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Materiały sprawozdawcze  

na Zebranie Osiedlowe  

Osiedla ŚRÓdMieŚCie

Obrady w środę, 11 grudnia 2013 roku,  

o godz. 1600, w Sali Integracyjnej 

Osiedla „Śródmieście”

w  Katowicach, ul. Poniatowskiego 14b

(Ciąg dalszy na str. 2)

Sprawozdanie zarzĄdU
KaTowiCKieJ SpÓŁdzieLni MieSzKanioweJ

z dziaŁaLnoŚCi w 2013 roKU
SzANOWNI SPÓłDzIELCY!

Zarząd Katowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej, zgodnie z postanowie-
niami § 94 ust. 3 Statutu KSM, 

przedstawia niniejszym Członkom KSM 
okresową (roczną) informację sprawoz-
dawczą o działalności Spółdzielni w 2013 
roku i sytuacji ekonomicznej naszego 
przedsiębiorstwa spółdzielczego. Zawarte 
w informacji dane zostały sporządzone na 
bazie sprawozdań za okres od 1.01.2013 
r. do 30.09.2013 r. oraz przewidywanego 
wykonania w IV kwartale 2013 roku.

Działalność Spółdzielni w okresie spra-
wozdawczym koncentrowała się na reali-
zacji założeń objętych rocznym planem 
gospodarczo-finansowym oraz działalności 
społeczno-kulturalnej i oświatowej zaktu-
alizowanym przez Radę Nadzorczą KSM 
– w ślad ze zmianami dokonanymi przez 
Rady Osiedli – w październiku 2013 r. – 
Uchwałą nr 73/2013, a także na zatwier-
dzonej przez Walne Zgromadzenie KSM 
Strategii Ekonomicznej KSM oraz na wy-
konywaniu długoterminowych i bieżących 
zaleceń organów samorządowych, jak też 
innych wynikających z obowiązujących 
przepisów i ustaw, w tym m. in. tych, 

które zalecały lub nakazywały poddanie 
się określonym kontrolom i lustracjom. 

Wspomniana wcześniej potrzeba aktu-
alizacji rocznego planu działalności KSM 
przez Radę Nadzorczą została wywołana 
głównie ekonomicznymi skutkami wdroże-
nia tzw. „ustawy śmieciowej”, aktualizacją 
rozliczeń wynikających z wewnętrznych 
regulaminów KSM, w tym dotyczących 
działalności społeczno-kulturalnej i oświa-
towej oraz innych.

Na przestrzeni 2013 roku Spółdziel-
nia prowadziła – w znacznej mierze jako 
kontynuację działań – prace związane z: 
1. realizacją zadań ujętych w planach 

rocznych uchwalonych przez Radę 
Nadzorczą i Walne Zgromadzenie, 
uszczegółowionych w planach wycin-
kowych określonych dla wydzielonych 
na wewnętrzny rozrachunek jedno-
stek organizacyjnych, tj. Centrum 
Zarządzająco-Usługowego, Zakładów 
Celowych, Osiedli i placówek społecz-
no-kulturalnych i oświatowych,

2. dążeniem do uzyskania właściwych 
relacji i wskaźników ekonomicznych 
oraz utrzymania stabilnej sytuacji 
finansowej Spółdzielni,

3. prowadzeniem czynności organizacyj-
no-prawnych i finansowych niezbęd-
nych do realizacji wniosków członków 
związanych z dalszym przekształce-
niem lokali spółdzielczych na ich 
odrębną własność, przygotowaniem 
i podejmowaniem kolejnych uchwał 
Zarządu określających odrębną wła-
sność lokali w poszczególnych nieru-
chomościach budynkowych, bieżącą 
aktualizację uchwał podjętych w po-
przednich latach dostosowującą ich 
treść do zachodzących w tym okresie 
zmian w strukturze osób uprawnio-
nych do lokali oraz kontynuowaniem 
prac zmierzających do uporządko-
wania spraw terenowo-prawnych dla 
wszystkich nieruchomości spółdziel-
czych i mienia spółdzielczego,

4. dążeniem do uzyskania korzystnych 
dla Spółdzielni i Spółdzielców za-
pisów w nowo opracowanych przez 
Radę Miasta planach zagospoda-
rowania przestrzennego Katowic,  

1.  Otwarcie Zebrania, wybór Prezydium Ze-
brania Osiedlowego, zapoznanie z porząd-
kiem obrad Zebrania oraz wybór Komisji: 
Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej.

2.  Okresowe sprawozdania:
a)  Zarządu z działalności w roku 2013, 
b)  Rady Osiedla z działalności w roku 2013,
c)  kierownictwa Osiedla z działalności Ad-

ministracji Osiedla w roku 2013,  w tym                       
z realizacji wniosków uchwalonych przez 
poprzednie Zebranie Osiedlowe.

3.  Przedstawienie projektu osiedlowego planu 
działalności gospodarczo-finansowej i spo-
łeczno-kulturalnej na 2014 rok.

4.  Dyskusja.
5.  Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i uchwa-

lenie wniosków odnośnie do działalności gos- 
podarczej, społecznej i kulturalnej Osiedla.

6.  Zakończenie Zebrania.

ZARZĄD
KATOWICKIEJ  
SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ

porzĄdeK obrad
zebrania oSiedLowego 

Wykres nr 1
Struktura wartości majątku trwałego kSm w 2013 roku

budynki i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej    264.897 tys. 

zł, tj. 92,21%

grunty własne i prawa 
wieczystego użytkowania 
19.939 tys. zł, tj. 6,94%

pozostałe środki trwałe (dźwigi 
i urządzenia) 2.438 tys. zł, tj. 

0,85%

Struktura wartości majątku trwałego KSM w 2013 roku
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a w szczególności – bieżące śledzenie 
i analizowanie projektowanych za-
pisów, opiniowanie i wnioskowanie 
zmian w tym zakresie, podejmowanie 
niezbędnych interwencji, itp.,

5. bieżącym monitorowaniem i analizo-
waniem warunków wykonawczych 
zakresu rzeczowego i finansowego 
zadań remontowych i modernizacyj-
nych, mających na względzie niez- 
będne oszczędności i minimalizację 
wydatków z funduszu remontowego 
(część „A” i część „B”).

Rok 2013, podobnie jak lata poprzednie, 
zapisał się niestety jako kolejny rok nie-
przychylnych dla spółdzielczości trendów 
w zakresie zmian legislacyjnych, a zwłasz-
cza dotyczącej nas sfery mieszkaniowej, 
podważających dorobek i dokonania wielu 
pokoleń spółdzielców oraz wypracowa-
nych przez nich zasad funkcjonowania 
organizacji spółdzielczych.

Zauważalne było również dalsze po-
stępujące pogarszanie się warunków 
prowadzenia działalności gospodar-
czej przez polskie spółdzielnie. Z tych 
względów nasza Spółdzielnia czynnie 

misję Nadzwyczajną ds. ustaw spół-
dzielczych wysłuchaniu publicznym 
dotyczącym tych projektów ustawowych 
oraz w konferencjach i spotkaniach z po-
słami obejmującymi tematykę istotną 
dla ruchu spółdzielczego i dla przyszłych 
uregulowań prawnych. 

Występujące w gospodarce krajowej, jak 
i lokalnej, niekorzystne zjawiska o kryzy-
sogennym charakterze powodowały ko-
nieczność permanentnego monitorowania 
wydatków działalności, podejmowania 
renegocjacji obowiązujących umów, jak 
również aktualizacji części regulaminów 
wewnętrznych Spółdzielni dostosowują-
cych je do zmieniającego się prawa wa-
runków gospodarczych.

Wiele dodatkowej pracy wymaga-
ło wprowadzenie od lipca br. Uchwały 
– podjętej przez Radę Miasta Katowi-
ce – na mocy znowelizowanej ustawy 
o utrzymaniu i porządku w gminach (zo-
bowiązywała ona gminy do utrzymania 
czystości i porządku na swoim terenie, 
w tym wyboru firm świadczących usłu-
gi związane z wywozem nieczystości, 
określenie dla wszystkich mieszkańców 
i zarządców nieruchomości wysokości 
opłat z tego tytułu, itp.). Mając na uwadze 

wania stanów zamieszkania w poszcze-
gólnych nieruchomościach i lokalach  
(a w ślad za tym druk nowych informacji 
o opłatach za lokale, itd.). 

Pomimo występowania w bieżącym dzia-
łaniu przytoczonych szczątkowo licznych 
niekorzystnych uwarunkowań zewnętrz-
nych i wewnętrznych naszej Spółdziel-
ni, udało się podsumować mijający rok 
relatywnie pozytywnymi wynikami, jak 
również odnotować zauważalną poprawę 
poziomu utrzymania zarządzanych przez 
Spółdzielnię zasobów mieszkaniowych. 

Roczne sprawozdanie finansowe Zarzą-
du, jak co roku, poddane będzie badaniu 
przez biegłych rewidentów księgowych 
wybranych przez Radę Nadzorczą KSM, 
a ich ocena znajdzie potwierdzenie wyda-
niem stosownej, wymaganej przepisami 
o rachunkowości, opinii wraz z raportem 
po zakończeniu badania. Dokumenty te 
zostaną przedstawione Spółdzielcom wraz 
z materiałami sprawozdawczymi przed 
Walnym Zgromadzeniem w I półroczu 
2014 roku.

Dane do oceny sytuacji ekonomicznej 
Spółdzielni w poszczególnych elementach 
składowych sprawozdania przedstawiają 
się następująco:

I. Majątek trwały

Wartość majątku trwałego ogółem netto 
Spółdzielni na koniec 2013 roku wyniesie 
287.274 tys. zł, z czego przypada:
1)  na budynki i obiekty inżynierii lądowej 

i wodnej – 264.897 tys. zł, tj. 92,21%, 
2)  grunty własne i prawa wieczyste-

go użytkowania – 19.939 tys. zł, tj. 
6,94%, 

3)  pozostałe środki trwałe (dźwigi i urzą-
dzenia) – 2.438 tys. zł, tj. 0,85%. 

Przewagę w strukturze majątku trwa-
łego stanowią (zgodnie ze specyfiką dzia-
łalności Spółdzielni) budynki i budowle, 
z których większość to budynki miesz-
kalne wielorodzinne, a nadto pawilony 
wolno stojące, garaże, kotłownie lokalne 
i inne obiekty infrastruktury techniczno-
-użytkowej (parkingi, drogi, sieci, itd.). 
Stan majątkowy Spółdzielni nie obejmuje 
wartości nieruchomości (lokali i udziałów 
w częściach wspólnych), które aczkol-
wiek pozostają w zarządzie Spółdzielni, 
stanowią przedmiot odrębnej własności 
użytkowników tych lokali.

Ogółem w latach 2008-2013 nastąpiło 
zmniejszenie majątku trwałego Spółdzielni  
w sumie o 299.298 tys. zł – z czego 
w związku z procesem wyodrębniania 
własności lokali na rzecz poszczególnych 
członków o 251.452 tys. zł – ale nadal 
w administracji Spółdzielni pozostaje ma-
jątek trwały o wartości 538.726 tys. zł. 
Strukturę wartości majątku trwałego 
przedstawia wykres nr 1 na str. 1.

członkowie oczekujący - 653  
tj. 3,8%

członkowie zamieszkali -
14.977 tj. 86,7%

członkowie posiadający 
osobowość prawną i inni -

1.633 tj. 9,5%

Struktura członków KSM w 2013 roku (wg stanu na paździenik 2013 r.)

Wykres nr 2
Struktura członków kSm w 2013 roku  

(wg Stanu na październik 2013 r.)

przyłączyła się do akcji protestacyjnej  
m. in. do ogólnopolskiego protestu Spół-
dzielców Rzeczypospolitej Polskiej, któ-
rzy przekazali na ręce przewodzącego 
Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej d/s 
ustaw spółdzielczych posła na Sejm 
RP list protestacyjny przeciwko pro-
jektom ustaw, wskazując na zagroże-
nie w razie ich uchwalenia likwidacją 
polskiej spółdzielczości mieszkaniowej, 
skierowany wcześniej również do Mar-
szałka Sejmu, Premiera RP, Przewod-
niczących Klubów Parlamentarnych  
i Posłów na Sejm RP. 

Uczestniczyliśmy też, w czerwcu br. 
w zorganizowanym przez Sejmową Ko-

zadania, których realizacja ma docelowo 
doprowadzić do maksymalnej segregacji 
wszelkiego rodzaju odpadów, określo-
no zróżnicowane stawki opłat związane  
z liczbą osób zamieszkałych w lokalach, 
ale wszystkie stawki nawet przy pełnej 
segregacji odpadów w skutkach wywołały 
nie tylko znaczną podwyżkę dotychczaso-
wych kosztów związanych z wywozem nie-
czystości, lecz nadto poza uchwalonymi 
opłatami pozostał problem wywozu tzw. 
wielkich gabarytów, liści, itp. Tak więc 
w ich efekcie płacimy więcej za mniej-
szy zakres usług, a ponadto, w interesie 
mieszkańców, powstał nowy obowiązek 
nieustannego comiesięcznego aktualizo-
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Sprawozdanie zarzĄdU KSM

(Ciąg dalszy na str. 4)

II. Sprawy członkowSkIe

W 2013 roku Spółdzielnia liczyła 17.263 
członków (w 2012 r. – 17.571 członków), 
a ponadto w rejestrach Spółdzielni figuruje 
jeszcze – pochodzących z zapisów w latach  

ne dalej „Centrum” przy wykorzystaniu 
również strukturalnie wyodrębnionych 
dla realizacji określonych zadań (usług) 
specjalistycznych oraz działających na 
wewnętrznym rozrachunku gospodarczym 
czterech Zakładów Celowych. 

koszty konserwacji, napraw i bieżących 
remontów (w zakresie finansowanym  
z funduszu remontowego część „B”) – wy-
niosą ogółem 101.861.885 zł, stanowiąc 
99,56% kosztów planowanych, natomiast 
na pokrycie tych kosztów naliczone wpły-
wy z opłat za lokale stanowią razem kwotę 
100.194.210 zł, (tj. 100,94% wpływów 
planowanych), co wskazuje, że roczne 
wpływy są niższe od poniesionych kosz-
tów o 1.667.675 zł. Należy wyjaśnić, 
że wykazana wysokość „wpływów” jest 
podawana zgodnie z obowiązującymi  
w gospodarce spółdzielczej przepisami – 
w wielkościach naliczonych, a nie w wyso-
kości wpływów rzeczywiście uzyskanych, 
bowiem w rachunkowości spółdzielni 
mieszkaniowych ma zastosowanie zasa-
da rachunkowości memoriałowej, a nie 
kasowej. Powyższe oznacza, iż po stronie 
„wpływów” nie uwzględnia się występu-
jących w opłatach za lokale zaległości 
i „niedopłat”. Wynik roku – skorygowany 
o naliczony i odprowadzony do budżetu 
państwa podatek dochodowy oraz pożytki 
z działalności gospodarczej Spółdziel-
ni, a także po uwzględnieniu bilansów 
otwarcia (sald) zamknie się nadwyżką 
w wysokości 3.797.380 zł (obliczonej 
także memoriałowo).

