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Zarz¹d Katowickiej  Spó³dzielni Miesz ka nio wej 
oraz Rada i Administracja Osiedla „Gwiazdy”

uprzejmie zapraszaj¹ na

ZebRAnie OSieDLOWe 
które odbêdzie siê w środę, 6 marca 2013 r.  
o godz. 1600 w Klubie KSM „Pod Gwiazdami”  
w Katowicach przy al. RoŸ dzieñ skie go 86A  
(wejście od strony Pawilonu i rzeki Rawy)

Rada Osiedla działa na podstawie Statutu KSM 
oraz Regulaminu Rady Osiedla.

Skład Rady OSiedla:

n Witold GOścinieWicz – przewodniczą-
cy Rady Osiedla,

n zdzisław kOzieł – zastępca przewodni-
czącego Rady Osiedla,

n Witold StaROWicz – zastępca przewod-
niczącego Rady Osiedla, przewodniczący Ko-
misji Społeczno-Kulturalnej i Rozjemczej,

n zdzisław kRzeWińSki – sekretarz Rady 
Osiedla,

n Urszula GaWROn – członek, Rady Osie-
dla, Przewodnicząca Komisji Ekonomicznej,

n irena FaSka – członek,  Rady Osiedla,
n agata MeineRt – członek Rady Osiedla.

Rada Osiedla działa w trzech komisjach:

n Komisja (GZS) – Gospodarka Zasobami Spół-
dzielni,

n Komisja Ekonomiczna,
n Komisja Społeczno-Kulturalna i Rozjemcza.

W okresie objętym  sprawozdaniem Rada 
Osiedla - działając w oparciu o Ramowy Plan 
Pracy - odbyła dziesięć planowanych posiedzeń 
plenarnych,  W posiedzeniach podjęto dwana-
ście uchwał.

W szczególności Rada Osiedlowa wypowie-
działa się w następujących kwestiach :
n przyjęcie założeń ekonomiczno-gospodar-

czych,
n przyjęcie planu remontów na rok 2013,
n przyjęcie korekty założeń gospodarczych i 

ekonomicznych w planie remontów 2012 
roku. Korekty te wynikały z potrzeby za-
pewnienia wykonania remontów w zakresie 
najpilniejszych potrzeb przy jednoczesnym 
zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców 
biorąc pod uwagę niepodwyższanie stawki 
remontowej.

n bieżąca analiza wykonywania planu remon-
tów w 2012 roku w zakresie rzeczowym                             
i finansowym;

n bieżącą analiza kosztów i wpływów w za-
kresie funduszu remontowego i eksplo-
atacji, jak również  wysokości zadłużenia 
za lokale mieszkalne i użytkowe i garaże 
(na koniec grudnia 2012 roku to zadłuże-
nie ogółem wynosiło około  673.532 zł).  
Na kwotę składają się zaległości bieżące 
w opłatach za lokale 308.126 zł zaległo-
ści zasądzone 242.182 zł zaległości sporne 
123.224 zł.

W rozbiciu na poszczególne budynki, zadłuże-
nie w lokalach mieszkalnych comiesięcznie jest 

przedstawiane na tablicach ogłoszeń w poszcze-
gólnych budynkach.W rozbiciu na  budynki za-
dłużenie w lokalach mieszkalnych, na koniec ro-
ku 2012 wynosi:
Uniwersytecka 25 –               31.586,00 zł
Uniwersytecka 29 –            33.756,00 zł  
Roździeńskiego 86 A –             83.438,00 zł
Roździeńskiego 86 –                            190.284,00 zł
Roździeńskiego 88 –            48.569,00 zł
Roździeńskiego 90 –               109.645,00 zł
Razem:                                                          497.278,00 zł
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Przykładowo największe zadłużenie występuje 
na piętrach:
n Uniwersytecka 25   piętro 11 około 

8.261,00 zł
n Uniwersytecka 29   piętro 8 około 

11.531,00 zł
n Roździeńskiego 86A  piętro  5 około  

20.774,00 zł
 piętro 15 około 11.955,00 zł
 piętro  7 około  10.938,00 zł
n Roździeńskiego 86   piętro  3 około  

78.607,00 zł
 piętro  7 około  25.156,00 zł
  piętro 16 około 15.487,00 zł
 piętro 19 około 33.492,00 zł
n Roździeńskiego 90   piętro  9 około  

31.289,00 zł
 piętro 20 około 18.623,00 zł.

Suma zadłużeń w sposób zdecydowany nieko-
rzystnie  wpływa na sytuację ekonomiczną Osie-
dla „Gwiazdy” KSM i całej Spółdzielni (dotyczy 
to w szczególności remontów i eksploatacji).

Najczęstsze tematy poruszane na posiedze-
niach Rady Osiedla w 2012 r.:
n kwestia trwających inwestycji wokół Osie-

dla (inwestycje zewnętrzne w gestii Urzędu 
Miasta Katowice).

n remonty wykonywane ze środków wspólnych 
czyli z funduszu remontowego część „A”.

n omawianie wniosków i stanu ich realizacji - 
przyjetych na  Zebraniu Osiedlowym w  2012  
roku.

n analizowanie na bieżąco funkcjonowania 
Klubu KSM „Pod Gwiazdami” - w szcze-
gólności dokonywanie ocen realizacji planu 
działalności społeczno- kulturalnej w 2012 r. 
oraz przyjęcie planu działalności społecznno-
kulturalnej na 2013 r.

Członkowie Rady Osiedla brali udział w kwa-
lifikacji uczestników na imprezy społeczno-kul-
turalne organizowane przez KSM oraz w kwali-
fikacji Mieszkańców do wyróżnień i odznaczeń 
z okazji 55-lecia KSM.

W roku 2012, staraniem Administracji i Rady 
Osiedla oraz służb KSM wykonane zostały re-
monty kapitalne dwóch kolejnych dźwigów tj. 
1 szt. w budynku przy al. Roździeńskiego Nr 86 
i 1 szt. w budynku przy al. Roździeńskiego 88.

Bieżące omawianie przebiegu kontynuacji re-
montu wentylacji i przewodów spalinowych w 
budynku Uniwersytecka 29 wraz z robotami to-
warzyszącymi.

W roku 2012 wykonano remont  tarasu Nr V w 
budynku al. Roździeńskiego 86A, ponieważ  wy-
stąpiła taka konieczność z uwagi na przecieki do 
lokali użytkowych znajdujących się pod tarasem.

