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                                                                                                               Materiał do pkt 9 porządku obrad 

Walnego Zgromadzenia    

 

    

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI 

KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 

ZA 2021 ROK 

 

 

Szanowni Spółdzielcy ! 

 

Zarząd Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, realizując postanowienia Statutu KSM  

§ 94, ust. 3 przedstawia Członkom roczną informację sprawozdawczą o działalności 

Spółdzielni w 2021 roku i sytuacji ekonomicznej naszego przedsiębiorstwa spółdzielczego. 

Na przestrzeni roku sprawozdawczego działalność Spółdzielni koncentrowała się 

przede wszystkim na realizacji założeń objętych „Planem gospodarczym oraz programem 

działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej KSM” przyjętym przez Radę Nadzorczą 

Uchwałą nr 1/2021 z dnia 23 lutego 2021 roku, a także zadaniami wynikającymi  

z obowiązującej Strategii Ekonomicznej oraz uchwalonych Kierunków rozwoju działalności na 

2021 rok.  

Przywołane wyżej dokumenty podstawowe były, po uprzednim przyjęciu ich przez 

Radę Nadzorczą KSM, uchwalone do realizacji przez Walne Zgromadzenie KSM, które odbyło 

się w dniach 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 czerwca 2021 roku.  

Działalność Spółdzielni uwzględniała wymogi wynikające z obowiązujących ustaw  

i innych przepisów prawnych, bieżące zalecenia i wytyczne Rady Nadzorczej.  

Za nami kolejny trudny rok, związany głównie z trwającym kryzysem spowodowanym 

pandemią wirusa COVID-19 i wynikającymi z tego zagrożeniami. 

Walka z pandemią dotknęła bardzo wielu gałęzi gospodarki i obszarów życia 

społecznego ograniczając tym samym aktywność gospodarczą, czyli dotknęła nas wszystkich. 

Następstwem trwającej pandemii w skali globalnej i niebezpiecznym zarazem był spadek 

poczucia bezpieczeństwa zarówno ekonomicznego, jak i socjalnego dotyczącego wszystkich 
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grup społecznych i zawodowych. Sytuacja wywołana pandemią była więc groźniejsza od 

innych kryzysów ekonomicznych, z którymi borykaliśmy się w poprzednich latach. 

W codziennym działaniu pomimo występowania szeregu obiektywnych niekorzystnych 

uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych Spółdzielni udało się uzyskać zauważalną 

poprawę poziomu utrzymania zarządzanych przez Spółdzielnię zasobów mieszkaniowych  

i ich stanu technicznego.  

Na przestrzeni 2021 roku zgodnie z uchwałą kierunkową Walnego Zgromadzenia 

Spółdzielnia prowadziła przede wszystkim działania stanowiące kontynuację prac  

związanych z:  

 aktualizacją i wdrożeniem przepisów prawa wewnętrznego Spółdzielni – 

dostosowujących je do zmian ustawowych i Statutu KSM, 

 realizacją zadań ujętych w ramach programów zadaniowych i finansowych, 

uchwalonych przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie planów rocznych,  

a uszczegółowionych w planach wycinkowych określonych dla wydzielonych na 

wewnętrzny rozrachunek jednostek organizacyjnych, 

 utrzymaniem poprawnych relacji i wskaźników ekonomicznych oraz właściwej 

stabilnej sytuacji finansowej Spółdzielni, 

 prowadzeniem czynności organizacyjno-prawnych i finansowych niezbędnych do 

realizacji, (bez zbędnej zwłoki), wniosków dotyczących przyjęć członków do 

Spółdzielni, jak też wpisów członków do rejestrów związanych z dalszym 

przekształceniem spółdzielczych praw do lokali na odrębną własność i innych; 

przekształceń praw do nieruchomości gruntowych z wieczystego użytkowania            

w prawo własności i wszelkich rozliczeń z tym związanych – co oznacza, że 

Spółdzielnia do dnia 31.12.2021 r. otrzymała z Urzędu Miasta Katowice (monitorując 

i stymulując ten proces) – w sumie 310 zaświadczeń o przekształceniu gruntu 

zabudowanego budynkami mieszkalnymi będącego w użytkowaniu wieczystym na 

własność. Urząd Miasta zobowiązany jest wydać jeszcze 13 zaświadczeń                       

o przekształceniu praw do gruntu. W dalszym ciągu oczekujemy jeszcze na 

rozliczenie z Urzędem Miasta wpłaconych  przez Spółdzielnię kwot na rzecz opłaty 

przekształceniowej za rok 2019 i 2020, co według zapewnień władz Miasta winno 

nastąpić w III kwartale 2022 roku, 
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 dążeniem do uzyskania korzystnych dla Spółdzielni i Spółdzielców zapisów w nowo 

opracowanych przez Radę Miasta planach zagospodarowania przestrzennego 

Katowic, bieżącym śledzeniem i analizowaniem projektowanych zapisów, 

opiniowaniem i wnioskowaniem zmian w tym zakresie, podejmowaniem 

niezbędnych interwencji, itp., 

 bieżącym monitorowaniem i analizowaniem warunków wykonawczych zakresu 

rzeczowego i finansowego zadań remontowych oraz modernizacyjnych, mających na 

względzie – poza poprawą stanu technicznego zasobów, także optymalizację 

wydatków na te cele z funduszu remontowego (część „A” i część „B”), zwłaszcza            

w kontekście pogarszającej się sytuacji na rynku wykonawczym, w tym 

permanentnie wzrastających cen materiałów budowlanych i kosztów pracy branży 

budowlanej, 

 respektowaniem wszelkich wymogów sanitarnych wynikających z wprowadzonego  

w Polsce rozporządzeniem Ministra Zdrowia stanu epidemii. 

Dla oceny rocznej pracy władz Spółdzielni, jak również sytuacji gospodarczej naszej 

Spółdzielni – wg stanu na koniec 2021 roku, przedstawiamy poniżej podstawowe dane  

w poszczególnych elementach składowych sprawozdania. 

 

I. Ogólna sytuacja  finansowa Spółdzielni 

 

Działalność gospodarczą Spółdzielni za roczny okres sprawozdawczy należy ocenić jako 

poprawną – nie zagrażającą dalszemu funkcjonowaniu Spółdzielni. 

Poszczególne (wybrane) pozycje z części składowych całości sprawozdania 

finansowego  za rok 2021 przedstawiają się w następujący sposób: 

Bilans – zestawienie wartości aktywów i pasywów Spółdzielni – zamyka się tak zwaną 

sumą bilansową w kwocie 306.002.013,18 zł – w porównaniu do stanu na początku roku 

wartość sumy bilansowej zmniejszyła się o 12.017.416,20 zł, tj. 3,78%. 

W aktywach bilansu dominującą pozycję zajmują aktywa trwałe o wartości 

265.647.354,71 zł, stanowiąc 86,81% całego majątku Spółdzielni. 

Aktywa  bilansu tworzą: 

A. Aktywa trwałe: 
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I. Wartości niematerialne i prawne: 42.831,36 zł, stanowiące 0,02% wielkości aktywów 

trwałych, 

II. Rzeczowe aktywa trwałe: 221.479.564,10 zł, stanowiące 83,37% wielkości aktywów 

trwałych, z tego: 

1. środki trwałe: 218.563.071,83 zł, w tym: 

 grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania): 25.212.483,18 zł, 

 budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej: 191.303.647,63 zł, 

 urządzenia techniczne i maszyny: 1.236.264,92 zł, 

 środki transportu: 538.700,23 zł, 

 inne środki trwałe: 271.975,87 zł, 

2. środki trwałe w budowie: 2.916.492,27 zł, 

III. Należności długoterminowe: 0 zł,  

IV. Inwestycje długoterminowe: 897.140,35 zł, stanowiące 0,34% wielkości aktywów 

trwałych,  

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 43.227.818,90 zł, stanowiące 16,27% 

wielkości aktywów trwałych. Nastąpiło zmniejszenie wartości o kwotę  

5.203.264,69 zł.   

W roku 2021 nastąpiło zmniejszenie wartości majątku rzeczowego w stosunku do 2020 

roku o kwotę 14.109.983,38 zł, tj. o 5,99%.  

B. Aktywa obrotowe w kwocie 39.963.453,56 zł, stanowiły 13,06% całkowitej sumy 

aktywów, które tworzą: zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje 

krótkoterminowe oraz krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. 

C. Należne wpłaty na kapitał w kwocie 391.204,91 zł, stanowiły 0,13% całkowitej sumy 

aktywów. 

Pasywa bilansu tworzą: 

A. Fundusze (kapitały) własne (w tym: fundusz udziałowy, wkładów  

i zasobowy) o wartości 202.522.417,44 zł, tj. 66,18% ogólnej sumy pasywów.  

Ich wartość w porównaniu do roku 2020 zmniejszyła się o 1,96%, w tym fundusz 

wkładów o 55,54% – stanowiąc bezpośredni skutek postępującego od wielu lat 

ustawowego procesu wyodrębniania lokali (mieszkalnych i niemieszkalnych) wraz  

z udziałami w nieruchomościach gruntowych, 
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B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – wynoszące 103.479.595,74 zł,  

tj. 33,82% ogólnej sumy pasywów, w tym: 

1. Zobowiązania długoterminowe wynoszące ogółem 41.623.687,88 zł, zwiększyły 

wartość  o 3.579.537,76 zł, tj. o 9,41% i dotyczyły: 

 zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 8.818.598,00 zł,  

tj. zwiększenie o 3.408.437 zł,  

 innych zobowiązań w kwocie 32.805.089,88 zł, tj. zwiększenie  

o 171.100,76 zł – dotyczą wpłaconych kaucji, zabezpieczeń, rozrachunków z byłymi 

członkami Spółdzielni, umów leasingowych w łącznej kwocie 8.044.209,05 zł oraz 

potrąconych zobowiązań wobec TAURON Ciepło S.A. w kwocie 24.760.880,83 zł  

(w sporze sądowym). 

2. Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 54.574.497,59 zł, (zmniejszyły wartość  

o 10.492.950,01 zł) dotyczące m.in. kredytów i pożyczek, zobowiązań z tytułu dostaw  

i usług, podatków, ubezpieczeń i innych  świadczeń,  wynagrodzeń.  

3. Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe w kwocie 7.281.410,27 zł – 

zmniejszenie o 1.059.063,22 zł. 

Dane zawarte w sprawozdaniu nie uwzględniają tej części majątku trwałego, który 

mimo wyodrębnienia na odrębną własność członków nadal pozostaje w zarządzie 

Spółdzielni, bo choć przestał być jej własnością w wyniku dokonanych przekształceń 

własnościowych, to należy uwzględnić go przy interpretacji i ocenie wykazanych pozycji,  

a w szczególności w zakresie danych dotyczących wysokości zobowiązań, rozliczeń 

międzyokresowych oraz wielkości kosztów i wpływów, ponieważ w swojej istocie dotyczą 

one całości zarządzanego przez Spółdzielnię majątku spółdzielczego i wyodrębnionego, a nie 

tylko ujętego w księgach majątkowych Spółdzielni.  

Możliwość bieżącej realizacji rzeczowych zadań planowych, jak i płynność finansową 

Spółdzielni ogranicza zjawisko zadłużeń finansowych mieszkańców wynikające  

z niezachowania statutowych terminów wnoszenia opłat – zaległości te na dzień  

31.12.2021 r. stanowiły kwotę 10.579.320 zł. W stosunku do roku poprzedniego uległy one 

zwiększeniu o kwotę 393.258 zł – ich poziom nadal negatywnie rzutuje na bieżącą płynność 

finansową. Przyczyną wzrostu zaległości jest wciąż kryzys związany z utrzymującą się  
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w okresie sprawozdawczym pandemią koronawirusa, która rzutuje na indywidualną 

wydolność płatniczą właścicieli praw do lokali wobec Spółdzielni. 

Wskaźnik zaległości w opłatach liczony w stosunku do wpływów memoriałowych 

zmniejszył się  z poziomu 6,71%  do 6,51%. Zadłużenie użytkowników lokali w latach 2017-

2021 w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni w zasobach KSM prezentuje wykres nr 1. 

 

wykres nr 1 

 

 

W 2021 roku wykorzystywano na bieżąco różnorodne prawnie dozwolone instrumenty 

windykacji należności oraz działania na drodze wewnątrzspółdzielczej, a także zewnętrzne 

formy dochodzenia należności prowadzone na zlecenie Spółdzielni przez wyspecjalizowane 

firmy windykacyjne.  

I tak w ramach działań zmierzających do poprawy sytuacji na odcinku dochodzenia 

należności: 

 wysłano 5.374 wezwań do zapłaty, 
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 zawarto 49 dwustronnych ugód o ratalną spłatę zadłużenia – łączna objęta ugodami 

kwota wynosiła 340.232 zł, z czego dokonane tytułem spłaty rat wpłaty wyniosły 

99.751 zł, tj. 29,32%, 

 6 mieszkańców za zgodą Zarządu Spółdzielni kontynuuje długoterminową ratalną 

spłatę niedopłat wynikających z zużycia mediów, 

 do Urzędu Miasta Katowice wystosowano 156 wezwań do zapłaty wraz                          

z propozycjami ugód o zapłatę odszkodowania za niedostarczenie socjalnych lokali na 

sumę 428.049 zł – z czego skutecznie z Gminą Katowice zawarto 19 ugód na łączną 

kwotę 51.723 zł,  

 do Działu Obsługi Prawnej przekazano celem skierowania na drogę postępowania 

sądowego 288 spraw, 

 potwierdzono 410 wniosków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – o pomoc 

finansową dla konkretnych mieszkańców w formie dodatków mieszkaniowych; 

pomoc taką otrzymywało w trakcie roku 186 gospodarstw domowych – na łączną 

kwotę 626.387 zł, 

 805 spraw przekazano do windykacji prowadzonej przez zewnętrzne specjalistyczne 

firmy windykacyjne, 

 a ponadto dokonano 17 wpisów do Krajowego Rejestru Długów. 

Struktura skierowanych w roku 2021 do Działu Obsługi Prawnej przez Dział Analiz  

i Windykacji Należności – 288 spraw o zapłatę – na łączna kwotę 2.510.842 zł, dotyczy: 

 223 pozwów o zapłatę w sprawie zadłużeń z tytułu opłat i czynszów (148 z roku 2021 

roku i 75 z lat poprzednich); w sprawach tych uzyskano 103 tytuły wykonawcze,  

w tym 17 opatrzonych klauzulą wykonalności. W 2021 roku uzyskanych zostało 

ponadto 69 tytułów wykonawczych do spraw wysłanych w 2020 roku (w tym 42 

opatrzone klauzulą wykonalności), 

 65 spraw na kwotę 831.671 zł zostało wycofanych na etapie przygotowawczym przed 

skierowaniem pozwu do sądu – z uwagi na uzyskanie spłaty dochodzonych zaległości 

bądź inne. 

Oprócz powyższego: 

 21 spraw sądowych zostało zakończonych z uwagi na spłatę dochodzonego zadłużenia 

– na kwotę 96.006 zł, 
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 75 spraw pozostaje w opracowaniu przygotowawczym. 

Dodatkowo w omawianej sferze zagadnień Dział Obsługi Prawnej skierował na drogę 

postępowania sądowego: 3 pozwy o eksmisję z lokalu użytkowego, 6 wniosków  

o stwierdzenie nabycia spadku w celu ustalenia uprawnionych do spółdzielczych 

własnościowych praw do lokali lub własności lokali osób, a także skierował 15 wniosków  

w sprawach innych (zasiedzenie; zawezwanie do próby ugodowej dotyczącej  kwoty  

28.542 zł; wyjawienie majątku; zgłoszenia wierzytelności do upadłości – w kwocie 31.127 zł), 

redagował i pilotował skargi na interpretacje podatkowe, odwołania od decyzji 

administracyjnych i inne. W sumie w roku 2021 Dział Obsługi Prawnej skierował do Sądu  

247 spraw. 

Z uwagi na sytuację pandemiczną ograniczono do niezbędnego minimum wszelkie 

bezpośrednie kontakty z dłużnikami, a procedura windykacyjna opierała się głównie na 

kontaktach drogą pocztową, telefoniczną oraz e-mailową. 

 

II. Sprawy członkowskie  

 

Na dzień 31.12.2021 roku Spółdzielnia liczyła 18.784 członków, (w 2020 r. –  19.162 

członków), w tym osoby prawne oraz posiadające prawa członkowskie w powiązaniu  

z posiadaną ekspektatywą do lokalu wynikającą z wpłaty zaliczkowanej na poczet funduszu 

gruntów wymaganą do 2017 roku.  

Zmianom stanu ewidencyjnego członków polegającym na uzyskaniu członkostwa nie 

towarzyszy przyrost funduszu udziałowego, bowiem przy zmianach ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych wpis do rejestru członkowskiego nabywcy prawa do lokalu spółdzielczego 

odbywa się obligatoryjnie i bez wymogu wniesienia udziału, natomiast wykreśleniom 

towarzyszy wypłata udziałów wcześniej uiszczonych przez osoby wykreślane z rejestrów.  

Zmiany na przestrzeni minionego roku w stanie składu członkowskiego były m.in. 

skutkiem zgonów, jak też zmian właścicielskich wynikających z obrotu wtórnego na rynku 

nieruchomości (zbycie członkowskiego prawa). 
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III. Działalność inwestycyjna 

  

W roku 2021 Spółdzielnia zgodnie z wolą ogółu członków, ograniczyła swoje czynności 

do przeprowadzenia aktualizacji niezbędnych uzgodnień branżowych (tj. pozyskanie 

pozwoleń od Tauron Dystrybucja, Polska Spółka Gazownicza, Dalkia oraz Katowickie 

Wodociągi S.A.) uzyskanych w latach poprzednich. W szczególności ma to zastosowanie do 

tej części przyszłościowych zamierzeń inwestycyjnych, co do których ich przygotowanie 

dokumentacyjno-prawne oraz ewentualne wykonawstwo nadal limitowały występujące 

uwarunkowania zewnętrzne – proces przygotowania inwestycyjnego ograniczony więc został 

do niezbędnych działań (określonych jako „bezkosztowych” lub niskonakładowych), 

umożliwiających przy sprzyjających warunkach prawno-ekonomicznych rozpoczęcie cyklu 

przygotowania dokumentacyjnego, a nie powodujących aktualnie dla Spółdzielni z tego 

tytułu kosztów. 

W ramach inwestycji w przygotowaniu w planie pozostają: 

1. Realizacja programu „Inwestycje w przygotowaniu”  

1) Budynek mieszkalny przy ul. Ligockiej w Katowicach – w roku 2021 dokonano 

uprzątnięcia terenu poprzez likwidację dzikiej roślinności oraz usunięto pozostałości 

budowlane z gruntu. Prowadzona jest kontynuacja korespondencji z Urzędem Miasta 

Katowice w zakresie zmiany w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego tego rejonu miasta, umożliwiającej realizację niskiej zabudowy.  

