
WSPÓLNE SPRAWY OSIEDLA ZAWODZIE                                                                                                1

WSPÓLNE
SPRA WY IS

SN
 1

2
3
2
–
5
9
2
9

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

Zarząd Katowickiej Spółdzielni  Mieszkaniowej  

zawiadamia, że  Zebranie Osiedlowe 

Osiedla ZaWOdZie

odbędzie się we wtorek, 22 listopada 2016 roku, 

o godz. 1700 w Sali Konferencyjnej KSM

ul. Klonowa 35c  w Katowicach

OKRESOWE SpRaWOzdaniE zaRzĄdU
KaTOWiCKiEJ SpÓŁdziELni MiESzKaniOWEJ

z dziaŁaLnOŚCi W 2016 ROKU

pORzĄdEK ObRad
zEbRania OSiEdLOWEgO 

(Ciąg dalszy na str. 2)

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	2016,	
b)	 Rady	Osiedla	z	działalności	w	roku	2016,
c)	 kierownictwa	Osiedla	z	działalności	Ad-

ministracji	Osiedla	w	roku	2016,		w	tym	
z	realizacji	wniosków	uchwalonych	
przez	poprzednie	Zebranie	Osiedlowe.

3.	 Przedstawienie	projektu	osiedlowego	planu	
działalności	gospodarczej	i	społeczno-kul-
turalnej	na	2017	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
Zgodnie	z	§	12	ust.	1	Regulaminu	Zebrań	

Osiedlowych	KSM:	„Przebieg	posiedzenia	może	
być	nagrywany	bądź	filmowany,	a	następnie	
rozpowszechniany	tylko	po	wcześniejszym	
uprzedzeniu	uczestników	Zebrania	i	po	wy-
rażeniu	zgody	przez	wszystkich	uczestników	
Zebrania.	Zastrzeżenie	powyższe	nie	dotyczy	
nagrywania	i	filmowania	do	celów	dokumen-
tacyjnych	Spółdzielni”.

Wykres nr 1
Struktura wartości majątku trwałego kSm w 2016 roku

budynki i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej  

242.784 tys. zł, tj. 92,59%

grunty własne i prawa 
wieczystego użytkowania 

17.391 tys. zł, tj. 6,63%

pozostałe środki trwałe 
(dźwigi i urządzenia) 
2.051 tys. zł, tj. 0,78%

Szanowni Spółdzielcy!

Zarząd Katowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, zgodnie z postano-
wieniami § 94, ust. 3 Statutu KSM, 

przedstawia niniejszym Członkom KSM 
okresową informację sprawozdawczą doty-
czącą działalności i sytuacji ekonomicznej 
naszego przedsiębiorstwa spółdzielczego 
w roku 2016. Zawarte w informacji dane 
zostały sporządzone na bazie sprawozdań 
za okres od 1.01.2016 r. do 30.09.2016 
r. oraz przewidywanego wykonania  
w IV kwartale 2016 roku.

Działalność Spółdzielni w okresie spra-
wozdawczym koncentrowała się na reali-
zacji założeń objętych rocznym planem 
gospodarczo-finansowym oraz działal-
ności społeczno-kulturalnej i oświatowej 
zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą 
KSM, a także na zatwierdzonych przez 
Walne Zgromadzenie uchwałach pro-

gramowych, w tym dotyczących Strategii 
Ekonomicznej KSM oraz na wykony-
waniu długoterminowych i bieżących 
zaleceń organów samorządowych, jak 
też innych wynikających z obowią-
zujących przepisów i ustaw, w tym  
m. in. tych, które zalecały lub nakazy-
wały poddanie się określonym kontrolom  
i lustracjom. 

Na przestrzeni 2016 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 jednostek 
organizacyjnych KSM,

2)  dążeniem do uzyskania właściwych 
relacji i wskaźników ekonomicznych 

oraz utrzymania stabilnej sytuacji 
finansowej Spółdzielni,

3)  czynnościami organizacyjno-prawnymi 
i finansowymi przy realizacji członkows- 
kich wniosków związanych z prze-
kształceniem lokali spółdzielczych 
na ich odrębną własność, przygoto-
waniem i podejmowaniem kolejnych 
uchwał Zarządu określających odręb-
ną własność lokali w poszczególnych 
nieruchomościach budynkowych, 
bieżącą aktualizacją uchwał podję-
tych w poprzednich latach dostoso-
wującą ich treść do zachodzących 
w tym okresie zmian w strukturze 
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SpRaWOzdaniE zaRzĄdU KSM
(Ciąg dalszy ze str. 1)

Wykres nr 2
Struktura członków kSm w 2016 roku 

członkowie oczekujący 
- 623  tj . 3,88%

członkowie zamieszkali 
- 13.892 tj . 86,41%

członkowie posiadający 
osobowość prawną i inni 

- 1.561 tj . 9,71%

osób uprawnionych do lokali oraz 
kontynuowaniem prac zmierzających 
do finalizacji porządkowych od lat 
skomplikowanych spraw terenowo-
-prawnych dotyczących części nie-
ruchomości i mienia spółdzielczego,

4)  dążeniem do uzyskania korzystnych 
dla Spółdzielni i Spółdzielców zapisów 
w nowo opracowanych przez Radę 
Miasta planach zagospodarowania 
przestrzennego Katowic,

5)  bieżącym monitorowaniem i analizo-
waniem warunków wykonawczych 
zakresu rzeczowego i finansowego 
zadań remontowych i moderniza-
cyjnych, mających na względzie nie-
zbędne oszczędności i optymalizację 
wydatków z funduszu remontowego 
zarówno w części „A”, jak i w części 
„B”.

Rok 2016 to wciąż rok nieprzychylnych 
dla spółdzielczości trendów w zakresie 
zmian legislacyjnych dotyczącej nas sfe-
ry mieszkaniowej.

Pomimo występowania w bieżącym 
działaniu niekorzystnych uwarunkowań 
zewnętrznych i wewnętrznych wszystko 
wskazuje na to, że naszej Spółdzielni uda 
się podsumować mijający rok relatywnie 
pozytywnymi wynikami, jak również od-
notować zauważalną poprawę poziomu 
utrzymania zarządzanych przez Spół-
dzielnię zasobów mieszkaniowych. 

Roczne sprawozdanie finansowe Za-
rządu, jak co roku, zostanie sporządzone 
po zamknięciu roku obrachunkowego 
i poddane będzie badaniu przez biegłych 

rewidentów księgowych wybranych przez 
Radę Nadzorczą KSM, a ich ocena znaj-
dzie potwierdzenie wydaniem stosownej, 
wymaganej przepisami o rachunkowości, 
opinii wraz z raportem po zakończeniu 
badania. Dokumenty te zostaną przed-
stawione Spółdzielcom wraz z materia-
łami sprawozdawczymi przed Walnym 
Zgromadzeniem w I półroczu 2017 roku.

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

i. FunduSze Spółdzielni

1) Fundusze własne obejmują fun-
dusz podstawowy (udziałowy i wkła-
dów) i fundusz zasobowy. Wartość 
funduszy własnych na przestrze-
ni lat ulega zmniejszeniu głównie  
w związku z procesem wyodrębnia-
nia lokali na własność indywidualną. 
Prognozowany stan funduszy pod-
stawowych netto w 2016 roku wy-
niesie 251.894 tys. zł, co oznacza 
ich zmniejszenie w stosunku do roku 

ubiegłego o kwotę 6.621 tys. zł, tj. 
2,56%.

2) Fundusze celowe Spółdzielni, w skład 
których wchodzą: fundusz interwen-
cyjny oraz fundusz remontowy (we-
wnętrznie dzielony na dwie części „A” 
i „B”) zamkną się według przewidywań 
saldami dodatnimi, potwierdzając sku-
teczność zastosowanych, zintegro-
wanych w tym kierunku, wysiłków 
podejmowanych przez Zarząd, Radę 
Nadzorczą i Rady Osiedli. 

ii. Majątek trwały

Wartość majątku trwałego ogółem netto 
Spółdzielni na koniec 2016 roku wyniesie 
262.226 tys. zł, z czego przypada:

1) na budynki i obiekty inżynierii lą-
dowej i wodnej – 242.784 tys. zł,  
tj. 92,59%, 

2) grunty własne i prawa wieczyste-
go użytkowania – 17.391 tys. zł,  
tj. 6,63%, 

3) pozostałe środki trwałe (dźwigi i urzą-
dzenia) – 2.051 tys. zł, tj. 0,78%. 

Przewagę w strukturze majątku trwałe-
go stanowią – zgodnie ze specyfiką dzia-
łalności Spółdzielni - budynki i budowle, 
z których większość to budynki miesz-
kalne wielorodzinne, a nadto pawilony 
wolnostojące, garaże, kotłownie lokalne 
i inne obiekty infrastruktury techniczno-
-użytkowej (parkingi, drogi, sieci, itd.). 

Ogółem w latach 2008-2016 nastąpiło 
zmniejszenie majątku trwałego Spółdzielni  
w sumie o 324.346 tys. zł – z czego 
w związku z procesem wyodrębniania 
własności lokali na rzecz poszczególnych 
członków o 258.764 tys. zł – ale nadal 
w Zarządzie Spółdzielni pozostaje majątek 
trwały o wartości 520.990 tys. zł.

Strukturę wartości majątku trwa-
łego KSM w 2016 roku przedstawia 
wykres nr 1 na str. 1.

iii. Sprawy członkowSkie

W 2016 roku Spółdzielnia liczyła 16.076 
członków (w 2015 r. – 16.360 członków).  
W rejestrach Spółdzielni figuruje ponadto 
2.921 kandydatów na członków KSM – 
pochodzących z zapisów w latach 80. 
ubiegłego stulecia. 

