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SPRAWOZDANIE RADY OSIEDLA ZAWODZIE  
Z DZIAŁALNOŚCI W 2020 ROKU

(Dokończenie na str. 2-3)

Zgodnie z § 104 Statutu Katowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej Rada Osiedla Za-
wodzie składa sprawozdanie ze swojej 

działalności, a w szczególności z podjętych w roku 
2020 uchwał i wniosków.

W okresie sprawozdawczym Rada Osiedla 
pracowała w następującym składzie:

l	 Cymerman	Elżbieta	– Przewodnicząca Rady 
Osiedla,                                                                                                                                                                                                                                                                                   

l Sznajder Jerzy – Zastępca Przewodniczącego 
Rady, Przewodniczący Komisji Budżetowej,

l	 Tataruch	Katarzyna	– Sekretarz Rady Osie-
dla,

l	 Bekajło	Ireneusz	– Przewodniczący Komisji 
Kontroli i Nadzoru,

l	 Łukasiewicz	Andrzej	– Przewodniczący 
Komisji Społeczno-Kulturalnej,

l	 Klaczkowska	Krystyna	– członek Rady Osie-
dla,

l	 Darnowska	Teresa – członek Rady Osiedla,
l	 Kuchcińska	Halina	– członek Rady Osiedla,
l	 Samczuk	Marian	– członek Rady Osiedla.

W okresie sprawozdawczym przedstawicielami 
Osiedla w Radzie Nadzorczej byli:

l	 Klaczkowska	Krystyna	– Przewodnicząca 
Komisji Rewizyjnej,

l	 Łukasiewicz	Andrzej	– Przewodniczący 
Komisji Gospodarki Zasobami Spółdzielni.

W ramach Rady Osiedla działały trzy komi-
sje problemowe:

l	 Komisja	Budżetowa,
l	 Komisja	Kontroli	i	Nadzoru,
l	 Komisja	Społeczno-Kulturalna.

W omawianym okresie Rada ściśle współpra-
cowała z Administracją Osiedla Zawodzie, której 
Kierownikiem był Janusz	NALEŚNIK.

Ulica 1 Maja 122-126

Współpraca Rady z Administracją Osiedla 
układała się pomyślnie z korzyścią dla Osiedla 
i jej mieszkańców.

W omawianym okresie Rada, jak i Administracja 
pracowały w szczególnie trudnych warunkach, 
wynikłych z pojawienia się na początku ubiegłego 
roku koronawirusa, który spowodował epidemię 
na niespotykaną od wielu lat skalę, co wiązało się                       
z ograniczeniami nie tylko w organizacji pracy 
spotkań Rady, ale również ograniczeniami zadań 
przyjętych do realizacji w sferze remontowej, 
a zwłaszcza  kulturalno-oświatowej.

Zarządzenia władz centralnych w sprawie 
epidemii, skutkowały zmianą organizacji pracy 
Spółdzielni oraz rad osiedlowych. Wymogi bezpie-
czeństwa i ochrony przed wirusem spowodowały, 
że Rada w normalnym trybie funkcjonowała tylko 
w pierwsze dwa miesiące ub. roku, tj. w styczniu 
i lutym. W pozostałych miesiącach, w zależności 
od zakresu ograniczeń zalecanych przez rząd 
spotkania Rady i Komisji odbywały się albo z za-
chowaniem dystansu w Klubie „13” lub w sposób 
zdalny przy wykorzystaniu dostępnych środków 
komunikacji. Dzięki temu była możliwość rozpa-
trywania na bieżąco spraw członków Spółdzielni, 
a także realizacji zadań zaplanowanych w dzia-

łalności remontowej. Jedyny wyjątek istotnego 
ograniczenia zaplanowanych zadań, dotyczył 
działalności  społeczno-kulturalnej, z oczywistych 
powodów, gdyż specyfika tej działalności polega 
głównie na kontaktach międzyludzkich.

Mimo wspomnianych utrudnień,  Rada Osie-
dla odbyła 11 comiesięcznych spotkań (mie-
siąc lipiec był miesiącem wolnym od pracy). 
Z odbytych spotkań, pięć było zorganizowanych 
w trybie stacjonarnym, a sześć w trybie zdalnym                           
z wykorzystaniem możliwych środków przekazu 
informacji.  

Rada Osiedla skupiała swoją działalność na nad-
zorze i opiniowaniu działalności eksploatacyjnej, 
remontowej, a także społeczno-kulturalnej zarówno 
pod względem rzeczowym, jak i finansowym.

Rada rozpatrywała również wszystkie istotne 
wnioski członków Spółdzielni oraz mieszkańców 
Osiedla, a także opiniowała uwagi, propozycje 
i skargi dotyczące funkcjonowania Osiedla.

Rada przy zachowaniu procedur postępowania 
w okresie pandemii, dokonała przeglądu wiosenne-
go i jesiennego nieruchomości, infrastruktury oraz 
terenów rekreacyjnych Osiedla. Protokoły z tych 
przeglądów stały się podstawą do przygotowania 
planów działalności na rok 2021.

KOMISJA	 
SPOŁECZNO-KULTURALNA

Mimo trudności zorganizowano 91 imprez, 
w których brało udział 1136 osób.      

Działalność Komisji, podobnie jak w latach 
ubiegłych  była ściśle powiązana z działalno-
ścią Klubu  Spółdzielczego KSM „Trzynastka”. 
Komisja uczestniczyła i nadzorowała jego funk-
cjonowanie oraz czuwała nad racjonalną gospo-
darką finansową.

SZANOWNI	CZŁONKOWIE	KATOWICKIEJ	 
SPÓŁDZIELNI	MIESZKANIOWEJ	Z	OSIEDLA	ZAWODZIE

Jak co roku Administracja i Rada Osiedla przekazują Wam sprawozdanie 
z działalności w poprzednim roku – 2020, a także zamierzenia remontowe 
i eksploatacyjne na bieżący rok – 2021. Stosowną okresową informację Zarządu 
(roczne sprawozdanie) opublikuje marcowe  wydanie naszego miesięcznika 
„Wspólne Sprawy”.

Tradycyjnie materiałom takim towarzyszyło zaproszenie na Zebranie Osiedlowe, 
zwoływane na podstawie § 99 ust. 3 i 4 Statutu KSM. Tym razem – ze względu na 
trwający od roku w naszym kraju stan epidemii koronawirusowej i wprowadzone 
państwowe obostrzenia – Zebrania muszą być odsunięte w czasie, do momentu 
odwołania obowiązującego zakazu organizowania tego typu zgromadzeń.

Prosimy o zapoznanie się z treściami zawartymi w niniejszym dodatku do 
„Wspólnych Spraw”, jaki do Was dotarł. Administracja i Rada Osiedla oraz Zarząd 
KSM oczekują na ewentualne Państwa uwagi, propozycje i wnioski dotyczące 
przedstawionych materiałów. Kierować je można pisemnie poprzez tradycyjną 
pocztę lub internetowym e-mailem na stałe adresy, które dla przypomnienia 
zamieszczone są obok.

Niniejszy materiał został przekazany również mieszkańcom Osiedla niebę-
dącym członkami Spółdzielni.

Pozostajemy z życzeniami dobrego zdrowia i możliwości rychłego spotkania się.
ZARZĄD	KSM,	ADMINISTRACJA	i	RADA	OSIEDLA

Administracja i Rada Osiedla  
Osiedla Zawodzie,40-231 Katowice,  

ul. Bohaterów Monte Cassino 5 
Zarząd KSM 

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

OSIEDLE ZAWODZIE
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SPRAWOZDANIE RADY OSIEDLA ZAWODZIE  
Z DZIAŁALNOŚCI W 2020 ROKU

(Dokończenie ze str. 1)

Mieszkańcy chętnie współpracowali i uczestni-
czyli w zajęciach organizowanych w klubie, kiedy  
nie było obostrzeń pandemicznych. Zorganizowano 
wiele atrakcyjnych  spotkań i imprez,  takich jak: 
warsztaty w Muzeum Historii Katowic na ul. 
Szafranka, zwiedzanie zabytkowego kościoła św. 
Anny i zabudowy Nikiszowca, zajęcia w Leśnej 
Izbie Edukacyjnej dla dzieci, przygotowano piękne 
laurki na Dzień Babci i Dziadka,  a w Dniu Babci 
razem z babciami dzieci robiły pachnące mydełka.

W lutym odbyło się karnawałowe spotkanie 
mieszkańców z Zarządem KSM, na którym  wy-
stąpił osiedlowy zespół „ Śpiewająca Trzynastka” 
z nowym repertuarem.

Od lipca rozpoczęto Akcję Lato i zajęcia dla 
dzieci. Organizacja zajęć dla dzieci w czasie 
wakacji, ze względu na konieczne ograniczenia 
związane z pandemią była utrudniona. Mimo to 
udało się zorganizować  różne, ciekawe zajęcia 
w klubie i wyjścia poza placówkę, często przy 
współpracy ze Stowarzyszeniem „Mocni Razem”.                                  
Motyw przewodni wakacji brzmiał „Wędrujemy 
śladami  Tomka Wilmowskiego”. Zachęcano dzieci 
do  czytania serii książek Alfreda Szklarskiego.

Najważniejszym wydarzeniem we wrześniu 
był wyjazd 37 osób na wczasy nad morze do 
Władysławowa. Większość uczestników stano-
wili mieszkańcy Zawodzia, ale było też 14 osób 
z  6 innych osiedli KSM. Uczestnicy wyjazdu 
mieszkali w Pensjonacie „Jesicca” tuż przy Alei 
Gwiazd Sportu. W związku  z obecną sytuacją epi-
demiologiczną realizacja pobytu była utrudniona. 
Korzystając z pięknej pogody niemal codziennie 
uczestnicy mieli możliwość skorzystania z wy-
cieczek i spacerów.

W roku 2020 ze względu na okresowe zawie-
szenie działalności, przed świętami odwiedzono, 
przy zachowaniu rygorów sanitarnych, 26 najstar-
szych, samotnych mieszkańców osiedla składa-
jąc życzenia w imieniu Zarządu, Rady Osiedla 
i Administracji, wręczając spożywcze upominki.

Komisja pomimo zawieszenia działalności  Klu-
bu  utrzymywała kontakt telefoniczny z wieloma 
osobami, aby wspierać naszych klubowiczów, 
szczególnie seniorów w trudnych życiowych sy-
tuacjach.

Czas zawieszenia działalności został wykorzy-
stany  na przeprowadzenie malowania klubu oraz 
częściową wymianę podłóg w biurze i mniejszej 
sali klubowej.

KOMISJA	KONTROLI	I	NADZORU

W związku z pandemią Rada częściowo zrezy-
gnowała z zapraszania na obrady Komisji Kontroli 
i Nadzoru członków zamieszkujących w zaso-
bach Spółdzielni, którzy zalegali z opłatami za 
mieszkania, na rzecz wysyłania im  pisemnych 
zawiadomień o wysokości posiadanego zadłu-
żenia. Przeprowadzanie takich rozmów ma  na 
celu wyjaśnienie przyczyny powstania zaległości 
w opłatach za lokale.  

Stan zadłużenia dla porównania:  

l listopad 2019               492.870	zł
l listopad 2020               558.648	zł	  

Wzrost zadłużenia nastąpił w  związku z sytu-
acją ekonomiczną w kraju związaną z Covid 19.

   W okresie sprawozdawczym na wniosek Ko-
misji Administracja zaprosiła na rozmowy 95 osób 
zalegających z opłatą za lokal mieszkalny (około  
2 miesięcy). Na zaproszenie zareagowało tylko 
36 osób, które zadeklarowały spłatę zaległości  
w ratach, bądź uregulowały zaległość w całości. 
Członkowie Komisji w rozmowach tych każ-
dorazowo informowali zadłużonych o skutkach 
niedotrzymania ustalonych terminów spłaty długu 
oraz o możliwości otrzymania dotacji z MOPS-u 
dla osób o niskich dochodach.  

Ponadto plan pracy Komisji Kontroli i Nad-
zoru zakładał:

l przygotowywanie opinii na posiedzenia Za-
rządu dot. osób zadłużonych,

l analizowanie zaległości opłat za lokale miesz-
kalne z podziałem na nieruchomości,

l analizę wydatków związanych z dewastacjami,
l uczestniczenie w wiosennych i jesiennych 

przeglądach Osiedla,
l rozpatrywanie skarg i zażaleń lokatorów.

Komisja dokonywała analizy wydatków zwią-
zanych z dewastacją i kradzieżami. W ostatnim 
roku nie odnotowano takich zdarzeń, co cieszy, 
ponieważ bywały lata kiedy osiedle z tego tytułu 
ponosiło wymierne straty finansowe.

Członkowie Komisji uczestniczyli również 
w wiosenno-jesiennych przeglądach osiedla, jak 
też uczestniczyli  w odbiorach wykonanych prac 
remontowo naprawczych:

l roboty dekarskie z przeglądu technicznego 
(naprawa rur spustowych i inne), 

l remont balkonów 1 Maja 110,
l remont podjazdu dla niepełnosprawnych ul. 

B. M. Cassino 26.

 Wzrost  wydatków na materiały i usługi zwią-
zane  z pandemią przyczynił się w znacznych 
stopniu do zwiększenia kosztów, co spowodowało  
konieczność regulacji opłat dla lokali mieszkalnych 
ze skutkiem od 1.02.2021 r. Mimo konieczności 
podwyżki niektórych opłat, Osiedle w dalszym cią-
gu należy do osiedli o najniższej wysokości opłat 
za użytkowanie mieszkań i lokali użytkowych.  

KOMISJA	BUDŻETOWA

Przedmiotem działania Komisji były głównie 
sprawy planowania działalności Osiedla ,okresowe 
analizy  wykonania zaplanowanych zadań pod 
względem finansowym w trzech sferach działal-
ności Osiedla, tj.:

l działalności eksploatacyjnej,
l działalności remontowej,
l działalności społeczno-kulturalnej.

Oceniając ogólnie wpływy i wydatki roku ubie-
głego trzeba zauważyć, że brak zbilansowania 
wydatków z wpływami zaznaczył się w sferze 
eksploatacyjnej, w której wzrosły wydatki niepla-

nowane związane z epidemią, dotyczące wzrostu 
kosztów odkażania obiektów i pomieszczeń.

W efekcie, konieczne było zrównoważenie 
wpływów i kosztów eksploatacyjnych poprzez 
podjęcie decyzji o wzrost opłaty na tę działalność.

W pozostałych sferach działalności uzyskano 
równowagę .