Rada Osiedla uważa, że aby utrzymać należyty 
stan techniczny budynków Osiedla w latach na-
stępnych należy m.in.:
n  systematycznie wymieniać skorodowane pio-

ny instalacji wodnej oraz piony  kanalizacyj-
ne,

n  wykonywać naprawy bieżące dachów wraz z 
remontami kapitalnymi, w sytuacjach tego-
wymagających,

n  przewidzieć remonty instalacji elektrycznej 
w tym przyłącza elektroenergetyczne,

n  kontynuować remonty pionów wentylacyj-
nych i spalinowych,

n  remonty i modernizacje zasobów realizo-
wać pod względem  zgodnosci z przepisami 
Prawa Budowlanego, Ochrony Pożarnej, itp.  
w oparciu o bieżącą analizę protokołów służb 
technicznych,

n   naprawiać na bieżąco balkony
n   przewidzieć naprawę lub remont zsypów  

w budynkach „Gwiazdy” przy al. Roździeń-
skiegoR 86A, 86, 88, 90,

n  systematycznie dokonywać wymiany stolarki 
okiennej,

Rada Osiedla – uchwałą z dnia 14.11.2012 r. 
zatwierdziła  Plan Remontów rzeczowo-finan-
sowy w zakresie funduszu remontowego część 
„B” na 2013 r.

 komisja GzS (Gospodarka Zasobami 
Mieszkaniowymi) odbyła w 2012 r. dziesięć  
posiedzeń:  

n  głównie zajmowała się problemami technicz-
nymi budynków oraz infrastrukturą Osiedlo-
wą,

n obligatoryjną rzeczą są też przeglądy wiosen-
ne i jesienne Osiedla. Przeglądy te stanowią 
pewną podstawę do opracowania planu re-
montów jak  i wytyczne do działań eksplo-
atacjnych.

Członkowie komisji wraz z Kierownikiem 
Osiedla uczestniczą w odbiorach robót remon-
towych wykonywanych z funduszu remontowe-
go zarówno z części „A” oraz z części „B” - np. 
wymiana stolarki okiennej, drzwiowej,  remonty 
i naprawa urządzeń dźwigowych, wymiana in-
stalacji wodnej, elektrycznej, odbiory i remonty 
infrastruktury osiedlowej.

Członkowie komisji brali również udział wraz 
z Kierownikiem Osiedla  - i przy wsparciu Służb 
Technicznych KSM  - w opiniowaniu  inwestycji, 
będących w gestii Urzędu Miasta Katowice - np. 
lina W/N 110 kV a  dotyczących naszego Osiedla. 

komisja ekonomiczna  w okresie sprawoz-
dawczym w 2012 roku  odbyła 10  posiedzeń, na 
których głównie zajmowała się:
n  bieżącą analiza kosztów i wpływów w zakre-

sie eksploatacji podstawowej i remontów,
n  opracowaniem wstępnych założeń ekono-

micznych:
n w zakresie eksploatacji podstawowej na rok 

2013,
n w zakresie funduszu remontowego na rok 

2013,

n  stałą  analizą  zaległości  w opłatach za lokale 
mieszkalne i użytkowe oraz garaże wbudo-
wane Osiedla Gwiazdy na podstawie wyka-
zów zaległości dla poszczególnych budyn-
ków - przygotowanych przez Dział Ewidencji  
Opłat  za Lokale KSM.

Komisja ta w 2012 roku zaprosiła 180 osób 
– dłużników - będących uzytkownikami bądź 
właścicielami lokali. Na ww. zaproszenia przy-
były tylko dwie osoby w celu przedstawienia 
przyczyn zaistnienia zadłużenia. Natomiast uda-
ło się skłonić wielu dłużników do uregulowa-
nia należności w sumie na kwotę 78.216,00 zł 
Komisja przygotowywała systematycznie na 
Radę Osiedla projekty opinii dotyczące dłużni-
ków celem dalszego egzekwowania zadłużenia 
i postępowania zgodnego z regulaminem KSM.

komisja Społeczno- kulturalna-Rozjem-
cza w 2012 roku spotkała się  7 razy, przy czym 
sześć spotkań dotyczyło spraw związanych z 
działalnością merytoryczną  Klubu KSM „Pod 
Gwiazdami”, natomiast jedno  spotkanie było po-
święcone skardze lokatora na zakłócenie spokoju  
i ciszy nocnej przez sąsiadów.

Komisja zajmowała się głównie sprawami 
związanymi z działalnością Klubu KSM „Pod 
Gwiazdami”, w tym:
n  analizą  kosztów utrzymania  Klubu w 2012 

roku,
n  wpływami i kosztami wg bieżących ksiego-

wań,
n  planem działalności merytorycznej i jego re-

alizacją,
n  przygotowaniem założeń do planu działalno-

ści w zakresie merytorycznym i finansowym,
n  podsumowaniem akcji „lato i zima” w zakre-

sie wykonania planu imprez oraz uczestni-
czących w tych imprezach dzieci, młodzieży 
oraz seniorów,

n  realizacją przyjętego planu  merytoryczno-
-finansowego na 2012 r.,

n  komisja bardzo wnikliwie rozpatrzyła skargę 
Lokatora  na zakłócanie spokoju i ciszy noc-
nej przez sąsiadów w wyniku czego w obec-
ności zaproszonych stron sprawę załatwiono 
w sposób polubowny.

W grudniu 2012 r. odbyło się spotkanie Wi-
gilijne dla Samotnych Mieszkańców nasze-
go Osiedla, w którym wzięło udział 35 osób. 

Rada Osiedla dziękuje za współpracę Radzie 
Nadzorczej KSM, Zarządowi i Pracownikom 
KSM, w tym pracownikom Administracji Osie-
dla oraz  MiESZKAńCOM naszego osiedla.

                                                                             
Rada Osiedla 
„Gwiazdy” KsM                                                                                       
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i.  inFORMacJe  OGÓlne   
dOtyczĄce OSiedla

zasoby mieszkaniowe Osiedla „Gwiazdy” 
katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej sta-
nowią:
n  4 wieżowce 25 kondygnacyjne -  budynki 

mieszkalne  wysokościowe zlokalizowane 
przy al. Roździeńskiego Nr 86A, 86, 88, 90,

n  2 budynki  mieszkalne  - 14 kondygnacyjne 
znajdujące się przy ulicy Uniwersyteckiej Nr 
25 i 29 - budynki mieszkalne wysokie.

W budynkach tych  znajdują się:

n  1 076 lokali mieszkalnych o pow. użytkowej 
56.238 m2, w których zamieszkuje średnio 
2.300 osób - wg stanu na dzień 31.12.2012 
r.  zamieszkiwało 2.313 osób.

n  36  lokali użytkowych o pow. użytkowej 
3.231 m2, .

n  10 garaży wbudowanych i 2 boksy gara-
żowe o łącznej powierzchni użytkowej 166 
m2,

n  11 garaży wolnostojących, którymi zarzą-
dza bezpośrednio Zakład Usług Parkingo-
wych KSM z siedzibą przy ul. Brzozowej  
tel. 32/201-05-94, 32/205-41-56.