Strukturę kosztów i wpływów gos- 
podarki zasobami mieszkaniowymi 
ogółem - za rok 2013 prezentują gra-

1001

762

199

851
1076

3593

721

852

1656

777

401

1207

485

2347

1850

615 557

127

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

lic
zb

a 
m

ie
sz

ka
ń

osiedla

Liczba lokali mieszkalnych w osiedlach KSM w 2013 roku

Wykres nr 3
Liczba LokaLi mieSzkaLnych w oSiedLach kSm w 2013 roku

*/ nowe mieszkania z procesu inwestycyjnego br. (mieszkania w trakcie zasiedlania - budynki 
administrowane - przejściowo - przez Zakład Usług Parkingowych KSM) docelowo zostaną włą-
czone do osiedla Graniczna.

80-tych ubiegłego stulecia – 2.925 kan-
dydatów na członków KSM (w 2012 r. 
– 2.929 kandydatów). W bazie członkow-
skiej na przestrzeni 2013 roku odnotowa-
liśmy następujące zmiany: zmniejszenie 
stanu osobowego na skutek wystąpienia 
ze Spółdzielni, wykreślenia lub wyklu-
czenia 478 osób, powiększenie wsku-
tek przystąpienia do Spółdzielni nowych 
członków 170 osób (per saldo liczba 
członków zmniejsza się o 308).

Strukturę członków Spółdzielni 
w 2013 roku (stan na październik 
2013 r.) prezentuje wykres nr 2 na 
str. 2. 

III. GoSpodarka  
zaSobaMI MIeSzkanIowyMI

Zasoby mieszkaniowe Spółdzielni (łącz-
nie własne i mienie wyodrębnione pozo-
stające w zarządzie Spółdzielni z tytułu 
współwłasności), składają się z: 345 bu-
dynków mieszkalnych wielorodzinnych 
o 19.074 mieszkaniach, 3 domków jedno-
rodzinnych, 1.078 garaży wolno stojących 
i 28 wolno stojących pawilonów handlo-
wych. Zarządzanie i administrowanie 
zasobami prowadzone jest w oparciu o 17 
– wyodrębnionych organizacyjnie i eko-
nomicznie osiedli (16 administracji) oraz 
Centrum Zarządzająco-Usługowe, zwa-

Wykres nr 4
Struktura koSztów goSpodarki zaSobami mieSzkaniowymi kSm 

w 2013 roku

nakłady na remonty                  
i konserwację (finansowane       
z funduszu remontowego       

część "B")
18,32%

koszty eksploatacji  
52,03%

koszty energii cieplnej
29,65%

Struktura kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi KSM w 2013 roku

Liczbę mieszkań w poszczególnych 
osiedlach przedstawia powyżej wy-
kres nr 3.

koszty gospodarki zasobami miesz-
kaniowymi w 2013 roku, w skali całej 
Spółdzielni (łącznie wszystkie osiedla) 
obejmujące: koszty utrzymania i bieżącej 
eksploatacji nieruchomości, koszty zuży-
cia zimnej wody i odprowadzenia ścieków 
w lokalach i częściach wspólnych nieru-
chomości oraz koszty dostawy i zużycia 
ciepła i podgrzania wody w lokalach, także 

ficznie wykresy nr 4 powyżej i nr 5 
na str. 4. 

Sytuacja w poszczególnych częściach 
strukturalnych gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi w roku 2013 określona 
została na podstawie wykonania za trzy 
kwartały br. z doszacowaniem wielkości 
(odpowiednio) za IV kwartał br. przedsta-
wia się jak niżej:

1. eksploatacja podstawowa
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Sprawozdanie zarzĄdU KSM
(Ciąg dalszy na str. 3)

–– koszty i wpływy dotyczące eksploatacji 
zasobów mieszkalnych (bez kosztów 
ciepła i podgrzania wody): 

n  koszty poniesione – 52.993.690 zł, 
co odpowiada wykonaniu kosztów 
planowanych w 99,42%. Stanowią one 
52,03% kosztów gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi Spółdzielni,

n wpływy – 53.558.200 zł, tj. 98,90% 
wpływów planowanych,

n wynik netto po uwzględnieniu salda – 
nadwyżki z lat ubiegłych (B. O.) oraz 
odprowadzonego należnego budżetowi 
państwa podatku dochodowego i po-
żytków wynosi 2.208.620 zł.

Statystyczne roczne koszty jednost-
kowe i średnie jednostkowe wpływy na 
eksploatację zasobów w poszczegól-
nych osiedlach KSM (w przeliczeniu na 
1 m2) przedstawia poniżej wykres nr 6. 

Uszczegółowiona informacja o sytuacji 
ekonomicznej i wynikach działania osiedli 
jest prezentowana odrębnie – w sprawoz-
daniach opracowanych przez poszczególne 
kierownictwa osiedli i Rady Osiedlowe.

2. dostawa ciepła
–  koszty i wpływy dotyczące dostawy 

ciepła i podgrzania wody: 
n koszty – 30.206.730 zł, stanowią one 

29,65% kosztów gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi Spółdzielni,

n wpływy zaliczkowe – (do rozliczenia) 
–  30.361.820 zł (wysokość zaliczek 
wynika z indywidualnego zużycia cie-
pła w lokalach w poprzednim okresie 

rozliczeniowym i jest ustalana dla 
każdego lokalu odrębnie), 

n wynik statystyczny netto (różnica 
między kwotą wpłat zaliczkowych 
do rozliczenia i wysokością poniesio-
nych w roku kalendarzowym kosztów 
rzeczywistych – wg faktur) wynie-
sie za rok sprawozdawczy 155.090 
zł, zaś w rachunku ciągnionym,  
tj. uwzględniając B.O. oraz podatek 
dochodowy wynosi (-) 1.798.600 zł. 
– remonty

n  koszty remontów bieżących i wpły-
wy są odnoszone i rozliczane w ra-
mach funduszu remontowego część 
„B” i omówione w części dotyczącej 
gospodarki remontowej.

Gospodarka remontowa prowadzona 
była w oparciu o stosowne plany przyjęte 
przez właściwe statutowo organy Spół-
dzielni (Rady Osiedli, Rada Nadzorcza 
i Walne Zgromadzenie) i właściwe regu-
laminy wewnętrzne oraz w powiązaniu 
z obowiązującą dla całej Spółdzielni Stra-
tegią Ekonomiczną. Zakres finansowy 
i rzeczowy rocznych wydatków funduszu 
określiła Rada Nadzorcza na podstawie 
planów wycinkowych przyjętych przez 
Rady Osiedla, a zatwierdziło Walne Zgro-
madzenie. 

Realizacją remontów w Spółdzielni zaj-
mują się: 
n osiedla kSM – w granicach dyspozycji 

funduszem remontowym część „B” 

wpływy na remonty                    
i konserwacje (finansowane       
z funduszu remontowego       

część "B")
16,25%

wpływy na eksploatację 
53,45%

zaliczki na koszty ciepła
30,30%

Struktura wpływów (naliczonych) gospodarki zasobami mieszkaniowymi KSM w 2013 roku

Wykres nr 5
Struktura wpływów (naLiczonych) goSpodarki zaSobami 
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dochodowym i pożytkami za 2013 rok, z uwzgLędnieniem zaLegłości w opłatach za LokaLe 
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– gdzie tę część opłat miesięcznych 
w formie stawki odpisu na fundusz 
remontowy część „B” ustalają poszcze-
gólne Rady Osiedli w relacji do przy-
jętych osiedlowych planów wydatków 
remontowych, uczestniczące także 
w wyborze wykonawców tych prac  
i w odbiorach powykonawczych, 

n centrum zarządzająco-Usługowe 
– w zakresie gospodarowania fundu-
szem remontowym część „A” w ramach 
zakreślonych przez Walne Zgromadze-
nie w uchwale, uszczegółowionej dla 
konkretnego roku, wieloletniej Stra-
tegii Ekonomicznej. Stawkę odpisu 
na tę część funduszu remontowego 
w zakresie dotyczącym działań termo-
modernizacyjnych i modernizacyjnych 
uchwala najwyższy organ Spółdzielni, 
zaś w części odnoszącej się do tzw. 
działań energooszczędnych – Rada 
Nadzorcza. Wysokość stawki dotyczą-
ca działań termomodernizacyjnych 
pozostaje na niezmienionym poziomie 
od stycznia 2004 roku, a dotycząca 
działań energooszczędnych od lipca 
2001 roku – przy ogólnym wzroście 
wszystkich kosztów. Dobór wyko-
nawców prowadzony jest w oparciu 
o przetargi i wybór ofert organizowane 
przez Zarząd, a przeprowadzony przez 
wieloosobową Komisję Przetargową 
Spółdzielni. Poprawność i efektywność 
przeprowadzonych procedur prze-
targowych podlega corocznej ocenie 
Rady Nadzorczej KSM, a także jest 
kontrolowana w toku okresowych lu-
stracji zewnętrznych.

W finansowanych z funduszu remon-
towego część „A” odbiorach robót wyko-
nywanych w poszczególnych osiedlach 
uczestniczą obok przedstawicieli „Cen-

trum” przedstawiciele administracji i Rad 
Osiedli. 

W roku 2013:
–  koszty i wpływy dotyczące funduszu 

remontowego część „b” 
n koszty poniesione – ogółem 18.661.465 

zł, co odpowiada wykonaniu kosztów 
planowanych w 92,14%,

n wpływy – ogółem (wg naliczeń) 
16.274.190 zł, tj. 98,66% wpływów 
planowanych, 

n wynik finansowy roku na funduszu re-
montowym część „B” (na koniec 2013 
roku) wynosi (-) 2.387.270 zł, nato-
miast liczony w rachunku ciągnionym 
wynosi 3.387.350 zł; jest to jednak 
wartość teoretyczna (wynikająca z za-
sady rachunkowości memoriałowej), 
bo weryfikuje ją poziom zaległości 
w opłatach. 

–  koszty i wpływy dotyczące funduszu 
remontowego część „a”

n koszty poniesione – ogółem 25.146.530 
zł, co odpowiada wykonaniu kosztów 
planowanych w 83,34%,

n wpływy – ogółem 25.185.314 zł, tj. 
82,57% wpływów planowanych, 

n wynik finansowy roku na funduszu re-
montowym część „A” (na koniec 2013 
roku) wynosi 38.784 zł, natomiast li-
czony w rachunku ciągnionym wynosi 
(-) 3.428.125 zł.

Z funduszu remontowego część „A” 
finansowane były prace wynikające dla 
roku 2013 ze Strategii Ekonomicznej 
oraz zatwierdzonego na ten rok planu 
remontów, a w szczególności: moderniza-
cja istniejących dociepleń i modernizacja 
infrastruktury, remonty c. o., niezbędna 
wymiana wodomierzy (finansowanych do 
100% kosztów) oraz w formie częściowe-
go dofinansowania – remonty kapitalne 

dźwigów w budynkach i wymiana stolarki 
okiennej w mieszkaniach jeszcze niektó-
rych osiedli. Uwzględniono tu po stronie 
wydatków także założoną w planie spłatę 
wymagalnych w tym okresie rat kredy-
towych (związanych z finansowaniem 
robót zrealizowanych w osiedlach w latach 
minionych) ze środków tego funduszu. 

Nakłady na remonty kapitalne i mo-
dernizacje finansowane z funduszu 
remontowego część „A” oraz źródła 
wpływów na ten fundusz w 2013 roku 
przedstawia obok tabela nr 1.

IV. zaleGłoścI w opłatach  
I wIndykacja

należnoścI SpółdzIelnI

Bieżącą możliwość realizacji rzeczowych 
zadań planowych, jak i płynność finan-
sową Spółdzielni ogranicza niestety, wy-
stępujące zjawisko zadłużeń finansowych 
mieszkańców wynikające z niezachowania 
statutowych terminów wnoszenia opłat. 

Zaległości w 2013 roku oscylują w wy-
sokości 11 mln zł. W stosunku do ana-
logicznego okresu roku poprzedniego 
następuje, mimo intensyfikacji działań 
windykacyjnych, wzrost zaległości w opła-
tach, co po części jest w naszej ocenie 
konsekwencją wpływu niekorzystnych 
zjawisk gospodarczych na kondycję finan-
sową budżetów domowych wielu zamiesz-
kujących w naszych zasobach rodzin. 
Wskaźnik zaległości w opłatach liczony  
w stosunku do wpływów memoriałowych 
w 2013 roku przekracza 8%. 

W 2013 roku wykorzystywano na bie-
żąco różnorodne prawnie dozwolone in-
strumenty windykacji należności oraz 
działania na drodze wewnątrzspółdzielczej 
(Rady Osiedli, Zarząd i Rada Nadzorcza), 
a także zewnętrzne formy dochodzenia 
należności prowadzone na zlecenie Spół-
dzielni przez wyspecjalizowane firmy win-
dykacyjne. 

