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Na podstawie z § 99 ust. 3 i 4 Statutu KSM,
Zarząd Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
oraz Administracja i Rada Osiedla
zapraszają na Zebranie Osiedlowe
OSIEDLA ZAWODZIE
które odbędzie się w poniedziałek,
11 marca 2019 roku,
o godz. 1600 w Sali Konferencyjnej KSM
przy ul. Klonowej 35 c w Katowicach

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Z DZIAŁALNOŚCI W 2018 ROKU
SZANOWNI SPÓŁDZIELCY!

a także innych zadań wynikających z obowiązuniczych, oraz innych prawnie dostępnych form
dochodzenia należności Spółdzielni,
jących przepisów prawa, w tym ustaw, zwłaszcza
arząd Katowickiej Spółdzielni Miesz- tych, które nakazywały wykonanie określonych 3. prowadzeniem niezbędnych czynności organizacyjno-prawnych i finansowych przy
kaniowej, zgodnie z postanowieniami czynności, czy też poddanie się określonym konrealizacji wniosków członków związanych
Statutu KSM przedstawia niniejszym trolom i lustracjom.
z ustanawianiem spółdzielczych praw do
Prace Spółdzielni na przestrzeni 2018 roku
Członkom KSM okresową (roczną) informację
lokali lub ich przekształceniem w odrębną
sprawozdawczą dotyczącą działalności i sytuacji prowadzone były – w znacznej mierze jako kontywłasność, przygotowaniem i podejmowaekonomicznej naszego przedsiębiorstwa spółdziel- nuacja różnorodnych działań na zasadzie ciągłości
niem wymaganych w procesie przekształceń
czego w roku 2018. Zawarte w informacji dane zo- – w obszarach związanych z:
majątkowych uchwał Zarządu (określających
stały sporządzone na bazie sprawozdań za okres od 1. realizacją zadań ujętych w planach roczodrębną własność lokali w poszczególnych
1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. (według stanu na dzień
nych uchwalonych przez Radę Nadzorczą
nieruchomościach budynkowych) oraz ich
30.01.2019 r.).
i Walne Zgromadzenie KSM, uszczegółowiobieżącą aktualizację dostosowującą ich treści
Działalność Spółdzielni koncentrowała się
nych w planach wycinkowych określonych dla
do nowych stanów faktycznych w wyniku
przede wszystkim na realizacji zadań wynikających
wydzielonych na wewnętrzny rozrachunek
zachodzących w tym okresie zmian, kontyz rocznego planu gospodarczo-finansowego oraz
jednostek organizacyjnych KSM (osiedli)
nuowaniem wieloletnich starań i prac zmiedziałalności społeczno-kulturalnej i oświatowej zauchwalonych przez samorządy osiedlowe,
rzających do finalizacji porządkowania spraw
twierdzonego przez Radę Nadzorczą KSM Uchwałą 2. dążeniem do uzyskania w gospodarce właściterenowo-prawnych w stosunku do części
nr 1/2018 z dnia 20.02.2018 r., a także na zawych relacji i wskaźników ekonomicznych
nieruchomości i mienia spółdzielczego,
łożeniach i zadaniach przyjętych stosownymi
oraz utrzymanie właściwej sytuacji finansowej
uchwałami przez Walne Zgromadzenie KSM odSpółdzielni, m. in. poprzez racjonalne gospo- 4. prowadzeniem szeregu czasochłonnych czynności związanych z wdrożeniem w życie
bytego w dwu częściach w dniach 25 i 26 czerwca
darowanie posiadanymi środkami finansowyobowiązujących od 9.09.2017 roku nowych
2018 roku, w tym m. in. określonych w Strategii
mi, intensyfikację windykacji zaległych opłat
uregulowań prawnych dotyczących spółEkonomicznej KSM oraz na wykonywaniu zarówzwiązanych z korzystaniem z lokali, a także
dzielni mieszkaniowych istotnych zwłaszcza
no długoterminowych, jak i bieżących wskazań
mienia Spółdzielni z wykorzystaniem procedur
w przedmiocie członkostwa w spółdzielni,
i zaleceń organów samorządowych Spółdzielni,
wewnątrzspółdzielczych, sądowych i komorfunkcjonowania organów samorządowych
spółdzielni oraz innych przepisów, a w tym
Wykres nr nr 1
zasad gospodarowania funduszami,
STRUKTURA WARTOŚCI MAJĄTKU TRWAŁEGO KSM W 2018 ROKU
5. dążeniem do uzyskania korzystnych dla
Spółdzielni i Spółdzielców zapisów w nowo
pozostałe środki trwałe (dźwigi
grunty własne i prawa
opracowanych przez Radę Miasta planach
i urządzenia)
wieczystego użytkowania 17.245
2.175 tys. zł, tj. 0,90%
zagospodarowania przestrzennego Katowic,
tys. zł, tj. 7,17%
6. bieżącym monitorowaniem i analizowaniem
podstaw prawnych i przepisów wykonawczych
w odniesieniu do założonego w planach zakresu rzeczowego i finansowego, niezbędnych
do prawidłowej realizacji zadań remontowych
i modernizacyjnych (mających na względzie poprawę warunków technicznych
i bezpiecznego zamieszkiwania oraz poprawę
estetyki zasobów, czy też stworzenie możliwości uzyskania oszczędności w zużyciu
mediów, a także optymalizację wydatków
zarówno w części „A”, jak i w części „B”
funduszu remontowego).
Analizując sytuację naszej Spółdzielni w bieżącym działaniu na przestrzeni minionego roku
budynki i obiekty inżynierii
mimo szeregu niekorzystnych uwarunkowań zewlądowej i wodnej
nętrznych i wewnętrznych mających wpływ na
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221.100 tys. zł, tj. 91,93%

WSPÓLNE SPRAWY OSIEDLA ZAWODZIE
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prowadzoną działalność gospodarczą należy zauważyć – bo na to wskazują uzyskane parametry
ekonomiczne – że naszej Spółdzielni udało się
zakończyć miniony rok relatywnie pozytywnymi
wynikami.
Roczne sprawozdanie finansowe Zarządu, jak
co roku, zostanie sporządzone po zamknięciu roku
obrachunkowego i będzie poddane badaniu przez
biegłych rewidentów księgowych wybranych
(w drodze konkursu ofert) przez Radę Nadzorczą
KSM, a ich ocena znajdzie potwierdzenie wydaniem stosownej, wymaganej przepisami ustawy
o rachunkowości, opinii wraz z raportem – po
zakończeniu badania. Dokumenty te zostaną
w obowiązującym trybie przedstawione Spółdzielcom, wraz z materiałami sprawozdawczymi, przed
Walnym Zgromadzeniem w I półroczu 2019 roku.
Dane do oceny sytuacji ekonomicznej i gospodarczej Spółdzielni w poszczególnych elementach
składowych sprawozdania przedstawiają się następująco:
I. FUNDUSZE SPÓŁDZIELNI
Fundusze własne obejmują fundusz podstawowy (udziałowy i wkładów) oraz fundusz zasobowy. Wartość funduszy własnych
na przestrzeni lat ulega zmniejszeniu głównie
w związku z procesem wyodrębniania własności
lokali dotychczas zajmowanych na podstawie
spółdzielczego prawa do lokali. Prognozowany
na koniec roku sprawozdawczego 2018 stan funduszy podstawowych netto zamknie się saldem
224.426.433 zł, co oznacza ich zmniejszenie w sto-

sunku do roku poprzedniego o kwotę 12.486.933
zł, tj. 5,3%.
Fundusze celowe Spółdzielni, w skład których
wchodzą: fundusz interwencyjny oraz fundusz
remontowy (wewnętrznie dzielony na dwie części „A” i „B”) według przewidywań zamkną się
saldami dodatnimi, potwierdzając skuteczność
zastosowanych zintegrowanych w tym kierunku
wysiłków podejmowanych przez Zarząd, Radę
Nadzorczą i Rady Osiedlowe.
II. MAJĄTEK TRWAŁY
Wartość majątku trwałego ogółem netto Spółdzielni na koniec 2018 roku wyniesie 240.520 tys.
zł, z czego przypada:
n na budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 221.100 tys. zł, tj. 91,93%,
n grunty własne i prawa wieczystego użytkowania - 17.245 tys. zł, tj. 7,17%,
n pozostałe środki trwałe (dźwigi i urządzenia)
- 2.175 tys. zł, tj. 0,90%.
Przewagę w strukturze majątku trwałego stanowiły - 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, chodniki, place zabaw, itd.).
Ogółem w latach 2008-2018 nastąpiło
zmniejszenie majątku trwałego Spółdzielni
w sumie o 346.052 tys. zł - z czego w związku
z procesem wyodrębniania własności lokali na
rzecz poszczególnych użytkowników o 263.089
tys. zł - ale w Zarządzie Spółdzielni nadal po-

zostaje majątek trwały o wartości wynoszącej
503.609 tys. zł.
Strukturę majątku trwałego przedstawia
wykres nr 1 na str. 1.
III. SPRAWY CZŁONKOWSKIE
Na koniec 2018 roku wg rejestrów Spółdzielni
członkostwem KSM legitymowało się 18.438 osób.
Ponadto posiadamy w ewidencji jeszcze 2.921
kandydatów na członków KSM (zarejestrowanych w latach 80. ubiegłego wieku).
Wskutek zastosowania znowelizowanych
przepisów Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku
– jedni członkowie bez własnej inicjatywy
i decyzji z mocy ustawy zostają pozbawieni
członkostwa (są wykreślani z rejestru członków
KSM), natomiast inne osoby zamieszkujące
w zasobach Spółdzielni (lecz dotąd nie zrzeszone) – obligatoryjnie to członkostwo uzyskują
z mocy prawa poprzez stosowny wpis do rejestru
(odwołań obywateli od skutków tych prowadzonych przez Spółdzielnię czynności ustawa nie
przewiduje).
IV. GOSPODARKA
ZASOBAMI SPÓŁDZIELNI
Na zasoby Spółdzielni (łącznie – własne i mienie wyodrębnione pozostające
w ustawowym zarządzie Spółdzielni) składają się:
346 budynków mieszkalnych wielorodzinnych
o 19.096 mieszkaniach, 3 domki jednorodzinne,
742 garaże wolno stojące i 26 wolno stojącch
pawilonów handlowych. Zarządzanie i admini-

Wykres nr nr 2

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH W OSIEDLACH KSM W 2018 ROKU
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU KSM Z DZIAŁALNOŚCI W 2018 ROKU
strowanie zasobami prowadzone jest w oparciu
o 17 wyodrębnionych organizacyjnie i ekonomicznie osiedli (w ramach 16 administracji) oraz Centrum Zarządzająco-Usługowe (komórki zarządu
ogólnego Spółdzielni), zwane dalej „Centrum”,
przy wykorzystaniu również strukturalnie wyodrębnionych dla realizacji określonych zadań
(usług) specjalistycznych oraz działających na
wewnętrznym rozrachunku gospodarczym czterech
Zakładów Celowych.
Liczbę mieszkań w poszczególnych osiedlach
przedstawia wykres nr 2 na str. 2.
Koszty gospodarki zasobami w 2018 roku,
w skali całej Spółdzielni (łącznie wszystkie osiedla) obejmujące: koszty utrzymania
i bieżącej eksploatacji nieruchomości wraz
z kosztami zużycia zimnej wody i odprowadzenia
ścieków w lokalach i częściach wspólnych nieruchomości oraz koszty dostawy i zużycia ciepła
i podgrzania wody w lokalach, a także nakłady
poniesione z funduszu remontowego części „A”
i „B” wyniosły ogółem 128.836.382 zł, stanowiąc 96,28% kosztów planowanych, natomiast
na pokrycie tych kosztów naliczone w ramach
odpisów wpływy z opłat za lokale stanowiły kwotę
133.194.610 zł, (tj. 98,44% wpływów planowanych), co wskazuje, że naliczone roczne wpływy
(według szacunku) zapewniają pokrycie kosztów,
gdyż są wyższe od poniesionych kosztów o kwotę
4.358.228 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 memoriałowa, a nie kasowa.
Powyższe oznacza, iż po stronie „wpływów” nie uwzględnia się występujących
w opłatach za lokale zaległości płatniczych i „niedopłat” oraz rozliczeń dostawy mediów przypadających na przełomie roku kalendarzowego. Wynik
roku skorygowany o naliczony i odprowadzony do
budżetu państwa podatek dochodowy oraz pożytki
z działalności gospodarczej Spółdzielni, a także
po uwzględnieniu bilansów otwarcia winien zamknąć się nadwyżką w wysokości 5.504.038 zł
(obliczonej także memoriałowo).

Wykres nr nr 3
STRUKTURA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI SPÓŁDZIELNI KSM
W 2018 ROKU
eksploatacja (łącznie z kosztami
zimnej wody i odprowadzeniem
ścieków)
43,52%

nakłady na fundusz remontowy
część " A" i część " B"
32,10%

koszty energii cieplnej
24,38%

Strukturę kosztów i wpływów gospodarki
zasobami Spółdzielni ogółem za rok 2018
prezentują graficznie wykresy nr 3 i 4.

