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Na podstawie § 99 ust. 3 i 4 Statutu KSM, 

Zarząd Katowickiej Spółdzielni  Mieszkaniowej 
oraz Rada i Administracja Osiedla  

uprzejmie zapraszają na Zebranie Osiedlowe 

OSIEDLA „CENTRUM-I”
które odbędzie się w środę, 14 marca 2018 roku, 

o godz. 1600 w Sali Konferencyjnej KSM  
przy ul. Klonowej 35c w Katowicach

SPRAWOZDANIE RADY OSIEDLA „CENTRUM–I” KSM
Z DZIAŁALNOŚCI W 2017 ROKU

1.	 Otwarcie	Zebrania,	wybór	Prezydium	Zebrania	Osiedlowego,	zapoznanie	z	porządkiem	obrad	
Zebrania	oraz	wybór	Komisji:	Mandatowo-Skrutacyjnej	i	Wnioskowej.

2.	 Okresowe	sprawozdania:
	 a)	Zarządu	z	działalności	w	roku	2017,
	 b)	Rady	Osiedla	z	działalności	w	roku	2017,
	 c)	Kierownictwa	Osiedla	z	działalności	Administracji	Osiedla	w	roku	2017,	w	tym	z	realizacji	

wniosków	uchwalonych	przez	poprzednie	Zebranie	Osiedlowe.
3.	 Przedstawienie	osiedlowego	planu	działalności	gospodarczej	i	społeczno-kulturalnej	na	2018	rok.
4.	 Przedstawienie	kierunków	zmian	statutu	Katowickiej	Spółdzielni	Mieszkaniowej	w	związku	

z	ustawą	„o	zmianie	ustawy	o	spółdzielniach	mieszkaniowych,	ustawy	–	Kodeks	postępowania	
cywilnego	oraz	ustawy	–	Prawo	spółdzielcze”	z	dnia	20.07.2017	r.	

5.	 Dyskusja.
6.	 Sprawozdanie	Komisji	Wnioskowej	i	uchwalenie	wniosków	odnośnie	do	działalności	gospo-

darczej,	społecznej	i	kulturalnej	Osiedla.
7.	 Zakończenie	Zebrania.

	 ZARZĄD		KATOWICKIEJ		SPÓŁDZIELNI		MIESZKANIOWEJ

Zgodnie	z	§	12	ust.	1	Regulaminu	Zebrań	Osiedlowych	KSM:	„Przebieg	posiedzenia	może	być	
nagrywany	bądź	filmowany,	a	następnie	rozpowszechniany	tylko	po	wcześniejszym	uprzedzeniu	
uczestników	Zebrania	i	po	wyrażeniu	zgody	przez	wszystkich	uczestników	Zebrania.	Zastrzeżenie	
powyższe	nie	dotyczy	nagrywania	i	filmowania	do	celów	dokumentacyjnych	Spółdzielni”.

PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA OSIEDLOWEGO 

Rada	Osiedla	Centrum	–	I	w	roku	2017	działała		
w	składzie: 

l Beata LATKOWSKA	–	przewodnicząca,	
l Michał	MLECZKO	–	z-ca	przewodniczącej,	
l Adam SZYMCZYK	–	z-ca	przewodniczącej,	
l Regina	PIĄTEK	–	sekretarz,	
l Przemysław	DRĄG	–	przewodniczący	Ko-

misji	Społeczno-Kulturalnej,
l Rafał	KRÓL	–	przewodniczący	Komisji	

Gospodarki	Zasobami	Spółdzielni,
l Grażyna	KWIECIEŃ	–	członek,		
l Jan	OSEK	–	członek,	
l Joanna	WITKOWICZ	–	członek.	

W	roku	2017	nasze	Osiedle	w	Radzie	Nadzor-
czej	KSM		reprezentowali	pan	Jerzy	Doniec,	peł-
niący	funkcję	Przewodniczącego	RN	Spółdzielni	
oraz	pan	Przemysław	Drąg. 
Miniony	rok	przyniósł	zmiany	organizacyjne		

w	strukturze	Rady	Nadzorczej.	Mając	na	uwadze	
względy	oszczędnościowe,	zmniejszeniu	ule-
gła	liczba	członków	RN	z	26	na	22	osoby,	Rada	
Osiedla	Centrum	I	stała	na	stanowisku,	aby	jeden	
członek	w	RN	reprezentował	swoje	Osiedle.	
Udzieliliśmy	rekomendacji	dwóm	kandydatom	

reprezentującym	Osiedle	Centrum	I.	Podczas	
Walnego	Zgromadzenia,	które	odbyło	się	w	dniach	
19-20	czerwca	2017	r.	dokonano	wyboru	człon-
ków	Rady	Nadzorczej.	Wymaganą	liczbę	gło-
sów	otrzymał	pan	Przemysław	Drąg,	który	po	

ukonstytuowaniu	się	nowej	Rady	Nadzorczej	od	 
26	września	2017	pełni	funkcję	przewodniczącego	
Komisji	Mieszkaniowej.	
Panu	Jerzemu	Dońcowi	pragniemy	serdecz-

nie	podziękować	za	lata	pracy	poświęcone	dla	
Spółdzielni,	a	panu	Przemysławowi	Drągowi	
życzymy	sukcesów	i	skuteczności	w	działaniu	
dla	dobra	mieszkańców.
Pożegnaliśmy	również	Kierownika	Administra-

cji	Osiedla	pana	Marka	Szarejko,	który	podjął	
decyzję	o	odejściu	na	emeryturę.	Rada	Osiedla	
dziękuje	za	dobrą	współpracę.	

Stanowisko	kierownika	objął	od	1	października	
2017	r.	pan	Jacek	Musialik,	który	również	pełni	
funkcję	kierownika	w	osiedlu	Gwiazdy.	Rada	
Osiedla	liczy	na	dobrą	współpracę	i	ma	nadzie-
ję,	że	decyzja	Zarządu	o	uproszczeniu	struktury	
zatrudnienia	odniesie	pozytywny	skutek	nie	tylko	
w	zakresie	finansowym.

	W	okresie	sprawozdawczym	Rada	Osiedla	
odbyła	12	posiedzeń	plenarnych,	podczas	których	 
m.	in.	podjęła	13	uchwał,	wydała	14	opinii.	Wszys- 
cy	członkowie	RO	uczestniczyli	w	szkoleniu,	które	
odbyło	się	w	siedzibie	KSM		w	związku	z	wejściem	
w	życie	w	dniu	9	września	2017	roku	nowelizacji	
Ustawy	o	spółdzielniach	mieszkaniowych.

Skład	komisji	problemowych	Rady	Osiedla,		
przedstawiał	się	następująco:

l	Komisja	Gospodarki	Zasobami	Spółdziel-
ni	– przewodniczący:	Rafał	Król,	członkowie:		
Grażyna	Kwiecień,	Jan	Osek,	Adam	Szymczyk.

 l Komisja	Ekonomiczna	– przewodniczący:	
Michał	Mleczko,	członkowie:	Joanna	Witkowicz,	
Beata	Latkowska
l	Komisja	Społeczno-Kulturalna	– Przewod-

niczący:	Przemysław	Drąg,	członkowie:	Regina	
Piątek,	Grażyna	Kwiecień,	Adam	Szymczyk.

Członkowie	Komisji	Gospodarki	Zasobami, 
wspomagając	Administrację	w	działaniach	związa-
nych	z	gospodarowaniem	zasobami	Osiedla	starali	
się	szukać	wyważonych	rozwiązań	dla	planowania	
i		realizacji	najlepszego	wykorzystania	środków,	
jakie	Osiedle	ma	do	dyspozycji	w	ramach	funduszu	

(Dokończenie na str. 2-3)
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(Dokończenie ze str. 1)

remontowego.	Starając	się	dobrze	reprezento-
wać	mieszkańców	Osiedla	działali	w	zakresie	
określonych	uprawnień	nadanych	przez	statut	
i	obowiązujące	regulaminy	poprzez:	

l		 przyjmowanie	i	rozpoznawanie	uwag	miesz-
kańców,	dotyczących	stanu	nieruchomości	
i	ich	bieżące	przekazywanie	Radzie	Osiedla	
i	Administracji,

l	 przeglądy	techniczne	Osiedla:	wiosenny	i	je-
sienny		w	celu	weryfikacji	stanu	technicznego	
budynków	i	ich	otoczenia,

l	 udział	w	sporządzaniu	planu	remontów	i	in-
westycji	dla	nieruchomości	Osiedla,

l	 udział	w	przetargach	(jako	czynnik	społeczny)		
w	zakresie	określonym	w	regulaminie,

l	 udział	w	nadzorze	nad	realizacją	prac	remon-
towo-budowlanych,

l	 obecność	przy	odbiorach	technicznych	zakoń-
czonych	prac.

Powyższe	działania	Komisji	GZS	w	szczegól-
ności	dotyczyły	budynków:		

l	 Grażyńskiego	11-11a,	13-13a,	9-9a,	gdzie	
przeprowadzono	remont	klatek	schodowych,	

l	 podniesiono	standard	wykończenia		poprzez	
wykafelkowanie	parterów	i	wymianę	drzwi			
wejściowych	na	przeszklone	w	budynkach	
Grażyńskiego	7a,	9-9a,	11,	

l	 modernizacja	kaset	domofonowych		w	budyn-
kach	Grażyńskiego,	Czerwińskiego	8,	Ordona,

l	 modernizacja	instalacji	elektrycznej	–	Ordona	
20,	20a,

l	 uzupełnienie	wyposażenia	terenów	zielonych	
w	Osiedlu	poprzez	wymianę	25	ławek	i	ogro-
dzenie	placu	zabaw	pomiędzy	budynkami	
Grażyńskiego	9-9a	i	11-11a,

l	 wykonanie	nowych	nawierzchni	parkingowych	
z	korektą	spadku	i	dodatkowymi	studzienkami	
kanalizacji	deszczowej	bud.	Katowicka	65	
i	Czerwińskiego	8.

Po	zakończeniu	sezonu	grzewczego	2016/2017	
dokonano	analizy	wyników	rozliczenia	central-
nego	ogrzewania	w	budynkach	naszego	osiedla.	
Z	przeprowadzonej	analizy	wynika,	że	nastąpił	
odczuwalny	wzrost	zużycia	ciepła,	jak	i	jego	
kosztu	w	porównaniu	do	poprzedniego	sezonu	
2015/2016.	Średni	wzrost	zużycia	wyniósł	0,04	
GJm2/R,	a	średni	wzrost	kosztu	ciepła	o	0,16	zł/
m2/m-c,	co	średnio	w	50-metrowym	lokalu	daje	
wzrost	o	blisko	100	zł.	Trzeba	jednak	brać	pod	
uwagę	warunki	atmosferyczne,	a	pamiętamy	że	
niska	temperatura	utrzymywała	się	dosyć	długo.

Rada	Osiedla	monitoruje	również	stan	zadłu-
żenia	Osiedla	na	funduszu	remontowym	w	części	
„A”.	Zadłużenie	to	powstało	na	skutek	ponoszo-
nych	kosztów	na	działania	termomodernizacyjne	
i	energooszczędne	w	poszczególnych	budynkach	
w	okresie	1992-2017.	Są	to	m.	in.:	ocieplenie	
wszystkich	budynków	w	Osiedlu,	wymiana	wew- 
nętrznej	instalacji	centralnego	ogrzewania	w	bud.	

Sokolska	46-48,	Grażynskiego	15-15a,	13-13a,	
dofinansowanie	do	wymiany	dźwigów.
Koszt	prac	modernizacyjnych	na	przestrze-

ni	tych	lat	wyniósł	15.636.315	zł,	wpływy	zaś	
14.277.991	zł,	co	daje	nam	sado	1.358.324	zł. 
Zgodnie	z	aktualizacją	Strategii	Ekonomicznej	
KSM	na	lata	2017-2026,	pozostałe	budynki	tzw.	
„Niebieskie	Bloki”	zostaną	poddane	dalszej	mo-
dernizacji	wewnętrznej	instalacji	c.o.,	a	w	bud.	
Katowicka	65	przeprowadzona	zostanie	moder-
nizacja	centralnej	ciepłej	wody.	Przy	założeniu	
dotychczasowego	tempa	prac,	Osiedle	powinno	
zrównoważyć	wydatki	z	wpływami	na	funduszu	
remontowym	„A”	do	2022	roku.