Po analizie działalności remontowej Komisja 
wnioskowała do Rady, aby w sytuacji pandemii 
oraz utrzymującym się od kilku lat zadłużeniem 
mieszkańców na poziomie 7-8%, planować zadania 
remontowe w przyszłych latach do wysokości  re-
alnych wpływów, czyli uwzględniając zadłużenia 
z tytułu opłat czynszowych.

Działalność Osiedla opiera się na dwóch rodza-
jach środków, stanowiących przychód Osiedla:

l opłaty za użytkowanie mieszkań przez człon-
ków Spółdzielni, a także właścicieli mieszkań,

l czynsz za wynajem lokali użytkowych i garaży.

W ub. roku wzrosły dochody z opłat za użyt-
kowanie mieszkań, ale zmniejszyły się dochody 
z wynajmu lokali z dwóch powodów:

1)  wypowiedzenia umowy najmu przez część 
użytkowników lokali,

2)  odstąpienia od regulacji stawek z powodu 
pandemii.      

Plan remontów jest tworzony z opłat wnoszo-
nych przez mieszkańców na fundusz remonto-
wy „B” w wysokości 1,40 zł/m2/m-c i był jedną 
z najniższych w osiedlach KSM, a na fundusz 
remontowy „A” – w wys. 1,50 zł/m2/m-c.

Działalność kulturalna finansowana była z od-
pisów wchodzących w skład opłat za mieszka-
nie. Odpis na tę działalność w ub. roku wyniósł  
0,10 zł/m2/m-c .

Komisja oprócz analizy i oceny dokumentów 
finansowych działalności Administracji opiniowała 
wiele wniosków mieszkańców, dotyczących spraw 
osiedla i warunków bytowych, a także pism pod-
miotów gospodarczych, chcących podjąć działal-
ność gospodarczą na terenie Osiedla, zamontować 
reklamy swojej działalności czy wydzierżawić 
teren pod działalność usługową.

W tym temacie Komisja udzieliła np. zgody:

l na prowadzenie działalności usługowej we 
własnym lokalu mieszkalnym pod warunkiem 
nieutrudniania życia współlokatorom,

l na wynajem komórek gospodarczych,
l dzierżawę terenu pod kiosk mięsny przy ul. 

1 Maja 122,
l dzierżawę terenu pod „paczkomat” z moż-

liwością jego  rozszerzenia, zlokalizowany  
przy BMC 3.

Wszystkie decyzje podejmowane w ramach 
kompetencji Rady w różnych sprawach oraz wy-
dawane opinie miały na celu  załatwienie możliwie 
najwięcej spraw za dostępne osiedlu środki oraz 
szukania dodatkowych dochodów.

Rada Osiedla w 2020 roku zgodnie z Regulami-
nem	rozliczania	kosztów	gospodarki	zasobami	
mieszkaniowymi		i	ustalania	opłat		w	KSM,	
podjęła w dniu 21.10.2020 r. Uchwałę Nr 2/2020  
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SPRAWOZDANIE RADY OSIEDLA ZAWODZIE  
Z DZIAŁALNOŚCI W 2020 ROKU

w sprawie regulacji opłat dla następujących po-
zycji:

l koszty obsługi osiedla,
l pozostałe koszty eksploatacji: z podziałem na 

typ lokalu,
l usługi gospodarzy: dla budynków sprzątanych 

wewnątrz i zewnątrz i tylko wewnątrz,
l konserwacja dźwigów,
l konserwacja domofonów.

Szczegółową informację dotyczącą realiza-
cji planu gospodarczego za 2020 r., jak również 
projektu planu na 2021 r. w zakresie eksploatacji 
i remontów umieści Administracja  w swoim Spra-
wozdaniu.

Rada Osiedla podczas swoich posiedzeń formu-
łowała wnioski wynikające z prowadzonych analiz.

1.  Mając na uwadze wnioski najemców lokali 
użytkowych w sprawie obniżenia czynszu  
najmu, Rada Osiedla wystąpiła do Zarządu 
o zwrócenie się do Urzędu Miasta  o obniżenie 
stawki podatku od nieruchomości oraz opłaty 

za gospodarowanie odpadami najemcom lo-
kali użytkowych i dzierżawcom terenu któ-
rych płynność finansowa uległa pogorszeniu 
w związku z epidemią.

2. W związku z dodatkowymi kosztami wywo-
zów odpadów komunalnych zwłaszcza tzw.   
gabarytów, Rada zawnioskowała do Zarządu 
o podjęcie stosownych rozmów z Urzędem  
Miasta w sprawie uregulowania gospodarki 
śmieciowej w zakresie zwiększenia częstotli-
wości odbioru tych odpadów.

3.  W związku z powstałymi dodatkowymi kosz-
tami eksploatacji (środki do dezynfekcji i inne   
koszty związane z epidemią), Rada zawnio-
skowała do Zarządu o rozważenie  możliwości 
pokrycia kosztów związanych z pandemią 
z innych działalności, np. działalności kul-
turalno-społecznej lub funduszy celowych, 
uzasadniając to tym, że koszty tego typu po-
wstały w całej Spółdzielni.

Ponadto ze względu na panującą pandemię 
i w związku z tym mniejsze dochody najemców 

lokali użytkowych, Rada odstąpiła w 2020 roku 
od planowanej zmiany stawek opłat dla lokali 
użytkowych i dzierżawców terenu, aby nie po-
garszać ich sytuacji finansowej.

 Członkowie Rady Osiedla poza uczestnictwem 
w posiedzeniach Rady w każdy drugi wtorek 
miesiąca  pełnili dyżury w siedzibie Admini-
stracji, zachowując wszelkie środki ostrożności. 
Członkowie Rady byli do dyspozycji mieszkańców 
osobiście lub telefonicznie (po wcześniejszym 
potwierdzeniu przybycia).

Jako przewodnicząca Rady Osiedla składam 
serdeczne podziękowania Zarządowi KSM, Radzie 
Nadzorczej oraz członkom  Rady Osiedla Zawo-
dzie, jak również  pracownikom Administracji 
Osiedla Zawodzie,  którzy w trudnych czasach 
pandemicznych roku 2020, wykazali się dużą 
aktywnością, pracą oraz zaangażowaniem na rzecz  
mieszkańców naszego osiedla i naszej Spółdzielni.

RADA OSIEDLA ZAWODZIE

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ADMINISTRACJI OSIEDLA ZAWODZIE W 2020 ROKU

Administracja Osiedla Zawodzie przedsta-
wia niniejszym sprawozdanie z działalnoś- 
ci administracyjno-gospodarczej Osiedla 

za 2020 rok, którego zasięg i zakres działania cha-
rakteryzują syntetyczne dane liczbowe obrazujące 
realizację zadań.

W roku sprawozdawczym Administracja spra-
wowała nadzór i zarządzała (wykres nr 1):

l 32 nieruchomościami budynkowymi, w któ-
rych znajduje się 1850 lokali mieszkalnych 
o łącznej powierzchni użytkowej 93.817,61	m2,

l 34 lokalami użytkowymi o powierzchni użyt-
kowej 2.155,34	m2,

l 25 garażami o powierzchni użytkowej 
542,96	m2,

l 8 placami zabaw wyposażonymi w urządzenia 
zabawowe oraz zieleń rekreacyjną,

l 584 miejscami postojowymi dla samochodów 
usytuowanymi w sąsiedztwie nieruchomości 
budynkowych i na parkingach osiedlowych,

l 8,7	ha całkowitej powierzchni Osiedla.

Administracja Osiedla w roku 2020 pracowała 
w 12-osobowym składzie.

Funkcję Kierownika Osiedla pełni  Janusz	
Naleśnik. 

W roku sprawozdawczym podstawowe zada-
nia wynikały z planu gospodarczo-finansowego 
i działalności społecznej, kulturalnej i oświatowej 
Osiedla, przyjętego przez Radę Osiedla w dniu 
20.11.2019 r., a następnie przez Radę Nadzorczą 
jako część planu Spółdzielni.

LOKALE MIESZKALNE 93817,61

LOKALE UŻYTKOWE 2155,34GARAŻE  542,96

ZASOBY OSIEDLA ZAWODZIE wg. powierzchni [m2]Wykres nr 1
ZASOBY OSIEDLA ZAWODZIE WEDŁUG POWIERZCHNI (w m2)

Po przekształceniu części mieszkań spółdziel-
czych w prawo odrębnej własności w oparciu 
o Ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 
14.06.2007 roku (z późniejszymi zmianami) struk-
tura zasobów mieszkaniowych przedstawia, jak 
na wykresie nr 2 na str. 4.

Działalność gospodarcza w Osiedlu ukierunko-
wana była w szczególności na utrzymaniu właś- 
ciwego stanu technicznego zasobów, poprawie 

komfortu zamieszkiwania oraz efektywniejszym  
wykorzystaniu posiadanych środków finansowych.

Mając to na uwadze Administracja prowadziła 
m. in. niżej wymienione czynności (stan na dzień 
31.12.2020 r.):

l  rozpatrzono  i załatwiono ogółem 1155  pism 
i wiadomości e-mail dotyczących głównie 
wniosków i uwag na temat warunków za-

(Ciąg dalszy na str. 4)
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Wykres nr 2
WYKAZ ZASOBÓW WEDŁUG WŁASNOŚCI

Odrębna własność  1033

inne 78

spółdzielcze  własnościowe  789

lokatorskie 42

WYKAZ ZASOBÓW WG WŁASNOŚCI

(Ciąg dalszy ze str. 3)

mieszkiwania w nieruchomości, prowadzonych 
prac remontowych, występujących awarii, 
oświadczeń ilości osób zamieszkujących,  itp.;

l zarejestrowano 2.214 zgłoszeń od mieszkań-
ców dotyczących awarii. Były to głównie 
usterki instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz 
awarie ślusarskie łącznie w liczbie 1.400, 
a także usterki instalacji elektrycznej wraz 
z koniecznością bieżącego uzupełniania oświe-
tlenia w ilości 814 zgłoszeń.

l zgodnie z ustawą o  utrzymaniu czystości 
i porządku (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) 
Administracja zajmowała się prowadzeniem 
aktualizacji ewidencji ilości osób zamieszka-
łych w danym lokalu (w oparciu o wypełnione 
przez mieszkańców oświadczenia) i przeka-
zywanie tychże danych do Działu Ewidencji 
Opłat za Lokale. Ponadto w przedmiotowym 
zakresie prowadzono także korespondencję 
z mieszkańcami.

l prowadzono korespondencję z firmami ubez-
pieczeniowymi dot. ustalania odpowiedzial-
ności oraz wypłaty odszkodowań z tytułu 
powstałych szkód (głównie zalań) w lokalach 
mieszkalnych i użytkowych oraz w pomiesz-
czeniach wspólnego użytku, a także częściach 
wspólnych nieruchomości;

l na bieżąco monitorowano jakość wykony-
wanych  usług na rzecz zasobów Osiedla 
w zakresie: sprzątania, pielęgnacji terenów 
zielonych oraz dostarczanego do mieszkań 
sygnału TV (pakiet podstawowy);

l stale kontrolowano stan odśnieżenia dróg 
i chodników oraz stopnia zaśnieżenia dachów 
budynków w czasie trwania tzw. „Akcji zima” 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa zamiesz-
kiwania i przebywania w pobliżu  nierucho-
mości;

l zlecono firmie Dezyderat Zakład Usługo-
wy mgr Roman Piernikarczyk z siedzibą             
w Katowicach  - zgodnie z Zarządzeniem 
nr 852/2020 Prezydenta Miasta Katowice            
z dnia 25.03.2020 przeprowadzenie w okre-
sie od 20.04.2020 do 11.05.2020  wiosennej 
oraz od 14.09.2020 do 5.10.2020 jesiennej, 
kompleksowej akcji odszczurzania;

l nadzorowano firmy w zakresie prawidło-
wego przebiegu kontroli wynikających 
z art. 62 ust. 1

1
 ustawy prawo budowla-

ne (tj. przeglądy kominiarskie i gazowe), 
a także prowadzono korespondencję z miesz-
kańcami w tym zakresie;

l uczestniczono w rocznej kontroli okresowej 
stanu technicznej sprawności obiektów, este-
tyki nieruchomości oraz ich otoczenia zgodnie 
z art. 62 ust. 12 ustawy prawo budowlane.

l na bieżąco współpracowano ze Strażą Miejską 
i Policją w zakresie zapewnienia porządku 
i bezpieczeństwa zamieszkiwania w na-
szych zasobach;

l uczestniczono w kontrolach zewnętrznych 
przeprowadzanych przez Państwowy Powiato-
wy Inspektorat Sanitarny w Katowicach oraz 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
w Katowicach;

l na bieżąco współpracowano z Radą Osiedla  
Zawodzie we wspólnym rozwiązywaniu pro-
blemów Osiedla, w tym również konfliktów 
sąsiedzkich na zasadzie mediacji;

l prowadzono zgodnie z wymogami prawa bu-
dowlanego dokumentację techniczną i książki 
obiektów budowlanych;

l zlecono do Działu ds. Nadzoru Remontów 
i Inwestycji przeprowadzenie wyboru wyko-
nawców oraz nadzoru nad robotami remonto-
wymi w Osiedlu, których  charakter zadania 
wymagał ustanowienia inspektora nadzoru.

 Powyższe dotyczyło:
 – remontu balkonów ul. 1- Maja 110,
 – wykonania wewnętrznej instalacji przeciw-

pożarowej – ul. Boh. Monte Cassino  8-20,
 – remontu chodnika ul. Boh. Monte Cassino  

8-20;
l na bieżąco nadzorowano jakość wykonywa-

nych usług na rzecz Spółdzielni przez firmy 
zewnętrzne, przekazywano protokolarnie 
„fronty” robót, a po ich zakończeniu doko-
nywano komisyjnych odbiorów technicznych;

l na bieżąco monitorowano stan techniczny 
budynków, obiektów małej architektury           
i estetyki otoczenia;

l przygotowano 25  zleceń na roboty eksploata-
cyjne, awaryjne i remontowe ujęte w planie 
funduszu remontowego Osiedla część „B”, 
których wartość nie wymagała przeprowa-
dzenia wyboru wykonawcy;

l wystawiano faktury za zużyte media najemcom 
lokali użytkowych oraz firmom świadczącym 
usługi na zlecenie Spółdzielni;

l prowadzono dokumentację związaną z dzier-
żawą tablic reklamowych usytuowanych na 
nieruchomościach gruntowych i budynko-
wych Osiedla;

l analizowano i kontrolowano zużycie energii 
elektrycznej i wody w budynkach;

l prowadzono rozliczenia gazu w nieruchomo-
ściach ze zbiorczym gazomierzem dot. Boh. 
Monte Cassino 1, Staszica 3 i Piaskowej 4;

l na bieżąco analizowano stan wpływów i kosz-
tów eksploatacyjnych oraz remontowych 
w Osiedlu;

l przygotowywano plany gospodarcze Osiedla;
l prowadzono działalność społeczno-kulturalną 

w Osiedlu;
l pośredniczono w załatwianiu spraw związa-

nych z uzyskaniem przez osoby posiadające 
niskie dochody - dodatków mieszkaniowych 
(z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej). Taką pomoc w roku sprawozdawczym                     
w naszym Osiedlu uzyskały 22 osoby.