2) Zespół mieszkalny przy ul. Osiedlowej – 2 budynki mieszkalne. Przedmiotowe zadanie 

inwestycyjne znajduje się w obszarze dla którego Miasto nie posiada opracowanego 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i z tego względu procedura 

przygotowania inwestycji jest bardziej złożona. W ramach procesu 

przygotowawczego dla tego zadania opracowana została koncepcja urbanistyczno-

architektoniczna (dwa warianty) umożliwiająca rozpoczęcie procedury uzyskania 

decyzji o warunkach zabudowy. Opracowane dwa warianty zostały oznaczone 

symbolem A i B – różnica w przedstawionych koncepcjach dotyczy sposobu 

skomunikowania inwestycji z wewnętrzną drogą osiedlową należącą do zasobów 

Spółdzielni – Osiedle Szopienice.  
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Obydwie koncepcje w lutym 2021 roku złożone zostały w postaci odrębnych 

wniosków do wydziału Architektury i Budownictwa i oczekują na rozpatrzenie oraz 

uzyskanie Warunków zabudowy. Spółdzielnia w ramach złożonych wniosków, 

dokonała uzgodnień w zakresie zapewnienia dla inwestycji dostawy mediów (energia 

elektryczna od Spółki Tauron, oraz woda i odbiór ścieków komunalnych od 

Katowickich Wodociągów). W uzupełnieniu wniosków wykonano projekt sieci 

wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączeniami do budynków, który został przesłany do 

Katowickich Wodociągów (niezbędny do wykonania wyceny i podpisania umowy 

przedwstępnej), wystąpiono również do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów  

w Katowicach o uzgodnienie przebiegu trasy projektowanych sieci wodno-

kanalizacyjnej, które to uzgodnienia uzyskano pismem z dnia 30.09.2021 roku. 

Aktualnie z Katowickimi Wodociągami prowadzone są jeszcze negocjacje warunków 

umowy przedwstępnej. 

2. „Inwestycje w przygotowaniu i realizacji” 

1) Zespół mieszkaniowy dla seniorów z zapleczem opiekuńczo-medycznym w rejonie 

ul. Morawa w Katowicach – wskutek wielokrotnych wystąpień Spółdzielni udało się 

uzyskać stanowisko Prezydenta w zakresie rezygnacji Miasta z lokalizacji na terenie 

planowanej inwestycji parkingów miejskich, co umożliwiło podjęcie czynności  

w kierunku uzyskania zapewnienia i warunków technicznych w zakresie 

podstawowych mediów, które będzie podstawą do wystąpienia o decyzję ustalającą 

warunki zabudowy dla tej inwestycji. Brak decyzji ustalającej warunki zabudowy 

uniemożliwia opracowanie dokumentacji i podjęcie realizacji. Jednocześnie decyzją 

Wojewody Śląskiego z dnia 18.04.2019 r. „o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej” 

dokonano bez zgody Spółdzielni podziału działki 1453/147 na działki 2069/147  

i 2070/147 oraz przejęto działkę 2069/147 na potrzeby realizacji inwestycji celu 

publicznego (przebudowy/rozbudowy istniejącej trakcji kolejowej), co spowodowało 

brak dostępu do drogi publicznej, a to z kolei uniemożliwia uzyskanie na dzień 

dzisiejszy decyzji ustalającej warunki zabudowy oraz podjęcie realizacji. Reakcją 

Spółdzielni po powzięciu informacji w tym zakresie było wystąpienie do Urzędu 

Miasta Katowice Wydział Geodezji, w którym Spółdzielnia wyraziła swój sprzeciw,  

co do dokonanego podziału działki nr 1453/147 (bez zgody jej wieczystego 
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użytkownika tj. Spółdzielni) i jednostronnego przejęcia powstałej po podziale działki  

o nr 2069/147, domagając się jednocześnie pozostawienia w/w działki w zasobach 

Spółdzielni lub w ostateczności ustanowienia prawa przechodu i przejazdu oraz 

służebności przesyłu dla działki nr 2070/147, na której planowana jest inwestycja. 

Spółdzielnia ponawia korespondencję z Urzędem Miasta Katowice w celu uzyskania 

informacji o dalszym rozwoju sytuacji w odniesieniu do zachowania dla działki  

o nr 2070/147 dostępu do drogi publicznej oraz w zakresie odszkodowawczym. 

Ponadto w roku 2021 Spółdzielnia – w kontynuacji – prowadziła działania dotyczące 

regulacji praw do nieruchomości gruntowych zabudowanych innymi obiektami niż budynki 

mieszkalne (w tym garażami), jak również dokonała zbycia gruntów i obiektów na rzecz 

wewnętrznych i zewnętrznych oferentów, dokonała szeregu regulacji stanów terenowo-

prawnych z Urzędem Miasta, w tym umów dotyczących zbycia terenów w rejonie  

ul. Batalionów Chłopskich i ul. Mysłowickiej w Osiedlu Giszowiec oraz zawarcia umów 

dotyczących ustanowienia odpłatnych służebności gruntowych (przechodu i przejazdu)  

w celu zapewnienia dostępu do nieruchomości zarówno jako strona wyrażająca zgodę na jej 

ustanowienie i obciążenie gruntu Spółdzielni w rejonie ul. Hallera w Osiedlu Szopienice, 

korzystając z tego prawa w celu zapewnienia dostępu do nieruchomości KSM. Na bieżąco 

dokonywano również towarzyszących przekształceniom praw do lokali zbycia (przeniesienia 

praw do gruntów) według ich udziałów w nieruchomościach. 

  

IV. Gospodarka zasobami Spółdzielni 

 

Zasoby Spółdzielni (łącznie mienie własne i wyodrębnione pozostające w zarządzie 

Spółdzielni z tytułu współwłasności) składają się z: 346 budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych o 19.102 mieszkaniach, 3 budynków jednorodzinnych, 490 garaży wolno 

stojących i 28 wolno stojących pawilonów handlowych. Zarządzanie i administrowanie 

zasobami prowadzone jest w oparciu o 17 – wyodrębnionych organizacyjnie i ekonomicznie 

Osiedli w ramach 16 administracji oraz Dyrekcji KSM przy wykorzystaniu również 

strukturalnie wyodrębnionych dla realizacji określonych zadań (usług) specjalistycznych oraz 

działających na wewnętrznym rozrachunku gospodarczym 4  Zakładów Celowych.  

Liczbę mieszkań pozostających w zarządzie KSM przedstawia wykres nr 2  



Sprawozdanie Zarządu z działalności KSM za 2021 rok 

 

 

12 | S t r o n a  

 

wykres nr 2 

 

W 2021 roku niezbędne czynności związane z wyodrębnieniami dalszych lokali 

spółdzielczych na indywidualną własność były realizowane na bieżąco, łącznie  

z podejmowaniem i aktualizacją kolejnych uchwał określających przedmiot odrębnej 

własności lokali w poszczególnych nieruchomościach budynkowych.  

 

Aktualną na 31.12.2021 r. informację o procentowej strukturze własnościowej zasobu 

mieszkaniowego zarządzanego przez Spółdzielnię przedstawia poniższe zestawienie:  
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Zmiana struktury własności lokali rzutuje m.in. na poziom kosztów gospodarki 

zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni w odniesieniu do obciążeń z tytułu opłaty za wieczyste 

użytkowanie gruntów / opłaty przekształceniowej i podatku od nieruchomości lokalowych, 

ponieważ koszty te w odniesieniu do swoich lokali względem Gminy właściciele lokali 

ponoszą bezpośrednio, jednakże nadal poprzez Spółdzielnię (mimo wyodrębnienia)  

z właścicielami lokali rozliczane są obciążenia z tych tytułów w zakresie ich udziałów  

w częściach wspólnych nieruchomości oraz obsługującego te nieruchomości mienia 

Spółdzielni. 

Roczne koszty gospodarki zasobami 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 do lokali i części wspólnych nieruchomości na cele grzewcze  

i podgrzania wody w lokalach, odpisy z funduszu remontowego części „A” i „B” – wyniosły 

ogółem 155.362.742 zł, stanowiąc 110,57% kosztów planowanych, natomiast na pokrycie 

tych kosztów naliczone roczne wpływy z opłat za lokale stanowiły łącznie kwotę  

148.711.221 zł, (tj. 104,03% wpływów planowanych).  