2.
Sytuacja w poszczególnych częściach struktu- n
ralnych gospodarki zasobami Spółdzielni w roku
2018 przedstawia się, jak niżej:
n
1. eksploatacja podstawowa
– koszty i wpływy dotyczące eksploatacji zasobów (bez kosztów ciepła i podgrzania wody):
n koszty poniesione: 56.074.423 zł, co odpowiada wykonaniu kosztów planowanych
w 96,41%; stanowią one 43,52% kosztów
gospodarki zasobami Spółdzielni,
n wpływy: 57.703.420 zł, tj. 98,11% wpły- n
wów planowanych,
n wynik netto po uwzględnieniu nadwyżki z lat
ubiegłych (B.O.), odprowadzonego należnego
budżetowi państwa podatku dochodowego
i pożytków - wynosi 4.486.507 zł.
Uszczegółowiona informacja o sytuacji ekonomicznej i wynikach działania Osiedli jest 3.
prezentowana odrębnie - w sprawozdaniach –
opracowanych przez poszczególne Kierownictwa Osiedli i Rady Osiedlowe - na potrzeby

Wykres nr nr 4
STRUKTURA WPŁYWÓW (NALICZONYCH)
GOSPODARKI ZASOBAMI SPÓŁDZIELNI KSM W 2018 ROKU
eksploatacja (łącznie z zimną
wodą i odprowadzeniem
ścieków)
43,32%

odpis na fundusz remontowy
część " A" i część " B"
31,05%

n

energia cieplna
25,63%
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okresowych (corocznych) Zebrań Osiedlowych.
dostawa ciepła
koszty roczne: 31.412.329 zł, stanowią one
24,38% kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni,
wpływy zaliczkowe (do rozliczenia)
34.141.560 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,
bez uwzględnienia opóźnień i zaległości w bieżącym wnoszeniu opłat),
wynik netto (różnica między kwotą wpłat
zaliczkowych do rozliczenia i wysokością
poniesionych w roku kalendarzowym kosztów rzeczywistych - wg faktur) przejściowo
wyniesie w rachunku ciągnionym, tj. uwzględniając B.O. 1.017.531 zł (do rozliczenia
w przyszłym okresie).
remonty
koszty remontów oraz wpływy na ten cel są
odnoszone i rozliczane w ramach funduszu
remontowego część „A” i „B”.
Gospodarka remontowa prowadzona była
w roku sprawozdawczym w oparciu o stosowne plany przyjęte przez właściwe ustawowo
i statutowo organy Spółdzielni (Rady Osiedli,
Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie) oraz
odpowiednie regulaminy wewnętrzne, jak
i w powiązaniu z obowiązującą dla całej Spółdzielni - Strategią Ekonomiczną. Zakres finansowy i rzeczowy rocznych wydatków funduszu
określiła Rada Nadzorcza na podstawie planów
krótkookresowych wycinkowych przyjętych
przez Rady Osiedla (przedstawionych na Zebraniach Osiedlowych), a zaakceptowane
w uchwale kierunkowej na 2018 rok przez
Walne Zgromadzenie (odbyte w dwóch częściach w dniach 25 i 26 czerwca 2018 roku).
Realizacją remontów w Spółdzielni zajmują
się:
Osiedla KSM – w granicach dyspozycji funduszem remontowym część „B” – gdzie tę
część opłat miesięcznych w formie stawki
odpisu na fundusz remontowy część „B” usta(Ciąg dalszy na str. 4)
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lają poszczególne Rady Osiedli w relacji do
przyjętych osiedlowych planów wydatków
remontowych, uczestniczące także w wyborze
wykonawców tych prac i w odbiorach powykonawczych,
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 oraz odnoszącej się do tzw. działań
energooszczędnych uchwala Rada Nadzorcza.
W finansowanych z funduszu remontowego
część „A” odbiorach robót wykonywanych
w poszczególnych osiedlach uczestniczą obok
przedstawicieli „Centrum Z-U”, także przedstawiciele administracji i Rad Osiedli (czyli
mieszkańców).
W roku 2018:
koszty i wpływy dotyczące funduszu remontowego część „A” wynosiły:
koszty poniesione – ogółem 15.343.911 zł, co
odpowiada wykonaniu kosztów planowanych
w 97,61%,
wpływy – ogółem 24.255.818 zł, tj. 99,37%
wpływów planowanych,
wynik finansowy roku na funduszu remontowym część „A” wynosi 8.911.907 zł, natomiast liczony w rachunku ciągnionym wynosi
27.469.782 zł,
koszty i wpływy dotyczące funduszu remontowego część „B” wynosiły:
koszty poniesione – ogółem 16.677.024 zł, co
odpowiada wykonaniu kosztów planowanych
w 82,72%,
wpływy razem (uwzględniające realizację
Uchwały RN nr 86/2013 z dnia 26.11.2013
roku i Uchwały RN nr 65/2015 z dnia
2.07.2015 roku oraz pożyczkę z funduszu
interwencyjnego) – 17.867.975 zł, tj. 97,74%
wpływów planowanych,
wynik finansowy roku na funduszu remontowym część „B” wynosi 1.190.951 zł, natomiast
liczony w rachunku ciągnionym (wynikający z zasady rachunkowości memoriałowej)
6.155.177 zł.
V. ZALEGŁOŚCI
W OPŁATACH I WINDYKACJA
NALEŻNOŚCI SPÓŁDZIELNI

Bieżącą możliwość realizacji rzeczowych zadań planowych, jak i płynność finansową Spółdzielni ogranicza występujące zjawisko zadłużeń
finansowych mieszkańców będące następstwem
niezachowania statutowych terminów wnoszenia
opłat z tytułu użytkowania poszczególnych lokali
(mieszkalnych i niemieszkalnych).
Zaległości w 2018 roku kształtują się na
poziomie 9,5 mln zł. Poziom wskaźnika zaległości w opłatach liczony w stosunku do wpływów memoriałowych w 2018 roku oscyluje
w granicach 6,51%, co wskazuje na tendencję malejącą (w stosunku do roku ubiegłego).
W naszej ocenie stan zobowiązań wynikający
z niedochowania terminów wnoszenia opłat,
bądź „czasowego kredytowania” budżetu do-
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mowego niedokonywaniem opłat za korzystanie
z lokali na rzecz Spółdzielni, jest głównie efektem
niekorzystnych zjawisk gospodarczych, życiowych
lub też celowych działań osób zobowiązanych
do zapłaty, a w konsekwencji „kredytowania się
kosztem innych spółdzielców”.
W okresie od 1.01.2018 roku do 31.12.2018
roku dla poprawy sytuacji na odcinku zwindykowania należności Spółdzielni uruchomiono szereg
działań, a w szczególności:
n wysłano 5.216 indywidualnych wezwań do zapłaty,
n rozpatrywano wnioski o zgodę na ratalną
spłatę lub prolongatę terminu spłaty zadłużeń
– pozytywnie załatwiono wnioski 122 osób,
n zawarto 56 dwustronnych ugód o ratalną spłatę
zadłużenia, łączna kwota należności objęta
ugodami wyniosła 207.993 zł, wpłaty tytułem
spłaty rat wyniosły łącznie 116.703 zł,
n 58 mieszkańców kontynuuje długoterminową ratalną spłatę niedopłat wynikających
z rozliczenia zużycia mediów,
n odbyło się 12 posiedzeń Zarządu, na które
zaproszonych zostało łącznie 267 zadłużonych mieszkańców,
n przekazano 113 spraw do Działu Obsługi
Prawnej celem skierowania na drogę postępowania sądowego,
n do Urzędu Miasta Katowice przesłano 246
wezwań do zapłaty wraz z propozycjami ugód o zapłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych na kwotę
566.023 zł, w wyniku czego zawarto 135 ugód
i uzyskano z tego tytułu wpływ 335.510 zł,
n potwierdzono 590 wniosków skierowanych do
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o pomoc finansową dla konkretnych mieszkańców
w formie dodatków mieszkaniowych, pomoc
taką uzyskało 290 gospodarstw domowych na
łączną kwotę 929.961 zł,
n 545 spraw przekazano do windykacji prowadzonej przez zewnętrzne specjalistyczne
firmy windykacyjne,
n dokonano 5 wpisów do Krajowego Rejestru Długów,
n skierowano na drogę sądową 230 pozwów
o zapłatę w sprawie zadłużeń z tytułu opłat
i czynszów,
n wszczęto 2 pozwy o eksmisję z lokali użytkowych,
n skierowano do sądu 9 wniosków o stwierdzenie
nabycia spadku w celu ustalenia uprawnionych
do spółdzielczych własnościowych praw do
lokali lub własności lokali,
n skierowano na drogę sądową i administracyjną
41 wniosków w sprawach innych (droga ta jest
stosowana w kwestiach takich, jak: zasiedzenie, najem, zawezwanie do próby ugodowej,
wpis do KRS, wpis do ksiąg wieczystych,
zgłoszenia wierzytelności do upadłości).
VI. INWESTYCJE
Spółdzielnia – respektując zalecaną przez Radę
Nadzorczą i Walne Zgromadzenie kontynuację
także w roku 2018 polityki spowolnienia procesów
przygotowania i realizacji nowych inwestycji –
ograniczyła w tej dziedzinie swoje czynności w zasadzie do przeprowadzenia niezbędnych uzgodnień
i aktualizacji wskazań lokalizacyjnych uzyskanych
w latach poprzednich. W szczególności miało
to zastosowanie do tej części przyszłościowych

zamierzeń inwestycyjnych, co do których ich
przygotowanie dokumentacyjno-prawne oraz
ewentualne realizacje nadal limitowały występujące obiektywnie uwarunkowania zewnętrzne
(uniemożliwiające efektywne wdrożenie procedur
wykonawczych w najbliższym okresie) - toteż
proces przygotowania inwestycji ograniczony
został do niezbędnych działań - umożliwiających
w każdej chwili rozpoczęcie cyklu przygotowania
dokumentacyjnego, ale nie powodujących powstawania z tego tytułu na obecnym etapie nadmiernych dla Spółdzielni kosztów (tj. określonych
jako „bezkosztowych”) lub nisko nakładowych.
Poniesione w roku sprawozdawczym nakłady
inwestycyjne, dotyczące zarówno przyszłych
inwestycji będących aktualnie w fazie przygotowania, jak i realizacji - łącznie wyniosły w 2018
roku 930.977 zł.
Stan realizacji w roku 2018 wg zadań rzeczowych przedstawia się następująco:
n Inwestycje w przygotowaniu:
– parking wielopoziomowy w osiedlu Kukuczki,
przy ul. Podhalańskiej - nakłady finansowe
ograniczono do bieżących kosztów eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem terenu
oraz opracowania analizy możliwości zagospodarowania terenu (koncepcja parkingu naziemnego),
– budynek mieszkalny w osiedlu Ligota, przy
ul. Ligockiej - nie poniesiono nakładów,
– zespół mieszkaniowy w osiedlu Ściegiennego
przy ul. Agnieszki-Bytkowska – nie poniesiono nakładów,
– pawilon handlowy w osiedlu Ściegiennego przy
ul. Bytkowskiej – poniesiono jedynie koszty
utrzymania terenu (użytkowanie wieczyste
terenu, podatek od nieruchomości, sprzątanie,
koszenie trawy), koszty związane z wycinką
2 chorych drzew i nasadzeniem jako rekompensaty 4 nowych drzew,
– zespół mieszkaniowy w osiedlu Szopienice
przy ul. Morawa-Osiedlowa – poniesiono
jedynie koszty utrzymania terenu (użytkowanie
wieczyste terenu),
– hala magazynowa przy ul. Brzozowa 50 (inwestycja na potrzeby Zakładu Ciepłowniczego) – poniesiono koszty przygotowania
i dokumentacji.
n Inwestycje w realizacji:
– budynek mieszkalny o 20 mieszkaniach w osiedlu Murcki przy ul. Domeyki – realizacja
budynku została ukończona. Wykonany zakres
rzeczowy obejmował koszty zagospodarowania terenu, monitorowania budynku.
n Sprawy terenowo-prawne:
W sprawach terenowo-prawnych uregulowano stan terenowo-prawny budynku przy
ul. Granicznej 19, tj. sprostowano dwa błędne
akty notarialne z lat 80. XX wieku, dotyczące
2 lokali mieszkalnych, co pozwoliło Spółdzielni na podjęcie uchwały ustanawiającej
przedmiot odrębnej własności lokali w tym
budynku i wdrożenie procedury wyodrębniania mieszkań oraz zbyto działki zabudowane
garażami na rzecz posiadaczy spółdzielczego
własnościowego prawa do garaży:
n osiedle Giszowiec –1 działka
n osiedle Murcki – 2 działki
n osiedle Zawodzie – 1 działka
n osiedle Zgrzebnioka – 2 działki
n zbyto działki na rzecz Miasta Katowice: działki nr 1764/148 i nr 1759/148
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o powierzchni 337,00 m2 zajęte pod drogę przy
ul. Domeyki; przekazanie nastąpiło na podstawie ugody nr 4/2018 z dnia 29.06.2018 r.,
n zbyto działki na rzecz osób fizycznych i prawnych:
– osiedle Giszowiec – działka nr 3823/55 o powierzchni 103,00 m2
– osiedle Ściegiennego – działka nr 17/12 o powierzchni 539,00 m2
– zbyto działkę nr 77/5 o powierzchni 789,00
m2 w osiedlu Ścigały (zawarto umowę warunkową),
– nabyto prawo użytkowania wieczystego gruntu
w ramach regulacji terenowo-prawnej związanego z budynkiem przy ul. Zamkowej nr
63-69 i nr 83-89.
VII. 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 (działające 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 (po uwzględnieniu podatku dochodowego) niedoborem w wysokości
(-) 459.656 zł – przy rocznych kosztach ich
funkcjonowania w wysokości 12.810.450 zł
i wartości zrealizowanych usług (sprzedaży)
w wysokości 12.357.961 zł (kwoty te nie obejmują i nie uwzględniają wartości rynkowej
– stanowiących przedmiot obrotu na rynku
wtórnym lokali i nieruchomości gruntowych
ani związanych z nimi wkładów budowlanych – podlegających odrębnemu rozliczeniu
z funduszem wkładów mieszkaniowych i budowlanych).
Udział poszczególnych Zakładów Celowych
w sprzedaży ogółem w 2018 roku
przedstawiono na wykresie nr 5 na str. 5).
VIII. INFORMACJA O PRACY
ZARZĄDU I CENTRUM
ZARZĄDZAJĄCO-USŁUGOWEGO
KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ
W roku sprawozdawczym Zarząd Spółdzielni
pracował w składzie:
n mgr Krystyna Piasecka – Prezes Zarządu,
Dyrektor Spółdzielni,
n mgr Zbigniew Olejniczak – Zastępca Prezesa Zarządu, Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Zasobami Spółdzielni.
n mgr Teresa Ślązkiewicz – Zastępca Prezesa
Zarządu, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych.
Wynikające z postanowień Statutu KSM obowiązki Zarządu były wykonywane na bieżąco.
Zarząd odbył łącznie 70 protokołowanych posiedzeń i podjął 572 uchwały, ponadto przygotował kompleksowo z zachowaniem terminów
ustawowych Walne Zgromadzenie, które odbyło
się w dwu częściach w dniach 25-26.06.2018 r.