W ramach zawartych z zewnętrznymi podmio-
tami gospodarczymi umów cywilno-prawnych 
świadczone są na rzecz Osiedla usługi w zakresie:

l bieżącego sprzątania budynków i terenów 
zielonych – siedem podmiotów zewnętrznych,

l konserwacja dźwigów osobowych przez firmy: 
Otis i Thyssen Krupp Elewator,

l konserwacja domofonów przez firmy Zako 
Service s.c. i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
„Get - Roman Bartela”,

l eksploatacja i konserwacja gniazd TV – UPC,
l utrzymanie właściwego stanu sanitarnego 

zapewnia Specjalistyczny Zakład Usługowy 
Dezynsekcji, Dezynfekcji i Deratyzacji,

l pielęgnację terenów zielonych prowadzi Zakład 
Zieleni Katowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej,

l usługi kominiarskie prowadzi Spółdzielnia 
Pracy Kominiarzy.

EKSPLOATACJA	PODSTAWOWA	 
W	2020	ROKU

Wykonanie	roku	2020	w	kosztach	eksplo-
atacji	dla	wszystkich	typów	lokali		planuje	się	
w	wysokości	12.616.876,29	zł,	przy	wpływach	
w	wysokości	12.049.256,69	zł.
a)  Prognozowane roczne koszty obsługi osiedla 

obejmujące między innymi: koszty admini-
stracyjne i bieżące w tym: koszty osobowe 
z narzutami, koszty BHP, koszty transportu, 
opłaty telekomunikacyjne, koszty utrzymania 
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pomieszczeń administracyjnych, koszty ma-
teriałów biurowych, i wielu innych wyniosły 

742.974	zł
b)  Przewidywane koszty w zakresie zatrudnienia 

pracowników fizycznych, materiałów, opłat 
podatkowych od nieruchomości budynko-
wych, opłat przekształceniowych i za wieczy-
ste użytkowanie nieruchomości gruntowych, 
czyszczenie kominów (okresowe i bieżące) 
ubezpieczenia rzeczowe, pielęgnacja zieleni, 
odśnieżanie, ochrona pożarowa budynków, 
kontrola instalacji gazowej, dezynfekcja i dera-
tyzacja, koszty dewastacji, koszty  utrzymania 
gotowości i prac pogotowia technicznego 
wyniosły              1.179.437	zł

c)  energia cieplna w wysokości					3.298.425	zł
d)  odpis na fundusz remontowy						3.264.238	zł
e)  koszty energii elektrycznej, wody i kanalizacji, 

zużycia gazu (w budynkach ze zbiorczym licz-
nikiem gazu), usług porządkowych, odczytów 
wody, konserwacji dźwigów, domofonów, 
odbioru sygnału telewizji kablowej w zakresie 
podstawowym i pozostałych kosztów opera-
cyjnych zamkną się kwotą           4.131.802	zł

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, stanowiąca iloczyn sumy miesz-
kańców zamieszkujących (wg oświadczeń)  daną 
nieruchomość i stawki w wysokości 21,30 zł przy  
selektywnej zbiórce odpadów,  przekazywana jest  
do Urzędu Miasta zgodnie z Uchwałą Rady Mia-
sta Katowice nr XXIV/495/16 z dn. 27.04.2016.

Pragnę w tym miejscu poinformować, że w 2020 
roku, podobnie jak w latach poprzednich, zostały 
przeprowadzone przez służby miejskie w osiedlach 
kontrole prawidłowości segregowania śmieci. 
W efekcie czego zostały sformułowane  konkretne 
wnioski, uwagi i zalecenia.

Zarząd Spółdzielni po konsultacjach z przedsta-
wicielami mieszkańców (Radami Osiedli) zadekla-
rował w imieniu mieszkańców w Urzędzie Miasta 
Katowice segregację śmieci. Niestety z przykro-
ścią powiadamiamy, że ww. kontrole wykazały 
nieprawidłowości, co skutkowało wszczęciem 
przeciwko Spółdzielni postępowań administra-
cyjnych i niestety  ukaraniem Spółdzielni, a co 
za tym idzie zwiększeniem opłaty miesięcznej dla 
mieszkańców korzystających z danego śmietnika.  
Spodziewamy się, że takie kontrole będą nieunik-
nione i coraz częstsze.

Czujemy	się	w	obowiązku	i	pragniemy	poni-
żej	przypomnieć	Państwu,	że	do	pojemników:

WRZUCAMY:
– karton, tekturę, czaso-
pisma, książki, gazety, 
papierowe torby, bro-
szury, katalogi, gazetki 
reklamowe, zużyte ze-
szyty, 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.

WRZUCAMY:
– butelki (PET-y), 
plastikowe nakrętki, 
plastikowe opakowa-
nia po żywności, ko-
smetykach 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 kolo-
rowych, puszki aluminiowe, kapsle z butelek, 
metalowe zakrętki.
NIE WRZUCAMY:
– opakowań po olejach przemysłowych, sprzętu 
AGD, rur kanalizacyjnych, paneli, baterii, produk-
tów z materiału PCV, gumy, puszek po farbach 
i lakierach, drutów oraz styropianu budowlanego 
i wielkoformatowego.

WRZUCAMY:
– kolorowe i białe bu-
telki, słoiki po napo-
jach i żywności (bez 
zanieczyszczeń innymi 
materiałami np. meta-
lami) oraz szklane opa-

kowania np. po kosmetykach.
NIE WRZUCAMY:
szkła zbrojonego, okiennego, samochodowego, 
luster, szkła stołowego (szklanek, kieliszków, 
talerzy), szkła nietłukącego typu „ARCOROC”, 
szkła kryształowego, żarówek, świetlówek, neo-
nówek, porcelany, fajansu, zniczy.

WRZUCAMY:
– organiczne odpa-
dy ogrodowe (trawę, 
liście, rozdrobnione 
gałęzie), gnijące owo-
ce, obierki z warzyw 
i owoców oraz fusy 

z kawy i herbaty.
NIE WRZUCAMY:
– resztek jedzenia innych niż warzywa i owoce, 
ziemi oraz darni.

WRZUCAMY:
– resztki jedzenia, 
odpady higieniczne, 
zużyte ODPADY pie-
luchy, popiół.

W	tym	miejscu	go-
rąco	apelujemy	do	

mieszkańców	osiedla	o	stosowanie	się	do	zasad	
segregacji. Proszę,	abyście	Państwo	reagowali	
na	niewłaściwe	zachowania	innych	współmiesz-
kańców.

Informujemy, ponadto, że:

l odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz) z re-
montów prowadzonych samodzielnie przez 
mieszkańców, odbierane będą nieodpłatnie 

jeden raz w roku kalendarzowym  w ilości nie-
przekraczającej 2 m3

 
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.

l dwa razy w miesiącu z wyznaczonych miejsc 
na Osiedlu, zgodnie z Harmonogramem 
umieszczonym na tablicach ogłoszeń budyn-
ków, odbierane są odpady wielkogabarytowe,             

l nadwyżki gruzu budowlanego i innych od-
padów remontowych, jak i również zużytych 
opon, należy dostarczyć osobiście do miejsca 
składowania odpadów Katowice, ul. Milowic-
ka 7 oraz  ul. Obroki 140.

l  informujemy, że w każdą środę w godzinach 
od 1500-2000

 
istnieje możliwość darmowego 

odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego, np.: lodówki, pralki, kuchenki 
itp. pod numerem telefonu: 12-292-66-66.

Znaczny wpływ na wysokość kosztów eksplo-
atacji mają opłaty za dostawę mediów, których 
cenę jednostkową ustala dostawca.

W szczególności dotyczy to:

l wody i odprowadzania ścieków,
l energii elektrycznej,
l centralnego ogrzewania i podgrzania centralnie 

zimnej wody,
l opłat publiczno-prawnych, podatków i wie-

lu innych.

Podejmowane przez Spółdzielnię, w tym Admi-
nistrację i Radę Osiedla, działania mają wpływ na 
zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w częś- 
ciach wspólnych nieruchomości:

l  punkty świetlne zastąpiono  świetlówkami 
o mniejszej mocy,

l sukcesywnie lampy na korytarzach i klatkach 
schodowych zastępuje się oprawami  z czujni-
kiem 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, piwni-
ce w budynkach: Boh. Monte Cassino 8-20,  
1 Maja 110, Boh. Monte Cassino 1 oraz 5 – na 
bieżąco regulowane są zegary czasowe,

l windy po modernizacji zużywają mniej ener-
gii elektrycznej.

Niestety z przyczyn niezależnych od Osiedla, 
ale wpływających na wzrost kosztów utrzymania 
zasobów, Administracja w porozumieniu z Radą 
Osiedla podjęły decyzję o przesunięciu dalszej 
modernizacji oświetlenia w częściach wspólnych 
nieruchomości na lata następne.

Bardzo duże znaczenie mają czynności zmierza-
jące do ustalenia faktycznej ilości osób zamieszka-
łych w lokalu, bowiem opłatę  za gaz w budynkach 
wyposażonych w gazomierze zbiorcze, ustala się 
biorąc za podstawę ilość osób zamieszkałych - 
w pewnym stopniu dotyczy to również rozliczenia 
ciepłej wody.
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ZADŁUŻENIA W LATACH 2011-2020
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ADMINISTRACJI OSIEDLA ZAWODZIE W 2020 ROKU

Niestety gospodarka lokalami użytkowymi nie 
przyniosła określonych, zaplanowanych efektów. 
Znacznie zmniejszyły się przychody, ponieważ  
ze względu na pandemię część lokali stało pu-
stych i po raz kolejny odstąpiono od zaplanowanej 
wcześniej regulacji stawek, dlatego też pożytki 
rzeczywiste znacznie różnią się od zaplanowanych.

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 niedocho-
wania terminów wnoszenia opłat, wnoszeniem 
opłat w niepełnej wysokości, a nawet okresowy 
całkowity ich brak. Mimo działań podejmowanych 
przez Zarząd,  Radę Osiedla i Administrację Osie-
dla na dzień 31.12.2020 r. zadłużenie w Osiedlu 
osiągnęło wysokość 551.575	zł, co w przeliczeniu 
na lokale mieszkalne (1850), daje średnio kwotę 
298,15		zł/	na	mieszkanie. Odczuliśmy znaczny 
wzrost zadłużenia w okresie trwania pandemii – dla 
porównania  w listopadzie 2019 roku wysokość 
zadłużenia wynosiła 492.870	zł, a w 2020 r. rów-
nież w listopadzie 558.640	zł.

 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.

Wykres nr 3 obrazuje wysokość zaległości 
w latach 2011-2020.

 W zakresie windykacji były podejmowane 
różnorodne działania.

Administracja i Rada Osiedla w ramach posie-
dzeń  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. 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 Zarząd Spółdzielni, w tym na jego posie-
dzenia zmierzające do podjęcia odpowiednich 
decyzji i działań windykacyjnych. Niezależnie 
od postępowania windykacyjnego  sprawy o za-
płatę kierowane były także do zewnętrznych firm 
windykacyjnych, sądów i komorników. 

Stan zaległości w opłatach na dzień 31.12.2020 
roku w naszym Osiedlu przedstawia zamieszczona 
na str. 7 tabela (w układzie nieruchomości bu-
dynkowych).

W kolumnie 9 tabeli podano ponadto (obliczoną 
metodą średniej ważonej) wielkość zaległości 
przypadających w przeliczeniu na jeden lokal  
w danym budynku.

W	roku	2020	w		ramach	kosztów	eksploata-
cji	zrealizowano:

1.   okresowe kontrole polegające na sprawdzeniu:

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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543 028,73 546 820,36 551 575,00

ZADŁUŻENIA W LATACH 2011-2020

l   stanu technicznego i przydatności do użyt-
kowania obiektów budowlanych, estetyki 
obiektu budowlanego oraz jego otoczenia 
(obowiązkowa ustawowo kontrola pięcioletnia)

l  ochrony ppoż. w budynkach:
 - instalacje „suchych pionów” w 8 budynkach,
  - instalacje nawodnione w 7 budynkach,
 - kontrola sprawności instalacji oddymiania 

w 8 budynkach (w I i II półroczu),
l  instalacji gazowej,
l przewodów kominowych (kontrole przepro-

wadzono we wszystkich budynkach),
l kontrole i realizację zaleceń dozoru technicz-

nego dotyczących dźwigów osobowych,
l   okresowe kontrole i naprawy urządzeń zaba-

wowych na placach zabaw osiedla.
2.  Zakład Zieleni Katowickiej Spółdzielni Miesz-

kaniowej wykonał:
l dwukrotne koszenie trawników,
l nasadzenia 24 sztuk drzew zgodnie z Decyzją 

Urzędu Miasta jako rekompensata za zgodę 
na usunięcie, części starego drzewostanu,

l wycinki  9 sztuk drzew wraz z wykarczowa-
niem brył korzeniowych,

l usunięcia wyłomu  1 drzewa.
 Zgodnie z decyzją nr 1/Z/2021 z dnia 5.01.2021 

r. Prezydenta Miasta Katowice do wycinki 
zostało zakwalifikowanych 9 sztuk chorych 
drzew, które zostaną usunięte w późniejszym 
terminie.         

3.  W ramach obsługi bieżącej do dnia 31.12.2020 
r. przyjęto:

l 124 zgłoszenia w sprawie centralnego ogrze-
wania,

l 136 zgłoszeń dotyczących awarii dźwigów,
l 123 zgłoszenia niesprawności domofonów.
 W roku 2020 służby techniczne Osiedla zre-

alizowały 2.214 zleceń dotyczących bieżącej 
obsługi Osiedla oraz usuwania awarii w lo-
kalach mieszkalnych i użytkowych, a także 

w infrastrukturze technicznej i zagospodaro-
wania nieruchomości gruntowych.