Roczne wpływy wg naliczeń memoriałowych były wyższe niż planowano, i niższe od 

poniesionych faktycznie kosztów o 6.651.521 zł. Wysokość wpływów w gospodarce 

spółdzielczej jest zgodnie z obowiązującymi przepisami podawana w wielkościach 

naliczonych, a nie w wysokości rzeczywiście uzyskanych wpłat (mają tutaj bowiem 

własne KSM
wyodrębnione w 

zarządzie KSM

ilość lokali 

wyodrębnionych
własne KSM

wyodrębnione w 

zarządzie KSM

ilość lokali 

wyodrębnionych
własne KSM

wyodrębnione w 

zarządzie KSM

ilość lokali 

wyodrębnionych
własne KSM

wyodrębnione w 

zarządzie KSM

ilość lokali 

wyodrębnionych

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

1 Centrum I 62,28% 37,72% 378 90,32% 9,68% 3 73,97% 26,03% 19 63,83% 36,17% 400

2 Superjednostka 81,54% 18,46% 141 61,54% 38,46% 10 90,29% 9,71% 17 82,59% 17,41% 168

3 HPR 50,25% 49,75% 99 100,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 51,71% 48,29% 99

4 Śródmieście 61,93% 38,07% 324 76,00% 24,00% 6 72,55% 27,45% 14 62,89% 37,11% 344

5 Gwiazdy 45,68% 54,32% 585 91,43% 8,57% 3 83,33% 16,67% 2 47,51% 52,49% 590

6 Giszowiec 28,85% 71,15% 2 558 100,00% 0,00% 0 89,36% 10,64% 5 30,92% 69,08% 2 563

7 Murcki 37,92% 62,08% 460 100,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 38,75% 61,25% 460

8 Wierzbowa 58,33% 41,67% 355 66,67% 33,33% 1 87,50% 12,50% 1 58,63% 41,37% 357

9 Kukuczki 34,22% 65,78% 1 090 98,41% 1,59% 1 0,00% 0,00% 0 36,57% 63,43% 1 091

10 Ścigały 38,74% 61,26% 476 76,92% 23,08% 3 72,73% 27,27% 3 39,83% 60,17% 482

11 Graniczna 54,75% 45,25% 238 87,50% 12,50% 1 8,97% 91,03% 132 45,36% 54,64% 371

12 Szopienice 33,94% 66,06% 798 100,00% 0,00% 0 83,33% 16,67% 1 34,45% 65,55% 799

13 Janów 57,11% 42,89% 208 100,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 57,20% 42,80% 208

14 Ściegiennego 40,26% 59,74% 1 401 93,75% 6,25% 2 72,99% 27,01% 37 42,72% 57,28% 1 440

15 Zawodzie 44,16% 55,84% 1 033 93,88% 6,12% 3 54,17% 45,83% 11 45,55% 54,45% 1 047

16 Zgrzebnioka 50,57% 49,43% 304 63,64% 36,36% 8 67,07% 32,93% 54 54,31% 45,69% 366

17 Ligota 38,89% 61,11% 341 100,00% 0,00% 0 40,00% 60,00% 3 39,01% 60,99% 344

średnio w KSM 43,52% 56,48% 10 789 89,70% 10,30% 41 65,15% 34,85% 299 45,33% 54,67% 11 129

lokale mieszkalne lokale użytkowe garaże razem zasoby KSM

L.p. osiedle
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zastosowanie zasady rachunkowości memoriałowej, a nie kasowej), co oznacza, iż po stronie 

„wpływów” nie uwzględnia się wszelkich występujących w opłatach za lokale zaległości 

płatniczych i „niedopłat”. Wynik roku skorygowany o naliczony i odprowadzony do budżetu 

państwa podatek dochodowy oraz po uwzględnieniu stanu środków (naliczonych) z roku 

poprzedniego zamyka się nadwyżką kosztów nad wpływami w wysokości (-) 6.867.208 zł. 

Strukturę kosztów i wpływów gospodarki zasobami Spółdzielni ogółem za rok 2021 

prezentują graficznie wykresy nr 3 i 4.       

                                                                                                     

  wykres nr 3 
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(łącznie z kosztami 

zimnej wody i 
odprowadzeniem 
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koszty energii cieplnej
26,68%

Struktura kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni
w 2021 roku
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wykres nr 4 

 

Sytuacja w poszczególnych częściach strukturalnych działalności gospodarki zasobami 

Spółdzielni w roku 2021 przedstawia się następująco: 

1. koszty i wpływy dotyczące eksploatacji zasobów (bez dostawy ciepła) 

 koszty poniesione: 70.382.743 zł, co odpowiada wykonaniu kosztów planowanych  

w 107,06%,  

 wpływy: 68.481.859 zł, tj. 102,10% wpływów planowanych, 

 wynik netto po uwzględnieniu salda – nadwyżki z lat ubiegłych (B.O.) oraz 

odprowadzonego należnego budżetowi państwa podatku dochodowego                  

wynosi 3.995.342 zł. 

Statystyczne roczne koszty jednostkowe i średnie jednostkowe wpływy na eksploatację 

zasobów KSM (w  przeliczeniu  na  1 m2)  przedstawia  wykres nr 5.  

 

 

 

 

 

 

 

odpisy na fundusz 
remontowy 

część "A" i część "B"
29,27%

wpływy na eksploatację 
(łącznie z zimną wodą i 

odprowadzeniem 
ścieków) 
46,05%

zaliczki na energię 
cieplną
24,68%

Struktura wpływów (naliczonych) gospodarki zasobami Spółdzielni w 2021 roku
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wykres nr 5 

 

 

2. koszty i wpływy dotyczące dostawy ciepła na cele grzewcze i podgrzania wody:  

 koszty roczne: 41.456.855 zł, stanowią one 122,16% kosztów planowanych, 

 wpływy zaliczkowe (do rozliczenia): 36.706.219 zł (wysokość zaliczek wynika  

z indywidualnego zużycia ciepła w lokalach w poprzednim okresie rozliczeniowym  

i jest ustalana dla każdego lokalu odrębnie),  

 wynik netto z uwzględnieniem B.O. wynosi (-) 10.862.550 zł. 

3. koszty remontów bieżących i wpływy z tego tytułu są odnoszone i rozliczane  

w ramach funduszu remontowego część „B” i omówione w części dotyczącej 

gospodarki remontowej. 

 

V. Działalność remontowa  

 

Gospodarka remontowa Spółdzielni była prowadzona zgodnie z planem gospodarczym 

Spółdzielni i wycinkowymi planami działań wyodrębnionych jednostek gospodarczych, które 

zostały przyjęte przez właściwe statutowo organy Spółdzielni (Rady Osiedli, Radę Nadzorczą  

i Walne Zgromadzenie), w powiązaniu z obowiązującą dla całej Spółdzielni jednolitą Strategią 
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Ekonomiczną i w oparciu o właściwe Regulaminy wewnętrzne oraz o wdrożony „Wieloletni 

Program działań zmierzających do sukcesywnego zmniejszenia zobowiązań finansowych 

Spółdzielni wynikający z realizacji robót z funduszu remontowego część „A” w ramach 

Strategii Ekonomicznej KSM”.  

Realizacją  remontów w Spółdzielni w zależności od ich zakresu i rodzaju zajmują się:  

 Zarząd – Dyrekcja Spółdzielni – w zakresie gospodarowania funduszem remontowym 

część „A” w ramach określonych przez Walne Zgromadzenie w uchwale, 

uszczegółowionej dla konkretnego roku, wieloletniej Strategii Ekonomicznej (stawkę 

odpisu na ten fundusz w części dotyczącej działań termomodernizacyjnych i działań 

energooszczędnych reguluje Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami 

mieszkaniowymi i ustalania opłat w KSM); dobór wykonawców prowadzony jest  

w oparciu o przetargi i wybór ofert organizowane przez Zarząd, a przeprowadzane 

przez wieloosobową Komisję. Rada Nadzorcza Spółdzielni corocznie ocenia 

poprawność i efektywność przeprowadzonych wyborów wykonawców, 

 Osiedla KSM – w granicach zadekretowanej w regulaminach szczegółowych 

dyspozycji funduszem remontowym część „B”, gdzie tą część opłat miesięcznych  

w formie stawki odpisu na fundusz remontowy część „B” ustalają poszczególne Rady 

Osiedli w relacji do przyjętych osiedlowych planów wydatków remontowych, a koszty 

remontów bieżących i wpływów są odnoszone i rozliczane w ramach funduszu 

remontowego część „B”.  

W odbiorach robót remontowych wykonywanych w poszczególnych Osiedlach 

uczestniczą obok przedstawicieli Dyrekcji KSM przedstawiciele administracji i właściwych Rad 

Osiedli.  

W 2021 roku w skali całej Spółdzielni wydatkowano na remonty i modernizacje  

42.121.113 zł, co statystycznie stanowi 3,53 zł/m2/m-c przy średnim, sumarycznym odpisie 

na remonty, wchodzącym w skład opłat, wynoszącym 4,00 zł/m2/m-c (różnica przeznaczona 

jest na stopniowe oddłużenie nieruchomości w związku z wcześniej zrealizowanymi robotami 

remontowymi).  

 

I tak: 

1. remonty sfinansowane w 100% ze środków funduszu remontowego część „A” 
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Z funduszu remontowego część „A” finansowane były prace wynikające dla roku 2021 

ze Strategii Ekonomicznej oraz zatwierdzonego na ten rok planu remontów,  

a w szczególności: modernizacji docieplenia budynków, remonty instalacji i urządzeń c.o.  

i instalacji elektrycznej, modernizacji dźwigów osobowych.  

Uwzględniając po stronie wydatków także założoną w planie spłatę wymagalnych  

w tym okresie rat kredytowych i pożyczek – ze środków tej części funduszu – w roku 2021 na 

remonty i modernizację wydatkowano łącznie 19.418.697 zł.  

2. remonty sfinansowane z funduszy osiedlowych – tzw. fundusz remontowy część „B” 

Globalnie koszty i wpływy za 2021 rok dotyczące funduszu remontowego część „B” wyniosły:  

 koszty poniesione – ogółem 22.702.416 zł, co odpowiada wykonaniu kosztów 

planowanych w 95,60%, 

 wpływy (uwzględniające przesunięcia części środków na fundusz remontowy część 

„A” wynikającego z uchwał Rady Nadzorczej KSM Nr 86/2013 i 65/2015 oraz pożyczek  

z funduszu interwencyjnego) wyniosły 21.453.703 zł, tj. 99,66% wpływów 

planowanych wg naliczeń,  

 wynik finansowy na funduszu remontowym część „B” na koniec 2021 roku liczony  

w rachunku ciągnionym ukształtował się na poziomie 4.299.229 zł. 