W okresie od 1. 01. 2013 roku do 31. 
10. 2013 roku w ramach działań zmierza-
jących do poprawy sytuacji na odcinku 
dochodzenia należności:
n wysłano 4.408 wezwań do zapłaty,
n odbyto dotychczas 10 posiedzeń Za-

rządu, na które zaproszono 386 za-
dłużonych członków,

n wszczęto ogółem 354 sprawy, w tym 283 
pozwy o zapłatę za lokal, a 21 pozwów  
o eksmisję z lokalu, 

n ponadto wszczęto 8 postępowań sądo-
wych o stwierdzenie nabycia spadku 
w celu ustalenia osób zobowiązanych 
do uiszczenia opłat za lokale, a także 
12 innych spraw dotyczących najmu 
terenu, stwierdzenia zasiedzenia nie-
ruchomości przez Spółdzielnię, wezwa-
nia do uregulowania stanu prawnego 
nieruchomości, zawezwania do próby 
ugodowej, wniosków o wpis do ksiąg 

tabela nr 1
wykonanie funduSzu remontowego część „a” za  2013 rok

L.p. Fundusz remontowy część "A" j.m. Plan na 2013 
rok

Wykonanie za 
2013 rok

% wykonania 
planu

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Wpływy, w tym: zł 30 502 000 25 185 314 82,57%
z działalności gospodarczej (80% nadwyżki Zakładów Celowych) " 78 610 0
odpis na fundusz termomodernizacyjny      1,22 zł/m2 " 13 505 000 13 505 000
działania energooszczędne                           0,34 zł/m2 " 4 100 200 4 100 000
jednorazowe wpłaty z tyt. przydziału lokali " 4 000 1 500
odpłatność za podzielniki radiowe " 530 000 530 000
przesunięcie śr. finan. do fund. rem. część "A" " 2 271 500 2 268 094
odpłatność za wodomierze i ciepłomierze " 600 000 600 720
spłata zadłużenia " 120 000 180 000
płatności odroczone III strona finansowania " 9 292 690 4 000 000

2. Wydatki, w tym: zł 30 172 800 25 146 530 83,34%
remont dźwigów " 955 000 702 020

wymiana sieci ciepłowniczej i modernizacja urządzeń grzewczych ZC " 6 081 500 2 036 680
modernizacja ociepleń " 17 287 900 17 008 400
stolarka okienna " 15 000 15 000
spłata kosztów podzielników kosztów ogrzewania (1/10 kosztów) " 548 670 564 850
opłata skarbowa, audyty, dokumentacja, opłaty za wpis do ksiąg " 276 000 27 300
spłata kredytów wraz z kosztami obsługi, prowizji i odsetek od 
kredytów termomodern. " 4 405 950 4 010 940
montaż uzupełniający wodomierzy " 0 26 790
wentylacja " 602 780 716 850
niedobór Zakładów Celowych " 0 37 700

3. Wynik roku " 329 200 38 784 11,78%

4. 1.01.2013 r. " -3 466 909 -3 466 909

5. Wynik roku  z B.O. " -3 137 709 -3 428 125
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wieczystych i Krajowego Rejestru 
Sądowego, zgłoszenia wierzytelności 
Spółdzielni w postępowaniu upadło-
ściowym, skargi na interpretację pra-
wa podatkowego, 

n uzyskano łącznie 238 nakazów zapłaty, 
bądź wyroków w sprawach o zapłatę,  
z czego 152 orzeczenia zostały wyda-
ne w sprawach wszczętych w 2013 
roku, a 86 orzeczeń dotyczyło spraw 
z roku ubiegłego,

n w sprawach o eksmisję z loka-
lu uzyskano 4 wyroki w sprawach 
wszczętych w 2013 roku i 4 wyroki 
w sprawach wszczętych w roku ubie-
głym,

n skierowano do egzekucji komorni-
czej 200 wniosków o wyegzekwowa-
nie należności zasądzonych na rzecz 
Spółdzielni w latach 2012-2013; jed-
nocześnie zostały wszczęte egzekucje 
z własnościowego prawa do lokalu 
mieszkalnego lub lokalu stanowiące-
go odrębną własność w stosunku do 
102 dłużników; odzyskano łącznie 34 
mieszkania od dłużników, w stosunku 
do których zostały wydane wyroki eks-
misyjne,

n przesłano do Urzędu Miasta Katowice 
364 wezwania do zapłaty odszkodo-
wania za niedostarczenie lokali socjal-
nych na kwotę 709.530 zł – zawarto 
307 ugod na kwotę 584.060 zł,

n spółdzielnia potwierdziła 533 wnioski 
do Urzędu Miasta o pomoc finansową 
dla konkretnych mieszkańców w for-
mie dodatków mieszkaniowych (pomoc 
taką otrzymało 425 mieszkańców na 
łączną kwotę 1.033.086 zł), w sytu-
acjach uzasadnionych nasza Spół-
dzielnia wyraziła zgodę na ratalną 
spłatę zadłużeń dla 429 osób.

V. InweStycje
 
Notowany w kraju już od kilku lat regres 

na rynku mieszkaniowym – utrzymujący 
się również w roku 2013 – spowodował, iż 
Spółdzielnia nasza kontynuowała zaleco-
ną przez Radę Nadzorczą politykę spowol-
niania procesów przygotowania i realizacji 
części planowanych inwestycji, stosując 
w zakresie tych zamierzeń inwestycyjnych 
przygotowanie tzw. „bezkosztowe” (czyli 
beznakładowe lub niskonakładowe). Po-
wyższe dotyczy także części inwestycji, 
co do których przygotowanie i realizację 
limitowały występujące – niezależnie od 
Spółdzielni – uwarunkowania zewnętrzne, 
uniemożliwiające ich szybką realizację.

Realizując założenia dotyczące spowol-
nienia procesu przygotowania inwestycji 
w zakresie związanym z opracowaniem 
(warunkującej przyszłe pozwolenia na 
budowę) dokumentacji, kierowano się 
ponadto racjonalnymi przesłankami praw-
no-technicznymi, wynikającymi m.in. 

z ograniczoności okresu ważności doku-
mentacji, ważności warunków dostawy 
podstawowych mediów, itp., jako, że po 
wznowieniu starań o nowe uzgodnienia 
branżowe – w przyszłości mogą być poda-
ne zupełnie inne uwarunkowania, a także 
w przypadku wyprzedzającego zawarcia 
z gestorami mediów konkretnych umów 
i braku możliwości ich dotrzymania przez 
inwestora (np. w zakresie terminów dla 
tych mediów) mogłyby skutkować nieko-
rzystnymi konsekwencjami finansowymi. 
Powyższe obawy i przesłanki prawne po-
wodujące, że dokumentacja teoretycznie 
ważna 3 lata (okres ważności pozwolenia 
na budowę) może się wcześniej zdezaktu-
alizować – są dodatkowym argumentem 
na rzecz zasadności przyjętej polityki 
w tym zakresie i jej kontynuowania rów-
nież w roku 2013.

Z planowanych na rok 2013 efektów 
mieszkaniowych zrealizowano 127 miesz-
kań oraz 128 miejsc postojowych w gara-
żach podziemnych w ramach inwestycji 
rekreacyjna dolina „Mały Staw”, które 
obecnie znajdują się w fazie zagospoda-
rowywania. Uzyskano również Decyzję 
Prezydenta Miasta Katowic zatwierdzającą 
projekt techniczny i udzielającą pozwole-
nie na budowę zespołu mieszkalno-usłu-
gowego w ramach inwestycji rekreacyjna 
dolina „duży Staw”.

Spółdzielnia pełniła również funkcję 
inwestora zastępczego w procesie przy-
gotowania odcinka drogi niezbędnego dla 
skomunikowania zabudowy mieszka-
niowej „Małego i Dużego Stawu” z drogą 
publiczną. W ramach współpracy z Urzę-
dem Miasta opracowano kompleksową 
dokumentację projektową drogi KD 1/2 
oraz uzyskano Decyzję Prezydenta Miasta 
Katowic zatwierdzającą projekt i udzie-
lającą pozwolenie na jej budowę, co było 
niezbędne dla rozpoczęcia realizacji przez 
właściwego inwestora Miasto Katowice, 
bowiem Miasto Katowice jest inwestorem 
bezpośrednim tejże drogi).

W ramach „bezkosztowego” przygotowa-
nia inwestycji w roku 2013 uzyskano m. 
in. decyzję nr 278/2013 o warunkach za-
budowy dla parkingu wielopoziomowego (z 
częścią handlowo-biurową) w rejonie ulic 
Podhalańskiej i Bohaterów Monte Cas-
sino, która umożliwia przeprowadzenie 
podziału geodezyjnego w celu wydzielenia 
z zasobów miasta terenu niezbędnego 
do pozyskania przez KSM dla realizacji 
tej inwestycji.

Należy podkreślić, że spowalnianie 
i ograniczanie w roku 2013 realizacji 
planowanych zakresów rzeczowych in-
westycji było także przyjętą przez Radę 
Nadzorczą i Zarząd realizacją suge-
stii Lustratora Regionalnego Związku 
Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszka-
niowej, w zakresie bieżącego monitoro-
wania sytuacji na rynku mieszkaniowym  
i podejmowania działań mających na celu 
zminimalizowanie ryzyka ekonomicznego 

planowanych inwestycji. W świetle przed-
stawionych zaleceń – proces przygoto-
wania nowych inwestycji został czasowo 
spowolniony, lecz w takim zakresie, iż 
w każdej chwili w interesie Spółdzielni 
działania przygotowawcze mogą zostać 
podjęte i zintensyfikowane.

VI. dzIałalność GoSpodarcza

Na przestrzeni roku sprawozdawczego 
na potrzeby obsługi technicznej mająt-
ku Spółdzielni i szeroko rozumianego 
pośrednictwa w obrocie lokalami funk-
cjonowały cztery Zakłady Celowe wyod-
rębnione gospodarczo i ekonomicznie 
(w oparciu o wewnętrzny rozrachunek 
gospodarczy, lecz bez osobowości praw-
nej), są to: Serwis techniczny, zakład 
ciepłowniczy, zakład Usług parkingo-
wych i Mieszkaniowe biuro pośrednic-
twa. Łączny wynik rocznej działalności 
zakładów zamknie się wprawdzie (po 
uwzględnieniu podatku dochodowego) 
niedoborem w wysokości (-) 37.700 zł – 
przy rocznych kosztach funkcjonowania 
zakładów w wysokości 12.771.400 zł 
i wartości zrealizowanych usług (sprze-
daży) w wysokości 12.771.250 zł. Wynik 
ten wymaga skomentowania, bowiem nie 
świadczy o nieopłacalności ich działal-
ności dla Spółdzielni. Decydujący wpływ 
na uzyskany wynik ma saldo finansowe 
działalności Mieszkaniowego Biura Po-
średnictwa (bowiem pozostałe Zakłady 
Celowe uzyskają wyniki dodatnie), które-
mu ze względu na uwarunkowania ryn-
kowe udało się w roku 2013 zrealizować 
założony program finansowy związany 
ze sprzedażą nowych mieszkań, głównie 
z powodu realizowanej przez banki polity-
ki ograniczenia dostępności do kredytów 
mieszkaniowych dla potencjalnych i real-
nych klientów Biura, tylko w części. Przy 
braku dostatecznych środków własnych 
był to najczęstszy powód wycofywania 
się klientów Biura z zamierzonych, jak 
i uzgodnionych wcześniej transakcji za-
kupu lokali. W koszty działalności Biura 
zarachowane jest wydawanie „Wspólnych 
Spraw”. Podkreślić również należy, że 
wynik Biura – wskutek obowiązujących 
przepisów – nie zawiera pełnego i zrealizo-
wanego finansowego efektu pośrednictwa 
mieszkaniowego w zakresie dotyczącym 
prowadzonej działalności statutowej Spół-
dzielni, a obejmującej zbywanie lokali 
spółdzielczych, rozliczanych na funduszu 
zasobowym (mającej odzwierciedlenie 
w zwiększeniu majątku Spółdzielni). Po-
wyższe sprawia, iż uzyskany przez Biuro 
wynik z działalności bieżącej nie oznacza 
jego negatywnego wpływu na gospodar-
kę Spółdzielni.

Udział poszczególnych Zakładów 
Celowych w sprzedaży ogółem w 2013 
roku przedstawiono na wykresie nr 
7 na str. 7.
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(Dokończenie na str. 8)

VII. InforMacja o pracy  
zarządU I centrUM  

zarządzająco-USłUGoweGo
katowIckIej SpółdzIelnI  

MIeSzkanIowej

W okresie od 1. 01. 2013 roku do 31. 10. 
2013 roku Zarząd Spółdzielni pracował  
w składzie:
n mgr krystyna piasecka – Prezes Za-

rządu, Dyrektor Spółdzielni,
n mgr Urszula Smykowska – Zastępca 

Prezesa Zarządu, Zastępca Dyrektora 
ds. Ekonomiczno-Księgowych Głów-
ny Księgowy,

n mgr zbigniew olejniczak – Zastępca 
Prezesa Zarządu, Zastępca Dyrektora 
ds. Gospodarki Zasobami Spółdzielni.

Obowiązki Zarządu wynikające z posta-
nowień Statutu KSM były wykonywane 
na bieżąco. Zarząd odbył 56 protokoło-
wanych posiedzeń i podjął 375 uchwał.

Do stałych zagadnień rozpatrywanych 
kolegialnie przez Zarząd należały: sprawy 
członkowsko-mieszkaniowe (cotygodnio-
wo) oraz bieżąca analiza, monitoring, 
ocena realizacji zadań i wyników gospo-
darczo-finansowych Spółdzielni (comie-
sięcznie). 

Na posiedzeniach Zarządu rozpa-
trywane były również zagadnienia 
dotyczące inwestycji (10 razy), gos- 
podarki zasobami mieszkaniowymi 
i działalności osiedli oraz współpracy  
z samorządem osiedlowym (17 razy), 
zadłużeń w opłatach za lokale (comie-
sięcznie, w tym 10-krotnie bezpośred-
nich spotkań z dłużnikami), remontów 
kapitalnych i modernizacji zasobów 
(7 razy), działalności społeczno-kultu-
ralnej i oświatowej (10 razy), wyników 
wewnętrznych i zewnętrznych kontroli 
działalności Spółdzielni (5 razy), spraw 
pracowniczych i socjalnych (10 razy), 
zmian w regulaminach wewnętrznych, 
spraw organizacyjnych, skarg i wnio-
sków i inne. Ponadto Zarząd uczestni-
czył we wszystkich posiedzeniach Rady 

Nadzorczej, jak również w Zebraniach 
Osiedlowych oraz we wszystkich trzech 
częściach Walnego Zgromadzenia KSM 
odbytego w maju 2013 roku. 

W okresie sprawozdawczym wydano 
łącznie 9 zarządzeń wewnętrznych, 1 
aneks do zarządzenia, 1 pismo okólne 
i 7 poleceń. 

Na przestrzeni roku wg aktualnych na 
datę przygotowania informacji do Spół-
dzielni wpłynęło (do dnia 14. 11. br.) 
21.580 pism i podań oraz 9.470 faktur 
i rachunków zewnętrznych. Obok bieżącej 
działalności gospodarczej i merytorycz-
nej Zarząd i Kierownicy Osiedli (którzy 
wyposażeni zostali przez Zarząd w odpo-
wiednie pełnomocnictwa) reprezentowali 
Spółdzielnię na zewnątrz w konferencjach, 
seminariach, spotkaniach i naradach 
tematycznych, w tym z władzami woje-
wództwa i miasta, a także uczestniczyli 
przy sporządzaniu aktów notarialnych 
dotyczących przenoszenia własności lokali 
na odrębną własność członków, ustana-
wiania nowych terminów użytkowania 
wieczystego działek, nabywania i zby-
wania nieruchomości, regulacji spraw 
terenowych i wieczystoksięgowych.