Szacunkowe zamknięcie roku w zakresie eks-
ploatacji uwzględniając przychody z najmu lokali 
użytkowych, bilans otwarcia oraz podatki wyniesie 
około minus	72.600	zł. Jako Spółdzielnia nie po-
siadamy wpływu na osiągnięty wynik w segmencie 
składowym kosztów po stronie zużycia mediów, 
który kształtowany jest poprzez indywidualne 
preferencje poszczególnych użytkowników lokali 
oraz ustaloną przez monopolistę cenę czynnika 
w danym momencie.  

Na taki, a nie inny stan finansów Osiedla złożyło 
się kilka przyczyn.
 Po	pierwsze:
l przez lata staraliśmy się równoważyć nalicze-

nia wpływów tylko do ponoszonych kosztów, 
co spowodowało, że aktualnie jesteśmy jednym 
z najtańszych osiedli w Spółdzielni w kosztach 
utrzymania w przeliczeniu na 1m2 powierzchni, 
skutkuje to jednak brakiem ,,poduszki finan-
sowej” w przypadku zaistnienia zjawisk nagle 
podrażających koszty, a których kumulacja 
w minionym roku nastąpiła w całej okazałości.

 Po	drugie:
l wystąpienie zjawiska pandemii i związany 

z nim wzrost kosztów utrzymania zasobów 
mieszkalnych i infrastruktury technicznej 
w reżimie epidemiczno-sanitarnym.

 Po	trzecie:
l zmiana zasad dopuszczania do ruchu urządzeń 

dźwigowych, czyli konieczność poniesienia 
kosztów w celu uzyskania tzw. homologacji 
czyli resursów.

 Po	czwarte:
l znaczący wzrost kosztu wywozu nieczystości 

z Osiedla poza ustalonym harmonogramem 
finansowanym w opłacie indywidualnej, ob-
razujący jak w soczewce świadomość i obo-
wiązki poszczególnych mieszkańców wobec 



WSPÓLNE SPRAWY OSIEDLA ZAWODZIE                                                                                                7

(Ciąg dalszy na str. 8)

Tabela nr 1

ZADŁUŻENIA OSIEDLA Z PODZIAŁEM 
NA NIERUCHOMOŚCI  BUDYNKÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ADMINISTRACJI OSIEDLA ZAWODZIE W 2020 ROKU

LP Adres 
zamieszkania

zaległość 
ogółem

zaległości 
bieżące zasądzone sporne

Liczba 
lokali 

ogółem

liczba lokali 
mieszkalnych 

zalegająca        
z opłatami 
bieżącymi

Zaległość średnia 
na 1 lokal mieszk.       

(zal.bieżące)

Eksmisje 
zasadzone-       

lokale mieszk.

Liczba lokali   
mieszk.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1 MAJA 108 13 311,82 9 692,70 3 619,12 66,00 23,00 146,86 1 65,00

2 1 MAJA 110 2 171,86 2 171,86 21,00 6,00 103,42 20,00

3 1 MAJA 110 A 1 278,02 1 278,02 21,00 5,00 60,86 21,00

4 1 MAJA 112 1 571,37 1 571,37 23,00 3,00 68,32 20,00

5 1 MAJA 114C 489,67 489,67 21,00 4,00 23,32 21,00

6 1 MAJA 118 B 1,59 1,59 22,00 1,00 0,07 21,00

7 '1 MAJA 122-126 33 761,61 9 986,65 8 786,70 14 988,26 96,00 24,00 104,03 1 90,00

10 1 MAJA 144-146 13 504,79 10 686,72 210,00 2 608,07 64,00 14,00 166,98 1 64,00

12 1 MAJA 148-150 18 670,17 15 343,62 3 326,55 66,00 19,00 232,48 2 66,00

14 1 MAJA 156-D 20 627,95 16 053,11 4 574,84 61,00 12,00 263,17 1 60,00

19 1 MAJA 158 D 358,82 358,82 25,00 4,00 14,35 25,00

20 1 MAJA 162A-D 8 043,71 3 804,98 4 238,73 60,00 15,00 63,42 1 60,00

24 1 MAJA 162F-I 8 169,27 8 169,27 41,00 13,00 199,25 40,00

28 BMC 8 15 078,89 15 078,89 31,00 8,00 486,42 30,00

29 BMC 1 30 960,96 26 859,71 4 101,25 139,00 46,00 193,24 122,00

30 BMC 10-20 19 908,83 19 908,83 185,00 55,00 107,62 179,00

31 BMC 22 5 929,10 5 929,10 49,00 23,00 121,00 40,00

34 BMC 24 6 993,59 6 993,59 37,00 13,00 189,02 35,00

35 BMC 26 45 481,76 31 664,28 13 817,48 33,00 11,00 959,52 1 31,00

41 BMC 3 20 763,95 13 570,11 7 193,84 147,00 38,00 92,31 122,00

42 BMC 5 86 232,33 13 625,51 46 066,48 26 540,34 138,00 33,00 98,74 1 121,00

43 BMC 6-6B 1 153,42 1 153,42 31,00 7,00 37,21 28,00

44 HAŁUBKI 2-2A 10 089,75 2 452,72 7 637,03 65,00 7,00 37,73 64,00

47 HAŁUBKI 6-8 5 417,20 5 417,20 27,00 9,00 200,64 24,00

48 HAŁUBKI 6A-8A 968,45 968,45 25,00 5,00 38,74 24,00

50 ŁĄCZNA 1-1A 59 193,21 11 801,08 40 965,94 6 426,19 90,00 24,00 131,12 88,00

52 ŁĄCZNA 2-4 29 300,81 25 110,59 4 190,22 90,00 23,00 279,01 2 88,00

54 ŁACZNA 3-5 53 593,18 16 789,12 27 121,26 9 682,80 90,00 20,00 186,55 3 88,00

56 PIASKOWA 4 29 453,38 14 493,74 14 959,64 60,00 17,00 241,56 60,00

58 RACŁAWICKA 5 1 272,52 1 272,52 22,00 6,00 57,84 1 22,00

60 RACŁAWICKA 9-13 2 966,98 2 966,98 54,00 9,00 54,94 51,00

61 STASZICA 3 4 856,92 4 856,92 60,00 13,00 80,95 60,00

Razem 551 575,88 300 521,14 156 360,39 94 694,35 1 960,00 510,00 281,42 1 850,00

prawa miejscowego i uczciwość wobec in-
nych współmieszkańców.

Mam nadzieję, że przytoczone poniżej dane 
liczbowe uzmysłowią Państwu skalę problemu 
i jego podłoże, a nadto:

l Ad 1. Dezynfekcja budynków mieszkalnych 
przez gospodarzy                  37.600	zł

l Ad 2. Koszty pandemii (zakup środków BHP 
i  dezynfekujących)                  30.000	zł

l Ad 3. Dodatkowe koszty związane z resur-
sem                                            						41.000	zł

l Ad 4. Dodatkowe wywozy                8.500	zł

Każdy niedobór w bilansie zamknięcia musi 
zostać zrównoważony w planach roku następ-
nego, stąd	nowe	stawki	skutkujące	podwyżką	

w kosztach	utrzymania	od	miesiąca	lutego	
bieżącego roku.

GOSPODARKA	REMONTOWA		 
WYKONANIE	FUNDUSZU	 

REMONTOWEGO	CZĘŚĆ	„B”

W 2020 roku roboty remontowe realizowane 
były zgodnie z przyjętym planem remontów.

Stawka funduszu remontowego część „B” dla 
lokali mieszkalnych wynosiła 1,25zł/m2, a od  
1.04 2020 r. 1,40zł/m2.

Plan remontów na 2020 r. został przyjęty Uchwa-
łą Rady Osiedla nr 7/2019  w dniu 20.11.2019 r.  
na kwotę 1.427	730	zł, przy wpływach  1.380.230	
zł i bilansie otwarcia  w wysokości 55.000	zł. Za-

mknięcie roku 2020 zgodnie z przywołaną uchwałą 
szacowane było na kwotę 7.500	zł.

Roboty remontowe wykonywane były przez 
firmy zewnętrzne wybierane zgodnie z procedurą 
wyboru wykonawców obowiązującą w Katowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. Przedstawiciele Rady 
Osiedla uczestniczyli w wyborze wykonawców 
robót remontowych. Odbiory robót remontowych 
odbywały się również przy współudziale członków 
Rady Osiedla.

Rzeczowe wykonanie planu remontów  przed-
stawia tabela nr 2 na str. 8.
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1 2 3 4
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ Ogółem 43 500

1 I DRZWIOWEJ w tym:
Staszica 3  14 440
Piaskowa 4 2 775
B.M.Cassino  3 3 065
B.M.Cassino  5 3 476
1-Maja  150 5 864
1-Maja 158d 2 610
Łączna 1-1a 5 825
Łączna 2-4 5 445
Ogółem 67 748

2 ROBOTY DEKARSKIE w tym:
Remont zadaszenia wejścia 1-Maja  146 4 428
Naprawy dekarskie: w tym: 63 320

1-Maja  110 
1-Maja  110a
1-Maja  112
1-Maja  114c
1-Maja  118b
1-Maja  122-126
1-Maja  162a-d
1-Maja  158d
B.M.Cassino  6-6b 
B.M.Cassino  10-20
B.M.Cassino 24, 26
B.M.Cassino  1,3,5
Hałubki 6-8
Hałubki 6a-8a
Racławicka 9-13
Łaczna 3-5
Łaczna 1-1a

3 ROBOTY MURARSKO TYNKARSKIE Ogółem: 107 820
Remont balkonów    1-Maja  110 75 000
Remont balkonów    B.M.Cassino  26 31 320
Uzupełnienie kratek w entylacyjnych stropodachu B.M.Cassino  10-20 1 500

Racławicka 9-13
4 ROBOTY MALARSKIE Ogółem: 63 180

Modernizacja parteru B.M.Cassino  3 63 180

5 WOD-KAN, GAZ, C.C.W. 407 500
Wykonanie w ew n.instalacji ppoż B.M.Cassino 8,10-20 108 000
Wymiana pionów  i poziomów  w ew . kan.sanitarnej Łączna 3-5 299 500

6 ROBOTY INSTALACYJNE CO Ogółem: 0

7 ROBOTY ELEKTRYCZNE 30 240
Wymiana w entylatorów  dachow ych B.M.Cassino 18-20 30 240

8 REONT INST. DOMOFONOWEJ Ogółem: 0

9 ELEWACYJNE Ogółem: 0

10 MAŁA ARCHITEKTURA Ogółem: 244 760
Remont chodnika B.M.Cassino  8-20 130 000
Remont chodnika Piaskow a 4 7 873
Remont chodnika Staszica 3  10 332
Napraw a naw ierzchni asfaltow ej 1-Maja  114c-118b 83 025
Napraw a murku przy boisku B.M.Cassino 6b-24 13 530

11 REMONTY DŹWIGÓW Ogółem: 267 088

Remonty bieżące w  tym: 167 026
1-Maja 108 7 236
B.M.Cassino  1 7 020
Piaskow a 4 14 904
1-Maja  148-150 24 246
B.M.Cassino  22 23 220
B.M.Cassino  5 2 700
B.M.Cassino  24 33 480
Łączna 3-5 54 220

Modernizacja dźw igu Łączna 1 100 062

12 INNE ROBOTY Ogółem: 82 476
Remont  podjazdu dla niepełnospraw nych B.M.Cassino 26 8 856
Podw yższenie balustrad schodow ych 1-Maja  110 , 114c, 158d 5 130
Przebudow a w ejścia 1-Maja 114c 12 300
Wymiana drzw i i okna w  Administracji B.M.Cassino 5 9 225
Montaż nasad kominow ych Łączna 4 540
Wykonanie w entylacji maszynow ni Łaczna 1 2 862
Montaż naw iew ników  w  mieszkaniach zal. kominiarskie 702
Napraw a chodnika Łączna 2-4 1 722
Remont pęknięć ścian 1-Maja  150 3 790

Roboty w ykonyw ane przez zakłady Osiedle
celow e KSM ( Serw is Techniczny) 37 349

13 ODPIS NA FUNDUSZ INTERWENCYJNY 27 730
14 SPŁATA RAT POŻYCZKI Z FUNDUSZU INTERW. 37 000

KOSZTY OGÓŁEM 1 379 042

L.p. RODZAJ I OPIS ROBÓT ADRES BUDYNKU Wartość 
robót

1 2 3 4
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ Ogółem 43 500

1 I DRZWIOWEJ w tym:
Staszica 3  14 440
Piaskowa 4 2 775
B.M.Cassino  3 3 065
B.M.Cassino  5 3 476
1-Maja  150 5 864
1-Maja 158d 2 610
Łączna 1-1a 5 825
Łączna 2-4 5 445
Ogółem 67 748

2 ROBOTY DEKARSKIE w tym:
Remont zadaszenia wejścia 1-Maja  146 4 428
Naprawy dekarskie: w tym: 63 320

1-Maja  110 
1-Maja  110a
1-Maja  112
1-Maja  114c
1-Maja  118b
1-Maja  122-126
1-Maja  162a-d
1-Maja  158d
B.M.Cassino  6-6b 
B.M.Cassino  10-20
B.M.Cassino 24, 26
B.M.Cassino  1,3,5
Hałubki 6-8
Hałubki 6a-8a
Racławicka 9-13
Łaczna 3-5
Łaczna 1-1a

3 ROBOTY MURARSKO TYNKARSKIE Ogółem: 107 820
Remont balkonów    1-Maja  110 75 000
Remont balkonów    B.M.Cassino  26 31 320
Uzupełnienie kratek w entylacyjnych stropodachu B.M.Cassino  10-20 1 500

Racławicka 9-13
4 ROBOTY MALARSKIE Ogółem: 63 180

Modernizacja parteru B.M.Cassino  3 63 180

5 WOD-KAN, GAZ, C.C.W. 407 500
Wykonanie w ew n.instalacji ppoż B.M.Cassino 8,10-20 108 000
Wymiana pionów  i poziomów  w ew . kan.sanitarnej Łączna 3-5 299 500

6 ROBOTY INSTALACYJNE CO Ogółem: 0

7 ROBOTY ELEKTRYCZNE 30 240
Wymiana w entylatorów  dachow ych B.M.Cassino 18-20 30 240

8 REONT INST. DOMOFONOWEJ Ogółem: 0

9 ELEWACYJNE Ogółem: 0

10 MAŁA ARCHITEKTURA Ogółem: 244 760
Remont chodnika B.M.Cassino  8-20 130 000
Remont chodnika Piaskow a 4 7 873
Remont chodnika Staszica 3  10 332
Napraw a naw ierzchni asfaltow ej 1-Maja  114c-118b 83 025
Napraw a murku przy boisku B.M.Cassino 6b-24 13 530