3. roboty remontowe realizowane z częściowym zaangażowaniem środków funduszu 

remontowego część „A” i część „B” 

Uchwalona przez Walne Zgromadzenie KSM „Aktualizacja Strategii Ekonomicznej na 

lata 2021-2030” i plan remontów finansowanych z funduszu remontowego przewidywały  

w roku 2021 współfinansowanie części zaplanowanych przez Osiedla robót remontowych 

w zakresie modernizacji dźwigów ilości 13 szt, w Osiedlach:  

 Centrum I ul. Katowicka 65, 

 Śródmieście ul. Rybnicka 13, 

 Giszowiec ul. Gościnna 5a, ul. Miła 3, ul. Miła 3a, ul. Miła 9c, ul. Wojciecha 7h,  

ul. Wojciecha 11a, ul. Wojciecha 19d, ul. Wojciecha 40c, ul. Wojciecha 53,  

ul. Wojciecha 53a, 

 Zawodzie ul. Łączna 1a. 
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Dodatkowo z funduszu remontowego część „A” dofinansowana została wymiana 

dźwigu w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 29 (roboty jako konieczne rozpoczęto w 2020 

roku na wniosek Rady Osiedla).  

 

VI. Działalność Zakładów Celowych 

 

Na przestrzeni roku sprawozdawczego na potrzeby obsługi technicznej majątku 

trwałego i szeroko rozumianego pośrednictwa w obrocie nieruchomościami stosownie do 

obowiązującej struktury organizacyjnej Spółdzielni funkcjonowały cztery Zakłady Celowe 

wyodrębnione gospodarczo i ekonomicznie (wewnętrzny rozrachunek gospodarczy bez 

osobowości prawnej), tj.: Serwis Techniczny, Zakład Ciepłowniczy, Zakład Usług 

Parkingowych i Mieszkaniowe Biuro Pośrednictwa.  

Łączna wartość sprzedaży zrealizowanych usług wyniosła 14.749.433 zł, co stanowiło 

99,06% planowanej sprzedaży, przy kosztach w wysokości 15.314.850 zł, co stanowiło 

104,68% kosztów planowanych. 

Roczny wynik finansowy netto działalności Zakładów zamknął się niedoborem 

w wysokości (-) 683.360 zł. Wynik ten należy jednak ocenić pozytywnie, gdyż z punktu 

widzenia interesu spółdzielców (jak i ogółu mieszkańców) Zakłady realizują zadania 

poprawiające komfort życia i bezpieczeństwo zamieszkiwania w osiedlach Spółdzielni.  

Udział poszczególnych Zakładów Celowych w sprzedaży ogółem za 2021 rok 

przedstawia wykres nr 6. 
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wykres nr 6 

 

 

 

1. Serwis Techniczny 

 

Serwis Techniczny w 2021 roku wykonywał głównie zadania związane z ochroną 

majątku trwałego Spółdzielni i spółdzielców i zabezpieczaniem go przed potencjalnymi 

skutkami nagłych zdarzeń losowych i awarii – przede wszystkim po godzinach 

funkcjonowania pozostałych komórek organizacyjnych Spółdzielni, jak i w dni wolne –  

w ramach pełnienia całodobowych dyżurów, świadczeniem technicznych i remontowych 

usług na rzecz Osiedli i mieszkańców KSM, jak również usługami na rzecz zleceniodawców 

zewnętrznych (spoza Spółdzielni). 

Jednym z podstawowych założeń funkcjonowania Zakładu jest realizacja zadań 

powiązana z dążeniem do zrównoważenia kosztów działalności ze sprzedażą usług, a więc 

realizowanie zleceń na rzecz Osiedli i mieszkańców KSM po poniesionych kosztach własnych. 

W 2021 roku Serwis Techniczny osiągnął sprzedaż w wysokości 3.642.621 zł,  

co stanowiło 96,80% wielkości planowanej, przy kosztach 3.983.813 zł, stanowiących 

106,01% kosztów planowanych. Roczną działalność Zakład zamknął wynikiem netto  

w wysokości (-) 344.949 zł.  

Zakład Ciepłowniczy
60,27%

Serwis Techniczny
24,70%

Zakład Usług 
Parkingowych

8,53%

Mieszkaniowe Biuro 
Pośrednictwa

6,50%

Struktura udziału sprzedaży usług poszczególnych Zakładów Celowych KSM 
w ich sprzedaży ogółem w 2021 roku
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W 2021 roku Serwis Techniczny w ramach sprzedaży usług wykonał ogółem 5.398 

zleceń o łącznej wartości 3.642.621 zł, z czego przypada na:  

- Osiedla 3.126.974 zł, tj. 85,84% ogółu sprzedaży, 

- Dyrekcja KSM (łącznie z pawilonami) 224.077 zł, tj. 6,15% ogółu  sprzedaży, 

- Zakłady Celowe 222.583 zł, tj. 6,12% ogółu sprzedaży, 

- Indywidualni zleceniodawcy i jednostki zewnętrzne 68.987 zł, tj. 1,89% ogółu 

sprzedaży. 

Wg rodzaju świadczonych usług wykonane zostały następujące rodzaje prac i usług: 

 usunięcie lub zabezpieczenie awarii zalewania pomieszczeń – 777 zleceń, tj. 14,39% 

ogółu zleceń, 

 prace związane z instalacją gazową – 1.865 zleceń, tj. 34,55% ogółu zleceń, 

 wymiana, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych – 1.518 zleceń,  

tj.  28,13% ogółu zleceń, 

 wymiana, naprawa i konserwacja urządzeń sanitarnych – 82 zleceń, tj. 1,52% ogółu 

zleceń,  

 usuwanie usterek w instalacjach c.o. i c.c.w. – 252 zleceń, tj. 4,67% ogółu zleceń, 

 prace związane z robotami stolarskimi – 13 zleceń, tj. 0,24% ogółu zleceń, 

 usługi transportowe – 231 zleceń, tj. 4,28% ogółu zleceń, 

 usługi sprzętowe –  114 zleceń, tj. 2,11% ogółu zleceń, 

 inne zlecenia – 546 zleceń, tj. 10,11% ogółu zleceń. 

Serwis Techniczny, w trybie doraźnym, od marca 2020 roku do nadal, realizuje –  

w ramach zaleceń w zakresie ograniczania ewentualności rozprzestrzeniania się pandemii 

koronawirusa – zadanie polegające na zminimalizowaniu kontaktów bezpośrednich 

pracowników terenowych (administracji osiedlowych i zakładów celowych) organizując 

usługi "kurierskie" dotyczące dostawy oraz odbioru korespondencji oraz faktur. 

 

2. Zakład Ciepłowniczy 

 

W roku sprawozdawczym Zakład Ciepłowniczy osiągnął sprzedaż usług w łącznej 

wysokości na kwotę 8.890.837 zł, tj. 94,46% wykonania planu, przy kosztach w wysokości 
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9.584.531 zł, tj. 102,37% założonych kosztów w planie. Roczną działalność Zakład zamknął 

wynikiem netto w wysokości (-) 694.951 zł.  

W ramach prowadzonej w 2021 roku działalności podstawowej Zakład Ciepłowniczy, 

jako producent i dostawca ciepła eksploatował 26 kotłowni gazowych i 5 baterii kolektorów 

słonecznych wytwarzających ciepło dla celów ogrzewania pomieszczeń, a także (w części) dla 

podgrzania wody zimnej jako dostawca centralnej ciepłej wody. 

W roku sprawozdawczym Zakład Ciepłowniczy realizował swoje statutowe zadania 

związane z utrzymywaniem ciągłości dostaw zakontraktowanego ciepła, bieżącą 

eksploatacją, likwidacją awarii i remontami infrastruktury ciepłowniczej, regulacją  

i czyszczeniem chemicznym instalacji c.o., bieżącą obsługą układów uzdatniania wody 

uzupełniającej, comiesięcznymi odczytami ciepłomierzy w budynkach, stacjach wymienników 

ciepła i komorach oraz obsługą legalizacyjną własnych układów pomiarowych, ewidencją 

wodomierzy i ciepłomierzy lokalowych, pomiarami reklamacyjno-kontrolnymi, 

rozpatrywaniem skarg i reklamacji użytkowników, analizowaniem dostarczanej do KSM 

dokumentacji rozliczeniowej zużycia mediów i sporządzanej przez firmę rozliczeniową, 

monitorowanie korespondencji reklamacyjnej dotyczącej rozliczeń i działania urządzeń 

pomiarowych, współuczestniczenie w postępowaniach reklamacyjnych, itp., obsługą 

indywidualnych wymian grzejników, a także pielęgnacją terenów zielonych i drzewostanu, 

planowaną wycinką drzew i nasadzeniem nowych drzewek, robotami drogowymi i małą 

architekturą, usługami indywidualnymi na rzecz użytkowników lokali w KSM. 

Niezależnie od powyższego Zakład zgodnie z profilem swojego działania  wykonał też 

różnorodne roboty związane z instalacjami centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody,  

w tym m.in.:  

 wymianę instalacji c.o. w budynku przy ul. Mysłowickiej 14-16 (Osiedle Giszowiec), 

 wykonanie instalacji c.c.w. od SWC do podejść pod w budynku przy ul.  Mysłowickiej 

20-22 (Osiedle Giszowiec), 

 wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami w budynku mieszkalnym przy  

ul. Francuskiej 61-65 (Osiedle Śródmieście), 

 wymiana nawierzchni chodników przy ul. Budryka 1 (Osiedle Murcki), 

 uporządkowanie terenów zielonych przy ul. Grażyńskiego 7, 7a (Osiedle Centrum I), 
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 modernizacja ogrzewania łazienek w budynkach przy ul. Nowowiejskiego 6-6e i 8-8e 

oraz ul. Kotlarza 5-5f (Osiedle Ściegiennego), 

 usunięcie awarii na sieci c.o. w rejonie ul. Zamkowej (Osiedle Janów) oraz przy  

ul. Wojciecha 19 i 27 (Osiedle Giszowiec), 

 uporządkowanie terenu po byłym „ogródku” przy ul. Ligockiej 70a (Osiedle Ligota), 

 wymiana ogrodzenia i modernizacja placu zabaw przy ul. Hallera 28e-g  

i ul. Osiedlowej 5-11 (Osiedle Szopienice), 

 remont podjazdu do garaży wbudowanych przy ul. Sokolskiej 46 (Osiedle Centrum I), 

 wymiana nawierzchni na placu strefy fitness przy ul. Uniwersyteckiej 25 (Osiedle 

Gwiazdy), 

 montaż zaworów podpionowych ASV-M i ASV-P w budynkach przy ul. Morawa 93b, 

91d i 91c (Osiedle Szopienice), 

 wymiana wymiennika c.o. w SWC w budynku przy ul. Morawa 119e (Osiedle 

Szopienice), 

 uporządkowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Łącznej 2-4 (Osiedle Zawodzie). 

