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Na podstawie z § 99 ust. 3 i 4 Statutu KSM,
Zarząd Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
zawiadamia, że Zebranie Osiedlowe
Osiedla ZAWODZIE
odbędzie się w czwartek, 26 listopada 2015 roku,
o godz. 1600 w Miejskim Domu Kultury
przy ul. Marcinkowskiego 13 w Katowicach

OKRESOWE Sprawozdanie ZARZĄDU
KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Z DZiAŁALNOŚCI W 2015 ROKU
Szanowni Spółdzielcy!

Z

kających z obowiązujących przepisów
i ustaw, w tym m.in. tych, które zalecały
lub nakazywały poddanie się określonym
kontrolom i lustracjom.
Na przestrzeni 2015 roku Spółdzielnia prowadziła – w znacznej mierze jako
kontynuację działań – prace związane z:

arząd Katowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, zgodnie z postanowieniami § 94, ust. 3 Statutu
KSM, przedstawia niniejszym Członkom
KSM okresową informację sprawozdawczą dotyczącą działalności i sytuacji 1. realizacją zadań ujętych w planach
ekonomicznej naszego przedsiębiorstwa
rocznych uchwalonych przez Radę
spółdzielczego w roku 2015. Zawarte
Nadzorczą i Walne Zgromadzenie
w informacji dane zostały sporządzouszczegółowionych w planach wycinne na podstawie sprawozdań za okres
kowych określonych dla wydzielonych
od 1 stycznia 2015 r. do 30 września
na wewnętrzny rozrachunek jedno2015 r. oraz przewidywanego wykonania
stek organizacyjnych, tj. Centrum
w IV kwartale 2015 roku.
Zarządzająco-Usługowego, Zakładów
Działalność Spółdzielni w okresie spraCelowych, Osiedli i placówek społeczwozdawczym koncentrowała się na realino-kulturalnych i oświatowych,
zacji założeń objętych rocznym planem 2. dążeniem do uzyskania właściwych
gospodarczo-finansowym oraz działalności
relacji i wskaźników ekonomicznych
społeczno-kulturalnej i oświatowej zaoraz utrzymania stabilnej sytuacji
twierdzonym przez Radę Nadzorczą KSM,
finansowej Spółdzielni,
a także na zatwierdzonej przez Walne 3. prowadzeniem czynności organizacyjZgromadzenie Strategii Ekonomicznej
no-prawnych i finansowych niezbędKSM oraz na wykonywaniu długoternych do realizacji wniosków członków
minowych i bieżących zaleceń organów
związanych z dalszym przekształcesamorządowych, jak też innych wyniniem lokali spółdzielczych na ich
Wykres nr 1

Struktura wartości majątku trwałego KSM w 2015 roku
grunty własne i prawa
wieczystego użytkowania 17.304
tys. zł, tj. 6,43%
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pozostałe środki trwałe
(dźwigi
i urządzenia)
1.415 tys. zł, tj. 0,53%

budynki i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
250.295 tys. zł, tj. 93,04%

odrębną własność, przygotowaniem
i podejmowaniem kolejnych uchwał
Zarządu określających odrębną własność lokali w poszczególnych nieruchomościach budynkowych, bieżącą
aktualizację uchwał podjętych w poprzednich latach dostosowującą ich
treść do zachodzących w tym okresie
(Ciąg dalszy na str. 2)

Porządek obrad
Zebrania Osiedlowego
1. Otwarcie Zebrania, wybór Prezydium Zebrania Osiedlowego, zapoznanie z porządkiem
obrad Zebrania oraz wybór Komisji: Wyborczej, Mandatowo-Skrutacyjnej i  Wnioskowej.
2. Ustalenie liczebności Rady Osiedla w kadencji 2015-2019.
3. Zgłaszanie kandydatów do Rady Osiedla KSM.
4. Okresowe sprawozdania:
a) Zarządu z działalności w roku 2015,
b) Rady Osiedla z działalności w roku 2015,
c) kierownictwa Osiedla z działalności Administracji Osiedla w roku 2015,  w tym                       
z realizacji wniosków uchwalonych przez
poprzednie Zebranie Osiedlowe.
5. Przedstawienie projektu osiedlowego planu działalności gospodarczo-finansowej                      
i społeczno-kulturalnej na 2016 rok.
6. Sprawozdanie Komisji Wyborczej (przedstawienie listy kandydatów).
7. Wybory członków Rady Osiedla.
8. Dyskusja.
9. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (ogłoszenie wyników wyborów).
10. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i uchwalenie wniosków odnośnie do działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej Osiedla.
11. Zakończenie Zebrania.
ZARZĄD  KATOWICKIEJ  
SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ
Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu Zebrań
Osiedlowych KSM: „Przebieg posiedzenia może
być nagrywany bądź filmowany, a następnie
rozpowszechniany tylko po wcześniejszym
uprzedzeniu uczestników Zebrania i po wyrażeniu zgody przez wszystkich uczestników
Zebrania. Zastrzeżenie powyższe nie dotyczy
nagrywania i filmowania do celów dokumentacyjnych Spółdzielni”.
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Sprawozdanie ZARZĄDU KSM
(Ciąg dalszy ze str. 1)

zmian w strukturze osób uprawnionych do lokali oraz kontynuowaniem
prac zmierzających do uporządkowania spraw terenowo-prawnych dla
wszystkich nieruchomości spółdzielczych i mienia spółdzielczego,
4. dążeniem do uzyskania korzystnych
dla Spółdzielni i Spółdzielców zapisów w nowo opracowanych przez
Radę Miasta planach zagospodarowania przestrzennego Katowic,
a w szczególności – bieżące śledzenie
i analizowanie projektowanych zapisów, opiniowanie i wnioskowanie
zmian w tym zakresie, podejmowanie
niezbędnych interwencji, itp.,
5. bieżącym monitorowaniem i analizowaniem warunków wykonawczych
zakresu rzeczowego i finansowego
zadań remontowych i modernizacyjnych, mających na względzie niezbędne oszczędności i optymalizację
wydatków z funduszu remontowego
(część „A” i część „B”).

Roczne sprawozdanie finansowe Zarządu, jak co roku, zostanie sporządzone
po zamknięciu roku obrachunkowego
i 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 2016 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 2015 roku wyniesie
269.014 tys. zł, z czego przypada:

1) na budynki i obiekty inżynierii lądowej
i wodnej – 250.295 tys. zł, tj. 93,04%,
Rok 2015, podobnie jak lata poprzednie,
zapisał się jako kolejny rok nieprzychyl- 2) na grunty własne i prawa wieczystego użytkowania – 17.304 tys. zł, tj.
nych dla spółdzielczości trendów w zakresie zmian legislacyjnych, a zwłaszcza
6,43%,

Struktura członków KSM w 2015 roku
członkowie posiadający
osobowość prawną i inni
- 1.555 tj. 9,45%

dotyczącej nas sfery mieszkaniowej, zauważalne było również dalsze postępujące
pogarszanie się warunków prowadzenia
działalności gospodarczej przez polskie
spółdzielnie.
Pomimo występowania w bieżącym
działaniu niekorzystnych uwarunkowań
zewnętrznych i wewnętrznych wszystko
wskazuje na to, że naszej Spółdzielni uda
się podsumować mijający rok relatywnie
pozytywnymi wynikami, jak również odnotować zauważalną poprawę poziomu
utrzymania zarządzanych przez Spółdzielnię zasobów mieszkaniowych.
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Wykres nr 2

członkowie oczekujący
- 633 tj. 3,85%

członków o 256.388 tys. zł, ale nadal
w zarządzie Spółdzielni pozostaje majątek
trwały o wartości 525.402 tys. zł.
Strukturę wartości majątku trwałego KSM w 2015 roku przedstawia
wykres nr na str. 1.
II. Sprawy członkowskie
W 2015 roku Spółdzielnia liczyła 16.457
członków (w 2014 r. – 16.750 członków).
W rejestrach Spółdzielni figuruje jeszcze
2.921 kandydatów na członków KSM (w
2014 r. – 2.923 kandydatów), pochodzących z zapisów w latach 80. ubiegłego
stulecia.
W bazie członkowskiej na przestrzeni
2015 roku odnotowaliśmy zmiany stanu członkowskiego:
n zmniejszenie stanu osobowego o 427
osób na skutek wystąpienia ze Spółdzielni, wykreślenia lub wykluczenia,
n powiększenie o 134 osoby wskutek
przystąpienia do Spółdzielni nowych członków,
n per saldo liczba członków zmniejszyła
się o 293.
Strukturę członków Spółdzielni
w 2015 roku prezentuje obok wykres
nr 2.
III. Gospodarka zasobami
mieszkaniowymi

Na zasoby mieszkaniowe Spółdzielni
(łącznie własne i mienie wyodrębnione
pozostające w zarządzie Spółdzielni z tytułu współwłasności), składają się: 345
budynków mieszkalnych wielorodzinnych
o 19.073 mieszkaniach, 3 domki jednorodzinne, 860 garaży wolno stojących i 26
wolno stojących pawilonów handlowych.
Zarządzanie i administrowanie zasobami
prowadzone jest w oparciu o 17 osiedli,
wyodrębnionych organizacyjnie i ekonomicznie (z 16 administracjami) oraz
Centrum Zarządzająco-Usługowe, zwane dalej „Centrum” przy wykorzystaniu
członkowie zamieszkali
również strukturalnie wyodrębnionych
- 14.269 tj. 86,70%
dla realizacji określonych zadań (usług)
3) pozostałe środki trwałe (dźwigi i urzą- specjalistycznych oraz działających na
wewnętrznym rozrachunku gospodarczym
dzenia) – 1.415 tys. zł, tj. 0,53%.
Przewagę w strukturze majątku trwa- czterech Zakładów Celowych.
łego stanowią (zgodnie ze specyfiką dziaLiczbę mieszkań w poszczególnych
łalności Spółdzielni) budynki i budowle, osiedlach przedstawia wykres nr 3
z których większość to budynki miesz- na str. 3.
kalne wielorodzinne, a nadto pawilony
Koszty gospodarki zasobami mieszwolno stojące, garaże, kotłownie lokalne kaniowymi w 2015 roku, w skali całej
i inne obiekty infrastruktury techniczno- Spółdzielni (łącznie wszystkie osiedla)
-użytkowej (parkingi, drogi, sieci, itd.).
obejmujące: koszty utrzymania i bieżąOgółem w latach 2008-2015 nastąpiło cej eksploatacji nieruchomości, koszty
zmniejszenie majątku trwałego Spółdzielni zużycia zimnej wody i odprowadzenia
w sumie o 317.558 tys. zł, z czego ścieków w lokalach i częściach wspólw związku z procesem wyodrębniania nych nieruchomości oraz koszty dostawłasności lokali na rzecz poszczególnych wy i zużycia ciepła i podgrzania wody
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Sprawozdanie ZARZĄDU KSM
Nadzorczej KSM dotyczącej wyłączenia z funduszu remontowego część
„A” legalizacji wodomierzy – wynosi
1.163.405 zł.

Wykres nr 3

Liczba lokali mieszkalnych w osiedlach KSM w 2015 roku
4 000

Statystyczne roczne koszty jednostkowe i średnie jednostkowe wpływy na
eksploatację zasobów w poszczególnych osiedlach KSM (w przeliczeniu
na 1 m2) przedstawia wykres nr 6
na str. 4.
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Uszczegółowiona informacja o sytuacji
ekonomicznej i wynikach działania osiedli
jest prezentowana odrębnie – w sprawozdaniach opracowanych przez poszczególne
kierownictwa osiedli i Rady Osiedlowe.
2. dostawa ciepła
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Mały Staw - mieszkania w trakcie zasiedlania - budynki administrowane - przejściowo - przez Zakład Usług Parkingowych KSM docelowo zostaną włączone do
osiedla Graniczna.
w lokalach, a także koszty konserwacji,
napraw i bieżących remontów (w zakresie
finansowanym z funduszu remontowego
część „B”) – wyniosą ogółem 106.764.100
zł, stanowiąc 96,94% kosztów planowanych. Natomiast na pokrycie tych
kosztów naliczone w ramach odpisów
wpływy z opłat za lokale stanowią kwotę
102.343.740 zł, (tj. 93,31% wpływów
planowanych), co wskazuje, że roczne
wpływy są niższe od poniesionych kosztów
o 4.420.360 zł.
Należy wyjaśnić, że wykazana wysokość
„wpływów” jest podawana zgodnie z obowiązującymi w gospodarce spółdzielczej
przepisami – w wielkościach naliczonych,
a nie w wysokości wpływów rzeczywiście
uzyskanych, bowiem w rachunkowości
spółdzielni mieszkaniowych ma zastosowanie zasada rachunkowości memoriałowej, a nie kasowej. Powyższe oznacza,
iż po stronie „wpływów” nie uwzględnia
się zaległości i „niedopłat” występujących
w opłatach za lokale. Wynik roku – skorygowany o naliczony i odprowadzony
do budżetu państwa podatek dochodowy
oraz pożytki z działalności gospodarczej
Spółdzielni, a także po uwzględnieniu
bilansów otwarcia (sald), zamknie się
nadwyżką w wysokości 2.188.250 zł (obliczonej także memoriałowo).