Na przestrzeni 2016 roku w bazie 
członkowskiej następowały zmiany sta-
nu członkowskiego na skutek:
n  przystąpienia do Spółdzielni – przybyły 

154 osoby,
n  wykreślenia lub wystąpienia ze Spół-

dzielni ubyło 438 osób, co oznacza, że 
per saldo liczba członków zmniejszyła 
się o 284.

Należy podkreślić, że zmniejsze-
nie liczby członków następuje głów-
nie w pozycji „członkowie oczekujący” 
w związku z prowadzoną sukcesywnie 
weryfikacją członków oczekujących 
pod kątem uzasadnienia dalszego ich 
pozostawania w rejestrach Spółdzielni  
w aspekcie orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 5.02.2015 r. 
(Dz.U.2015.201).
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SpRaWOzdaniE zaRzĄdU KSM
Wykres nr 3

Liczba LokaLi mieSzkaLnych w oSiedLach kSm w 2016 roku

Wykres nr 4
Struktura koSztów goSpodarki 

zaSobami mieSzkaniowymi kSm w 2016 roku

(Ciąg dalszy na str. 4)

/* Osiedle Graniczna - obejmuje również mieszkania dotyczące Zespołu – „Rekre-
acyjna Dolina - Mały Staw” - łącznie z lokalami w procesie zasiedlania.

Strukturę członków Spółdzielni 
w 2016 roku prezentuje wykres nr 
2 na str. 2. 

iV. GoSpodarka  
zaSobaMi MieSzkaniowyMi

Na zasoby mieszkaniowe Spółdzielni 
(łącznie – własne i mienie wyodrębnione 
pozostające w zarządzie Spółdzielni z ty-
tułu współwłasności), składają się: 345 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
o 19.073 mieszkaniach, 3 domki jedno-
rodzinne, 848 garaży wolnostojących i 26 
wolnostojących pawilonów handlowych. 
Zarządzanie i administrowanie zasobami 
prowadzone jest w oparciu o 17 wyodręb-
nionych organizacyjnie i ekonomicznie 
osiedli (w ramach 16 administracji) oraz 
Centrum Zarządzająco-Usługowe (komór-
ki zarządu ogólnego Spółdzielni), zwane 
dalej „Centrum”, przy wykorzystaniu 
również strukturalnie wyodrębnionych 
dla realizacji określonych zadań (usług) 
specjalistycznych oraz działających na 
wewnętrznym rozrachunku gospodarczym 
czterech Zakładów Celowych. 

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

koSzty GoSpodarki zaSobaMi 
MieSzkaniowyMi w 2016 roku, w skali 
całej Spółdzielni (łącznie wszystkie osie-
dla) obejmujące: koszty utrzymania i bie-

żącej eksploatacji nieruchomości, koszty 
zużycia zimnej wody i odprowadzenia 
ścieków w lokalach i częściach wspól-
nych nieruchomości oraz koszty dostawy 
i zużycia ciepła i podgrzania wody w loka-
lach, a także koszty konserwacji, napraw 
i bieżących remontów (w zakresie finanso-
wanym z funduszu remontowego – część 
„B”) – wyniosą ogółem 105.969.310 zł, 
stanowiąc 98,30% kosztów planowanych, 
natomiast na pokrycie tych kosztów nali-
czone w ramach odpisów wpływy z opłat 
za lokale stanowią kwotę 104.237.725 
zł, (tj. 96,22% wpływów planowanych), co 
wskazuje, że roczne wpływy będą według 
szacunku niższe od poniesionych kosztów 
o kwotę 1.731.585 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 winien zamknąć się nadwyżką 
w wysokości 539.600 zł (obliczonej tak-
że memoriałowo).

Strukturę kosztów i wpływów gospo-
darki zasobami mieszkaniowymi ogó-
łem za rok 2016 prezentują graficznie 
wykres nr 4 poniżej i nr 5 na str. 4. 

 
Sytuacja w poszczególnych częściach 

strukturalnych gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi w roku 2016 określona 
została na podstawie wykonania za trzy 
kwartały br. z doszacowaniem wielkości 
(odpowiednio) za IV kwartał br. i przed-
stawia się następująco:

1) eksploatacja podstawowa

koSzty i wpływy dotyczące eksplo-
atacji zasobów mieszkalnych (bez kosztów 
ciepła i podgrzania wody):
n  koszty poniesione – 56.801.370 zł, 

co odpowiada wykonaniu kosztów 
planowanych w 100,57%; stanowią 
one 53,60% kosztów gospodarki za-
sobami mieszkaniowymi Spółdzielni,

n  wpływy – 57.841.715 zł, tj. 100,46% 
wpływów planowanych,
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SpRaWOzdaniE zaRzĄdU KSM
(Ciąg dalszy ze str. 3)

Wykres nr 5
Struktura wpływów (naLiczonych) goSpodarki  

zaSobami mieSzkaniowymi kSm w 2016 roku

Wykres nr 6
roczne jednoStkowe koSzty i wpływy na ekSpLoatację zaSobów (bez co i ccw)  z  b.o.,  

zaLiczką na podatek dochodowy oraz z uwzgLędnieniem  zaLegłości  
w opłatach za LokaLe w 2016 roku

wpływy na remonty  
i konserwacje (finansowane  

z funduszu remontowego 
część "B")

15,30%

wpływy na eksploatację 
55,49%

zaliczki na koszty ciepła
29,21%
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n  wynik netto po uwzględnieniu nad-
wyżki z lat ubiegłych (B.O.), odprowa-
dzonego należnego budżetowi państwa 
podatku dochodowego i pożytków – 
wynosi 904.400 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 sprawozda-
niach opracowanych przez poszczególne 
kierownictwa osiedli i Rady Osiedli.

2) dostawa ciepła

koSzty i wpływy dotyczące dostawy 
ciepła i podgrzania wody:

n  koszty – 31.381.820 zł, stanowią one 
29,61% kosztów gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi Spółdzielni,

n  wpływy zaliczkowe – do rozliczenia 
– 30.443.160 zł (wysokość zaliczek 
wynika z indywidualnego zużycia cie-
pła w lokalach w poprzednim okresie 
rozliczeniowym i jest ustalana dla 
każdego lokalu odrębnie, łączna suma 
wynika z naliczeń memoriałowych,  
tj. bez uwzględnienia zaległości w opła-
tach),

n  wynik statystyczny netto (różnica 
między kwotą wpłat zaliczkowych 

do rozliczenia i wysokością poniesio-
nych w roku kalendarzowym kosztów 
rzeczywistych - wg faktur) wyniesie 
w rachunku ciągnionym, tj. uwzględ-
niając B.O. oraz podatek dochodowy  
(-) 2.575.170 zł.

3) 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 prowa-
dzona była w oparciu o stosowne plany 
przyjęte przez właściwe statutowo organy 

Spółdzielni (Rady Osiedli, Rada Nadzorcza 
i Walne Zgromadzenie) i odpowiednie 
regulaminy wewnętrzne oraz w powiąza-
niu z obowiązującą dla całej Spółdzielni 
Strategią Ekonomiczną. Zakres finansowy 
i rzeczowy rocznych wydatków funduszu 
określiła Rada Nadzorcza na podstawie 
planów wycinkowych przyjętych przez 
Rady Osiedli, a akceptowało Walne Zgro-
madzenie odbyte w częściach w dniach 
13 i 14 czerwca 2016 roku.

Realizacją remontów w Spółdzielni zaj-
mują się:

n  Osiedla KSM – w granicach dyspozycji 
funduszem remontowym część „B” 
– gdzie tę część opłat miesięcznych 
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SpRaWOzdaniE zaRzĄdU KSM

   

(Ciąg dalszy na str. 6)

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 funduszem 
remontowym część „A” w ramach za-
kreślonych 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 ter-
momodernizacyjnych i moderniza-
cyjnych oraz odnoszącej się do tzw. 
działań energooszczędnych uchwala 
Rada Nadzorcza.

Z dniem 1.04.2016 r. nastąpiła aktuali-
zacja obowiązującej od 2003 roku  stawki 
odpisu na fundusz remontowy część „A” 
(uchwała Walnego Zgromadzenia KSM nr 
55/8/2003 z dnia 5.06.2003 r.) stawki 
1,22 zł/m2  w jej miejsce wprowadzony 
został odpis 1,50 zł/m2. Zmiana ta miała 
na celu potrzebę zmniejszenia dyspro-
porcji, jaka przez lata powstała pomiędzy 
sumą nakładów a wpływami dotyczącymi 
prowadzonych remontów kapitalnych 
i modernizacyjnych w osiedlach KSM. 
Stawka jednostkowa dotycząca działań 
energooszczędnych pozostała nadal w wy-
sokości 0,34 zł/m2, tj. niezmienionej od 
lipca 2001 roku. 

Dobór wykonawców robót remontowych 
prowadzony jest w oparciu o przetargi 
i wybór ofert organizowane przez Zarząd, 
a przeprowadzony przez wieloosobową 
Komisję Przetargową Spółdzielni. Popraw-
ność i efektywność przeprowadzonych 
procedur przetargowych podlega corocznej 
ocenie Rady Nadzorczej KSM, a także jest 
kontrolowana w toku okresowych lustracji 
zewnętrznych. W finansowanych z fun-
duszu remontowego część „A” odbiorach 
robót wykonywanych w poszczególnych 
osiedlach uczestniczą obok przedstawicieli 
„Centrum” przedstawiciele administracji 
i Rad Osiedli. 