Współpraca z Radami Osiedli, stosownie 
do wieloletniej i sprawdzonej praktyki lat 
minionych, utrzymywana była nie tylko 
za pośrednictwem protokołów i pism, ale 
także przez bezpośrednie (na wniosek 
zainteresowanych Osiedli) uczestnic-
two przedstawicieli Zarządu Spółdzielni 
w posiedzeniach Rad Osiedli, bądź  ze 
względu na inne okoliczności, roboczych 
spotkaniach Zarządu z Radami Osiedli. 

Kontynuowane było wydawanie wła-
snego miesięcznika „Wspólne Sprawy”  
– dostarczanego nieodpłatnie członkom – 
mieszkańcom Spółdzielni. Praca kolegium 
redakcyjnego była prowadzona społecznie, 
a tematyczne artykuły członków Zarządu  
i pracowników Spółdzielni, a także człon-
ków Rady Nadzorczej opracowywane bez-
płatnie. Koszty wydawnictwa częściowo 
finansowane były z wpływów uzyska-

nych od reklamodawców, ale w głów-
nej mierze obciążały koszty działalności 
Biura Pośrednictwa Mieszkaniowego 
jako wydawnictwa o charakterze mar-
ketingowo-informacyjnym dla członków 
i mieszkańców KSM.

W ocenie zewnętrznej na przestrzeni 
2013 roku za swą działalność Spółdzielnia 
nasza została uhonorowana prestiżowymi 
wyróżnieniami, a wśród nich:
n  I miejscem w województwie śląskim 

w programie „Dobra Spółdzielnia 
2013” organizowanym przez Redak-
cję Magazynu Gospodarczego Strefa 
Biznesu Dziennika Gazeta Prawna, 

n  tytułem GRAND PRIX programu „Do-
bra Spółdzielnia 2013” w ogólnopol-
skim rankingu najlepszych spółdzielni 
mieszkaniowych organizowanym przez 
Redakcję Magazynu Gospodarcze-
go Strefa Biznesu Dziennika Gaze-
ta Prawna,

n  tytułem „Symbol Polskiej Spół-
dzielczości Mieszkaniowej 2013” 
w kategorii „Symbol Nowoczesnego 
Mieszkania” w konkursie organizo-
wanym przez „Monitor Rynkowy”  
(za m. in. inwestycję „Mały Staw”),

n  tytułem „Lider Rozwoju Regio-
nalnego 2013” w programie wize-
runkowym prowadzonym przez 
Polską Agencję Przedsiębiorczości 
wraz z Forum Przedsiębiorczości  
w Dzienniku Gazecie Prawnej.

VIII. fUndUSze  SpółdzIelnI

1.  Fundusze podstawowe – własne (bez 
funduszu udziałowego) obejmują fun-
dusz zasobowy i wkładów. Wartość 
funduszy własnych na przestrzeni lat 
(podobnie jak majątku trwałego) ulega 
ciągłemu zmniejszeniu, co także jest 
bezpośrednim skutkiem postępują-
cego wyodrębnienia praw do lokali. 
Prognozowany stan funduszy podsta-
wowych netto w 2013 roku wyniesie 
289.838 tys. zł, co oznacza ich zmniej-
szenie w stosunku do roku ubiegłego  
o kwotę 5.892 tys. zł, tj. 2,0%.

2.  Fundusze celowe Spółdzielni, w skład 
których wchodzą: fundusz interwen-
cyjny, fundusz inwestycyjny, fundusz 
gruntów oraz omówiony wcześniej, 
fundusz remontowy składający się 
z dwóch części „A” oraz części „B” uzy-
skały – poza funduszem remontowym 
część „A” (wynik „narastający”) – salda 
dodatnie, potwierdzając skuteczność 
zintegrowanych wysiłków podejmowa-
nych w tym kierunku przez Zarząd, 
Radę Nadzorczą i Rady Osiedlowe. 

IX. dzIałalność Społeczna, 
ośwIatowa I kUltUralna

Funkcje i zadania działalności społecz-
nej, oświatowej i kulturalnej realizowane 

Zakład Ciepłowniczy
58,49%

Serwis Techniczny
22,38%

Zakład Usług Parkingowych
6,42%

Mieszkaniowe Biuro 
Pośrednictwa

12,71%

Struktura udziału sprzedaży usług poszczególnych Zakładów Celowych KSM 
w ich sprzedaży ogółem w 2013 roku

Wykres nr 7
Struktura udziału Sprzedaży uSług  

poSzczegóLnych zakładów ceLowych kSm  
w ich Sprzedaży ogółem w 2013 roku
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były na mocy uchwał właściwych organów 
samorządowych Spółdzielni uściślonych 
dla 2013 roku i mających zastosowanie 
dla wszystkich naszych placówek tere-
nowych, jak i Działu Społeczno-Kultural-
nego, organizującego w strukturze KSM 
imprezy o zasięgu ogólnospółdzielczym. 

Kluby spółdzielcze zlokalizowane w osie-
dlach: Centrum I, Gwiazdy, Giszowiec, 
Zawodzie, im. ks. P. Ściegiennego i im. J. 
Kukuczki – licząc do końca br. zorganizu-
ją ponad 680 imprez, w tym o charakterze 
artystycznym, prozdrowotnym, literackim, 
rekreacyjnym i turystycznym. Ponadto 
w placówkach na bieżąco przeprowadzane 
są zajęcia edukacyjne, kulturalne i rucho-
we, w formie sekcji, kół zainteresowań, 
grup językowych i zespołów tematycznych 
w liczbie 71 form, w których udział wzięło 
ponad tysiąc osób.

W Osiedlach, na terenie których nie 
funkcjonują kluby spółdzielcze, zrealizo-
wanych zostało lub będzie wykonanych 
do końca 2013 roku (samodzielnie lub 
we współpracy z lokalnymi partnerami 
oświatowymi czy kulturalnymi) łącznie 
około 65 imprez, w których uczestniczyło 
ponad 2.300 uczestników, a w ramach 
działalności ogólnospółdzielczej około 
30 imprez. W liczbie tej mieszczą się  
4 imprezy o zasięgu wojewódzkim, które 
miały miejsce:
n  w Siewierzu w dniu 8 czerwca br. – 

Piknik Osób Niepełnosprawnych,
n  w Mikołowie w dniu 29 czerwca br. 

- w ramach obchodów Międzynarodo-
wego Dnia Spółdzielczości – Przegląd 
Spółdzielczych Zespołów Artystycz-
nych,

n  w Śląskim Parku w Chorzowie w dniu 
24 sierpnia br. – bieg na dystansie 10 
km o Puchar Prezesa Zarządu KSM,

n  na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej 
w dniu 14 września br. – Rodzinny 
Złaz Mieszkańców Osiedli Spółdziel-
czych Województwa Śląskiego.

Ogółem według przewidywań w ponad 
850 formach i imprezach do końca 2013 
roku czynne uczestnictwo dotyczy ponad 
19 tys. osób. Przewiduje się, że w skali 
Spółdzielni na organizację powyższych 
działań wpływy w bieżącym roku zamkną 
się kwotą 1.464 tys. zł przy wydatkach 
w wysokości 1.334 tys. zł.

Działania społeczne są prowadzo-
ne również przez Fundację KSM oraz 
Stanowisko ds. pomocy członkom 
i wolontariatu. Ogniskują się one od 
kilku lat głównie wokół problematyki  
z zakresu: chorób wieku starszego, zabu-
rzeń psychosomatycznych, niewydolności 
finansowo-bytowej, kwestii dotyczących 
opieki udzielanej w specjalistycznych 
ośrodkach, a także wywołujących reak-
cje motywacyjne i aktywizujące osoby 
w ich jednostkowych potrzebach życio-
wych. Działania społeczne prowadzone na 
przestrzeni bieżącego roku obejmowały 

także czynności wspierające mieszkań-
ców Spółdzielni w sprawach związanych 
z działalnością instytucji i organizacji 
powołanych ustawowo lub celowo do 
udzielania pomocy i opieki społecznej. 

X. kontrole

W 2013 roku Spółdzielnia kontrolowa-
na była przez następujące zewnętrzne 
organy kontrolne:
n  Państwowy Powiatowy Inspektor Sa-

nitarnyw Katowicach, który przepro-
wadził 20 kontroli, w tym 13 kontroli 
w osiedlach (w zakresie oceny przygo-
towania i przebiegu akcji deratyzacji 
oraz oceny stanu sanitarnego nieru-
chomości budynkowych i posesji) oraz  
7 kontroli w zakresie dotyczącym go-
spodarki odpadami komunalnymi,

n  Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji 
Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy  
w Katowicach, którego zakres kon-
trolny obejmował techniczne bezpie-
czeństwo pracy podczas wykonywania 
prac w pawilonie handlowym przy al. 
Roździeńskiego 203,

n  Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Katowicach, który 
przeprowadził oględziny stanu tech-
nicznego budynku przy ul. Szeligie-
wicza 6 w Katowicach,

n  Urząd Miasta Katowice Wydział Za-
rządzania Kryzysowego przeprowadził 
kontrolę problemową w zakresie reali-
zacji zadań obrony cywilnej w KSM,

n  Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu 
Skarbowego w Sosnowcu – w zakre-
sie wywiązywania się z obowiązków 
wynikających z przepisów prawa po-
datkowego: w podatku CIT – podatek 
od osób prawnych za okres 1. 01. 
2009 - 31. 12. 2009 r., a nadto prze-
prowadził sprawdzenie całokształtu 
działalności gospodarczo-finansowej 
Spółdzielni w tym okresie,

n  Regionalny Związek Rewizyjny w Ka-
towicach – lustracja pełna z zakresu 
całokształtu działalności gospodarczo-
-finansowej KSM za lata 2010-2012 
(w toku).

Kontrole wewnętrzne wynikające z rocz-
nego planu przeprowadzone w roku 
2013 dotyczyły:
n  całokształtu działalności placówki spo-

łeczno-kulturalnej i oświatowej – Klub 
„Józefinka”, Klub „Pod Gwiazdami”,

n  prawidłowości zasad ustalania i eg-
zekwowania należności wynikających 
z ustawowych praw do służebności 
drogi dojazdowej do garaży wolno sto-
jących zarządzanych przez Zakład 
Usług Parkingowych,

n  całokształtu działalności Administra-
cji Osiedli: Centrum I, Murcki, im. 
Zgrzebnioka,

n  czynności sprawdzających sposób 
realizacji zaleceń i uwag wynikających 
z kontroli wewnętrznych przeprowa-

dzonych w administracjach osiedlo-
wych w latach 2011-2012.

Komórka ds. kontroli wewnętrznej 
współopiniowała – przy wiodącym udziale 
Działu obsługi prawnej – wnioski, in-
strukcje i regulaminy wewnętrzne oraz:
n  uczestniczyła w pracach Głównej Ko-

misji Inwentaryzacyjnej KSM,
n  współdziałała z biegłymi sądowymi 

w działaniach sprawdzających zleco-
nych przez sąd – w celu przygotowa-
nia opinii dla potrzeb toczących się 
spraw sądowych,

n  na bieżąco – koordynowała sporzą-
dzanie materiałów sprawozdawczych 
przygotowywanych przez służby Spół-
dzielni poprzez elektroniczny portal 
sprawozdawczy dla Głównego Urzędu 
Statystycznego, jak też za pośrednic-
twem Działu ds. informatyki, informa-
cji aktualizujących strony internetowe 
KSM, 

n  uczestniczyła w szkoleniach i spotka-
niach podnoszących kwalifikacje za-
wodowe oraz uzupełniających wiedzę 
w zakresie powierzonych zadań.

 Na przestrzeni 2013 roku w Spółdzielni 
odnotowano wpływ: 
n  57 skarg i wniosków,
n  23 pism związanych z zakłócaniem 

spokoju i nieprzestrzegania Regula-
minu porządku domowego, poprzez 
sąsiadów i inne osoby,

n  25 pism zakwalifikowanych jako in-
terwencje w określonych sprawach. 

Przedstawiając niniejsze sprawozdanie, 
Zarząd składa podziękowanie wszystkim, 
którzy przyczynili się do niezakłóconej 
bieżącej pracy Spółdzielni, do realizacji 
omówionych i przedstawionych w nim 
zadań, do pozytywnego postrzegania 
Spółdzielni oraz uzyskanych wyróżnień. 
Zwłaszcza zaś szczególne podziękowania 
Zarząd kieruje do działaczy wszystkich 
organów samorządowych Spółdzielni, 
którzy na bieżąco, sprawując funkcje 
nadzorczo-kontrolne, przyczyniają się do 
doskonalenia pracy Zarządu Spółdzielni 
i lepszych wyników działania Katowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. Podziękowa-
nie przekazujemy także pracownikom 
Spółdzielni za ich rzetelną pracę na rzecz 
społeczności spółdzielczej i tym wszystkim 
Członkom, którzy aktywnie włączają się 
w rozwiązywanie codziennych problemów 
Spółdzielni poprzez bezpośrednie dzia-
łania i dbałość o wspólne mienie, bądź 
słuszną, lecz kulturalną krytykę zauwa-
żonych niedociągnięć i nieprawidłowości 
oraz konstruktywne wnioski.

Katowice, listopad 2013 rok
zarząd
katowIckIej SpółdzIelnI 
MIeSzkanIowej
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Sprawozdanie rady oSiedLa 
„ŚrÓdMieŚCie” z dziaŁaLnoŚCi w 2013 roKU

W roku 2013 Rada Osiedla „Śród-
mieście” KSM wypełniała przede 
wszystkim funkcje sprecyzowane 

w Statucie Spółdzielni i na podstawie Regu-
laminu jej działania. Skład personalny Rady 
Osiedla „Śródmieście” pozostaje niezmienny 
od czasu ostatnich wyborów i przedstawia 
się następująco:
1.  Janina Dziunikowska – Przewodni-

cząca Rady Osiedla.                                                        
2.  Maria Bilak – Z-ca Przewodniczacej 

Rady Osiedla.
3.  kazimierz Mironowicz – Sekretarz 

Rady Osiedla.
4.  Józef DoBiczek – Przewodniczący Ko-

misji GZS.
5.  Halina cvetanowska – Członek Ko-

misji GZS.
6.  krzysztof  Młyńczyk – Członek Ko-

misji GZS.
7.  Barbara waniek – Przewodnicząca Ko-

misji Społeczno-Kulturalnej.
8.  alicja szczepanik – Członek Komisji 

Społeczno-Kulturalnej.
9.  Dariusz tkaczewski – Członek Komisji 

Społeczno-Kulturalnej, Członek Rady 
Nadzorczej KSM.               