została na podstawie wykonania za trzy
kwartały br. z doszacowaniem wielkości
(odpowiednio) za IV kwartał br. i przedstawia się następująco:
1. eksploatacja podstawowa
n
– koszty i wpływy dotyczące eksploatacji
zasobów mieszkalnych (bez kosztów
ciepła i podgrzania wody):
n koszty poniesione – 55.364.940 zł,
co odpowiada wykonaniu kosztów
planowanych w 99,33%; stanowią one
51,86% kosztów gospodarki zasobami
mieszkaniowymi Spółdzielni,
3.
n wpływy – 55.372.950 zł, tj. 98,05%
–
wpływów planowanych,
n wynik netto po uwzględnieniu nadwyżki z lat ubiegłych (B.O.), odprowadzonego należnego budżetowi państwa
podatku dochodowego, pożytków oraz
realizacji Uchwały nr 64/2015 Rady

koszty i wpływy dotyczące dostawy
ciepła i podgrzania wody:
koszty – 30.602.210 zł, stanowią one
28,66% kosztów gospodarki zasobami
mieszkaniowymi Spółdzielni,
wpływy zaliczkowe (do rozliczenia)
– 29.123.170 zł (wysokość zaliczek
wynika z indywidualnego zużycia ciepła w lokalach w poprzednim okresie
rozliczeniowym i jest ustalana dla
każdego lokalu odrębnie, łączna suma
wynika z naliczeń memoriałowych,
tj. bez uwzględnienia zaległości w opłatach),
wynik statystyczny netto (różnica
między kwotą wpłat zaliczkowych
do rozliczenia i wysokością poniesionych w roku kalendarzowym kosztów
rzeczywistych – wg faktur) wyniesie
w rachunku ciągnionym, tj. uwzględniając bilans otwarcia oraz podatek
dochodowy: (-) 2.604.880 zł.
remonty
koszty remontów bieżących i wpływy są odnoszone i rozliczane w ramach funduszu remontowego część
„B” i omówione w części dotyczącej
gospodarki remontowej.
(Ciąg dalszy na str. 4)

Wykres nr 4

Struktura kosztów gospodarki
zasobami mieszkaniowymi KSM w 2015 roku

n akłady na remonty
i konserw acj ę (finansow ane
z funduszu remontow ego
część " B" )
19,48%

k oszty energii cieplnej
28,66%

Strukturę kosztów i wpływów gospodarki zasobami mieszkaniowymi ogółem za rok 2015 prezentują graficznie
wykres nr 4 obok i nr 5 na str. 4.
Sytuacja w poszczególnych częściach
strukturalnych gospodarki zasobami
mieszkaniowymi w roku 2015 określona
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k oszty eksploatacj i
51,86%
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Sprawozdanie ZARZĄDU KSM
(Ciąg dalszy ze str. 3)

Gospodarka remontowa prowadzona
była w oparciu o stosowne plany przyjęte
przez właściwe statutowo organy Spółdzielni (Rady Osiedli, Rada Nadzorcza
i Walne Zgromadzenie) i odpowiednie
regulaminy wewnętrzne oraz w powiązaniu z obowiązującą dla całej Spółdzielni
Strategią Ekonomiczną. Zakres finansowy
i rzeczowy rocznych wydatków funduszu
określiła Rada Nadzorcza na podstawie
planów wycinkowych przyjętych przez
Rady Osiedla, a akceptowało Walne Zgromadzenie odbyte w częściach w dniach
17 i 18 czerwca 2015 roku.
Realizacją remontów w Spółdzielni zajmują się:

Wykres nr 5

Struktura wpływów (naliczonych) gospodarki
zasobami mieszkaniowymi KSM w 2015 roku

w pływ y na remonty
i konserw acj e (finansow ane
z funduszu remontow ego
część " B" )
17,44%

z aliczki na koszty ciepła
28,46%

n Osiedla KSM – w granicach dyspozycji
funduszem remontowym część „B”
– gdzie tę część opłat miesięcznych
w formie stawki odpisu na fundusz
cząca działań termomodernizacyjnych
remontowy część „B” ustalają poszczepozostaje na niezmienionym poziomie
gólne Rady Osiedli w relacji do przyod stycznia 2004 roku, a dotycząca
jętych osiedlowych planów wydatków
działań energooszczędnych od lipca
remontowych, uczestniczące także
2001 roku – przy ogólnym wzroście
w wyborze wykonawców tych prac
wszystkich kosztów. Dobór wykoi w odbiorach powykonawczych,
nawców prowadzony jest w oparciu
n Centrum Zarządzająco-Usługowe –
o przetargi i wybór ofert organizowane
w zakresie gospodarowania funduprzez Zarząd, a przeprowadzony przez
szem remontowym część „A” w ramach
wieloosobową Komisję Przetargową
zakreślonych przez Walne ZgromaSpółdzielni. Poprawność i efektywność
dzenie w uchwale, uszczegółowionej
przeprowadzonych procedur przedla konkretnego roku, wieloletniej
targowych podlega corocznej ocenie
Strategii Ekonomicznej. Stawkę odRady Nadzorczej KSM, a także jest
pisu na tę część funduszu remontokontrolowana w toku okresowych luwego w zakresie dotyczącym działań
stracji zewnętrznych.
termomodernizacyjnych i moderniW finansowanych z funduszu remonzacyjnych oraz działań energooszczędnych uchwala Rada Nadzorcza towego część „A” odbiorach robót wykoSpółdzielni. Wysokość stawki doty- nywanych w poszczególnych osiedlach

w pływ y na eksploatacj ę
54,10%

uczestniczą obok przedstawicieli „Centrum” przedstawiciele administracji i Rad
Osiedli.
W roku 2015 (nie są to dane bilansowe):
–

koszty i wpływy dotyczące funduszu
remontowego część „B”:
n koszty poniesione ogółem 20.796.950
zł, co odpowiada wykonaniu kosztów
planowanych w 108,24%,
n wpływy ogółem (wg naliczeń)
17.847.620 zł, tj. 94,38% wpływów planowanych,
n wynik finansowy roku na funduszu remontowym część „B” wynosi
(-)2.949.330 zł, natomiast liczony w rachunku ciągnionym wynosi 3.629.725
zł; jest to jednak wartość teoretyczna
(wynikająca z zasady rachunkowości
Wykres nr 6

Roczne jednostkowe koszty i wpływy na eksploatację zasobów (bez co i ccw) z B.O., zaliczką
na podatek dochodowy, pożytkami oraz Uchwałą nr 64/2015 RN z uwzględnieniem zaległości
w opłatach za lokale w 2015 roku
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Sprawozdanie ZARZĄDU KSM
memoriałowej), bo weryfikuje ją poziom zaległości w opłatach;
– koszty i wpływy dotyczące funduszu
remontowego część „A”:
n koszty poniesione – ogółem 25.067.000
zł, co odpowiada wykonaniu kosztów
planowanych w 93,30%,
n wpływy ogółem (łącznie z efektem III
strony finansowania – płatności rozłożone w czasie) 28.128.805 zł, tj.
81,35% wpływów planowanych,
n wynik finansowy roku na funduszu remontowym część „A” wynosi 3.061.805
zł, natomiast liczony w rachunku ciągnionym wynosi 3.282.378 zł.
Z funduszu remontowego część „A” finansowane były prace określone dla roku 2015
w Strategii Ekonomicznej oraz zatwierdzonym na ten rok planie remontów,
a w szczególności są to: modernizacja
istniejących dociepleń i modernizacja infrastruktury, remonty c.o. oraz
w formie częściowego dofinansowania
– remonty kapitalne dźwigów w budynkach. 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 2015 roku
przedstawia obok tablica 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 2015 roku oscylują w wysokości 11,2 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 2015 roku oscyluje na poziomie 8,20%.
W 2015 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

tabela nr 1

Prognoza wykonania funduszu remontowego część „A”
Prognoza wykonania
remontowego
część
"A" za 12 miesięcy 2015 r.
zafunduszu
12 miesięcy
2015
roku
L.p.

Fundusz remontowy część "A"

j.m.

PLAN 2015 R.

Wykonanie
zadań za
12 m-cy 2015 r.

1.

2.

3.

4.

5.

28 128 805
0
13 510 000
3 900 000
5 000
487 000
2 277 255
350 510
140 000
4 200 000
1 059 040
2 500 000
-300 000
25 067 000
1 340 000
1 901 320
20 425 400
0
2 545
343 905
553 000

1. Wpływy, w tym:
z działalności gospodarczej (80% nadwyżki Zakładów Celowych)
odpis na fundusz termomodernizacyjny
1,22 zł/m2
działania energooszczędne
0,34 zł/m2
jednorazowe wpłaty z tyt. przydziału lokali
odpłatność za podzielniki radiowe
przesunięcie środków finansowych z funduszu remontowego część "B"
odpłatność za wodomierze i ciepłomierze
spłata zadłużenia
płatności odroczone III strona finansowania
wpływy wg uchwały RN nr 64/2015
wpływy wg uchwały RN nr 67/2016
zwrot nakładów poniesionych z fund. rem. "B" z tyt. przyspieszeń ociepleń
2. Wydatki, w tym:
remont dźwigów
wymiana sieci ciepłowniczej i modernizacja urządzeń grzewczych ZC
modernizacja ociepleń
stolarka okienna
montaż uzupelniający wodomierzy
instalacja elektryczna
spłata kosztów podzielników kosztów ogrzewania (1/10 kosztów)
opłata skarbowa, audyty, dokumentacja, opłaty za wpis do ksiąg wieczystych
spłata kredytów wraz z kosztami obsługi, prowizji i odsetek od kredytów termomodern.
montaż (wymiana) wodomierzy lokalowych
zwrot kosztów robót sfinansowanych przejściowo przez fundusz rem. część "B"
niedobór Zakładów Celowych

zł
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

34 579 010
238 340
13 510 000
3 900 000
3 000
487 000
2 282 500
610 000
200 000
13 348 170

zł
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

26 868 400
1 360 000
2 086 500
20 215 000
0

211 200
1 752 000
300 000

211 200
0

3. Wynik roku

"

7 710 610

3 061 805

4. B.O. 1.01.2015 r.

"

220 573

220 573

5. Wynik roku z B.O.

"

7 931 183

3 282 378

395 000
548 700

289 630

należności prowadzone na zlecenie Spół- n przekazano 280 spraw do windykacji
prowadzonej przez zewnętrzne firdzielni przez wyspecjalizowane firmy winmy windykacyjne,
dykacyjne.
W okresie od 1.01.2015 roku do n dokonano 11 wpisów do Krajowego
Rejestru Długów,
28.10.2015 roku			
w ramach działań zmierzających do poprawy sytuacji na odcinku n skierowano na drogę sądową 207 pozwów o zapłatę w sprawie zadłużeń
dochodzenia należności:
z tytułu opłat i czynszów,
n wysłano 4.049 wezwań do zapłaty,
n wszczęto 10 pozwów o eksmisję z lon w sytuacjach uzasadnionych Spółkalu,
dzielnia wyraziła zgodę na ratalną n skierowano do sądu 11 wniosków
spłatę lub prolongatę terminu spłaty
o stwierdzenie nabycia spadku w celu
zadłużeń 409 osobom,
ustalenia uprawnionych do spółdzieln odbyto dotychczas 10 posiedzeń Zaczych własnościowych praw do lokali
rządu, na które zaproszono 238 zalub własności lokali,
dłużonych członków,
n skierowano na drogę sądową i admin opracowano 97 wniosków zadłużonych
nistracyjną 5 wniosków w sprawach
innych (zasiedzenie, najem, zawezwaczłonków – skierowanych przez Zarząd
nie do próby ugodowej, wpis do KRS,
do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą,
wpis do ksiąg wieczystych, zgłoszenia
n przekazano 323 sprawy do Działu
wierzytelności do upadłości).
Obsługi Prawnej celem skierowania
na drogę postępowania sądowego,
V. Inwestycje
n przesłano do Urzędu Miasta Katowice
120 wezwań do zapłaty odszkodowania
W 2015 roku Spółdzielnia kontynuza niedostarczenie lokali socjalnych na
owała
zalecaną przez Radę Nadzorczą
kwotę 605.830 zł – zawarto 47 ugód
i Walne Zgromadzenie politykę spowolna kwotę 228.070 zł,
nienia procesów przygotowania i realizacji
n potwierdzono 738 wniosków do Miejinwestycji. W zakresie części inwestycji,
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej
szczególnie co do których przygotowanie
o pomoc finansową dla konkretnych i wykonanie limitowały nadal istniejące
mieszkańców w formie dodatków uwarunkowania zewnętrzne – uniemożlimieszkaniowych - pomoc taką otrzy- wiające ich szybką realizację – przygotomuje 380 gospodarstw domowych na
(Ciąg dalszy na str. 6)
łączną kwotę 972.680 zł,
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(Ciąg dalszy ze str. 5)