                                                         
Całkowita  powierzchnia terenu Osiedla 

„Gwiazdy” KSM wynosząca prawie 46.400 m2, 
obejmuje tereny zielone o pow. 23.078 m2 - wraz 
z skwerami, skalniakami i placami zabaw oraz 
chodnikami i alejkami. Na terenie tym są również 
odpowiednio oznakowane cztery place zabaw tj. 
przy Al. Roździeńskiego Nr 88, Nr 90 oraz przy 
ul. Uniwersyteckiej Nr 25 i Nr 29 - wyposażone               
w urządzenia zabawowe, które co roku podda-
wane są przeglądom technicznym, konserwacji                 
i odnawianiu.

W obrębie naszego Osiedla - po dodatkowych 
modernizacjach - znajduje się obecnie ponad 700 
miejsc postojowych dla samochodów, na które 
składają się m.in.:
a)  parkingi niestrzeżone przy budynkach Al. 

Roździeńskiego 86A, 86, 88 i 90 zapewnia-
ją 270 miejsc,

b)  parking niestrzeżony przy al. Roździeńskiego 
Nr 86 - wzdłuż ekranu przy ul. Dudy Gracza      
może zapewnić postój dla 113 samochodów,

c)  parking strzeżony Zakładu Usług Parkingo-
wych KSM na 214 miejsc,

d)  miejsca postojowe i parkingi niestrzeżone  
przy budynkach na ul. Uniwersytecka 25  
i 29 posiadają 110 miejsc postojowych.

 Wyznaczone są również miejsca odpowied-
nio oznakowane do parkowania samocho-
dów dla osób niepełnosprawnych w ilości 
13 miejsc.

 ii. adMiniStRacJa  
OSiedla „GWiazdy” kSM

- znajduje się w  budynku przy Al. Roździeńskie-
go 86A w Katowicach, tel. 32-258-74-59,      

Obsługę Mieszkańców zapewniają:
n  Kierownik Administracji Osiedla,                                  
n  3 administratorów,
n  1 pracownik techniczny - mistrz,
n  3 konserwatorów,   

Gospodarze budynków na bieżąco zajmują 
się sprawami utrzymywania czystości i porząd-
ku w budynkach i ich otoczeniu. Na tablicach 
ogłoszeń w każdym budynku są stosowne infor-
macje odnośnie możliwości kontaktu z gospo-
darzem budynku.

Godziny pracy Administracji Osiedla „Gwiaz-
dy” KSM:
n  poniedziałek 8.00 - 16.00
n  wtorek          8.00 - 17.00
n  środa             8.00 - 17.00
n  czwartek       8.00 - 16.00
n  piątek            8.30 – 14.30       

                                                         
Wszelkie awarie - po godzinach pracy Admi-

nistracji - można zgłaszać do Serwisu Technicz-
nego KSM (pogotowie całodobowe) przy ul. 
Brzozowej 50 w Katowicach - tel. 32-25-82-075.

iii. klUb „POd GWiazdaMi”  
katOWickieJ SPÓłdzielni  

MieSzkaniOWeJ

mieści się  w budynku  przy al. Roździeńskie-
go 86A - tel. 32-203-50-56, który prowadzony 
jest przez osobę przygotowaną merytorycznie 
do tego zakresu działalności tj. przez Panią mgr 
danutę daniel - Kierownika Klubu KSM „Pod 
Gwiazdami”.

Godziny działalności Klubu:
n w miesiącach: ii, iii, iV, V,Vi, iX,X, Xi,Xii:
  od poniedziałku do piątku od 1300 – 1900

n  natomiast w trakcie prowadzenia tzw. „Akcji 
Zima” w styczniu oraz „Akcji Lato” od lipca 
do sierpnia Klub jest czynny od  poniedziałku 
do piątku od 1000  -  1500

iV. informacje  dodatkowe dotyczące  
administrowanych budynków przy  

al. Roździeńskiego nr 86a, 86, 88, 90  
i przy ul. Uniwersyteckiej nr  25 i 29 

     Dla bezpiecznego zamieszkiwania, w/w bu-
dynki wyposażone  są odpowiednio w:

1.  monitoring p.poż.  w budynkach przy al. 
Roździeńskiego Nr  88 i 90 połączony bez-
pośrednio ze Strażą Pożarną,

2. czujniki dk-1 oraz Hb 361 sygnalizujące 
nieszczelności  instalacji gazowej - dot. bu-
dynków przy al. Roździeńskiego 86A, 86, 
88, 90,

3.  system  automatycznego oddymiania 
budynków: al. Roździeńskiego Nr 86A, 
86,88,90 i ul. Uniwersytecka Nr 25 i Nr 29,

4.  drzwi  ppoż. o odporności ogniowej Ei-30  
w budynkach typu „Gwiazda” i  drzwi ppoż. 
o odporności ogniowej Ei-60 w budynkach 
przy ul. Uniwersyteckiej Nr 25 i ul. Uniwer-
syteckiej Nr 29.

5.  system oświetlenia awaryjnego dróg ewa-
kuacyjnych w przypadku braku zasilania-
elektroenergetycznego dla budynków al. 
Roździeńskiego Nr 86A, 86, 88, 90 oraz na 
parterach budynków przy ul. Uniwersyteckiej 
Nr 25 i Nr 29 w rejonie dźwigów Nr 25/ii i 
Nr 29/ii,

6.  dźwigi osobowe  po 3 szt. dla każdego bu-
dynku w tym po 1 dźwigu osobowo-towaro-
wym,

7.  instalację hydrantową tzw. „mokrą” - po 2 
piony Ø 80 w budynkach al. Roździeńskiego     
Nr 86A, 86, 88, 90 oraz po 2 piony  hydran-
towe Ø 80 w  budynkach przy  ul. Uniwer-
syteckiej Nr 25 i 29,       

8.  instalację  tzw. oświetlenia lotniczego na 
budynkach przy al. Roździeńskiego Nr 86A, 
86, 88, 90,

9.   monitoring osób i mienia w budynkach ty-
pu „Gwiazda”,

10. system dodatkowego zasilania w wodę do 
celów przeciwpożarowych o złączach 4 x 
Ø 75 zainstalowany jest w budynku przy al. 
Roździeńskiego 86A, w pozostałych  budyn-
kach – zgodnie z przepisami  pożarowymi – 
system ten będzie montowany systematycznie  
w kolejnych latach.
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Adres budynku