W omawianym okresie  Rada Osiedla od-
była łącznie 10 posiedzeń plenarnych, 1 posie-
dzenie Prezydium połączone z posiedzeniem 
Komisji GZS, 6 posiedzeń Komisji Społeczno-
-Kulturalnej oraz 3 spotkania z dłużnikmi. 
Były to posiedzenia protokołowane, a treść 
zawarta w tych protokołach oddaje znaczenie 
i wagę zagadnień, którymi Rada zajmowała 
się w czasie tegorocznej działalności.

Rada Osiedla w trakcie swoich posiedzeń 
jak zwykle skupiała się głównie na sprawach 
związanych z działalnością gospodarczą, 
ekonomiczną i społeczno-kulturalną. W tym 
roku szczególnie dużo uwagi poświęcono 
gospodarce  odpadami komunalnymi z po-
wodu zmian ustawowych, które nałożyły na 
Osiedla konieczność zmian, ale nie zabrakło 
też zwykłych ludzkich problemów, których 
odzwierciedleniem są skargi i wnioski na-
szych mieszkańców.

W związku z ogólnie trudną sytuacją ekono-
miczną ze szczególną uwagą Rada traktowała 
działalność gospodarczą Spółdzielni w ob-
rębie Osiedla „Śródmieście. Znaczną uwagę 
poświęcono kosztom, starając się wpływać na 
ograniczanie zbędnych wydatków. Przeanali-
zowano przebieg prac remontowych ujętych 
w planie roku sprawozdawczego oraz obecną 
sytuację finansową, ograniczając wydatki 
do robót związanych z bezpieczeństwem 
i kryterium interesu Osiedla jako integralnej 
całości zasobu spółdzielczego, w którym obo-
wiązuje zasada solidaryzmu. Uczestnicząc 
w końcowych odbiorach robót, ocenie pracy 
wykonawców robót, Komisja GZS często pra-
cowała w terenie, a świadectwa tych działań 
są przedstawiane w stosownych protokołach

Drugim problemem o szczególnym zna-
czeniu dla sprawnego przebiegu realizacji 
zadań zarówno Administracji Osiedla, jak 
i pośrednio Rady Osiedla, było wspólne 
działanie zmierzające do zminimalizowa-
nia zadłużeń czynszowych występujących 
ze strony osób zamieszkałych w „Śródmie-
ściu”.  Aby skutecznie przeciwdziałać takim 
sytuacjom, Rada Osiedla oddziaływała na 
dłużników przez systematyczne spotkania 
z nimi, rozmowy, w trakcie których wyjaśnia-
no przyczyny, informowano o nieuchronnych 
skutkach, uzyskiwano pisemne zobowiązania 
itp. W efekcie tych starań w 2013 r. udało się 
odzyskać 14.653,50 złotych spłaty zaległości. 
Systematyczne działanie w tym względzie jest 
widoczne, chociaż efekty nie do końca speł-
niają nasze oczekiwania.Ostatecznie kwota 
zadłużenia mieszkańców Osiedla wynosi 
389.498,00 zł.

W ciągu roku 2013 Rada Osiedla podjęła 
łącznie 4 uchwały, które dotyczyły następu-
jących spraw:
n nr 1. z dn.18.09.2013 r.  dot. zatwier-

dzenia nowych stawek kalkulacyjnych 
za sprzatanie i utrzymanie zieleni dla 
gospodarzy-podmiotów gospodarczych 
świadczących usługi czystościowo-po-
rządkowe w Osiedlu.

n nr 2 z dn. 20.11.2013 r. dot. zmiany staw-
ki opłaty na fundusz remontowy część 
„B” Osiedla dla lokali mieszkalnych od 
1.03.2014 r.

n nr 3 z dn. 20.11.2013 r.   dot. zatwierdzenia 
projektu założeń ekonomiczno-gospodar-
czych na 2014 rok.

n nr 4 z dn. 20.11.2013 r. dot. zatwierdzenia 
projektu planu działalności społecznej, 
oświatowej i kulturalnej na 2014 rok.

Ponadto, wychodząc naprzeciw proble-
mowi naszego osiedla, którym jest przewa-
ga starszych, niejednokrotnie samotnych 
mieszkańców, zorganizowano  spotkanie 
przedświąteczne przed Wielkanocą, a dru-
gie poświęcone ww. osobom planujemy 
przed Bożym Narodzeniem. Rada Osiedla 
stara się, by działalność społeczno-kultural-
na była dostosowana do bieżących potrzeb 
jego mieszkańców, ale uwzględnia również 
sytuację finansową Osiedla, która w obecnych 
warunkach wymusza szukanie oszczędności 
również w tej dziedzinie.

Przedstawiając w dużym skrócie sprawoz-
danie z działalności rocznej Rady Osiedla, 
wspomniano już na wstępie, że praca ta nie 
ogranicza się do uczestnictwa w posiedze-
niach. Udziału tego gremium wymaga też 
zatwierdzanie  bądź korygowanie planów 
działania (krótko i długoterminowych), oceny 
pracy wykonawców robót, jak również dość 
często rozpatrywania skarg i wniosków osób 
zamieszkałych w zasobach Osiedla.

Rada Osiedla każdorazowo uwzględnia 
także spotkania z przedstawicielami Ad-
ministracji dla rozstrzygnięcia problemów 
występujących w codziennej pracy tejże oraz 
należy podkreślić, że w każdej szczególnej 
sytuacji tego wymagającej członkowie Rady 
byli i są do dyspozycji Osiedla i jego kie-
rownictwa, służąc  pomocą względnie radą.
Zaangażowanie wszystkich członków Rady 
Osiedla  jest zawsze ogromne, co świadczy 
o odpowiedzialnym traktowaniu powierzo-
nego im zadania.

Rada Osiedla „ŚRódmieŚcie”
KatOwicKiej spółdzielni 
mieszKaniOwej
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 Sprawozdanie z dziaŁaLnoŚCi adMiniSTraCJi
 oSiedLa „ŚrÓdMieŚCie” za 2013 roK

Administracja Osiedla „Śródmieście” 
przedstawia niniejszym sprawozdanie 
z działalności administracyjno-gospodar-

czej Osiedla za 2013 rok, którego zasięg i zakres 
działania charakteryzują syntetyczne dane liczbowe 
obrazujące realizację zadań.

W roku sprawozdawczym Administracja spra-
wowała nadzór i zarządzała:
n 22 budynkami z 851 mieszkaniami o ogólnej 

powierzchni mieszkalnej 39.820 m2,
n 60 garażami,
n 20 lokalami użytkowymi.

Do końca lipca br. Administracja wykonywała 
swoje obowiązki w 6-osobowym składzie, a od 
sierpnia w poszerzonym 7-osobowym składzie. 
n  obsada techniczno-administracyjna – 5 etatów;
n konserwatorzy – 2 etaty .  

W roku sprawozdawczym podstawowe zada-
nia wynikały z planu gospodarczo-finansowe-
go i działalności społeczno-kulturalnej Osiedla, 
przyjętego przez Radę Osiedla w dniu 28.11.2012 
r., a następnie przez Radę Nadzorczą jako część 
planu Spółdzielni. Zebranie Osiedlowe w dniu 
12.02.2013 r. w drodze głosowania przyjęło ujęte 
w nim zamierzenia.

Działalność gospodarcza w Osiedlu ukierun-
kowana była w szczególności na realizację prac 
i czynności związanych z utrzymaniem właściwego 
stanu technicznego zasobów, a także poprawę 
komfortu zamieszkania oraz efektywniejszym  wy-
korzystaniem posiadanych środków finansowych. 
Mając to na uwadze Administracja prowadziła m. 
in. niżej wymienione czynności:

n  rozpatrzono i załatwiono ogółem 840 pism 
(stan na dzień 25.11.2013 r.), dotyczących 
głównie spostrzeżeń na temat warunków za-
mieszkiwania w nieruchomości, prowadzonych 
prac remontowych, występujących awarii, 
zmian meldunkowych,  itp.;

n  zarejestrowano 730 zgłoszeń (stan na dzień 
25.11.2013 r.) od mieszkańców dotyczących 
awarii. Były to głównie usterki instalacji 
elektrycznej, instalacji kanalizacyjnej, awa-
rie ślusarskie i murarskie, występujące za-
równo w mieszkaniach, w pomieszczeniach 
wspólnego użytku, jak również na terenach 
zewnętrznych nieruchomości;

n  zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o utrzyma-
niu porządku i czystości w gminach oraz nie-
których innych ustaw (Ustawa z dnia 1.07.2011 
Dz. U. 2011 nr 152 poz. 897), która weszła 
w życie z dniem 1.07.2013 r., Administracja 
zajmowała się prowadzeniem ewidencji iloś- 
ci osób zamieszkałych w danym lokalu (w 
oparciu o wypełnione przez mieszkańców 
oświadczenia) i przekazywanie tychże danych 
do działu ewidencji opłat za lokale. Ponadto 
w przedmiotowym zakresie prowadzono także 
korespondencję z mieszkańcami; 

n  przejęto dwa lokale użytkowe (protokołem 
zdawczo-odbiorczym) oraz jeden lokal miesz-
kalny w związku z czym zawarto dwie umowy 
najmu lokali użytkowych oraz zasiedlono jeden 
lokal mieszkalny;

n  prowadzono korespondencję z firmami ubez-
pieczeniowymi dot. ustalania odpowiedzial-
ności oraz wypłatę odszkodowań z tytułu 
powstałych szkód (głównie zalań) w lokalach 
mieszkalnych i użytkowych  oraz  w pomiesz-
czeniach wspólnego użytku;

n  na bieżąco monitorowano jakość wykonywa-
nych usług na rzecz Spółdzielni w zakresie: 
bieżącego sprzątania, pielęgnacji terenów 
zielonych oraz dostarczanego do mieszkań 
sygnału tv (pakiet podstawowy);

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

n  występowano pisemnie do władz miejskich 
o wyrażenie zgody na wycinkę drzewostanu 
rosnącego przy ul. Francuskiej 61a-65a na 
działce o nr geod.: 41/3 k.m. 64, tj. klonu 
polnego oraz topoli w celu zapewnienia bez-
pieczeństwa zamieszkiwania oraz z wnioskiem 
o systematyczną pielęgnację terenów Urzędu 
Miasta Katowice przylegających do nierucho-
mości przy ul. Szeligiewicza 6;

n  zlecono firmie Dezyderat Zakład Usługowy 
mgr Roman Piernikarczyk z siedzibą w Kato-

wicach – zgodnie z zarządzeniem nr 1406/2013 
Prezydenta Miasta Katowice z dnia 15.03.2013 
r.  – przeprowadzenie w okresie od 4-13.05.br 
wiosennej oraz od 23.09 do 14.10.br. jesiennej 
kompleksowej akcji odszczurzania;

n  nadzorowano firmy w zakresie prawidłowego 
przebiegu kontroli wynikających z ustawy  
Prawo budowlane (tj. przeglądy kominiarskie 
i gazowe), a także prowadzono korespondencję 
z mieszkańcami w tym zakresie;

n  na bieżąco współpracowano ze Strażą Miejską 
i Policją w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa zamieszkiwania w naszych zasobach;

n  uczestniczono w kontrolach zewnętrznych 
przeprowadzanych przez Państwowy Powiato-
wy Inspektorat Sanitarny w Katowicach oraz 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
w Katowicach;

n  współpracowano na bieżąco z Radą Osiedla 
„Śródmieście” we wspólnym rozwiązywaniu 
problemów Osiedla, w tym również konfliktów 
na zasadzie mediacji sąsiedzkich;

n  prowadzono zgodnie z wymogami prawa 
budowlanego dokumentację techniczną i książ-
ki obiektów;

ZASOBY OSIEDLA „ŚRÓDMIEŚCIE”

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA LOKALI MIESZKALNYCH
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n wysłano 58 zapytań ofertowych do firm zew- 
nętrznych, na przeprowadzenie robót remon-
towych w Osiedlu;

n  uczestniczono w dwóch przetargach na prze-
prowadzenie dziewięciu zadań remontowych 
w Osiedlu;

n nadzorowano na bieżąco jakość wykonywa-
nych usług na rzecz Spółdzielni przez firmy 
zewnętrzne, przekazywano protokolarnie fron-
ty robót, a po ich zakończeniu dokonywano 
komisyjnych odbiorów technicznych;

n  na bieżąco monitorowano stan techniczny 
budynków, obiektów małej architektury i es-
tetyki otoczenia;

n  przygotowywano osiem zleceń na roboty 
awaryjne oraz ujęte w planie funduszu remon-
towego Osiedla część „B”, których wartość 
nie wymagała przeprowadzenia wyboru wy-
konawcy robót; 

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

n  prowadzono dokumentację związaną z dzierża-
wą tablic reklamowych usytuowanych w gra-
nicach naszych nieruchomości; 

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

n  na podstawie zawartej umowy z firmą Park 
Partner Sp. z o. o. wydawano mieszkańcom 
budynków identyfikatory, uprawniające do 
parkowania na terenie nieruchomości przy 
ul. Poniatowskiego 14abcd, Mikołowskiej 40, 
Rybnickiej 13-15-17, Jordana 16abc, Podcho-
rążych 1a, Szeligiewicza 6 i Szafranka 3.

n  pośredniczono w załatwianiu spraw związa-
nych z uzyskaniem przez osoby posiadające 
niskie dochody - dodatków mieszkaniowych 
(z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej). 
Taką pomoc w roku bieżącym w naszym Osie-
dlu uzyskało 15 osób.

Na pokrycie kosztów eksploatacji Osiedle “Śród-
mieście” dysponowało — według  naliczeń opłat 
— kwotą 2.112.510 zł, z tego:
n od lokali mieszkalnych            1.743.170 zł
n od garaży                  23.480 zł
n od lokali użytkowych i reklam       241.140 zł
n oraz wynikiem roku poprzedniego 104.720 zł

Ze względu na fakt zalegania niektórych miesz-
kańców naszego Osiedla z bieżącymi opłatami, 
realne wpływy były niższe o 389.498,28  zł, co 
stanowi 22,34%. Warto w tym miejscu podkre-
ślić, że w roku ubiegłym zadłużenie wynosiło 
252.007,18 zł, w związku z czym według stanu na 
dzień 25.11.2013 r. wysokość zadłużenia wzrosła 
w stosunku do 2012 r. aż o 137.491,10 zł czyli 
o 35,30%.

Ogółem zaległości w opłatach za lokale miesz-
kalne i niemieszkalne łącznie (wg stanu na dzień 
25.11.2013 r.)  wyniosły : 496.455,25 zł.

W przeliczeniu na statystyczne mieszkanie 
w Osiedlu wielkość zadłużenia w opłatach według 

STAN ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH ZA LOKALE MIESZKALNE

stanu na dzień 25.11.2013 r. wynosiła średnio 
457,70 zł.