Wykres nr nr 5
STRUKTURA UDZIAŁU SPRZEDAŻY USŁUG POSZCZEGÓLNYCH
ZAKŁADÓW CELOWYCH KSM W ICH SPRZEDAŻY OGÓŁEM W 2018 ROKU

Zakład Usług Parkingowych
10,29%

Mieszkaniowe Biuro
Pośrednictwa
2,44%

Serwis Techniczny
21,51%
Zakład Ciepłowniczy
65,76%

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 (3 razy),
gospodarki zasobami mieszkaniowymi i działalności osiedli oraz współpracy z samorządem
osiedlowym (30 razy), zadłużeń w opłatach za
lokale (comiesięcznie), remontów kapitalnych
i modernizacji zasobów (12 razy), działalności
społeczno-kulturalnej i oświatowej (28 razy),
wyników wewnętrznych i zewnętrznych kontroli działalności Spółdzielni (4 razy), spraw
pracowniczych i socjalnych (21 razy), zmian
w regulaminach wewnętrznych, spraw organizacyjnych, skarg i wniosków oraz innych.
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
21 zarządzeń wewnętrznych, 7 aneksów do zarządzeń, 11 pism okólnych i 21 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 innych.
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
i mieszkańcami.
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Kontynuowane było wydawanie własnego miesięcznika „Wspólne Sprawy” dla
mieszkańców zasobów zarządzanych przez
Spółdzielnię. Praca kolegium redakcyjnego była
prowadzona społecznie, a tematyczne artykuły
członków Zarządu i pracowników Spółdzielni,
a także członków Rady Nadzorczej opracowywane bezpłatnie.
Spółdzielnia w 2018 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, a od 2016 roku poprzez media
społecznościowe na portalu Facebook.
W ocenie zewnętrznej na przestrzeni 2018 roku
za swą działalność Spółdzielnia nasza uzyskała
prestiżowe wyróżnienia, a wśród nich:
n II miejscem w Ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych 2017 przyznanym
przez Redakcję „Domy Spółdzielcze”,
n tytułem „Filar Spółdzielczości 2018” przyznanym przez Dziennik Gazeta Prawna,
n tytułem „Lider Społecznej Odpowiedzialności Dobra Firma 2018” przyznanym przez
Redakcję „Forum Biznesu”,
n tytułem „European QUALITY Certificate
2018” w kategorii usługa za zarządzanie
nieruchomościami przyznanym przez Fundację Qualitas,
n nagrodą „Ekolaur 2018” w kategorii energooszczędność, efektywność energetyczna
przyznaną przez Polską Izbę Ekologii,
n tytułem „Strateg Spółdzielczości 2018” przyznanym Prezesowi Zarządu KSM Krystynie
Piaseckiej przez Redakcję „Monitora Biznesu”
w Rzeczpospolitej oraz Monitora Rynkowego
w Dzienniku Gazecie Prawnej,
n nagrodą i tytułem „Autorytet Budownictwa
i Gospodarki Śląskiej” przyznanym Zastępcy
Dyrektora ds. technicznych Waldemarowi
Wojtasikowi przez Śląską Izbę Budownictwa.
IX. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA,
OŚWIATOWA I KULTURALNA
Działając na podstawie postanowień i planów
przyjętych przez poszczególne jednostki organiza(Dokończenie na str. 6)
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU KSM Z DZIAŁALNOŚCI W 2018 ROKU
(Dokończenie ze str. 5)

cyjne, Spółdzielnia w roku 2018 realizowała statutową działalność społeczną, oświatową i kulturalną
– zarówno w układzie ogólnospółdzielczym, jak
i osiedlowym – w tym głównie w oparciu o własną
bazę lokalową, tj. pracę 6 klubów i 2 sal integracyjnych oraz Działu Społeczno-Kulturalnego,
a także zlokalizowanych na terenach osiedlowych
boisk, itp. przeznaczonych dla uprawiania sportu,
zabaw i rekreacji.
Szeroka oferta programowa skierowana
była do ogółu spółdzielców i ich rodzin we
wszystkich grupach wiekowych i prowadzona była przede wszystkim w kierunku animacji kulturalno-rekreacyjnej, mających na
celu integrację mieszkańców poprzez udział
w imprezach, wydarzeniach osiedlowych
oraz funkcjonujących w sekcjach, zespołach
i kołach zainteresowań i kształtowanie przyjacielskich i samopomocowych więzi.
Rok 2018 przyniósł doniosły jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
Nasza Spółdzielnia włączyła się w obchody
jubileuszowe organizując poprzez kluby wyjścia do muzeów, konkursy plastyczne, wieczory
pieśni patriotycznych dla dorosłych, występy
dzieci z poezją i piosenką, czy też warsztaty historyczne. Ten szczególny jubileusz uczczony
został, w układzie ogólnospółdzielczym, wystawą w Klubie „Centrum” prezentującą wydarzenia historyczno-polityczne dotyczące
roku 1918 – zorganizowaną we współpracy
z Fundacją Ośrodka Karta z Warszawy. Fundacja ta
na podstawie obopólnej umowy udostępniła prawa
autorskie do godła autorstwa grafika Andrzeja
Pągowskiego, które firmowało imprezy spółdzielcze oraz było przewodnim znakiem graficznym
w gazecie „Wspólne Sprawy”. Wraz ze Stowarzyszeniem „Signum Polonicum” Fundacja KSM
zorganizowała imprezę pn. „Barwy Ojczyste”.
Ponadto pod auspicjami Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych
w Katowicach odbył się w Domu Kultury „Jubilat” S.M. „Gwarek” w Tarnowskich Górach
wojewódzki przegląd zespołów senioralnych
prezentujących pieśni legionowe i wojskowe,
w którym udział wzięły 4 nasze zespoły muzyczno-wokalne: „Wesołe Kumoszki”, „100-Krotki”,
„Alle Babki” i „Józefinki”.
W naszej spółdzielczej działalności przykłada się dużą wagę do poszanowania wartości
i tradycji śląskich, co miało miejsce poprzez obchody Dnia Regionalnego, warsztaty „Katowice
– tutaj mieszkam”, wieczorki pieśni i piosenek
śląskich, wystawy twórczości rodzimych twórców
artystycznych i inne.
Po raz pierwszy Spółdzielnia włączyła się w obchody Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej, które zorganizowała w Giszowieckim
Centrum Kultury wspólnie ze Szkołą Podstawową
nr 54, a które zamierzamy rozszerzyć na innych
osiedlach w następnych latach, by promować
integrację i porozumienie osób w różnym wieku.
Działania społeczne realizowane były przy
udziale Rad Osiedli, Stanowiska ds. Pomocy Członkom i Wolontariatu oraz Fundacji KSM. Fundacja
bardzo aktywnie włączyła się w organizację imprez
mikołajkowych i przygotowanie paczek dla dzieci
oraz osób pozostających w niedostatku życiowym.
Rozpoczęta zbiórka pieniężna i aukcja kalendarzy
z pracami naszego mieszkańca i artysty z grupy
janowskiej Erwina Sówki pozwoli Fundacji na
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pozyskanie środków finansowych, które posłużą
dalszym działaniom prospołecznym skierowanym
do członków KSM i ich rodzin.
Bieżące wydarzenia spółdzielcze były dokumentowane i prezentowane na łamach „Wspólnych
Spraw”, na stronie internetowej, poprzez portal
społecznościowy - Facebook oraz „Informator
KSM” realizowany przez TVP3 Katowice.
Rok 2018 został zwieńczony koncertem jubileuszowym w Filharmonii Śląskiej z okazji 105-lecia
działalności Chóru Mieszanego „Ogniwo”, z którym nasza Spółdzielnia współpracuje od wielu
lat, podobnie jak z Fundacją „Młoda Muzyka
dla Śląska” i zespołem kameralistów NOSPR,
którzy zwrócili się do Zarządu o objęcie patronatem koncertu o tematyce bożonarodzeniowej,
wykonanego 30.12.2018 r. w Kościele Opatrzności
Bożej w Katowicach-Zawodziu.
X. KONTROLE
W 2018 roku działalność Spółdzielni była poddana kontroli przeprowadzonej przez następujące
zewnętrzne instytucje i organy kontrolne:
– Lustracja działalności inwestycyjnej za okres
od 1.01.2017 do 31.12.2017 r. przeprowadzona przez lustratora z Regionalnego Związku
Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej
w Katowicach; wyniki lustracji zostały przedstawione członkom na Walnym Zgromadzeniu
w dniach 25 i 26 czerwca 2018 roku.
– Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach, który przeprowadził
na terenie działania Spółdzielni łącznie
9 kontroli w zakresie oceny przygotowania
i przebiegu akcji deratyzacji oraz oceny stanu
sanitarnego nieruchomości budynkowych,
– Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział
Kontroli Płatników Składek w Chorzowie
(dwie kontrole):
n w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne
oraz innych składek, do których pobierania
zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszania do
ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia
zdrowotnego wskazanych pracowników Spółdzielni,
n w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne
oraz innych składek, do których pobierania
zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszania do
ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia
zdrowotnego, ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie
tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń
z tego tytułu, prawidłowości i terminowości
opracowywania wniosków o świadczenia
emerytalne i rentowe, wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych,
– PKO BP – jedna kontrola w zakresie poprawności sporządzania oświadczeń
o kwotach wpłat wniesionych przez członków
z tytułu posiadanych kredytów mieszkaniowych,
– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach –
w zakresie wykorzystania środków
WFOŚiGW na termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych
w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 29,

ul. Czeczotta 2, ul. Warmińskiej 9-13, ul. Gen.
J. Hallera 32a-32d,
– Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach – jedna kontrola
w zakresie prawnej ochrony pracy, w tym
BHP, przepisów dotyczących legalności zatrudnienia, ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub
o szczególnym charakterze,
– Urząd Skarbowy w Będzinie – jedna kontrola
w zakresie weryfikacji poniesionych kosztów
uzyskania przychodów dotyczących sponsoringu obchodów 60-lecia KSM (usługa reklamowa).
Komórka ds. kontroli wewnętrznej w oparciu o zaplanowany na rok 2018 program działań
przeprowadziła szczegółowe badanie całokształtu
działalności Administracji Osiedli: HPR i Śródmieście (za okres 1.01.2016 r. do 19.10.2018 r.) oraz
Ligota (za okres od 1.01.2015 r. do 18.12.2018 r.)
oraz badanie całokształtu działalności placówki
społeczno-kulturalnej Klubu Spółdzielczego „Józefinka” (za okres od 1.01.2016 r. do 24.08.2018 r.).
Komórka ds. kontroli wewnętrznej ponadto:
– uczestniczyła w pracach komisji w zakresie
spraw związanych z wejściem w życie unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych
Osobowych, prowadziła bieżącą współpracę
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,
– współpracowała w zakresie przygotowywania
materiałów dla biegłych sądowych powoływanych w celu przygotowania opinii dla potrzeb
toczących się spraw,
– na bieżąco koordynowała sporządzanie materiałów sprawozdawczych przygotowywanych
przez służby Spółdzielni poprzez elektroniczny
portal sprawozdawczy dla Głównego Urzędu
Statystycznego,
– obserwowała i przekazywała do wiadomości notatki prasowe, prasy lokalnej
i ogólnopolskiej dotyczące spółdzielczości
i KSM,
– współpracowała z Narodowym Bankiem Polskim w zakresie analiz rynku nieruchomości,
– uczestniczyła w szkoleniach, konferencjach
i różnego typu spotkaniach podnoszących
kwalifikacje zawodowe oraz uzupełniających
wiedzę w zakresie powierzonych zadań.
Na przestrzeni 2018 roku do Spółdzielni wpłynęło:
– 36 wniosków,
– 23 skargi (niezasadne),
– 18 pism (tzw. skargi lokatorskie) związanych
z zakłócaniem spokoju i nieprzestrzegania
przez sąsiadów Regulaminu porządku domowego.
Przedstawiając kolejne okresowe sprawozdanie z działalności za 2018 rok Zarząd Spółdzielni
składa podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do zapewnienia niezakłóconej bieżącej
pracy Spółdzielni, do realizacji zatwierdzonych
przez Walne Zgromadzenie, a omówionych
i przedstawionych wyżej zadań, do pozytywnego
postrzegania Spółdzielni.
Katowice, 7.02.2019 r.
Z poważaniem
ZARZĄD
KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ

WSPÓLNE SPRAWY OSIEDLA ZAWODZIE

SPRAWOZDANIE RADY OSIEDLA ZAWODZIE
Z DZIAŁALNOŚCI W 2018 ROKU

R

ada Osiedla Zawodzie zgodnie z postanowieniami Statutu Katowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej i wymogami Regulaminu
Rady Osiedla przedstawia sprawozdanie z działalności za 2018 rok.
W okresie sprawozdawczym Rada Osiedla
pracowała w następującym składzie:
n Eugeniusz DYCZKA – przewodniczący
Rady Osiedla,
n Jerzy SZNAJDER – zastępca przewodniczącego Rady Osiedla, przewodniczący Komisji Budżetowej,
n Elżbieta CYMERMAN – zastępca przewodniczącego Rady Osiedla, przewodnicząca
Komisji Kontroli i Nadzoru
n Janina DURJASZ – sekretarz Rady Osiedla,
przewodnicząca Komisji Społeczno-Kulturalnej,
n Ireneusz BEKAJŁO – członek Rady Osiedla,
n Teresa DARNOWSKA – członek Rady Osiedla,
n Andrzej ŁUKASIEWICZ – członek
Rady Osiedla,
n Marian SAMCZUK – członek Rady Osiedla,
n Katarzyna TATARUCH – członek
Rady Osiedla.
W ramach Rady Osiedla działały trzy komisje problemowe:
n Komisja Budżetowa.
n Komisja Kontroli i Nadzoru.
n Komisja Społeczno-Kulturalna.
Przedstawicielami Osiedla Zawodzie w Radzie
Nadzorczej są:
n Andrzej Łukasiewicz – pełniący w Radzie
Nadzorczej funkcję przewodniczącego Komisji
Gospodarki Zasobami Spółdzielni,
n Krystyna Klaczkowska – członek Komisji Rewizyjnej.
Kierownikiem Osiedla w okresie sprawozdawczym jest Janusz Naleśnik. Rada Osiedla
pozytywnie ocenia jego pracę na rzecz Osiedla.
Ogółem w okresie sprawozdawczym Rada Osiedla odbyła 12 spotkań plenarnych. Decyzje Rady
Osiedla podejmowane były kolegialnie w formie
uchwał, wniosków i opinii.
W 2018 roku Rada Osiedla na swoich posiedzeniach podjęła 5 uchwał oraz przyjęła kilkadziesiąt
wniosków i opinii, m. in. uchwały istotne dla
mieszkańców Osiedla:
n Uchwała nr 1 w sprawie ustalenia odpisu
za konserwację dźwigu.
Rada Osiedla dokonała regulacji opłat dla
pozycji konserwacja dźwigów: od dnia 1 marca
2019 r. z 0,12 na 0,15zł/m2.
Biorąc pod uwagę znaczną awaryjność dźwigów i związane z tym ponoszone wyższe koszty.
n Uchwała nr 2 w sprawie regulacji stawki
w pozycji usługi gospodarzy.
Rada Osiedla dokonała regulacji opłat dla
pozycji usługi gospodarzy od dnia 1 marca
2019 r.
– z 6,55 na 7,55 zł/m2 dla budynków sprzątanych
na zewnątrz,
– z 15,00 na 17,00 zł/m2 dla budynków sprzątanych zarówno zewnątrz, jak i wewnątrz.