1 2 3
Uniwersytecka 25
Uniwersytecka 29
Roździeńskiego 86
Roździeńskiego 86a
Roździeńskiego 90
Roździeńskiego 88
Razem
* do dnia 31.12.2012

Razem koszty za 
lata 

1992 -2012*

Wpływy z odpisów 
za lata 

1997-2012*/**

1 045 779 1 503 681
3 544 781 1 547 064
5 834 511 2 636 343
5 794 386 2 526 332
6 064 773 2 537 202
6 153 829 2 525 707

28 438 059 13 276 328

     RObOty ReMOntOWe  
WykOnane  

W bUdynkacH OSiedla „GWiazdy”
W 2012 R. ORaz na teRenacH  

PRzyleGłycH
- finansowanie z Funduszu remontowego 

część „b”

i. Wymiana stolarki okiennej przedstawiała 
się następująco:

1.  Wymiana stolarki okiennej przez KSM
     -  w 9 mieszkaniach wymiana  39 szt. okien  

tj. 69,47  m2 , koszt obciążający fundusz „B” 
Osiedla  =  45.242 zł  

2.  Refundacja stolarki okiennej za wymienione 
przez Mieszkańców okna we własnym zakre-
sie:

 w  2 mieszkaniach  14 szt. okien tj. 24,29 m2

          koszt obciążający fundusz “B” Osiedla  =  
8.890 zł

 Ogółem wymienionych zostało  53 szt. okien  
w 11 mieszkaniach na łączną kwotę 54.132 
zł.

ii. Roboty murarskie  w tym m. in.:
 1. Wykonanie zaleceń kominiarskich w 

mieszkaniach budynków przy ul. Uniwersy-
teckiej  Nr 25 i Nr  29 oraz przy al. Roździeń-
skiego Nr 90 – koszt 4.408 zł

2.   Naprawa tynków przyziemia budynku al. 
Roździeńskiego 90 - pod pionami mieszkań 
Nr iii, iV,Vi, Viii  -  koszt 10.800 zł

3.   Przełożenie drzwi p.poż. na korytarzu loka-
torskim, na parterze budynku przy ul.Uniwer-
syteckiej 29 – koszt 8.856 zł

4.   Naprawa tynku wraz z pomalowaniem części 
korytarza na i piętrze budynku przy al. Roź-
dzieńskiego 90 - koszt  3.503 zł

5.  Remont tarasu Nr V w budynku przy al. Roź-
dzieńskiego 86A – koszt  32.000 zł

6.  Naprawy balkonów w budynkach al. Roź-
dzieńskiego 90 -2 szt, al. Roździeńskiego 
88– 3 szt. - koszt 7.560 zł /prace będą konty-
nuowane wiosną 2013 r.

     
iii. Roboty dekarskie
 Remont dachu budynku przy al. Roździeń-

skiego 86A metodą natryskową - „Nylon 
dekarski” firmy DACHERMANN – koszt  
52.665 zł

                                                                                                                                   
iV. Roboty malarskie
1.  Spłata rat za malowanie korytarzy, klatek 

schodowych i pomieszczeń przynależnych 
wraz z remontem holi na parterach  w  bu-
dynkach przy ul. Uniwersyteckiej 25 i al. 
Roździeńskiego Nr 90, 88, 86, 86A   - koszt 
592.404 zł

V.  Roboty instalacji wod-kan., gaz.

1.  Wymiana pionów kanalizacyjnych w bu-
dynku przy ul. Uniwersyteckiej 29 – część ii  
w segmencie od str. al. Roździeńskiego  - 
koszt 84.042 zł

2.  Wymiana pionów  kanalizacyjnych – kuchen-
nego i łazienkowego w pionie mieszkań iV 
R w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 25 – 
koszt  17.980 zł

Vi. Roboty elektryczne
1.  Remont instalacji oświetleniowej na kory-

tarzach lokatorskich 13-tu pieter budynku 
przyul. Uniwersyteckiej 29 w segmencie pół-
nocnym (od str. al. Roździeńskiego ) -  koszt 
26.600 zł                                              

2.  Przełożenie instalacji elektrycznej oświetle-
niowej w dwóch klatkach technicznych – bu-
dynku przy ul.Uniwersyteckiej 29 wraz z wy-
mianą przewodów zasilającychw miejscach 
kolidujacych z przewodami kominowymi.– 
koszt 6.295 zł

Vii. Roboty na instalacji domofonowej
1.  Wymiana instalacji domofonowej w budynku 

przy ul. Uniwersyteckiej 29 w segmencie pół-
nocnym ( od str. al. Roździeńskiego ) - koszt  
8.694 zł

Viii.  Roboty związane z remontami dźwigów 
osobowych

1.  Remont dźwigów Nr ii w budynkach przy 
al. Roździeńskiego 86,88 wraz z montażem  
UPS-ów – koszt 307.562 zł      

2.  Wymiana szczęk hamulca w dźwigu Nr i w 
budynku przy ul. Uniwersyteckiej 25 – koszt 
1.220 zł

                 
iX. Mała architektura:
1.  Naprawa chodników przy  budynku przy al. 

Roździenskiego 86  i wykonanie ich w całości
        z kostki brukowej betonowej – koszt 12.700 zł
2.  Naprawa schodów terenowych przy budynku 

Uniwersytecka 29 na skarpie w kierunku
       kładki dla pieszych DTŚ, 

od str.północno–zachodniej, 
z tyłu budynku  od str. za-
chodniej

       - koszt 12.710 zł     
X.  inne
1.   Zamontowano 218 szt.  na-

wiewników higrosterowa-
nych  w budynkach Osiedla 
„Gwiazdy” KSM – koszt 
38.072 zł

2.   Wymieniono 20 szt czujni-
ków gazu DK-1 i HB-361 w 
budynkach przy al. Roździeń-
skiego Nr  86A, 86,  88 i 90  
- koszt  5.357 zł.

3.  Wymieniono 5 szt. zaworów hydrantowych w 
budynkach przy al. Roździeńskiego 86, 88,90

       - koszt 1500 zł
 Ogółem wydatki z funduszu remontowe-

go „B” w roku 2012  zamknęły się kwotą  
1.381.707,24 zł  przy wpływach  1.301.369,90 
zł i bilansie otwarcia roku 2012 wynoszącym 
146.199,49 zł, co pozwoliło zamknąć rok wy-
nikiem dodatnim.