W zakresie windykacji były podejmowane róż-
norodne działania. Administracja Osiedla przy 
udziale przedstawicieli Rady Osiedla podczas spot- 
kań odbytych w dniach:  20.03.2013 r., 18.06.2013 
r. oraz 18.09.2013 r. – przeprowadzała rozmowy 
z osobami zalegającymi w opłatach za lokale 
mieszkalne, m. in. proponując im spłatę zadłużenia 
w ratach, bądź sugerując zamianę posiadanego 
mieszkania na mniejsze. Prowadzone rozmowy 
i wyjaśnienia spowodowały spłatę należności 
osób zadłużonych w kwocie 14.653,50 zł. Osoby 
uchylające się od rozmów z Radą Osiedla jak i ci, 
którzy mimo deklaracji nadal notorycznie zalegali 
z opłatami, kierowani byli do dalszego postępowa-
nia windykacyjnego prowadzonego przez Centrum 
Zarządzająco-Usługowe, w tym: na posiedzenie 
Zarządu i Rady Nadzorczej KSM, zmierzające do 
podjęcia odpowiednich decyzji, z pozbawieniem 
członkostwa w KSM włącznie. Niezależnie od 
postępowania wewnątrzspółdzielczego  sprawy 
o zapłatę kierowane były także do zewnętrznych 
firm windykacyjnych, sądów i komorników.

W roku 2013 w naszym Osiedlu z grona człon-
ków  wykreślono 1 osobę. Ponadto w odniesieniu 
do mieszkańców lokali użytkowanych przez pięciu 
członków KSM z naszego Osiedla zastosowano 
sądowy rygor eksmisji (wyroki z lat ubiegłych).

Zauważyć należy, że im niższe zadłużenie 
mieszkańców, tym lepsza płynność finansowa 
Spółdzielni, co z kolei ma znaczący wpływ na 
koszty eksploatacji. 

Stan zaległości w opłatach na dzień 25.11.2013 
r. w naszym Osiedlu przedstawia zamieszczona 
na str. 12 tabela (w układzie nieruchomości bu-
dynkowych). 

W kolumnie 6 tabeli podano ponadto (obliczoną 
metodą średniej ważonej) wielkość zaległości 
przypadających w przeliczeniu na jeden lokal 
mieszkalny w danym budynku.

KOSZTY DEWASTACJI
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Lp. Adres budynku
Lokale 
mieszk. 
ogółem

Liczba 
lokali 

mieszk. 
zalegające        
z opłatami

Zaległości 
ogółem

Zaległość        
średnia    

na 1 
mieszkanie

Zaległość 
średnia na 

m2 pow. 
mieszk.

[zł]

W tym:

Wykreślenia            
z członkostwa          

w KSM

Eksmisje 
zasą- 
dzone

Lokale 
mieszk.

Lokale 
mieszk.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Barbary 3-3a 39 18 35 989,71 zł 922,56 zł 20,15 zł - 1

2 Bratków 3 7 3 1 125,89 zł 160,84 zł 3,44 zł - -

3 Drzymały 17 37 19 21 111,04 zł 570,57 zł 12,92 zł - -

4 Francuska 18 8 2 361,66 zł 45,21 zł 0,74 zł - -

5 Francuska 61-65 50 19 6 880,92 zł 137,62 zł 4,02 zł - -

6 Francuska 61a-65a 59 24 8 267,75 zł 140,13 zł 4,85 zł - -

7 Jordana 16a-c 45 16 28 693,23 zł 637,63 zł 15,59 zł - 1

8 Kobylińskiego 2a 32 13 7 831,21 zł 244,73 zł 6,47 zł - -

9 Kochanowskiego 1 8 4 1 620,50 zł 202,56 zł 3,38 zł - -

10
Macieja 3-5

18
10 21 829,04 zł 1 212,72 

zł
26,13 zł - 2

11 Mikołowska 40 68 33 30 112,38 zł 442,83 zł 8,90 zł 1 1

12
Plebiscytowa 
38a-42b 82 37 29 171,58 zł 355,75 zł 7,04 zł - -

13 Podchorążych 1a 39 18 19 483,96 zł 499,59 zł 11,51 zł - -

14
Poniatowskiego 
14a-14d 42 18 17 866,97 zł 425,40 zł 8,23 zł - -

15 Reymonta 3 40 16 15 530,18 zł 388,25 zł 8,56 zł - -

16 Rybnicka 13-17 95 47 67 307,57 zł 708,50 zł 11,67 zł - -

17 Sienkiewicza 42-48 56 16 28 167,52 zł 502,99 zł 12,25 zł - -

18 Szafranka 3 34 14 29 222,61 zł 859,49 zł 15,44 zł - -

19 Szafranka 6 8 2 479,59 zł 59,95 zł 0,97 zł - -

20 Szeligiewicza 20 26 12 3 527,40 zł 135,67 zł 2,59 zł - -

21 Szeligiewicza 6 29 12 3 422,22 zł 118,01 zł 2,64 zł - -

 22 Wojewódzka 25 29 15 11 505,35 zł 396,74 zł 7,82 zł - -

R a z e m 851 368 389 498,28 zł 457,70 zł 9,78 zł 1 5

Problemem niepożądanym, obciążającym do-
datkowo, a ponadto nieracjonalnie koszty Osiedla 
jest występowanie dewastacji i kradzieży. Według 
stanu na dzień 25.11.2013 r. dewastacje wyniosły 
2.320,30 zł. Pragniemy, korzystając z tej publikacji, 
zaapelować do naszych mieszkańców o zwracanie 
uwagi i reagowanie na próby dewastacji i kradzie-
ży, gdyż koszty usuwania skutków wandalizmu 
i napraw ponoszą wszyscy, bowiem zmniejszają 
one wysokość dostępnych środków finansowych, 
które mogłyby być wykorzystane na realizację 
robót remontowych, a także podwyższają koszty 
bieżącej eksploatacji.

Ważną pozycją w dochodach Osiedla są, poza 
opłatami od lokali mieszkalnych, wpływy uzy-
skiwane z użytkowania lokali niemieszkalnych 
oraz z reklam. Po odliczeniu kosztów związanych 
z eksploatacją, nadwyżka uzyskana z wynajmu 
lokali użytkowych  i reklam w 2013 r. wyniosła 
104.250 zł, co daje średnio na jedno mieszkanie 
zmniejszenie potencjalnych obciążeń finansowych 
rzędu 122,50 zł w skali roku.

Wydatki związane z eksploatacją budynków, 
w dużej części uzależnione są od czynników nie-
zależnych od Spółdzielni, np. kształtowania się 

wielkości zużycia mediów przez mieszkańców, cen 
materiałów i  usług oraz opłat publiczno-prawnych 
— ustalonych przez władze państwowe i samo-
rządowe, a także  przedsiębiorstwa świadczące 
usługi m.in. komunalne (często działające na za-
sadzie naturalnego monopolisty w danej branży).

W związku z koniecznością zapewnienia bez-
piecznego zamieszkiwania mieszkańców i zre-
alizowania obowiązujących nas w tym zakresie 
uregulowań prawnych wynikających z obowiązu-
jącego prawa, w tym prawa budowlanego, w ra-
mach kosztów eksploatacji poniesiono znaczne, 
acz niezbędne, wydatki na:

1.  Coroczne badanie techniczne dźwigów 
oraz wykonanie zaleceń Urzędu Dozoru 
Technicznego                – koszt 19.779,00 zł,

2.  Okresową kontrolę stanu technicznej 
sprawności obiektu-budynku mieszkalnego 
(przeprowadzanej conajmniej jeden raz  
w roku, art. 62 ust.1, pkt 1 ustawy) 

– koszt 19.690,00 zł,
3.  Okresową kontrolę stanu technicznej 

sprawności i wartości użytkowej budynku 
przeprowadzanej co 5 lat, zgodnie z 
art. 62 ust. 1, pkt 1 ustawy w zakresie 
konstrukcyjnym budynku, stanu technicznego 

jego elementów składowych, skuteczności 
ochrony przeciwporażeniowej instalacji 
elektrycznej, odgromowej oraz innych 
instalacji znajdujących się w wyposażeniu 
budynku                          – koszt 18.220,00 zł,

4.  Coroczną kontrolę wszystkich instalacji 
gazowych w budynku         – koszt 15.064,00zł,

5.  Coroczną kontrolę i czyszczenie przewodów 
kominowych, spalinowych i wentylacyjnych 
(art. 62 ust.1, pkt 1c ustawy) 

– koszt 18.500,00 zł,
6.   Wykonanie zaleceń wynikających z przepisów 

BHP                  – koszt  4.510,00 zł,
7.  Ochronę ppoż. w budynkach oraz wykonanie 

zaleceń pokontrolnych, związanych m.in. ze 
zmianami w przepisach ppoż. 

– koszt  913,00 zł.
Ogółem koszty eksploatacji w 2013 r. ukształ-

towały się następująco: 
1.  Energia elektryczna (poza mieszkaniami) 

82.360 zł
2.  Woda i kanalizacja              689.960 zł**
3.  Wywóz nieczystości ogółem          237.270 zł
4.  Usługi gospodarzy               148.026 zł
5.  Odczyty wody     7.770 zł
6.  Konserwacja dźwigów                 50.440 zł
7.  Konserwacja domofonów                 17.700 zł
8.  Konserwacja gniazd RTV                35.480 zł
9.  Koszty Administracji Osiedla        320.950 zł
 (obejmujące m. in. płace pracowników z na- 

rzutami, koszty bhp, transport, opłaty tele- 
komunikacyjne, koszty utrzymania po- 
mieszczeń Administracji Osiedla (wraz z me- 
diami), materiały biurowe, amortyzację  

10.  Inne koszty utrzymania budynków
390.894 zł

 (w tym: opłata za wieczyste użytkowanie 
gruntów, podatek od nieruchomości, czysz- 
czenie kominów, ubezpieczenia, pielęgnacja 
zieleni, odśnieżanie posesji,  ochrona  ppoż. 
budynków, kontrola szczelności instalacji 
gazowej, dezynfekcja, deratyzacja, koszty 
usuwania dewastacji, pogotowie techniczne, 
materiały konserwatorów, Państwowy Fun-
dusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

11. Koszty remontów przypadających na lokale 
użytkowe i garaże nie mieszkańców

39.120 zł
 Razem koszty eksploatacji:        2.019.970 zł*

*  wartość prognozowana na koniec roku  tj. na 
dzień 31.12.2013 r.

**  wpływy od lokali mieszkalnych, lokali 
użytkowych i garaży z tytułu zużycia wody               
i kanalizacji wyniosły 672.050 zł.

Dodatkowym obciążeniem kosztów eksploatacji 
było odprowadzenie podatku dochodowego od 
osób prawnych w wysokości 22.220 zł  z tytu-
łu dzierżawy terenu, najmu lokali użytkowych, 
reklam i garaży (z działalności nie zaliczanej do 
gospodarki zasobami mieszkaniowymi), oraz 
kwoty 8.000 zł stanowiącej 50% pożytków z dzia-
łalności gospodarczej Spółdzielni, a dotyczącej 
lokali mieszkalnych nie członków, które zgod-
nie z Uchwałą nr 135/2011 Rady Nadzorczej 

 Sprawozdanie z dziaŁaLnoŚCi adMiniSTraCJi
 oSiedLa „ŚrÓdMieŚCie” za 2013 roK
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(Ciąg dalszy na str.14)

 Sprawozdanie z dziaŁaLnoŚCi adMiniSTraCJi
 oSiedLa „ŚrÓdMieŚCie” za 2013 roK

Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zostały 
przeznaczone na działalność społeczno-kulturalną 
i oświatową. 

Warto przypomnieć, że z dniem 1 lipca 2013 r. 
zgodnie z „Ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu 
porządku i czystości w gminach oraz niektórych 
innych ustaw” (Ustawa z dnia 1.07.2011 Dz. U. 
2011 nr 152 poz. 897) zmianie uległy zasady 
gospodarowania odpadami komunalnymi oraz 
inne uwarunkowania prawne dotyczące porządku 
i czystości w gminach.

Znowelizowane akty prawne w tym zakre-
sie zostały uchwalone podczas XXX sesji Rady 
Miasta w dniu 19.12.2012 roku. Pełny zakres 
porządkujący nowe zasady obejmują Uchwały 
nr: XXX/683/12, XXX/684/12, XXX/685/12, 
XXX/686/12, XXX/687/12 dostępne w pełnym 
tekście między innymi na stronie internetowej: 
www.katowice.eu/pl/władze-miasta/rada-miasta.
htm

Jak wynika z zasad i stawek przyjętych w Ka-
towicach przez władze samorządowe z dniem  
1 lipca br. wywóz śmieci jest droższy. Odprowa-
dzana do Urzędu Miasta opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi wynosi 14 zł od jednej 
zamieszkałej osoby przy selektywnej zbiórce 
odpadów lub 20 zł od jednej zamieszkałej osoby 
przy nieselektywnej zbiórce odpadów. Należy pod-
kreślić, że powyższa opłata nie dotyczy kosztów 
ponoszonych przez Osiedle za wywóz odpadów 
wielkogabarytowych, wobec czego powinny wzro-
snąć opłaty eksploatacyjne. Reasumując należy 
podkreślić, że płacimy więcej za to, że sami 
segregujemy odpady, otrzymując w zamian 
mniejszy zakres usług, bowiem nie przewiduje 
on wywozu odpadów wielkogabarytowych. Moż-
na więc uznać, że tzw. „śmieciowa reforma” to 
nie żadna rewolucja lecz wyłącznie uderzająca 
w mieszkańców podwyżka kosztów.

 Podsumowując:
Bilans otwarcia:                104.720 zł
Wpływy (naliczone):            2.007.790 zł
Koszty eksploatacji:             2.019.970 zł

Podatek dochodowy:                                          22.220 zł
Wg Uchwały RN nr 135/2011                          8.000 zł
Wynik roku 2013 jest dodatni i wynosi:   

62.320 zł*      
*  wartość prognozowana na koniec roku  tj. na 

dzień 31.12.2013 r.

SPRAWOZDANIE  
ADMINISTRACJI OSIEDLA 

„ŚRÓDMIEŚCIE” Z WYKONANIA  
PLANU REMONTÓW W 2013 R.