Ulica 1 Maja 122-126
Powyższe zmiany spowodowane są wzrostem jest modernizacja docieplenia i elewacji budynku
kosztów materiałów i usług z tytułu utrzymania mieszkalnego przy ul. Hałubki 2-2a.
Plan finansowo-gospodarczy w kosztach eksczystości.
Powyższe Uchwały wchodzą w życie od ploatacji na 2018 r. zakładał osiągnięcie wyniku
dodatniego zgodnie z podjętą Uchwałą Rady
1 marca 2019 r.
Rada Osiedla skupiała swoją działalność na Osiedla 6/2017.
Pożytki z wynajmu lokali użytkowych, dzierżanadzorze i opiniowaniu działalności finansowo-gospodarczej prowadzonej przez Administrację wy terenów i reklam są znaczącym elementem mającym wpływ na osiągnięcie pozytywnego wyniku
Osiedla Zawodzie.
Przedstawiciele Rady Osiedla uczestniczyli w kosztach eksploatacji. Niestety, w roku sprawspólnie z pracownikami Administracji w co- wozdawczym znacznie pomniejszyły się pożytki
rocznych wiosennych i jesiennych przeglądach z lokali użytkowych, ze względu na rezygnacje
nieruchomości budynkowych i terenów zielonych najemców z lokali.
Podejmowane przez Administrację i Radę Osieoraz infrastruktury technicznej Osiedla.
Protokoły z tych przeglądów stanowiły materiał dla działania, mające na celu racjonalizację kosztów
poglądowy przy tworzeniu planów gospodarczych eksploatacji, są utrudnione, ponieważ decydujący
Osiedla na 2019 rok, jak również wskazywały na wpływ na wielkość opłat mają wolnorynkowe
oczekiwania mieszkańców w zakresie współżycia ceny mediów, materiałów i stawki świadczonych
sąsiedzkiego i poprawy komfortu zamieszkiwania. usług przez podmioty zewnętrzne, a stanowią
Rada Osiedla zapraszała osoby nieterminowo one około 50% całkowitych kosztów Osiedla.
wywiązujące się z opłat miesięcznych za miesz- Porównując stawki opłat za mieszkanie w pokanie w celu uświadomienia konsekwencji takiego szczególnych osiedlach Katowickiej Spółdzielni
postępowania oraz przyjmowała ewentualne de- Mieszkaniowej - Osiedle Zawodzie w dalszym
ciągu należy do tych osiedli, które mają najniższe
klaracje spłaty zaległości.
Rada Osiedla opiniowała i zatwierdzała pla- koszty zamieszkiwania.
Uśredniona stawka opłaty miesięcznej za 2017
ny z zakresu działalności społeczno-kulturalnej
rok (wraz z mediami) za użytkowanie lokalu zai oświatowej.
mieszkiwanego przez 3 osoby i powierzchni 50
Współdziałanie Rady Osiedla z Administracją, m2 w skali Spółdzielni kształtuje się w wysokoprzyczyniło się do tego, że należymy w KSM do ści 722,01 zł, podczas gdy ta stawka dla osiedla
osiedli z najniższymi opłatami za mieszkanie.
Zawodzie w miesiącu listopadzie 2018 r. wynosi
Ukształtowana przez wiele lat forma współpracy 594,75 zł.
organu samorządowego z administracją osiedla ,
Plan remontowy jest tworzony przy uwzględpozwoliła podejmować rozsądne decyzje, które nieniu wnoszonych przez mieszkańców opłat
pomogły zrównoważyć wydatki na poziomie na fundusz remontowy część „B” w wysokości
wpływów.
1,25 zł/m2/m-c i jest jedną z najniższych stawek
Kontrola wykonania planu finansowo-gospodar- w KSM w okresie sprawozdawczym.
czego odbywała się co kwartał, poprzez porównaRealizacja remontów z funduszu część „B”
nie wpływów i wydatków, zarówno w kosztach w 2018 roku objęła swoim zakresem prawie
eksploatacji, jak i działalności remontowej Osiedla. wszystkie pozycje planu wieloletniego, wynikające
W wyniku realizacji zadań remontowych ujętych
(Dokończenie na str. 8)
w Strategii Ekonomicznej KSM na ukończeniu
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SPRAWOZDANIE RADY OSIEDLA ZAWODZIE
(Dokończenie ze str. 7)

z przeglądów Osiedla oraz zaleceń z Zebrania Osiedlowego.
Wykonano prace poprawiające estetykę obszaru
Osiedla – przebudowę dróg i chodników oraz renowację zieleni, co szczegółowo zostało omówione
w sprawozdaniu Kierownika Administracji.
Zakres robót remontowych w części „B” funduszu remontowego Osiedla na rok 2018 był
analizowany przez Komisję Budżetową oraz na
posiedzeniach Rady Osiedla. Plan został zrealizowany, a zamknięcie roku szacuje się kwotą dodatnią w wysokości 70.000 zł. Wykonano
między innymi modernizację dźwigu w budynku
ul. Boh. Monte Cassino 12 i ul. Łączna 4, remont
dźwigu ul. 1 Maja 146 polegający na wymianie
prowadnic, w trakcie realizacji wymiana kabiny
w budynku przy ul. Piaskowej.
Projekt planu „Założeń ekonomiczno-gospodarczych na rok 2018” został zatwierdzony na
posiedzeniu Rady Osiedla w dniu 20.11.2017 roku
(Uchwały Rady Osiedla nr 6, 7, 8).
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu
remontów w roku 2018 oraz planu remontów
w Osiedlu „Zawodzie” na 2019r. przedstawi
w swoim sprawozdaniu Kierownik Administracji.
W ramach Rady Osiedla funkcjonowały trzy
wymienione we wstępie Komisje problemowe:
n Komisja Budżetowa funkcjonowała
w 6-osobowym składzie. W okresie sprawozdawczym odbyła 11 posiedzeń.
Na posiedzeniach zajmowano się następującymi problemami:
n ocena i przyjmowanie planów działalności
eksploatacyjnej i remontowej na rok 2018 r.,
n okresowe (kwartalne) oceny realizacji planów
od strony rzeczowej , kosztowej i finansowej,
n weryfikowanie planów w związku z koniecznością zmiany priorytetów co do realizacji
niektórych zadań (np. roboty awaryjne),
n analiza materiałów bieżących przedstawianych
przez administrację,
n przedstawianie wniosków i propozycji uchwał
do zatwierdzenia przez Radę Osiedla,
n analiza i przedstawianie propozycji zmian
stawek i wysokości odpisów, wynikających
z kształtowania się wpływów, a także kosztów
przy realizacji danej działalności,
n przyjmowanie Uchwał Rady Nadzorczej oraz
ich realizacja przez Radę Osiedla,
n analiza treści pism skierowanych do Rady
z Zarządu, od członków Spółdzielni, a także innych podmiotów gospodarczych czy organów
współpracujących z KSM oraz przyjmowanie
ich do wiadomości lub do realizacji.
Przy realizacji wymienionych wyżej zadań
głównym celem Komisji było współdziałanie
z Administracją w kontroli wydatkowania środków
finansowych pozostających w dyspozycji Osiedla
w sposób racjonalny, tj. utrzymania kosztów na
poziomie dostępnych wpływów na całokształt
działalności Osiedla. To zadanie zostało w minionym roku w pełni wykonane.
n Komisja Kontroli i Nadzoru w okresie
sprawozdawczym działała w oparciu o roczny plan
działania Osiedla. Odbyło się 11 spotkań Komisji.
W planie pracy Komisji Kontroli i Nadzoru
zostały ujęte następujące tematy:
n przygotowywanie opinii na posiedzenia Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczących osób zadłużonych,
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n analizowanie zaległości opłat za lokale mieszkalne z podziałem na poszczególne nieruchomości,
n prowadzenie rozmów z osobami zalegającymi
z opłatą za lokal mieszkalny,
n analiza wydatków związanych z dewastacjami,
n uczestniczenie w wiosennych i jesiennych
przeglądach Osiedla,
n rozpatrywanie skarg i zażaleń lokatorów.
Najważniejszym zadaniem Komisji była analiza
zaległości opłat za lokale mieszkalne, na której
podstawie kierowane były zaproszenia dla użytkowników mieszkań na rozmowy z członkami
Komisji Kontroli i Nadzoru. Rozmowy miały na
celu wyjaśnienie przyczyny powstania zaległości
w opłatach za lokale.
W okresie sprawozdawczym na wniosek Komisji
Administracja zaprosiła na rozmowy 228 osób
zalegających z opłatą za lokal mieszkalny (około
2 miesięcy). Na zaproszenie zareagowały tylko
53 osoby, które zadeklarowały spłatę zaległości
w ratach, bądź uregulowały zaległość w całości.
Członkowie Komisji w rozmowach tych każdorazowo informowali zadłużonych o skutkach niedotrzymania ustalonych terminów spłaty zadłużenia
oraz o możliwości otrzymania dotacji z MOPS-u
dla osób o niskich dochodach.
Zadłużenie w opłatach za lokale mieszkalne
Osiedla Zawodzie na dzień 30.11.2018 r. wyniosło
597.612,25 zł, podczas gdy w listopadzie 2017
roku wynosiło 766.689,00 zł.
W roku 2018 do Administracji wpłynęło 20
wniosków na wymianę okien, z czego zakwalifikowano 66 sztuk do wymiany w latach 2019/2020.
W 2018 r. na zlecenie Administracji firma Clearex wymieniła 7 sztuk okien w 3 mieszkaniach
na łączną kwotę 22.209 zł. Wypłacono refundację za wymianę stolarki okiennej wykonaną we
własnym zakresie przez użytkowników mieszkań
w wysokości 30.576,76 zł.
W zakresie działań Komisji było również prowadzenie analizy wydatków związanych z dewastacjami i kradzieżami. W okresie sprawozdawczym
wydatki związane z dewastacją wyniosły 201,00 zł.
To między innymi w budynku 1 Maja 144 naprawa
samozamykacza, Bohaterów Monte Cassino 6b
wymiana szyby w drzwiach wejściowych.
Koszty dewastacji w 2018 roku były bardzo
niskie, co cieszy, gdyż w latach poprzednich były
to znacznie wyższe kwoty.
Zadaniem członków Komisji jest również
uczestniczenie w wiosenno-jesiennych przeglądach
osiedla wspólnie z Kierownikiem, pracownikiem
Administracji odpowiedzialnym za dany rejon.
Stwierdzone usterki są wykonywane przez Administrację na bieżąco bądź umieszczane w planie
remontów na następny rok.
n Komisja Społeczno-Kulturalna działała w 6-osobowym składzie. Spotkania Komisji
odbywały się raz w miesiącu (z wyjątkiem miesiąca sierpnia).
Działalność Komisji, podobnie jak w latach
ubiegłych była ściśle powiązana z działalnością
Klubu „Trzynastka”. Komisja uczestniczyła i nadzorowała jego funkcjonowanie. Wspólnie tworzono
roczny plan działalności. Komisja czuwała nad
racjonalną gospodarką finansową, tak aby spełniała
ona oczekiwania mieszkańców Osiedla i była
skierowana do wszystkich grup wiekowych.
W 2018 r. odbyło się 149 imprez, w których
uczestniczyło 2603 osoby.

Mieszkańcy chętnie współpracowali i uczestniczyli w zajęciach organizowanych w Klubie,
takich jak: „Dzień Seniora”, „Dzień Sąsiada”, spotkania wigilijne, wyjścia do teatru, kina, wycieczki,
grzybobranie i wiele innych. Komisja wytypowała
osoby chętne na wyjazd na wczasy. Do Międzywodzia wyjechało 44 seniorów.
Dużą uwagę przywiązywaliśmy także do zajęć
i imprez dla dzieci i młodzieży. W czasie wakacji
i ferii zimowych udział w nich wzięło 758 osób.
W planach Komisji są świąteczne spotkania z najstarszymi mieszkańcami Osiedla i odwiedziny
starszych, samotnych mieszkańców, połączone
z wręczeniem paczek świątecznych.
Dla bezpieczeństwa dzieci braliśmy aktywny
udział w wiosennym przeglądzie placów zabaw.
Współpraca ze Stowarzyszeniem „Mocni Razem”
w 2018 r. była z powodzeniem kontynuowana.
Poza uczestniczeniem w posiedzeniach Rady
Osiedla oraz pracy w Komisjach, członkowie Rady
Osiedla, pełnili dyżury w siedzibie Administracji
osiedla w każdą drugą środę miesiąca, których
celem była możliwość złożenia ewentualnych
skargi i wniosków przez mieszkańców.
Członkowie Rady Osiedla uczestniczyli również
w pracach Komisji przy wyborze wykonawców
prac remontowych w Osiedlu oraz przy odbiorach
wykonanych robót.
Rada Osiedla podczas swoich posiedzeń formułowała wnioski do Zarządu i Rady Nadzorczej
Spółdzielni. Dotyczyły one zmian statutowych, jak
również regulaminów wewnętrznych Spółdzielni.
Rada Osiedla zawnioskowała między innymi, aby
mając na uwadze pogarszający się stan techniczny
nieruchomości przy ul. Bohaterów Monte Cassino
22, 24 i 26 wprowadzić dla nich odpis na fundusz
remontowy część „A’’ w ustalonej wysokości,
tworząc tym samym źródło finansowania przyszłych robót remontowych w ramach strategii
gospodarczej Spółdzielni. Temat ów ma zostać
załatwiony podczas zmiany regulaminu funduszu
remontowego Spółdzielni.
Rada Osiedla informuje mieszkańców Osiedla
Zawodzie, że w miesiącu czerwcu 2018 r. został
uchwalony na Walnym Zgromadzeniu Statut Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w nowej wersji.
Zasady działalności Rad Osiedli według nowego
Statutu KSM nie uległy zmianie
Rada Osiedla i Administracja współpracują
z radnym Rady Miasta Katowice, obecnie jej
przewodniczącym Maciejem Biskupskim oraz
wspólnie ze Stowarzyszeniem „Mocni razem” dbają o integrację społeczną oraz biorą udział w spełnianiu potrzeb mieszkańców naszego Osiedla.
Rada Osiedla wyraża podziękowanie pracownikom Administracji i Kierownikowi Osiedla
Januszowi Naleśnikowi za troskę i zaangażowanie w rozwiązywaniu bieżących problemów
osiedla i jego mieszkańców oraz dobrą współpracę
z Radą Osiedla
Rada Osiedla dziękuje Zarządowi i Radzie Nadzorczej za pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców naszego osiedla zgodnych
z naszymi oczekiwaniami.
Rada Osiedla Zawodzie przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności i ma nadzieję, że
nasza praca zostanie pozytywnie oceniona przez
mieszkańców naszego Osiedla.
RADA OSIEDLA ZAWODZIE
Katowice, luty 2019 rok
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A

dministracja Osiedla Zawodzie przedstawia niniejszym sprawozdanie z działalności administracyjno-gospodarczej Osiedla
za 2018 rok, którego zasięg i zakres działania
charakteryzują syntetyczne dane liczbowe obrazujące realizację zadań.
W roku sprawozdawczym Administracja sprawowała nadzór i zarządzała:

Wykres nr 1
ZASOBY
ZAWODZIE
wg. (w
powierzchni
ZASOBY
OSIEDLAOSIEDLA
ZAWODZIE WEDŁUG
POWIERZCHNI
m2)

n 32 nieruchomościami budynkowymi,
w których znajduje się 1850 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej
93.817,61 m2,
n 34 lokalami użytkowymi o powierzchni użytkowej 2.155,34 m2,
n 20 garażami o powierzchni użytkowej 437,86
m2 (1 garaż dwustanowiskowy),
n 8 placami zabaw wyposażonymi w urządzenia
zabawowe oraz zieleń rekreacyjną,
n 584 miejscami postojowymi dla samochodów
usytuowanymi w sąsiedztwie nieruchomości
budynkowych i na parkingach osiedlowych,
n 8,7 ha całkowitej powierzchni Osiedla.