W roku 2016 (nie są to dane bilansowe):
koSzty i wpływy dotyczące fundu-

szu remontowego część „B”
n  koszty poniesione – ogółem 

17.786.120 zł, co odpowiada wykona-
niu kosztów planowanych w 102,12%,

n  wpływy razem (uwzględniające re-
alizację Uchwały RN nr 86/2013 

z dnia 26.11.2013 roku i Uchwały RN  
nr 65/2015 z dnia 2.07.2015 roku 
oraz pożyczki z funduszu interwen-
cyjnego) – 15.952.850 zł, tj. 100,07% 
wpływów planowanych,

n  wynik finansowy roku na funduszu re-
montowym część „B” wprawdzie wynosi  
(-) 1.833.270 zł, ale liczony w rachun-
ku ciągnionym ma wartość dodatnią 
wynosząc 2.357.880 zł (wynikający 
z zasady rachunkowości memoria-
łowej).

koSzty i wpływy dotyczące fundu-
szu remontowego część „A”

n  koszty poniesione – ogółem 
16.473.000 zł, co odpowiada wykona-
niu kosztów planowanych w 96,07%,

n  wpływy – ogółem 27.074.105 zł, tj. 
98,10% wpływów planowanych,

n  wynik finansowy roku na fundu-
szu remontowym część „A” wy-
nosi 10.601.105 zł, natomiast 
liczony w rachunku ciągnionym wy-
nosi 11.436.760 zł.

Z funduszu remontowego część „A” finan-
sowane były prace określone dla roku 2016  
w Strategii Ekonomicznej oraz zatwier-
dzonym na ten rok planie remontów, 
a w szczególności są to: modernizacja 
istniejących dociepleń i moderniza-
cja infrastruktury, remonty c.o. oraz  
w formie częściowego dofinansowania – 
remonty kapitalne dźwigów w budynkach. 
Po stronie wydatków uwzględniono tu 
także założoną w planie spłatę ze środ-
ków tego funduszu wymagalnych w tym 
okresie rat kredytowych (związanych z od-
roczonym finansowaniem robót zrealizo-
wanych w osiedlach w latach minionych). 

V. zaleGłości w opłatach 
i windykacja należności 

Spółdzielni

Bieżącą możliwość realizacji rzeczo-
wych zadań planowych, jak i płynność 
finansową Spółdzielni niestety ogranicza 
występujące zjawisko zadłużeń finanso-
wych mieszkańców będące następstwem 
niezachowania statutowych terminów 
wnoszenia opłat. 

Zaległości w 2016 roku oscylują na 
poziomie 10,6 mln zł. W stosunku do 
analogicznego okresu roku poprzednie-
go, mimo intensyfikacji różnorodnych 
(wewnętrznych i zewnętrznych) działań 
windykacyjnych, nadal obserwowany jest 
wzrost zaległości w opłatach, co w na-

szej ocenie jest w części konsekwencją 
wpływu niekorzystnych zjawisk gospo-
darczych na kondycję finansową budże-
tów domowych wielu zamieszkujących  
w naszych zasobach rodzin, pogorszenia 
stanu zdrowia, itp. Wskaźnik zaległo-
ści w opłatach liczony w stosunku do 
wpływów memoriałowych w 2016 roku 
oscyluje na poziomie 7,44%. 

W 2016 roku (podobnie jak w latach 
minionych) wykorzystywano na bieżąco 
różnorodne prawnie dostępnie instrumen-
ty windykacji należności a nadto, głównie  
w stosunku do członków spółdzielni – 
również działania możliwe na drodze we-
wnątrzspółdzielczej (Rady Osiedli, Zarząd 
i Rada Nadzorcza). Na bieżąco korzystano 
też z zewnętrznych form dochodzenia 
należności, które prowadzone były na 
zlecenie Spółdzielni przez wyspecjalizo-
wane firmy windykacyjne.

W okresie od 1.01.2016 roku do 
30.09.2016 roku w ramach działań zmie-
rzających do poprawy sytuacji w zwindy-
kowaniu należności Spółdzielni:

n  wysłano 3.485 wezwań do zapłaty,

n  rozpatrzono pozytywnie wnioski o zgo-
dę na ratalną spłatę lub prolongatę 
terminu spłaty zadłużeń dotyczącą 
221 osób,

n  103 mieszkańcom umożliwiono ra-
talną spłatę niedopłat wynikających 
z rozliczenia zużycia mediów,

n  odbyto (dotychczas) 9 posiedzeń Za-
rządu, na które zaproszonych zostało 
łącznie 200 zadłużonych członków lub 
innych posiadaczy lokali (właścicieli 
i najemców),

n  opracowano 48 wniosków zadłużonych 
członków - skierowanych przez Zarząd 
do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą,

n  przekazano 184 sprawy do Działu 
Obsługi Prawnej celem skierowania 
na drogę postępowania sądowego,

n  przesłano do Urzędu Miasta Kato-
wice 203 wezwania do zapłaty od-
szkodowania za niedostarczenie lokali 
socjalnych na kwotę 558.867 zł, w wy-
niku czego zawarto z Gminą Katowice  
155 ugód na kwotę 416.681 zł,

n potwierdzono 708 wniosków do 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej o pomoc finansową dla kon-
kretnych mieszkańców w formie 
dodatków mieszkaniowych, z czego 
pomoc taką otrzymuje 365 gospo-
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Wykres nr 7
Struktura udziału Sprzedaży uSług  

poSzczegóLnych zakładów ceLowych kSm  
w ich Sprzedaży ogółem w 2016 roku

Zakład Ciepłowniczy
63,46%

Serwis Techniczny
21,80%

Zakład Usług Parkingowych
12,77%

Mieszkaniowe Biuro 
Pośrednictwa

1,97%

darstw domowych na łączną kwotę  
812.545 zł,

n  300 spraw przekazano do windykacji 
prowadzonej przez zewnętrzne fir-
my windykacyjne,

n  dokonano 18 wpisów do Krajowego 
Rejestru Długów,

n  skierowano na drogę sądową 201 poz- 
wów o zapłatę w sprawie zadłużeń 
z tytułu opłat i czynszów,

n  wszczęto 4 pozwy o eksmisję z lokalu,

n  skierowano do sądu 10 wniosków 
o stwierdzenie nabycia spadku w celu 
ustalenia uprawnionych do spółdziel-
czych własnościowych praw do lokali 
lub własności lokali,

n  skierowano na drogę sądową i ad-
ministracyjną 2 wnioski w sprawach 
innych (droga ta jest stosowana 
w kwestiach takich, jak: zasiedzenie, 
najem, zawezwanie do próby ugodo-
wej, wpis do KRS, wpis do ksiąg wie-
czystych, zgłoszenia wierzytelności 
do upadłości).

Vi. inweStycje
 
W 2016 roku Spółdzielnia kontynuowa-

ła zalecaną przez Radę Nadzorczą i Walne 
Zgromadzenie politykę spowolnienia pro-
cesów przygotowania i realizacji inwestycji.  
W zakresie części przyszłościowych in-
westycji, szczególnie co do których przy-
gotowanie i wykonanie limitowały nadal 
istniejące uwarunkowania zewnętrzne 
– uniemożliwiające ich szybką realizację 
– przygotowanie inwestycji ograniczono 
do działań niezbędnych, (umożliwiających 
ich szybkie wznowienie wraz ze zmia-
ną uwarunkowań) lecz „bezkosztowych” 
lub niskonakładowych.

W ramach inwestycji pn. „Parking wie-
lopoziomowy przy ul. Podhalańskiej i Bo-
haterów Monte Cassino” sfinalizowano 
kilkuletnie zabiegi w kierunku pozyskania 
od Urzędu Miasta terenu wielkości 4.738 
m2 dla tej inwestycji – poprzez zawarcie 
w dniu 28.09.2016 roku umowy nota-
rialnej.

W zakresie inwestycji planowanych do 
realizacji rozpoczęto budowę budynku  
o 20 mieszkaniach przy ul. Domeyki w Ka-
towicach (osiedle Murcki). Do paździer-
nika br. wykonany został stan surowy 
zamknięty parteru, stan surowy otwarty 
I piętro (II piętro w trakcie montażu).

W zakresie kontynuacji spraw te-
renowo-prawnych uregulowano stan 
prawny budynku przy ul. Macieja 
3-5, poprzez nabycie od Urzędu Mias- 
ta własności działki Nr 247 związanej  
z budynkiem (akt notarialny z dnia 
24.02.2016 r.) oraz budynku przy 
ul. Zamkowej 61-61c poprzez na-
bycie od Miasta prawa użytkowa-
nia wieczystego – działka Nr 1684/54  
i Nr 2813/54 związanych z budynkiem 
(akt notarialny z dnia 23.03.2016 r.). 
W zakresie budynku przy ul. Zamkowej 
toczy się procedura dotycząca ujednoli-
cenia okresów użytkowania wieczystego. 

Przekazano także na majątek Miasta 
Katowice działki stanowiące drogi publicz-
ne, a będące dotychczas w użytkowaniu 
wieczystym przez KSM i utrzymywane na 
koszt Spółdzielni:

1) osiedle Murcki – działka Nr 1263/147 
(ul. Bohdanowicza),

2) osiedle Giszowiec – działki Nr 1016/55, 
1083/55, 1085/55, 1081/55, 
3280/55, 3282/55, 1014/55, 
1078/55 (ul. Batalionów Chłop-
skich); – działki Nr 3655/55, 3776/55, 
3659/55, 1076/55 (ul. Mysłowic-
ka); – działki Nr 1937/55, 1938/55, 
1939/55, 1940/55, 1941/55 (ul. Przy-
jazna i Radosna),

3) osiedle Zgrzebnioka – działka Nr 
78/167 (droga dojazdowa do zespołu 
garaży ul. Zgrzebnioka).

Zawarto 78 aktów notarialnych przeno-
szących ze Spółdzielni prawo do nierucho-

mości gruntowych i lokali na rzecz osób 
fizycznych (w tym: 34 lokale mieszkalne, 
33 garaże i 11 lokali użytkowych).