wanie inwestycji ograniczono do działań
niezbędnych, lecz „bezkosztowych” lub
nisko nakładowych.
W ramach „niskonakładowego” przygotowania inwestycji pod nazwą „Parking
wielopoziomowy z częścią handlowo-usługową w rejonie ul. Podhalańskiej
i Bohaterów Monte Cassino”, w oparciu
o Decyzję Nr 278/2013 o warunkach
zabudowy KSM doprowadziła skutecznie
do podziału geodezyjnego, który wydzielił
z zasobów Urzędu Miasta teren niezbędny
dla realizacji tej inwestycji. Na powyższe
Spółdzielnia uzyskała Decyzję Prezydenta
Miasta Katowice Nr 78/2014 zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, co pozwoliło uruchomić czynności
zmierzające do pozyskania terenu przez
KSM w formie aktu notarialnego. Urząd
Miasta przedstawił Spółdzielni wycenę
nabywanego terenu opracowaną przez
rzeczoznawcę majątkowego, z którą Spółdzielnia się nie zgodziła, uznając ją za
poważnie zawyżoną. Aktualnie Spółdzielnia oczekuje ustosunkowania się Urzędu
Miasta i rzeczoznawcy do uwag i wniosków Spółdzielni, licząc na korzystne dla
Spółdzielni negocjacje.
W ramach planowanej do realizacji inwestycji pn. „Budynek mieszkalny przy
ul. Domeyki” w Dzielnicy Murcki wykonano roboty przygotowawcze, tj. wyburzenie
części podziemnej zlikwidowanej kotłowni kolidującej z planowaną zabudową
mieszkaniową. Uzyskano dokumentację
projektowo-kosztorysową budynku oraz
prawomocną decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia
na budowę.
Odnośnie spraw terenowo-prawnych wykonano wszystkie czynności,
w tym ustalono na podstawie wyceny Urzędu Miasta – wysokość udziałów w gruncie dla każdego mieszkania
w zakresie nieruchomości (budynki przy
ul. Bohaterów Monte Cassino 6, 6a, 6b, 8
oraz przy ul. Zamkowej 61-61c). O koszcie
nabycia gruntu oraz wartości niezbędnych
do pokrycia udziałów przypadających
na poszczególne lokale powiadomiono
każdego z mieszkańców wraz z informacją o terminie wpłat. Powyższe działania
umożliwią w najbliższym okresie notarialne nabycie od Urzędu Miasta odpowiednio
– ½ własności lub prawa użytkowania
wieczystego poszczególnych działek
związanych z w/w nieruchomościami,
co jest równoznaczne z uregulowaniem
stanu prawnego dla tych nieruchomości
umożliwiających rozpoczęcie procedur
warunkujących wyodrębnianie mieszkań
na wskazanych lokalizacjach.
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VI. Działalność gospodarcza

ds. Ekonomiczno-Księgowych, Główny Księgowy,
Na przestrzeni roku sprawozdawczego n mgr Zbigniew Olejniczak - zastępca
na potrzeby obsługi technicznej majątprezesa Zarządu, zastępca dyrektora
ku Spółdzielni i szeroko rozumianego
ds. Gospodarki Zasobami Spółdzielni.
pośrednictwa w obrocie lokalami funkObowiązki Zarządu wynikające z postacjonowały cztery Zakłady Celowe wyod- nowień Statutu KSM były wykonywane
rębnione gospodarczo i ekonomicznie na bieżąco. Zarząd odbył 49 protokoło(w oparciu o wewnętrzny rozrachunek wanych posiedzeń i podjął 392 uchwały,
gospodarczy, lecz bez osobowości praw- ponadto przygotował kompleksowo Walne
nej), są to: Serwis Techniczny, Zakład Zgromadzenie (odbyło się w 2 częściach
Ciepłowniczy, Zakład Usług Parkingo- – 17 i 18 czerwca 2015 roku).
wych i Mieszkaniowe Biuro Pośrednictwa.
Do stałych zagadnień rozpatrywanych
Łączny wynik rocznej działalności za- kolegialnie przez Zarząd należały: sprawy
kładów zamknie się (po uwzględnieniu członkowsko-mieszkaniowe (cotygodniopodatku dochodowego) niedoborem wo) oraz bieżąca analiza, monitoring,
w wysokości 276.090 zł – przy rocznych ocena realizacji zadań i wyników gospokosztach funkcjonowania zakładów w wy- darczo-finansowych Spółdzielni (comiesokości 12.655.060 zł i wartości zreali- sięcznie).
zowanych usług (sprzedaży) w wysokości
Na posiedzeniach Zarządu rozpatry12.378.970 zł. Niedobory i nadwyżki z tej wane były również zagadnienia dotydziałalności rozliczane są corocznie z fun- czące inwestycji (10 razy), gospodarki
duszem remontowym część „A”.
zasobami mieszkaniowymi i działalności
Udział poszczególnych Zakładów
Celowych w sprzedaży ogółem w 2015
roku przedstawiono poniżej na wykresie nr 7.
VII. Informacja o pracy
Zarządu i Centrum
Zarządzająco-Usługowego
Katowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej
W okresie od 1 stycznia 2015 roku do
30 września 2015 roku Zarząd Spółdzielni
pracował w składzie:
n mgr Krystyna Piasecka – prezes Zarządu, dyrektor Spółdzielni,
n mgr Urszula Smykowska – zastępca
prezesa Zarządu, zastępca dyrektora

osiedli oraz współpracy z samorządem
osiedlowym (21 razy), zadłużeń w opłatach za lokale (comiesięcznie), remontów
kapitalnych i modernizacji zasobów (8
razy), działalności społeczno-kulturalnej
i oświatowej (13 razy), wyników wewnętrznych i zewnętrznych kontroli działalności
Spółdzielni (8 razy), spraw pracowniczych
i socjalnych (15 razy), zmian w regulaminach wewnętrznych, spraw organizacyjnych, skarg i wniosków i inne.
Ponadto Zarząd uczestniczył we wszystkich posiedzeniach Rady Nadzorczej, jak
również w Zebraniach Osiedlowych oraz
w obu częściach Walnego Zgromadzenia
KSM.
W okresie sprawozdawczym wydano łącznie 7 zarządzeń wewnętrznych,
Wykres nr 7

Struktura udziału sprzedaży usług
poszczególnych Zakładów Celowych KSM
w ich sprzedaży ogółem w 2015 roku

Zakład Usług Parkingowych
14,78%

Serwis Techniczny
22,13%

Mieszkaniowe Biuro
Pośrednictwa
1,74%

Zakład Ciepłowniczy
61,35%
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1 aneks do zarządzenia, 3 pisma okólne
i 8 poleceń.
Obok bieżącej działalności gospodarczej
i merytorycznej Zarząd oraz upoważnieni
na mocy odpowiednich pełnomocnictw
Zarządu – Kierownicy Osiedli uczestniczyli reprezentując Spółdzielnię na zewnątrz w tematycznych konferencjach,
kongresach, seminariach, spotkaniach
i naradach, w tym z udziałem władz
i przedstawicieli województwa i miasta
Katowice, a także w imieniu Spółdzielni
uczestniczyli przy sporządzaniu i zawieraniu aktów notarialnych dotyczących
przenoszenia własności lokali na odrębną
własność członków, ustanawiania nowych
terminów użytkowania wieczystego działek
gruntowych, nabywania i zbywania nieruchomości, regulacji spraw terenowych
i wieczystoksięgowych i inne.
Współpraca z Radami Osiedli, stosownie
do wieloletniej i sprawdzonej praktyki lat
minionych, utrzymywana była nie tylko
za pośrednictwem protokołów i pism, ale
także przez bezpośrednie (na wniosek
zainteresowanych Osiedli) uczestnictwo
przedstawicieli Zarządu Spółdzielni w posiedzeniach Rad Osiedli, bądź innych
okolicznościach, roboczych spotkaniach
Zarządu z Radami Osiedli.
Kontynuowane było wydawanie własnego miesięcznika „Wspólne Sprawy”, dostarczanego bez dodatkowych
opłat członkom – mieszkańcom Spółdzielni. Praca kolegium redakcyjnego była prowadzona społecznie,
a tematyczne artykuły członków Zarządu
i pracowników Spółdzielni, a także członków Rady Nadzorczej opracowywane bezpłatnie.
Spółdzielnia w 2015 roku w szerokim
zakresie korzystała również z możliwości
komunikowania się z członkami przez
internet. KSM wykorzystuje ten kanał
informacji już od 2001 roku za pośrednictwem własnej strony internetowej i poczty
elektronicznej. Nowa strona internetowa
uruchomiona w 2014 roku, wykonana
zgodnie z najnowszymi standardami
zawiera nie tylko wszystkie istotne dla
członków informacje (stale aktualizowane)
ale również potrzebne druki i wnioski do
pobrania w popularnym formacie pdf – dla
ułatwienia procedur załatwiania różnych
spraw przez mieszkańców.
W ocenie zewnętrznej na przestrzeni
2015 roku za swą działalność Spółdzielnia
nasza została uhonorowana prestiżowymi
wyróżnieniami, a wśród nich:

n tytułem „Grand Prix” 5-lecia programu turalne, rekreacyjne, oświatowe i turystyczne, licząc do końca 2015 roku – to
„Dobra Spółdzielnia”,
n tytułem „Menadżer Spółdzielca 5-lecia” ponad 70 kół zainteresowań oraz zespołów
dla Prezes Zarządu mgr Krystyny Pia- oraz przeszło 950 zajęć i imprez z udziaseckiej, która uznana została jednym łem ponad 19,5 tys. uczestników.
Realizacja powyższych zadań opierała
z pięciu najlepszych spółdzielczych zasię o bazę własną, w tym 6 klubów spółrządców,
n tytułem „Spółdzielcza Osobistość” dzielczych, 2 sale integracyjne, tereny
dla Prezes Zarządu mgr Krystyny osiedlowe – w tym 42 place gier i zabaw
Piaseckiej za wybitne osiągnięcia i 10 boisk, a także obiekty miejskie (baw działaniach na rzecz spółdzielczości seny, instytucje kultury, placówki szkolmieszkaniowej, trwały wkład w rozwój ne i przedszkolne, parki itp.). Osiedla
polskiego mieszkalnictwa oraz obronę organizowały ponadto, zgodnie z zapoi rozwijanie idei spółdzielczych przy- trzebowaniem mieszkańców, różnorodne
znanym przez Stowarzyszenie Przyja- formy wyjazdowe, jak np. wycieczki jedno
ciół „Domów Spółdzielczych” i Redakcji i wielodniowe, wyjazdy na grzyby oraz
turnusy wypoczynkowe dla seniorów.
miesięcznika „Domy Spółdzielcze”,
Pulę osiedlowych proponowanych dla
n listem gratulacyjnym Komendanta
Głównego Państwowej Straży Pożarnej, mieszkańców przez Spółdzielnię imprez
Szefa Obrony Cywilnej Kraju z okazji wypełniał Dział Społeczno-Kulturalny,
jubileuszu 20-lecia utworzenia for- poprzez zorganizowanie (w układzie ogólnospółdzielczym) 24 imprez, w tym m.in.
macji Obrony Cywilnej w KSM.
zbiorowe wyjazdy na baseny termalne,
narty, wczasy nad Bałtykiem, wycieczki
VIII. Fundusze Spółdzielni
krajoznawcze – po Pogórzu Przemyskim,
Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, w Pie1. Fundusze podstawowe – własne (bez
niny, na Słowację (Tatralandia), do Parku
funduszu udziałowego) obejmują funNauki i Rozrywki w Krasiejowie, na Jardusz zasobowy i wkładów. Wartość
funduszy własnych na przestrzeni mark Bożonarodzeniowy do Wrocławia.
lat (podobnie jak majątku trwałego) Jak co roku, z inicjatywy Klubu Biegacza
ulega ciągłemu zmniejszeniu (głów- z osiedla im. Ściegiennego zorganizowany
nie w związku z postępującym nadal został tradycyjny już na dystansie 10
procesem wyodrębniania lokali na km VII Bieg do Słońca o Puchar Prezesa
własność indywidualną). Prognozo- KSM, który odbył się 22 sierpnia w Parwany stan funduszy podstawowych ku Śląskim.
KSM uczestniczyła ponadto jako współnetto w 2015 roku wyniesie 256.331
organizator
w Przeglądzie Zespołów Amatys. zł, co oznacza ich zmniejszenie
torskich
„Na
Klepisku” (na którym nasze
w stosunku do roku ubiegłego o kwotę
osiedlowe
zespoły
uzyskały wysokie III
16.444 tys. zł, tj. 6,42%.
miejsce).
Spółdzielnia
nasza była również
2. Fundusze celowe Spółdzielni, w skład
zwyczajowo
współorganizatorem
imprez
których wchodzą: fundusz interweno
zasięgu
wojewódzkim,
tj.
XIII
Pikniku
cyjny, fundusz gruntów oraz omówiony wcześniej, fundusz remontowy Osób Niepełnosprawnych w Podlesicach
składający się z dwóch części „A” oraz (13 czerwca) oraz XXXIV Złazu Rodzinczęści „B” uzyskały – salda dodatnie, nego Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych
potwierdzając skuteczność zintegro- z metą w Szczyrku (5 września). Wydatki
wanych wysiłków podejmowanych na organizację powyższych zadań zamkną
w tym kierunku przez Zarząd, Radę się kwotą ponad 1.400.000 zł znajdując
pokrycie w przewidywanych wpływach
Nadzorczą i Rady Osiedlowe.
z opłat mieszkańców (przede wszystkim
członków Spółdzielni) na działania prospoIX. Działalność społeczna,
łeczne, sprzyjające tworzeniu warunków
oświatowa i kulturalna
godnego i kulturalnego zamieszkiwania
Organizacja imprez, zajęć cyklicznych w spółdzielczych budynkach oraz indyi innych form działalności społecznej, widualnych wpłat uczestników imprez.
W roku sprawozdawczym nasza Spółoświatowej i kulturalnej przebiegała na
dzielnia
wraz z Polskim Towarzystwem
podstawie przygotowanych przez poszczeMieszkaniowym
z siedzibą w Warszagólne jednostki planów, zatwierdzonych
wie
oraz
Regionalnym
Związkiem Reuchwałami 17 Rad Osiedli i Zarząwizyjnym
Spółdzielni
Mieszkaniowych
du Spółdzielni. Zrealizowany program
działalności, na który składały się duże w Katowicach była współorganizatorem