GARAŻE 437,86

LOKALE UŻYTKOWE 2155,34

LOKALE MIESZKALNE 93817,61

W Y KWYKAZ
AZ ZAS
O B Ó WWEDŁUG
W G WWŁASNOŚCI
Ł AS NO Ś C I
ZASOBÓW

Wykres nr 2

Administracja Osiedla w roku 2018 pracowała
w 12-osobowym składzie. Funkcję Kierownika
Osiedla pełni pan Janusz Naleśnik.
W roku sprawozdawczym podstawowe zadaloka tors kie 46
nia wynikały z planu gospodarczo-finansowego
i działalności społecznej, kulturalnej i oświatowej
Osiedla, przyjętego przez Radę Osiedla w dniu
20.11.2017 r, a następnie przez Radę Nadzorczą
s półdzie lcze wła s noś ciowe 812
O drę bna wła s noś ć 1001
jako część planu Spółdzielni.
Po przekształceniu części mieszkań spółdzielczych w prawo odrębnej własności w oparciu
o Ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia
inne 92
14.06.2007 roku( z późniejszymi zmianami) strukturę zasobów mieszkaniowych przedstawia wykres
nr 2.
Działalność gospodarcza w Osiedlu ukierunkowana była w szczególności na realizację prac
i czynności związanych z utrzymaniem właściwego
wspólnego użytku, jak również na terenach
w pomieszczeniach wspólnego użytku a także
stanu technicznego zasobów, a także poprawę
częściach wspólnych nieruchomości;
zewnętrznych nieruchomości;
komfortu zamieszkiwania oraz efektywniejszym
wykorzystaniem posiadanych środków finan- n zgodnie z ustawą o o utrzymaniu czystości n na bieżąco monitorowano jakość wykonywanych usług na rzecz zasobów Osiedla
sowych.
i porządku (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze
Mając to na uwadze Administracja prowadziła
w zakresie: sprzątania, pielęgnacji terenów
zm.), Administracja zajmowała się prowam.in. niżej wymienione czynności (stan na dzień
zielonych oraz dostarczanego do mieszkań
dzeniem aktualizacji ewidencji ilości osób
31.12.2018 r.):
sygnału TV (pakiet podstawowy);
zamieszkałych w danym lokalu (w oparciu
n
stale kontrolowano stan odśnieżenia dróg
n rozpatrzono i załatwiono ogółem 1235 pism
o wypełnione przez mieszkańców oświadczei
chodników oraz stopień zaśnieżenia dachów
dotyczących głównie wniosków i uwag na
nia) 232 szt. i przekazywanie tychże danych
budynków
w czasie trwania tzw. „Akcji zima”
temat warunków zamieszkiwania w nierudo działu ewidencji opłat za lokale. Ponadto
w celu zapewnienia bezpieczeństwa zamieszchomości, prowadzonych prac remontowych,
w przedmiotowym zakresie prowadzono także
kiwania i przebywania w pobliżu nieruchowystępujących awarii, oświadczeń o ilości
korespondencję z mieszkańcami. Przejęto
mości;
osób zamieszkujących, itp.;
2 lokale mieszkalne oraz zasiedlono 1 lokal n zlecono firmie Dezyderat Zakład Usługon zarejestrowano 2069 zgłoszeń od mieszkańców
mieszkalny.
wy mgr Roman Piernikarczyk z siedzibą
dotyczących awarii. Były to głównie usterki
n
prowadzono korespondencję z firmami ubezpieinstalacji elektrycznej 775, instalacji wodw Katowicach - zgodnie z Zarządzeniem
czeniowymi dot. ustalania odpowiedzialności
no- kanalizacyjnej 187, instalacji gazowych
nr 1864/2018 Prezydenta Miasta Katowice
oraz wypłaty odszkodowań z tytułu powstałych
14, ślusarskie i murarskie 296, inne roboty
z dnia 20.03.2018 przeprowadzenie w okresie
szkód (głównie zalań) w lokalach mieszkaleksploatacyjne 797 zgłoszeń, występujących
(Ciąg dalszy na str. 10)
nych i użytkowych oraz z tytułu dewastacji
zarówno w mieszkaniach, w pomieszczeniach
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ADMINISTRACJI OSIEDLA ZAWODZIE
(Ciąg dalszy ze str. 9)
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„fronty” robót, a po ich zakończeniu dokonywano komisyjnych odbiorów technicznych;
n na bieżąco monitorowano stan techniczny
budynków, obiektów małej architektury
i estetyki otoczenia;
n przygotowano 50 zleceń na roboty eksploatacyjne, awaryjne i remontowe ujęte w planie
funduszu remontowego Osiedla część „B”,
których wartość nie wymagała przeprowadzenia wyboru wykonawcy;
n wystawiano faktury za zużyte media najemcom
lokali użytkowych oraz firmom świadczącym
usługi na zlecenie Spółdzielni;
n prowadzono dokumentację związaną z dzierżawą tablic reklamowych usytuowanych na
nieruchomościach gruntowych i budynkowych
Osiedla;
n analizowano i kontrolowano zużycie energii
elektrycznej i wody w budynkach,
n na bieżąco analizowano stan wpływów i kosztów eksploatacyjnych oraz remontowych
w Osiedlu;
n przygotowywano plany gospodarczo-finansowe i działalności społecznej, kulturalnej
i oświatowej Osiedla;
n prowadzono działalność społeczno-kulturalną
w Osiedlu;
n pośredniczono w załatwianiu spraw związanych z uzyskaniem przez osoby posiadające
niskie dochody dodatków mieszkaniowych
(z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej).
Taką pomoc w roku bieżącym w naszym Osiedlu uzyskały 23 osoby.
W ramach zawartych z zewnętrznymi podmiotami gospodarczymi umów cywilno-prawnych
świadczone są na rzecz Osiedla usługi w zakresie:
n bieżącego sprzątania budynków i terenów
zielonych – osiem podmiotów zewnętrznych,
n konserwacja dźwigów osobowych przez firmy
Tyssen Krupp Elewator i Otis,
n konserwacja domofonów przez firmy Zako
Service s.c. i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„Get”,
n eksploatacja i konserwacja gniazd TV – UPC,
n utrzymanie właściwego stanu sanitarnego
zapewnia Specjalistyczny Zakład Usługowy
Dezynsekcji, Dezynfekcji i Deratyzacji,
n pielęgnację terenów zielonych prowadzi Zakład
Zieleni Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
n usługi kominiarskie prowadzi Spółdzielnia
Pracy Kominiarzy.

od 16.04.2018-07.05.2017 wiosennej oraz od
17.09.2018-08.10.2018 jesiennej, kompleksowej akcji odszczurzania;
nadzorowano firmy w zakresie prawidłowego przebiegu kontroli wynikających
z art. 62 ust. 11 ustawy prawo budowlane (tj. przeglądy kominiarskie i gazowe),
a także prowadzono korespondencję z mieszkańcami w tym zakresie;
uczestniczono w rocznej kontroli okresowej
stanu technicznej sprawności obiektów, estetyki nieruchomości oraz ich otoczenia zgodnie
z art. 62 ust. 12 ustawy prawo budowlane;
na bieżąco współpracowano ze Strażą Miejską
i Policją w zakresie zapewnienia porządku
i bezpieczeństwa zamieszkiwania w naszych zasobach;
uczestniczono w kontrolach zewnętrznych
przeprowadzanych przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach oraz
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Katowicach;
na bieżąco współpracowano z Radą Osiedla
Zawodzie we wspólnym rozwiązywaniu problemów Osiedla, w tym również konfliktów
sąsiedzkich na zasadzie mediacji;
prowadzono zgodnie z wymogami prawa
budowlanego dokumentację techniczną
i książki obiektów budowlanych;
wysłano 35 zapytań ofertowych do firm zewnętrznych na przeprowadzenie następujących
robót remontowych w osiedlu:
wymiany instalacji ppoż. w budynku przy ul.
Staszica 3-5 zapytań ofertowych,
remont nawierzchni placu zabaw przy ul.
Łącznej - 4 zapytania ofertowe,
wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych
przy ul. Łącznej 4 – 4 zapytania ofertowe,
remont skarpy przy ul. Bohaterów Monte
Cassino 5 – 6 zapytań ofertowych,
remont balkonów 1 Maja 112- 5 zapytań ofertowych,
remont balkonów 1 Maja 114c- 5 zapytań ofertowych,
wymiana instalacji kanalizacyjnej, sanitarnej
1 Maja 144-146- 6 zapytań ofertowych,
a ponadto zlecono do działu ds. Nadzoru Remontów i Inwestycji przeprowadzenie wyboru
wykonawców oraz nadzoru nad robotami
remontowymi w Osiedlu, których szacunkowa wartość przekraczała 100.000 zł netto.
Powyższe dotyczy: remontu balkonów ul.
EKSPLOATACJA PODSTAWOWA
1 Maja 114 i wymiany instalacji kanalizacji
W 2018 ROKU
sanitarnej w budynku przy ul. 1 Maja 144-146;
Wykonanie roku 2018 w kosztach eksploatacji
prowadzono wybory wykonawców na roboty
dla lokali mieszkalnych wyniosło 5.230.258 zł,
remontowe w Osiedlu;
na bieżąco nadzorowano jakość wykonywa- przy wpływach w wysokości 5.057.444 zł.
nych usług na rzecz Spółdzielni przez firmy a) Prognozowane roczne koszty obsługi osiedla
zewnętrzne, przekazywano protokolarnie
obejmujące między innymi: koszty admini-
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stracyjne i bieżące, w tym: koszty osobowe
z narzutami, koszty BHP, koszty transportu,
opłaty telekomunikacyjne, koszty utrzymania
pomieszczeń administracyjnych, koszty materiałów biurowych i wielu innych wyniosły
657.185 zł.
b) Przewidywane koszty w zakresie zatrudnienia
pracowników fizycznych, materiałów, opłat
podatkowych od nieruchomości i za wieczyste
użytkowanie terenów, czyszczenie kominów
(okresowe i bieżące), ubezpieczenie rzeczowe,
pielęgnacja zieleni, odśnieżanie , ochrona pożarowa budynków, kontrola instalacji gazowej,
dezynfekcja i deratyzacja, koszty dewastacji,
koszty utrzymania gotowości i prac pogotowia
technicznego wyniosły 1.081.330 zł.
c) Koszty energii elektrycznej, wody i kanalizacji,
zużycia gazu ( w budynkach ze zbiorczym licznikiem gazu), usług porządkowych, odczytów
wody, konserwacji dźwigów, domofonów,
odbioru sygnału telewizji kablowej w zakresie
podstawowym i pozostałych kosztów operacyjnych zamkną się kwotą 3.491.743 zł.
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 nr XXIV/495/16 z dn. 27.04.2016.
Pragnę w tym miejscu poinformować, że w 2018
r. podobnie jak w roku 2017 zostały przeprowadzone przez służby miejskie w osiedlach kontrole
prawidłowości segregowania śmieci (kontrola
dotyczyła segregacji śmieci przez mieszkańców).
Zarząd Spółdzielni po konsultacjach z przedstawicielami mieszkańców (Radami Osiedli) zadeklarował w imieniu mieszkańców w Urzędzie Miasta
Katowice segregację śmieci. Niestety z przykrością powiadamiamy, że ww. kontrole wykazały
nieprawidłowości, co skutkowało wszczęciem
przeciwko Spółdzielni postępowań administracyjnych i niestety ukaraniem Spółdzielni a co za
tym idzie zwiększeniem opłaty miesięcznej dla
mieszkańców korzystających z danego śmietnika
z 14,00 zł od osoby na 20,00 zł. Spodziewamy
się, że takie kontrole będą nieuniknione i coraz
częstsze.
Czujemy się w obowiązku i pragniemy poniżej przypomnieć Państwu, że do pojemników:
WRZUCAMY:
– karton, tekturę, czasopisma, książki, gazety,
papierowe torby, broszury, katalogi, gazetki
reklamowe, zużyte zeszyty, papier biurowy,
koperty, prospekty, foldery.
NIE WRZUCAMY:
– tapet, zabrudzonych, zatłuszczonych papierów,
pieluch, innych artykułów higienicznych, worków
po cemencie, papieru przebitkowego, kalki oraz
opakowań wielomateriałowych np. kartonów po
mleku i sokach.
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WRZUCAMY:
– butelki (PET-y),
plastikowe nakrętki,
plastikowe opakowania po żywności, kosmetykach i chemii
gospodarczej, foliowe worki i reklamówki, pojemniki po wyrobach
garmażeryjnych, drobny styropian, opakowania
wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
a także puszki po żywności, drobny złom żelazny
i metali kolorowych, puszki aluminiowe, kapsle
z butelek, metalowe zakrętki.
NIE WRZUCAMY:
– opakowań po olejach przemysłowych, sprzętu
AGD, rur kanalizacyjnych, paneli, baterii, produktów z materiału PCV, gumy, puszek po farbach
i lakierach, drutów oraz styropianu budowlanego
i wielkoformatowego.
WRZUCAMY:
– kolorowe i białe butelki, słoiki po napojach i żywności (bez
zanieczyszczeń innymi
materiałami np. metalami) oraz szklane opakowania np. po kosmetykach.
NIE WRZUCAMY:
szkła zbrojonego, okiennego, samochodowego,
luster, szkła stołowego (szklanek, kieliszków,
talerzy), szkła nietłukącego typu „ARCOROC”,
szkła kryształowego, żarówek, świetlówek, neonówek, porcelany, fajansu, zniczy.
WRZUCAMY:
– organiczne odpady ogrodowe (trawę,
liście, rozdrobnione
gałęzie), gnijące owoce, obierki z warzyw
i owoców oraz fusy
z kawy i herbaty.
NIE WRZUCAMY:
– resztek jedzenia innych niż warzywa i owoce,
ziemi oraz darni.
WRZUCAMY:
– resztki jedzenia,
odpady higieniczne,
zużyte ODPADY pieluchy, popiół.
W tym miejscu
gorąco apelujemy do
mieszkańców osiedla o stosowanie się do zasad
segregacji. Proszę abyście Państwo reagowali
na nie właściwe zachowania innych współmieszkańców.
Informujemy, ponadto, że:
n odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz) z remontów prowadzonych samodzielnie przez
mieszkańców- odbierane będą nieodpłatnie
jeden raz w roku kalendarzowym w ilości nieprzekraczającej 2m3 w workach typu big-bag.
Zapotrzebowania należy dokonać bezpośrednio
w biurze obsługi klienta MPGiK, Katowice
ul. Obroki 140, tel. 32/35-87-609 do 612.
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n ponadto odbierane są dwa razy w miesiącu
odpady wielkogabarytowe z wyznaczonych
miejsc na osiedlu, zgodnie z Harmonogramem umieszczonych na tablicach ogłoszeń
budynków
(dodatkowo w załączeniu podajemy harmonogram wywozu gabarytów na rok 2019)
n nadwyżki gruzu budowlanego i innych odpadów remontowych należy dostarczyć osobiście
do miejsca składowania odpadów Katowice,
ul. Milowicka 7 oraz ul. Obroki 140
n informujemy, że w każdą środę w godzinach
od 1500-2000 istnieje możliwość darmowego
odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, np. lodówki, pralki, kuchenki itp.
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,
n opłaty publiczno-prawne, podatki i wiele innych.
Podejmowane przez Spółdzielnię, a w tym Administrację i Radę Osiedla, działania mają wpływ
na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
w częściach wspólnych nieruchomości - punkty świetlne zastąpiono świetlówkami o mniejszej mocy, sukcesywnie lampy na korytarzach
i klatkach schodowych zastępuje się oprawami
z czujnikiem ruchu typu LED. Oświetlenie tego
typu zamontowano w budynkach: Bohaterów
Monte Cassino 1, Bohaterów Monte Cassino 3,
Boh. Monte Cassino 5, 1 Maja 144-146, 148-150,
Piaskowa 4,Staszica 3, Hałubki 2-2a, piwnice
w budynkach: Boh. Monte Cassino 8-20, 1 Maja
110. Na bieżąco regulowane są zegary czasowe.
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Windy po modernizacji zużywają mniej energii
elektrycznej.
Nie bez znaczenia są, prowadzone czynności
mające na celu ujawnienie ilości osób zamieszkałych w lokalu, bowiem opłatę za gaz w budynkach
wyposażonych w gazomierze zbiorcze, ustala
się biorąc za podstawę ilość osób zamieszkałych
w lokalu.
Osiedle dzięki właściwej organizacji oraz zarządzaniu lokalami użytkowymi w roku sprawozdawczym uzyskało kwotę 160.510 zł, która
została przeznaczona na pokrycie części kosztów
eksploatacji mieszkań w Osiedlu.
Administracja wspólnie z Radą Osiedla analizuje
koszty utrzymania Osiedla tak aby ograniczyć
wzrost stawek tylko do koniecznych wysokości. Bieżąca realizacja planu, ograniczona jest
w znacznej mierze zadłużeniem finansowym użytkowników lokali, wynikającym z niedochowania
terminów wnoszenia opłat, wnoszeniem opłat
w niepełnej wysokości a nawet okresowy całkowity
ich brak. Mimo działań podejmowanych przez
Zarząd, Radę Nadzorczą, Radę Osiedla i Administrację Osiedla na dzień 31.12.2018 r. zadłużenie
w Osiedlu osiągnęło wysokość 543.028,73 zł, co
w przeliczeniu na wszystkie typy lokali (1951),
daje średnio kwotę 278,33 zł/na mieszkanie.
Wykres nr 3 powyżej obrazuje wysokość zaległości w latach 2005-2018.
W zakresie windykacji były podejmowane
różnorodne działania.
Administracja i Rada Osiedla w ramach posiedzeń Komisji Kontroli i Nadzoru przeprowadzała
rozmowy z osobami zalegającymi w opłatach za
lokale mieszkalne, m. in. proponując im spłatę
zadłużenia w ratach, bądź sugerując zamianę
posiadanego mieszkania na mniejsze. Prowadzone rozmowy przyniosły pozytywny skutek,
(Ciąg dalszy na str. 12)
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Tabela nr 1
ZADŁUŻENIA OSIEDLA Z PODZIAŁEM
NA NIERUCHOMOŚCI BUDYNKÓW NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