Vii. działalność  
GoSpodarcza

Na przestrzeni roku sprawozdawczego 
na potrzeby obsługi technicznej majątku 
Spółdzielni i szeroko rozumianego pośred-
nictwa w obrocie lokalami funkcjonowa-
ły cztery Zakłady Celowe wyodrębnione 
gospodarczo i ekonomicznie (w oparciu 
o wewnętrzny rozrachunek gospodarczy, 
lecz bez osobowości prawnej), są to: Ser-
wis Techniczny, Zakład Ciepłowniczy, 
Zakład Usług Parkingowych i Mieszka-
niowe Biuro Pośrednictwa.

Łączny wynik rocznej działalności zakła-
dów zamknie się (po uwzględnieniu podat-
ku dochodowego) niedoborem w wysokości 
(-) 7.510 zł – przy rocznych kosztach 
funkcjonowania zakładów w wysokości 
12.304.000 zł i wartości zrealizowanych 
usług (sprzedaży) w wysokości 12.321.490 
zł (kwoty te nie obejmują wartości lokali  
i nieruchomości gruntowych będą-
cych przedmiotem obrotu na rynku 
wtórnym podlegających rozliczeniu 
z funduszem wkładów mieszkaniowych 
i budowlanych). Niedobory i nadwyżki  
z tej działalności rozliczane są corocznie 
z funduszem remontowym część „A”.

Udział poszczególnych Zakładów 
Celowych w sprzedaży ogółem w 2016 
roku przedstawiono powyżej na wy-
kresie nr 7.
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Viii. inForMacja  
o pracy zarządu

i centruM  
zarządzająco-uSłuGoweGo

W okresie od 1.01.2016 roku do 
30.09.2016 roku Zarząd Spółdzielni pra-
cował w składzie:

n  mgr krystyna piaSecka – Prezes 
Zarządu, Dyrektor Spółdzielni,

n  mgr urszula SMykowSka – Zastępca 
Prezesa Zarządu, Zastępca Dyrektora 
ds. Ekonomiczno-Księgowych, Głów-
ny Księgowy,

n  mgr zbigniew olejniczak – Zas- 
tępca Prezesa Zarządu, Zastępca 
Dyrektora ds. Gospodarki Zasoba-
mi Spółdzielni.

Obowiązki Zarządu wynikające z posta-
nowień Statutu KSM były wykonywane 
na bieżąco. Zarząd odbył 48 protokoło-
wanych posiedzeń i podjął 327 uchwał, 
ponadto przygotował kompleksowo Walne 
Zgromadzenie (odbyło się 2 częściach – 13 
i 14 czerwca 2016 roku). 

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 rozpatrywa-
ne były również zagadnienia dotyczące 
inwestycji (7 razy), gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi i działalności osiedli 
oraz współpracy z samorządem osiedlo-
wym (22 razy), zadłużeń w opłatach za 
lokale (comiesięcznie), remontów ka-
pitalnych i modernizacji zasobów (10 
razy), działalności społeczno-kulturalnej  
i oświatowej (15 razy), wyników wewnętrz-
nych i zewnętrznych kontroli działalności 
Spółdzielni (2 razy), spraw pracowniczych 
i socjalnych (17 razy), zmian w regula-
minach wewnętrznych, spraw organiza-
cyjnych, skarg i wniosków oraz innych. 

Ponadto Zarząd uczestniczył we wszyst-
kich posiedzeniach Rady Nadzorczej, jak 
również w Zebraniach Osiedlowych oraz 
w obu częściach Walnego Zgromadzenia 
KSM. 

W okresie sprawozdawczym wyda-
no łącznie 9 zarządzeń wewnętrznych,  
3 aneksy do zarządzeń, 2 pisma okólne 
i 16 poleceń. 

Obok bieżącej działalności gospodarczej 
i merytorycznej Zarząd oraz upoważnieni 
na mocy odpowiednich pełnomocnictw 
Zarządu – Kierownicy Osiedli uczest-
niczyli, reprezentując Spółdzielnię na 
zewnątrz w tematycznych konferencjach, 
kongresach, seminariach, spotkaniach 
i naradach, w tym z udziałem władz 
i przedstawicieli województwa i Mia-
sta Katowice, a także w imieniu Spół-
dzielni uczestniczyli przy sporządzaniu  
i zawieraniu aktów notarialnych dotyczą-
cych przenoszenia własności lokali na 
odrębną własność członków, ustanawia-
nia nowych terminów użytkowania wie-
czystego działek gruntowych, nabywania 
i zbywania nieruchomości, regulacji spraw 
terenowych i wieczystoksięgowych i inne.

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) uczestnictwo 
przedstawicieli Zarządu Spółdzielni w po-
siedzeniach Rad Osiedli, bądź innych 
okolicznościach, roboczych spotkaniach 
Zarządu z Radami Osiedli. 

Kontynuowane było wydawanie włas- 
nego miesięcznika „Wspólne Sprawy”  
– dostarczanego nieodpłatnie członkom 
- mieszkańcom zasobów zarządzanych 
przez Spółdzielnię. Praca kolegium re-
dakcyjnego była prowadzona społecznie, 
a tematyczne artykuły członków Zarządu 
i pracowników Spółdzielni, a także człon-
ków Rady Nadzorczej, opracowywane 
były bezpłatnie. 

Spółdzielnia w 2016 roku w szerokim 
zakresie korzystała również z możliwości 
komunikowania się z członkami przez 
internet. KSM wykorzystuje ten kanał 
informacji już od 2001 roku za pośred-
nictwem własnej strony internetowej 
i poczty elektronicznej, a od 2016 roku 
także poprzez media społecznościowe na 
portalu Facebook.

W ocenie zewnętrznej na przestrzeni 
2016 roku za swą działalność Spółdzielnia 
nasza uzyskała prestiżowe wyróżnienia, 
a wśród nich:

n  I miejsce w Ogólnopolskim Rankingu 
Spółdzielni Mieszkaniowych 2015, or-
ganizowanym przez redakcję miesięcz-
nika „Domy Spółdzielcze” w kategorii 
dużych spółdzielni mieszkaniowych,

n  tytuł „Spółdzielnia Dobrze Zarządzana” 
w konkursie Firma Dobrze Zarządza-

na organizowanym przez „Magazyn 
Gospodarczy Fakty”,

n  atest Polskiego Towarzystwa Mieszka-
niowego „Firma polecana przez PTM” 
wraz z logo PTM, jako wyraz uznania 
za rzetelność i skuteczność w realizacji 
zadań na rzecz mieszkalnictwa.

iX. działalność Społeczna, 
oświatowa i kulturalna

 

Działając na podstawie postanowień 
przyjętych przez poszczególne jednostki or-
ganizacyjne, Spółdzielnia realizowała sta-
tutową działalność społeczną, oświatową  
i kulturalną – tak w układzie ogólnospół-
dzielczym i osiedlowym, w tym głównie 
bazując na pracy 6 klubów i 2 sal inte-
gracyjnych. 

Szeroka oferta programowa skierowa-
na była do mieszkańców we wszystkich 
grupach wiekowych i prowadzona była 
przede wszystkim w kierunku animacji 
kulturalno-rekreacyjnej, mając na celu 
integrację mieszkańców poprzez udział 
w imprezach, wydarzeniach oraz funkcjo-
nujących w terenie sekcjach, zespołach 
i kołach zainteresowań.

 Działalność ogólnospółdzielcza realizo-
wana przez Dział Społeczno-Kulturalny 
Centrum Zarządzająco-Usługowego na 
rzecz członków i ich rodzin zamieszkują-
cych w spółdzielczych budynkach zlokali-
zowanych w 17 osiedlach i we współpracy 
z partnerami środowiskowymi oraz regio-
nalnymi przyniesie do końca br. rezul-
tat w postaci 26 imprez obejmujących 
łącznie około 1.600 uczestników. Obok 
zorganizowanych wycieczek, wyjazdów na 
narty, baseny termalne i koncertów należy 
wymienić współuczestnictwo w przed-
sięwzięciach organizowanych z innymi 
jednostkami pokrewnymi i społecznymi  
o zasięgu wojewódzkim, jak Piknik dla 
Osób Niepełnosprawnych, tradycyjny  
(w bieżącym roku jubileuszowy, bo XXXV 
– doroczny Złaz Rodzinny Mieszkańców 
Osiedli Spółdzielczych po Jurze Krakow-
sko-Częstochowskiej (z metą w Podle-
sicach), czy Bieg do Słońca o Puchar 
Prezesa KSM w Parku Śląskim. 

Efektem działalności realizowanej bez-
pośrednio przez osiedla KSM jest ponad 
900 imprez i form z udziałem około 20 tys. 
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uczestników, w tym imprezy osiedlowe, 
wycieczki, imprezy rekreacyjno-sportowe, 
formy okazjonalne, np. Dzień Dziecka, 
Święto Misia, Dzień Przyjaciół - Sąsia-
dów i inne.

W kwestiach społecznych, oprócz jed-
nostkowej pomocy i wspierania mieszkań-
ców w trudnych sytuacjach bytowych, na 
podkreślenie zasługuje inicjatywa w za-
kresie rozwoju i umacniania współpracy 
z policją miejską w Katowicach i podpi-
sanie umowy o współpracy dla poprawy 
bezpieczeństwa naszych mieszkańców 
i zapobiegania skutkom wykroczeń  
i przestępstw na terenie administrowanym 
przez Spółdzielnię.

W 2016 roku Spółdzielnia przystąpiła 
też do współpracy i partnerskiego progra-
mu edukacyjno-szkoleniowego w ramach 
projektu „Aktywne wspólnoty lokalne 
sposobem na wzmocnienie społeczeństwa 
obywatelskiego” realizowanego przez Fun-
dację „Tacy Jesteśmy” za środki finanso-
we Fundacji i dofinansowanie uzyskane 
z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej poprzez Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich. Projekt koordynowany 
przez stanowisko ds. pomocy członkom 
i wolontariatu skierowano do mieszkań-
ców osiedli: Zawodzie oraz Ściegiennego.