     
Roboty remontowe wykonane  

w budynkach Osiedla „Gwiazdy” w 2012 r.     
- finansowanie  z Funduszu remontowego 

część „a”
                    
W ramach miesięcznych odpisów na f. rem. 

część „A” w zasobach Osiedla „Gwiazdy” KSM 
wykonane zostały następujące prace:
1.  Remont przewodów wentylacyjnych w bu-

dynku  przy ul. Uniwersyteckiej 29 w seg-
mencie  pólnocnym (segment od str. Roź-
dzieńskiego) wraz z montażem drzwi ppoż. o 
odporności ogniowej Ei-60 - koszt 1.535.230 
zł.

2.  Wymiana legalizacyjna wodomierzy – mon-
taż uzupełniajacy      - koszt 1.600 zł. 

3.  Wymiana podzielników kosztów c.o.( 10% 
kosztów)                             - koszt 31.299 zł.

4.  Remont dźwigów w budynkach przy al. Roź-
dzieńskiego Nr 86,88   (50% kosztów)               

- koszt   307 562 zł.
 RazeM:                                    1.875.691 zł.

     zestawienie kosztów ulepszeń i prac ponie-
sionych w okresie od roku 1992 do 31.12.2012 z 
centralnej części funduszy remontowych Spół-
dzielni (remontów kapitalnych + fundusz „a” 
oraz naliczonych wpływów z odpisów na dzia-
łania energooszczędne  i termomodernizacyjne                    
z uwzględnieniem środków przeksięgowanych 
z funduszu remontowego część „b”. (wg kosz-
tów w dacie poniesienia, w zł ) – zamieszczamy 
w tabeli poniżej.
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Zestawienie nie uwzględnia kosztów wymiany 
wodomierzy i podzielników c.o.

Saldo ogółem osiedla na dzień 31.12.2012  
wynosi                                         - 15.161.731 zł

Saldo jednostkowe na dzień  31.12.2012  wy-
nosi                                     - 269,60 zł/ 1 m2 p.u.

Równocześnie należy zwrócić uwagę, że 
zaległości ogółem w opłatach za lokale miesz-
kalne, lokale użytkowe  i garaże na dzień 
31.12.2012 roku wyniosły  673.532 zł w tym za-
ległości bieżące 308 126 zł, zasądzone 242.182 
zł i sporne 123.224 zł. zaległości zwiększyły 
się w stosunku do roku 2011, mimo  zwiększe-
nia działań ze strony Spółdzielni w tym i Ra-
dy Osiedla, mających na celu egzekwowanie 
należności od dłużników tj. osób płacących z 
opóźnieniem opłaty za mieszkania bądź za lo-
kale użytkowe.

zaległości w opłatach tylko za lokale 
mieszkalne na dzień 31.12.2012  r. wyniosły 
497.280,80 zł i w sumie wzrosły w stosunku do 
2011 roku. Na poszczególnych budynkach zale-
głości kształtowały się następująco :  
1.  Roździeńskiego 86a –   83 438,67zł  w 2011 

r było 77.527,82 zł
2.  Roździeńskiego 86  –  190 284,33 zł  w 2011 

r. było 206.992,75 zł (zmniejszyły się)
3.  Roździeńskiego 88  –  48.569,73 zł  w 2011 

r. było 34 965,90 zł  
4.  Roździeńskiego 90  –  109.645,72 zł   w 2011 

r. było  99.132,42 zł
5.  Uniwersytecka 25  –     31.586,34 zł   w 2011 

r  było  28.918,66 zł  
6. Uniwersytecka 29  –     33.756,01 zł   w 2011 

r. było 25.060,31 zł  

ekSPlOatacJa POdStaWOWa  
W 2012 ROkU

a)  roczne koszty obsługi osiedla, obejmujące 
głównie koszty administracyjne i bieżące - 
w tym:

     koszt osobowe z narzutami, koszty bhp, 
transportu, utrzymania pomieszczeń admini-
stracyjnych, koszty materiałów biurowych i 
przedmiotów nietrwałych , opłat pocztowych,  
bankowych, telekomunikacyjnych i innych  - 
wyniosły  364.023 zł.

b)  koszty w zakresie zatrudnienia pracowni-
ków fizycznych, materiałów konserwują-
cych, opłat podatkowych od nieruchomości, 
opłat za wieczyste użytkowanie terenów, 
czyszczenie kominów (okresowe i bieżą-
ce), ubezpieczenia rzeczowe, pielęgnacja 
terenów zielonych, odśnieżanie, kontrola 
szczelności instalacji gazowej, deratyzacja, 
dezynfekcja, dewastacji, ochrona pożarowa 
budynku, usługi dozoru mienia, utrzymanie 
pogotowia  technicznego i  inne,  zamknęły 
się kwotą  947.358 zł.

c)  koszty energii elektrycznej, wody i kanali-
zacji, wywozu nieczystości, usług gospoda-

rzy,  odczyty wody, konserwacji dźwigów, 
konserwacji domofonów, opłata za sygnał     
podstawowy TV - wyniosły 2.148.945 zł.

Wydatki poniesione na eksploatację w ro-
ku 2012 zamknęły się kwotą  3.460.326 zł przy 
wpływach  3.695.720 zł. i bilansie otwarcia roku 
2012, który wynosił  78.584 zł – wynik roku za-
kończył się również wynikiem dodatnim.

                             
inne  działania zRealizOWane  

W OSiedlU „GWiazdy” kSM

1.  Na przełomie lipca/sierpnia 2012 r.,  na wjeź-
dzie na parking przy ekranach od strony ul. 
Dudy-Gracza zamontowano  2 szt. słupków 
parkingowych wraz z systemem zabezpie-
czeń  i oznakowań, wydzielając część pół-
nocną (po prawej strony wjazdu) wyłącznie 
dla Mieszkańców Osiedla „Gwiazdy” KSM. 
Bliskość Uniwersytetu Śląskiego – Wydzia-
łu Prawa oraz Uniwersytetu Ekonomicznego 
powoduje zajmowanie większej ilości miejsc 
postojowych przez studentów, uniemożliwia-
jąc korzystanie z przedmiotowego parkingu 
Mieszkańcom Osiedla „Gwiazdy” KSM.

   Ponadto dla ograniczenia parkowania samo-
chodów na terenie KSM przez osoby trzecie,     
zamontowano również słupek parkingowy od 
strony południowej budynku al. Roździeń-
skiego 90, ograniczając parkowanie samo-
chodów na alejce asfaltowej  w pobliżu placu 
zabaw.

2.  Za zgodą KSM, dnia 10 grudnia 2012 r. na 
terenie Osiedla „Gwiazdy” KSM  przeprowa-
dzone zostały bezpłatne badania mammogra-
ficzne dla kobiet w wieku od 50-69 lat.