n tytułem „Dobra Spółdzielnia 2015”
w konkursie organizowanym przez
Redakcję Magazynu Gospodarczego Strefa Biznesu Dziennika Gazeta Prawna,
przedsięwzięcia i mniejsze zdarzenia kul-
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Sprawozdanie ZARZĄDU KSM
(Dokończenie ze str. 7)

i gospodarzem konferencji pn. „Spółdzielnie mieszkaniowe w organizmie miasta”
(22 października), której uczestnikami byli
spółdzielcy z kraju, przedstawiciele wielu
samorządów miejskich oraz zaproszeni
goście (w tym ze Śląskiej Izby Budownictwa i Regionalnej Izby Gospodarczej
w Katowicach). W ramach realizowanej
przez Spółdzielnię działalności społecznej
za pośrednictwem stanowiska ds. pomocy członkom i wolontariatu priorytet
nadano głównie rozpoznawaniu i pomocy
w rozwiązywaniu problemów bytowych
i zdrowotnych naszych mieszkańców oraz
realizacji ponad 200 usług i interwencji
we współpracy z MOPS i innymi podmiotami zewnętrznymi.
Formy wsparcia i organizacji imprez
dla osób w trudnej sytuacji życiowej były
domeną Fundacji KSM, która 28 września podczas obchodów 10-lecia swojej
działalności, dokonała podsumowania
swoich osiągnięć organizując z tej okazji
galę charytatywną na rzecz dzieci oczekujących wesołych wydarzeń świątecznych.
X. Kontrole
W 2015 roku Spółdzielnia kontrolowana była przez następujące zewnętrzne
organy kontrolne:
n Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach, który przeprowadził 23 kontrole, w zakresie oceny
przygotowania i przebiegu akcji deratyzacji oraz oceny stanu sanitarnego
nieruchomości budynkowych,
n Straż Miejska (dwukrotnie) w zakresie
kontroli stanu osiedla im. Zgrzebnioka, pod kątem stanu sanitarnego
w rejonie nieruchomości,
n Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach (jedna kontrola) w zakresie
prawnej ochrony pracy (w tym BHP)
oraz stosowania przepisów dotyczących legalności zatrudnienia w przedsiębiorstwie,
n Centrum Wierzytelności Mieszkaniowych PKO BP (jedna kontrola)
w zakresie poprawności sporządzania
oświadczeń o kwotach wpłat wniesionych do Spółdzielni przez jej członków
z tytułu posiadanych kredytów mieszkaniowych,

Kontrole wewnętrzne wynikające z rocz- n 29 pism związanych z zakłócaniem
nego planu przeprowadzone w roku 2015
spokoju i nieprzestrzeganiem Regudotyczyły całokształtu działalności Admilaminu porządku domowego,
nistracji Osiedli: Superjednostka, HPR, n 29 pism zakwalifikowanych jako inŚródmieście, Wierzbowa, Janów i Ścieterwencje w określonych sprawach.
giennego.
Pozaplanowe czynności kontrolne wykoPrzedstawiając niniejsze sprawozdanywane na polecenie członków Zarządu: nie Zarząd składa podziękowanie wszystn przygotowanie opracowania dotyczące- kim, którzy przyczynili się do zapewnienia
go zdarzeń gospodarczych zaistniałych niezakłóconej bieżącej pracy Spółdzielni,
w roku 2014 w zakresie rzeczowego do realizacji zatwierdzonych przez Walne
i finansowego wykonania robót przez Zgromadzenie, a omówionych i przedstaZakłady Celowe na rzecz Osiedli oraz wionych wyżej zadań, do pozytywnego
Centrum Zarządzająco-Usługowe- postrzegania Spółdzielni, w tym do uzygo KSM,
skanych pochwał i wyróżnień. Szczególne
n badanie ankietowe przeprowadzone podziękowania Zarząd kieruje zwłaszcza
wśród pracowników KSM zatrudnio- do działaczy wszystkich organów samonych na stanowiskach robotniczych rządowych Spółdzielni – Rady Nadzorczej
i nierobotniczych w zakresie efek- i Rad Osiedlowych – którzy na bieżąco,
tywności czasu pracy pracowników
sprawując funkcje nadzorczo-kontrolne,
w wybranych jednostkach i komórswoimi ocenami i uwagami przyczyniakach organizacyjnych.
ją się do doskonalenia pracy Zarządu
Komórka ds. kontroli wewnętrznej Spółdzielni i podległych mu pracowników
współopiniowała – przy wiodącym udziale oraz uzyskiwania satysfakcjonujących
Działu Obsługi Prawnej – wnioski, in- wyników działania Katowickiej Spółdzielni
strukcje i regulaminy wewnętrzne oraz:
Mieszkaniowej w wielu dziedzinach.
n uczestniczyła w pracach Głównej KoZe szczególnymi wyrazami uznania
misji Inwentaryzacyjnej KSM,
zwracamy się do wszystkich członków Rad
n uczestniczyła w pracach zespołu Osiedlowych, których mandaty właśnie
powołanego do opracowania progra- wygasają (a jest to niemała grupa 130
mu zmierzającego do sukcesywnego
osób). Państwa czteroletnia aktywność
zmniejszania zobowiązań finansowych
i poświęcenie swoich umiejętności, wiedzy
nieruchomości w zakresie funduszu
i prywatnego czasu dla spraw Spółdzielni
remontowego część „A”,
i osiedli, w których zamieszkujecie, przyn brała udział w pracach zespołów pro- czyniła się do korzystnych przeobrażeń
blemowych,
Waszego najbliższego otoczenia i lokaln uczestniczyła w zakresie przygoto- nych miejsc zamieszkiwania nie tylko dla
wywania materiałów dla biegłych są- Spółdzielców, ale także naszego miasta
dowych powoływanych przez sądy, i jego wszystkich mieszkańców. Życzymy,
w celu przygotowania opinii dla po- by Wasza bezinteresowna działalność
trzeb toczących się spraw sądowych,
znalazła należne uznanie i zaufanie Spółn koordynowała na bieżąco sporządzanie dzielców (także podczas wyborów).
materiałów sprawozdawczych przygoPodziękowanie za rzetelną pracę na
towywanych przez służby Spółdzielni
rzecz społeczności spółdzielczej należy się
poprzez elektroniczny portal sprawoztakże pracownikom naszej Spółdzielni,
dawczy dla Głównego Urzędu Statybowiem to oni aktywnie współuczestniczą
stycznego,
w rozwiązywaniu codziennych bieżących
n współpracowała z innymi instytucjaspraw i problemów naszej spółdzielczej
mi naukowo-badawczymi w zakresie
wspólnoty poprzez bezpośrednie działania
udziału w badaniach ankietowych
i dbałość o wspólne mienie, zwracając
i innych,
także uwagę poprzez zgłaszane konstrukn uczestniczyła w szkoleniach, konfetywne wnioski na wszelkie zauważone
rencjach i różnego typu spotkaniach
niedociągnięcia i nieprawidłowości, by
podnoszących kwalifikacje zawodowe
w efekcie było lepiej, sprawniej, taniej.
oraz uzupełniających wiedzę w zakreZ poważaniem
sie powierzonych zadań.
	ZARZĄD
Na przestrzeni roku (do 30.10.2015 r.) 	KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ
do Spółdzielni wpłynęło:

n Urząd Komunikacji Elektronicznej
(jedna kontrola) współudział KSM
w czynnościach wyjaśniających lokalizację urządzeń zakłócających pracę
systemów radiokomunikacyjnych.
n 38 skarg i wniosków,
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SPRAWOZDANIE RADY OSIEDLA ZAWODZIE
KSM Z DZIAŁALNOŚCI W 2015 ROKU

R

ada Osiedla Zawodzie”zgodnie z postanowieniami Statutu Katowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej i wymogami Regulaminu
Rady Osiedla przedstawia sprawozdanie z działalności za  2015 rok.
W tym okresie Rada Osiedla Zawodzie pracowała w następującym składzie:
n Eugeniusz Dyczka – Przewodniczący
Rady Osiedla,
n Jerzy Sznajder – Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla, Przewodniczący
Komisji Budżetowej,
n Rudolf Kotas – Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla, Przewodniczący Komisji
Kontroli i Nadzoru,
n Janina Durjasz – Sekretarz Rady Osiedla,
Przewodnicząca Komisji Społeczno-Kulturalnej,
n Teresa Darnowska – Członek Rady Osiedla,
n Tadeusz Kuchciński – Członek
takiego postępowania oraz przyjmowała deklaracje
Rady Osiedla,
spłaty zadłużenia.
n Rufin Majer – Członek Rady Osiedla,
Rada Osiedla opiniowała i zatwierdzała plany
n Marian Samczuk – Członek Rady Osiedla, z zakresu działalności społeczno-kulturalnej.
Przedstawicielami Osiedla Zawodzie w Radzie
n Katarzyna Tataruch – Członek
Nadzorczej są:
Rady Osiedla.
Ogółem w okresie sprawozdawczym Rada Osiedla odbyła 12 spotkań plenarnych. Decyzje Rady
Osiedla podejmowane były kolegialnie w  formie
wniosków i opinii.         
W 2015 roku Rada Osiedla podjęła 3 uchwały,
przyjęła kilkadziesiąt wniosków i opinii.
W okresie sprawozdawczym Rada Osiedla
nie dokonała żadnych regulacji stawek opłat za
mieszkania.
Materiały na posiedzenia plenarne Rady Osiedla
przygotowywane były na posiedzeniach trzech
komisji problemowych:
n Komisji Budżetowej,
n Komisji Kontroli i Nadzoru,
n Komisji Społeczno-Kulturalnej.
Rada Osiedla  skupiała swoją działalność na nadzorze i opiniowaniu działalności finansowo-gospodarczej proponowanej przez Administrację Osiedla
Zawodzie. Rada Osiedla dokonywała wspólnie
z Administracją przeglądów stanu poszczególnych nieruchomości i rejonów zamieszkiwania
w osiedlu, przyjmowała wnioski i spostrzeżenia
mieszkańców i w ten sposób powstawały propozycje remontowe, konserwacyjne i porządkowe.
Działania te były podstawą do opracowania przez
Administrację planów finansowo-gospodarczych,
które były dostosowane do możliwości finansowych osiedla.  
Rada Osiedla zapraszała osoby nieterminowo wywiązujące się z  opłat miesięcznych za
mieszkanie w celu uświadomienia konsekwencji