11 REMONTY DŹWIGÓW Ogółem: 267 088

Remonty bieżące w  tym: 167 026
1-Maja 108 7 236
B.M.Cassino  1 7 020
Piaskow a 4 14 904
1-Maja  148-150 24 246
B.M.Cassino  22 23 220
B.M.Cassino  5 2 700
B.M.Cassino  24 33 480
Łączna 3-5 54 220

Modernizacja dźw igu Łączna 1 100 062

12 INNE ROBOTY Ogółem: 82 476
Remont  podjazdu dla niepełnospraw nych B.M.Cassino 26 8 856
Podw yższenie balustrad schodow ych 1-Maja  110 , 114c, 158d 5 130
Przebudow a w ejścia 1-Maja 114c 12 300
Wymiana drzw i i okna w  Administracji B.M.Cassino 5 9 225
Montaż nasad kominow ych Łączna 4 540
Wykonanie w entylacji maszynow ni Łaczna 1 2 862
Montaż naw iew ników  w  mieszkaniach zal. kominiarskie 702
Napraw a chodnika Łączna 2-4 1 722
Remont pęknięć ścian 1-Maja  150 3 790

Roboty w ykonyw ane przez zakłady Osiedle
celow e KSM ( Serw is Techniczny) 37 349

13 ODPIS NA FUNDUSZ INTERWENCYJNY 27 730
14 SPŁATA RAT POŻYCZKI Z FUNDUSZU INTERW. 37 000

KOSZTY OGÓŁEM 1 379 042

L.p. RODZAJ I OPIS ROBÓT ADRES BUDYNKU Wartość 
robót

(Ciąg dalszy ze str. 7)
Tabela nr 2

REALIZACJA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO 
FUNDUSZU REMONTOWEGO CZĘŚĆ „B”  NA ROK 2020

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ADMINISTRACJI OSIEDLA ZAWODZIE W 2020 ROKU

Realizacja finansowa planu remontów osiedla część „B” w 2020, wg 
stanu na dzień 30.11.2020 r. kształtuje się, jak poniżej:

Wydatki dot. funduszu remontowego część „B”                  1.129.939 zł
Wpływy dot. funduszu remontowego część „B”                  1.224.360 zł
Wynik                             94.420 zł
B.O. 1.01.2020 r.                               43.011 zł
Wynik z B.O.                137.432 zł
Z funduszu remontowego część „A” realizowane są remonty  

w ramach wieloletniej Strategii Ekonomicznej obejmującej działania termo-
renowacyjne, energooszczędne  i modernizacyjne oraz wymiana dźwigów.

W tym roku zmodernizowano instalacje centralnego ogrzewania                             
w nieruchomościach przy ul. 1 Maja 158d.

W osiedlu Zawodzie saldo funduszu remontowego część „A” w rachunku 
ciągnionym na 31.12.2020 r. wynosi minus 11.075.101	zł.

Saldo funduszu remontowego część „A” w rachunku ciągnionym na 
dzień 31.12.2020r. dla poszczególnych nieruchomości budynkowych 
przedstawia tabela nr 3 na str. 9.

Administracja współpracowała z Zarządem Spółdzielni i podległymi mu 
poszczególnymi działami, uzyskując merytoryczne wsparcie przy  rozwiązy-
waniu wielu problemów wymagających opinii osób posiadających stosowne 
uprawnienia i wiedzę na wielu płaszczyznach działalności Spółdzielni.

Chciałbym podkreślić, że wiele spraw ważnych dla mieszkańców Osie-
dla udaje się załatwić przy współdziałaniu z przedstawicielami organów 
samorządowych i władz miasta. Należy w tym miejscu wymienić bardzo 
aktywną współpracę Przewodniczącego Rady Miasta Pana Macieja	Bi-
skupskiego, który jest otwarty na nasze potrzeby, bolączki  i wnioski, 
w których realizacji nas wspiera.

Bardzo aktywna w monitorowaniu bieżących problemów Osiedla Za-
wodzie jako całości pozostaje reaktywowana Rada Jednostki Pomocniczej 
nr 3 Zawodzie.

Mieszkańcy i członkowie Rady Osiedla wnioskowali o remont chodnika 
wzdłuż ulicy Bohaterów Monte Cassino 1, 3, 5, co znalazło posłuch u władz 
samorządowych i obecnie ten obszar naszego Osiedla uzyskał nowe chodniki 
po obu stronach ulicy Bohaterów Monte Cassino.

Bardzo ważnym tematem dla infrastruktury transportowej miasta, ale 
uciążliwym dla mieszkańców naszego Osiedla jest (dobiegająca końca) 
budowa Centrum Przesiadkowego „Zawodzie”.

Inwestycja usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości przy 
ul. Łącznej i 1 Maja  w znacznym stopniu zmieniła swobodę zamieszkiwania 
i użytkowania spółdzielczych nieruchomości, choćby tylko poprzez pojawie-
nie się ,,nieproszonych gości” na naszych parkingach i klatkach schodowych.

Wychodząc naprzeciw licznym wnioskom mieszkańców o konieczności 
ochrony naszych spółdzielczych miejsc parkingowych, Administracja i Rada 
Osiedla podjęły działania, aby w najbliższym możliwym do realizacji 
terminie wprowadzić w Osiedlu system monitoringu i ochrony parkingów 
poprzez wyposażenie mieszkańców w identyfikatory i egzekwowanie prawa 
własności terenu.

Wiele spraw w Osiedlu zostało zrealizowane lub ich realizacja do-
biega końca, mam na myśli chociażby stan dróg, chodników, parkin-
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Zestawienie kosztów  ulepszeń i prac poniesionych w okresie od roku 1992 do 
dnia 31.12.2020 z centralnej części funduszy remontowych Spółdzielni (remontów 
kapitalnych + fundusz „A”) oraz naliczonych wpływów z odpisów na działania 
energooszczędne i termomodernizacyjne z uwzględnieniem środków przeksię-
gowanych 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 31.12.2020)

1 2 3 4 5 6

Łączna 1-1a 1 207 680 2 089 168 881 488 177,08 10 016,91
Łączna 3-5 1 230 879 2 086 197 855 318 172,56 9 719,52
Łączna 2-4 1 423 511 2 110 312 686 801 138,56 7 804,56
Piaskowa 4 775 566 1 331 478 555 912 176,35 9 265,20
Boh.Monte Cassino 10-20 3 764 036 4 280 614 516 578 51,63 2 885,91
1-go Maja 162a-162d 692 492 1 062 451 369 959 147,08 6 165,98
1-go Maja 108 871 376 1 214 307 342 931 118,21 5 275,86
Staszica 3 943 035 1 219 260 276 225 95,67 4 603,75
Boh.Monte Cassino 22 3 389 170 380 166 991 84,24 4 174,77
Boh.Monte Cassino 6-6b 578 799 730 113 151 313 88,91 5 404,05
Hałubki 6a-8a 328 829 478 617 149 788 132,21 6 241,16
Hałubki 6-8 326 798 475 382 148 583 132,07 6 190,97
Boh.Monte Cassino 24 2 460 113 960 111 500 55,71 3 185,71
1-go Maja 122-126 2 043 923 2 154 988 111 065 22,24 1 247,92
Boh.Monte Cassino 8 665 137 723 425 58 287 34,57 1 942,91
Boh.Monte Cassino 26 52 584 100 655 48 071 26,91 1 550,68
1-go Maja 144-146 1 426 681 1 343 761 -82 920 -26,73 -1 295,62
Racławicka 5 476 526 392 220 -84 306 -90,25 -3 832,10
1-go Maja 158d 600 085 455 257 -144 828 -134,37 -5 793,13
1-go Maja 112 639 698 418 052 -221 646 -222,74 -11 082,29
1-go Maja 110 637 711 411 064 -226 647 -231,60 -11 332,34
1-go Maja 114c 635 525 382 689 -252 836 -277,55 -12 039,81
1-go Maja 118b 637 125 371 828 -265 297 -299,61 -12 633,20
1-go Maja 110a 778 553 365 106 -413 447 -475,73 -19 687,93
Racławicka 9-13 1 393 098 919 287 -473 812 -216,55 -9 290,43
1-go Maja 162f-162i 1 931 779 979 350 -952 429 -437,13 -23 810,71
1-go Maja 148-150 2 422 648 1 390 957 -1 031 690 -326,06 -15 631,67
Hałubki 2-2a 3 045 536 1 345 237 -1 700 299 -549,51 -26 567,16
1-go Maja 156-156d 2 880 805 1 139 102 -1 741 703 -644,00 -29 028,38
Boh.Monte Cassino 1 5 274 906 2 645 045 -2 629 862 -439,72 -21 556,24
Boh.Monte Cassino 3 5 631 357 2 662 278 -2 969 079 -496,25 -24 336,72
Boh.Monte Cassino 5 5 930 658 2 615 546 -3 315 113 -554,62 -27 397,63
RAZEM 49 253 186 38 178 084 -11 075 101 -118,09 -5 989,78
*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 31.12.2020 -11 075 101 zł

Saldo jednostkowe na dzień 31.12.2020 -118,09 zł/1 m2 p.u.

Adres budynku
Razem koszty za 

lata 
1992 -2020

Wpływy z 
odpisów za lata 

1997-2020*

Saldo
( 3-2 )

Saldo na 
1 m2 p.u.m.

Średnie saldo 
statystyczne 
na 1 lokal

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ADMINISTRACJI OSIEDLA ZAWODZIE W 2020 ROKU

Tabela nr 3

gów, czy terenów zielonych,  
a także modernizację dźwigów oso-
bowych czy też kolejny etap termo-
modernizacji.

Kolejne trudne zadania jeszcze 
przed nami. Prowadzimy m. in. roz-
łożoną w czasie wymianę wewnętrz-
nej instalacji kanalizacji sanitarnej, 
dostosowujemy  instalacje ppoż. do 
znowelizowanych przepisów ochro-
ny pożarowej budynków (wszystkie 
instalacje mają zostać zmodernizo-
wane do 2027 roku). Kontynuujemy 
modernizację instalacji c. o., remonty 
instalacji elektrycznej itd.

Musimy pochylić się nad instala-
cją gazową, zwłaszcza w nierucho-
mościach, w których wykonano ją 
w technologii rur skręcanych, a jej 
wiek pomimo stałych i doraźnych 
kontroli i nadzoru stwarza ryzyko roz-
szczelnienia.

Poczynając od roku 2020 ze środ-
ków finansowych Funduszu Remon-
towego część „A” modernizacji 

dociepleń poddane zostaną elewacje 
budynków, które nie spełniają obec-
nie obowiązujących norm energo-
oszczędności. Obecnie prowadzimy 
termomodernizację nieruchomości 
przy ul. 1 Maja 156 -156d. W latach 
następnych zgodnie z zatwierdzoną 
przez Walne Zgromadzenie Kato-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
strategią ekonomiczno-gospodarczą 
,,nową szatę” otrzymają kolejne nie-
ruchomości.

Wiele tematów ujawnia się podczas 
okresowych kontroli i należy na nie 
reagować na bieżąco, aby nie pogar-
szać stanu technicznego substancji 
budowlanej oraz komfortu zamiesz-
kiwania.

 Niezwykle ważnym tematem dla 
coraz szerszej grupy mieszkańców 
pozostaje problem likwidacji wystę-
pujących w wielu  nieruchomościach 
Osiedla barier architektonicznych. 
Staramy się ten problem rozwiązy-
wać w różny sposób,  uwzględnia-

jąc ograniczenia natury technicznej, 
projektowej czy terenowo-prawnej.

 W ostatnim czasie zabudowano 
platformę komunikacyjną dla osób 
z ruchowym ograniczeniem spraw-
ności w nieruchomościach przy ul. 
Łącznej 1 – 1a, ul. Łącznej 2 – 4.

Wszystkie te działania muszą 
uwzględniać możliwości finanso-
we Osiedla, stąd też w pierwszej 
kolejności realizowane w ramach 
funduszu remontowego będą zada-
nia wpływające na bezpieczeństwo 
mieszkańców i stan techniczny nie-
ruchomości. 

Dla zobrazowania zaawansowa-
nia środków finansowych funduszu 
remontowego przedstawiamy na str. 
10-11 w formie tabelarycznej infor-
mację o podstawowych robotach 
modernizacyjnych i remontowych wg 
budynków w latach od 2000 do 2020.

Pragę w tym miejscu serdecznie 
podziękować wszystkim działaczom 
samorządowym i mieszkańcom, któ-
rzy poprzez zaangażowanie na rzecz 
społeczności lokalnej wpływają na 
wzrost komfortu zamieszkiwania 
w naszych spółdzielczych zasobach.  
Ich troska i merytoryczne działanie 
na rzecz interesu wszystkich miesz-
kańców Osiedla, przy jednoczesnym 
uwzględnianiu jego specyfiki, rów-
noważąc oczekiwania i możliwo-
ści finansowe zaowocowały tym, 
że jesteśmy jednym z najtańszych 
Osiedli w Katowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej.

Stosując jako wskaźnik mieszkanie 
o powierzchni 50 m2 zamieszkałe 

przez trzy osoby na dzień 31.12.2020 
roku kształtuje się on poziomie  
627,05zł/mieszkanie.

Mam świadomość, że zaistniała 
z początkiem 2020 roku sytuacja 
pandemiczna skomplikowała nasze 
sprawy zarówno te osobiste, zawo-
dowe, jak i społeczne.

Nasze życie zmieniło się w wielu 
obszarach i już nigdy nie będzie takie 
same jak przedtem.

Wszyscy zmuszeni zostaliśmy do 
akceptacji permanentnego zagroże-
niu naszego zdrowia i życia, utraty 
poczucia bezpieczeństwa, przestrze-
gania ograniczeń w wielu obszarach 
naszych codziennych aktywności.

Mając na uwadze bezpieczeństwo 
nas wszystkich musimy przyswoić 
sobie obowiązujące przepisy sani-
tarno-epidemiczne i pogodzić się 
z ograniczeniami w funkcjonowaniu 
w przestrzeni zarówno tej publicznej, 
jak i osobistej.

Mam nadzieję że rozumieją Pań-
stwo i akceptują wprowadzone zasady 
kontaktowania się z poszczególnymi 
jednostkami organizacyjnymi Spół-
dzielni w tym administracji Osie-
dla Zawodzie.