    Badania prowadzone były w mammobusie 
ustawionym przy budynku al. Roździeńskie-
go 90, od strony pawilonu handlowego al. 
Roździenskiego 88A.      

  załOŻenia działalnOści    
GOSPOdaRczeJ, SPOłeczneJ    
i kUltURalneJ dla OSiedla   

na   2013  ROk

1.  W zakresie założeń dotyczących remontów 
Osiedla „Gwiazdy” KSM Rada Osiedla przy-
jęła  Plan Remontów Uchwałą Nr 170/5/2012 
dnia 14.11.2012. określającą zakres robót-
przewidzianych do  wykonania w 2013 ro-
ku na kwotę 1.230.200 zł przy planowanych       
wpływach 1.405.870 zł, uwzględniających 
B.O. w wysokości  2.500 zł.

 Szczegółowy plan remontów wywieszony 
został na tablicach ogłoszeń we wszystkich   
budynkach Osiedla „Gwiazdy” kSM.                                                        

2.  W zakresie eksploatacji zamierzenia i po-
trzeby finansowe zostały przyjęte przez Ra-
dę Osiedla Uchwałą Nr 171/6/2012 z dn. 
14.11.2012, które po stronie planowanych 
wpływów zamykają się kwotą 6.682.210 zł, 

przy  planowanych kosztach  6.405.550 zł .    
3.  Odnośnie planów i zamierzeń rzeczowo fi-

nansowych działalności społeczno – kultural-
nej osiedla, Rada Osiedla „Gwiazdy” KSM 
Uchwałą Nr 169/4/2012 z dnia 14.11.2012 
przyjęła:

 „Plan rzeczowo-finansowy działalności spo-
łecznej i kulturalnej, w którym po stronie 
wpływów przyjęto kwotę 70.600 zł, po stro-
nie kosztów kwotę 68.300 zł. Przy bilansie 
otwarcia roku 2013 wynoszącym 2.300 zł 
planowany wynik roku 2013 wraz z bilan-
sem otwarcia będzie wynosił 0,00 zł.

informacja administracji Osiedla n/t re-
alizacji ustawy z dnia 14.06.2007 o zmianie 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw (z póź-
niejszymi zmianami ), obowiązującej od dnia 
31.07.2007:

zgodnie z w/w ustawą Mieszkańcy naszego 
osiedla podpisali na dzień 31.12.2012 543 akty 
notarialne odrębnej własności, w tym 541 aktów 
notarialnych dot. odrębnej własności mieszkań i 
2 akty notarialne dot. odrębnej własności gara-
ży wbudowanych.

zaMieRzenia  ReMOntOWe   
na  2013 ROk

Plan Remontów na 2013 rok dla Osiedla  
„Gwiazdy” KSM   został przyjęty i zatwierdzony  
przez Radę  Osiedla „Gwiazdy” KSM  - Uchwa-
łą  Nr 170/5/2012 dnia 14.11.2012 i przewiduje 
wykonanie w 2013 roku następujących robót:

i. W y m i a n a  s t o l a r k i  o k i e n n e j :                                                                                  
45.000 zł

n Realizowana przez spółdzielnię      18.000 zł
n Realizowana przez członków spółdzielniwe 

własnym zakresie (refundacje)   26.500 zł

ii.  Remont stolarki drzwiowej realizowanej 
przez spółdzielnię                              5.000 zł

n Remont drzwi p.poż w budynkach przy 
al. Roździeńskiego 86A, 86, 88, 90                                                                       
5.000 zł           

                                                                                         
iii. Roboty dekarskie                          65.000 zł
n Remont dachu budynku al. Roździeńskiego 

86                                                    60.000 zł
n Naprawy bieżące na dachach  budynków: 

przy al. Roździeńskiego Nr 88 oraz przy ul. 
Uniwersyteckiej 25                          5.000  zł                                       

V . Roboty murarsko-tynkarskie     127.200 zł
 w tym m.in.          
1. Wykonanie zaleceń kominiarskich po prze-

glądach SPK dot. wszystkich budynków 
10.000 zł

2.  Remont  tarasu 1 szt. ( pion iV) al. Roździeń-
skiego 88                                        32.000 zł
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3.  Naprawy tynków, sufitów, posadzek w piw-

nicach komorach zsypowych R. 86A, 86, 88, 
90, U. 25,29                                      1.000 zł

4.  Naprawa tynków przyziemia w budynku 
przy ul. Uniwersyteckiej Nr 29    3.000 zł

5.  Naprawa balkonów i balustrad w budynkach 
przy al. Roździeńskiego 86A, 86, 88,90 oraz 
Uniwersyteckiej Nr 25 i 29              75.000 
zł                                                                    

6.  Remont pionów zsypowych w budynku przy 
al. Roździeńskiego 88                     1.200 zł

7.  Wykonanie prac wynikających z „Protoko-
łów kontroli okresowej stanu techn. Spraw-
ności obiektu - bud. Mieszk.”            5.000 
zł

n Uwaga: W 2012 r. kontynuowany był re-
mont przewodów wentylacyjnych  i malo-
wanie budynku przy  ul. Uniwersyteckiej 29. 
Prace powyższe  realizowane są w ramach 
Strategii Ekonomicznej KSM  i finansowane  
z funduszu remontowego część „A”. Zakoń-
czenie w/w robót planowane jest na lipiec/
sierpień 2013 r.

Vi. Roboty malarskie             593.000 zł

n Kontynuacja spłaty rat kredytu za malowanie 
budynków al. Roździeńskiego 86A, 86, 88, 
90                    529.640 zł

n ul. Uniwersytecka 25                     63.360 zł

       Na ukończeniu są prace związane z malowa-
niem wewnątrz budynku przy ul. Uniwersy-
teckiej 29, gdzie w 2012 r. zostały pomalo-
wane korytarze przy mieszkaniach w seg-
mencie od strony Al. Roździeńskiego oraz 
klatka schodowa wraz z lamperią i balustra-
dami schodowymi.  Również zamontowane 
zostały metalowe płyty na dylatacjach klatki 
schodowej a po zakonczeniu tych robót po-
malowane zostanie wnętrze wiaty budynku.                                                                       

 Ponadto w ramach kompleksowego remontu 
budynku przy ul. Uniwersyteckiej 29 – wy-
konane zostały prace związane z wymianą 
pionów kanalizacyjnych, uporządkowaniem 
starych instalacji elektrycznych, instala-
cji domofonowej i dzwonkowej – zgodnie  
z wymogami odpowiednich przepisów w 
tym zakresie.