Struktura sprzedaży usług ogółem Zakładu Ciepłowniczego w roku 2021 przedstawia 

się następująco: 

 produkcja ciepła 1.553.230 zł, tj. 17,47% ogółu sprzedaży,  

 konserwacje instalacji c.o. 2.138.667 zł, tj.  24,05% ogółu sprzedaży, 

 konserwacje instalacji c.c.w. 140.394 zł, tj.  1,58% ogółu sprzedaży, 

 obsługa techniczna instalacji odbiorczych 1.594.297 zł, tj. 17,93% ogółu sprzedaży, 

 roboty remontowe i pozostałe usługi 1.710.389 zł, tj. 19,24% ogółu sprzedaży,  

 konserwacja i utrzymanie terenów zielonych 1.753.860 zł, tj. 19,73% ogółu sprzedaży. 

 

3. Zakład Usług Parkingowych 

 

Sprzedaż Zakładu Usług Parkingowych w 2021 roku wyniosła ogółem 1.257.703 zł, 

realizując 95,74% sprzedaży planowanej. Koszty działania Zakładu w tym samym okresie 

wyniosły 1.278.413 zł, tj. 108,50% kosztów planowanych. Roczną działalność Zakład zamknął 

wynikiem netto w wysokości (-) 38.888 zł.  
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W 2021 roku Zakład Usług Parkingowych prowadził całodobowe parkingi strzeżone  

w Osiedlu Gwiazdy oraz w Osiedlu Kukuczki – przeciętnie zapełnionymi łącznie w 61,53%. 

Łącznie, z miejsc postojowych na parkingach zarządzanych przez Zakład  korzystało  

w 2021 roku 240 użytkowników, z czego 214, tj. 89,17% stanowili mieszkańcy naszej 

Spółdzielni, a 26, tj. 10,83% użytkownicy spoza KSM. 

W maju 2021 roku, w wyniku sprzedaży, garaż wielopoziomowy przy ul. Bytkowskiej 

zmienił właściciela, a Zakład Usług Parkingowych jako zarządca ponosił koszty dzierżawy  

w wysokości 9.717 zł miesięcznie. Ze znajdujących się tam 245 boksów garażowych w 2021 

roku średnio statystycznie stale wykorzystanych było 210 boksów, tj. 85,71% miejsc 

postojowych.  

W 2021 roku sprzedaż Zakładu i struktura procentowa udziału działalności  

wg rodzaju przedstawiały się następująco: 

- parkingi strzeżone (łącznie) 518.497 zł, co stanowi 41,23% sprzedaży ogółem, 

- garaże przejęte z Osiedli 320.639 zł, co stanowi 25,49% sprzedaży ogółem, 

- garaże Lotnisko 34.645 zł, co stanowi 2,75%, 

- garaż wielopoziomowy przy ul. Bytkowskiej 383.922 zł, co stanowi 30,53% sprzedaży 

ogółem. 

 

4. Mieszkaniowe Biuro Pośrednictwa 

 

W 2021 roku Mieszkaniowe Biuro Pośrednictwa uzyskało sprzedaż w wysokości  

958.273 zł, tj. 239,57% planowanej sprzedaży. Koszty działalności Zakładu wyniosły  

468.093 zł, tj. 141,18% kosztów planowanych. Roczną działalność Zakład zamknął wynikiem 

netto w wysokości 395.429 zł.  

Nadmienić należy, że odnotowany w tym okresie obrót finansowy MBP za 12 miesięcy 

2021 roku wiążący się ze sprzedażą lokali odzyskanych z tzw. „ruchu ludności” (rynek wtórny) 

wyniósł 8.656.800 zł, co stanowi efekt przeprowadzonych pozytywnie przetargów i działań 

poza przetargowych dotyczących zbycia lokali, co jednakże w świetle obowiązujących 

aktualnie przepisów bezpośrednio nie zwiększa ani obrotów ani przychodów MBP, ma 

jedynie odzwierciedlenie w operacjach finansowych na funduszach celowych Spółdzielni. 
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Za 12 miesięcy 2021 roku MBP zrealizowało ogółem 654 usługi, z czego: 

 95 – dotyczyło pośrednictwa przy zbywaniu praw do lokali pozyskanych od Spółdzielni 

(z rynku wtórnego, jak i pierwotnego) oraz obsługi transakcji pomiędzy osobami 

fizycznymi. Realizacja usług pośrednictwa wiązała się m.in. z czynnościami 

dotyczącymi udostępniania nieruchomości lokalowych oferowanych do zbycia – wizje 

lokali, ustalania i negocjowania warunków transakcji sprawdzania i kompletowania 

dokumentacji wstępnej oraz dokumentacji niezbędnej dla poszczególnych 

konkretnych transakcji, przygotowywania projektów umów i uzgadniania terminów,  

a także uczestnictwa i doradztwa przy zawieraniu aktów notarialnych, 

 146 – w zakresie prowadzenia dla członków spraw związanych z przekształcaniem 

praw do lokali zajmowanych na warunkach spółdzielczych w odrębną własność,  

w tym sprawdzanie i kompletowanie niezbędnej dokumentacji prawnej i finansowej 

oraz uczestnictwo w procesie sporządzania i zawierania aktów notarialnych 

dotyczących przeniesienia i ustanowienia praw własności lokali na rzecz ich 

użytkowników, 

 53 – to czynności związane z organizowaniem i przeprowadzeniem przetargów lub 

wyboru najemców lokali użytkowych KSM, 

 54 – usług dotyczyło realizacji umów-zleceń – w tym ustalenia i poboru opłat 

rejestracyjnych, ustanawiania darowizny, pełnomocnictw na wypadek śmierci, a także 

całokształtu czynności przygotowawczych w zakresie dokumentów wymagających 

notarialnego poświadczenia podpisów członków Zarządu i członków KSM  

(na przydziałach i umowach dot. lokali mieszkalnych i niemieszkalnych) oraz 

udzielanie różnorodnych informacji dotyczących oferowanych przez Biuro usług 

obrotu nieruchomościami i inne, 

 34 – usług realizowanych za odpłatnością z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego 

(przeprowadzanie oględzin nieruchomości, ocena stanu lokali i zlecenia sporządzania 

operatów określających wartość rynkową lokali), 

 272 – sporządzanie bieżącej korespondencji oraz informacji zewnętrznych  

i wewnętrznych związanych z prowadzoną przez Biuro problematyką stosownie do 

zakresu obowiązków i uprawnień Biura, jak też działalnością marketingową Biura. 
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VII. Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna 

 

Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna, ze względu na czynniki zewnętrzne, 

niezależne od Spółdzielni, w tym trwające niemal cały rok, z różnym natężeniem obostrzenia 

epidemiczne i względy bezpieczeństwa zdrowotnego uczestników oraz organizatorów 

działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej była na przestrzeni roku w znaczący sposób 

ograniczona. Ma to negatywny wpływ na stopień realizacji planowanych na 2021 rok zadań. 

Od stycznia do końca maja oraz od drugiej połowy grudnia ubiegłego roku, bezpośrednia 

działalność w klubach spółdzielczych była zawieszona; niemniej jednak, w tym okresie 

prowadzone były w sposób zdalny różnorodne akcje, jak np. telefoniczne  porady doraźne, 

czy  na facebookowym profilu Spółdzielni oraz w gazecie „Wspólne Sprawy” – propozycje do 

samodzielnego wykonania „domowych warsztatów artystycznych” adresowanych do dzieci  

i starszych - po to, by nawet siedząc w domu, można było choć trochę poczuć klubową 

atmosferę. Jednakże pomimo tych perturbacji w skali roku udało się zorganizować  

447 imprez i form dla 6.848 uczestników. 

W okresie po wznowieniu działalności klubowej, tj. od 1 czerwca minionego roku, 

zrealizowane przedsięwzięcia były adresowane głównie do dzieci, młodzieży i seniorów. 

I tak, w okresie letnim imprezy i formy odbywały się pn. „Z naturą za Pan Brat”. 

Spółdzielcze propozycje służyły wzmacnianiu sprawności - zarówno fizycznej, jak i umysłowej 

uczestników (zajęcia sportowo-sprawnościowe, zabawy ruchowe, wyjścia na baseny, gry 

logiczne),  poszerzaniu wiedzy (warsztaty w pracowni technicznej H2O w Siemianowicach 

Śląskich, warsztaty w Wytwórni Kultury, Nauki i Zabawy „Bajka Pana Kleksa” w Katowicach, 

zwiedzanie Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie, wizyty w Laserowym 

Centrum Rozrywki „Laserhouse” w Katowicach, wizyta w jaworznickiej „Wiosce indiańskiej”, 

warsztaty z robotyki, ekologiczne i recyklingowe), czy też nabyciu umiejętności 

rękodzielniczo-artystycznych (warsztaty artystyczne takie jak: decoupage i malowanie na 

szkle oraz na tkaninie, zabawy z wełną, wyklejanki koralikami, zajęcia sensoplastyczne, 

warsztaty muzyczne, florystyczne, itp.).  