n Jerzy Sznajder – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
n Eugeniusz Dyczka – członek Komisji
Gospodarki Zasobami Spółdzielni.
Współdziałanie Rady Osiedla z Administracją,
przyczyniło się do tego, że osiedle Zawodzie
należy w KSM do osiedli z najniższymi opłatami
za mieszkanie.
Taka forma współpracy pozwoliła podejmować
rozsądne decyzje, które pomogły zrównoważyć
wydatki na poziomie wpływów. Kontrola wykonania planu finansowo-gospodarczego odbywała
się co kwartał, poprzez porównanie  wpływów
i wydatków, zarówno w kosztach eksploatacji,
jak i działalności remontowej Osiedla.
W wyniku realizacji zadań remontowych wynikających ze Strategii Ekonomicznej KSM ukończono roboty dociepleniowe budynku przy ul.
Bohaterów Monte Cassino 3, w trakcie realizacji
jest budynek mieszkalny przy Bohaterów Monte
Cassino 5. Roboty zostaną ukończone do końca
2015 r.
Ukończono modernizację dźwigów w budynkach przy Boh. Monte Cassino 1, Hałubki 2-2a,
Boh. Monte Cassino 8 i 20. W trakcie realizacji
jest modernizacja dźwigu w budynku przy  Boh.
Monte Cassino 5.
Plan finansowo-gospodarczy w kosztach eksploatacji na 2015 r. zakłada osiągnięcie wyniku
dodatniego w wysokości około 37.640 zł. Może
on ulec zmianie w wyniku przesunięcia księgowań
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z kosztów funduszu remontowego do kosztów
eksploatacji.
Wynik netto z BO na dzień 30.09.2015 r. wyniósł 27.276 zł.
Pożytki z wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy terenów i reklam są znaczącym elementem
mającym wpływ na osiągniecie pozytywnego
wyniku w kosztach eksploatacji. W roku sprawozdawczym znacznie pomniejszyły się pożytki
z lokali użytkowych, ze względu na rezygnacje
z lokali lub ich wykup. 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.
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 miesiącu październiku 2015 roku
561,63 zł  i jest jedną z najniższych opłat w KSM.
Plan remontowy jest tworzony przy uwzględnieniu wnoszonych przez mieszkańców opłat
(Dokończenie na str. 10)
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wcześniej były analizowane na Komisji Budże- schodowych, wejść do piwnic, drzwi wejściowych
towej. Dotyczyły one kształtowania się kosztów    do budynków oraz wyposażenia placu zabaw.
na fundusz remontowy część „B” w wysokości
i wpływów z eksploatacji.
Zadaniem członków Komisji jest uczestniczenie
2
1,15 zł/m /m-c i jest najniższą stawką w KSM.
w wiosenno-jesiennych przeglądach osiedla wspólKomisja Kontroli i Nadzoru w okreRealizacja remontów z funduszu część „B”
nie z kierownikiem, pracownikiem Administracji
w 2015 roku objęła swoim zakresem prawie sie sprawozdawczym działała w oparciu o roczny
odpowiedzialnym za dany rejon. Stwierdzone
wszystkie propozycje planu wieloletniego, prze- plan działania. Odbyło się 11 spotkań Komisji.
usterki są usuwane przez Administrację na bieglądów osiedla oraz zalecenia z Zebrania OsieW planie pracy Komisji Kontroli i Nadzoru
żąco bądź umieszczane w planie remontów na
dlowego.
zostały ujęte następujące tematy:
następny rok.
Odnotować należy oddanie do użytku dźwin uczestniczenie w posiedzeniach Rady Osiedla,
Komisja Społeczno-Kulturalna
gu platformy w budynku przy ul. Łączna 3,  
do transportu osób niepełnosprawnych, z poziomu n przygotowywanie opinii na posiedzenia Za- działała w 6-osobowym składzie. Spotkania koparteru na poziom chodnika. Urządzenie jest morządu i Rady Nadzorczej dotyczących osób za- misji odbywały się raz w miesiącu (z wyjątkiem
miesiąca lipca).
nitorowane, a jego koszt wyniósł około 50 tys. zł.
dłużonych,
Wykonano również  prace poprawiające estetykę
Działalność komisji, podobnie jak w latach
n prowadzenie rozmów dyscyplinujących
rejonu osiedla – renowację zieleni, przebudowę
ubiegłych  była ściśle powiązana z działalnością
z lokatorami zalegającymi z opłatą  za lokal
chodników itp.
Klubu „Trzynastka”. Komisja uczestniczyła i nadmieszkalny,
Koszty robót remontowych obciążone były
zorowała jego funkcjonowanie. Wspólnie tworzono
odpisem na fundusz interwencyjny w wysokości n uczestniczenie w wizji lokalnej dot. wymia- roczny plan działalności. Komisja  czuwała nad
22.510 zł. Ponadto przesunięte zostały środki z funny stolarki okiennej na podstawie zgłoszo- racjonalną gospodarką finansową, tak aby spełniała
duszu remontowego „B” w wysokości 225.162 zł.
nych wniosków,
ona oczekiwania  mieszkańców osiedla i była
(0,20 zł/m2) na spłatę zobowiązań nieruchomości
skierowana do wszystkich grup wiekowych.
w osiedlu z tytułu wykonanych robót z funduszu n analiza wydatków związanych z dewastacjami,
W 2015 r. odbyło się 150 różnorodnych imprez,
remontowego część „A”  
n uczestniczenie w wiosennych i jesiennych w których uczestniczyło 2408 osób.
Zakres robót remontowych w części „B” funprzeglądach osiedla,
Mieszkańcy chętnie współpracowali i uczestduszu remontowego osiedla na rok 2015 był  
niczyli w zajęciach organizowanych w Klubie,
n rozpatrywanie  skarg i zażaleń  lokatorów.
analizowany przez Komisję Budżetową oraz na
takich jak: „Dzień Seniora”, „Dzień Sąsiada”,
Najważniejszym zadaniem Komisji były rozmoposiedzeniach Rady Osiedla. Plan został zrealispotkania wigilijne, wyjścia do teatru, kina, wyzowany w całości, a zamknięcie roku planowane wy z lokatorami zalegającymi z opłatą za lokale cieczki, grzybobranie i wiele innych. Komisja
mieszkalne. Rozmowy miały na celu zapoznanie
jest na kwotę 178.337 zł.
wytypowała  osoby chętne na wyjazd na wczasy.
Rada Osiedla proponuje przyjąć do modernizacji się z sytuacją ekonomiczną zadłużonych mieszDo Pogorzelicy wyjechało 46 seniorów.
ocieplenia wraz z remontem balkonów budynek kańców, celem likwidacji tych długów oraz zdyDla dzieci i młodzieży w okresie  wakacji i ferii
przy 1 Maja 110a w zamian za wcześniej propo- scyplinowanie ich w bieżących opłatach za lokal.
zimowych
zorganizowano 93 imprezy, w których
nowany budynek przy 1 Maja 114c. Zadecydował W okresie sprawozdawczym na wniosek komisji,
uczestniczyło  1238
osób. W planach komisji są
o tej zmianie zły stan techniczny balkonów plano- Administracja zaprosiła na rozmowy 170 osób
świąteczne
spotkania
z najstarszymi mieszkańwanych do remontu w tym budynku. Modernizacja zalegających z opłatą za lokal mieszkalny. Członcami
osiedla
oraz
odwiedziny
starszych, samottego budynku będzie finansowana z funduszu kowie komisji w rozmowach tych każdorazowo
nych
mieszkańców
osiedla
i
wręczanie
im paczek
informowali zadłużonych o skutkach niedotrzyremontowego część „B”.
świątecznych.
Członkowie
komisji
uczestniczyli
mania  ustalonych
terminów
spłaty
zadłużenia
Projekt planu „Założeń ekonomiczno-gospodarczych na rok 2016” został przyjęty na po- oraz o możliwości otrzymania dotacji z MOPS-u w corocznych przeglądach placów zabaw, aby
zapewnić dzieciom całkowite bezpieczeństwo.               
siedzeniu Rady Osiedla w dniu 28 października dla osób o niskich dochodach.  
Poza uczestniczeniem w posiedzeniach Rady
Zadłużenie w opłatach za lokale mieszkalne  
2015 r. (Uchwały Rady Osiedla nr 2, 3, 4 z dnia
Osiedla
oraz pracy w komisjach, członkowie
Osiedla  Zawodzie na dzień 30.09.2015 r. wy28.10.2015 r.)
Rady
Osiedla,
pełnili dyżury w siedzibie AdmiRada Osiedla wyraża podziękowanie Admi- niosło 863.309 zł.
nistracji
Osiedla
w każdą drugą środę miesiąca,
Członkowie Komisji uczestniczyli wspólnie
nistracji i osobiście jej Kierownikowi Teresie
na
których
przyjmowano
bezpośrednio skargi
Galbarczyk za troskę i zaangażowanie w roz- z udziałem specjalisty do spraw technicznych
wiązywanie bieżących problemów osiedla i jego w przeglądach stolarki okiennej w mieszkaniach i wnioski mieszkańców.
Członkowie Rady Osiedla uczestniczyli również
mieszkańców oraz dobrą współpracę z Radą i lokalach użytkowych.
Osiedla.
W roku 2015 do Administracji wpłynęło w pracach komisji przy wyborze wykonawców
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania re- 12 wniosków na  wymianę okien, z czego zakwa- prac remontowych na osiedlu oraz przy odbiorach
wykonanych robót.
montów w roku 2015 oraz projekt planu remon- lifikowano 37 sztuk.
Rada Osiedla dziękuje Zarządowi i Radzie
tów w Osiedlu Zawodzie na 2016 r. przedstawi
W 2015 r. na zlecenie Administracji firw swoim sprawozdaniu Kierownik Administracji. ma „TiS” Kobiór” wymieniła 20 sztuk okien Nadzorczej za pomoc w rozwiązywaniu trudnych
Komisja Budżetowa w okresie sprawoz- w 7   mieszkaniach za kwotę 33.978,94 zł problemów mieszkańców naszego osiedla zgodnych z naszymi oczekiwaniami.
dawczym odbyła 10 posiedzeń. Analizowała i opi- (25% kosztów 8.494,73).
Rada Osiedla Zawodzie przedstawia sprawozDo zakresu działania komisji należało również
niowała przedsięwzięcia finansowo-gospodarcze
danie
ze swojej działalności i ma nadzieję,  że
prowadzenie
analizy
wydatków
związanych  z
deprzedstawione przez Administrację. W ten sposób
były przygotowywane materiały, które stanowiły wastacjami i kradzieżami. W okresie sprawozdaw- nasza praca zostanie pozytywnie oceniona przez
podstawę opracowania oraz oceny stanu realizacji czym wydatki związane z dewastacją wyniosły mieszkańców naszego osiedla.
1883 zł. Na wysokość szkód wpływają bezmyślne
planu finansowo-gospodarczego osiedla.
RADA OSIEDLA ZAWODZIE KSM
W ciągu 2015 roku  Rada Osiedla otrzymy- zabawy młodzieży, podczas których dewastowane
wała bieżące informacje od Administracji, które są dźwigi, domofony, zamki, oświetlenia klatek
Katowice, listopad 2015 rok
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI
OSIEDLA ZAWODZIE W 2015 ROKU
1. Zasoby Administracji 
Osiedla Zawodzie Katowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej
n 31 budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
w których znajduje się 1850 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej  
93.817,61 m2.
Po przekształceniu części mieszkań spółdzielczych w prawo odrębnej własności w oparciu
o Ustawę z dnia 14.06.2007 roku strukturę zasobów
mieszkalnych przedstawia się następująco (patrz
wykres obok):   
n 34 lokale użytkowe o powierzchni użytkowej
2.155,34 m2,
n 20 garaży  o powierzchni użytkowej 437,86
m2 (1 garaż dwustanowiskowy),
n 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, które wyposażone
drugim aprobowanym operatorem telewizji
są w urządzenia zabawowe oraz zieleń rekablowej jest firma Vectra;
kreacyjną,
5) utrzymania właściwego stanu sanitarnego, co
n Stanowiska postojowe w sąsiedztwie budynzapewnia Specjalistyczny Zakład Usługowy
ków i parkingi przy ul. Bohaterów Monte
Dezynsekcji, Dezynfekcji i Deratyzacji.
Cassino oraz ul. Łącznej zabezpieczają miejsca
6) pielęgnacji terenów zielonych, które wykopostojowe dla 558 samochodów. Parking przy
nywane są przez Zakład Zieleni Katowickiej
ul. Hałubki - Piaskowa zrealizowany w bieSpółdzielni Mieszkaniowej.
żącym roku posiada 19 stanowisk,
2. Eksploatacja podstawowa
n Całkowita powierzchnia osiedla wynosi 8,7 ha.
w 2015 roku
W roku sprawozdawczym Administracja Osiedla
Prognozowane koszty eksploatacji  osiedla
wspólnie z Radą Osiedla realizowała działania
w roku sprawozdawczym w lokalach mieszkalmające na celu:
nych wyniosą 5.035.490 zł , natomiast  wpływy
n utrzymanie obiektów we właściwym sta(w przypadku terminowego wnoszenia opłat
nie technicznym,
przez 100% użytkowników lokali) wyniosłyby
n zapewnienie bezpiecznego użytkowania bu4.856.650 zł.
dynków, dróg, chodników, placów zabaw,  
a) Prognozowane roczne koszty obsługi osiedla
n optymalizowanie kosztów eksploatacji,
obejmujące: koszty administracyjne i bieżące
n poprawę komfortu zamieszkiwania oraz wiw tym: koszty osobowe z narzutami, koszty
zerunku osiedla.
BHP, koszty transportu, opłaty telekomunikaDla sprawnej realizacji zamierzeń w Adminicyjne, koszty utrzymania pomieszczeń admistracji Osiedla zatrudnionych jest 13 pracowników,
nistracyjnych, koszty materiałów biurowych,
w tym  7 konserwatorów.
i wielu innych wyniosą 537.460 zł.
Realizowaliśmy szeroki zakres usług, pracując b) Przewidywane koszty w zakresie zatrudnienia
m. in.  w zakresie:
pracowników fizycznych, materiałów, opłat
podatkowych: od nieruchomości i za wieczyste
1) bieżącego sprzątania i  wykonywania dozoru
użytkowanie terenów, czyszczenie kominów (
stanu techniczno-użytkowego budynków i teokresowe i bieżące) ubezpieczenie rzeczowe,
renów przyległych do budynków - realizowane
pielęgnacja zieleni, odśnieżanie , ochrona posą w oparciu o umowy cywilno-prawne zażarowa budynku, kontrola instalacji gazowej,
warte z ośmioma podmiotami zewnętrznymi;
dezynfekcja i deratyzacja, koszty dewastacji,
2) konserwacji dźwigów osobowych, wykonuje
koszty  utrzymania gotowości i prac pogotofima Thyssen Krupp Elevator oraz firma OTIS,
wia technicznego i inne zamkną się kwotą
która obsługuje dźwigi  w budynkach przy ul.
1.069.580 zł.
Hałubki 2, 2a Bohaterów Monte Cassino 8,
c) Koszty energii elektrycznej, wody i kanalizacji,
10, 14, 18, 20;
zużycia gazu ( w budynkach ze zbiorczym licz3) konserwacji domofonów, którą wykonują
nikiem gazu), usług porządkowych, odczytów
firmy Zako Service s.c. i Przedsiębiorstwo
wody, konserwacji dźwigów, domofonów,
Wielobranżowe „Get”;
odbioru sygnału telewizji kablowej w zakresie
4) eksploatacji i konserwacji gniazd telewizji
podstawowym przewidujemy zamknąć kwotą
kablowej dla potrzeb zapewnienia dostępu
do sygnału RTV, który dostarcza firma UPC,
3.414.440 zł.