Wywiązując się z obowiązku informo-
wania mieszkańców KSM, w 2016 roku 
zrealizowanych zostanie łącznie 6 od-
cinków „Informatora KSM” (ostatni – 15 
grudnia br.) przygotowywanego we współ-
pracy z TVP 3 Katowice, a informującego 
o bieżących spotkaniach i imprezach 
świątecznych. Ponadto, Spółdzielnia sys-
tematycznie prowadzi bieżącą promocję 
działalności społecznej, oświatowej i kul-
turalnej na stronie internetowej KSM, na 
łamach „Wspólnych Spraw” oraz poprzez 
portal społecznościowy Facebook. Dzia-
łalność Fundacji KSM obchodzącej w br. 
11 lat funkcjonowania, stanowi istotne 
uzupełnienie sfery społecznej i kulturalnej 
ukierunkowanej głównie na dzieci i osoby 
starsze, wymagające zainteresowania 
i konkretnego wsparcia. Było to możliwe 
dzięki środkom pozyskiwanym w skali 
roku z darowizn i aukcji, a przeznacza-
nych na pomoc rzeczową, organizację 
spotkań świątecznych, wyjazd dzieci nad 
Bałtyk oraz wiele innych zadań realizo-
wanych z udziałem przyjaciół i sympa-
tyków Fundacji.

X. kontrole

W 2016 roku Spółdzielnia kontrolowa-
na była przez następujące zewnętrzne 
organy kontrolne:

n  Państwowy Powiatowy Inspektor Sa-
nitarny w Katowicach, który przepro-
wadził na terenie działania Spółdzielni 
łącznie 18 kontroli, w zakresie oceny 
przygotowania i przebiegu akcji dera-
tyzacji oraz oceny stanu sanitarnego 
nieruchomości budynkowych,

n  Straż Miejską – dwukrotnie – w za-
kresie sprawdzenia stanu sanitarnego 
w rejonie nieruchomości na skutek 
indywidualnych interwencji,

n  Państwową Inspekcję Pracy w Kato-
wicach – jedna kontrola – w zakresie 
sprawdzenia realizacji zaleceń Urzędu 
Dozoru Technicznego dopuszczającego 
dźwig osobowy do eksploatacji.

Kontrole wewnętrzne wynikające z rocz-
nego planu przeprowadzone w roku 
2016 dotyczyły:

n  całokształtu działalności Administracji 
Osiedla Gwiazdy.

Komórka ds. kontroli wewnętrznej:

n  współopiniowała (przy wiodącym 
udziale Działu Obsługi Prawnej) wnios- 
ki, instrukcje i regulaminy wewnętrz-
ne,

n  uczestniczyła w pracach Głównej Ko-
misji Inwentaryzacyjnej KSM,

n  współpracowała w zakresie przygo-
towywania materiałów dla biegłych 
sądowych powoływanych przez sądy 
w celu przygotowania opinii dla po-
trzeb toczących się spraw sądowych,

n  na bieżąco koordynowała sporządzanie 
materiałów sprawozdawczych przy-
gotowywanych przez służby Spół-
dzielni poprzez elektroniczny portal 
sprawozdawczy dla Głównego Urzędu 
Statystycznego, śledzenie i przekazy-
wanie do wiadomości notatek z prasy 
lokalnej i ogólnopolskiej dotyczących 
spółdzielczości i KSM,

n współpracowała z innymi instytucja-
mi naukowo-badawczymi w zakresie 
udziału w badaniach ankietowych 
i innych,

n  współpracowała z Narodowym Ban-
kiem Polskim w zakresie analiz ryn-
ku nieruchomości,

n  uczestniczyła w szkoleniach, konfe-
rencjach i różnego typu spotkaniach 
podnoszących kwalifikacje zawodowe 
oraz uzupełniających wiedzę w zakre-
sie powierzonych zadań.

Ponadto zajmowała się obsługą i koor-
dynacją zagadnień związanych z pracą 
lustratora Regionalnego Związku Rewizyj-
nego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Ka-
towicach, prowadzącego (od 19.07.2016 
roku do nadal) postępowanie lustracyjne 
KSM za okres 2013-2014-2015 w zakre-
sie lustracji kompleksowej. Prowadziła 
również pozaplanowe czynności kontro-
lne wykonywane na polecenie Członków 
Zarządu – współudział w zespołach ro-
boczych (problemowych).

Na przestrzeni 2016 roku (do 
18.10.2016 r.) do Spółdzielni wpłynęło:

n  25 skarg i wniosków,

n  11 pism (tzw. skargi lokatorskie) 
związanych z zakłócaniem spokoju  
i nieprzestrzegania Regulaminu po-
rządku domowego przez sąsiadów,

n  19 pism zakwalifikowanych jako in-
terwencje w określonych sprawach. 

Przedstawiając okresowe sprawoz-
danie Zarząd składa podziękowanie 
wszystkim, którzy przyczynili się do za-
pewnienia niezakłóconej bieżącej pracy 
Spółdzielni, do realizacji zatwierdzonych 
przez Walne Zgromadzenie, a omówio-
nych i przedstawionych wyżej zadań, 
do pozytywnego postrzegania Spół-
dzielni, w tym do uzyskanych pochwał 
i wyróżnień. Szczególne podziękowania 
Zarząd kieruje zwłaszcza do działaczy 
organów samorządowych Spółdzielni, 
którzy na bieżąco przyczyniają się do 
doskonalenia pracy Zarządu Spółdzielni  
i podległych mu pracowników oraz uzy-
skiwania satysfakcjonujących wyników 
działania Katowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej w wielu dziedzinach.

Z poważaniem

zarząd
katowickiej Spółdzielni 
MieSzkaniowej

Katowice, listopad 2016 rok
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Rada	Osiedla	„Zawodzie”	zgodnie	z	postano-
wieniami	Statutu	Katowickiej	Spółdzielni	
Mieszkaniowej	i	wymogami	Regulaminu	

Rady	Osiedla	przedstawia	sprawozdanie	z	dzia-
łalności	od	ostatniego	Zebrania	Osiedlowego	
i	za		2016	rok.	
Do	Zebrania	Osiedlowego,	które	odbyło	się	

w	miesiącu	listopadzie	2015r.,	Rada	Osiedla	przy-
stąpiła	w	następującym	składzie:
l Eugeniusz	DyCZKA	–	przewodniczący	

Rady	Osiedla,
l Jerzy	SZNAJDER	–	zastępca	przewodni-

czącego	Rady	Osiedla,	przewodniczący	Ko-
misji	Budżetowej,

l Rudolf	KOTAS	–	zastępca	przewodniczą-
cego	Rady	Osiedla,	przewodniczący	Komisji	
Kontroli	i	Nadzoru,

l Janina	DuRJASZ	–	sekretarz	Rady	Osiedla,	
przewodnicząca	Komisji	Społeczno-Kultural-
nej,

l Teresa	DARNOWSKA	–	członek	Rady	Osie-
dla,

l Tadeusz	KuChCIńSKI –	członek	Rady	Osie-
dla,

l Rufin	MAJER –	członek	Rady	Osiedla,
l Marian	SAMCZuK	–	członek	Rady	Osiedla,
l Katarzyna	 TATARuCh	 –	 członek	

Rady	Osiedla.
Na	Zebraniu	Osiedlowym	w	miesiącu	listopadzie	

2015	r.,	które	było	równocześnie	zebraniem	spra-
wozdawczo-wyborczym,	wybrano	przedstawicieli	
do	Rady	Osiedla	„Zawodzie”.	Po	zebraniu	na	
przewodniczącego	Rady	Osiedla	wybrany	został	
Eugeniusz	Dyczka.

W	następnym	dniu	po	zebraniu	Rada	Osiedla	
ukonstytuowała	się,	jak	poniżej:

l Eugeniusz	DyCZKA	–	przewodniczący	
Rady	Osiedla,

l Jerzy	SZNAJDER	–	zastępca	przewodni-
czącego	Rady	Osiedla,	przewodniczący	Ko-
misji	Budżetowej,

l Elżbieta	CyMERMAN	–	zastępca	prze-
wodniczącego	Rady	Osiedla,	przewodnicząca	
Komisji	Kontroli	i	Nadzoru,

l Janina	DuRJASZ	–	sekretarz	Rady	Osiedla,	
przewodnicząca	Komisji	Społeczno-Kultural-
nej,

l Ireneusz	BEKAJŁO	–	członek	Rady	Osiedla,
l TERESA	 DARNOWSKA	 –	 członek	

Rady	Osiedla,
l Andrzej	 ŁuKASIEWICZ –	 członek	

Rady	Osiedla,
l Marian	SAMCZuK	–	członek	Rady	Osiedla,
l Katarzyna	TATARuCh	-	członek	Rady	Osie-

dla.
Na	tym	posiedzeniu		Rada	Osiedla	powołała	

trzy	Komisje	problemowe:
l Komisję	Budżetową,
l Komisję	Kontroli	i	Nadzoru,
l Komisję	Społeczno-Kulturalną.
Od	miesiąca	lutego	2016	r.	funkcje	Kierownika	

Administracji	przejął	Janusz	NALEśNIK,	wcześ- 
niej	Kierownik	Administracji	Osiedla	Śródmieś- 
cie.	Rada	Osiedla,	po	trzymiesięcznym	okresie	
działalności	i	przedstawieniu	programu	dla	Osie-
dla	Zawodzie,		pozytywnie	oceniła	te	działania	
i	udzieliła	rekomendacji	na	stanowisko	Kierownika	
Administracji	Osiedla	Zawodzie.	