Wzbogaceniem wakacyjnej oferty klubów naszej Spółdzielni były propozycje 

przygotowane przez organizacyjnie usytuowany w Dyrekcji KSM Dział Społeczno-Kulturalny, 

który był organizatorem cyklu wycieczek przyrodniczo-edukacyjnych dla dzieci oraz wycieczki 
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krajoznawczej do Wrocławia. Ofertę turystyczną uzupełniło Osiedle Superjednostka,  

z powodzeniem organizując dla mieszkańców wycieczkę po Ziemi Lubuskiej. W sierpniu,  

z udziałem Fundacji Da Moc, przeprowadzona została XIII już edycja Biegu do Słońca o Puchar 

Prezesa KSM ku pamięci bohaterów III Powstania Śląskiego na terenie Parku Śląskiego pod 

honorowymi patronatami IPN Oddział Katowice oraz Marszałka Województwa Śląskiego, oraz 

na przełomie sierpnia i września ubiegłego roku wyjazdowe wczasy dla seniorów  

w Pogorzelicy nad Bałtykiem.  

Członkowie spółdzielczych zespołów wokalno-muzycznych, gdy tylko ogłoszono 

zakończenie przerwy w działalności klubów - wznowili w swoich Klubach cykliczne spotkania, 

czyli w: Klubie GCK – Zespół „100-krotki”, w Klubie Trzynastka – Zespół „Śpiewająca 

Trzynastka”, w Klubie Józefinka – Zespół „Józefinka”, w Klubie Centrum – Zespół „Alle Babki”. 

Mieszkańcy uczestniczyli w zajęciach plastycznych, bądź rękodzielniczych, mających na 

celu rozwijanie zdolności manualnych oraz pobudzanie kreatywnego myślenia. Chętnie 

uczestniczyli także w zajęciach rekreacyjnych, jak np. wspólne spacery z kijkami do nordic 

walking i wyjazdach, np. do Parku Śląskiego w Chorzowie, „Ogrodów Kapias”  

w Goczałkowicach oraz w wyjazdach na spektakle teatralne, seanse filmowe, czy wystawy 

muzealne. Podczas jesiennych spotkań klubowych tworzono między innymi lampiony  

i jesienne kompozycje.  

Ponadto w spółdzielczych klubach były organizowane wystawy malarskie. I tak:  

w Klubie GCK zaprezentowano prace p. Beaty Konarskiej oraz p. Marii Rembalskiej, a w Klubie 

Józefinka – sztukę malarską p. Andrzeja Zycha. 

Mieszkańcy Osiedla Giszowiec oraz Osiedla Murcki brali udział w grzybobraniach. 

Zorganizowano również dwa wyjazdy na spływ Dunajcem (w Osiedlu Murcki oraz przez Dział 

Społeczno-Kulturalny KSM), wycieczkę do arboretum w Wojsławicach, wyjazdy na baseny 

termalne, i na wycieczkę do Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej. W październiku 2021 roku 

miało miejsce zorganizowane przez Dział Społeczno-Kulturalny KSM – Ogólnospółdzielcze 

Święto Seniorów w formie dwóch wyjazdowych biesiad integracyjnych na teren Jury 

Krakowsko-Częstochowskiej (w pobliżu Gór Sokolich). 

W okresie październikowo-listopadowym klubowicze kilkukrotnie skorzystali  

z propozycji wspólnych wyjść, m.in. do katowickich kin, do siedziby Narodowej Orkiestry 

Symfonicznej Polskiego Radia i okolicznych muzeów.  
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W poszczególnych placówkach udało się zorganizować tradycyjne imprezy andrzejkowe  

i mikołajkowe. Osiedle Janów zainaugurowało wprowadzenie spotkań towarzyskich  

pn. „Kawiarenka sąsiedzka”. 

Radość ze Świąt Bożego Narodzenia (po raz drugi z rzędu) została zaburzona przez 

kolejne ograniczenia rządowe związane z rozwojem epidemii koronawirusowej. Planowane 

tradycyjnie na ten czas przez Spółdzielnię i Osiedla spotkania wigilijne, we współpracy  

z MOPS odbyły się w formie stacjonarnej jedynie w Klubie Centrum oraz w Juvenii. Na tych 

spotkaniach przedstawiciele MOPS przekazali uczestnikom życzenia od Prezydenta Miasta 

Katowice Marcina Krupy skierowane do wszystkich Seniorów zamieszkałych w zasobach 

Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Następne zaplanowane spotkania – dla ochrony przed 

możliwością zakażeń – a więc konieczność dostosowania się do wytycznych Ministerstwa 

Zdrowia i władz państwowych – zostały odwołane na rzecz indywidualnego przekazu życzeń  

i skromnych paczek osobom wskazanym przez lokalne Rady Osiedli – często przy czynnym 

udziale administracji i działaczy tych Rad Osiedlowych. 

W obszarze działalności społecznej Stanowisko ds. pomocy członkom i wolontariatu 

realizowało zadania między innymi w formie: 

 prowadzenia indywidualnych spraw mieszkańców zdalnie poprzez rozmowy 

telefoniczne i internet oraz gdy były po temu warunki – bezpośrednio poprzez wizyty 

w miejscu zamieszkania oraz organizowania sieci samopomocowej, 

 przygotowania tez na spotkanie w dn. 15.10.2021 r. z pracownikami oraz Dyrekcją 

MOPS w Katowicach, dotyczące mieszkańców KSM z problemem syllogomanii, 

którego celem było wspólne wypracowanie zasad postępowania w takich 

przypadkach,  

 opracowania tematyki oraz pełnienia roli prelegenta (w dniu 07.12.2021 r.) w jednym  

z seminaryjnych paneli pn. „Otoczenie przyjazne osobom starszym” 

przeprowadzonym przez Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitarnych 

zorganizowanym w kooperacji przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu 

Śląskiego i Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu. 

 Ponadto w zakresie szeroko rozumianej działalności społecznej Stanowisko ds. 

pomocy członkom i wolontariatu oraz pracownicy Działu Społeczno-Kulturalnego KSM 

angażowali się charytatywnie i współpracowali na rzecz mieszkańców Katowickiej Spółdzielni 
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Mieszkaniowej z Fundacją Da Moc między innymi poprzez: 

 pozyskiwanie informacji o osobach żyjących w niedostatkach życiowych oraz 

przygotowywanie i rozdysponowywanie tradycyjnych podarunków wielkanocnych  

i bożonarodzeniowych dla samotnych, potrzebujących wsparcia – mieszkańców 

Osiedli KSM, 

 nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi kandydatami na wolontariuszy, 

udzielających się w prowadzonym przez Fundację Da Moc programie pn. "Pomocna 

Dłoń w potrzebie", 

 organizację okazjonalnych spotkań warsztatowych (np. z okazji Dnia Kobiet), 

wydarzeń okolicznościowych (np. imprezy mikołajkowe) i konkursów dla mieszkańców 

Spółdzielni (np. zimowy konkurs plastyczny), 

 wsparcie podczas organizacji i przebiegu wydarzeń wieńczących dwa realizowane 

przez Fundację Da Moc zadania publiczne współfinansowane ze środków 

Ministerstwa Obrony Narodowej, zwieńczone powstaniem murali w Osiedlach: 

Zgrzebnioka i Wierzbowa. 

Działalność społeczno-kulturalna uwzględniała szeroko aspekt współpracy z miejskimi 

placówkami kultury, w tym z Dzielnicowymi Domami Kultury i stowarzyszeniami społecznymi,  

by nie konkurować, lecz uzupełniająco współpracować z wyspecjalizowanymi organizatorami 

życia społeczno-kulturalnego w naszym mieście.  

Wydatki roczne na organizację powyższych zadań wyniosły łącznie 1.057.792 zł przy 

wpływach 1.100.691 zł, wynik roku z bilansem otwarcia, pożytkami z działalności 

gospodarczej Spółdzielni i podatkiem dochodowym zamknął się kwotą 417.239 zł. 

 

VIII. Kontrole  

 
Komórka ds. kontroli wewnętrznej w 2021 roku przeprowadziła czynności kontrolne 

wynikające z rocznego planu na 2021 rok w jednostkach organizacyjnych KSM: 

 całokształtu działalności Administracji Osiedla Wierzbowa,  

 całokształtu działalności Zakładu Usług Parkingowych, 

 oraz doraźnie – zlecone przez Zarząd – w zakresie rozpoznawania wpływających  

o Spółdzielni skarg i wniosków. 
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Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w w/w jednostkach organizacyjnych omawiane 

były szczegółowo na posiedzeniach Zarządu Spółdzielni. Nie zachodziła potrzeba 

formułowania wniosków pokontrolnych.  