Stale	zmieniający	się	poziom	życia,	stan	za-
grożeń,	pojawiające	się	możliwości	techniczne,	
coraz	wyższe	wymagania	estetyczne	mieszkańców	
wymagają	od	nas	dalszego	aktywnego	podejścia.	

Dlatego:	

l	 nie	wyrażamy	zgody	na	wywieszanie	ogło-
szeń,	które	zaśmiecają	nasze	klatki	i	tablice,	
a	zainteresowanych	odsyłamy	do	spółdziel-
czej	gazetki,

l	 podjęliśmy	decyzję	o	likwidacji	trzepaków,	
znajdujących	się	na	terenach	zieleńców	po-
między	budynkami		przy	ul.	Grażyńskiego,	
ze	względu	na	ochronę	środowiska	i	fakt,	że	
nie	były	już	używane	oraz	to,	że	ich	stan	tech-
niczny	wymagałby	wymiany	lub	odnowienia,	
co	wygenerowałoby	niepotrzebne	koszty,

l	 zaplanowaliśmy,	aby	koszenie	trawników	
odbywało	się	4	razy	do	roku,	

l	 ze	względu	na	koszty	rozłożyliśmy	niezbędną	
przycinkę	drzew	na	lata	2018-2019,	

l	 podjęliśmy	decyzję	o	zwiększeniu	liczby	
pojemników	na	odpady	segregowane,	aby	
ułatwić	mieszkańcom	dostosowanie	się	do	
obowiązujących	przepisów		i	uniknąć	ich	
przepełnienia,	

l	 Apelujemy	do	mieszkańców	o	zachowanie	
porządku	i	niewrzucanie	do	koszy	znajdują-
cych	się	przy	wejściach	do	budynków	śmieci,	
które	powinny	znaleźć	się	w	miejscu	do	tego	
wyznaczonym.	

ŻĄDASZ	CZYSTOŚCI?	ZACHOWAJ	JĄ	
SAM!	Nie	oczekujmy,	że	jeden	gospodarz	będzie	
sprzątał	po	każdym	z	nas.

l		 nie	wyraziliśmy	zgody	na	zbycie	terenu	zie-
lonego	przy	budynku	Czerwińskiego	8,	który	
miał	służyć	budowie	odpłatnych	miejsc	par-
kingowych,

l	 za	pośrednictwem	Administracji	zwróciliśmy	
się	z	wnioskiem	o	odnowienia	przejścia	dla	
pieszych	przy	budynku	Grażyńskiego	9-9a,	
przejście	nie	było	widoczne	dla	kierujących,	
a	osoby	starsze	i	dzieci	wychodzące	zza	za-
parkowanych	samochodów	były	narażone	
na	niebezpieczeństwo,

l	 zwróciliśmy	się	również	do	spółki	TAURON	
S.A	o	wymianę	dwóch	betonowych	słupów	

oświetleniowych		przy	budynkach	Grażyń-
skiego	15-15a,	ze	względu	na	ich	zły	stan	
techniczny.	

Priorytetowe	są	dla	nas	sprawy:	
l		 bezpieczeństwa	–	monitoring	i	ochrona	fi-

zyczna,
l		 architektura	i	estetyka	–	odnowienie	elewa-

cji	budynków,	wnętrz	klatek	schodowych,	
elementów	małej	architektury,	stanowiska	
segregacji	odpadów,

l	 komunikacja	z	mieszkańcami	–	sprawność	
i	szybkość	przekazywania	informacji.

	Korzystając	z	okazji	chcemy	podziękować	
wszystkim	mieszkańcom,	którzy	poparli	projekt	
realizowany	z	Budżetu	Obywatelskiego	w	roku	
2018	„	Remont	chodnika	pomiędzy	Sokolską	46-48	
i	Grażyńskiego	15-15a”.	Z	posiadanych	informacji	
wiemy,	że	będzie	on	realizowany	w	I	kwartale	br.
Chcemy	przekazać	również	informację,	że	dzię-

ki	dobrej	bieżącej	współpracy	z	Radą	Jednostki	
Pomocniczej	nr	12	Koszutka	i	radnym	Miasta	
Katowice	panem	Maciejem	Biskupskim	udało	się	
przekonać	Miasto	o	konieczności	przeprowadzenia	
wymiany	nawierzchni	ulicy	Czerwińskiego.	Prace	
mają	zostać	wykonane	w	II	kwartale	2018	roku.	

Na	podstawie	materiałów	dostarczanych	przez	
Centrum	Zarządzająco-Usługowe	KSM			Komi-
sja	Ekonomiczna	dokonywała	analizy	bieżącej	
sytuacji	finansowej	Osiedla.	W	okresie	sprawoz-
dawczym	członkowie	komisji	odbyli	10	spot- 
kań,	podczas	których	przeprowadzono	analizy	
ponoszonych		kosztów		i	wpływów	na	fundusz	
remontowy,		eksploatację,	wyniki	rozliczeń	wody	
i	centralnego	ogrzewania.	Wyniki	analiz	przewod-
niczący	komisji	referował	podczas	comiesięcznych	
posiedzeń	Rady.
W	związku	ze	zmianami	w	Regulaminie	roz-

liczania	kosztów	GZS	i	ustalania	opłat	w	KSM	,	
Rada	Osiedla	w	styczniu	2017	r.		podjęła	uchwałę	
dotyczącą	zmiany	sposobu	naliczania	oraz	wyso-
kości		stawki	na	remont	i	konserwację	dźwigów,	
która	od	1	maja	2017	r	wynosi		0,27	zł/m2.
Ustawa	z	dnia	22.07.2016	r.	o	wysokości	mini-

malnego	wynagrodzenia	za	pracę	spowodowała	
konieczność	zmiany	stawki	za	ochronę	w	budynku	
przy	ul.	Katowickiej	65.	Po	przeprowadzeniu	an-
kiety	wśród	mieszkańców,	Rada	Osiedla	podjęła	
uchwałę	o	zmianie	wysokości	stawki	za	dozoro-
wanie	ochrony	osób	i	mienia	na	28,50	zł/lokal.			
Na	podstawie	zaleceń	zawartych	w	uchwale	

Rady	Nadzorczej	KSM,	Rady	Osiedli	zostały	zo-
bowiązane	do	weryfikacji	obowiązujących	stawek	
opłat	w	taki	sposób,	aby	poszczególne	pozycje	
w	przychodach	i	kosztach	eksploatacji	(zależnych	
od	Spółdzielni),	bilansowały	się.
Wprowadzenie	zmian	było	uzasadnione	prze-

prowadzoną	analizą	i	konieczne	ze	względu	na	
prawidłowy	przepływ	finansów	i	jednoczesną	
możliwość	realizacji	Planu	Ekonomiczno-Go-
spodarczego	w	Osiedlu.	
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Stawki	opłat	na	fundusz	remontowy	nie	wyma-
gały	weryfikacji,	co	za	tym	idzie	zadania	zawarte	
w	Planie	Remontowym	realizowane	były	w	ramach	
posiadanych	środków	finansowych.	
Ze	względu	na	wystąpienie	możliwości	finanso-

wych	i	dodatniego	salda	na	funduszu	remontowym	
„B”,	Rada	Osiedla	zdecydowała	się	na	podjęcie	
uchwały	i	poszerzenie	Planu	remontów	na	rok	
2017	o	remont	klatek	schodowych	w	budynkach	
Grażyńskiego	7-7a	i	9-9a,	co	pozwoliło	zakończyć	
temat	remontu	klatek	w	„Niebieskich	Blokach”.
Komisja	Ekonomiczna	zarekomendowała	Radzie	

Osiedla	utrzymanie	stawki	na	fundusz	remonto-
wy	w	roku	2018	na	dotychczasowym	poziomie.	
Plan	Remontowy	na	rok	2018	został	opracowa-
ny	i	uchwalony	na	poziomie	przewidywanych	
wpływów.					

W	zakres	prac	Komisji	wchodzi	również	analiza	
zadłużenia	lokali	z	tytułu	opłat.	Wielkość	zadłużeń	
waha	się	w	różnych	okresach.	Zauważamy,	że	
wzrasta	ono	w	okresie	świątecznym	i	wakacyjnym	
oraz	po	rozliczeniu	mediów	w	lokalach,	gdzie	
występują	znaczne	dopłaty.	Istotnym	czynnikiem	
w	obniżeniu	skuteczności	ściągania	należności	jest	
przedłużająca	się	procedura	egzekucyjna.
Komisja	wystąpiła	z	inicjatywą,	aby	mieszkańcy	

częściej	niż	raz	do	roku	otrzymywali	informację	
o	wysokości	zadłużenia	nieprzekraczającego	wy-
sokości	jednomiesięcznej	opłaty.	Często	jest	to	
skutek	zapomnienia	i	braku	dopłat	do	rozliczeń	
mediów	lub	zmian	opłat.				
Rada	na	bieżąco	monitoruje	również	należności	

z	tytułu	opłat	za	lokale	użytkowe	(działalność	
gospodarcza	i	garaże)	znajdujące	się	w	Osiedlu.	

Podsumowując,	jednak	niezależnie	od	poja-
wiających	się	problemów	Komisja	Ekonomiczna	
uważa,	że	sytuacja	finansowa	Osiedla	Centrum	
I	jest	stabilna	i	pozwala	na	realizację	wszystkich	
robót	przewidzianych	w	planach	przyjętych	na	
2018	rok.	
Współpraca	przy	opracowywaniu	oraz	udział	

w	realizacji	planu	działalności	społeczno-kultu-
ralnej	w	Osiedlu,	to	podstawowe	zadania	Komisji	
Społeczno-Kulturalnej.	

Aktywność	członków	Komisji	przejawiała	się	
również	w	uczestniczeniu	w	spotkaniach	z	oso-
bami	posiadającymi	zadłużenie	w	opłatach	wobec	
Spółdzielni.		
Na	14	spotkań	wysłano	179	zaproszeń,	z	których	

skorzystało	6	osób.	Podczas	bezpośredniego	kon-
taktu		staramy	się	wraz	z	pracownikiem	Spółdzielni	
służyć	radą,	być	może	wskazać	kierunek	wyjścia	
z	trudnej	sytuacji	oraz	skutki	braku	podjęcia	dzia-
łania	przez	zadłużonego.
Rada	Osiedla	zaopiniowała	i	skierowała	do	

Rady	Nadzorczej	2	wnioski,	natomiast	do	Zarzą-
du	Spółdzielni	18	wniosków	dotyczących	osób	
zadłużonych	o	wdrożenie	procedur	w	celu	wy-
egzekwowania	należności.	
Służymy	również	wsparciem	dla	Administracji	

w	rozwiązywaniu	sytuacji	konfliktowych,	które	na	

szczęście	sporadycznie	występują	w	naszej	spo-
łeczności.
Obserwujemy	z	troską	mieszkańców	samotnych,	

chorych	i	za	pośrednictwem	Administracji	staramy	
się	nie	zostawiać	ich	samym	sobie.		
Przedmiotem	analizy	Komisji	była	również	

sytuacja	finansowa	spółdzielczego	Klubu	„Cen-
trum”,	znajdującego	się	w	zasobach	naszego	Osie-
dla,	który	pełni	ważną	rolę	w	życiu	społeczności	
spółdzielczej	poprzez		organizowanie	zajęć,	oka-
zjonalnych	spotkań,	mających	na	celu	integrację	
uczestników.	