WSPÓLNE SPRAWY OSIEDLA ZAWODZIE

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, stanowiąca iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących (wg oświadczeń)  daną
nieruchomość i stawki w wysokości 14 zł przy  
selektywnej zbiórce odpadów,  przekazywana
jest  do Urzędu Miasta zgodnie z Uchwałą Rady
Miasta Katowice.
Znaczny wpływ na wysokość kosztów eksploatacji mają opłaty za dostawę mediów, których
cenę jednostkową ustala dostawca.
W szczególności dotyczy to:
n wody i odprowadzania ścieków,
n energii elektrycznej,
n centralnego ogrzewania i podgrzania centralnie
zimnej wody,
ale i wielu innych świadczeń.
Podejmowane przez Spółdzielnię, a w tym Administrację i Radę Osiedla działania mają wpływ
na zmniejszenie:
n zużycia energii elektrycznej w częściach
wspólnych budynku – punkty świetlne zastąpiono  świetlówkami o mniejszej mocy,
sukcesywnie lampy na korytarzach i klatkach
schodowych zastępuje się lampami z czujnikiem ruchu typu LED. Oświetlenie tego typu
zamontowano w budynkach przy: Bohaterów
Monte Cassino 1, Bohaterów Monte Cassino 3,
Bohaterów Monte Cassino 5, 1 Maja 144-146,
148-150, Piaskowa 4,Staszica 3, Hałubki 2-2a.
Na bieżąco regulowane są zegary czasowe.
Windy po modernizacji zużywają mniej energii
elektrycznej.
Nie bez znaczenia są prowadzone czynności
mające na celu:
n ujawnienie ilości osób zamieszkałych w lokalu, bowiem opłatę za  remonty i konserwację
dźwigów, a także za gaz w budynkach wyposażonych w gazomierze zbiorcze, ustala się
biorąc za podstawę liczbę osób zamieszkałych
w lokalu.
(Ciąg dalszy na str. 12)
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(Ciąg dalszy ze str. 11)

Osiedle dzięki właściwej organizacji oraz zarządzaniu lokalami użytkowymi w roku sprawozdawczym uzyskało kwotę około 210.000 zł, która
zostaje przeznaczona na pokrycie części kosztów
powstałych w lokalach mieszkalnych.
Administracja wspólnie z Radą Osiedla analizuje i koordynuje koszty utrzymania Osiedla
tak, aby ograniczyć wzrost stawek do niezbędnych rozmiarów.
Bieżąca realizacja planu, ograniczona jest zadłużeniem finansowym użytkowników, wynikającym
z niedochowania terminów wnoszenia opłat. Mimo
działań podejmowanych  przez Zarząd, Radę
Nadzorczą, Radę Osiedla i Administrację Osiedla na dzień 30.09.2015 r. osiągnięto zadłużenie  
w wysokości 863.309 zł,  co w przeliczeniu na
1850 lokali mieszkalnych, daje średnio kwotę
466,65 zł na mieszkanie.
Wykres obok obrazuje wysokość zaległości
w latach 2004-2015.
Zadłużenie w poszczególnych nieruchomościach w latach 2004-2014 przedstawia tabela obok.
W roku 2015 w   ramach  kosztów  eksploatacji  
wykonywane są:
1. kontrole  okresowe  polegające na sprawdzeniu:
n stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych, estetyki obiektu
budowlanego oraz jego otoczenia (obowiązkowa ustawowo kontrola pięcioletnia),
n instalacji ppoż. w budynkach: kontrola instalacji „suchych pionów” w 13 budynkach,
n kontrola sprawności instalacji oddymiania
w 5 budynkach (w I i II półroczu),
n instalacji gazowej,
n przewodów kominowych - kontrole przeprowadzono we wszystkich budynkach,
n kontrole i realizacja zaleceń dozoru technicznego w dźwigach,
n kontrole i usuwanie usterek urządzeń zabawowych na placach zabaw.
2. Zakład Zieleni Katowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej wykonał:
n dwukrotne koszenie trawników wraz z wywozem,
n wycięcie 13 drzew w obrębie budynków przy:
1 Maja 108, 110, 110a,112, 122-124,144146,156d,, Hałubki 6-8, Boh. Monte Cassino
5 zg. z Decyzją nr  65 i 66 Prezydenta Miasta
Katowice, Decyzją 74-80 Prezydenta Miasta
Chorzowa i Decyzją nr 26 Prezydenta Miasta
Rudy Śląskiej,
n 12 szt. drzew  przy ul.  1 Maja 108, 110, 112,
122-126 i Bohaterów Monte Cassino 20,
n pielęgnację terenów przybudynkowych polegającą na przygotowaniu podłoża i nasadzeniu
krzewów ozdobnych w celu poprawy estetyki
osiedla.
3. W ramach obsługi bieżącej do dnia
31.10.2015 r. przyjęto:
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ZADŁUŻENIA OSIEDLA Z PODZIAŁEM NA KLATKI BUDYNKÓW NA DZIEŃ 30.09.2015
R.
opłata za lokal

LP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

ADRES

1 Maja 108
1 Maja 110
1 Maja 110 a
1 Maja 112
1 Maja 114c
1 Maja 118 b
1 Maja 122
1 Maja 124
1 Maja 126
1 Maja 144
1 Maja 146
1 Maja 148
1 Maja 150
1 Maja 156
1 Maja 156a
1 Maja 156b
1 Maja 156 c
1 Maja 156d
1 Maja 158 d
1 Maja 162a
1 Maja 162b
1 Maja 162c
1 Maja 162d
1 Maja 162f
1 Maja 162g
1 Maja 162h
1 Maja 162i
B.M.C 1
B.M.C 3
B.M.C 5
B.M.C 6
B.M.C 6a
B.M.C 6b
B.M.C 8
B.M.C 10
B.M.C 12
B.M.C 14
B.M.C 16
B.M.C 18
B.M.C 20
B.M.C. 22
Staszica 3
Racławicka 5
Racławicka 9
Racławicka 11
Racławicka 13

KWOTA

zasądzone

sporne

Ilość lokali

Ilość
lokali Zaległość
zadłużo na 1 m 2
nych

14 172,04
13313,98
65
2 770,50
20
2 644,26
21
691,86
20
574,80
21
2 280,34
44543,95
5084,03
21
17 451,54
10048,17
3421,04
30
3 848,17
4660,96
30
2 116,09
30
7 292,32
33152,67
10548,68
32
8 113,90
32
33
3103,48
4 588,94
861,24
33
1 327,19
15
2 068,85
10
1 242,52
10
1 848,76
10
9 627,45
6967,01
15
4 579,27
3743,38
25
1 335,81
15
483,62
3906,58
15
2 388,09
4485,1
15
2 934,88
15
2 481,32
10
1 102,51
10
1 129,01
10
0,01
10
33 518,82
122
25 368,55
2317,49
5001,65
122
33 523,81
72001,29
11793,09
121
36,14
8
668,84
8
779,41
12
2 796,76
30
5 768,77
30
7 738,73
30
4 168,87
30
7 271,99
30
3 168,45
29
7 691,29
30
6 631,72
40
10 595,48
60
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13 217,16
10845,09
22
10 875,69
22653,49
9815,8
16
4 745,59
16
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19

24
218,03
6
138,53
10
125,92
8
34,59
11
27,37
13
108,59
3
581,72
18
128,27
18
70,54
16
227,89
13
253,56
13
139,06
12
26,10
4
88,48
6
206,89
1
124,25
6
184,88
3
641,83
14
183,17
4
89,05
3
32,24
6
159,21
7
195,66
4
248,13
3
110,25
3
112,90
1
0,00
66
274,74
62
207,94
54
277,06
3
4,52
2
83,61
4
64,95
12
93,23
14
192,29
10
257,96
17
138,96
18
242,40
10
109,26
15
256,38
24
165,79
33
176,59
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14
600,78
3
679,73
10
296,60
14
97,70

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

B.M.C 5
B.M.C 6
B.M.C 6a
B.M.C 6b
B.M.C 8
B.M.C 10
B.M.C 12
B.M.C 14
B.M.C 16
B.M.C 18
B.M.C 20
B.M.C. 22
Staszica 3
Racławicka 5
Racławicka 9
Racławicka 11
Racławicka 13
Piaskowa 4
Łączna 1
Łączna 1 a
Łączna 2
Łączna 4
Łączna 3
Łączna 5
Hałubki 2
Hałubki 2a
Hałubki 6
Hałubki 8
Hałubki 6a
Hałubki 8a
B.M.C 24
B.M.C 26

33 523,81
36,14
668,84
779,41
2 796,76
5 768,77
7 738,73
4 168,87
7 271,99
3 168,45
7 691,29
6 631,72
10 595,48
13 217,16
10 875,69
4 745,59
1 856,29
27 946,32
26 914,99
9 061,34
5 279,06
25 317,97
10 867,60
26 208,33
5 074,11
4 279,04
6,29
1 177,76
1 180,52
533,44
7 035,36
30462,21
461721,99

72001,29

11793,09

121
54
8
3
8
2
12
4
30
12
30
14
30
10
30
17
30
18
29
10
30
15
40
24
60
33
22
14
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3
16
10
19
14
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30
44
19
44
19
44
17
44
20
44
13
44
21
32
8
32
11
12
3
12
5
12
3
12
3
35
16
31
17
1850
820
Razem
863309,2

277,06
4,52
83,61
64,95
93,23
192,29
257,96
138,96
242,40
109,26
256,38
165,79
176,59
600,78
679,73
296,60
97,70
465,77
611,70
205,94
119,98
575,41
246,99
595,64
158,57
133,72
0,52
98,15
98,38
44,45
201,01
982,65
466,65
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10845,09
22653,49

9815,8

45340,82

10588,29

5799,06
2793,69
7618,06
27375,76
172

13817,48
327785,92

n 136 zgłoszeń w sprawie centralnego ogrzewania,
n 207 zgłoszeń dotyczących awarii dźwigów,
n 243 zgłoszenia niesprawności domofonów,
n 2428 szt. zleceń napraw i awarii wykonali konserwatorzy.
Planowany wynik eksploatacji przy uwzględnieniu przychodów z najmu lokali użytkowych
w roku 2015 wyniesie około 210 zł. Wynik nie
uwzględnia wysokości zadłużenia wykazanego                               
w tabeli na str. 12-13.
2.2. Gospodarka remontowa  
wykonanie funduszu
remontowego część „B”

1237,99

5437,17
73801,33

Plan remontów na 2015 r. został przyjęty
Uchwałą Rady Osiedla w miesiącu grudniu 2014 r.  
na kwotę 1.315.710 zł, przy wpływach 1.257.951
zł i bilansie otwarcia w wysokości 223.596 zł.
Roboty remontowe wykonywane były przez
firmy zewnętrzne wybierane zgodnie z procedurą obowiązującą w Katowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej.
Przedstawiciele  Rady Osiedla brali udział
w procedurze wyborów wykonawców. Odbiory
robót remontowych odbywały się w obecności
członków Rady Osiedla
Wykonano poniższe roboty:
1. Wymiana stolarki okiennej:

100.000,00 zł
n w mieszkaniach - wymiana okien wykonywana
przez Spółdzielnię oraz we własnym zakresie
W 2015 roku roboty remontowe realizowane
przez mieszkańców (za dofinansowaniem ze
były zgodnie z przyjętym planem remontów.
strony Spółdzielni).              
Stawka funduszu remontowego część „B”
dla lokali mieszkalnych wynosiła 1,15zł/m2 2.   Wymiana stolarki drzwiowej     9.288,00 zł
powierzchni użytkowej i jest niezmienna od n klatka awaryjna w budynkach Piaskowa 4,
listopada 2006 roku.
Staszica 3,

n do pomieszczenia gospodarczego w budynku  
Boh. Monte Cassino 5.
3. Roboty dekarskie:                   19.440,00 zł
n naprawa tynku na kominach, drobne naprawy
bieżące i wynikające z przeglądu technicznego.  
4. Roboty murarsko-tynkarskie:  64.774,00 zł                         
n remonty 3 balkonów wg zgłoszeń,
n naprawa opaski betonowej przy budynku
Łączna 2-4,
n remont schodów zewnętrznych do budynku
1 Maja 144-146,
n roboty z przeglądu technicznego.  
5. Roboty malarskie:
           82.000,00 zł                                                                   
n   malowanie klatki schodowej i licowanie ścian
parteru płytkami w budynku Hałubki 2-2a.
6. Roboty instalacyjne
           90.109,00 zł
n wykonanie nawodnionej instalacji ppoż.  w budynku Hałubki 2-2a,
n wymiana odcinków pionowych kanalizacji
7. Roboty instalacji c. o.:            13.000,00 zł
n wymiana grzejników na klatkach schodowych
i w pomieszczeniach wspólnego użytku.
8. Roboty elektryczne:
          14.900,00 zł
n modernizacja instalacji oświetleniowej Hałubki
2-2a,		
n wykonanie oświetlenia lmpy parkowe Boh.
Monte Cassino 3-5.
9. Roboty instalacji domofonowej:
22.860,00 zł
n w budynkach mieszkalnych: Łączna 3-5, Boh.
Monte Cassino 8, 10, 12.
10. Mała architektura:
344.645,00 zł
n wykonanie chodnika 1 Maja 110, Boh. Monte
Cassino 8-20, BMC 5,
n wykonanie parkingu Hałubki-Piaskowa,
n wymiana nawierzchni 1 Maja 162d,
n naprawa schodów terenowych Boh. Monte
Cassino 14,
n dźwig platformowy dla osób niepełnosprawnych, utwardzenie terenu i  monitoring,
n renowacja zieleni.
11. Remonty dźwigów osobowych:              
                         287.000,00 zł
n remonty bieżące dźwigów,
n wymiana wciągarki 1 Maja 108,
n remont dźwigu Boh. Monte Cassino 1, 5, 8,
20 i Hałubki 2a,
12. Inne roboty:
Wykaz robót remontowych wykonanych pozaplanowo:
n naprawa kominów 1 Maja 156,
n naprawa instalacji odrgomowej 1 Maja 162f-i,
Boh. Monte Cassino 22,
n uzupełnienie kratek w stropodachach –
całe osiedle,
n remont wentylatorów zamontowanych na
dachach budynków Boh. Monte Cassino 1,
3, 5, 6-10, 1 Maja 122-126,
n wymiana wentylatora zamontowanego na
dachu budynku  Boh. Monte Cassino 26,
n oświetlenie klatki ewakuacyjnej Boh. Monte
Cassino 5,
(Dokończenie na str. 14-15)
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI
OSIEDLA ZAWODZIE W 2015 ROKU
(Dokończenie ze str. 13)

n odgrzybianie mieszkania,
n montaż nawiewników okiennych w mieszkaniach i na klatce schodowej,
n wymiana poziomów centralnej ciepłej wody
w budynku Boh. Monte Cassino 5.
Roboty wykonane siłami własnymi:            
n montaż ogrodzeń,
n adaptacja pomieszczenia na warsztat spawalniczy,
n malowanie śmietników, komór zsypowych
montaż ławek, tablic informacyjnych, znaków drogowych,
n regeneracja urządzeń zabawowych na placu zabaw.
Do końca 2015 r. zrealizowane jeszcze będą
planowane poniższe roboty:
n Ułożenie nawierzchni asfaltowej przy budynku
1 Maja 112,
n Ogrodzenie stanowiska na odpady stałe w obrębie budynku Boh. Monte Cassino 24, 26.
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 30.09.2015 r. wynosi
minus 11.898.111zł.

Osiedle Zawodzie: Saldo funduszu remontowego część „A”
w rachunku ciągnionym na  dzień 30.09.2015 r.
dla poszczególnych nieruchomości budynkowych
OS IE DL E ZAWODZIE
(z uwzględnieniem kosztów odsetek od pożyczek i kredytów do spłaty po 30.09.2015 r.)
( z uw z ględnieniem kos z tów ods etek od poż yc z ek i kredytów do s płaty po 30.09.2015 )

Adres budynku

1

W pływy z
R a zem koszty za
odpisów za la ta
la ta
1997-2015*/**
1992 -2015*

S a ldo
(3-2)

S a ldo na 1 m2
p.u.m.

Ś rednie sa ldo
sta tystyczne na
1 loka l

4

5

6

2

3

1 089 606

1 444 589

354 982

71,31

4 033,89

Hałubki 2-a

567 266

906 320

339 055

109,58

5 297,73

Łączna 3-5

1 230 879

1 405 162

174 283

35,16

1 980,49

P ias kowa 4

775 566

923 329

147 763

46,88

2 462,72

2 460

93 871

91 411

46,11

2 285,27

R acławicka 5

179 985

271 224

91 239

97,68

4 147,22

1-go Maja 158d

236 245

313 114

76 869

71,32

3 074,77

R acławicka 9-13

575 789

635 996

60 207

27,52

1 180,53

1-go Maja 162a-d

677 941

736 753

58 812

23,38

980,19

2 460

37 556

35 096

17,53

1 002,74

Łączna 1-1a

B oh.Monte Cas s ino 22

B oh.Monte Cas s ino 24

1 423 512

1 440 743

17 232

3,48

195,81

Hałubki 6a-8a

328 829

331 926

3 097

2,73

129,04

Łączna 2-4
Hałubki 6-8

326 798

329 572

2 773

2,46

115,55

1-go Maja 156-d

801 280

792 233

-9 047

-3,35

-150,78

S tas zica 3

857 138

845 410

-11 728

-4,06

-195,47

52 584

32 372

-20 212

-11,31

-652,00

B oh.Monte Cas s ino 26
1-go Maja 108

871 376

838 862

-32 515

-11,21

-500,23

1-go Maja 114c

345 793

264 739

-81 054

-88,98

-3 859,72

1-go Maja 118b

355 851

257 458

-98 393

-111,12

-4 685,38

1-go Maja 110

456 189

284 360

-171 828

-175,59

-8 591,41

1-go Maja 110a

439 301

252 584

-186 716

-214,84

-8 891,26

1-go Maja 112

493 250

289 211

-204 039

-205,04

-10 201,93

B oh.Monte Cas s ino 5

2 125 364

1 739 488

-385 876

-64,56

-3 189,06

Saldo funduszu remontowego część „A” w rachunku ciągnionym na dzień 30.09.2015 r. dla
poszczególnych nieruchomości budynkowych
przedstawia tabela obok.

1-go Maja 144-146

1 402 711

908 541

-494 170

-159,29

-7 721,41

1-go Maja 122-126

2 033 824

1 454 434

-579 390

-116,00

-6 510,00

B oh.Monte Cas s ino 6-20

4 750 734

3 892 498

-858 237

-64,08

-3 621,25

1-go Maja 162f-i

1 931 395

638 185

-1 293 210

-593,54

-32 330,25

1-go Maja 148-150

2 404 481

908 464

-1 496 017

-472,81

-22 666,93

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.

B oh.Monte Cas s ino 1

5 274 906

1 738 138

-3 536 768

-591,35

-28 989,91

B oh.Monte Cas s ino 3

5 630 973

1 739 244

-3 891 730

-650,46

-31 899,42

37 644 487

25 746 376

-11 898 111

-126,86

-6 434,89

Sprawozdanie z działalności 
klubu „Trzynastka”
W klubie w 2015 roku prowadzono różnorodną
działalność kulturalno-wychowawczą przeznaczoną 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  i inne. Dorośli brali udział w spotkaniach - noworocznym
i wielkanocnym,   biesiadzie z okazji Dnia Sąsiada
i Dnia Seniora . Korzystali z częstych wyjść do
kina i teatru na ciekawe filmy i spektakle oraz na
koncerty w nowo otwartej siedzibie Narodowej
Orkiestry Polskiego Radia i wspólnym zwiedzaniu  
Muzeum Ślaskiego.
W czasie wakacji, które przebiegały pod hasłem
„Nie siedź w domu, przyjdź do klubu”  zorga-

14

R AZE M
*do dnia 30.09.2015

*uw z ględnia ś rodki prz eks ięgow ane z fund. rem. c z . "B "
Z es taw ienie nie uw z ględnia kos z tów w ymiany w odomierz y i podz ielników c .o.

S aldo ogółem os iedla na dzień 30.09.2015

-11 898 111 zł

nizowaliśmy ciekawe wycieczki edukacyjne tj.
zwiedzanie Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach i Pałacu Kawalera w Świerklańcu oraz zwiedzanie Międzynarodowego Portu
Lotniczego w Pyrzowicach i zapoznanie się z zasadami korzystania z lotniska. Jeździliśmy także
do Parku Śląskiego,  aby zobaczyć co ciekawego
w ogrodzie zoologicznym , brać udział w zajęciach
w Skansenie i podziwiać park z góry jadąc kolejką
linową  „Elka”. Głównie jednak organizowaliśmy  
wyjazdy rekreacyjne nad jezioro do Paprocan  
i bezpłatnie  na kąpielisko „Bugla” Odbywały się
również  rozgrywki sportowe i zajęcia kulinarne
oraz wyjścia do kina i na warsztaty techniczne
do Muzeum Historii Katowic i zajęcia muzyczne
w teatrze „Ateneum”.
Największą imprezą organizowaną dla dorosłych był wyjazd w maju na wczasy nad morze
do Pogorzelicy, z którego skorzystało 41 osób.
Wszyscy wrócili zadowoleni, ponieważ wypo-

czynek połączony był z aktywnym zwiedzaniem
okolicy i różnymi atrakcjami na miejscu. Dużo
razem spacerowaliśmy po plaży i okolicy. Byliśmy
na wycieczce autokarowej w Szczecinie  i Kołobrzegu, gdzie płynęliśmy statkiem i zwiedzaliśmy
miasto. Wszyscy mają nadzieję, że planowany na
2016 rok wyjazd nad morze będzie również udany.
Jesienią dla dorosłych zorganizowaliśmy  wycieczki:  na grzyby, do Ogrodu Botanicznego
w Mikołowie i Bujakowie , do Wisły i Ustronia
oraz spacery do Parku Śląskiego  i do Rybaczówki.
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,
praktyczna nauka języka angielskiego dla dorosłych oraz zespół wokalny, który występował na
uroczystościach klubowych.
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VII

ROBOTY INSTALACYJNE
WOD-KAN, GAZ, C.C.W.

VII,1

Wykonanie inst.ppoż

VII, 2
VII,3

Wymiana poziomów c.c. W
Usuniecie nieszczelności instalacji
Wod-kan-gaz

VIII

ROBOTY INSTALACYJNE
C.O.

Ogółem:
Piaskowa lub
1-Maja 108

210 000
2 piony

90 000

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI
OSIEDLA ZAWODZIE W 2015 ROKU
B.M.Cassino 1,3

100 000
20 000

w ynikające z przeglądu

oraz zgłoszeń

Ogółem:

10 000

PROJEKT PLANU RZECZOWO–FINANSOWEGO FUNDUSZU
REMONTOWEGO „B” NA ROK 2016
Wymiana grzejników
POZ.
1

I
I.1

RODZAJ
I OPIS ROBÓT

2

WYMIANA STOLARKI
OKIENNEJ w tym:
REALIZOWANA PRZEZ
SPÓŁDZIELNIĘ

I.1.1

W MIESZKANIACH

I.1.2

NA KLATKACH SCHOD.

ADRES
BUDYNKU

Wartość
robót

3

Ogółem:
Razem:

110 m2

4

IX,1

70 000

IX,2

40 000

ZAŁ.NR 1
55 m2

40 000

I POM.OGÓLNEGO UŻYTKU

I.2

VIII,1
IX

IX,3
X
XI

REALIZOWANA PRZEZ
UŻYTKOWNIKÓW MIESZKAŃ WE WŁASNYM
ZAKRESIE KOSZTY REFUNDACJI

II
II.1

WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
REALIZOWANEJ PRZEZ

ZAŁ.NR 2

W TYM : NA KLATKACH SCHOD.

Hałubki 2-2a

2 szt

I POM.OGÓLNEGO UŻYTKU

1-Maja 122-126

3 szt

DO MIESZKAŃ

III
IV
IV.1.
V

ROBOTY STOLARSKIE
ROBOTY DEKARSKIE

Ogółem:
Ogółem:

ROBOTY MURARSKO
TYNKARSKIE

Ogółem:

35 000

40 000

Osiedle

V,3
VI
VII

wg zgłoszeń
Remont balkonów
Osiedle
Roboty z przeglądu technicznego
Uzupełnienie kratek wentylacyjnych B.M.Cassino 8-20
1-Maja 122-126,144-146
w stropodachu
Ogółem:
ROBOTY MALARSKIE
Ogółem:
ROBOTY INSTALACYJNE

VII,1

Wykonanie inst.ppoż

Piaskowa lub
1-Maja 108

VII, 2
VII,3

Wymiana poziomów c.c. W
Usuniecie nieszczelności instalacji
Wod-kan-gaz

B.M.Cassino 1,3

VIII

ROBOTY INSTALACYJNE
C.O.

WOD-KAN, GAZ, C.C.W.