Ogółem	w	okresie	sprawozdawczym	Rada	Osie-
dla	odbyła	12	spotkań	plenarnych.	Decyzje	Rady	
Osiedla	podejmowane	były	kolegialnie	w		formie	
wniosków	i	opinii.										
W	2016	roku	Rada	Osiedla	podjęła	4	uchwały	

oraz	przyjęła	kilkadziesiąt	wnioskówi	opinii.
Na	posiedzeniu	Rady	Osiedla	w	miesiącu	

wrześniu	2016	r.,	po	przedstawieniu	sytuacji	
finansowo-gospodarczej	przez	Administrację	
w	kosztach	eksploatacji,	Rada	Osiedla	podjęła	
uchwałę	o	zmianie	stawki	w	pozycji:
l		 inne	koszty,	ze	stawki	0,90	zł/m2 na	1,00	zł/

m2 dla	członków	KSM,
l		 inne	koszty	ze	stawki	1,08	zł/m2	na	1,18	zł/

m2 dla	nie	członków	KSM.
Stawka	obowiązywać	będzie	od	stycznia	2017	r.
Zmiana	powyższej	stawki	eksploatacyjnej	po-

dyktowana	była	niebilansowaniem	się	kosztów	
i	wpływów	za	2016	i	zaplanowanych	na	2017	rok.
Na	zmianę	stawki	wpłynęły	następujące	czyn-

niki:
l		 koszty	Urzędu	Dozoru	Technicznego,	które	

obciążą	w	roku	2017	eksploatację	osiedla,
l		 koszty	legalizacji	wodomierzy	(wymiana	wo-

domierzy),
l		 koszty	przeglądów	piecyków	gazowych	pod-

czas	przeglądu	instalacji	gazowej.
Rada	Osiedla		skupiała	swoją	działalność	na	nad-

zorze	i	opiniowaniu	działalności	finansowo-gospo-
darczej	prowadzonej	przez	Administrację	Osiedla	
„Zawodzie”.	Rada	Osiedla	dokonywała	wspólnie	
z	Administracją	przeglądów	stanu	poszczegól-
nych	nieruchomości	i	rejonów	zamieszkiwania	
w	osiedlu,	przyjmowała	wnioski	i	spostrzeżenia	
mieszkańców	i	w	ten	sposób	powstawały	propo-
zycje	remontowe,	konserwacyjne	i	porządkowe.	
Działania	te	były	podstawą	do	opracowania	przez	
Administrację	planów	finansowo-gospodarczych,	
które	były	dostosowane	do	możliwości	finanso-
wych	osiedla.		
Rada	Osiedla	zapraszała	osoby	nieterminowo	

wywiązujące	się	z	opłat	miesięcznych	za	miesz-

kanie	w	celu	uświadomienia	konsekwencji	takiego	
postępowania	oraz	przyjmowała	deklaracje	spła-
ty	zadłużenia.
Rada	Osiedla	opiniowała	i	zatwierdzała	plany	

z	zakresu	działalności	społeczno-kulturalnej.
Przedstawicielami	Osiedla	Zawodzie	w	Radzie	

Nadzorczej	są:	

l Jerzy	SZNAJDER	–	Przewodniczący	Komisji	
Rewizyjnej

l Eugeniusz	DyCZKA	–	członek	Komisji	
Gospodarki	Zasobami	Spółdzielni.

Współdziałanie	Rady	Osiedla	z	Administracją,	
przyczyniło	się	do	tego,	że	osiedle	Zawodzie	należy	
w	KSM	do	osiedli	z	najmniejszymi	opłatami	za	
mieszkanie.	
Dzięki	dobrej	współpracy	można	było	podej-

mować	rozsądne	decyzje,	które	pomogły	zrówno-
ważyć	wydatki	na	poziomie	wpływów.	Kontrola	
wykonania	planu	finansowo-gospodarczego	odby-
wała	się	co	kwartał,	poprzez	porównanie		wpływów	
i	wydatków,	zarówno	w	kosztach	eksploatacji,	jak	
i	działalności	remontowej	Osiedla.	
W	wyniku	 realizacji	 zadań	 remontowych	

wynikających	ze	Strategii	Ekonomicznej	KSM	
ukończono	roboty	dociepleniowe	budynku	przy	
ul.	Bohaterów	Monte	Cassino	5,	do	realizacji	
przygotowywany	jest	budynek	mieszkalny	przy	ul.	
1	Maja	110a.	Roboty	zostaną	ukończone	w	roku	
2017.		Przeprowadzone	przeglądy	wykazały,	że	
aktualnie	bardzo	szybkiej	reakcji	wymaga	nieru-
chomość	budynkowa	przy	ul.	Hałubki	2-2a.	
Ukończono	modernizację	dźwigów	w	budynku	

Boh.	Monte	Cassino	5.	W	trakcie	realizacji	jest	
modernizacja	dźwigów	w	budynkach	przy		Boh.	
Monte	Cassino	16	i	Staszica	3.
Plan	finansowo-gospodarczy	w	kosztach	eksplo-

atacji	na	2016	r.	zakładał	osiągnięcie	wyniku	do-
datniego	w	wysokości	około	17.880	zł.	W	wyniku	
doszacowania	kosztów	eksploatacji	prognozowany	
wynik	będzie	ujemny	w	wysokości	około	30.000	zł.

SpRaWOzdaniE RadY OSiEdLa „zaWOdziE”  
KSM z dziaŁaLnOŚCi W 2016 ROKU

(Dokończenie na str. 10)
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Pożytki	z	wynajmu	lokali	użytkowych,	dzier-
żawy	terenów	i	reklam	są	znaczącym	elementem	
mającym	wpływ	na	osiągniecie	pozytywnego	
wyniku	w	kosztach	eksploatacji.	W	roku	spra-
wozdawczym	znacznie	pomniejszyły	się	pożytki	
z	lokali	użytkowych,	ze	względu	na	rezygnacje	
z	lokali	lub	ich	wykup.	Wsparcie	nie	dotyczy	tych	
właścicieli	lokali	którzy	nie	są	członkami	naszej	
spółdzielni,	ponieważ	pożytki	z	działalności	gos- 
podarczej	spółdzielni	zgodnie	z	zapisami	ustawy	
o	spółdzielniach	mieszkaniowych	dzielone	są	
tylko	pomiędzy	członków.		
Podejmowane	przez	Administrację	i	Radę	Osie-

dla	działania	mające	na	celu	zmniejszenie	kosztów	
eksploatacji	są	ograniczone	brakiem	możliwości	
wpływu	na	koszty	niezależne	od	nas.	
Na	poziom	kosztów	utrzymania	 zasobów	

znaczący	wpływ	mają	obok	potrzeb,	ceny	usług	
i	towarów,	co	do	wysokości	których,	decyzje	są	
podejmowane	przez	różnego	rodzaju	podmioty		
niezależne	od	Katowickiej	Spółdzielni	Miesz-
kaniowej.	
Porównując	opłaty	stawek	za	mieszkanie	w	osie-

dlach	Katowickiej	Spółdzielni	Mieszkaniowej,	
Osiedle	„Zawodzie”		w	dalszym	ciągu	należy	do	
tych	osiedli,	które	mają	najniższe		koszty	zamiesz-
kiwania.	Opłata	miesięczna	dla	statystycznego	
mieszkania	o	pow.	50	m2 i 3	osobach	zamiesz-
kałych,	wyniosła	w	miesiącu	wrześniu	2016	roku	
583,07	zł,		i	jest	jedną	z	najniższych	opłat	w	KSM.
Plan	remontowy	jest	tworzony	przy	uwzględ-

nieniu	wnoszonych	przez	mieszkańców	opłat	na	
fundusz	remontowy	część	„B”	w	wysokości	1,15zł/
m2/m-c	i	jest	jedną	z	najniższych	stawek	w	KSM.	
Realizacja	remontów	z	funduszu	część	„B”	

w	2016	roku	objęła	swoim	zakresem	prawie	
wszystkie	pozycje	planu	wieloletniego,	przeglądów	
osiedla	oraz	zalecenia	z	Zebrania	Osiedlowego.	
Wykonano		prace	poprawiające	estetykę	rejonu	

osiedla	–	przebudowę	dróg	i	chodników	oraz	
renowację	zieleni,	itp.	
Koszty	robót	remontowych	obciążone	były	

odpisem	na	fundusz	interwencyjny	w	wysokości	
22.830	zł.	Ponadto	przesunięte	zostały	środki	z	fun-
duszu	remontowego	„B”	w	wysokości	225.162	zł. 
(0,20zł/m2)	na	spłatę	zobowiązań	nieruchomości	
w	osiedlu	z	tytułu	wykonanych	robót	z	funduszu	
remontowego	część	„A”		
Zakres	robót	remontowych	w	części	„B”	fun-

duszu	remontowego	osiedla	na	rok	2016	był		
analizowany	na	Komisji	Budżetowej	oraz	na	
posiedzeniach	Rady	Osiedla.	Plan	został	zreali-
zowany	w	całości,	a	zamknięcie	roku	funduszu	
remontowego	część	B	szacuje	się	kwotą		dodatnią	
w	wysokości	130.716	zł		(przeznaczoną	na	mo-
dernizację	budynku	1	Maja	110a).
Projekt	planu	„Założeń	ekonomiczno-gospodar-

czych	na	rok	2016”	został	przyjęty	na	posiedzeniu	
Rady	Osiedla	w	dniu	28.10.2015	r.	(Uchwały	Rady	
Osiedla	nr	2,3,4).	
Rada	Osiedla	wyraża	podziękowanie		Admini-

stracji	i	Kierownikowi	Teresie	Galbarczyk	oraz	
obecnemu	Kierownikowi	Januszowi	Naleśnikowi	
za	troskę	i	zaangażowanie	w	rozwiązywaniu	bie-
żących	problemów	osiedla	i	jego	mieszkańców	
oraz	dobrą	współpracę	z	Radą	Osiedla.	
Szczegółowe	sprawozdanie	z	wykonania	re-

montów	w	roku	2016	oraz	projekt	planu	remontów	
w	Osiedlu	„Zawodzie”	na	2017	r.	przedstawi	
w	swoim	sprawozdaniu	Kierownik	Administracji.