Zmiana	ustawy	o	spółdzielniach	mieszkanio-
wych	i	nadanie	z	mocy	prawa	członkostwa	oso-
bom	posiadającym	spółdzielcze	prawo	do	lokalu	
spowoduje	również	ich	partycypację	w	funduszu	
społeczno-kulturalnym,	dlatego	mamy	nadzieję	na	
wzrost	wpływów	z	tego	tytułu.
Rada	Osiedla	podtrzymuje	swoje	stanowi-

sko	w	sprawie	zmiany	przepisów,	dotyczących	
partycypacji	wszystkich	Osiedli	w	utrzymaniu	
spółdzielczych	Klubów	poprzez	przejęcie	kosz-
tów	wynagrodzenia	kierowników	klubów	przez	
Centrum	Zarządzające	KSM.	
Mając	na	uwadze	sytuację	finansową,	nieste-

ty	byliśmy	zmuszeni	wprowadzić	symboliczną	
odpłatność	za	korzystanie	z	pomieszczeń	Klubu	
„Centrum”	przez	Polski	Związek	Emerytów	i	Ren-
cistów,	która	chociaż	w	niewielkim	stopniu	zasili	
wpływ	na	fundusz	społeczno-kulturalny.	
W	dniu	6	czerwca	2017	r.	odbyło	się	spotkanie	

członków	Komisji	Społeczno-Kulturalnej	Rady	
Nadzorczej	z	przedstawicielami	Komisji	Społecz-
no-Kulturalnych	Rad	Osiedli.	Spotkanie	odbyło	
się	już	tradycyjnie	w	świetlicy	ROD	„WIESIA”		
w	Katowicach	-Murckach.	Podczas	spotkania	omó-
wiono	działalność	społeczno-kulturalną	w	latach	
2014-2017	i	stwierdzono,	że	trzeba	podjąć	wszelkie	
działania	zmierzające	do	aktywizacji	seniorów,	
wyjść	im	naprzeciw	z	ciekawymi	propozycjami	
i	zacieśniać	więzi	środowiska	spółdzielczego.	

Ktoś	może	pomyśleć:	co	z	młodym	pokoleniem?	
Niestety	prawda	jest	brutalna.	Młodzi	dziś	zabiega-
ni,	zapatrzeni	w	świat	Internetu,	pracujący	często	
od	rana	do	nocy,	rzadko	szukają	kontaktu,	aby	
spędzić	czas	i	nawiązywać	kontakty	z	sąsiadami.	
Dobrze,	żeby	ktoś	rzucił	okiem	na	mieszkanie,	
kiedy	wyjeżdżamy	i	to	wszystko.	Czas	jednak	
płynie,	stajemy	się	starsi,	nagle	zostajemy	sami	
w	tłumie.	Może	wtedy	okaże	się,	że	są	ludzie,	któ-
rzy	czekają	na	Ciebie	i	pokażą	Ci,	że	chociaż	jesteś	
sam	to	nie	będziesz	samotny.	Dlatego	zapraszamy	
do	Klubu,	w	którym	czeka		na	Was	Sympatyczna	
Pani	Kierownik,	która	na	pewno	opowie	co	można	
zrobić,	żeby	się	nie	nudzić.		
Informujemy,	że	istnieje	możliwość	wynajmo-

wania	pomieszczeń	Klubu	„Centrum”	na	konferen-
cje,	szkolenia	lub	w	celu	zorganizowania	imprez	
okolicznościowych	(również	w	soboty	i	niedziele).	

Jak	co	roku	zwrócił	się	do	nas	Katowicki	Zwią-
zek	Inwalidów	Narządu	Ruchu	o	możliwość	odby-
wania	spotkań	w	Klubie	„Centrum”.	Oczywiście	
zgodziliśmy	się,	wyrażając	zadowolenie	z	chęci	
dalszej	współpracy.	

 
Z	inicjatywy	Komisji	Społeczno-Kulturalnej	 

15	maja	2017r.	odbyło	się	w	Klubie	„Centrum”	
spotkanie	z	asp.	Marianem	Tkaczem	–	dzielni-
cowym	Policji	naszego	Komisariatu.	Cieszyło	
się	ono	dużym	zainteresowaniem.	Poruszono	 
m.	in.	sprawy	bezpieczeństwa	w	Osiedlu,	proble-
my	z	parkowaniem	itp.	Mamy	w	planach	częściej	
organizować	takie	spotkania,	na	których	omawiane	
byłyby	tematy	nurtujące	naszych	mieszkańców.	
Przedstawiciele	Rady	Osiedla	wzięli	również	

udział	w	debacie	społecznej	z	Komendantem	
Komisariatu	Policji	nr	2	w	Katowicach	w	MDK	
Koszutka	w	dniu	30.06.2017	r.,	podczas	której	
zaprezentowane	zostały:	aplikacja	mobilna	Moja	
Komenda	oraz	Krajowa	Mapa	Zagrożeń.	Zapo-
znanie	mieszkańców	z	aplikacjami	ma	zachęcić	
do	zgłaszania	poprzez	Internet,	zjawisk	niebez-
piecznych	i	ułatwić	kontakt	z	policją.			

 
W	związku	z	obchodami	60-lecia	Katowickiej	

Spółdzielni	Mieszkaniowej	przedstawiciele	Rady	
Osiedla	wzięli	udział	28	września	2017r	w	uro-
czystej	mszy	w	intencji	założycieli	i	mieszkańców	
KSM	w	Katedrze	Chrystusa	Króla	w	Katowicach		
oraz	odsłonięciu	tablicy	pamiątkowej.
Również	z	tej	okazji	Rada	Osiedla	wytypowała	

i	zaopiniowała	do	wyróżnień	i	oznaczeń	osoby,	
zasłużone	dla	rozwoju	KSM.		

Rada	Osiedla	pełniła	dyżury	wg	określonego	
harmonogramu,	które	odbywały	się		w	godzinach	
od	1530-1630	w	każdy	ostatni	wtorek	miesiąca	
(z	wyjątkiem	miesięcy	wakacyjnych)	w	Klubie	
„Centrum”.	
Uwagi,	propozycje	i	pomysły	mieszkańców	

przyjmujemy	chętnie	również	podczas	sąsiedz-
kich	spotkań	i	przekazujemy	je	na	posiedzeniach	
Rady	Osiedla.			

Składamy	podziękowania	Zarządowi	KSM,	kie-
rownikom	Administracji	panu	Markowi	Szarejko 
i	panu	Jackowi	Musialikowi,	wszystkim	pracow-
nikom	Spółdzielni	oraz	mieszkańcom	Osiedla	
„Centrum-I”		za	dobrą	współpracę	w	minionym	
roku.	

Zapraszamy	mieszkańców	do	uczestnictwa	
w	Zebraniu	Osiedlowym,	które	odbędzie	się	
w	środę,	14	marca	2018	roku.	Rozpoczęcie	
Zebrania	o	godz.	1600	w	siedzibie	KSM	przy	
ul.	Klonowej	35c.
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
ADMINISTRACJI OSIEDLA „CENTRUM- I” KSM ZA 2017 ROK  
oraz zamierzenia remontowe i eksploatacyjne na 2018 rok

I.		INFORMACJE	OGÓLNE		 
DOTYCZĄCE	OSIEDLA

Zasoby	Osiedla	„Centrum-I”	Katowickiej	Spół-
dzielni	Mieszkaniowej	stanowią:

l  3	budynki	wysokie	17	i	14-kondygnacyj-
ne	–	znajdujące	się	przy	ul.	Katowickiej	65	
i	Ordona	20	i	20A,

l  7	budynków	średniowysokich	8-kondygna-
cyjnych	znajdujących	się	przy	ul.	Czerwiń-
skiego	8,	Grażyńskiego	7-7A,	9-9A,	11-11A,	
13-13A,	15-15A	oraz	Sokolskiej	46-48.

	 Wszystkie	budynki	wyposażone	są	w	dźwigi	
osobowe	–	razem	20	szt.

W	budynkach	znajdują	się	lokale	mieszkalne	
oraz	użytkowe,	a	mianowicie:

l  1.001	lokali	mieszkalnych	o	łącznej	pow.	
użytkowej	41.156 m2,	w	których	zamieszkuje	
1.401	osób	(wg	stanu	na	dzień	31.12.2017	r.),

l  27	lokali	użytkowych	o	łącznej	pow.	użyt-
kowej	1.379 m2,

l 73	garaże	wbudowane	i	1	wolnostojący 
o	łącznej	powierzchni	użytkowej	1.369 m2.

	 Teren	Osiedla	„Centrum-I”	KSM	zajmuje	
powierzchnię	prawie	17.000	m2..

II.		ADMINISTRACJA		OSIEDLA		 
„Centrum	–	I”		KSM

Administracja	Osiedla	znajduje	się	w	budyn-
ku	przy	ul.	Czerwińskiego	8	w	Katowicach,	tel.	
32/259-68-97.
Obsługę	mieszkańców	zapewniają:

l		 kierownik	Osiedla,
l		 2	administratorki,
l		 3	konserwatorów.

30	września	2017	r.	na	emeryturę	przeszedł	mgr	
inż.	Marek	Szarejko,	który	kierował	Osiedlem	
„Centrum-I”	KSM	przez	ponad	4	lata.	W	tym	
miejscu	składamy	mu	podziękowania	za	całokształt	
pracy	na	rzecz	Osiedla.	Od	1	października	2017	
r.	kierownikiem	Osiedla	„Centrum-I”	jest	inż.	
Jacek	Musialik.
Gospodarze	budynków	na	bieżąco	zajmują	się	

sprawami	utrzymywania	czystości	i	porządku	
w	budynkach	i	ich	otoczeniu.	
Godziny	pracy	Administracji	Osiedla	„Cen-

trum-I”	KSM:

l		 poniedziałek	 800	-	1600

l	 wtorek	 800	-	1700

l		 środa		 800	-	1700

l		 czwartek	 800	-	1600

l		 piątek	 830	–	1430

Wszelkie	awarie	-	po	godzinach	pracy	Admini-
stracji	-	można	zgłaszać	do	Serwisu	Technicznego	
KSM	(pogotowie	całodobowe)	przy	ul.	Brzozowej	
50	w	Katowicach	-	tel.	32/258-20-75.

III.		KLUB	KATOWICKIEJ		 
SPÓŁDZIELNI		MIESZKANIOWEJ		

„CENTRUM”

Siedziba	Klubu	znajduje	się	w	budynku	przy	ul.	
Grażyńskiego	9A	(tel.	32/258-75-58).	Kierowni-
kiem	Klubu	jest	pani	Irena	Borówka.

Godziny	działalności	Klubu:	
l		 poniedziałek	 1400	-	1900

l		 wtorek	 1400	-	2000

l		 środa		 1400	-	1900

l		 czwartek	 1400	-	2000

l		 piątek	 1400	-	2000

W	czasie	„Akcji	Lato”	oraz	„Akcji	Zima”	go-
dziny	otwarcia	Klubu	ulegają	zmianie.