10 000
10 000

0
0
35 000

(dot.drzwi zew.wejśćiowych)

Roboty z przeglądu technicznego

30 000

20 000

Ogółem:

SPÓŁDZIELNIĘ

II.2

V,1
V,2

55 m2

15 000
15 000
10 000

0
210 000
2 piony

w ynikające z przeglądu

90 000

Wymiana grzejników
w pom. ogólnego użytku

XII,1
XIII
XIII,1
XIII.2
XIII.3

XIII.4
XIII,5
XIII,6
XIV
XIV,1
XIV.2
XIV,3
XIV,4
XIV,5
XIV,6
XV
XV,1
XVI

100 000
20 000

XVII

10 000

XIX

oraz zgłoszeń

Ogółem:

XI.1
XII

XVIII

w pom. ogólnego użytku

ROBOTY
ELEKTRYCZNE

Modernizacja instalacji oświetleniowej B.M.Cassino 8 i 20 2 klatki
lampy typu LED
Wykonanie oświetlenia lampy
Staszica, Piaskowa 4 szt
parkowe
Roboty z przeglądu technicznego

REMONTY INSTALACJI
AZART
REMONT INSTALACJI
DOMOFONOWEJ

XIV,4
Hałubki 2-2a
XIV,5 Spłata kredytu (modernizacja 2014 )
WSPÓLNE
SPRAWY
ZAWODZIE
Spłata kredytu
(modernizacjaOSIEDLA
2015 )
B.M.Cassino
5,8,20
XIV,6
Ogółem:
XV
INNE ROBOTY
XV,1 Inne roboty

23 600
46 500

35 000
35 000

13 000
15 000

0
20 000

Ogółem:

Remont instalacji domofonowej

ELEWACYJNE

Modernizacja docieplenia elewacji
Remont balkonów

Ogółem:

405 330

1-Maja 110a

MAŁA ARCHITEKTURA

Ogółem:

405 330
224300

4 klatki

B.M.Cassino 5, 8-20
Renowacja zieleni
B.M.Cassino 8
Likwidacja komory c.o
B.M.Cassino 1-3
Remont drogi
Wykonanie chodnika wzdłuż boiska B.M.Cassino 8-20
Hałubki 2
Naprawa nawierzchni drogi

650 m2

Naprawa nawierzchni przed garażem

1-Maja 110-112

56 m2

REMONTY DŹWIGÓW

Ogółem:

Remonty bieżące
Remont dźwigu
Remont dźwigu

Osiedle
Staszica 3
B.M.Cassino 16

Spłata kredytu (modernizacja 2012)
Spłata kredytu (modernizacja 2014 )
Spłata kredytu (modernizacja 2015 )

Staszica 3 i B.M.C 10
Hałubki 2-2a
B.M.Cassino 5,8,20

INNE ROBOTY

Ogółem:

Inne roboty

ODSETKI DOT.SPŁATY POŻYCZKI
Z FUNDUSZU INTERWENCYJNEGO

KOSZTY OGÓŁEM
( suma poz.I -XVIII)
WPŁYWY ROKU

575 m2
31,20 m2
40 m2

20 000

13 000

8 000
172 500
8 000
8 000
14 800

344 500
1 szt
1 szt

140 000
65 000
65 000
4 400
23 600
46 500

35 000
35 000

ODPIS NA FUNDUSZ
INTERWENCYJNY
SPŁATA RAT POŻYCZKI
Z FUNDUSZU INTERWENCYJNEGO

lampy typu LED
z tytułu opłat za lokale).   
Wykonanie oświetlenia lampy
Staszica, Piaskowa 4 szt
000
ZAŁOŻENIA
DZIAŁALNOŚCI  
Plan kosztów i 13
przychodów
sporządzony został
parkowe
GOSPODARCZEJ  OSIEDLA  
w
oparciu
o
znajomość
kosztów
poniesionych
Roboty z przeglądu technicznego
15 000
ZAWODZIE NA  2016  ROK
w poprzednim roku obrachunkowym i nie uwzględIX,3
Ogółem: nia  wzrostu cen i podatków, które nastąpią na
X
REMONTY INSTALACJI
Działania
Administracji Osiedla zmierzają do przełomie roku.  
AZART
0
dalszej
poprawy
XI
REMONTstandardów
INSTALACJIzamieszkania  i utrzyProjekt planu remontów został skonstruowany
Ogółem:
20 000 kontrole obiektów i przeDOMOFONOWEJ
mania  budynków
we właściwym stanie
tech- w oparciu o okresowe
B.M.Cassino
nicznym.
glądy  zasobów osiedla i przyjęty na posiedzeniu
Remont instalacji
domofonowej
14,opłaty
16, 18, 20
4 klatki
20 000
XI.1
Podstawowym
źródłem
finansowania są
plenarnym w miesiącu październiku 2015 r. Plan
Ogółem:
XII
ELEWACYJNE
405 330
eksploatacyjne
oraz na fundusz remontowy.
remontów  ograniczony jest wielkością  środków
Modernizacja docieplenia elewacji
Projekt planu gospodarczo-finansowego na finansowych, jakimi osiedle będzie dysponowało
1-Maja 110a
XII,1 Remont balkonów
405 330
rok 2016 dla osiedla został przyjęty na plenar- w 2015 roku.
Ogółem:
224300
XIII
MAŁA ARCHITEKTURA
nym
posiedzeniu Rady Osiedla, które odbyło
się
650 m2
B.M.Cassino 5, 8-20
13
XIII,1 Renowacja zieleni
W załączeniu
do000
założeń – powyżej – przedw
październiku
r. c.o
B.M.Cassino 8
8 000
Likwidacja2015
komory
XIII.2
stawiamy
w
formie
tabelarycznej
projekt planu
Zbiorczy
plan
doty- 1-3 575 m2
B.M.Cassino
172 500
XIII.3
Remont
drogikosztów i przychodów
remontów
na
rok
2016.
Wpływy
roku zostaną
czących
eksploatacji
w roku
w lokalach
31,20 m2
B.M.Cassino 8-20
8 000
chodnika
wzdłuż2015
boiska
XIII.4 Wykonanie
zasilone
pożyczką
z
funduszu
interwencyjnego.
40 m2
Hałubkizł,
2
8 000
nawierzchnina
drogi
mieszkalnych
kwotę 5.058.900
XIII,5 Naprawaokreślono
56 m2 planu14
Naprawa 4.903.690
nawierzchni zł
przed
110-112 Projekt
800
i zamierzeń
działalności spoXIII,6wpływach
przy
(cogarażem
daje wynik1-Maja
ujemny
Ogółem:
XIV
REMONTY
DŹWIGÓW
344 500
osiedla został przyjęty na pow
wysokości
155.210
zł). Uwzględniając
koszty łeczno-kulturalnej
bieżące
Osiedle
140 000
XIV,1 Remonty
Rady Osiedla w październiku
podatku
dochodowego
od osób prawnych
CIT, siedzeniu planarnym
Remont dźwigu
3
65 000
XIV.2 otwarcia
2015 r.1 sztPlanowane
koszty wynoszą 158.600zł,
bilans
roku 2015 oraz pożytki Staszica
z najmu
1 szt
B.M.Cassino 16
65 000
XIV,3 Remont dźwigu
lokali użytkowych,
prognozowane zamknięcie
przy wpływach 159.000
zł.
Spłata kredytu (modernizacja 2012)
Staszica 3 i B.M.C 10
4 400

IX,2

Ogółem:

14 000

B.M.Cassino
14, 16, 18, 20

10 000 XX
Ogółem:
ROBOTY
42 000
Łącznie
do końca 2015 roku  planujemy zorga- roku wyniesie około 17.820 zł (bez uwzględnieELEKTRYCZNE
Modernizacja
instalacji
oświetleniowej
B.M.Cassino 8
i 20
2 klatki centralnego
14 000 ogrzewania i zaległości
IX,1
nia
kosztów
nizować
150 imprez
dla  około
2400 osób.

VIII,1
IX

10 000

42 000

Ogółem:

22 830
0
0

1 478 960

1 129 484

Klub Osiedlowy „Trzynastka” zaprasza do
udziału w imprezach i zajęciach stałych organizowanych dla mieszkańców w zależności od
zainteresowań i potrzeb.  
W 2016 roku planujemy zorganizować 140  imprez dla około 2400 uczestników . Przewidywany
koszt działalności wyniesie 82.600 zł, w tym przewidywany koszt wyjazdu dla seniorów 58.500 zł.
W klubie kontynuowane będą  zajęcia w ramach
kół zainteresowań: klub seniora, aerobik dla pań ,
gimnastyka usprawniająca, siatkówka dla młodzieży i dorosłych, nauka języka angielskiego dla dorosłych, sekcja remi-brydża, zespół wokalny oraz
inne w zależności od zapotrzebowania środowiska.
Organizowane  będą imprezy okolicznościowe dla dzieci i dorosłych, wspólne  wyjścia do
placówek  kultury,  wycieczki krajoznawcze.
Wzorem roku ubiegłego na życzenie seniorów
planowany jest w czerwcu wyjazd wypoczynkowy
nad polskie morze.
Katowice dn. 9.11.20115 r.
Kierownik Administracji
Teresa Galbarczyk
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Wniosek złożony na Zebraniu Osiedlowym
w dniu 26.11.2014 roku
– Wystąpić do Urzędu Miasta Katowice
o zwiększenie nadzoru i personalnej odpowiedzialności za prowadzenie robót oraz
prawidłowe oznaczenie i zabezpieczenie dróg
i ciągów pieszych na czas przebudowy ul.
1 Maja i Bohaterów Monte Cassino.

bót, utrzymanie porządku na budowie, zachowanie właściwego stanu oznakowania,
utrzymanie w należytym stanie przejść, jezdni
i dojazdów do posesji oraz zabezpieczenie
rejonu prowadzenia robót przed dostępem
osób postronnych. Powyższe zalecenia zostały
wpisane do dziennika budowy.
W dniu 16.06.2015 r. odbyło się spotkanie w związku z realizacją przedmiotowej
inwestycji, w którym udział wzięli: Teresa
Galbarczyk, Eugeniusz Dyczka, Łukasz
Mierzejewski, Witold Kołakowski oraz
przedstawiciel Urzędu Miasta Katowice.
W dniu 22.06.2015 r. Do KSM wpłynęło pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji Adama
Kochańskiego dot. podjętych działań, przy
realizacji inwestycji „Modernizacja ul. 1 Maja
na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli
tramwajowej w Katowicach-Zawodziu.

– Wniosek wykonany:
Spółdzielnia wystąpiła do Urzędu Miasta
Katowice pismem znak MZ-061/2149/2015
z dnia 4.02.2015 roku, w którym przedstawiła
wnioski Zebrań Osiedlowych dotyczące spraw
leżących w kompetencji służb miejskichz prośbą o podjęcie działań zmierzających
do ich realizacji. Powyższy wniosek został
ujęty w przedmiotowym piśmie.
Przewodnicząca Rady Miasta Katowice
Krystyna Siejna pismem z dnia 11.02.2015
r. powiadomiła Spółdzielnię o przekazaniu
wniosków do wiadomości Prezydenta KatoPostulaty i zapytania
wic i radnych Rady Miasta Katowice w celu
oraz odpowiedzi
ich rozpatrzenia.
wniesione na spotkaniu
Do Spółdzielni wpłynęło pismo WicepreZarządu i członków
zydenta Miasta Katowice Krzysztofa Mikuły
z dnia 5.03.2015 r. Informujące, że zwrócono organów samorządowych KSM
z Prezydentem Katowic
się do firmy “ DROGOPOL ZW” z żądaniem
Panem Marcinem Krupą
podjęcia działań mających na celu zwiększenie
i Wiceprezydentem
nadzoru nad realizacją właściwego zabezPanem Bogumiłem Sobulą,
pieczenia drogi i ciągów pieszych w rejonie
które odbyło się w dniu
przebudowy ulic 1 Maja i Bohaterów Monte
26 marca 2015 roku
Cassino aż do pętli tramwajowej Zawodzie.
(są to cytaty dosłowne)
Wskazano na konieczność przeprowadzenia kontroli przed i po zakończeniu robót.
VII. Sprawy związane z infrastrukturą
Kontrole te mają objąć przede wszystkim:
stan bezpieczeństwa przy prowadzeniu ro- komunikacyjną miasta:
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/.../ Mieszkańcy oczekują również:/.../
-zwiększenia nadzoru nad prowadzeniem
robót dotyczących remontu ulicy 1 Maja
oraz pilne doprowadzenie do zmniejszenia
utrudnień związanych z ww. remontem dla
mieszkańców osiedla Zawodzia,
– Odpowiedź Urzędu Miasta z dnia
6.X.2015 r. brzmi:
W sprawie remontu ulicy 1 Maja w Katowicach w dniu 26 listopada 2014 r. kierownik
budowy i inspektor nadzoru uczestniczyli
w Zebraniu Osiedlowym, na którym zapoznali
się ze zdaniem mieszkańców dotyczącym
prowadzonych robót. Wówczas Wydział
Inwestycji wystąpił do wykonawcy, tj. firmy
„DROGOPOL ZW” o przestrzeganie obowiązku prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowników
drogi oraz o zabezpieczenie terenu budowy
w miejscach niebezpiecznych przed dostępem
osób postronnych.
Ponadto okresowo odbywały się przeglądy
terenu budowy pod względem bezpieczeństwa prowadzonych robót oraz bezpieczeństwa użytkowników ulicy. Inwestycja
została zakończona w dniu 22 sierpnia br.

WSPÓLNE SPRAWY OSIEDLA ZAWODZIE