Komisja	Budżetowa	w	okresie	sprawozdaw-
czym	odbyła	11	posiedzeń.	Analizowała	i	opi-
niowała	przedsięwzięcia	finansowo-gospodarcze	
przedstawione	przez	Administrację.	W	ten	sposób	
były	przygotowywane	materiały,	które	stanowiły	
podstawę	opracowania	oraz	oceny	stanu	realizacji	
planu	finansowo-gospodarczego	osiedla.	
W	ciągu	2016	roku		Rada	Osiedla	otrzymywała	

bieżące	informacje	od	Administracji,	które	wcze-
śniej	były	analizowane	na	Komisji	Budżetowej.	
Dotyczyły	one	kształtowania	się	kosztów	oraz	
wpływów	w	zakresie	eksploatacji	i	remontów	
zasobów	Osiedla.		
Komisja	Kontroli	i	Nadzoru	w	okresie	spra-

wozdawczym	działała	w	oparciu	o	roczny	plan	
działania.	Odbyło	się	11	spotkań	Komisji.
W	planie	pracy	Komisji	Kontroli	i	Nadzoru	

zostały	ujęte	następujące	tematy:	
l	 uczestniczenie	w	posiedzeniach	Rady	Osiedla,
l	 przygotowywanie	opinii	na	posiedzenia	Zarzą-

du	i	Rady	Nadzorczej	dot.	osób	zadłużonych,
l	 analizowanie	zaległości	opłat	za	lokale	miesz-

kalne	z	podziałem	na	poszczególne	nierucho-
mości,

l	 prowadzenie	 rozmów	 dyscyplinujących	
z	lokatorami	zalegającymi	z	opłatą		za	lokal	
mieszkalny,	

l	 uczestniczenie	w	wizji	lokalnej	dot.	wymia-
ny	stolarki	okiennej	na	podstawie	zgłoszo-
nych	wniosków,

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

przeglądach	osiedla,
l	 rozpatrywanie		skarg	i	zażaleń		lokatorów.
Najważniejszym	zadaniem	Komisji	była	analiza	

zaległości	opłat	za	lokale	mieszkalne,	na	której	
podstawie	kierowane	były	zaproszenia	dla	użyt-
kowników	mieszkań	na	rozmowy	z	członkami	
Komisji	Kontroli	i	Nadzoru.	Rozmowy	miały	
na	celu	zapoznanie	się	z	sytuacją	ekonomiczną	
zadłużonych	mieszkańców,	celem	likwidacji	tych	
długów	oraz	zdyscyplinowanie	ich	w	bieżących	
opłatach	za	lokal.	W	okresie	sprawozdawczym	
na	wniosek	Komisji	Administracja	zaprosiła	na	
rozmowy	142	osoby	zalegające	z	opłatą	za	lokal	
mieszkalny	(około	2	miesięcy).	Na	zaproszenie	
odpowiedziało	tylko	13	osób,	które	zadeklarowały	
spłatę	zaległości	w	ratach,	bądź	uregulowały	za-
ległość	w	całości.	Członkowie	Komisji	w	rozmo-
wach	tych	każdorazowo	informowali	zadłużonych	
o	skutkach	niedotrzymania		ustalonych	terminów	
spłaty	zadłużenia	oraz	o	możliwości	otrzymania	
dotacji	z	MOPS-u	dla	osób	o	niskich	dochodach.		
Zadłużenie	w	opłatach	za	lokale	mieszkalne		

Osiedla		„Zawodzie”	na	dzień	30.09.2016	r.	wy-
niosło	828.390	zł. 
Członkowie	Komisji	uczestniczyli	wspólnie	ze	

specjalistą	do	spraw	technicznych	w	przeglądach	
stolarki	okiennej	w	mieszkaniach	i	lokalach	użyt-
kowych.
W	roku	2016	do	Administracji	wpłynęło	8	wnios- 

ków	na	wymianę	okien,	z	czego	zakwalifikowano	
21	sztuk	do	wymiany	w	latach	2017/2018	.	
W	 2016	 r.	 na	 zlecenie	Administracji	 fir-

ma	„TISKOBIÓR”	wymieniła	24	sztuk	okien	 
w	7	mieszkaniach	za	kwotę		41.430	zł. 
Do	działania	Komisji	należało	również	prowa-

dzenie	analizy	wydatków	związanych		z	dewasta-
cjami	i	kradzieżami.	W	okresie	sprawozdawczym	
wydatki	związane	z	dewastacją	wyniosły	3.355,56 
zł,	część	tych	kosztów	pokrywana	jest	przez		Towa-

rzystwo	Ubezpieczeniowe	UNIQA.	Na	wysokość	
szkód	wpływają	bezmyślne	zabawy	młodzieży,	
w	których	dewastowane	zostają	dźwigi,	domofony,	
zamki,	oświetlenia	klatek	schodowych,	wejścia	
do	piwnic,	drzwi	wejściowych	do	budynków	oraz	
wyposażenia	placu	zabaw.	
Zadaniem	członków	Komisji	 jest	 również	

uczestniczenie	w	wiosenno-jesiennych	przeglądach	
osiedla	wspólnie	z	Kierownikiem,	pracownikiem	
Administracji	odpowiedzialnym	za	dany	rejon.	
Stwierdzone	usterki	są	usuwane	przez	Admini-
strację	na	bieżąco	bądź	umieszczane	w	planie	
remontów	na	następny	rok.
Komisja	Społeczno-Kulturalna	 	działała	

w	6-osobowym	składzie.	Spotkania	Komisji	od-
bywały	się	raz	w	miesiącu	(z	wyjątkiem	miesiąca	
lipca).	
Działalność	Komisji,	podobnie	jak	w	latach	

ubiegłych		była	ściśle	powiązana	z	działalnością	
Klubu	„Trzynastka”.	Komisja	uczestniczyła	i	nad-
zorowała	jego	funkcjonowanie.	Wspólnie	tworzono	
roczny	plan	działalności.	Komisja		czuwała	nad	
racjonalną	gospodarką	finansową,	tak	aby	spełniała	
ona	oczekiwania		mieszkańców	osiedla	i	była	
skierowana	do	wszystkich	grup	wiekowych.
W	2016	r.	odbyło	się	ok.160	różnorodnych	

imprez,	w	których	uczestniczyło	2280	osób.
Mieszkańcy	chętnie	współpracowali	i	uczest-

niczyli	w	zajęciach	organizowanych	w	Klubie,			
takich	jak	„Dzień	Seniora”,	„Dzień	Sąsiada”	,spo-
tkania	wigilijne,	wyjścia	do	teatru,	kina,	wycieczki,	
grzybobranie	i	wiele	innych.	Komisja	wytypowała		
osoby	chętne	na	wyjazd	na	wczasy.	Do	Jarosławca,	
wyjechało	45	seniorów.
Dla	dzieci	i	młodzieży	w	okresie		wakacji	i	ferii	

zimowych	zorganizowano	54	imprezy	w	których	
uczestniczyło	465	osób.	W	planach	Komisji	są	
świąteczne	spotkania	z	najstarszymi	mieszkańcami	
osiedla	oraz	odwiedziny	starszych,	samotnych	
mieszkańców	osiedla,	aby	wręczyć	im	paczki	
świąteczne.	Członkowie	Komisji	uczestniczyli	
w	corocznych	przeglądach	placów	zabaw,	aby	
zapewnić	dzieciom	całkowite	bezpieczeństwo.															
Poza	uczestniczeniem	w	posiedzeniach	Rady	

Osiedla	oraz	pracy	w	komisjach,	członkowie	Rady	
Osiedla,	pełnili	dyżury	w	siedzibie	Administracji	
osiedla	w	każdą	drugą	środę	miesiąca,	na	których	
przyjmowano	bezpośrednio	skargi	i	wnioski	miesz-
kańców.
Członkowie	Rady	Osiedla	uczestniczyli	również	

w	pracach	komisji	przy	wyborze	wykonawców	
prac	remontowych	na	osiedlu	oraz	przy	odbiorach	
wykonanych	robót.
Rada	Osiedla	i	Administracja	współpracują	

z	radnym	Rady	Miasta	Katowice	Maciejem	Bi-
skupskim	oraz	wspólnie	z	Fundacją	„Mocni	
razem”	dbają	o	integrację	społeczną		oraz	biorą	
udział	w	spełnianiu	potrzeb	mieszkańców		na-
szego	osiedla.	

Rada	Osiedla	dziękuje	Zarządowi	i	Radzie	
Nadzorczej	za	pomoc	w	rozwiązywaniu	trudnych	
problemów	mieszkańców	naszego	osiedla	zgod-
nych	z	naszymi	oczekiwaniami.
Rada	Osiedla	„Zawodzie”	przedstawia	spra-

wozdanie	ze	swojej	działalności	i	ma	nadzieję,		że	
nasza	praca	zostanie	pozytywnie	oceniona	przez	
mieszkańców	naszego	osiedla.