                                                                                                                             

Vii. Roboty instalacyjne wod – kan, gaz                                                                   

158.000 zł

 w tym m.in. przewidziane środki na:

1.  Wymianę pionów kanalizacyjnych w budyn-
ku przy ul. Uniwersyteckiej 25    100.000 zł

2.  Wymianę pionów wodnych  R.86A, 86, 88,
90                                                    40.000 zł  

3.  Montaż hydrantów w budynku przy    ul. 
Uniwersytecka 29                              3.000 zł                                                                                         

4.  Montaż inst. P.POŻ zgodnie z przepisami po-
żarowymi  w budynku przy al. Roździeńskie-
go 86                                               15.000 zł

X. elewacje      2.000 zł

1.  Naprawy bieżące w budynkach przy al. Roź-
dzieńskiego Nr 86A, 86, 88 i 90 oraz ul. Uni-
wersyteckiej 25

                                                                 

Xi. Mała architektura                                    5.000 zł

1.  Naprawa alejek asfaltowych, chodników  i 
dróg dojazdowych przy ul. Uniwersyteckiej 
25 oraz przy al. Roździeńskiego 86A, 86, 88, 
90.             

Xii. Remonty dźwigów                       82.000 zł

        w tym mi.n                                                                                                                                      

n Remonty dźwigu  Nr i  al. Roździeńskiego 

86A                                                17.000 zł

n Montaż 3 szt. UPS w dźwigach zainstalowa-

nych w budynku przy al. Roździeńskiego 86

A                                                    15.000 zł

n Spłata kredytu  na remonty dźwigów R.86/

iii i R.88/iii                                   40.000 zł                                                                                                                                    

4.   Naprawy bieżące dźwigów przy al. Roź-

dzieńskiego 86A,86,88,90                5.000 zł                                                                                                                         

5.   Naprawy bieżące dźwigów  przy ul. Uniwer-

syteckiej 25 i 29                               5.000 zł

                                                                       

   Administracja Osiedla „Gwiazdy” KSM 

dziękuje Mieszkańcom i Radzie Osiedla za bar-

dzo dobrą współpracę, konstruktywne uwagi w 

bieżących działaniach na rzecz naszego osiedla, 

co wpływa niewątpliwie na sprawniejsze i sku-

teczniejsze działanie.

Dziękujemy także Pracownikom Serwisu 

Technicznego KSM za bardzo dobrą i sprawna 

obsługę, szczególnie w sytuacjach wymagają-

cych szybkiego i skutecznego usuwania awa-

rii, związanych z naszymi zasobami mieszka-

niowymi.

Kierownik administracji
Osiedla „Gwiazdy” KsM
inż. witOld  BRaun
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Mieszkańcy Osiedla „Gwiazdy” 
Katowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej w roku 2012 sko-

rzystali z różnych form i imprez przy-
gotowanych dla nich przez Klub „Pod 
Gwiazdami” Katowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej.

W Klubie, styczeń i luty to tradycyjnie 
„Akcja Zima”, w ramach której odbyła 
się większość z zaplanowanych imprez, 
jak „Pchli targ”, następnnie spotkanie  
z Paniami z Klubu Kreatywnych z oka-
zji Dnia Wegetarianina w cztery kar-
nawałowe wieczory w Klubie zapewni-
liśmy Mieszkańcom muzykę taneczną  
i dobrą zabawę.

Ferie zimowe rozpoczęliśmy wyciecz-
ką do Panewnik i do „Izby Leśnej”.  
W ferie odbył się konkurs kolęd i pasto-
rałek, było wyjście do kina na film “Kot 
w Butach”, wyjazd do kręgielni i wy-
prawa do stadniny koni. Ponadto dzie-
ci chętnie tworzyły prace plastyczne w 
Klubie ale jeszcze chętniej brały udział 
w wyjściach na basen a ferie zakończyli-
śmy przebieraną zabawą karnawałową.

Wiosenne imprezy związane były z ob-
chodami Dnia Kobiet, Dnia Mężczyzn  
i Dnia Teściowej natomiast zakończo-
ne zostały dwoma konkursami: na naj-
piękniejszą palmę, którą jak co roku wy-
konywali dorośli świetnie się przy tym 
bawiąc a wiosenne ozdoby wielkanoc-
ne wykonane zostały przez dzieci. Ta-
kie przygotowania prac w Klubie „Pod 
Gwiazdami” pozwoliły godnie i z rado-
ścią świętować Wielkanoc a ponadto 
podczas uroczystości wystąpiły dzieci z 
Przedszkola nr 67.

W Parku Śląskim zwiedziliśmy Wio-
senną Wystawę Kwiatów a jesienią by-
liśmy uczestnikami „Kongresu  –  Oby-
watel Senior”. Z okazji  Dnia Ochrony 
Zabytków 18 kwietnia odbył się spacer 
po Katowicach „Szlakiem Moderny”. 
Wraz z Seniorami zwiedziliśmy wystawy 
w Centrum Scenografii Polskiej i Mu-
zeum Śląskim.

Majówkę rozpoczęliśmy 2 maja ob-
chodami Dnia Flagi, świętowaliśmy nad 
stawem „Upadowy” na Zawodziu, po 
czym zwiedziliśmy ekspozycję obrazów 
w „Szybie Wilsona”. Również w maju  od-
były się: wyjazd do Browaru w Tychach, 
do Wisły Uzdrowisko i do Krakowa na  
imprezy związane z „Nocą Muzeów”.

Na początku czerwca dla dzieci zor-
ganizowana została impreza plenerowa 

a dla dorosłych uczestników spotkanie 
z okazji Dnia Sąsiada - zwiedzanie Ko-
palni “Guido” w Zabrzu oraz spotkanie 
w “Rybaczówce”.

Rok 2012 to 55-rocznica Katowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej i w 
ramach obchodów w czerwcu odbył się  
w Klubie „Rodzinny turniej tenisa stoło-
wego” będący rozgrzewką przed Dniem 
Sportu zorganizowanym przez Klub „Pod 
Gwiazdami” w dniu 14 czerwca 2012 ro-
ku, na boisku Szkoły Podstawowej nr 2. 
Część rozgrywek sportowych odbyła się 
w szkole na sali gimnastycznej a druga 
część w Klubie. Nasi młodzi klubowicze, 
wspólnie z dziećmi z Klubu „Trzynast-
ka” - z okazji 55-lecia KSM wykonały 
pracę przestrzenną, makietę pod nazwą 
“Osiedle moich marzeń”. Na uroczystym 
jubileuszowym spotkaniu w naszym 
Klubie, które odbyło się w październiku 
odczytane zostały prace konkursu lite-
rackiego, wyświetlony został film zwią-
zany z jubileuszem KSM p.t. „Mieszkać 
godnie” oraz wspomnienia związane  
z KSM przedstawiła Pani Alicja Bytom, 
jak również odczytane zastało wspo-
mnienie Pana Henryka Adlera opisujące 
osiedla KSM, a także wiersz pani Mał-
gorzaty Krzyż Pastuszko.