Akumulacja środków finansowych Funduszu 

Remontowego część „B” na 2013 r. wynosiła 

867.540 zł (wartość prognozowana na koniec roku  

tj. na dzień 31.12.2013 r.), w tym:

n   wynik roku 2012               200.200 zł
n  wpływy wg naliczeń wynikających z opłat 

miesięcznych (od lokali mieszkalnych, garaży 
i lokali użytkowych)               662.880 zł

EKSPLOATACJA OGÓŁEM

n  przesunięcie środków na fundusz remontowy 
część „A”, tj. przyspieszenie spłaty zobowią-
zań nieruchomości budynkowych usytuowa-
nych w osiedlu                  95.540 zł

n   pożyczka z funduszu interwencyjnego 
100.000 zł

Uwzględniając fakt, iż potrzeby naszego Osiedla 
związane ze stanem technicznym najstarszych 
w KSM zasobów są bardzo duże, środki, któ-
rymi dysponowaliśmy przeznaczone na remon-
ty były wydatkowane szczególnie oszczędnie                      
i każdorazowo  akceptowane przez Radę Osiedla.

W ramach funduszu remontowego część „B” 
wydatkowano na potrzeby Osiedla ogółem 810.630 
zł. Wynik roku jest dodatni i wynosi 56.910 zł.          

W związku z ustawą o podatku dochodowym od 
osób prawnych, odpisy na fundusz remontowy od 
lokali użytkowych i garaży użytkowanych przez 
osoby nie będące mieszkańcami Katowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej, nie mogą być zaliczone do 
dochodów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, 
i aby umożliwić prawidłowe ustalenie podstawy 
opodatkowania podatkiem dochodowym działal-
ności gospodarczej Spółdzielni wpływy i koszty 
remontów są ewidencjonowane w eksploatacji 
podstawowej. 

Zakres rzeczowy i finansowy remontów za 
rok 2013 ujęto w zestawieniu w tabeli na str. 14.

Ponadto w ramach dodatkowych robót re-
montowych i awaryjnych wykonano następujące 
roboty przedstawione w tabeli na str. 15.

Wybór wykonawców dziewięciu robót remonto-
wych był przeprowadzany w trybie wyboru ofert, 
przy udziale przedstawicieli Rady Osiedla i Admi-
nistracji. Łącznie wysłano 58 zapytań ofertowych.

Ponadto wystawiono 8 zleceń na przeprowa-
dzenie awaryjnych  robót remontowych.

W roku bieżącym kontynuowaliśmy wymianę 
oraz refundację wymiany stolarki okiennej. W ra-

FUNDUSZ REMONTOWY  „B” 
WPŁYWY I WYDATKI PONIESIONE NA REMONTY
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(Ciąg dalszy ze str.13)

RODZAJ I  ADRES PRZEPROWADZANYCH ROBÓT
Koszt 

remontu

W tym:

Finansowane 
z funduszu 

remont. „B”

Finanso. 
z ekspl. 
podst.

1+2 1 2

1. Stolarka okienna:

a) Wymiana stolarki okiennej przez KSM w jednym mieszkaniu – 4 
szt. 12,18 m2

7.932 zł 7.932 zł -

b) Refundacja kosztów wymiany stolarki okiennej przez mieszkańców 14.250 zł* 14.250 zł* -

c) Wymiana okien: 
- w maszynowniach: Wojewódzka 25, Szeligiewicza 6; 
- na klatce schodowej Kobylińskiego 2a
- w suszarniach Szeligiewicza 20
Ogółem 7szt. 8,44 m2

5.145 zł 5.145 zł -

2. Roboty murarsko-tynkarskie:

Remont komory zsypowej – ul. Drzymały 17 6.800 zł 5.886 zł 914 zł

Wykonanie izolacji fundamentów – ul. Szafranka 3 53.000 zł 53.000 zł -

Remont elementów konstrukc. wymiennika 
wraz z remontem nawierzchni parkingu

– ul. Mikołowska 40 150.750 zł 134.476 zł 16.274 zł

Remont tynków i czapek kominowych

– ul. Bratków 3, 
Francuska 18, 

19.000 zł 18.025 zł 975 zł

ul. Kochanowskiego 
1*, Mikołowska 40* 
i Szeligiewicza 6*

25.450 zł* 25.450 zł -

3. Modernizacja domofonów:

Modernizacja domofonów – ul. Rybnicka 13-
15-17*

12.350 zł* 12.350 zł* -

4. Roboty instalacyjne wod.-kan.:

Wymiana 3-ch pionów instalacji kanalizacyjnej 
(w pionie mieszkań nr 1 i 2)

– ul. Drzymały 17 68.000 zł 58.953 zł 9.047 zł

Wymiana  10 -c iu  p ionów ins t a l ac j i 
kanalizacyjnej

– ul. Plebiscytowa 
38a-38b

144.800 zł 144.219 zł 581 zł

5. Roboty elewacyjne:

Remont balkonów od str podwórka – ul. Wojewódzka 25 107.000 zł 107.000 zł -

Naprawa balkonów – ul. Francuska 61-
65

25.600 zł 25.600 zł -

Odbicie luźnych tynków z balkonów –  u l .  F rancuska 
61a-65a

  7.000 zł* 7.000 zł* -

Remont balkonu w mieszkaniu nr 5 – ul. Szeligiewicza 
20*

5.000 zł* 5.000 zł* -

6. Mała architektura

Remont nawierzchni asfaltowej wraz z 
odprowadzeniem wód opadowych

– ul. Sienkiewicza 42 36.500zł 36.145 zł 355 zł

7. Remont dźwigów

Wymiana dźwigu (50%  wartości) – ul. Szeligiewcza 20 57.180 zł 51.577zł 5.603 zł

8. Inne roboty

Montaż systemu oddymiania – ul. Rybnicka 15 22.500 zł 22.423 zł 77 zł

Usunięcie usterek po przeglądach rocznych 

– ul. Bratków 3, 
Francuska 61-65, 
61a-65a, Macieja 
3-5, Plebiscytowa 
38a-42b, 
Sienkiewicza 42-48,

8.895 zł 8.895 zł

-

– ul. Reymonta 3*, 
Kochanowskiego 1* 15.105 zł* 15.105 zł* -

Razem: 792.257 zł 758.431 zł 33.826 zł

* wartość prognozowana , roboty remontowe w toku.

Sprawozdanie 
z dziaŁaLnoŚCi 
adMiniSTraCJi

mach realizacji przez Spółdzielnię wymieniono 
cztery okna w jednym z mieszkań, refundując 
równocześnie koszty wymiany we własnym za-
kresie przez mieszkańców.

Kontynuujemy roboty związane z dostosowa-
niem ochrony przeciwpożarowej w budynkach 
wysokich do zmienionych przepisów i rozporzą-
dzeń w tym zakresie. W roku bieżącym zainstalo-
waliśmy automatyczny system oddymiania klatek 
schodowych w klatce nr 15 budynku mieszkalnego 
przy ul. Rybnickiej 13-15-17.

Ponadto kontynuujemy w Osiedlu bardzo ważne 
zadanie, które będzie realizowane przez następne 
kilka lat, a mianowicie wymianę pionów instalacji 
kanalizacyjnej. Wymieniono dwa piony kanali-
zacyjne w budynku mieszkalnym przy ul. Drzy-
mały 17 (w pionie mieszkań nr 1 i 2) oraz piony 
kanalizacyjne w budynku przy ul. Plebiscytowej 
38a i 38b.

Zakończyliśmy remonty balkonów w budynku 
przy ul. Wojewódzkiej 25.

Wyremontowaliśmy  elementy konstrukcyjne 
wraz z położeniem nowej nawierzchni z beto-
nowej kostki brukowej wymiennikowni przy ul. 
Mikołowskiej 40. 

Nową nawierzchnię wraz z nowym odprowadze-
niem wód deszczowych uzyskała droga dojazdowa 
do posesji przy ul. Sienkiewicza 42-48.

Ponadto wykonaliśmy izolację pionową funda-
mentów piwnic wraz z naprawą naświetli okien-
nych, a także naprawę nawierzchni asfaltowej 
podwórka w nieruchomości przy  ul. Szafranka 3.

Pełny zakres przeprowadzonych zadań remon-
towych został przedstawiony Państwu w tabelach 
na str. 14 i 15. 

W celach porównawczych, przedstawiono 
tabelarycznie (na str. 16) zestawienie podsta-
wowych – najważniejszych robót remontowych 
wykonanych w Osiedlu na przestrzeni minionych 
18 lat, sfinansowanych z funduszu remontowego 
Osiedla część „B” i środków finansowych z części 
zarządzanej centralnie (fundusz remontowy część 
„A”) oraz planowane roboty na rok 2014. 

ZAMIERZENIA  
DZIAŁALNOŚCI  
GOSPODARCZEJ 

OSIEDLA „ŚRÓDMIEŚCIE”  
NA 2014 ROK

Planowane wpływy na fundusz remontowy 
„B” w 2014 r. (w wielkości naliczonej – bez 
uwzględnienia zaległości w opłatach za lokale) 
wraz z bilansem otwarcia przyjęto  w wysokości 
704.800 zł, w tym:
n   bilans otwarcia: 56.910 zł.,
n   wpływy wg naliczeń wynikających z opłat 

miesięcznych 743.430 zł.
n przesunięcie środków na fundusz remontowy 

część „A”, tj. przyspieszenie spłaty zobowią-
zań nieruchomości budynkowych usytuowa-
nych w Osiedlu: -95.540 zł.
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* wartość prognozowana, roboty remontowe w toku.

 Sprawozdanie z dziaŁaLnoŚCi adMiniSTraCJi
 oSiedLa „ŚrÓdMieŚCie” za 2013 roK

Bazując na  znajomości potrzeb remontowych, 
ustalonych w trakcie okresowych przeglądów 
stanu technicznego budynku oraz szacunkowych 
możliwości finansowych Osiedla, planuje się 
wykonać następujące roboty remontowe:

W ramach planu remontów na rok 2014 
przyjęto do wykonania  następujące zadania 
remontowe:   

1.  Wymiana stolarki okiennej 

– ogółem: 27.000 zł
n Realizowana przez Spółdzielnię w miesz- 

kaniach — ok. 13,87m2                                9.000 zł
n W  mieszkaniach i pomieszczeniach ogólnego 

użytku:  pow. 22,30 m2  - 21 szt. ul. Macieja 
3-5      8.000 zł

n Refundacje wymiany                        10.000 zł

2.  Roboty dekarsko-blacharskie 

– ogółem: 14.230 zł
n Usunięcie usterek dekarskich po przeglądach 

rocznych – Osiedle                14.230 zł

3.  Roboty murarsko-tynkarskie 

– ogółem: 223.720 zł
n Likwidacja części wymiennika – ul. Francuska 

61                                 120.000 zł
n Wykonanie śmietnika wolnostojacego 

 – ul. Szafranka 3                 30.000 zł
n Likwidacja zejść do komór zsypowych 

 – ul. Szafranka 3                 50.000 zł
n Wykonanie robót murarskich po przeglądach 

rocznych – Osiedle                  23.720 zł

4.  Roboty instalacyjne 

– ogółem: 187.680 zł
n Wymiana wszystkich pionów instal.

kanalizacyjnych – ul. Kobylińskiego 2A
  113.960 zł
n Wymiana 4-ch pionów kanalizacyjnych 

 – ul. Plebiscytowa 42 B                  49.800 zł
n Montaż systemu oddymiania (ppoż)  –  u l . 

Rybnicka 17                   23.920 zł

5. Roboty elektryczne               – ogółem: 11.680 zł

n Wymiana instalacji odgromowej – ul. 
Szafranka 6                   11.680 zł

6.  Modernizacja instalacji domofonowej 

– ogółem:                                  12.000 zł

n Modernizacja domofonu – ul. Francuska 61-

65                                          6.000 zł
n Modernizacja domofonu – ul. Francuska 61 

A- 65A                                   6.000 zł

7.  Roboty elewacyjne       – ogółem:115.000 zł
n Dokończenie remontu balkonów – ul. 

Francuska 61A-65A                 30.000 zł
n Remont balkonów od str. południowej – ul. 

Szeligiewicza 20                 85.000 zł
8.  Inne roboty                    – ogółem: 14.230 zł

n Roboty ślusarskie po przeglądach rocznych 
– Osiedle                   14.230 zł

 Przewidywane koszty ogółem:  
605.540 zł

Przedstawiony do realizacji w roku 2014 plan 
remontów Osiedla jest kontynuacją zadań, które 
realizujemy od lat. 

n W przyszłym roku nadal kontynuować bę-
dziemy wymianę i refundację stolarki okien-
nej w mieszkaniach oraz w pomieszczeniach 
wspólnego użytku. 

n Ze względu na zły stan techniczny, zlikwidu-
jemy część wymiennikowni (dawny bunkier 
opałowy) w nieruchomości przy ul. Francu-
skiej 61.

(Ciąg dalszy na str.17)

 

Rodzaj i opis przeprowadzanych robót Adres
Koszt remontu

W tym:
Finansowane z 

funduszu remont. 
„B”

Finansowane 
z eksploatacji 
podstawowej

1+2 1 2

Remont czapek kominowych – ul. Szafranka 6 10.900 zł 10.613 zł 287 zł

Wymiana dwóch odpowietrzeń kanaliz. na 
dachu – ul. Mikołowska 40 600 zł 535 zł 65 zł

Wymiana zespołów hamulca w dwóch 
dźwigach osobowych – ul. Drzymały 17 8.481 zł 8.481 zł –

Naprawa murków położonych przy  zejściu  
do sali integracyjnej – ul. Poniatowskiego 14b   3.000 zł* 3.000 zł* –

Wykonanie zabudowy przy stacji TRAFO – ul. Wojewódzka 25   5.000 zł* 5.000 zł* –

Razem: 27.981 zł 27.629 zł 352 zł
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(Ciąg dalszy ze str.15)

 Sprawozdanie z dziaŁaLnoŚCi adMiniSTraCJi
 oSiedLa „ŚrÓdMieŚCie” za 2013 roK

n Z uwagi na fakt, iż remont kapitalny zejść do 
komór zsypowych od strony ul. Szafranka 3 
byłby związany z ingerencją w teren przyległy 
do nieruchomości tj. chodnik i jezdnię, a koszt 
związany z naprawą potencjalnych szkód 
w substancję drogowej infrastruktury miejskiej 
byłby niewspółmiernie wysoki do uzyskanych 
efektów remontowych, w przyszłym roku 
zamknięte zostaną komory zsypowe przy ul. 
Szafranka 3 i zastąpione nową (wolnostojącą) 
wiatą śmietnikową. 

n W przyszłym roku przeprowadzimy wymianę 
instalacji kanalizacji sanitarnej przy ul. Ko-
bylińskiego 2a i Plebiscytowej 42b;

 Zakończymy montaż systemu oddymiania 
w budynku przy ul. Rybnickiej 13-15-17 (dot. 
klatki Rybnicka 17);

n Przeprowadzimy modernizację instalacji do-
mofonowej w budynku przy ul. Francuskiej 
61-65 i 61a-65a;

n Będziemy kontynuować remonty balkonów 
w nieruchomościach przy ul. Francuskiej 61-
65a i Szeligiewicza 20;

Wszystkie powyższe zadania mają na celu utrzy-
manie substancji mieszkaniowej w stanie niepogor-
szonym technicznie, a przede wszystkim wpływają 
na bezpieczeństwo zamieszkiwania mieszkańców.

