, Hałubki 2
Remont dźwigu
Remont dźwigu

Osiedle

140 000

INNE ROBOTY
Przesunięcie środków do części”A”Funduszu Remontowego
-przyspieszenie spłaty zobowiązań nieruchomości w osiedlu
Inne roboty
ODPIS NA FUNDUSZ
INTERWENCYJNY
KOSZTY OGÓŁEM

Ogółem:
216 000,00 zł
pomniejszone wpływy

16

20 000
48 500
26 000
282 700

7 700
Hałubki 2a
B.M.Cassino 1

5 000
65 000
65 000

22 510
1 610 330

Kierownik Administracji
Osiedla Zawodzie
Teresa Galbarczyk

WSPÓLNE SPRAWY OSIEDLA ZAWODZIE