IV.		REMONTY		WYKONANE		 
W		BUDYNKACH		OSIEDLA		 
„CENTRUM-I”		KSM	w	2017	r.	 

ORAZ	NA	TERENACH	PRZYLEGŁYCH  
-	FINANSOWANIE	Z	FUNDUSZU	 
REMONTOWEGO	CZĘŚĆ	„B”

I.		 Wymiana	stolarki	okiennej:
l	 Zrealizowana	przez	KSM	w	lokalu	użyt-

kowym	w	budynku	przy	ul.	Grażyńskiego	
15A	–	koszt		 	 																	3.202	zł

l	 Realizowana	przez	członków	Spółdzielni	we	
własnym	zakresie	(refundacje)	-	koszt	

4.335	zł 
II.		 Wymiana	stolarki	drzwiowej	realizowana	

przez	KSM:
l	 Wymiana	drzwi	wejściowych	do	mieszkania	

-	koszt		 	 																		1.976	zł
III.		Roboty	dekarskie:
l	 Wykonanie	nowego	pokrycia	dachu	wraz	

z	obróbkami	blacharskimi	budynku	przy	ul.	
Katowickiej	65	–	(prace	w	trakcie	realizacji	
–	rozpoczęte	w	2017	r.	-	planowany	koszt	
roku	2018	–	98.843	zł),                  

l	 Wymiana	nasad	kominowych	przewodów	
wentylacyjnych	na	obrotowe	(wykonano	
siłami	własnymi	przez	konserwatorów	za-
trudnionych	w	Administracji	Osiedla):

–		 Ordona	20	-	koszt		 	 	7.799	zł
–		 Ordona	20A	–	koszt		 	 	5.920	zł
IV.		Roboty	malarskie:
	 Malowanie	klatek	schodowych:
l Grażyńskiego	11-11A	–	koszt					123.469	zł
l	 Grażyńskiego	13-13A	–	koszt						125.617	zł
l	 Grażyńskiego	 9-9A	–	koszt									125.751	zł
V.		 Roboty	elektryczne:
	 Wymiana	wewnętrznych	linii	zasilających	

(aluminiowych	na	miedziane):
l	 	Ordona	20	-	koszt		 																95.000	zł
l	 Ordona	20A	-	koszt		 																93.500	zł
VI.		Instalacja	domofonowa:
	 Wymiana	kaset	domofonowych:
l	 Grażyńskiego	7-7A	 									koszt	3.189	zł
l Grażyńskiego	9-9A	 									koszt	3.089 zł
l Grażyńskiego	11-11A	 									koszt	3.155	zł
l Grażyńskiego	13-13A	 									koszt	3.117 zł
l Grażyńskiego	15-15A	 									koszt	3.092 zł
l Sokolska	46-48	 									koszt	3.092 zł
l Czerwińskiego	8	 												koszt	778	zł
l Ordona	20	 	 									koszt	2.095	zł
l Ordona	20	A	 	 									koszt	2.080	zł
VII.	Roboty	elewacyjne:
1.	 Bieżące	naprawy	na	terenie	Osiedla	–	koszt	

1.434	zł

2.		 Wymiana	drzwi	wejściowych	do	budynku:
l	 Grażyńskiego	7A	 								koszt	4.590	zł
l	 Grażyńskiego	9-9A	 								koszt	9.180	zł
l	 Grażyńskiego	11	 								koszt	4.590	zł
VIII.	Mała	architektura:
1.	 Wymiana	ławek	parkowych	na	terenach	zie-

lonych	Osiedla		 								koszt	5.846	zł
2.		 Wykonanie	nowej	nawierzchni	podjazdu	do	

garaży	wbudowanych	przy	budynku	Czer-
wińskiego	8			 																							koszt	89.347	zł

3.		 Wykonanie	nowej	nawierzchni	podjazdu	do	
garaży	wbudowanych	przy	budynku	Kato-
wicka	65			 	 						koszt	72.403	zł

4.		 Wykonanie	ogrodzenia	placu	zabaw	przy	ul.	
Grażyńskiego	9-9A,	11-11A			koszt	2.233	zł

IX.		Dźwigi:
l	 Przebudowa	dźwigu	towarowego	w	budynku	

przy	ul.	Katowickiej	65	–	koszt	roku	2017	
(w	części	„B”	funduszu	remontowego):	

 39.204	zł
l	 Bieżące	naprawy	dźwigów	na	Osiedlu

koszt	20.935	zł
l	 Spłata	kredytu	za	wymianę	dźwigów

koszt	2.200	zł
X.		 Inne
	 W	ramach	kosztów	funduszu	remontowego	

część	„B”	dokonane	zostały	odpisy	na	fundusz	
interwencyjny	w	wysokości											10.870	zł

Wydatki	z	funduszu	remontowego	„B”	w	roku	
2017	zamknęły	się	kwotą	873.090	zł	przy	wpły-
wach	1.244.438 zł	(w	tym	bilans	otwarcia	roku	
2017	w	kwocie	483.486	zł), co	w	sumie	zamknęło	
rok	wynikiem	dodatnim.

Równocześnie	należy	zwrócić	uwagę,	że	tak	jak	
w	latach	poprzednich,	także	w	2017	r.	następuje	
przyspieszenie	spłaty	zobowiązań	Osiedla	dotyczą-
cych	nieruchomości,	które	w	latach	wcześniejszych	
były	remontowane	ze	środków	finansowych	części	
„A”	funduszu	remontowego	w	kwocie	98.770	zł, 
co	powoduje	zmniejszenie	wpływów	jw.	na	część	
„B”	funduszu	remontowego.

V.		ZESTAWIENIE	KOSZTÓW		 
ROBÓT	REMONTOWYCH		OSIEDLA		

„CENTRUM-I”		KSM
FINANSOWANYCH	Z	FUNDUSZU		 
REMONTOWEGO		CZĘŚĆ		„A”		 

W		ROKU		2017

W	ramach	odpisów	na	część	„A”	Funduszu	
Remontowego	w	zasobach	Osiedla	„Centrum-I”	
KSM	wykonane	zostały	następujące	prace:

1.		 Przebudowa	dźwigu	towarowego	w	budynku	
przy	ul.	Katowickiej	65	 																62.726	zł

2.		 Wymiana	instalacji	centralnego	ogrzewania	
w	budynku	Grażyńskiego	11-11A	

325.507	zł
3.		 Spłata	ratalna	kosztów	wymiany	podzielników	

c.o.	 		 	 															20.750	zł
4.		 Dokumentacja	techniczna,	projekty,	eksper-

tyzy	 	 	 															34.027	zł
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5.		 Odsetki	od	kredytów	zaciągniętych	na	mo-
dernizację	dźwigów	osobowych								1.825	zł

	 RAZEM:                444.835	zł

W tabeli obok	przedstawiono	aktualny	stan	
poniesionych	kosztów	oraz	wpływów	z	odpisów	
dotyczących	remontów	wykonanych	w	Osiedlu	
Centrum-I	w	okresie	od	1992	r.	do	dnia	31.12.2017	
r.	z	centralnej	części	funduszy	remontowych	Spół-
dzielni	(remontów	kapitalnych	+	fundusz	„A”)		
z	uwzględnieniem	środków	przeksięgowanych	
z	funduszu	remontowego	część	„B”	oraz	zasilenia	
środkami	z	funduszu	interwencyjnego	(wg	kosz-
tów	w	dacie	poniesienia	(w	zł)	z	uwzględnieniem	
kosztów	odsetek	od	pożyczek	i	kredytów	do	spłaty	
po	31.12.2017	r.)

VI.	ZALEGŁOŚCI	W	OPŁATACH

Na	dzień	10.01.2018	r.	roku	zaległości	ogółem	
w	opłatach	za	lokale	mieszkalne,	lokale	użytkowe	
i	garaże	wzrosły	w	porównaniu	z	rokiem	ubiegłym	
o	5,73%	i	wyniosły	659.238	zł,	w	tym:

l	 na	lokalach	mieszkalnych														225.534	zł
l	 na	lokalach	użytkowych																	432.949	zł
l	 na	garażach	 																																				755	zł

W tabeli poniżej przedstawiono sytuację zale-
głości w opłatach w poszczególnych nierucho-
mościach Osiedla (dla lokali mieszkalnych).

Administracja	Osiedla	we	współpracy	z	Radą	
Osiedla	organizowała	i	uczestniczyła	cyklicz-
nie	w	spotkaniach	z	użytkownikami	lokali	po-
siadającymi	zadłużenia	z	tytułu	niewnoszenia	
opłat	miesięcznych.	W	tym	celu	zorganizowano	 
14 spotkań,	na	które	zaproszono	179	osób,	przybyło	 
6	osób.	Osoby	zadłużone	informowano	o	moż-
liwości	uzyskania	finansowej	pomocy	w	postaci	
dodatku	mieszkaniowego	(MOPS),	a	czasami	
sugerowano	również	zamianę	lokali	na	mniejsze	
(mniejszy	lokal	–	mniejsze	opłaty).	W	stosunku	
do	wszystkich	notorycznych	dłużników	nie	re-
agujących	na	monity	uregulowania	zobowiązań	
kierowane	były	do	Zarządu	Spółdzielni	stosowne	
wnioski	dotyczące	podjęcia	dalszych,	bardziej	re-

Adres budynku

1 2 3 4 5 6

Grażyńskiego 11-11a 36,55

Katowicka 65 18,25 682,03

Grażyńskiego 9-9a 15,52 707,78

Grażyńskiego 13-13a -179,03

Ordona 20a 9,62 342,20

Grażyńskiego 7-7a -6,59 -303,04

Ordona 20 -1,99 -70,41

Czerwińskiego 8 -52,92

Grażyńskiego 15-15a -65,46

Sokolska 46-48 -162,05

RAZEM -33,00

Razem 
koszty za 

lata 
1992 -2017*

Wpływy z 
odpisów za 

lata 
1997-2017*/**

Saldo
( 3-2 )

Saldo na 
1 m2 p.u.m.

Średnie 
saldo 

statystyczne 
na 1 lokal

1 269 607 1 418 913 149 306 1 658,95

2 100 117 2 216 745 116 628

1 288 287 1 348 448 60 161

2 051 689 1 351 223 -700 466 -8 144,95

1 548 925 1 593 070 44 145

1 350 752 1 325 599 -25 153

1 630 278 1 620 984 -9 294

741 821 643 742 -98 079 -2 001,62

1 681 496 1 413 643 -267 853 -2 943,44

1 973 750 1 345 625 -627 717 -7 384,90

15 636 315 14 277 991 -1 358 324 -1 356,97

*	do	dnia	31.12.2017r.

**	uwzględnia	środki	przeksięgowane	z	fund.	Rem.	cz.	„B”	i	funduszu	interwencyjnego

Zestawienie	nie	uwzględnia	kosztów	wymiany	wodomierzy	i	podzielników	kosztów	c.o.

Saldo	ogółem	osiedla	na	dzień	31.12.2017	r.	jest	ujemne	i	wynosi	1.358.324	zł.
Saldo	jednostkowe	na	dzień	31.12.2017	r.	jest	ujemne	i	wynosi	33,00	zł/m²	p.u.

Lp. Adres	budynku
Zadłużenie	na	budynek

[zł]

Średnie	zadłużenie	na	
mieszkanie

[zł/mieszkanie]
1 Grażyńskiego	7-7A 18.573,93 223,78
2 Grażyńskiego	9-9A 10.592,98 124,62
3 Grażyńskiego	11-11A 7.722,15 85,8
4 Grażyńskiego	13-13A 32.223,18 374,69
5 Grażyńskiego	15-15A 29.704,36 326,42
6 Sokolska	46-48 8.956,17 105,37
7 Czerwińskiego	8 7.056,83 144,02
8 Ordona	20 14.021,22 106,22
9 Ordona	20A 44.627,77 345,95
10 Katowicka	65 52.055,46 304,42

strykcyjnych	kroków	z	wszczęciem	postępowania	
sądowego	włącznie.