1. Komórka ds. kontroli wewnętrznej współopiniowała – przy wiodącym udziale Działu 

Obsługi Prawnej: 

 wnioski, instrukcje i regulaminy wewnętrzne oraz: 

 uczestniczyła w pracach komisji w zakresie spraw związanych z realizacją w KSM 

zasad wynikających z unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych,  

a także na bieżąco współpracowała w tych kwestiach z Inspektorem Ochrony 

Danych Osobowych, 

 jako wiodąca – uczestniczyła w pracach zespołu powołanego przez Zarząd KSM  do 

spraw analiz, opracowania i wdrażania procedur związanych z realizacją oczekiwań 

mieszkańców i najemców wszystkich typów lokali (regulowanie zobowiązań 

finansowych wobec Spółdzielni w czasie obowiązywania szczególnych warunków 

związanych ze stanem pandemii koronawirusa COVID-19), 

 jako wiodąca – uczestniczyła w pracach zespołu powołanego przez Zarząd KSM  do 

spraw realizacji wniosku o zwołanie zebrania ogółu właścicieli nieruchomości przy  

ul. Pułaskiego 24-26 zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawą  

o własności lokali, 

 uczestniczyła w pracach związanych z realizacją polecenia przygotowania 

wdrożenia dostępu dla użytkowników lokali usługi internetowej E-Karta Lokalu, 

 koordynowała przygotowanie materiałów dla potrzeb lustracji pełnej działalności 

za lata 2017-2019, 

 na bieżąco koordynowała sporządzanie materiałów sprawozdawczych 

przygotowywanych przez służby Spółdzielni poprzez elektroniczny portal 

sprawozdawczy dla Głównego Urzędu Statystycznego, 

 na bieżąco śledziła notatki prasowe, prasę lokalną i ogólnopolską dotyczącą 

spółdzielczości i KSM, 

  współpracowała z innymi instytucjami badawczo-naukowymi w zakresie udziału 

KSM w badaniach ankietowych i innych, 

 współpracowała w zakresie przygotowania materiałów dla biegłych sądowych 
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powoływanych przez sądy, w celu przygotowania opinii dla potrzeb toczących się 

spraw sądowych, 

 współpracowała przy kontrolach zewnętrznych w zakresie obsługi 

dokumentacyjnej i merytorycznej, 

 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 2021 roku do Spółdzielni wpłynęło: 

 21 skarg, 

 25 wniosków i postulatów, 

 38 pism w kategorii „skarg lokatorskich”, związanych z zakłócaniem spokoju i miru 

społecznego, nieprzestrzeganiem Regulaminu porządku domowego, itp., 

 30 pism o charakterze interwencji w określonych sprawach – skierowanych do 

rozpatrzenia i załatwienia do dyrektorów właściwych pionów organizacyjnych KSM. 

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa kontrolowana była w roku sprawozdawczym przez: 

1. Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej, w formie lustracji 

częściowej dotyczącej działalności inwestycyjnej KSM za okres 2020 roku poszerzonej 

na wniosek Rady Nadzorczej o zagadnienia związane z  działalnością remontowo – 

modernizacyjną w Osiedlu Janów i w Osiedlu Ściegiennego. Lustracja przeprowadzona 

była w okresie od 01.07.2021 r. do 17.09.2021 r. Protokół lustracyjny wraz z listem 

polustracyjnym – był przedłożony Radzie Nadzorczej  26.10.br. i został przyjęty  

w obowiązującym trybie. 

2. Niezależnego biegłego rewidenta, w zakresie badania rocznego sprawozdania 

finansowego Spółdzielni za rok 2020. Na podstawie przeprowadzonego badania 

stwierdzono, że sprawozdanie z działalności Spółdzielni zostało sporządzone zgodnie  

z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz jest zgodne z informacjami zawartymi  

w sprawozdaniu finansowym – Rada Nadzorcza została zapoznana z wynikiem 

badania na posiedzeniu w dniu 25 maja br., a Walne Zgromadzenie w dniach 

18,21,22,23,24,25,28,29,30 czerwca br. - przyjmując przedstawione stanowisko. 
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3. Zakład Zieleni Miejskiej (26.11.,01.12.,02.12.,03.12.2021 r.) – kontrolę 

przeprowadzono na terenie zasobów Spółdzielni – tj. w Osiedlach, gdzie były 

wykonywane określone zadania publiczne. Kontrola obejmowała sprawdzenie 

realizacji przez Spółdzielnię zadań wynikających z zawartych z Urzędem Miasta 

„umów o współpracy”.   

Kontroli poddano n/w inwestycje: 

 „Ładny skwerek” na ul. Wojciecha – Osiedle Giszowiec, 

 „Aleja spacerowa” przy ul. Wojciecha – Osiedle Giszowiec, 

 „Skwer wypoczynkowy Katowice Dąb” – Osiedle Ściegiennego, 

 „Strefa aktywnego wypoczynku” przy ul. Miłej – Osiedle Giszowiec, 

 „Kraina integracji pokoleń” przy al. Roździeńskiego – Osiedle Gwiazdy, 

 „Zagospodarowanie placu zabaw” na skwerze Kaczmarskiego – Osiedle Zgrzebnioka. 

W wyniku kontroli nie wniesiono uwag i zastrzeżeń. 

4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach, w zakresie kontroli stanu 

sanitarnego posesji – 3 kontrole – dotyczące nieruchomości: przy ul. Kurpiowskiej 13  

(dn. 06.10.2021 r.), ul. Morawy 91d (dn. 03.11.2021 r.), ul. Ligockiej 66  

(dn. 08.11.2021 r.) – w związku ze zgłoszonymi interwencjami mieszkańców Osiedli.  

Nie wniesiono uwag i nie wydano zaleceń pokontrolnych. 

5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach –  

2 kontrole:  

 16.09.2021 r. – dotycząca wykorzystania środków finansowych Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla realizacji 

zadania inwestycyjnego: „Termomodernizacja 8 budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych w Katowicach przy ul.: Zamkowej 51, Zamkowej 53, Tokarskiego 2, 

Tokarskiego 4, Osiedlowej 15, Jabłoniowej 46, Daszyńskiego 15-21,  

Zielonogórskiej 13-21”.  

W wyniku kontroli udostępnionych dokumentów oraz wizji lokalnej nie stwierdzono 

niezgodności zrealizowanego zakresu rzeczowego zadania ani rozbieżności  

z harmonogramem rzeczowo-finansowym, wobec czego nie wydano zaleceń 

pokontrolnych. 

 Druga kontrola (równolegle) – 16.09.2021 r. – w zakresie sprawdzenia wykorzystania 
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środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Katowicach dla realizacji zadania inwestycyjnego: „Termomodernizacja budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego w Katowicach przy ul. Morawa 119 e”.  

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono drobne rozbieżności pomiędzy 

dokumentacją, a stanem faktycznym, bowiem w ramach zrealizowanego zadania 

zostały wykonane częściowo roboty zamienne – zmiana docieplenia stropu piwnicy.  

W dniu 05.10.2021 r. Spółdzielnia wystosowała pismo do Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wyjaśniając, że 

przedmiotowa zmiana w dociepleniu była przeprowadzona za zgodą Projektanta 

projektu i nie spowodowała znaczących różnic w rocznym zużyciu ciepła przez 

budynek. 

 

IX. Zagadnienia organizacyjne  

 

W  roku 2021 Zarząd Spółdzielni pracował w składzie: 

 mgr Krystyna Piasecka – Prezes Zarządu, Dyrektor Spółdzielni, 

 mgr Zbigniew Olejniczak – Zastępca Prezesa Zarządu, Zastępca Dyrektora  

ds. Gospodarki  Zasobami Spółdzielni, 

 mgr Teresa Ślązkiewicz – Zastępca Prezesa Zarządu, Zastępca Dyrektora  

ds. Ekonomicznych. 

Obowiązki Zarządu wynikające z postanowień Statutu KSM były mimo pandemii 

wykonywane na bieżąco. Zarząd odbył łącznie 57 protokołowanych posiedzeń i podjął 240 

uchwał.  

Do stałych zagadnień rozpatrywanych kolegialnie przez Zarząd należały: sprawy 

członkowsko-mieszkaniowe oraz bieżąca analiza, monitoring, ocena realizacji zadań   

i wyników gospodarczo-finansowych Spółdzielni.  

Na posiedzeniach Zarządu rozpatrywane były również zagadnienia dotyczące szeroko 

rozumianej gospodarki zasobami mieszkaniowymi i działalności Osiedli oraz współpracy  

z samorządem osiedlowym, zadłużeń w opłatach za lokale, remontów kapitalnych  

i modernizacji zasobów, współpracy z przedsiębiorstwami komunalnymi i z Urzędem Miasta, 

działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej, działalności zakładów celowych, wyników 
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wewnętrznych i zewnętrznych kontroli działalności Spółdzielni, spraw pracowniczych  

i socjalnych, zmian w regulaminach i instrukcjach wewnętrznych, spraw organizacyjnych, 

skarg i wniosków i inne.  

W okresie sprawozdawczym wydano łącznie 16 zarządzeń wewnętrznych, 4 pisma 

okólne i 14 poleceń.  

   W ocenie zewnętrznej na przestrzeni 2021 roku za swą działalność Spółdzielnia nasza 

została uhonorowana prestiżowymi wyróżnieniami, takimi jak: 

 Tytuł Lider Rozwoju Regionalnego 2021 – Polska Agencja Przedsiębiorczości, 

 Laur Spółdzielczości – Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarczego, 

 Inwestycja Roku 2020 - Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami, 

 Eko Laury 2021 – Polska Izba Ekologii, 

 Grand Prix X-lecia 2011-2020 programu Dobra Spółdzielnia. 

Przedstawiając Sprawozdanie z działalności za 2021 rok Zarząd Katowickiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej prosi o życzliwą i konstruktywną dyskusję, jak również o jego przychylną  

i obiektywną ocenę oraz przyjęcie, składając równocześnie podziękowanie wszystkim, którzy 

przyczynili się do realizacji przedstawionych w sprawozdaniu zadań i niezakłóconej bieżącej 

pracy naszej Spółdzielni oraz jej pozytywnego postrzegania. 

 

Katowice, kwiecień 2022 rok  

 

 Zarząd 

 Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej   

 