Kierownik Administracji 
Osiedla Zawodzie
JANUSZ NALEŚNIK

Wniosek złożony na Zebraniu brzmiał następująco:
„Zobowiązanie	Zarządu	KSM	do	kontynuowania	starań	mających	

na	celu	zmianę	regulaminu	utrzymania	czystości	w	mieście	Katowice”.
Zarząd wyjaśnia:
Na dwunastu Zebraniach Osiedlowych uchwalono w formie wniosku 

poparcie dla działań Zarządu w sprawie uporządkowania gospodarki 
odpadami i zmiany niekorzystnych dla mieszkańców postanowień w Re-
gulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Katowice m. 
in. niepodnoszenia stawek za wywóz nieczystości, zmiany sposobu kontro-
lowania segregacji odpadów, odstąpienia od odpowiedzialności zbiorowej 
za segregację odpadów.

Zarząd KSM w oparciu o w powyższe wnioski występował wraz z inny-
mi spółdzielniami mieszkaniowymi i zarządcami działającymi na terenie 
Katowic do Prezydenta Miasta Katowice z propozycjami rozwiązań, które 
powinny zostać uwzględnione w nowym Regulaminie utrzymania czystości 
i porządku na terenie miasta Katowice, jak również w uchwale Rady Miasta 
Katowice w sprawie sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów. W odpowiedzi wystosowanej przez Wiceprezydenta Miasta 
Katowice (w piśmie  z dnia 2.11.2020 r.w) poinformowano wnioskodawców 
o przygotowanych projektach nowelizacji ww. aktów prawnych. Zostały 
one ostatecznie uchwalone przez Radę Miasta Katowice w dniu 19 listo-
pada 2020 r., a z ich treści wynik, że główne postulaty spółdzielców nie 
zostały uwzględnione.

REALIZACJA	WNIOSKU	ZŁOŻONEGO	 
NA	ZEBRANIU	OSIEDLOWYM	KSM	 

W	DNIU	28.11.2019	R.	
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ZAŁOŻENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ OSIEDLA ZAWODZIE NA 2021 ROK

Działania Administracji Osie-

dla zmierzają do dalszej 

poprawy standardów za-

mieszkania   i utrzymania  budynków 

we właściwym stanie technicznym.

Podstawowym źródłem finanso-

wania są opłaty eksploatacyjne oraz 

odpis na fundusz remontowy.

Projekt	planu	gospodarczo-fi-

nansowego na rok 2021 dla osiedla 

został przyjęty na plenarnym posie-

dzeniu Rady Osiedla, które odbyło 

się w grudniu 2020 r.

Zbiorczy plan kosztów i przycho-

dów dotyczących eksploatacji w roku 

2021 dla wszystkich typów lokali  

planuje się w wysokości  13.090.690	

zł, przy  wpływach 13.199.810	zł (co 

daje wynik dodatni  w wysokości 

109.120	zł).

 Szacunkowe zamknięcie roku 

w zakresie eksploatacji przy uwzględ-

nieniu przychodów z najmu lokali 

użytkowych, bilansie otwarcia oraz 

podatkach określa się w wysokości 

około 22.795	zł.

Plan kosztów i przychodów sporzą-

dzony został w oparciu o znajomość 

kosztów poniesionych w poprzednim 

roku obrachunkowym i uwzględnia 

aktualnie nam  znany wzrost cen 

i podatków, aczkolwiek chociażby 

przywołana już w tekście sytuacja 

skokowego wzrostu niektórych cen 

mediów (energia elektryczna, wy-

wóz nieczystości) i danin publiczno-

-prawnych w swojej dynamice może 

prowadzić do tego, że będziemy zmu-

szeni do korekty założeń.

Do wysokich niezaplanowanych 

kosztów przyczynił się okres pande-

mii, który zaburzył wynik roku 2020, 

jak również wymusił zwiększenie 

kosztów na rok 2021, co niestety 

przełożyło się na wzrost opłat za lo-

kale mieszkalne od 1.02.2021 r. dla 

niżej wymienionych pozycji:

l koszty obsługi osiedla

  z 22,50 zł/od lokalu na 0,68	zł/

m2,			

l pozostałe koszty eksploatacji:

WYSZCZEGÓLNIENIE WPŁYWY KOSZTY
EKSPLOATACJA 3	292	781 3	282	941
ENERGIA ELEKTRYCZNA  
poza mieszkaniem

426 967 386 967

KOSZTY ADMINISTROWANIA 766 656
793 294

INNE KOSZTY 1 177 306 1 180 828
USŁUGI GOSPODARZY 302 178 302 178
ODCZYTY WODY 22 311 22 311

KONSERWACJA DOMOFONÓW 44 598
44 598

KONSERWACJA DŹWIGÓW 177 189 177 189
LEGALIZACJA WODOMIERZY 74 175 74 175
PARTYCYPACJA W MIENIU 
WSPÓLNYM

301 401 301 401

ŚWIADCZENIA	I	USŁUGI	
KOMUNALNE

6	463	912 6	364	634

ZIMNA WODA                           I 
ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW

1 853 006 1 873 006

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH 885 282 885 282
GAZ 74 000 74 000
KONSERWACJA  RTV/UPC 69 000 69 000
ENERGIA CIEPLNA 3 582 624 3 463 346

POZOSTAŁE	KOSZTY/WPŁYWY	
OPERACYJNE

10	000 10	000

ODPISY	NA	FUNDUSZ	
REMONTOWY

3 433 114 3 433 114

OGÓŁEM	EKSPLOATACJA	I	
UTRZYMANIE	NIERUCHOMOŚCI

13	199	807 13	090	689

–	 1,24	zł/m2

 
stawka po kosztach 

dla nieczłonków,

–	1,11zł/m2 dla członków, uwzględ-

niając pożytki (niewyodrębnio-

nych),

–	 1,01	zł/m2/dla członków - staw-

ka pomniejszona dla właścicieli 

mieszkań wyodrębnionych,

–	 1,14	zł/m2/dla nieczłonków -	

stawka pomniejszona dla właści-

cieli mieszkań wyodrębnionych,

 Stawka dotyczy wszystkich bu-

dynków z wyłączeniem Boh.	

Monte	Cassino	6b	i	Boh.	Monte	

Cassino	8, ponieważ budynki 

te mają wykupiony grunt i nie 

ponoszą kosztów wieczystego 

użytkowania, dlatego też pozo-

stałe koszty dla tych budynków 

wynoszą odpowiednio:

–	 1,17	zł/m2 stawka po kosztach 

dla nieczłonków,

–	 1,04	zł/m2/dla członków uwzględ-

niając pożytki  (niewyodrębnio-

nych)    

–	 0,99	zł/m2/dla członków, staw-

ka pomniejszona dla właścicieli 

mieszkań wyodrębnionych,

–	 1,12	zł/m2/dla nieczłonków staw-

ka pomniejszona dla właścicieli 

mieszkań wyodrębnionych,

 usługi gospodarzy:

– z 17,00 zł/od lokalu na 0,38zł/

m2 dla budynków sprzątanych 

wewnątrz i zewnątrz,

–  z 7,55 zł/od lokalu na  0,19zł/m2 

dla budynków sprzątanych ze-

wnątrz,

 konserwacja dźwigów

–  z 0,15 na 0,20	zł/m2

 konserwacja domofonów

–  z 1,70 z ł/od lokalu na 2,00	zł/od	

lokalu.  

Biorąc pod uwagę, że zgodnie z  

Regulaminem	rozliczania	kosz-

tów	gospodarki	zasobami	mieszka-

niowymi	i	ustalania	opłat	w	KSM,	

stawki	zostały	przeliczone	na	m2.

Mając na uwadze istniejący stan 

epidemiczny i związaną z nim trudną 

sytuacją ekonomiczną przedsiębior-

ców rezygnowaliśmy z wprowadzenia 

nowych stawek dla lokali użytko-

wych, garaży i dzierżaw.

Spółdzielnia jako przedsiębiorca 

również podlega tym samym pro-

cesom, co cały rynek gospodarczy 

i dlatego też nie można wykluczyć 

pewnych korekt stawek na przestrze-

ni roku.

Niezależnym od nas jest również 

wprowadzona od stycznia 2021 roku 

zmiana wysokości najniższego wy-

nagrodzenia, jak również powołanie 

przez rząd Pracowniczych Planów 

Kapitałowych, co  przełoży się na 

presję płacową skutkującą wzrostem  

kosztów.

Plan	remontów został skonstru-

owany w oparciu o okresowe kontrole 

obiektów oraz przeglądy zasobów 

osiedla i przyjęty został w miesiącu 

grudniu 2020 r. na posiedzeniu ple-

narnym Rady Osiedla. Ograniczony 

jest on wielkością  środków finanso-

wych, jakimi osiedle będzie dyspono-

wało w 2021 roku. Pomimo zmiany 

od 1.04.2020 r. do wysokości 1,40zł/	

m2 odpisu na fundusz remontowy 

część „B” zgromadzone środki nie 

wystarczą na realizację wszystkich 

potrzeb remontowych, stąd zmuszeni 

jesteśmy w roku 2021 ograniczyć 

naszą działalność remontową do naj-

istotniejszych zadań.

W załączeniu do założeń, przedsta-

wiamy obok w formie tabelarycznej  

plan remontów na rok 2021. (Tabela 

nr 5).

Kierownik Administracji 
Osiedla Zawodzie
JANUSZ NALEŚNIK

Katowice dnia 16.02.2021 r.
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 Tabela nr 5
PLAN RZECZOWO-FINANSOWY  

REMONTÓW Z FUNDUSZU  
REMONTOWEGO CZĘŚĆ „B” NA ROK 2021

zł

1 2 3 4

I WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ OGÓŁEM: 50 000,00 zł

I.1 Realizow anej przez Spółdzielnię RAZEM: 20 000,00 zł

I.1.1 w  mieszkaniach 20 000,00 zł

I.1.2 na klatkach schodow ych oraz pomieszczeniach ogólnego 
użytku 0,00 zł

I.2 realizow ana w e w łasnym zakresie (koszty refundacji) 30 000,00 zł

II WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ OGÓŁEM: 22 000,00 zł

II.1 w ymiana drzw i na ppoż.  piw nicach ul. Staszica 3 22 000,00 zł

III ROBOTY DEKARSKIE OGÓŁEM: 90 000,00 zł

III.1 Remont dachu ul. 1-Maja 114c 45 000,00 zł

III.2 Remont dachu ul. 1-Maja 118b 45 000,00 zł

IV ROBOTY MURARSKO-TYNKARSKIE OGÓŁEM: 70 000,00 zł

IV.1 Napraw a balkonów Boh. Monte Cassino 26 30 000,00 zł

IV.2 Napraw a balkonów Łączna 1-1a 10 000,00 zł

IV.3 Napraw a balkonów Łączna 3-5 15 000,00 zł

IV.4 Napraw o schodów  Łączna 3 10 000,00 zł

IV.5 Napraw a schodów  -zejście do komór zsypow ych Łączna 1-1a 5 000,00 zł

V ROBOTY MALARSKIE OGÓŁEM: 64 000,00 zł

V.1 Modernizacja parteru Boh. M. Cassino 1 64 000,00 zł

VI ROBOTY INSTALACYJNE 
WOD.-KAN.-GAZ,C.C.W. OGÓŁEM: 321 000,00 zł

VI.1 Wykonanie w ew nętrznej instalacji  przeciw pożarow ej Boh. M. Cassino 8-20 200 000,00 zł

VI.2 Wymiana instalacji kanalizacji ( poziomy do studzienki)) Racław icka 5 66 000,00 zł

VI.3 Wymiana instalacji kanalizacji (poziomy do studzienki) Racław icka 9-11 55 000,00 zł

VII ROBOTY INSTALACYJNE C.O. OGÓŁEM: 0,00 zł

VII.1 Nie planuje się 0,00 zł

VIII ROBOTY ELEKTRYCZNE OGÓŁEM: 15 000,00 zł

VIII.1 Wymiana w entylatorów  dachow ych 1-Maja 122-126 15 000,00 zł

IX ROBOTY ELEWACYJNE OGÓŁEM: 250 000,00 zł

IX.1 Remont   elew acji południow ej, remont balkonów ,w ym 
balustrad.

1-Maja 110 250 000,00 zł

X INSTALACJE DOMOFONOWE OGÓŁEM: 21 000,00 zł
X.1 Remont instalacji domofonow ej Hałubki 6,8a 5 000,00 zł

X.2 Remont instalacji domofonow ej 1-Maja 162f-i 10 000,00 zł

X.3 Montaż kasety domofonow ej Boh. M. Cassino 5 6 000,00 zł

XI OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY OGÓŁEM: 0,00 zł

Nie planuje się

XII ROBOTY DROGOWE (BRUKARSKIE, ASFALTOWE) OGÓŁEM: 424 000,00 zł

XII.1 Remont chodnika Boh. M. Cassino 8-20 140 000,00 zł

XII.2 Wykonanie chodnika Staszica 3 1 000,00 zł

XII.3 Wykonanie chodnika Łączna 1-1a 13 000,00 zł

XII.4 Remont jezdni i chodnika 1-Maja 156-156d 270 000,00 zł

XIII DŹWIGI OGÓŁEM: 151 000,00 zł
XIII.1 Remont w ciągarki, w ym. falow nika zal.UDT B.M.Cassino 26 31 000,00 zł

XIII.2 Wym.ogranicznika prędkości- zal. UDT) 1-Maja 146 5 000,00 zł

XIII.3 Wym.ogranicznika prędkości- zal. UDT) B.M.Cassino 5 5 000,00 zł

XIII.4 Modernizacja dźw igu Łączna 1a 110 000,00 zł

XIV REZERWA FINANSOWA NA ROBOTY 
NIEPRZEWIDZIANE, AWARYJNE, DODATKOWE OGÓŁEM: 150 000,00 zł

XIV.1 DŹWIGI w szystkie budynki  
w yposażone w  dźw igi 60 000,00 zł

XIV.2 INNE ROBOTY w szystkie 
nieruchomości 90 000,00 zł

XV ODPIS NA FUNDUSZ INTERWENCYJNY OGÓŁEM: 28 000,00 zł

XVI SPŁATA RAT POŻYCZKI Z FUNDUSZU 
INTERWENCYJNEGO

OGÓŁEM: 0,00 zł

XVII ODSETKI DOTYCZĄCE SPŁATY POŻYCZKI Z 
FUNDUSZU INTERWENCYJNEGO

OGÓŁEM: 0,00 zł

XVIII
KOSZTY OGÓŁEM
(SUMA POZ. I-XVIII)KOSZTY OGÓŁEM
(SUMA POZ. I-XVIII)