VII.	EKPLOATACJA	W	2017	ROKU	

1.		 Na	bieżąco	realizowane	były	zadania	związane	
z	administrowaniem,	między	innymi:

l	 prowadzenie	ewidencji	ruchu	ludności	we	
współpracy	z	Urzędem	Miasta,

l	 prowadzenie	stałego	nadzoru	nad	jakością	
usług	świadczonych	przez	firmy	zewnętrzne,	
w	tym:	utrzymanie	czystości	i	porządku	na	
terenie	Osiedla,	koszenie	traw	i	pielęgnacja	
zieleni,	odśnieżanie,	konserwacja	instalacji	
(wodnych,	kanalizacyjnych,	elektrycznych,	
gazowych)	w	częściach	wspólnych	budynków,	
konserwacja	i	kontrole	działania	hydroforni,

l	 prowadzenie	stałego	nadzoru	nad	robotami	
budowlanymi	wykonywanymi	siłami	włas- 
nymi,

l	 sprawdzanie	wycen	kosztorysowych	robót	
zleconych	do	wykonywania	firmom	zewnętrz-
nym,

l	 organizowanie	wyboru	wykonawców	na	roboty	
remontowe	oraz	uczestniczenie	w	procedurach	
z	tym	związanych,

l	 kontrola	wykonania	rocznych	i	pięcioletnich	
przeglądów	okresowych	wszystkich	obiektów,

l	 przygotowanie	umów	lub	zleceń	na	wykonanie	
robót	budowlanych	wykonawcom	zewnętrz-
nym	i	zakładom	celowym	KSM,

l	 prowadzenie	nadzoru	nad	realizacją	umów	
i	zleceń,	o	których	mowa	powyżej,

l	 comiesięczne	 sprawdzanie	 faktur	 pod	
względem	merytorycznym,	formalnym	i	ra-
chunkowym	obciążających	Spółdzielnię	za	
dostarczane	media	dla	Osiedla	Centrum-I,

l	 prowadzenie	spraw	dotyczących	ustalania	
odpowiedzialności	oraz	wypłatę	odszkodo-
wań	przez	firmy	ubezpieczeniowe	na	rzecz	
mieszkańców	z	tytułu	zalania	lokali,

l	 prowadzenie	w	okresie	wiosennym	i	jesiennym	
kompleksowej	deratyzacji,

l	 wymiana	piasku	wraz	z	dezynfekcją	piaskow-
nic,
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l	 usuwanie	z	korytarzy	rzeczy	zgromadzonych	
przez	mieszkańców,	którzy	pomimo	pisem-
nych	wezwań	nie	uczynili	tego,

l	 przyjmowanie	użytkowników	lokali	zgła-
szających	się	do	Administracji	ze	swoimi	
problemami	dotyczącymi	zamieszkania	itp.,

l	 ustalanie	przyczyn	usterek	i	nieprawidłowoś- 
ci	zgłaszanych	przez	użytkowników	lokali,	
określenie	sposobu	oraz	fizyczne	ich	usunięcie	
wraz	z	ewidencjonowaniem	(w	2017	roku	
konserwatorzy	zatrudnieni	w	Administracji	
wykonali	1.019	zleceń	dotyczących	różnego	
rodzaju	napraw	i	usług,	które	dotyczyły	robót	
ogólnobudowlanych,	malarskich,	dekarskich,	
stolarskich,	ślusarskich,	elektrycznych	i	hy-
draulicznych).

Administracja	również	na	bieżąco	współpraco-
wała	z	Radą	Osiedla	„Centrum-I”	we	wspólnym	
planowaniu	i	realizowaniu	zadań,	w	rozwiązywaniu	
problemów	Osiedla	oraz	konfliktów	sąsiedzkich.

W	przypadku	prac	ogólnoadministracyjnych	
wyszczególnić	można:	

l	 podejmowanie	stosownych	działań	podno-
szonych	w	1.325	pismach	(w	tym	263	od	
mieszkańców),	które	załatwiono	bez	nieuza-
sadnionej	zwłoki,

l	 rejestrację	zmian	osobowych	w	lokalach	miesz-
kalnych,	

l	 przyjmowanie	zgłoszeń	dotyczących	usterek	
w	lokalach	mieszkalnych	i	użytkowych,	które	
bezzwłocznie	były	usuwane	przez	konserwa-
torów	zatrudnionych	w	Administracji	lub	pra-
cowników	Zakładów	Celowych	Spółdzielni.

Podstawowe	wytyczne	dla	działalności	Admi-
nistracji	ujęte	są	w	Statucie	KSM,	regulaminach	
i	uchwałach	organów	KSM	oraz	w	planach	eko-
nomiczno-gospodarczych.

Dodać	należy,	że	generalnym	celem	pracy	Ad-
ministracji	Osiedla	jest	zapewnienie	prawidłowej	
eksploatacji	powierzonego	majątku	oraz	utrzyma-
nie	obiektów	i	powiązanej	z	nimi	infrastruktury	we	
właściwym	stanie	technicznym,	aby	w	najwięk-
szym	stopniu	wyeliminować	potencjalne	zagro-
żenia	dla	życia	i	zdrowia	osób	zamieszkujących.

Realizacja	zadań	związanych	z	użytkowaniem	
zasobów	w	znacznym	stopniu	wynika	z	kierunków	
działania	Spółdzielni	przyjętych	przez	Walne	
Zgromadzenie	oraz	z	obowiązujących	wymogów	
prawa,	a	także	z	oczekiwań	użytkowników	oraz	
możliwości	finansowych	Osiedla	kształtowanych	
w	oparciu	o	rachunek	kosztów	i	wpływów.
Wydatki	związane	z	eksploatacją	w	dużej	mierze	

pozostają	w	sferze	niezależnej	od	Administracji	
i	Rady	Osiedla.	Ich	ciężar	implikują	czynniki	zew- 
nętrzne,	a	decydują	o	tym	między	innymi	władze	
samorządowe	oraz	przedsiębiorstwa	świadczące	
usługi	dla	Spółdzielni.	Wysokość	przedmioto-
wych	kosztów	wynika	w	dużym	stopniu	od	skali	

realizacji	tych	usług,	ilości	zużywanych	mediów,	
wielkości	zarządzanych	nieruchomości	oraz	ob-
ciążeń	wynikających	z	przepisów	prawa	(opłaty,	
podatki,	prowizje	itp.).	

2.		 W	grupie	kosztów	niezależnych	od	Spółdzielni	
zawiera	się	szereg	znanych	wszystkim	pozycji,	
takich	jak:

l	 wywóz	odpadów	komunalnych,
l	 dostawa	wody	i	odprowadzenie	ścieków,
l	 dostawa	energii	cieplnej,
l	 dostawa	energii	elektrycznej	do	wspólnych	

części	nieruchomości,
l	 podatki	i	opłaty	na	rzecz	Urzędu	Miasta,	tj.	

za	wieczyste	użytkowanie	gruntów	i	podatek	
od	nieruchomości,

l	 podatki	i	inne	obligatoryjne	obciążenia,	np.	
VAT,	PFRON	i	inne,

l	 opłaty	i	prowizje	bankowe.

3.		 Sumaryczne	wpływy	(wg	naliczeń)	związane	
z	pokryciem	kosztów	eksploatacji	dla	naszego	
osiedla	wyniosły		 									4.031.756	zł 

	 w	tym:
l	 z	lokali	mieszkalnych																		2.244.012	zł
l	 z	garaży					 	 															41.298	zł
l	 z	lokali	użytkowych	i	reklam								138.910	zł  
l	 pozostałe	wpływy	wraz	z	B.O.						222.696	zł
l	 wpływ	z	c.o.																															1.384.840	zł

Istotną	pozycję	w	przychodach	stanowią	pożytki	
finansowe	pozyskane	z	najmu	lokali	użytkowych	
lub	powierzchni	pod	nośniki	reklamowe	(billbo-
ardy),	które	zasiliły	Osiedle	kwotą	138.910	zł. 
Pożytki	te	mają	wpływ	na	zmniejszenie	obciążenia	
finansowego	dla	mieszkańców	Osiedla	i	powodują	
przesunięcie	w	czasie	ewentualne	podwyżki	stawek	
składników	opłaty	miesięcznej	z	powodu	wciąż	
rosnących	kosztów.

4.		 Koszty	na	rachunku	eksploatacji	Osiedla	„Cen-
trum-I”	ukształtowały	się	następująco:

l		 zużycie	ciepła	 	 											1.327.266	zł
l	 zużycie	wody	i	odprowadzenie	ścieków	dla	

lokali	mieszkalnych,	użytkowych	i	garaży
858.447	zł

l		 przeglądy	wynikające	z	Ustawy	Prawo	Bu-
dowlane	oraz	kontrole	techniczne,	roboty	kon-
serwacyjne	i	drobne	naprawy,	w	tym	koszty	
utrzymania	brygady	konserwatorów	zatrudnio-
nych	w	Osiedlu	oraz	koszty	zrealizowanych	
w	Osiedlu	w	trakcie	całego	2017	roku	usług,	
a	także	koszty	partycypacji	w	utrzymaniu	
w	gotowości	w	ramach	pogotowia	–	Serwisu	
Technicznego	KSM																								379.726	zł 

	 (szczegółowo	o	kosztach	kontroli	technicznych	
piszemy	niżej),

l		 obsługa	Osiedla	(koszty	administracyjno-
-biurowe,	w	tym	koszty	osobowe	z	narzutami,	
koszty	posiedzeń	Rady	Osiedla,	koszty	BHP,	
transportu,	utrzymania	pomieszczeń	admini-
stracyjnych,	koszty	materiałów	biurowych	

i	przedmiotów	nietrwałych,	usług	telefonicz-
nych,	bankowych	i	innych)													331.930	zł

l	 utrzymanie	terenów	Osiedla,	w	tym	pielęgna-
cja	zieleni,	odśnieżanie,	usługi	porządkowe	
gospodarzy	budynków	 														208.595	zł

l	 wywóz	nieczystości	stałych											244.679	zł
l	 zużycie	energii	elektrycznej	we	wspólnych	

częściach	nieruchomości	(poza	lokalami)	
49.759	zł

l	 konserwacja	gniazd	RTV,	konserwacja	do-
mofonów	oraz	konserwacja	dźwigów

133.246	zł
l	 opłaty	publicznoprawne,	tj.	opłaty	za	wieczyste	

użytkowanie	terenów	oraz	suma	odprowadza-
nych	do	gminy	podatków	od	nieruchomości	

 89.793	zł
l	 odczyty,	wymiana	i	legalizacja	wodomierzy	

w	lokalach	mieszkalnych,	użytkowych,	po-
mieszczeniach	ogólnego	użytku,	garażach	
i	przeprowadzenie	rozliczeń	zużycia	wody	

59.141	zł
l	 pozostałe	koszty,	obejmujące	wydatki	nie	

występujące	cyklicznie,	w	tym	koszty	ubezpie-
czenia,	PFRON,	koszty	dewastacji,	wymiany	
źródeł	światła,	dozór	mienia	itp.					80.477	zł

Podane	wyżej	składniki	wygenerowały	w	2017	
roku	kwotę	łączną	kosztów	eksploatacji	wynoszącą	
3.763.060	zł.

Na wykresie na str. 7 przedstawiono struktu-
rę udziału poszczególnych kosztów/składników 
eksploatacji Osiedla „Centrum-I”.

5.		 Przeprowadzono	obligatoryjne	kontrole	wy-
nikające	z	przepisów	prawa	budowlanego,	tj.:

l	 w	wyniku	kontroli	przewodów	kominowych,	
spalinowych,	wentylacyjnych	 dokonano	
sprawdzenia	797	mieszkań,

l	 w	wyniku	kontroli	instalacji	gazowej	w	roku	
2017	r.	sprawdzono	791	mieszkań,

l	 dwukrotnie	dokonano	okresowego	badania	
elektronarzędzi	-	wykonane	zostały	pomiary	
ochrony	przeciwporażeniowej	w	warsztacie	
Administracji	Osiedla	„Centrum-I”	KSM	 
i	w	Klubie	KSM	„Centrum”,

l	 wykonano	przegląd	instalacji	ppoż.	hydran-
towej	oraz	systemu	oddymiania	budynków	,

l	 wykonano	kontrolę	roczną	urządzeń	zabawo-
wych	zamontowanych	na	placu	zabaw,

l	 na	dachach	budynków	dokonano	przeglądu	
urządzeń	zabezpieczających	przed	upadkiem	
z	wysokości.