Adres
LP zamieszkania
1

2

zaległości
bieżące
3

zasądzone sporne
4

1 1 MAJA 108

8 063,56

2 1 MAJA 110

liczba
lokali
Eksmisje
mieszkalnych
Zaległość średnia zasadzoneLiczba lokali zalegająca
na 1 lokal mieszk. lokale
z opłatami
mieszk.
ogółem
(zal.bieżące)

5

6

5 681,34

7

8

Liczba lokali
mieszkalnych

9

10

66,00

22,00

122,18

2

2 094,07

21,00

5,00

99,72

65,00
20,00

3 1 MAJA 110 A

1 448,73

21,00

5,00

68,99

21,00

4 1 MAJA 112

2 064,50

23,00

3,00

89,76

20,00

5 1 MAJA 114C

1 564,43

21,00

3,00

74,50

21,00

6 1 MAJA 118 B

1 452,20

22,00

6,00

66,01

21,00

7 '1 MAJA 122-126

20 892,15

13 465,12

126,00

93,00

22,00

224,65

2

90,00

10 1 MAJA 144-146

11 014,26

2 110,67

2 108,14

64,00

15,00

172,10

1

64,00

12 1 MAJA 148-150

12 066,95

4 374,55

66,00

15,00

182,83

1

66,00

14 1 MAJA 156-D

16 463,92

3 055,52

60,00

18,00

274,40

1

60,00

19 1 MAJA 158 D

167,94

25,00

3,00

6,72

60,00

16,00

60,88

41,00

10,00

98,96

20 1 MAJA 162A-D

3 652,79

24 1 MAJA 162F-I

4 057,30

28 BMC 8

5 843,53

29 BMC 1

31 331,83

30 BMC 10-20

17 056,14

4 238,73

255,86

31 BMC 22

6 956,32

34 BMC 24

5 700,83

3 948,46

35 BMC 26

19 501,64

13 817,48

41 BMC 3

24 433,07

42 BMC 5

10 699,16

43 BMC 6-6B

4 362,23

40 395,69

7 608,64

20 346,84

1 780,45

44 HAŁUBKI 2-2A
47 HAŁUBKI 6-8
48 HAŁUBKI 6A-8A

11 370,53

14 901,40

18 467,33

25,00
1

60,00
40,00

31,00

7,00

188,50

30,00

138,00

40,00

227,04

122,00

185,00

41,00

92,20

179,00

46,00

17,00

151,22

40,00

37,00

10,00

154,08

35,00

33,00

9,00

590,96

146,00

35,00

167,35

1

122,00

31,00

138,00

27,00

77,53

121,00

31,00

4,00

57,43

28,00

65,00

21,00

174,93

64,00

2 187,26

27,00

3,00

81,01

24,00

461,33

25,00

3,00

18,45

24,00

90,00

32,00

152,27

90,00

29,00

189,16

3

88,00

3

88,00

50 ŁĄCZNA 1-1A

13 703,86

36 071,35

52 ŁĄCZNA 2-4

17 023,98

7 279,70

54 ŁACZNA 3-5

17 856,22

17 283,10

9 838,16

90,00

23,00

198,40

56 PIASKOWA 4

6 873,39

5 361,21

8 848,45

60,00

9,00

114,56

58 RACŁAWICKA 5

1 053,24

22,00

7,00

47,87

60 RACŁAWICKA 9-13

2 594,73

54,00

11,00

48,05

51,00

61 STASZICA 3

4 072,17

60,00

7,00

67,87

60,00

1 951,00

478,00

278,33

1 850,00

Razem

285 502,48

172 240,18

(Ciąg dalszy ze str. 11)

ponieważ zaległości znacznie zmalały (Osoby
uchylające się od rozmów z Radą Osiedla, jak
i ci, którzy mimo deklaracji nadal notorycznie
zalegali z opłatami, kierowani byli do dalszego
postępowania windykacyjnego prowadzonego
przez Centrum Zarządzająco-Usługowe, w tym:
na posiedzenie Zarządu Spółdzielni, zmierzające do podjęcia odpowiednich decyzji i działań
windykacyjnych. Niezależnie od postępowania

12

13 580,28

85 286,07

windykacyjnego sprawy o zapłatę kierowane były
także do zewnętrznych firm windykacyjnych,
sądów i komorników.
Zauważyć należy, że im niższe zadłużenie
mieszkańców, tym lepsza płynność finansowa
Osiedla i Spółdzielni, co z kolei ma znaczący
wpływ na terminowe regulowanie płatności bez
odsetek i kar za zwłokę.
Stan zaległości w opłatach na dzień 31.12.2018
r. w naszym Osiedlu przedstawia zamieszczona

88,00

60,00
1

22,00

powyżej tabela (w układzie nieruchomości budynkowych).
W kolumnie 8 tabeli podano ponadto (obliczoną
metodą średniej ważonej) wielkość zaległości
przypadających w przeliczeniu na jeden lokal
w danym budynku.
Problemem niepożądanym, obciążającym dodatkowo, a ponadto nieracjonalnie koszty Osiedla jest
występowanie dewastacji i kradzieży. To między
innymi w budynku 1 Maja 144 zdewastowany
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został samozamykacz w drzwiach wejściowych,
a w nieruchomości Boh. Monte Cassino 6b powybijano szyby w drzwiach wejściowych do budynku.
W roku 2018 zaobserwowano znaczny spadek
dewastacji, co przedstawia obok wykres nr 4.
Pragniemy, korzystając z tej publikacji, zaapelować do naszych mieszkańców o zwracanie uwagi
i reagowanie na akty wandalizmu i kradzieże, gdyż
koszty ich usuwania ponoszą wszyscy, bowiem
zmniejszają one wysokość dostępnych środków
finansowych, które mogłyby być wykorzystane
na realizację np. robót remontowych, a także
podwyższają koszty bieżącej eksploatacji.
W roku 2018 w ramach kosztów eksploatacji
zrealizowano:
1. okresowe kontrole 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: instalacje „suchych pionów” w 10, instalacje nawodnione
w 5 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 realizację zaleceń dozoru technicznego dotyczących dźwigów osobowych,
n okresowe kontrole i naprawy urządzeń zabawowych na placach zabaw osiedla.
2. Zakład Zieleni Katowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej wykonał:
n trzykrotnie koszenie trawników wraz z wywozem.
W oparciu o decyzję nr 189/Z/2017 z dnia
19.04.2017r. Prezydenta Miasta Katowice
wycięto 7 chorych drzew:
n na działkach o nr 18/10, 16/10 w rejonie nieruchomości 1 Maja 118b - 5szt.
n na działce o nr 19/13 w rejonie nieruchomości
1 Maja 122-126 - 2szt.
Na podstawie decyzji nr 109/Z/2017 z dnia
14.02.2017r. Prezydenta Miasta Katowice
wycięto 2 drzewa:
n na działce nr 180/8 w rejonie ul. Bohaterów
Monte Cassino 3 - 1szt,
n na działce nr 61/4 w rejonie nieruchomości
1 Maja 148-150 - 1szt.
3. W ramach obsługi bieżącej do dnia 31.12.2018
r. przyjęto:
n 190 zgłoszeń w sprawie centralnego ogrzewania,
n 153 zgłoszenia dotyczące awarii dźwigów,
n 106 zgłoszeń niesprawności domofonów.
W roku 2018 służby techniczne Osiedla zrealizowały 2069 zleceń dotyczących bieżącej
obsługi Osiedla oraz usunięcia awarii w lokalach mieszkalnych i użytkowych, a także
w infrastrukturze technicznej i zagospodarowania nieruchomości gruntowych.