OGÓŁEM: 1 656 000,00 zł

XIX WPŁYWY ROKU OGÓŁEM: 1 401 233,00 zł

XIX.1 Wpływy roku naliczone OGÓŁEM: 1 811 088,00 zł

XIX.2
Przesunięcie środków do części „A” funduszu remontowego w związku z 
przyspieszeniem spłaty zadłużeń nieruchomości względem poniesionych 
nakładów

OGÓŁEM: -225 151,00 zł

XIX.3 Pokrycie części kosztów robót dodatkowych poniesionych z F.REM „A” OGÓŁEM: -184 704,00 zł

XX WPŁYW – UDZIAŁ UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W 
KOSZCIE WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ OGÓŁEM: 5 000,00 zł

XXI PLANOWANE POŻYCZKI Z FUNDUSZU 
INTERWENCYJNEGO

OGÓŁEM: 270 000,00 zł

XXII
WPŁYWY OGÓŁEM
WRAZ Z PLANOWANĄ POŻYCZKĄ (XX+XXI+XXII)WPŁYWY 
OGÓŁEM
WRAZ Z PLANOWANĄ POŻYCZKĄ (XX+XXI+XXII)

OGÓŁEM: 1 676 233,00 zł

XXIII
WPŁYWY OGÓŁEM
BEZ PLANOWANEJ POŻYCZKI (XX+XXI)WPŁYWY OGÓŁEM
BEZ PLANOWANEJ POŻYCZKI (XX+XXI)

OGÓŁEM: 1 406 233,00 zł

XXIV
WYNIK ROKU
WRAZ Z PLANOWANĄ POŻYCZKĄ (XXIII-XIX)WYNIK ROKU
WRAZ Z PLANOWANĄ POŻYCZKĄ (XXIII-XIX)

OGÓŁEM: 20 233,00 zł

XXV WYNIK ROKU
BEZ PLANOWANEJ POŻYCZKI (XXIV-XIX)

OGÓŁEM: -249 767,00 zł

XXVI BILANS OTWARCIA ROKU OGÓŁEM: 40 450,00 zł

XXVII WYNIK ROKU Z B.O.
WRAZ Z PLANOWANĄ POŻYCZKĄ (XXV+XXVII)

OGÓŁEM: 60 683,00 zł

XXVIII WYNIK ROKU Z B.O.
BEZ PLANOWANEJ POŻYCZKI (XXVI+XXVII)

OGÓŁEM: -209 317,00 zł

Poz. RODZAJ I OPIS ROBÓT
ADRES 

NIERUCHOMOŚCI/ 
BUDYNKU

WARTOŚĆ 
ROBÓT

zł

1 2 3 4

I WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ OGÓŁEM: 50 000,00 zł

I.1 Realizow anej przez Spółdzielnię RAZEM: 20 000,00 zł

I.1.1 w  mieszkaniach 20 000,00 zł

I.1.2 na klatkach schodow ych oraz pomieszczeniach ogólnego 
użytku 0,00 zł

I.2 realizow ana w e w łasnym zakresie (koszty refundacji) 30 000,00 zł

II WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ OGÓŁEM: 22 000,00 zł

II.1 w ymiana drzw i na ppoż.  piw nicach ul. Staszica 3 22 000,00 zł

III ROBOTY DEKARSKIE OGÓŁEM: 90 000,00 zł

III.1 Remont dachu ul. 1-Maja 114c 45 000,00 zł

III.2 Remont dachu ul. 1-Maja 118b 45 000,00 zł

IV ROBOTY MURARSKO-TYNKARSKIE OGÓŁEM: 70 000,00 zł

IV.1 Napraw a balkonów Boh. Monte Cassino 26 30 000,00 zł

IV.2 Napraw a balkonów Łączna 1-1a 10 000,00 zł

IV.3 Napraw a balkonów Łączna 3-5 15 000,00 zł

IV.4 Napraw o schodów  Łączna 3 10 000,00 zł

IV.5 Napraw a schodów  -zejście do komór zsypow ych Łączna 1-1a 5 000,00 zł

V ROBOTY MALARSKIE OGÓŁEM: 64 000,00 zł

V.1 Modernizacja parteru Boh. M. Cassino 1 64 000,00 zł

VI ROBOTY INSTALACYJNE 
WOD.-KAN.-GAZ,C.C.W. OGÓŁEM: 321 000,00 zł

VI.1 Wykonanie w ew nętrznej instalacji  przeciw pożarow ej Boh. M. Cassino 8-20 200 000,00 zł

VI.2 Wymiana instalacji kanalizacji ( poziomy do studzienki)) Racław icka 5 66 000,00 zł

VI.3 Wymiana instalacji kanalizacji (poziomy do studzienki) Racław icka 9-11 55 000,00 zł

VII ROBOTY INSTALACYJNE C.O. OGÓŁEM: 0,00 zł

VII.1 Nie planuje się 0,00 zł

VIII ROBOTY ELEKTRYCZNE OGÓŁEM: 15 000,00 zł

VIII.1 Wymiana w entylatorów  dachow ych 1-Maja 122-126 15 000,00 zł

IX ROBOTY ELEWACYJNE OGÓŁEM: 250 000,00 zł

IX.1 Remont   elew acji południow ej, remont balkonów ,w ym 
balustrad.

1-Maja 110 250 000,00 zł

X INSTALACJE DOMOFONOWE OGÓŁEM: 21 000,00 zł
X.1 Remont instalacji domofonow ej Hałubki 6,8a 5 000,00 zł

X.2 Remont instalacji domofonow ej 1-Maja 162f-i 10 000,00 zł

X.3 Montaż kasety domofonow ej Boh. M. Cassino 5 6 000,00 zł

XI OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY OGÓŁEM: 0,00 zł

Nie planuje się

XII ROBOTY DROGOWE (BRUKARSKIE, ASFALTOWE) OGÓŁEM: 424 000,00 zł

XII.1 Remont chodnika Boh. M. Cassino 8-20 140 000,00 zł

XII.2 Wykonanie chodnika Staszica 3 1 000,00 zł

XII.3 Wykonanie chodnika Łączna 1-1a 13 000,00 zł

XII.4 Remont jezdni i chodnika 1-Maja 156-156d 270 000,00 zł

XIII DŹWIGI OGÓŁEM: 151 000,00 zł
XIII.1 Remont w ciągarki, w ym. falow nika zal.UDT B.M.Cassino 26 31 000,00 zł

XIII.2 Wym.ogranicznika prędkości- zal. UDT) 1-Maja 146 5 000,00 zł

XIII.3 Wym.ogranicznika prędkości- zal. UDT) B.M.Cassino 5 5 000,00 zł

XIII.4 Modernizacja dźw igu Łączna 1a 110 000,00 zł

XIV REZERWA FINANSOWA NA ROBOTY 
NIEPRZEWIDZIANE, AWARYJNE, DODATKOWE OGÓŁEM: 150 000,00 zł

XIV.1 DŹWIGI w szystkie budynki  
w yposażone w  dźw igi 60 000,00 zł

XIV.2 INNE ROBOTY w szystkie 
nieruchomości 90 000,00 zł

XV ODPIS NA FUNDUSZ INTERWENCYJNY OGÓŁEM: 28 000,00 zł

XVI SPŁATA RAT POŻYCZKI Z FUNDUSZU 
INTERWENCYJNEGO

OGÓŁEM: 0,00 zł

XVII ODSETKI DOTYCZĄCE SPŁATY POŻYCZKI Z 
FUNDUSZU INTERWENCYJNEGO

OGÓŁEM: 0,00 zł

XVIII
KOSZTY OGÓŁEM
(SUMA POZ. I-XVIII)KOSZTY OGÓŁEM
(SUMA POZ. I-XVIII)

OGÓŁEM: 1 656 000,00 zł

XIX WPŁYWY ROKU OGÓŁEM: 1 401 233,00 zł

XIX.1 Wpływy roku naliczone OGÓŁEM: 1 811 088,00 zł

XIX.2
Przesunięcie środków do części „A” funduszu remontowego w związku z 
przyspieszeniem spłaty zadłużeń nieruchomości względem poniesionych 
nakładów

OGÓŁEM: -225 151,00 zł

XIX.3 Pokrycie części kosztów robót dodatkowych poniesionych z F.REM „A” OGÓŁEM: -184 704,00 zł

XX WPŁYW – UDZIAŁ UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W 
KOSZCIE WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ OGÓŁEM: 5 000,00 zł

XXI PLANOWANE POŻYCZKI Z FUNDUSZU 
INTERWENCYJNEGO

OGÓŁEM: 270 000,00 zł

XXII
WPŁYWY OGÓŁEM
WRAZ Z PLANOWANĄ POŻYCZKĄ (XX+XXI+XXII)WPŁYWY 
OGÓŁEM
WRAZ Z PLANOWANĄ POŻYCZKĄ (XX+XXI+XXII)

OGÓŁEM: 1 676 233,00 zł

XXIII
WPŁYWY OGÓŁEM
BEZ PLANOWANEJ POŻYCZKI (XX+XXI)WPŁYWY OGÓŁEM
BEZ PLANOWANEJ POŻYCZKI (XX+XXI)

OGÓŁEM: 1 406 233,00 zł

XXIV
WYNIK ROKU
WRAZ Z PLANOWANĄ POŻYCZKĄ (XXIII-XIX)WYNIK ROKU
WRAZ Z PLANOWANĄ POŻYCZKĄ (XXIII-XIX)

OGÓŁEM: 20 233,00 zł

XXV WYNIK ROKU
BEZ PLANOWANEJ POŻYCZKI (XXIV-XIX)

OGÓŁEM: -249 767,00 zł

XXVI BILANS OTWARCIA ROKU OGÓŁEM: 40 450,00 zł

XXVII WYNIK ROKU Z B.O.
WRAZ Z PLANOWANĄ POŻYCZKĄ (XXV+XXVII)

OGÓŁEM: 60 683,00 zł

XXVIII WYNIK ROKU Z B.O.
BEZ PLANOWANEJ POŻYCZKI (XXVI+XXVII)

OGÓŁEM: -209 317,00 zł

Poz. RODZAJ I OPIS ROBÓT
ADRES 

NIERUCHOMOŚCI/ 
BUDYNKU

WARTOŚĆ 
ROBÓT

ZAŁOŻENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ OSIEDLA ZAWODZIE NA 2021 ROK
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Rok 2020 ze względu na pandemię dla 
wszystkich był trudny i uciążliwy, 
a zwłaszcza dla prowadzenia działalności 

społeczno-kulturalnej, która 2 razy  była zawieszo-
na (od 12.03 do 8.06 oraz od 2.11.2020 do nadal). 
Czas zawieszenia działalności wykorzystaliśmy na 
przeprowadzenie malowania klubu oraz częściową 
wymianę podłóg w biurze i mniejszej sali klubo-
wej. Prace te zostały wykonane przez pracowni-
ków Administracji co znacznie obniżyło koszty, 
ponieważ pokryliśmy tylko cenę materiałów.

Na początku roku nic nie wskazywało na to, że 
będzie to taki nietypowy rok, z licznymi utrud-
nieniami i ograniczeniami.

budowę Nikiszowca, a następnie uczestniczyliśmy 
w  warsztatach w Muzeum , które polegały na 
dekorowaniu pierników wykonanych masy solnej. 
Byliśmy również na wycieczce w Panewnikach, 
aby  wraz z zakonnikiem franciszkaninem zwiedzić 
największą w  Polsce szopkę w Bazylice, potem 
ruchomy żłobek i stajenkę z żywymi zwierzętami. 
Następnie poszliśmy na ciekawe zajęcia w Leśnej 
Izbie Edukacyjnej. Pan leśniczy bardzo interesu-
jąco opowiadał  o życiu zwierząt leśnych i ich 
zachowaniu w różnych porach roku. Obejrzeliśmy 
także prezentację pt. „Cztery pory roku w lesie” 
oraz rozpoznawaliśmy sierść różnych zwierząt. Na 
zakończenie było ognisko z pieczeniem kiełbasy.

Dużo zajęć odbyło się poza klubem m. in. 
wyjścia do kina i na kręgle. Natomiast w klubie 
przygotowaliśmy piękne laurki na Dzień Babci 

dobrze zagospodarowana. Po zwiedzaniu dzieci 
robiły maski  karnawałowe.

Zajęcia w czasie ferii oprócz wspaniałych wra-
żeń i świetnej zabawy dostarczyły uczestnikom 
sporo przydatnych wiadomości.

W lutym odbyło się w klubie karnawałowe  
spotkanie mieszkańców z Zarządem KSM, na któ-
rym  śpiewał nasz zespół „ Śpiewająca Trzynast-
ka”. W drugiej części spotkania, po poczęstunku, 
wystąpił młody śpiewak operowy Oskar Silva, 
który wykonał pieśni włoskie i arie operetkowe, 
a akompaniowała mu na pianinie Joanna Steczek.

Na zajęciach z okazji  Walentynek dzieci wyci-
nały różne serca i robiły kartki z dedykacjami dla 
koleżanek  i kolegów, a przed  „Tłustym czwart-
kiem” wspólnie robiliśmy faworki.  

Akcja Zima’2020 – noworoczne spotkanie seniorów

Spotkania  w styczniu rozpoczęliśmy od ko-
lędowania przy choince. Seniorzy znają dużo 
kolęd i chętnie je  razem śpiewają. W tym roku 
śpiewali przy akompaniamencie pana Henryka	
Mazurka, który podjął się prowadzić nasz zespół 
„Śpiewająca Trzynastka”.

W 2020 roku ferie zimowe w województwie 
śląskim zaczęły się już od 13 stycznia. W klubie 
przygotowaliśmy atrakcyjne zajęcia na całe dwa 
tygodnie ferii. Korzystało z nich codziennie ok. 
20 dzieci.

Do ciekawszych zajęć należały warsztaty 
w Muzeum Historii Katowic na ul. Szafranka, 
gdzie dzieci  zwiedzały wystawę drzeworytów 
japońskich, a następnie wykonywały piękne pra-
ce plastyczne przy pomocy kredek świecowych 
i tuszu. Wybraliśmy się także na Nikiszowiec. 
Zwiedzaliśmy zabytkowy kościół św. Anny i za-

Akcja Zima’2020 – ognisko z kiełbaskami  
w izbie edukacyjnej

Akcja Zima’2020 – spotkanie  
z Profesorem Kleksem

Akcja Zima’2020 – uczestnicy zabawy karnawałowej

i Dziadka, a w Dniu Babci razem z babciami 
dzieci robiły pachnące mydełka.