6.		 W	ramach	bieżącej	obsługi	mieszkańców	do	
dnia	31.12.2017	r.: 

a)		 przyjęto	1.220	zgłoszeń	w	tym:
l 1.019	zgłoszeń	w	sprawie	awarii	i	bieżących	

konserwacji,	które	w	ramach	codziennych	zle-
ceń	wykonane		 zostały	przez	konserwatorów	
Administracji	Osiedla	„Centrum-I”	KSM,

l 60	zgłoszeń	dotyczących	awarii	dźwigów,
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l 5	zgłoszeń	związanych	z	przewodami	komi-
nowymi,

l 135	zgłoszeń	dotyczących	domofonów,
l 1	zgłoszenie	w	sprawie	c.o.	
b)		 przyjęto	1.325	pism	oraz	udzielono	wymaga-

jących	tego	267	odpowiedzi.

UWAGA!	WAŻNE	PRZYPOMNIENIE

Od	stycznia	2018	roku	służby	Urzędu	Mia-
sta	Katowice	będą	przeprowadzały	wzmożone	
kontrole	systemu	gospodarowania	odpadami	ko-
munalnymi	i	w	przypadku	stwierdzenia	niewłaści-
wego	segregowania	odpadów	komunalnych	przez	
mieszkańców	opłata	z	tego	tytułu	może	zostać	
zwiększona	z	14	zł/os./mies.	na	20	zł/os./mies.	
W	związku	z	tym	przypominamy	o	obowiązku	
segregacji	odpadów	komunalnych	zgodnie	z	ZA-
SADAMI	SEGREGACJI		ODPADÓW:

Czujemy	się	w	obowiązku	i	pragniemy	 
poniżej	przypomnieć	Państwu,	 

że	do	pojemników:	

WRZUCAMY:
karton,	tekturę,	czaso-
pisma,	książki,	gazety,	
papierowe	torby,	bro-
szury,	katalogi,	gazetki	

reklamowe,	zużyte	zeszyty,	papier	biurowy,	ko-
perty,	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.

(Dokończenie na str. 8)

WRZUCAMY:
butelki	(PETy),	pla-
stikowe	nakrętki,	pla-
stikowe	opakowania	
po	żywności,	kosme-
tykach	 i	 chemii	go-
spodarczej,	 foliowe	

worki	i	reklamówki,	pojemniki	po	wyrobach	
garmażeryjnych,	drobny	styropian,	opakowania	
wielomateriałowe	(np.	kartony	po	mleku	i	sokach),	
a	także	puszki	po	żywności,	drobny	złom	żelazny	

i	metali	kolorowych,	puszki	aluminiowe,	kapsle	
z	butelek,	metalowe	zakrętki.
NIE	WRZUCAMY:
opakowań	po	olejach	przemysłowych,	sprzętu	
AGD,	rur	kanalizacyjnych,	paneli,	baterii,	produk-
tów	z	materiału	PCV,	gumy,	puszek	po	farbach	
i	lakierach,	drutów	oraz	styropianu	budowlanego	
i	wielkoformatowego.

WRZUCAMY:
kolorowe	i	białe	butel-
ki,	słoiki	po	napojach	
i	żywności	(bez	zanie-
czyszczeń	innymi	ma-
teriałami	np.	metalami)	
oraz	szklane	opakowa-

nia	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	 odpady	
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.

8,82%

22,81%
10,09%

5,54%

6,50%

1,32%
3,54%

2,39%
1,57%

35,27%

2,14%

Obsługa Osiedla

Woda i odprowadzenie ścieków

Przeglądy i kontrole techniczne, roboty
konserwacyjne
Utrzymanie terenów Osiedla

Wywóz nieczystości stałych

Energia elektryczna części wspólnych
(poza lokalami)
Opłata za eksploatację gniazd RTV,
domofonów,  konserwacja dźwigów
Opłaty publiczno-prawne

Odczyty, wymiana i legalizacja
wodomierzy oraz rozliczenie zużycia wody
Centralne ogrzewanie

Pozostałe
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
ADMINISTRACJI OSIEDLA „CENTRUM- I” KSM ZA 2017 ROK  
oraz zamierzenia remontowe i eksploatacyjne na 2018 rok

(Dokończenie ze str. 7)

WRZUCAMY:
resztki	jedzenia,	odpa-
dy	higieniczne,	zużyte	
ODPADY	pieluchy,	
popiół.

W	tym	miejscu	go-
rąco	apelujemy	do	mieszkańców	Osiedla	o	stoso-
wanie	się	do	wskazanych	wyżej	zasad	segregacji.
Wywóz	odpadów	wielkogabarytowych	rozwią-

zano,	włączając	go	do	wnoszonych	opłat	za	wywóz	
nieczystości,	natomiast	koszty	wywozu	wymie-
nionych	wyżej	odpadów	obciążają	mieszkańców	
remontujących	lokale	lub	eksploatację	Osiedla	
w	związku	z	realizowanymi	robotami	poza	loka-
lami.	Przed	wejściem	w	życie	„ustawy	śmiecio-
wej”	koszt	ten	zawarty	był	w	opłacie	za	wywóz	
nieczystości,	a	opłata	ta	na	naszym	Osiedlu	była	
zdecydowanie	niższa	od	obecnie	wnoszonych.
Harmonogram	wywozu	odpadów	wielkoga-

barytowych	przez	MPGK	Sp.	z	o.o.	na	terenie	
Osiedla		znajduje	się	w	gablotach	umieszczonych	
na	klatkach	schodowych.		
Informujemy	ponadto,	że	składowanie	odpadów	

wielkogabarytowych	w	innym	terminie	niż	wy-
znaczony,	jak	również	składowanie	jakichkolwiek	
odpadów	poremontowych	na	terenie	Osiedla	będzie	
skutkowało	obciążeniem	kosztami	za	ich	wywóz	
wszystkich	użytkowników	lokali	danej	nierucho-
mości.	Odpady	poremontowe	winny	być	wywożo-
ne	na	własny	koszt	i	we	własnym	zakresie	przez	
użytkownika	lokalu.	Istnieje	możliwość	oddania	
odpadów	wielkogabarytowych		indywidualnie	
do	Gminnego	Punktu	Zbierania	Odpadów:	http://
odpady.katowice.eu/dla-mieszkancow/gminne-
-punkty-zbierania-odpadow/
Od	czerwca	2017	r.	opakowania	wielomateria-

łowe	(np.	po	sokach,	napojach,	mleku	itp.)	winny	
być	umieszczane	w	pojemnikach	na	plastik.

VIII.	ZAŁOŻENIA	DZIAŁALNOŚCI	 
GOSPODARCZEJ,	SPOŁECZNEJ	 

I	KULTURALNEJ	 
DLA	OSIEDLA	NA	2018	ROK

W	listopadzie	2017	r.	przyjęte	zostały	przez	
Radę	Osiedla		założenia	do	planu	remontów,	
eksploatacji	i	działalności	społeczno-kulturalnej	
na	2018	r.	

1.		 Plan	Remontów	na	2018	rok	dla	Osiedla	
„Centrum-I”	KSM	został	przyjęty	na	po-
siedzeniu	plenarnym	Rady	Osiedla	Uchwa-
łą	Rady	Osiedla	Nr	11/19/2017	r.	z	dnia	
22.11.2017	r.

 Plan	remontów	na	2018	r.	przewiduje	mię-
dzy	innymi:

I	.	 Wymiana	stolarki	okiennej:										30.000	zł
1.	 Realizowana	przez	Spółdzielnię							20.000	zł
2.	 Realizowana	przez	członków	Spółdzielni	we	

własnym	zakresie	(refundacje)									10.000	zł

II	.Wymiana	stolarki	drzwiowej	realizowana	
przez	Spółdzielnię:																									10.000	zł

1.		 W	klatkach	schodowych																			5.000	zł
2.		 Do	mieszkań																																						5.000	zł
III.	Roboty	stolarskie:																												2.000	zł
l	 Wymiana	drzwi	do	komory	zsypowej	Czer-

wińskiego	8	 	 	 		2.000	zł
IV.	Roboty	dekarskie:																								270.000	zł
l	 Remont	dachu	Grażyńskiego	7-7A
	 	 	 	 150.000	zł
l	 Remont	dachu	Ordona	20A											120.000	zł
IV.	Roboty	malarskie:																											124.200	zł
l	 Malowanie	klatek	schodowych	Grażyńskiego	

7-7A	 	 																														124.200	zł
V.	Roboty	instalacyne	wod-kan,	gaz,	c.c.w:	

281.000	zł
l	 Wymiana	instalacji	c.c.w.	Katowicka	65	

	 	 																													280.000	zł
l	 Wymiana	skrzynki	gazowej	Ordona	20	

	500	zł
l	 Wymiana	skrzynki	gazowej	Ordona	20A

500	zł
VI.	Roboty	elewacyjne:																							10.000	zł
l	 Bieżące	naprawy		 															10.000	zł
VII.	Remonty	dźwigów:	 													187.900	zł
l	 Spłata	części	kosztów	remontu	dźwigu	Kato-

wicka	65	 	 																92.000	zł
l	 Pokrycie	kosztów	odsetek	od	kredytu	remontu	

dźwigów	w	2012	r.	 																				900	zł
l	 Rezerwacja	na	pokrycie	kosztów	przyszłej	

wymiany	dźwigu	Katowicka											70.000	zł
l	 Naprawy	bieżące	dźwigów														25.000	zł
VIII.	Inne	roboty:                                15.000	zł
l	 Awarie	pionów	wod-kan,	doraźne	naprawy	

dachów		 																																15.000	zł
IX.	Odpis	na	fundusz	interwencyjny

10.870	zł 
 OGÓŁEM	koszty	robót	remontowych	na	

rok	2018	finansowanych	z	funduszu	remon-
towego	część	„B”:																								940.970	zł

Natomiast	nominalne	wpływy	winny	zamknąć	
się	kwotą	1.010.566	zł(	w	tym	bilans	247.006	zł), 
pomniejszone	o	kwotę	98.770	zł	przesunięcia	
środków	do	części	„A”	Funduszu	Remontowego	
w	związku	z	przyspieszeniem	spłaty	zadłużeń	
nieruchomości	Centrum-I	względem	poniesionych	
nakładów.	Uchwała	Rady	Nadzorczej	86/2013	
z	dnia	26.11.2013	roku.

2.		 W	zakresie	eksploatacji	planowane	wpływy	
zamykają	się	kwotą	2.404.930	zł,	przy	pla-
nowanych	kosztach	2.446.770	zł, co	przy	
uwzględnieniu	bilansu	otwarcia	roku	2018	
w	kwocie	305.810	zł	spowoduje	zamknięcie	
roku	wynikiem	dodatnim,	uwzględniając	m.in.:

a)		 Przewidywane	koszty	obligatoryjnych	kontroli	
technicznych	przewodów	kominowych,	insta-
lacji	gazowej	w	mieszkaniach	oraz	czujników	
gazu,	instalacji	hydrantowej,	systemu	oddy-

miania	budynków	i	ppoż.,	okresowe	badanie	
elektronarzędzi	powinny	zamknąć	się	kwotą 

47.480	zł.
b)		 Planowane	koszty	związane	z	utrzymaniem	

terenów	zielonych	osiedla	między	innymi	
dotyczące	czterokrotnego	koszenia	trawników	
wynoszą		 	 															44.410	zł

c)		 W	ramach	wydatków	z	eksploatacji	na	rok	
2018	przewiduje	się	następujące	koszty	me-
diów:

l	 koszty	energii	elektrycznej	szacuje	się	na	
kwotę		 	 																49.270	zł 

l	 koszty	wody	i	kanalizacji	przewiduje	się	na	
kwotę		 	 														845.700	zł 

l	 koszty	wywozu	nieczystości	komunalnych	
prognozowane	są	na	kwotę												244.610	zł 

	 (wielkość	ta	zależna	jest	m.	in.	od	ilości	za-
deklarowanych	w	oświadczeniach	osób)

l	 koszty	związane	z	podatkiem	od	nieruchomo-
ści	i	opłatą	za	wieczyste	użytkowanie	gruntu	
przewiduje	się	na	poziomie													86.690	zł

3.		 Odnośnie	planów	i	zamierzeń	rzeczowo	finan-
sowych	działalności	społeczno-kulturalnej,	
Rada	Osiedla	„Centrum-I”	KSM	przyjęła	
Uchwałą	Nr	13/21/2017	z	dn.	22.11.2017	
r.	„Plan	rzeczowo-finansowy	działalności	
społecznej	i	kulturalnej”,	w	którym	po	stronie	
wpływów	przyjęto	kwotę	64.160	zł,	po	stronie	
kosztów	kwotę	68.300	zł.