Wykres nr 4

Koszty dewastacji w latach 2010 – 2018

30 000,00
25 000,00

23 813,00
22 125,00

20 000,00
15 000,00
10 000,00

7 479,00

7 446,00
4 118,00

5 000,00
0,00

3 967,00

3 555,00

4 550,00
201,00

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

W ubiegłym roku z tego funduszu termorenoZamknięcie roku w zakresie eksploatacji
przy uwzględnieniu przychodów z najmu wacji poddano elewację nieruchomości przy ul.
lokali użytkowych w roku 2018 wyniosło Hałubki 2-2a, zmodernizowano instalacje centralnego ogrzewania w nieruchomościach przy ul.
139.888 zł.
1 Maja 118b i Racławickiej 5 oraz sfinansowano
GOSPODARKA REMONTOWA
z 50-procentowym udziałem funduszu część „B”
WYKONANIE FUNDUSZU
modernizację dźwigu osobowego w nieruchomości
REMONTOWEGO CZĘŚĆ „B”
przy ul. Bohaterów Monte Cassino 12.
W osiedlu Zawodzie saldo funduszu remonW 2018 roku roboty remontowe realizowane towego część „A” w rachunku ciągnionym na
były zgodnie z przyjętym planem remontów.
31.12.2018 wynosi minus 12.343.160zł.
Stawka funduszu remontowego część „B”
Saldo funduszu remontowego część „A” w radla lokali mieszkalnych wynosiła 1,25zł/m2.
chunku ciągnionym na dzień 31.12.2018 r. dla
Plan remontów na 2018r. został przyjęty Uchwa- poszczególnych nieruchomości budynkowych
łą Rady Osiedla nr 7/2017 w dniu 20.11.2017 r. przedstawia tabela nr 3 na str. 15.
na kwotę 1.296.970 zł, przy wpływach 1.249.000
Administracja na wszystkich odcinkach współzł i bilansie otwarcia w wysokości 93.000 zł. Za- pracowała z Zarządem Spółdzielni, Radą Osiedla,
mknięcie roku 2018 zgodnie z przywołaną powyżej a także pracownikami Centrum Zarządzającouchwałą szacowane było na kwotę 45.030 zł.
-Usługowego Spółdzielni, uzyskując pomoc
Roboty remontowe wykonywane były przez i wsparcie merytoryczne.
firmy zewnętrzne wybierane zgodnie z procedurą
Chciałbym podkreślić, że wiele spraw ważwyboru wykonawców obowiązującą w Katowickiej nych dla mieszkańców osiedla udaje się załatwić
Spółdzielni Mieszkaniowej. Przedstawiciele Rady przy współdziałaniu z przedstawicielami organów
Osiedla uczestniczyli w wyborze wykonawców samorządowych i władz miasta. Należy w tym
robót remontowych. Odbiory robót remontowych miejscu wymienić bardzo aktywną współpracę
odbywały się również przy współudziale członków radnego Rady Miasta Katowice, a obecnie jej
Rady Osiedla
przewodniczącego pana Macieja Biskupskiego,
Rzeczowe wykonanie planu remontów przed- który jest otwarty na nasze potrzeby, bolączki
stawia Tabela nr 2 na str. 14.
i wnioski w których realizacji nas wspiera.
Rada Osiedla wnioskowała o rozbudowę miejsc
Realizacja finansowa planu remontów osiedla
postojowych
na terenach miejskich w rejonie nieczęść „B” w 2018, wg stanu na dzień 31.12.2018r.
ruchomości przy ul. 1 Maja 162-162-d co również
kształtuje się następująco:
znalazło zrozumienie i pomoc Pana radnego. Mamy
n Wydatki dot. funduszu remontowego
nadzieję, że podjęte zobowiązania doczekają się
część „B”		
1.479.654,75 zł
realizacji w bieżącym roku.
n Wpływy dot. funduszu remontowego
To dzięki między innymi jego zaangażowaniu
część „B”
1.244.187,93 zł
oraz wsparciu Prezydenta Miasta Katowice pana
n Wynik 		
– 235.466,82 zł
Marcina Krupy udało się zrealizować wniosek
n B.O. 1.01.2018r.
472.852,24 zł
mieszkańców o zmianę nawierzchni łącznika
n Wynik z B.O.
237.385,42 zł
ulicy Marcinkowskiego i Boh. Monte Cassino.
Z funduszu remontowego część „A” realizowane
Bardzo ważnym tematem dla infrastruktury
są remonty w ramach wieloletniej Strategii Ekonotransportowej miasta, ale uciążliwym dla mieszmicznej obejmującej działania termorenowacyjne,
(Ciąg dalszy na str. 15)
energooszczędne i modernizacyjne.
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CZĘŚĆ „B” ZA 2018 R.

Tabela nr 2

Ulica Hałubki 2-2a
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(Ciąg dalszy ze str. 13)

kańców naszego Osiedla jest trwająca aktualnie
budowa Centrum Przesiadkowego „Zawodzie”.
Inwestycja prowadzona w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości przy ul. Łącznej i 1 Maja
jest uciążliwa i w znacznym stopniu komplikuje
zamieszkiwanie w tym rejonie, ale mamy nadzieję
że jest to stan przejściowy i docelowo sytuacja
zmieni się zdecydowanie na korzyść warunków
zamieszkiwania.
Wiele spraw w Osiedlu zostało zrealizowane
lub ich realizacja dobiega końca, mam na myśli
chociażby stan dróg, chodników, parkingów, czy
terenów zielonych, a także modernizację dźwigów
osobowych czy też kolejny etap termomodernizacji.
Kolejne trudne zadania jeszcze przed nami.
Prowadzimy m. in. rozłożoną w czasie wymianę wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
modernizację instalacji c.o., remonty instalacji
elektrycznej itd.
Musimy pochylić się nad instalacją gazową,
zwłaszcza w nieruchomościach, w których wykonano ją w technologii rur skręcanych, a jej wiek
pomimo stałych i doraźnych kontroli i nadzoru
stwarza ryzyko rozszczelnienia.
Poczynając od roku 2020 ze środków finansowych Funduszu Remontowego część „A” ponownej termorenowacji poddane zostaną elewacje
budynków, które nie spełniają obecnie obowiązujących norm energooszczędności.
Wiele tematów ujawnia się podczas okresowych
kontroli i należy na nie reagować na bieżąco,
aby nie pogarszać stanu technicznego substancji
budowlanej oraz komfortu zamieszkiwania.
Niezwykle ważnym tematem dla coraz szerszej
grupy mieszkańców pozostaje problem likwidacji
występujących w wielu nieruchomościach Osiedla
barier architektonicznych. Kilka lat temu zabudowano platformę komunikacyjną dla osób z ruchowym ograniczeniem sprawności w nieruchomości
przy ul. Łącznej 3-5, w roku ubiegłym został
wykonany stacjonarny podjazd dla nieruchomości
przy ul. Łącznej 2 – 4 za kwotę 43.200 zł. W roku
bieżącym zaplanowano wyposażyć w taki podjazd
nieruchomość przy ul. Łącznej 1 – 1a.
W ramach tego zadania celem poprawy komunikacji zaplanowano zabudowę dodatkowych
barierek i pochwytów w klatkach schodowych
nieruchomości między innymi przy ul. 1Maja
156 – 156d, 158d, 162a – 162d, 162f – 162i oraz
1 Maja 108.
Wszystkie te działania muszą uwzględniać
możliwości finansowe Osiedla, stąd też w pierwszej kolejności realizowane w ramach funduszu remontowego będą zadania wpływające na
bezpieczeństwo mieszkańców i stan techniczny
nieruchomości.
Dla zobrazowania zaawansowania środków
finansowych funduszu remontowego na str.
16-17 przedstawiamy w formie tabelarycznej
informację o podstawowych robotach modernizacyjnych i remontowych wg budynków w latach
od 2000 do 2018.

Tabela nr 3
Zestawienie kosztów ulepszeń i prac poniesionych w okresie od roku 1992 do dnia 31.12.2018
z centralnej części funduszy remontowych Spółdzielni (remontów kapitalnych + fundusz "A") oraz
naliczonych wpływów z odpisów na działania energooszczędne i termomodernizacyjne z uwzględnieniem środków przeksięgowanych z funduszu remontowego część „B”, zasilenia środkami z funduszu
interwencyjnego oraz obowiązkowej 2,5% partycypacji z fund. rem. cz. „B” na pokrycie części
kosztów kompleksowych robót ociepleniowych ( wg kosztów w dacie poniesienia, w zł)		
( z uwzględnieniem kosztów odsetek od pożyczek i kredytów do spłaty po 31.12.2018 )
Adres budynku
1
Łączna 1-1a
Łączna 3-5
Łączna 2-4
Piaskowa 4
1-go Maja 162a-162d
1-go Maja 156-156d
Racławicka 9-13
1-go Maja 108
1-go Maja 158d
Boh.Monte Cassino 22
Staszica 3
Hałubki 6a-8a
Hałubki 6-8
Boh.Monte Cassino 24
Boh.Monte Cassino 6-6b
Boh.Monte Cassino 26
Boh.Monte Cassino 10-2
Boh.Monte Cassino 8
Racławicka 5
1-go Maja 122-126
1-go Maja 144-146
1-go Maja 112
1-go Maja 110
1-go Maja 114c
1-go Maja 118b
1-go Maja 110a
1-go Maja 162f-162i
1-go Maja 148-150
Hałubki 2-a
Boh.Monte Cassino 1
Boh.Monte Cassino 3
Boh.Monte Cassino 5
RAZEM

Razem koszty za lata
Saldo
Saldo na 1
1992 -2018
( 3-2 )
m2 p.u.m.
2
4
5
1 089 606
755 840
151,84
1 230 879
612 630
123,59
1 423 511
433 066
87,37
775 566
401 573
127,39
677 941
261 349
103,90
801 280
205 701
76,06
608 753
203 409
92,97
871 376
200 959
69,27
236 629
165 856
153,88
3 389
137 451
69,34
943 035
134 870
46,71
328 829
94 318
83,25
326 798
93 500
83,11
2 460
81 999
40,97
578 312
62 420
36,68
52 584
21 704
12,15
3 764 036
-933
-0,09
659 030
-24 169
-14,33
476 526
-130 040
-139,21
2 043 923
-154 653
-30,96
1 409 621
-231 329
-74,57
639 698
-270 366
-271,70
637 711
-274 559
-280,56
635 525
-297 438
-326,51
637 125
-308 371
-348,26
778 553
-455 996
-524,69
1 931 779 -1 082 728
-496,94
2 405 248 -1 198 334
-378,73
3 000 064 -1 839 712
-594,57
5 274 906 -2 975 852
-497,57
5 631 357 -3 321 524
-555,16
5 945 578 -3 643 798
-609,61
45 821 628 -12 343 160
-131,61

Średnie saldo
statystyczne na 1
6
8 589,09
6 961,71
4 921,20
6 692,89
4 355,81
3 428,36
3 988,42
3 091,68
6 634,24
3 436,27
2 247,83
3 929,90
3 895,83
2 342,82
2 229,27
700,11
-5,21
-805,62
-5 910,90
-1 737,67
-3 614,52
-13 518,31
-13 727,94
-14 163,73
-14 684,34
-21 714,10
-27 068,21
-18 156,58
-28 745,51
-24 392,23
-27 225,61
-30 114,04
-6 675,59

*uwzględnia środki przeksięgowane z fund. rem. cz. "B" i fund. Interwencyjnego
Zestawienie nie uwzględnia kosztów wymiany wodomierzy i podzielników c.o.

Saldo ogółem osiedla na dzień 31.12.2018
Saldo jednostkowe na dzień 31.12.2018

-12 343 160 zł
-131,61 zł/1 m2 p.u.

Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować
wszystkim działaczom samorządowym za ich
troskę i merytoryczne działanie na rzecz interesu
wszystkich mieszkańców Osiedla, przy jednoczesnym uwzględnianiu jego specyfiki, równoważąc
oczekiwania i możliwości finansowe. Dziękuję
również wszystkim tym mieszkańcom, którzy
reagowali na wszelkie sytuacje i zdarzenia mające
negatywny wpływ na bezpieczeństwo, estetykę
i komfort zamieszkiwania w naszych zasobach.

i utrzymania budynków we właściwym stanie
technicznym. Podstawowym źródłem finansowania
są opłaty eksploatacyjne oraz odpis na fundusz
remontowy.
Projekt planu gospodarczo-finansowego na
rok 2019 dla osiedla został przyjęty na plenarnym
posiedzeniu Rady Osiedla, które odbyło się w listopadzie 2018 r.(Uchwała nr 3/2018).
Zbiorczy plan kosztów i przychodów dotyczących eksploatacji w roku 2019 w lokalach
mieszkalnych określono na kwotę 5.552.860,00
ZAŁOŻENIA DZIAŁALNOŚCI
zł, przy wpływach 5.276.170 zł (co daje wynik
GOSPODARCZEJ OSIEDLA ZAWODZIE
ujemny w wysokości 276.690 zł). Uwzględniając
NA 2019 ROK
podatek dochodowy od osób prawnych CIT, biDziałania Administracji Osiedla zmierzają lans otwarcia roku 2019, pożytki z najmu lokali
(Dokończenie na str. 18)
do dalszej poprawy standardów zamieszkania
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121

28

209

40

35

31

22

2

Hałubki 2-2a

Hałubki 6-8

Hałubki 6a-8a

Piaskowa 4

Staszica 3

Boh. Monte Cassino 1

Boh. Monte Cassino 3

Boh. Monte Cassino 5

Boh.Monte Cassino
6-6b

Boh. Monte Cassino
8-20

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Boh. Monte Cassino 22

12 Boh. Monte Cassino 24

13 Boh. Monte Cassino 26

14 Racławicka 5

122

122

60

60

24

24

64

3

Adres budynku

L.p.

Liczba
mieszkań

2002

2002

2003

2006

2006

2008/2016

2002 inst wody
2014 p.poż.

2002

2008

2002 inst wody
2013 p.poż.

2004

2004

2003

2003

2018

6

Wymiana
drzwi
wejściowych

2008

2003

2003

5

Wymiana
inst.
kanal.
piony/
poziomy

2001inst wody
2012 p.poż

2002 inst wody
2017 inst.ppoż

2015 p.poż

4

Instalacja
wodna PVC/ p.poż

2002

2006

2006

2016

2014

2013

2004

2004

2002

2002

2003

7

Wymiana
okien na kl.
schodowych

2011

2000/2004/2017
2018

2003

2011

2010

2011

2008

2009

8

Remont dachu/
wymiana rynien

2006

2006

2016

2014

2013

2004

2004

9

Docieplenia
elewacji/ dachu
100% płatne z
funduszu rem.
cz. „A”

2012

2017

2006

2011

2004

2004

2003

2004

2004

2011

2011

2015

10

Malowanie
klatek/ rem.
parterów

2011

11

Elementy
konstrukcyjne/
balkony

brak windy

2012/2013
2015/2017
2018
2015
2011 droga

2013

brak windy

2012

2006/2015

2006/2013

2014
2016 droga
2009/2015
2011 droga

2008/2015

2012/2016
2016 droga

2012

2018

brak windy

2011
2015 parking
2012
2015 parking

brak windy

2013/2015

13

Remont kapitalny
dźwigów
50% płatne z funduszu
rem.cz.”A”

2011

2012/2014

12

Drogi i chodniki
zewnętrzne

Tabela nr 4
INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH W OSIEDLU ZAWODZIE PODSTAWOWYCH ROBOTACH MODERNIZACYJNYCH
I REMONTOWYCH, WG BUDYNKÓW W OKRESIE OD 2000 R DO 2018 R
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17

88

88

66

20

21

20

21

21

90

64

66

60

25
60

17 Łączna 2-4

18 Łączna 3-5

19 1-Maja 108

20 1-Maja 110

21 1-Maja 110a

22 1-Maja 112

23 1-Maja 114c

24 1-Maja 118b

25 1-Maja 122-126

26 1-Maja 144-146

27 1-Maja 148-150

28 1-Maja 156-156d

29 1-Maja 158d
30 1-Maja 162a-162d

40

88

16 Łączna 1-1a

31 1-Maja 162f-162i

51

Adres budynku

15 Racławicka 9-13

L.p.