W wakacje zorganizowane zostały wy-
prawy do Skansenu i do Planetarium w 
Parku Chorzowskimi a upały zachęca-
ły do wyjść nad wodę między innymi na 
basen MOS, basen przy ulicy Rolna oraz 
na kąpielisko „Bugla”. Bardzo ciekawe 
dla dzieci były spacery po Katowicach  
i zwiedzanie m.in. Urzędu Wojewódz-
kiego oraz Zajezdni Tramwajowej wraz 
z przejażdżką tramwajem szkolenio-
wym. Udane były wycieczki autobuso-
we do Tarnowskich Gór, Ojcowa, Groty 
Łokietka i Pieskowej Skały oraz do Kra-
kowa gdzie dzieci uczestniczyły w rejsie 
po Wiśle. Lato zakończyliśmy zabawą w 
Parku „Zadole” i podchodami w Parku 
Kościuszki.

Jesienne spotkania w Klubie „Pod 
Gwiazdami” to piosenki i śpiewy bie-
siadne natomiast miłym akcentem 
spotkań były odwiedziny zespołu „We-
sołe Kumoszki” i „Alle babki” z Klubu 
KSM „Centrum”. Dla dorosłych klubo-
wiczów zorganizowany został Dzień Se-
niora, Andrzejki,  Barbórka i tradycyjnie 
„Spotkanie Opłatkowe”, które uświetnił 
występ dzieci z Przedszkola nr 67.  Dla 
dzieci zorganizowano spotkania z okazji 

Dnia Dyni, Dnia Postaci z Bajek, Dnia 
Kredki i Dnia Misia oraz Mikołajki.

W minionym roku w Klubie „Pod 
Gwiazdami” KSM działały sekcje Klub 
Seniora, Klub Kreatywnych, Klub Kino-
maniaka, Gimnastyka dla Pań, Gimna-
styka dla Dzieci, zajęcia komputerowe 
dla dorosłych oraz zajęcia plastyczne 
dla dzieci.

W 117 imprezach przewidzianych w 
planie działalności społeczno – kultural-
nej klubu, zrealizowanych w 2012 roku 
wzięło udział 1116 uczestników. Nale-
ży wspomnieć, że dzięki nielicznym 
sponsorom można było zorganizować 
więcej imprez - za co sponsorom ser-
decznie dziękujemy.

Wpływy środków finansowych na 
działalność społeczno -kulturalną Klu-
bu KSM „Pod Gwiazdami” to głównie od-
pisy eksploatacyjne z powierzchni użyt-
kowej mieszkań (8 gr/m2 ), drobne od-
płatności za udział w imprezach i  sek-
cjach oraz za korzystanie z pomieszczeń 
klubowych a także skromne darowizny i 
dofinansowania wewnętrzne KSM. 

Poniesione koszty na działalności 
społeczno – kulturalnej Klubu za rok 
2012  wyniosły 65.956 zł przy wpły-
wach 65.076 zł, co dało ujemny wynik 
- 880 zł.

Plan rzeczowo finansowy działalno-
ści społeczno – kulturalnej Klubu „Pod 
Gwiazdami” KSM na 2013 rok zakłada 
wpływy w wysokości 70.600.00 zł, któ-
re przeznaczone sa na organizację form 
stałych i imprez dla około 1300 uczest-
ników jak również na pokrycie kosztów 
rocznej eksploatacji Klubu.

Wszelkie bieżące informacje o dzia-
łalności Klubu „Pod Gwiazdami” KSM 
są prezentowane w postaci plakatów na 
tablicach ogłoszeń w budynkach na-
szego osiedla, w internecie jak również 
można je uzyskać osobiście w siedzibie 
Klubu przy al. Roździeńskiego nr 86a 
od poniedziałku do czwartku w godzi-
nach od 14.30 do 19.00 oraz od 14.00 
do 19.00 w piątek,  lub telefonicznie  tel. 
32 203 50 56.

Serdecznie zapraszamy do udziału w 
imprezach organizowanych przez Klub 
KSM „Pod Gwiazdami” w ciągu całe-
go roku.

Kierownik
Klubu „Pod Gwiazdami”
mgr danuta daniel
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WNIOSEK Nr 1

– Wnioskuję o zainstalowanie  
w windach budynków al. Roździeń-
skiego 86A, 86, 88, 90,  ul. Uniwer-
sytecka 25,29 kamer bezprzewodo-
wych  dla zapewnienia bezpieczeń-
stwa osób i czystości kabin wind.

– W związku z bardzo szerokim 
i kosztownym zakresem wniosku, 
obejmującym wszystkie budynki na- 
szych zasobów – wobec równoczesn-
ego braku odpowiednich środków fi-
nansowych na ten cel - Rada Osiedla 
wraz z Administracją po wykonaniu do-
datkowych analiz ekonomiczno- tech-
nicznych będą przed podjęciem sto-
sownych decyzji monitorować stan 
bezpieczeństwa i porządku w kabi-
nach dźwigowych. Możliwości finan-
sowe w najbliższym czasie mogłyby się 
poprawić w przypadku zmniejszenia 
zadłużeń użytkowników lokali w za-
kresie bieżących opłat związanych z 
użytkowanymi lokalami.   

WNIOSEK Nr 2

– Problem zamknięcia parkingu 
przy ekranach przekazać do rozpa-
trzenia na specjalne zebranie Rady 
Osiedla z udziałem zainteresowa-
nych mieszkańców osiedla.

– Zgodnie z wnioskiem Rada Osied-
la  na Plenarnym posiedzeniu w dniu 
23.05.2012 r. - przy udziale zaintere-
sowanych mieszkanców - rozpatrywała 
ponownie tamat zamknięcia parkingu 
i w wyniku dyskusji  podjęto decyzję o 
sukcesywnym montażu słupków na par-
kingu pod ekranami wzdłuż  ul.Dudy  
Gracza.

W III kwartale 2012 r. wniosek został 

zrealizowany zgodnie z ustaleniami  

przyjętym na w/w Radzie Osiedla.,  tj. 

zamontowane zostały w I etapie słupki 

parkingowe z systemowym kluczem, 

oddzielajace  połowę przedmiotowego 

parkingu.

Kierownik administracji

Osiedla „Gwiazdy” KsM

inż. witOld  BRaun