Informacja	Administracji	Osiedla	nt.	re-
alizacji	ustawy	z	dnia	14.06.2007	r.	o	zmianie	
ustawy	o	spółdzielniach	mieszkaniowych	oraz	
o	zmianie	niektórych	innych	ustaw	(z	póź-
niejszymi	zmianami),	obowiązującej	od	dnia	
31.07.2007	r.

Zgodnie	z	ww.	ustawą	mieszkańcy	naszego	
Osiedla	podpisali	do	dnia	31.12.2017	r.	368	aktów	
notarialnych	odrębnej	własności	w	tym:

a)  351	aktów	notarialnych	dot.	odrębnej	własnoś- 
ci	mieszkań:

 346	aktów	notarialnych	wynikających	z	ww.	
ustawy

 5	aktów	notarialnych	z	przetargów	na	usta-
nowienie	odrębnej	własności

b)  2	akty	notarialne	z	przetargów	na	ustanowienie	
odrębnej	własności	lokali	użytkowych,

c)  15	aktów	notarialnych	dot.	odrębnej	własności	
garaży	wbudowanych.

Administracja	Osiedla	„Centrum-I”	Katowickiej	
Spółdzielni	Mieszkaniowej	tą	drogą	dziękuje	
Zarządowi	Katowickiej	Spółdzielni	Mieszka-
niowej,	Radzie	Nadzorczej,	Radzie	Osiedla	oraz	
mieszkańcom	za	okazywane	na	bieżąco	wsparcie	
i	pomoc	w	działaniach	i	rozwiązywaniu	niełatwych	
problemów	dotyczących	naszej	społeczności.

Kierownik Osiedla 
„Centrum-I” KSM
JACEK MUSIALIK
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(Dokończenie na str. 10)

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
SPOŁECZNO-KULTURALNEJ KLUBU 
„CENTRUM” KSM ZA 2017 ROK

W Osiedlu	„Centrum	I-1”	działalność	społeczno-kulturalna	jest	prowadzona	
przez	Klub	Spółdzielczy	„Centrum”	

przy	ul.Grażyńskiego	9	a.	Poprzez	różnorodność	
działań	i	otwartą	formę	organizowanych	imprez,	
spotkań,	zajęć	w	sekcjach	stałych	w	pełni	in-
tegruje	mieszkańców	w	różnym	wieku	(dzieci,	
osoby	uczące	się,	czynne	zawodowo	i	seniorów).	
Klub	„Centrum”	pełni	znaczącą	rolę	w	życiu		
mieszkańców	zamieszkałych	na	terenie	naszej	
spółdzielni.	Jest	miejscem	wypoczynku,	relaksu,	
chwili	dla	siebie,	zabawy,	rozrywki,	dobrego	
samopoczucia,	ciekawym	wypełnieniem	wolnego	
czasu	poprzez	realizację	swoich	zainteresowań	
i	umiejętności.	Klub	stwarza	możliwość	prezen-
tacji	swojej	twórczości	i	pasji	w	dziedzinie	poezji,	
prozy,	muzyki,	tańca,	malarstwa	czy	rękodzieła,	
ale	przede	wszystkim	jest	miejscem	integracji	
międzysąsiedzkiej	na	płaszczyźnie	społeczno-
-kulturalnej	i	co	najistotniejsze	jest	odskocznią	
od	codzienności	i	samotności.
W	ramach	prowadzonej	Akcji	„Zima”,	która	

obejmuje	I	kwartał	roku		i	Akcji	„Lato”	obej-
mującą	III	kwartał	roku,	zorganizowano	blok	
imprez	połączonych	z	obchodami	60-lecia	Ka-
towickiej	Spółdzielni	Mieszkaniowej.I	tak:	pod	
hasłem:	„Z	Nowym	Rokiem”,	„Karnawału	czas”,	
„Karnawałowy	balonik”-	spotkania	noworoczne,	
imprezy	karnawałowe,	zabawy	z	formą	taneczną	
dla	mieszkanców,	spotkania	integracyjne		dla	osób	
niepełnosprawnych	narządu	ruchu;	imprezy	oko-
licznościowe	połączone	z		Dniem	Babci	i	Dziadka,	
Dniem	Kobiet,	spotkania	z	tradycją	i	humorem,	jak	
„Tłusty	czwartek”,	„Śledzik”,	„Ostatki”,	Walen-
tynki,	spotkania	muzyczne	„Przy	kominku”;		pod	
hasłem:	„Hej,	kolęda	kolęda”-	wieczory	kolędo-
wo-noworoczne	z	udziałem	naszych	klubowych	
zespołów	wokalnych	i	muzycznych;	rozgrywki	
towarzyskie	i	logiczne,	wyjścia	na	rozgrywki	
w	kręgle	do	kręgielni	„Gravitacja”;		pod	hasłem:	

„Zimowe	retro”,	„Wieczory	melomana”-	wyjścia	
na	cykl	koncertów	do	Akademii	Muzycznej	im.	
Karola	Szymanowskiego,	do	NOSPR-u,	MDK	
„Koszutka”,	MDK	„Dąb”,	a	także	i	na	spotka-
nia	związane	z	profilaktyką	zdrowia	do	Domów	
Kultury;		pod	hasłem:	„A	tu	zima,	karnawał	jest	
z	nami”-	gościnne	występy	naszych	zespołów:	
„Wesołe	Kumoszki”,	„Alle	Babki”	i	„Retro”	dla	
seniorów	z	Klubu	„Zakątek”	w	MDK	„Zawodzie”,	
pensjonariuszy	z	Dziennych	Domów	Pomocy	Spo-
łecznej	w	Katowicach	i	dla	mieszkańców	z	okazji	
spotkań	i	imprez	okolicznościowych.	Ponadto	
zorganizowano	wernisaże	i	wystawy	autorskie	
z	dziedziny	rękodzieła	artystycznego	w	oprawie	
poetycko-muzycznej	z	okazji	60-lecia	KSM,	na	
których	gościła	Telewizja	Regionalna	TVP3;	pod	
hasłem:	„Radość	tworzenia”,	„Wiosenne	nastro-
je”-	zajęcia	plastyczne;		z	cyklu:	„Na	szlaku”	-	
zimowe,	wiosenne	i	letnie	wędrówki		po	terenach	
rekreacyjnych,	leśnych	i	parkach	dla	sympatyków	
spacerów	i	kijków	nordic	walking	(m.in.Murcki,	
Zadole,	Borki-Szopienice,	Kościuszki,	Mucho-
wiec,Giszowiec,	Dolina	Trzech	Stawów,	Parki	
Miejskie).	Pod	hasłem:	„Poznaj	i	wypoczywaj	
-	wycieczki	jednodniowe	dalekie	i	bliskie	(Opo-
le,Będzin,	Nikiszowiec,	Siemianowice);	„Letnie	
ogrody”-wycieczki	do	Ogrodów	Botanicznych	
i	Pokazowych	(Goczałkowice,	Mikołów,	Mokre);	
„Bliżej	natury”-	wyjazdy	wypoczynkowe	i	zajęcia	
rekreacyjne	na	terenach	Ośrodków	Wypoczyn-
kowych	(Paprocany,	„Rzęsa”,	„Rybaczówka”);	
„Lato	w	skansenie”-	rekreacja	poznawcza	w	Parku	
Etnograficznym;	„Muzyczne	lato”-	wyjazdy	na	
letnie	koncerty:	piosenki	hiszpańskiej,	kabaretowej	
w	Muzeum	Miejskim,	musicalowej	i	operetkowej	
w	Amfiteatrze	w	Siemianowicach,	koncert	orga-
nowy	w	Akademii	Muzycznej	oraz	organizowane	
w	klubie	pod	hasłem:	„Wspomnień	czar”.	Z	cy-
klu:	„Poznaj	nieznane”	-	zwiedzanie	Muzeum	
Organów	w	Akademii	Muzycznej,	Muzeum	Ślą-

skiego	w	Strefie	Kultury,	Muzeum	Miejskiego	
w	Siemianowicach,	Galerii	„Szyb	Wilsona”	na	
Nikiszowcu;	pod	hasłem:	„W	słonecznym	cieniu”	
i	„Babie	lato	pod	chmurką”-	biesiady	plenerowe	
połączone	z	ogniskiem	i	pieczeniem	kiełbasek	
i	krupnioków.	Z	cyklu:	„Moje	podróże”-	spotkania	
tematyczne	-	„Letnie	ogrody	w	obiektywie”	(Dolny	
Śląsk,	Pszczyna).	W	ramach	letnich	rozrywek:	
„Słoneczne	kule”-rozgrywki	w	kręgle,	„Wakacyjny	
pass”-w	brydża,	„Strefa	rozrywki”-gry	logiczno-
-strategiczne	i	towarzyskie.	Ponadto	spotkania	
filmowe	pod	hasłem:	„Na	tropach	komedii”	oraz	
„Fart	w	niepogodę”-	zajęcia	integracyjne		w	świe-
cie	planszówek.	
W	ciągu	 roku	poza	ww.	Akcjami	„Zima”	

i	„Lato”	zorganizowano	szereg	różnorodnych	form,	
m.	in.	imprezy	okolicznościowe	z	okazji	obchodów	
60-lecia	KSM,	świąteczne	i	okołoświąteczne,	
zabawy	rozrywkowe	z	formą	taneczną,	biesiady,	
spotkania	integracyjne,	prezentacje	muzyczne:	
„Muzyczne	kwiatki”,	„W	zielonym	gaju”,	„Na	
żołnierską	nutę”,	„Śpiewaj	z	nami	sąsiadami”,	
„A	piosenka	w	dal	popłynie”;	liczne	gościnne	
występy	naszych	zespołów:	„Alle	Babki”,	„We-
sołe	Kumoszki”	i	„Retro”	poza	siedzibą	klubu	m.	
in.:	w	Klubie	„Rezonans”	SM	im.	Paderewskie-
go,	w	Miejskich	Domach	Kultury,	w	Dziennych	
Domach	Pomocy	Społecznej,	Domach	Seniora,	
Zakładach	Opiekuńczo-Leczniczych	na	terenie	
Katowic,	jak	i	spoza	miasta	K-c,	w	Restauracji	
„Drzwi	zwane	koniem”,	w	Centrum	Organizacji	
Pozarządowych	-	występy	dla	starszych	i	nie-
pełnosprawnych	mieszkańców	Katowic	oraz		na	
Festiwalu	Muzycznym	Artystów	Nieprofesjonal-
nych	„Na	klepisku”	w	Ośrodku	Rekreacyjnym	
na	Bolinie	(zespoły	nasze	otrzymały	nagrody	
i	wyróżnienia);		cykliczne	zajęcia	w	plenerze	
podczas	leśnych	wędrówek		z	kijkami	nordic	
walking	po	terenach	zielonych	i	ośrodkach	rekre-
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acyjnych;	udział	w	Święcie			Kwiatów	i	pokazach	
florystycznych	w	Parku	Śl.,	w	koncertach	orga-
nizowanych	w	siedzibie	naszej	spółdzielni,	jak	 
i	w	MDK	„Koszutka-Dąb”;	„Bogucice-Zawodzie”,	
w	Akademii	Muzycznej	im.	K.	Szymanowskiego,	
salach	koncertowych	NOSPR-u,	udział	w	organi-
zowanych	Senioriadach	przez	miasto	Katowice,	
Dniach	Sąsiada,	w	wydarzeniach	kulturalno-edu-
kacyjnych	połączonych	z	wykładami	z	dziedziny	
psychologii,	profilaktyki	zdrowia	i	fizjoterapii,	ze	
zwiedzaniem	obiektów	m.	in.	Międzynarodowe-
go	Centrum	Kongresowego	i	nowych	obiektów	
Muzeum	Śl.	zakończone	koncertem	w	siedzibie	
NOSPR-u;		pod	hasłem:	„W	krainie	rozrywki”-	gry	
towarzyskie,	umysłowe;		pod	hasłem:	„Szczęśliwa	
13-stka”-	konkursy	zręcznościowe	i	sprawno-
ściowe	oraz	konkurs	BRD	z	przepisów	ruchu	
drogowego	dla	osób	dorosłych	i	niepełnospraw-
nych;	zajęcia	plastyczne	pod	hasłem:	„Radość	
twórczości”	oraz	spotkania	z	dziedziny	profilaktyki	
zdrowia	z	udziałem	zaproszonych	gości	oraz	przy	
współpracy	z	Radą	Osiedla	„Centrum-I”	dotyczące	
naszego	bezpieczeństwa	pod	hasłem:	„Bezpiecz-
na	dzielnica	-	poznaj	swojego	dzielnicowego”	
z	udziałem	przedstawicieli	II	Komisariatu	Policji	
z	dzielnicy	Koszutka.	
W	2017	roku	odbyło	się	110	imprez,	z	których	