Liczba
mieszkań

2002

2001

2002

2002

2002

2002

2001

2000

2002

Instalacja
wodna PVC/ p.poż

2018

2018

2016
poziomy

2013
poziomy

Wymiana
inst.
kanal.
piony/
poziomy

2003

2004
2003

2003

2003

2003

2006

2010

2004

2004

2005

2008

2010

2003/2013

2003

2003/2011

2004

Wymiana
drzwi
wejściowych

2009
2005

2009

2009

2002

2006

2007

2007

2005

2003

2009

2003

2005

2004

2005

2009

Wymiana
okien na kl.
schodowych

2002

2007
2007

2007

2007

2004/2009

2008/2009

2007 obróbki

2009 obróbki

2007 obróbki

2010 obróbki

2007 obróbki

2008

2006

2009

2005

Remont dachu/
wymiana rynien

2013

2013

2006

2006

2016 /2017

Docieplenia
elewacji/ dachu
100% płatne z
funduszu rem.
cz. „A”

2011

2010
2011

2010

2014

2014

2013

2010

2011

2011

2007

2009

2003

2010

2010

2011

2009

Malowanie
klatek/ rem.
parterów

2014

2018

2017/2018

2008

Elementy
konstrukcyjne/
balkony

2010/2011
2011

2011

2011

brak windy

brak windy
brak windy

brak windy

2008/2010

2009/2010

2004/2005

2011 droga
2010/2014
chodniki
2011

brak windy

2011

brak windy

brak windy

brak windy

2015
2012 droga
2011

brak windy

2015

2002/2005

2001/2003

2013/2014
2010 parking

2011

2009/2018

brak windy

Remont kapitalny
dźwigów
50% płatne z funduszu
rem.cz.”A”

2011/2012
2014 parking

2012
2011 parking

2009/2011

Drogi i chodniki
zewnętrzne

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ADMINISTRACJI OSIEDLA ZAWODZIE
(Dokończenie ze str. 15)

użytkowych i odpis na legalizację wodomierzy
wpływy i koszty Osiedla równoważą się.
Projekt planu na rok 2019 kształtuje się tak
jak w tabeli obok.
Celem urealnienia odpisów Rada Osiedla na
swoim posiedzeniu w dniu 24.10.2018 r. podjęła
uchwały nr 1 i 2. Wobec powyższego od miesiąca
marca 2019 r. zmianie ulegają następujące odpisy:
1. odpis za konserwację dźwigu z 0,12 na
0,15zł/m2,
2. odpis w pozycji usługi gospodarzy:
- z 6,55 na 7,55 zł/m2 - dla budynków sprzątanych na zewnątrz,
- z 15,00 na 17,00 zł/m2 dla budynków sprzątanych zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz.
Powyższe Uchwały wchodzą w życie z dniem
1 marca 2019 r.
Plan kosztów i przychodów sporządzony został
w oparciu o znajomość kosztów poniesionych
w poprzednim roku obrachunkowym i uwzględnia
wzrost cen i podatków, ale tylko tych o których
mamy wiedzę na przełomie roku.
Plan remontów został skonstruowany w oparciu
o okresowe kontrole obiektów oraz przeglądy zasobów osiedla i przyjęty na posiedzeniu plenarnym
w miesiącu listopadzie 2018 r. Ograniczony jest on
wielkością środków finansowych jakimi osiedle
będzie dysponowało 2019 roku.
W załączeniu do założeń, przedstawiamy w formie tabelarycznej plan remontów na rok 2019.
(Tabela nr 5 na str. 19).

WYSZCZEGÓLNIENIE

WPŁYWY

ENERGIA ELEKTRYCZNA

416.180

KOSZTY
ADMINISTROWANIA

461.590

KOSZTY

INNE KOSZTY

1.166.195

1.112.615

ZIMNA WODA

1.850.000

1.900.000

GAZ

77.410

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI

604.790

SPRZĄTANIE

361.080

ODCZYTY WODY
EKSPLOATACJA GNIAZD
RTV
K O N S E RWA C J A
DOMOFONÓW
K O N S E RWA C J A
DŹWIGÓW
WODOMIERZE i pozostałe
RAZEM
POŻYTKI
Z
DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
SPÓŁDZIELNI

22.160

68.195

37.260

37.260

83.020
5.276.170

53.580

-50.000
Gaz będzie rozliczany wg
77.410 zużycia z podziałem na
budynki w maju każdego roku
604.790 Wg stawki Urzędu Miasta
odpisu z dn.
361.080 Zmiana
01.03.2019r.
22.160

68.195

128.290

RÓŻNICA

W kosztach uwzględniona
dalsza modernizacja
416.180 została
oświetlenia części wspólnych
nieruchomości
720.180
-258.590

stawki od
128.290 Regulacja
1.03.2019r.
104.700
-21670
5.552.860
-276.690
200.590

Katowice dn. 11.02.2019 r.
Kierownik Administracji
JANUSZ NALEŚNIK

REALIZACJA WNIOSKU
ZŁOŻONEGO NA ZEBRANIU
OSIEDLOWYM W DNIU
6.03.2018 R.
Przegłosowano 1 wniosek, złożony w imieniu mieszkańców nieruchomości Boh. Monte
Cassino 3.
– Rozważyć możliwości techniczne, ekonomiczne i prawne w sprawie zmiany lokalizacji śmietnika obecnie usytuowanego na styku budynku
Boh. Monte Cassino 3 i 5, a proponuje się jego
przeniesienie za budynek Boh. Monte Casino 5.
– Administracja i Rada Osiedla po zapoznaniu
się ze stanem terenowo – prawnym w zakresie
uzbrojenia terenu, jak również po zapoznaniu się
z wynikami przeprowadzonej wśród mieszkańców
budynków Bohaterów Monte Cassino 3 i 5 ankiety
nie widzą możliwości przeniesienia śmietnika we
wskazane miejsce.
Rada Osiedla analizowała przedmiotowy temat
na posiedzeniu w dniu 14.06.2018 r. Po zapoznaniu się z dokumentacją wydała negatywną opinię
w przedmiotowej sprawie.
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Osiedlowy Dzień Sąsiada organizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Mocni Razem ,
MDK Zawodzie i Radą Jednostki Pomocniczej nr 3

WSPÓLNE SPRAWY OSIEDLA ZAWODZIE

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ADMINISTRACJI OSIEDLA ZAWODZIE
Tabela nr 5
PLAN REMONTÓW RZECZOWO-FINANSOWY
FUNDUSZU REMONTOWEGO CZĘŚĆ „B” NA
ROK 2019

INFORMACJA O ROZKŁADZIE JAZDY AUTOBUSÓW
LINII NR 70 i 600 Z UL. ŁĄCZNEJ

600 - 1523 i 1553
70 - 1455 i 1535
WSPÓLNE SPRAWY OSIEDLA ZAWODZIE
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU
„TRZYNASTKA” ZA ROK 2018

W

klubie w 2018 roku prowadzono różnorodną działalność kulturalną, rekreacyjną
i wychowawczą przeznaczoną głównie
dla dzieci i osób starszych. Ponieważ w ubiegłym
roku przypadała 100. rocznica odzyskania przez
Polskę niepodległości uwzględniliśmy ten fakt,
organizując imprezy okolicznościowe, takie jak:
wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych razem
z naszym zespołem „Śpiewająca Trzynastka”,
występ dzieci z Przedszkola nr 19 z programem
pt. „Barwy ojczyste” oraz wyjazd do Muzeum
Powstań Ślaskich w Świętochłowicach.
W ciągu całego roku w klubie odbywały się
różnego rodzaju imprezy okolicznościowe dla
dzieci takie jak: konkursy, zawody, rozgrywki
sportowe, Andrzejki i inne. Dorośli brali udział
w spotkaniu wielkanocnym, z okazji Dnia Matki,
biesiadzie z okazji Dnia Sąsiada, Dnia Seniora oraz
korzystali z częstych wyjść do NOSPR-u, do kina
i teatru na ciekawe filmy i spektakle.
Największą imprezą organizowaną dla dorosłych
był majowy wyjazd na wczasy rehabilitacyjne nad
morze do Międzywodzia, z którego skorzystały
44 osoby.
Na wakacje przygotowany przez Klub „Trzynastka” program zajęć był bardzo urozmaicony.

Wczasy dla seniorów – wycieczka do Świnoujścia

W tym roku z oferty zajęć skorzystało bardzo dużo dzieci. W czasie dwóch miesięcy do
klubu przychodziło codziennie od 15 do 20
osób, a czasem na atrakcyjne zajęcia nawet
więcej. W dużej mierze korzystaliśmy z oferty
bezpłatnych propozycji przygotowanych przez
miasto, takich jak: wyjścia na kąpielisko „Bugla”, warsztaty teatralne i plastyczne w Teatrze
Ateneum, Muzeum Historii Katowic i Szybie
Wilson. Byliśmy na ciekawej wycieczce w Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Zwiedzaliśmy
również Zajezdnię Tramwajową na Zawodziu.
W czasie wakacji braliśmy udział we wszelkiego
rodzaju warsztatach technicznych i plastycznych.
W Muzeum Zagłębia w Będzinie po zwiedzeniu
braliśmy udział w warsztatach pt. „Historia jednej
fotografii”. Z kolei w Muzeum Historii Katowic
dzieci dostawały fragment obrazu i miały dorysować pozostałą część. W klubie również odbyły
się konkursy na temat zwiedzanych miejsc np. po
powrocie z ZOO i z Papugarni. Robiliśmy także
„obrazy” z wcześniej zebranych suszonych traw
i kwiatów. Pan Przemysław z Teatru Poddańczego przeprowadził w klubie bezpłatne warsztaty
teatralne, w trakcie których powstały portrety
dzieci rysowane po kawałku przez poszczególnych uczestników. Wszystkie prace można było
podziwiać na wystawie w klubie. Ponieważ lato
w tym roku było bardzo pogodne to w większości
zajęcia odbywały się poza klubem. Wakacje to
głównie czas zabawy, więc byliśmy na różnych
placach zabaw: w Dolinie Trzech Stawów, w Tychach-Paprocanach i w parku im. T. Kościuszki.
Oprócz zabawy na placu zabaw i rozgrywek na
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Hawaje w „Trzynastce” - impreza
z okazji Dnia Kobiet

prozdrowotnych oraz zajęcia dla dzieci w czasie
wakacji .
Współpracowaliśmy także z MDK BoguciceZawodzie, Zespołem Szkół nr 1 i Przedszkolami
Miejskimi nr 19 i 95. Dzieci z Przedszkola nr 19
występowały na spotkaniu wielkanocnym, imprezie
z okazji Święta Niepodległości oraz przedstawiły
ciekawe Jasełka na spotkaniu wigilijnym za co serdecznie dziękujemy paniom wychowawczyniom.
Łącznie w 2018 roku zorganizowaliśmy 149
imprez dla 2603 osób.
PROJEKT PLANU I ZAMIERZEŃ
DZIAŁALNOŚCI
SPOŁECZNO-KULTURALNEJ
KLUBU KSM „TRZYNASTKA”
NA ROK 2019
Projekt planu i zamierzeń działalności społeczno
- kulturalnej osiedla został przyjęty na posiedzeniu
plenarnym Rady Osiedla w listopadzie 2018 r.
Uchwałą nr 5/2018.
Planowane koszty i wpływy bilansują się i wynoszą 119.200 zł.

Ośrodku Sportowym „Słowian” byliśmy w Sali
Zabaw „Nibylandia” w Murckach . Byliśmy także
na zajęciach w Skansenie i na pikniku rodzinnym
„Łączymy pokolenia” w Parku Śląskim. Dużym
zainteresowaniem dzieci i młodzieży cieszyły
się wyjazdy na kąpielisko „Bugla”, wodne place
zabaw w Katowicach i w Tychach oraz do Parku
Wodnego w Tychach. Korzystaliśmy również
z ciekawej oferty Pałacu Młodzieży i Multikina.
Zajęcia wszystkim się podobały. Były tak urozmaicone, że nikt się nie nudził i dzieci chętnie
przychodziły, przyprowadzając nowe osoby.
W tym roku z oferty klubu (oprócz stałych dzieci
z poprzednich lat) skorzystało wiele osób po raz
pierwszy. Dużo było młodszych dzieci 7-8 latków, które wymagały szczególnej opieki. Ogólnie
z imprez klubowych w czasie wakacji skorzystało
758 uczestników.
Jesienią dla dorosłych zorganizowaliśmy wycieczkę do Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej
Występ dzieci z Przedszkola nr 19
i Lanckorony oraz na grzyby. Wybraliśmy się także
na długi spacer brzegiem Jeziora Paprocańskiego
Klub Osiedlowy „Trzynastka” zaprasza do
do Promnic. Natomiast w listopadzie wybraliśmy udziału w imprezach i zajęciach stałych orgasię do Wrocławia, aby obejrzeć miasto i Panoramę nizowanych dla mieszkańców w zależności od
Racławicką.
zainteresowań i potrzeb.
W 2019 roku planujemy zorganizować 146
imprez dla około 2260 uczestników.
W klubie kontynuowane będą zajęcia w ramach
kół zainteresowań.
Od 2019 roku poszerzyliśmy działalność o dwie
nowe sekcje: gimnastykę Aktywny Senior i zajęcia
taneczne dla młodzieży i dorosłych prowadzone
wspólnie ze Stowarzyszeniem Mocni Razem.
Organizowane będą imprezy okolicznościowe
dla dzieci i dorosłych, wspólne wyjścia do placówek kultury, wycieczki krajoznawcze. Wzorem
lat ubiegłych na życzenie seniorów planowany
jest w maju wyjazd nad polskie morze.
Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje mieszSpacer ścieżką edukacyjną
na terenie Doliny Trzech Stawów
kańców i w zależności od zapotrzebowania będą
W czasie roku szkolnego oprócz imprez prowa- organizowane imprezy i zajęcia stałe.
Kierownik Klubu
dziliśmy zajęcia w stałych sekcjach zainteresowań
ALICJA BYTOM
dla dzieci i dorosłych. Do stałych zajęć należały:
spotkania Klubu Seniora, gimnastyka usprawniająca, spacery z kijkami (nordic walking), zajęcia
plastyczno-techniczne „Ja też potrafię,”spotkania
Klubu Podróżnika oraz zespół wokalny „Śpiewająca Trzynastka”, który występował na imprezach
klubowych i poza placówką.
W ciągu całego roku współpracowaliśmy ze
Stowarzyszeniem „Mocni Razem”, organizując
wspólne imprezy, takie jak: Dzień Kobiet pod
hasłem „Hawaje w Trzynastce”, Osiedlowy Dzień
Sąsiada, który odbył się w ogródku Miejskiego
Domu Kultury Bogucice-Zawodzie, powitanie
Promnice w jesiennej scenerii
jesieni, Meksykański Dzień Seniora, cykl spotkań
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