Potrzeby remontowe Osiedla są znacznie więk-
sze ale w związku z brakiem wolnych środków 
w funduszu remontowym części „B” Osiedla, 
musiały zostać przełożone do realizacji na lata na-
stępne.

Warto w tym miejscu podkreślić, że niebagatelne 
znaczenie dla podniesienia standardów budynków 
w naszym Osiedlu mają środki finansowe wy-
datkowane z części „A” funduszu remontowego. 
Ważnym zadaniem zrealizowanym w ramach 
robót remontowych w roku bieżącym było współ-
finansowanie (po 50% fundusz remontowy część 
„A” i 50 % część „B”) remontu dźwigu osobowe-
go przy ul. Szeligiewicza 20 oraz kompleksowa  
termomodernizacja budynku przy ul. Rybnickiej 
13-15-17, finansowana w 100% z funduszu re-
montowego część „A”. W następnych latach po 
jej zakończeniu przeprowadzimy modernizację 
dźwigów osobowych oraz odnowimy części wspól-
ne nieruchomości, co w znaczny sposób wpłynie 
na podniesienie jej walorów estetycznych oraz 
komfort termiczny przekładający się bezpośrednio 
na opłaty za ciepło jak również wzrost wartości 
rynkowej poszczególnych lokali mieszkalnych. 

 
Zestawienie kosztów ulepszeń i prac poniesio-

nych w okresie od roku 1992 do dnia 30.09.2013 
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” – przedstawia 
tabela powyżej.

Nie da się pominąć faktu, że wykonanie zało-
żonego planu remontów uzależnione jest w dużej 
mierze od samych mieszkańców, a ściślej od 
terminowego regulowania opłat (zgodnie z termi-
nami statutowymi), toteż zwracamy się z gorącym 
apelem o systematyczne i terminowe dokonywanie 
opłat za mieszkania, garaże i lokale użytkowe. 

DZIAŁALNOŚć  
SPOŁECZNO-KULTURALNA

Do statutowych obowiązków Spółdzielni de-
legowanych odpowiednio (zgodnie ze strukturą 
organizacyjną) na Administrację należały również 
realizacje w Osiedlu zadań z zakresu działalności 
społeczno-kulturalnej.

I. Sprawozdanie za 2013 rok

Wpływy z tytułu odpisów  na działalność spo-
łeczno-kulturalną w Osiedlu liczone w ciężar 
opłat eksploatacyjnych w roku 2013 wynosiły  
17.110 zł*, z tego:

n  od mieszkań             11.260,00 zł

n  od lokali użytkowych              5.530,00 zł

n  od garaży                  260,00 zł

Adres budynku

Razem 
koszty za 
lata 1992-

2013*

Wpływy  
z odpisów 

za lata 1997-
2013*/**

Saldo         
(3-2)

Saldo na  
1 m2 

p.u.m.

Średnie 
saldo 

statystyczne 
na 1 lokal

1 2 3 4 5 6
Rybnicka 13-17 471 797 1 446 978 975 181 169,02 10 265,06
Plebiscytowa 38a-42b 944 462 1 039 719 95 258 22,98 1 161,68
Sienkiewicza 42-48 508 718 576 648 67 930 29,55 1 213,04
Szeligiewicza 6 297 395 324 370 26 975 20,84 930,17
Poniatowskiego 14a-d 575 890 542 968 -32 922 -15,17 -783,86
Bratków 3 108 799 62 057 -46 742 -142,64 -6 677,40
Mikołowska 40 902 448 848 080 -54 368 -16,06 -799,53
Francuska 18 183 401 123 728 -59 673 -121,30 -749,14
Kochanowskiego 1 153 667 90 933 -62 734 -130,92 -7 841,69
Barbary 3-3a 512 328 446 834 -65 494 -36,68 -1 679,34
Szafranka 6 209 526 128 549 -80 977 -164,15 -10 122,10
Szeligiewicza 20 423 888 340 950 -82 937 -60,88 -3 189,89
Macieja 3-5 264 251 158 954 -105 297 -126,06 -5 849,82
Kobylińskiego 2a 428 349 303 522 -124 827 -103,09 -3 900,85
Podchorążych 1a 570 825 423 794 -147 032 -86,83 -3 770,05
Reymonta 3 625 577 455 037 -170 540 -93,98 -4 263,50
Szafranka 3 662 344 472 644 -189 699 -100,24 -5 579,39
Francuska 61a-65a 618 825 426 549 -192 275 -112,85 -3 258,90
Francuska 61-65 649 346 429 238 -220 107 -128,56 -4 402,15
Jordana 16a-c 710 402 461 582 -248 820 -135,22 -5 529,34
Wojewódzka 25 645 928 367 832 -278 096 -189,10 -9 589,50
Drzymały 17 717 698 409 376 -308 323 -188,75 -8 333,05
Razem 11 185 864 9 880 344 -1 305 520 -32,79 -1 534,10

*do dnia 30.09.2013
**uwzględnia środki przeksięgowane z fund. rem. cz. „B”
Zestawienie nie uwzględnia kosztów wymiany wodomierzy i podzielników c. o.

n  inne (najem)     60,00 zł

n  odpłatności za imprezy              1.820,00 zł

n oraz pozostałość z roku 2012:     48.590,00 zł
 Ogółem Osiedle dysponowało kwotą 

67.520 zł*
 * wartość prognozowana na koniec roku  tj. 

na dzień 31.12.2013 r.

W 2013 r. Osiedle planuje wydatkować środ-
ki na utrzymanie sali integracyjnej, organizację 
imprez oraz dofinansowania do wycieczek na 
kwotę 17.420 zł.  

Imprezy organizowane w ramach prowa-
dzonej przez Osiedle działalności społeczno-
-kulturalnej przedstawiały się następująco: 

n  24.02.2013 r. Wyjazd na operetkę pt. „Ptasznik 
z Tyrolu” do Gliwickiego Teatru  Muzycznego  
w Gliwicach. 

n 26.03.2013 r. w sali integracyjnej odbyło się 
spotkanie wielkanocne z mieszkańcami Osie-
dla. Wszystkich obecnych swoim występem 
uhonorowała p. Olga Popławska Absolwentka 
Szkoły Muzycznej w Katowicach.

n 1.04.br. wyjście do Teatru Śląskiego im. Stani-
sława Wyspiańskiego w Katowicach na spek-
takl teatralny pt.”Mayday 2” Raya Cooney.

(Dokończenie na str.18)
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(Dokończenie ze str.17)

n  15.04.br. wyjście do Teatru Śląskiego  im. 
Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach na 
operę „Carmen”.

n  22.06.br. wycieczka do Gliwic – odwołana 
z powodu niskiej frekwencji osób.

n  5.10.br.  wycieczka na grzybobranie do Sie-
rakowa. Spacer wśród ostańców skalnych od 
bramy Twardowskiego do źródeł Wiercicy. 
W przerwie degustowano smażone pstrągi.

n  12.10.2013 r. wyjście do  Centrum Kultury  
Katowice  na spektakl teatralny pt. „Siostru-
nie”.

n  Ponadto dofinansowaliśmy naszych mieszkań-
ców (członków) do wyjazdów organizowanych 
przez inne Osiedla, a także do udziału w gim-
nastyce i rozgrywkach brydża organizowanych  
przez Klub „Centrum” KSM.

n  Zakup sprzętu i materiałów.

Ponadto w grudniu br. planujemy organizację 
następujących imprez:

n  Imprezę mikołajkową dla  dzieci  w wieku od 
3-ch do 10-ciu lat, która odbędzie się w sali 
integracyjnej przy ul. Poniatowskiego 14b 
w Katowicach.  Oprawa artystyczna na ni-
niejszą imprezę zostanie przygotowana przez 
Agencję Usługowo-Artystyczną „Kris”. Dzieci 
uczestniczące w spotkaniu otrzymają paczki 
mikołajkowe.  

n Zgodnie z coroczną tradycją Osiedla przeka-
żemy 15 paczek świątecznych mieszkańcom 
(członkom), będącym w trudnej sytuacji mate-
rialnej, w podeszłym wieku, a także aktywnie 
uczestniczącym w życiu spółdzielczym;

n Spotkanie wigilijne z mieszkańcami (człon-
kami) Osiedla w sali integracyjnej przy                 
ul. Poniatowskiego 14b w Katowicach.

II. Plan na 2014 rok:

Na działalność społeczno-kulturalną w 2014 
r. przewiduje się akumulację  kwoty (według 
naliczeń) – w wysokości  82.860 zł*, na którą 
składają się:
n planowane wpływy – w wysokości  32.760 zł
n BO roku 2014          – w wysokości 50.100 zł

 * wartość prognozowana

Kwotę tą zamierzamy wydatkować (zgodnie 
z planem) m.in. na:
n bilety do teatru, muzeum oraz filharmonii  

(w zależności od atrakcyjności repertuaru) dla 
mieszkańców (członków) Osiedla;

n spotkanie wielkanocne w sali integracyjnej 
z mieszkańcami (członkami) Osiedla (kwie-
cień);

n 3-dniową wycieczkę do Warszawy (kwiecień-
-maj);

n 1-dniową wycieczkę na grzybobranie (paź-
dziernik);

n spotkanie mikołajkowe dla dzieci (grudzień);
n spotkanie wigilijne dla seniorów (grudzień);
n paczki dla mieszkańców (członków) Osie-

dla będących w trudnej sytuacji materialnej, 
w podeszłym wieku, a także aktywnie uczest-
niczącym w życiu spółdzielczym;

n dofinansowanie uczestnictwa naszych miesz-
kańców w imprezach i wyjazdach organizo-
wanych przez KSM;

n zakup sprzętu i materiałów.

O zamierzeniach wykazanych w planie na 2014 
rok są Państwo informowani w formie ogłoszeń 
wywieszanych w tablicach informacyjnych, znaj-
dujących się na klatkach schodowych. Prosimy 
o uważne czytanie zawartych w nich informacji, 
ponieważ brak zainteresowania powoduje niepełne 
wykorzystanie oferty, którą Państwu przedsta-
wiamy.

Mamy nadzieję, że zaplanowane imprezy oraz 
inne formy działalności społeczno-kulturalnej 
i wolontariatu, doprowadzą do zwiększenia inte-
gracji mieszkańców oraz aktywności członków 
naszej wspólnoty w zakresie uczestnictwa w życiu 
Spółdzielni i interesowania się jej problemami.

 *                *               *
Pragnę poinformować Państwa, iż w myśl obec-

nie obowiązujących ustaw i Statutu KSM każdy 
członek spółdzielni ma prawo osobiście – indy-
widualnie uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu 
Spółdzielni odbywanym w częściach w nowym 
kształcie prawnym i organizacyjnym. O ilości 
części Walnego Zgromadzenia oraz zasadach 
zaliczania członków do poszczególnych części 
Zgromadzenia zgodnie ze Statutem decyduje 
Rada Nadzorcza.

Sprawy lokalne (osiedlowe) będą mogły być 
omawiane i dyskutowane przez zainteresowanych 
(wspólnie członków, właścicieli lokali, w tym wła-
ścicieli lokali nie będących członkami i najemców) 
podczas przewidzianych w Statucie odrębnych 
Zebrań Osiedlowych na które tą drogą pragnę 
wszystkich zainteresowanych zaprosić na dzień 
11.12.2013 r. godz. 1600 do Sali Integracyjnej 
Osiedla „Śródmieście” przy ul. Poniatowskiego 
14b w Katowicach.

Kierownik Osiedla Ksm 
„Śródmieście”
janusz naleŚniK

wniosek nr 1

– Zorganizowanie letniej imprezy jedno-
dniowej dla dzieci.

– Wniosek był rozpatrywany pod kątem 
zasadności na posiedzeniu Komisji Społecz-
no-Kulturalnej Rady Osiedla „Śródmieście” 
w dniu 5.09.2013 r., a także na plenarnym 
posiedzeniu Rady Osiedla w dniu 18.09.2013 
r. Po rozpatrzeniu, Rada Osiedla podjęła 
decyzję o przeprowadzeniu ankiety mającej 
na celu ustalenie liczby dzieci w Osiedlu 
oraz zainteresowania mieszkańców tego typu 
formą działalności.

Ankieta została rozesłana do wszystkich 
członków Spółdzielni zamieszkałych w Osie-
dlu „Śródmieście”. Pozytywnie wypowiedzia-
ło się 118 osób, z których 76 mieszkańców 
zauważyło potrzebę uwzględnienia w ofercie 
społeczno-kulturalnej Osiedla imprez o tema-

reaLizaCJa wnioSKÓw z zebrania  
oSiedLowego „ŚrÓdMieŚCie” odbyTego  

w dniU 12.02.2013 roKU
tyce dziecięcej, ale tylko czterech członków 
podało informację, iż są rodzicami łącznie 
szóstki dzieci .

Mając na uwadze powyższe uważamy, iż 
oferta, którą aktualnie proponujemy, tj. Mi-
kołajki oraz współfinansowanie uczestnictwa 
w imprezach organizowanych przez dział 
społeczno-kulturalny w Centrum Zarządza-
jąco-Usługowym Katowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w pełni zaspokaja potrzeby 
w tym zakresie.

Organizowanie większych imprez Osiedlo-
wych przy tak znikomej chęci uczestnictwa 
w tego typu imprezach jest ekonomicznie nie-
uzasadnione.

zalecenie nr 1

– Zakończyć ostatecznie przebudowę 
podwórka Reymonta 3/Wojewódzka 25/ 

Kobylińskiego 2a, polegającą na nowym 
wyznaczeniu miejsc parkingowych, zabudo-
waniu wiaty śmieciowej itp., wyznaczeniu 
dróg ppoż.

– Realizacja przedmiotowego zalecenia 
nie ma bezpośredniego związku z bezpie-
czeństwem zamieszkiwania mieszkańców, 
jak również stanem technicznym substan-
cji budowlanej.

Wobec powyższego jego realizacja zostanie 
przeprowadzona z chwilą pojawienia się 
wolnych środków na funduszu remontowym 
część „B” w latach następnych.

kierownik osiedla ksM 
„Śródmieście”
Janusz naleŚnik