skorzystało	1748	osób.
Stałym	i	istotnym	punktem	w	prowadzonej	przez	

Klub	„Centrum”	działalności	społeczno-kulturalnej	
i	oświatowej	jest	organizacja	zajęć	w	ramach	kół	
zainteresowań	i	sekcji	stałych.	W	roku	2017	dzia-
łały:	Klub	„Aktywni	60+”,	Klub	Emerytów	w	kole	
nr	10,	Koła:	Sympatyków	Aktywności	Fizycznej	
z	formą	gimnastyki	usprawniającej	i	relaksującej	
dla	seniorów,	Brydżysty,	Miłośników	Remika,	Sza-
chisty,		Sympatyków	Nordic	Walking;	„W	kąciku	
gier”	-	gry	zręcznosciowo-strategiczne.	Sekcja	
Gimnastyki	Ogólnousprawniającej		w	dwóch	gru-
pach	dla	dorosłych.		Zespoły:	muzyczny	„Retro”	
i	wokalno-muzyczne:	„Wesołe	Kumoszki”	i	„Alle	
Babki”,	które	niejednokrotnie	uświetniały	imprezy	
klubowe,	jak	i	reprezentowały	naszą	spółdzielnię	
na	przeglądach	i	festiwalach	amatorskich	zespołów	
artystycznych,	jak	i	poprzez	liczne	występy	poza	
siedzibą	klubu.	
Niezależnie	od	form	organizowanych	w	2017	

roku	przez	Klub	„Centrum”	mieszkańcy	naszego	
osiedla	mieli	możliwość	korzystania	z	propozycji	
form	wyjazdowych	i	uczestnictwa	w	imprezach	
organizowanych	w	układzie	ogólnospółdzielczym	
przez	Dział	Społeczno-Kulturalny.
Na	płaszczyźnie	społeczno-kulturalnej	w	2017	

roku	kontynuowano	współpracę	z:	Polskim	Związ-
kiem	Emerytów,	Rencistów		i	Inwalidów,	Kołem	
Emerytów	nr	10,	Automobilklubem	Śląskim,		Ka-
towickim	Związkiem	Inwalidów	Narządu	Ruchu,	
Jednostką	Rady	Pomocniczej	dzielnicy	Koszutka,	
Miejskimi	Domami	Kultury	(„Koszutka”,	„Bogu-
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(Dokończenie ze str. 9) cice,	„Dąb”,	„Zawodzie”),	Miejskim	Ośrodkiem	
Sportu	i	Rekreacji	w	Katowicach,	Klubami	Senio-
ra:	„Rezonans”	SM	im.	Paderewskiego,	„Zakątek”	
na	Zawodziu,	Domem	Seniora	w	Czeladzi,	Dzien-
nymi	Domami	Pomocy	Społecznej	i	Zakładami	
Opiekuńczo-Leczniczymi,	Stowarzyszeniami	
Pomocowymi	„Opoka”	na	terenie	Katowic,	Sto-
warzyszeniem	Twórców	Kultury	Zagłębia	i	Dą-
browy,	NOSPiR-em,	Śląskim	Stowarzyszeniem	
Miłośników	Folkloru,	osiedlami	KSM,	których	
mieszkancy	niejednokrotnie	uczestniczyli	w	im-
prezach,	spotkaniach	kulturalno-oświatowych,	
sekcjach	i	zajęciach	stałych	organizowanych	przez	
nasz	klub,	podjęto	również	współpracę	z	Centrum	
Organizacji	Pozarządowych	w	Katowicach,	Aka-
demią	Muzyczną	im.	Karola	Szymanowskiego,	
Stowarzyszeniem	Miłośnikiem	M-sta	Katowic	
i	Górnoślązaków	oraz		twócami	nieprofesjonalnymi	
z	dziedziny	sztuki,	rękodzieła	i	muzyki.
Ogółem	w	skali	roku	koszty	prowadzonej	dzia-

łalności	społeczno	kulturalnej	wyniosły:	62.913	zł.

ZAMIERZENIA	NA	2018	ROK

W	2018	r.	działalność	społeczno-kulturalna	
i	oświatowa	prowadzona	przez	Klub	„Centrum”	
przy	ul.	Grazyńskiego	9	a	będzie	kontynuowana	
w	tych	wszystkich	aspektach,	które	cieszyły	się	
zainteresowaniem	ze	strony	mieszkańców	naszej	
spółdzielni.W	miarę	możliwości	finansowych	
planuje	się	organizowanie	różnego	rodzaju	form	
kontaktu	z	twórczością	artystyczną		poprzez	orga-
nizowanie	wernisaży,	wystaw,	spotkań	z	ludźmi	
sztuki,	muzyki.	Serdecznie	zapraszamy	do	współ-
pracy	mieszkańców	uzdolnionych	w	różnych	
dziedzinach	twórczości	(rękodzieło	artystyczne,	
malarstwo,	grafika,	fotografia,	poezja	literatura,	
muzyka),	ludzi	z	pasją	(podróże,	tańce),	hobby-
stów	i	pozytywnie	zakręconych	w	celu	wspólnej	
organizacji	wieczorków		muzycznych,	poetyc-
kich,	wystaw	autorskich,	prezentacji	efektów	
pracy	twórczej	i	swojej	pasji.	W	planach	naszej	
działności	są	założenia	organizowania	różnego	
rodzaju	form	rekreacji	i	wypoczynku,	rozrywek,	
imprez,	recitali,	występów	artystycznych,	biesiad,	
spotkań	okolicznościowych,	świątecznych,		zajęć	
ogólnorozwojowych,	usprawniających	pamięć	
i	spostrzegawczość,	wędrówek	rekreacyjno-kon-
dycyjnych	i	zajęć	w	plenerze,	wycieczek,	udziału	
w	koncertach	oraz		innych	działań	kulturalnych	
w	miarę	potrzeb	i	zainteresowań	mieszkańców.
Serdecznie	zapraszamy	mieszkańców	do	miłego,		

twórczego	i	aktywnego	wypełnienia	wolnego	
czasu.	Seniorów	szukających	ciekawego	sposobu	
spędzenia	wolnego	czasu	poza	domem	w	miłym	
towarzystwie	zapraszamy	do	Klubu	„Aktywni	
60+”	(wtorek,	godz.	1400);		miłośników	gry	w	kar-
ty	na	rozgrywki	brydżowe	do	Koła	Brydżysty	
(środa,	godz.	1400),	Koła	Miłośników	Gry	w	Re-
mika	(środa,	godz.	1500),	na		partyjkę	szachów	

(środa,	godz.	1600);		mieszkańców	szukających	
aktywnego	sposobu	spędzenia	wolnego	czasu,	
dbających	o	swoją	kondycję	fizyczną,	sprawność	
ruchową	zapraszamy	na	zajęcia	w	ramach	Gim-
nastyki	Ogólnousprawniającej	(wtorek,	czwartek,	
godz.	1800 i 1900),	seniorom	proponujemy	udział	
w		zajęciach		z	formą	gimnastyki	wzmacniającej	
i	usprawniającej	w	ramach	Koła	Sympatyków	Ak-
tywności	Fizycznej	(wtorek,	czwartek,	godz.	1700), 
osobom	preferującym	ruch	na	świeżym	powietrzu,	
chcących	poprawić	swoją	kondycję	zdrowotną	
proponujemy	zajęcia	rekreacyjne	z	„terapii	ru-
chem”	w	ramach	Koła	Sympatyków	Kijków	Nordic	
Walking	(terminy	spotkań	w	uzgodnieniu);	osoby	
niepełnosprawne	narządu	ruchu	zapraszamy	na	
comiesięczne	spotkania	integracyjne	Katowickiego	
Związku	Inwalidów	Narządu	Ruchu	(ostatni	ponie-
działek	m-ca	godz.1700);	mieszkańców		lubiących	
śpiewać	i	grać	na		instrumentach	muzycznych,	
amatorów	śpiewu	i	muzyki			zapraszamy	w	szeregi	
naszych	zespołów	wokalno-muzycznych:	„We-
sołe	Kumoszki”	(poniedziałek,	godz.1430),	„Alle	
Babki”(czwartek,	godz.1400),		zespół	muzyczny	
„Retro”(poniedziałek,	godz.	1300),	zapraszamy	
również	dzieci	do	„Kącika	gier”	na	gry	zręczno-
ściowo-sprawnościowe	oraz	logiczno-strategiczne	
(ponedziałek,	godz.1630).
W	klubie	„Centrum”	istnieje	również	moż-

liwość	wynajęcia	pomieszczeń	na	organizację	
szkoleń,	kursów,	prezentacji	lub	spotkań	oko-
licznościowych	i	towarzyskich.		
Koszty	działalności	społeczno-kulturalnej	na	

2018	rok	określono	na	łączną	kwotę:	68.300	zł, 
które	sfinansowane	zostaną	częściowo	ze	środ-
ków	na	działalność	społeczno-kulturalną	(odpisy	
z	lokali	mieszkalnych,	użytkowych	i	garaży)oraz	
z	odpłatności	uczestników	(sekcje	stałe,	imprezy	
kulturalne	i	rekreacyjne).	Mamy	nadzieję	na	dofi-
nansowanie	działalności	programowej	przez	inne	
jednostki	osiedlowe	i	sponsoring,	które	znacznie	
wpłynęłyby	na	wzbogacenie	naszej	oferty	pro-
gramowej.
Serdecznie	dziękujemy	za	okazaną	życzliwość,	

wsparcie	i	zrozumienie	dla	naszych	potrzeb	oraz	
za	współpracę		i	własny	wkład	w	pracę	społeczną	
na	rzecz	działalności	naszego	klubu.	Serdecz-
ne	podziękowania	kieruję	do	ludzi	dobrej	woli	
i	otwartego	serca	za	każde	wsparcie		rzeczowe	
i	finansowe	naszych	działań	społeczno-kultu-
ralnych,	mieszkańcom	korzystającym	z	naszej	
oferty	programowej	za	zainteresowanie	i	liczne	
swoje	uczestnictwo	w	organizowanych	przez	nas	
formach	i	zajęciach	stałych.	Jesteśmy	otwarci	na	
propozycje	i	potrzeby	naszych	mieszkańców.
Wszystkich	zainteresowanych	naszą	działalnoś- 

cią	i	formami	aktywnego	wypoczynku	i	relaksu,	
serdecznie	zapraszamy	do	Klubu	„Centrum”.	

Kierownik Klubu „Centrum”
IRENA  BORÓWKA