Karnawał nie może się odbyć bez  balu kar-
nawałowego. Na balu w klubie wszystkie dzieci 
i panie miały piękne przebrania. Bal karnawało-
wy i robienie mydełek organizowaliśmy razem 
ze Stowarzyszeniem „Mocni Razem”, za co im 
serdecznie dziękujemy, bo obie imprezy były 
bardzo udane.

Na zakończenie ferii wybraliśmy się pieszo 
do „Bajki Pana Kleksa”, która mieści się w Fa-
bryce Porcelany. Pan Kleks oprowadzał dzieci 
po wszystkich pomieszczeniach, w których wy-
konywały różne zadania. Przestrzeń jest bardzo 

Cały glob w jednym miejscu

Dzień Kobiet – Kolorowy Zawrót Głowy

Seniorzy w „Tłusty czwartek ” po zjedzeniu 
pączków mieli okazję dodatkowe kalorie spalić 
na parkiecie  w klubie.

W niedzielę 23.02.2020 r. dużą grupą (40 osób) 
wybraliśmy się do Pałacu Młodzieży na koncert 
operetkowy pt. „Ze Straussem przez Wiedeń”. 
Młodzi artyści pięknie śpiewali znane arie operet-
kowe przy akompaniamencie zespołu muzycznego 
(pianino, skrzypce, wiolonczela).

Przy niektórych utworach zachęcali uczestników 
do wspólnego śpiewania i zdarzało się, że cała sala 
nuciła razem z nimi.  

Przed Dniem Kobiet – 5 marca wspólnie ze 
Stowarzyszeniem „Mocni Razem” zorganizo-
waliśmy  spotkanie, które miało tytuł „Kolorowy 
zawrót głowy” i zgromadziło 50 pań (nie mamy 
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możliwości pomieścić więcej chętnych). Panie 
miały możliwość zrobienia i degustacji koloro-
wych bezalkoholowych drinków.

Niestety od 12.03.2020 działalność została 
zawieszona i nasze kontakty ograniczały się do 
rozmów telefonicznych, które także są ważne, 
zwłaszcza dla osób samotnych.

 Po długiej przerwie 8 czerwca rozpoczęliśmy 
działalność. Do klubu z radością przyszli seniorzy, 
którzy ze względu na obecną sytuację związaną 
z pandemią, spotykali się w mniejszych grupach. 
Wznowiliśmy spotkania zespołu „Śpiewająca 
Trzynastka”. Na jednym z nich była u nas ekipa 
telewizyjna, aby porozmawiać z seniorami jak 
przeżyli okres odosobnienia i czy chętnie wró-
cili do klubu. Relacja z wizyty w klubie była 
w TVP 3.

Przed przerwą wakacyjną 25 czerwca licz-
ną grupą seniorów wybraliśmy się do Ośrodka 

książek Alfreda Szklarskiego opisujących pobyt 
Tomka na różnych kontynentach. Wspólnie czy-
taliśmy fragmenty książek z podróży Tomka i or-
ganizowaliśmy tematyczne zajęcia, np. czytając 
o pobycie Tomka w dorzeczu Amazonki dzieci 
poznały najważniejsze rzeki świata. Czytając 
o przygodach Tomka w Afryce robiliśmy biżuterię 
z modeliny, a o pobycie wśród Indian zrobiliśmy 
piękne totemy. Wykonane prace zbiorowe są do 
oglądania w klubie.

Często korzystaliśmy z bezpłatnych warsz-
tatów organizowanych w Oddziałach Muzeum 
Historii Katowic, Muzeum Śląskim i Muzeum 
Miejskim w Mysłowicach. Najpierw byliśmy na 
warsztatach w Muzeum Historii Katowic pt. „Co 
kryją wnętrza mieszczańskie?”. Na początku zajęć 
dzieci  zwiedzały mieszkanie bogatych mieszczan 
z końca XIX wieku, poznając dziwne nazwy 
mebli z tamtego okresu takie jak np. „żardiniera”, 
a potem ozdabiały skrzynie na ubrania.

W oddziale Etnografii Muzeum Historii Kato-
wice na Nikiszowcu dzieci poznały historię jak 
powstał węgiel, a w dalszej części zajęć  wspólnie 
wykonywały pracę pt. „Las karboński” odciskając 
na papierze pomalowane zieloną  farbą paprocie 
i skrzypy. Natomiast w Oddziale Stenografii na 
zajęciach pt. „W krainie batiku” dzieci poznały 
japońską sztukę malowania na tkaninie   i same 
malowały obrazy na kawałkach materiału.

Zwiedzaliśmy także Muzeum Pożarnictwa 
w Mysłowicach, Galerię Szybu Wilson i BWA.

Jeżeli warunki pogodowe pozwalały spędza-
liśmy czas na powietrzu korzystając z boisk 
Ośrodka Sportowego „Słowian”  i organizując 
różne zabawy sprawnościowe. Chodziliśmy 
na spacery do Parku Śląskiego, do Parku im.  
T. Kościuszki, gdzie oprócz zabawy dzieci po-
znały zabytki znajdujące się w parku oraz na 
Dolinę Trzech Stawów.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się wyjścia 
na kręgielnię i do kina.

Dzieci z Osiedla Zawodzie skorzystały z wy-
cieczek poza Katowice organizowanych przez 
Dział Społeczno-Kulturalny.    

We wrześniu wznowiliśmy działalność w sek-
cjach stałych. Seniorzy licznie przybyli na spotka-
nie, bo stęsknili się za klubem po dwumiesięcznej 
wakacyjnej przerwie. Nasz zespół „Śpiewająca 
Trzynastka” z  zapałem zaczął ćwiczyć, przy-
gotowując się do występów na Walnym Zgro-
madzeniu.                                                 

Najważniejszym wydarzeniem we wrześniu 
był wyjazd 37 osób na wczasy nad morze do 
Władysławowa. Większość uczestników sta-
nowili mieszkańcy Zawodzia, ale było też  
14 osób z sześciu innych osiedli KSM. Miesz-
kaliśmy w Pensjonacie „Jesicca” tuż przy Alei 
Gwiazd Sportu, którą chodziliśmy nad morze. 

Pogoda nam dopisała, a program działalności 

był bardzo bogaty i urozmaicony. W związku 

z obecną sytuacją epidemiologiczną realizacja 

była trochę utrudniona, ale udało się wszyst-

ko zrealizować. Korzystając z pięknej pogody 

niemal codziennie uczestnicy mieli możliwość 

skorzystania z wycieczek, spacerów i spotkań na 

świeżym powietrzu. Byliśmy na 2 wycieczkach 

autokarowych. Na pierwszej z nich zwiedzaliśmy 

(Dokończenie na str. 16)

Zespół „Śpiewająca Trzynastka”

Klubowa wyprawa na Bolinę
wesołe śpiewy do akordeonowego wtóru

„Bolina” , aby wspólnie pośpiewać przy akom-
paniamencie akordeonu i miło spędzić czas na 
świeżym powietrzu delektując się krupniokami 
i kiełbaskami z grilla.

Od lipca rozpoczęliśmy Akcję „Lato” i zajęcia 
dla dzieci.  Organizacja zajęć  w czasie wakacji, 
ze względu na konieczne ograniczenia związane 
z pandemią była utrudniona. Mimo to udało się 
zorganizować  różne, ciekawe zajęcia w klubie 
i wyjścia poza placówkę.

Motyw przewodni obecnych  wakacji brzmiał 
„Wędrujemy śladami  Tomka Wilmowskiego”. 
Staraliśmy się zachęcić dzieci do czytania serii 

Tak kiedyś mieszkano w katowickich kamienicach 
wizyta w Muzeum Historii Katowic

dwory i pałace Północnych Kaszub. Wycieczkę 

zaczęliśmy od zwiedzania starego miasta Pucka, 

następnie zobaczyliśmy piękny zamek, w którym 

przebywał Jan III Sobieski w Rzucewie i kolejno 

pałace w Kłaninie i Krokowej. Na zakończenie 

zwiedzaliśmy Sanktuarium Matki Bożej Królo-

Spacer po plaży
w trakcie letniego wyjazdu nad morze

wej Morza w Swarzewie. Na drugiej wycieczce 

przejechaliśmy przez Półwysep Helski do Helu. 

Razem z przewodniczką przeszliśmy lasem zwie-

dzając  stanowiska bojowe z okresu II wojny 

światowej na cypel, gdzie łączą się wody Zatoki 

Puckiej i Morza Bałtyckiego i stoi obelisk sym-

bolizujący początek Polski. Po długim spacerze 

mieliśmy możliwość  odpocząć płynąc   statkiem  

po Zatoce Puckiej . Wycieczkę zakończyliśmy  

zwiedzaniem  fokarium.
Dużo spacerowaliśmy. Najwytrwalsi przeszli 

plażą z Lisiego Jaru w Jastrzębiej Górze do Wła-
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dysławowa ponad 10 km. Po drodze podziwiali-
śmy panoramę z Latarni Morskiej w Rozewiu. 
Byliśmy także na pieszej wycieczce w Dolinie 
Chłapowskiej. W samym Władysławowie też jest 
co zwiedzać. Podziwialiśmy panoramę miasta 
z wieży widokowej w Domu Rybaka oraz zwie-
dzaliśmy port i Muzeum generała Józefa Hallera.  
Oczekiwaną przez stałych bywalców imprezą 
była gra terenowa „Szukanie skarbu” . Grupa 

(Dokończenie ze str. 15)

mimo ograniczeń związanych z pandemią wyjazd 

doszedł do skutku.

Październik rozpoczęliśmy od występu zespołu 

„Śpiewająca Trzynastka” na Walnym Zgroma-

dzeniu KSM. Zespół  w nowych, jednakowych 

strojach zaśpiewał cztery piosenki z sześciu przy-

gotowanych na występ.

Korzystając z ładnej pogody 17-osobową grupą 

wybraliśmy się na grzyby w lasy lublinieckie. 

Akurat w tym dniu nie było wielkiego wysypu 

grzybów, ale każdy kilka znalazł, a wytrwali grzy-

biarze mieli pełne kosze. Pogoda dopisywała, las 

w jesiennych barwach zachwycał i spacer po lesie 

był wielką przyjemnością.

Biorąc pod uwagę, że  niektóre ośrodki kul-

tury rozpoczęły działalność byliśmy w Teatrze 

„Żelaznym” na przedstawieniu pt. „Oddam żonę 

w dobre ręce”. Przezabawna komedia o perype-

tiach małżeńskich.   

Pod koniec października w klubie odbyły się 

warsztaty dla dzieci z rzeźbienia w dyni.

Od listopada znów działalność klubu jest za-

wieszona. Staramy się utrzymywać kontakt tele-

foniczny z uczestnikami zajęć klubowych.

Przed Świętami razem z Radą Osiedla odwie-

dziliśmy 26 najstarszych, samotnych mieszkańców 

osiedla, składając życzenia w imieniu Administra-

cji i Rady Osiedla i wręczając upominki.

W roku 2020 ze względu na okresowe zawie-

szenie działalności i ograniczenia ilości osób, 

mogących jednocześnie przebywać w klubie, 

związanego z pandemią zorganizowaliśmy mniej 

imprez niż planowano i mniejsza ilość uczestników 

skorzystała z zajęć.

Ogółem	zorganizowano		91	imprez,	w	których	

brało	udział	1136	osób.

Kierownik Klubu
„Trzynastka”
ALICJA BYTOM

Projekt planu i zamierzeń działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej  Osiedla Zawodzie na 
2021 rok został przyjęty przez Radę Osiedla Uchwałą nr  5 /2020 w dniu 8.12.2020 r.

Planowane wpływy wyniosą 149.740 zł, a  przewidywane koszty to kwota 149.600 zł.
Przyjmując  projekt zamierzeń przewidywano zorganizowanie 134 form i imprez  dla 2100  uczest-

ników.  Obecnie już wiadomo, że te założenia należy zmodyfikować ze względu na zawieszenie 
działalności, które obowiązuje od 2.11.2020 do nadal.

Mamy nadzieję, że uda się, w większości zrealizować zaplanowane działania, a zwłaszcza wyjazd 
dla seniorów nad morze, który corocznie cieszy się dużym zainteresowaniem.

Jeśli tylko będzie możliwość prowadzenia zajęć  Klub Spółdzielczy „Trzynastka” serdecznie 
zaprasza do udziału w imprezach okolicznościowych i zajęciach stałych organizowanych dla róż-
nych grup wiekowych. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje i potrzeby mieszkańców oraz na 
współpracę z placówkami i organizacjami działającymi na rzecz mieszkańców celem poszerzenia 
i uatrakcyjnienia naszej oferty zajęć i imprez okolicznościowych.

Kierownik Klubu „Trzynastka”
ALICJA BYTOM

PROJEKT PLANU I ZAMIERZEŃ  
DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ,  
OŚWIATOWEJ I KULTURALNEJ  

KLUBU KSM „TRZYNASTKA” NA 2021 ROK

Trzynastkowicze w Lisim Jarze  
w Jastrzębiej Górze

Zawodzianie na klubowych wczasach
 we Władysławowie

poubierana w marynarskie koszulki rozwiązywała 
po drodze różne zadania aż dotarła do „skarbu”. 
Uczestnicy, którzy byli pierwszy raz, mieli chrzest 
morski.  W obecności Neptuna i piratów zostali 
pokropieni wodą morską i mieli nadane imiona 
związane z morzem. Podczas pobytu  nie zabra-
kło zajęć edukacyjno-kulturalnych. Odbyły się 
m.in. konkurs wiedzy sportowej, który wygrał pan 
Marek Adamiec i konkurs gwary śląskiej, gdzie 
najlepszą Ślązaczką okazała się pani Edeltrauda 
Zgodzińska. Na wczasach ćwiczył nasz zespół 
„Śpiewająca Trzynastka”, zachęcając uczestników 
do wspólnego śpiewania. Wszyscy uczestnicy 
wczasów wrócili zdrowi i zadowoleni.

Po powrocie z wczasów uczestnicy spotkali się 

w klubie, żeby powspominać wyjazd i pooglądać 

zdjęcia na dużym ekranie. Z radością oglądali 

zdjęcia rozpoznając, gdzie były zrobione. Wspo-

minaliśmy wspólnie przeżyte chwile ciesząc się, że 

Warsztaty plastyczne dla dzieci

Byliśmy też na grzybobraniu