Rada OSiEdLa „zaWOdziE” KSM
Katowice, październik 2016 rok

(Dokończenie ze str. 9)

SpRaWOzdaniE RadY OSiEdLa „zaWOdziE”  
KSM z dziaŁaLnOŚCi W 2016 ROKU
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Administracja	Osiedla	„Zawodzie”	przed-
stawia	niniejszym	sprawozdanie	z	dzia-
łalności	administracyjno-gospodarczej	

Osiedla	za	2016	rok,	którego	zasięg	i	zakres	dzia-
łania	charakteryzują	syntetyczne	dane	liczbowe	
obrazujące	realizację	zadań.
W	roku	sprawozdawczym	Administracja	spra-

wowała	nadzór	i	zarządzała:

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

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

l	 20	garażami		o	powierzchni	użytkowej	437,86 
m2	(1	garaż	dwustanowiskowy),

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

l 577	miejscami	postojowymi	dla	samochodów	
usytuowanymi	w	sąsiedztwie	nieruchomości	
budynkowych	i	na	parkingach	osiedlowych,

l 8,7	ha	całkowitej	powierzchni	Osiedla.		
(wykres nr 1)

Administracja	Osiedla	do	sierpnia	bieżącego	
roku	wykonywała	swoje	obowiązki	w	13-osobo-
wym	składzie:

l	 obsada	techniczno-administracyjna	–	6	etatów,
l	 konserwatorzy	–	7	etatów	(w	roku	2015	do-

datkowo	3/4	etatu),
	 Wdrożone		w	latach	2015	–	2016	zmiany	

w	strukturze	zatrudnienia		doprowadziły	do	
redukcji	zatrudnienia	o	1	i	1/4	etatu	w	efekcie	
czego	administracja	od	września	bieżącego	
roku		pracuje	w	12-osobowym	składzie	w	po-
dziale	na	:

l	 obsada	techniczno-administracyjna	–	6	etatów
l	 konserwatorzy	–	6	pracowników	(5	i	1/2	etatu).

Powyższe	wpływa	na	redukcję	obciążeń	finan-
sowych	z	tytułu	wynagrodzeń	pracowniczych.	
Pragniemy	w	tym	miejscu	poinformować	Pańs- 

twa,	iż	wskutek	odejścia	na	emeryturę	Teresy	
Galbarczyk	nastąpiła	zmiana	na	stanowisku	kie-
rownika	Osiedla	Zawodzie.	Z	dniem	1	lutego	2016	
r.	funkcję	tę	pełni	Janusz	Naleśnik. 
W	roku	sprawozdawczym	podstawowe	zada-

nia	wynikały	z	planu	gospodarczo-finansowe-
go	i	działalności	społeczno-kulturalnej	Osiedla,	
przyjętego	przez	Radę	Osiedla	w	dniu	28.10.2015	
r.,	a	następnie	przez	Radę	Nadzorczą	jako	część	
planu	Spółdzielni.	Zebranie	Osiedlowe	w	dniu	
26.11.2015	r.	w	drodze	głosowania	przyjęło	ujęte	
w	nim	zamierzenia.
Po	przekształceniu	części	mieszkań	spółdziel-

czych	w	prawo	odrębnej	własności	w	oparciu	
o	Ustawę	z	dnia	14.06.2007	roku	struktura	za-
sobów	mieszkalnych	przedstawia	się	tak,	jak	na	
wykresie nr 2.
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	zamieszkiwania	oraz	efektywniejsze		
wykorzystanie	posiadanych	środków	finansowych.	
Mając	to	na	uwadze,	Administracja	prowadziła	
m.	in.	niżej	wymienione	czynności	(stan	na	dzień	
25.10.2016	r.):

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

l		 rozpatrzono		i	załatwiono	ogółem	585	pism		
dotyczących	głównie	wniosków	i	uwag	na	
temat	warunków	zamieszkiwania	w	nieru-
chomości,	prowadzonych	prac	remontowych,	
występujących	awarii,	zmian	meldunkowych,		
itp.;

l		 wystawiono	1996	zleceń	dotyczących	awarii.	
Były	to	głównie	usterki	instalacji	elektrycznej	
-	577,	instalacjii	wodno-	kanalizacyjnej	-	312,	
instalacji	gazowych	-	21,	inne	-1086	zleceń,	
występujace	zarówno	w	mieszkaniach,	w	po-
mieszczeniach	wspólnego	użytku,	jak	również	
na	terenach	zewnętrznych	nieruchomości;		

l		 zgodnie	z	ustawą	o	utrzymaniu	czystości	i	po-
rządku	(Dz.	U.	z	2013	r.	poz.	1399	ze	zm.)	

Administracja	zajmowała	się	prowadzeniem	
ewidencji	liczby	osób	zamieszkałych	w	da-
nym	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	miesz-
kańcami.	Przejęto	5	lokali	mieszkalnych	oraz	
zasiedlono	2	lokale	mieszkalne;	

l		 prowadzono	korespondencję	z	firmami	ubezpie-
czeniowymi	dot.	ustalania	odpowiedzialności	
oraz	wypłatę	odszkodowań	z	tytułu	powstałych	
szkód	(głównie	zalań)	w	lokalach	mieszkal-
nych	i	użytkowych	oraz	z	tytułu	dewastacji 
w	pomieszczeniach	wspólnego	użytku;

l		 bieżąco	monitorowano	jakość	wykonywanych		
usług	na	rzecz	Spółdzielni	w	zakresie:	bieżą-
cego	sprzątania,	pielęgnacji	terenów	zielonych	
oraz	dostarczanego	do	mieszkań	sygnału	tv	
(pakiet	podstawowy);

l		 stale	kontrolowano	stan	odśnieżenia	dróg	
i	chodników	oraz	stopnia	zaśnieżenia	dachów	
budynków	w	czasie	trwania	tzw.	„Akcji	zima”	

Na prawach najem 24

 

lokatorskie 52

Wykres nr 1

Wykres nr 2
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w	celu	zapewnienia	bezpieczeństwa	zamiesz-
kiwania	i	przebywania	w	pobliżu		nierucho-
mości;

l		 występowano	pisemnie	do	władz	miejskich	
o	wyrażenie	zgody	na	wycinkę	drzewostanu	
rosnącego	przy	ulicach:	1	Maja	162d	dz.	nr	
135/6,	Łączna	3-5	dz.	nr	180/8,	1	Maja	110a	
dz.	nr	161/7,	1	Maja	114c	dz.nr	161/7;

l		 zlecono	firmie	Dezyderat	Zakład	Usługowy	
mgr	Roman	Piernikarczyk	z	siedzibą	w	Kato-
wicach		-	zgodnie	z	Zarządzeniem	nr	711/2016	
Prezydenta	Miasta	Katowice	z	dnia	9.03.2016	
r.	przeprowadzenie	w	okresie	od	18.04	do	
9.05.2016..	wiosennej	oraz	od	19.09	do		10.10.
br.	jesiennej,	kompleksowej	akcji	odszczurza-
nia;

l		 nadzorowano	firmy	w	zakresie	prawidło-
wego	 przebiegu	 kontroli	 wynikających 
z	art.	62	ust.	11	ustawy	prawo	budowla-
ne	(tj.	przeglądy	kominiarskie	i	gazowe), 
a	także	prowadzono	korespondencję	z	miesz-
kańcami	w	tym	zakresie;

l	 uczestniczono	w	 rocznej	konstrukcyjnej	
kontroli	stanu	technicznego	i	przydatności	
do	użytkowania	nieruchomości,	estetyki	
nieruchomości	oraz	ich	otoczenia	zgodnie 
z	art.	62	ust.	12	ustawy	prawo	budowlane;

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

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

l	 prowadzono	zgodnie	z	wymogami	prawa	
budowlanego	 dokumentację	 techniczną																							
i	książki	obiektów;

l		 wysłano	5	zapytań	ofertowych	do	firm	zew- 
nętrznych,	na	przeprowadzenie	robót	remon-
towych	w	Osiedlu;

l		 zlecono	do	Działu	ds.	Nadzoru	Remontów	
i	Inwestycji	przeprowadzenie	wyboru	wyko-
nawców	oraz	nadzoru	nad	robotami	remonto-
wymi	w	Osiedlu,	których	wartość	przekraczała	
100.000	zł	netto.	Powyższe	dotyczy	remontu	
drogi	i	miejsc	postojowych	w	obrębie	nieru-
chomości	przy	ulicy	Bohaterów	Monte	Cassino	
1-3;

l	 uczestniczono	w	przetargach	na	przeprowa-
dzenie	zadań	remontowych	w	Osiedlu;

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

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

l		 przygotowano	44	zlecenia	na	roboty	eks-
ploatacyjne,	awaryjne	i	remontowe	ujęte	 
w	planie	funduszu	remontowego	Osiedla	część	
„B”,	których	wartość	nie	wymagała	przepro-
wadzenia	wyboru	wykonawcy;

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

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

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

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

l	 przygotowywano	plany	gospodarczo-finanso-
we	i	działalności	społeczno-kulturalnej	Osie-
dla;

l	 prowadzono	działalność	społeczno-kulturalną	
w	Osiedlu;

l	 pośredniczono	w	załatwianiu	spraw	związa-
nych	z	uzyskaniem	przez	osoby	posiadające	
niskie	dochody	dodatków	mieszkaniowych	
(z	Miejskiego	Ośrodka	Pomocy	Społecznej).	
Taką	pomoc	w	roku	bieżącym	w	naszym	Osie-
dlu	uzyskało	25	osób.	

W	ramach	zawartych	umów	cywilno–prawnych	
świadczone	są	usługi	w	zakresie:

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

l	 konserwację	dźwigów	osobowych	prowadzą	
firmy	Tyssen	Krupp	Elewator	i	Otis,

l	 konserwację	domofonów	wykonują	firmy	Zako	
Service	s.	c.	i	Przedsiębiorstwo	Wielobranżowe	
„Get”,

l	 eksploatacja	i	konserwacja	gniazd	Tv	–	UPC	
i	vectra,

l	 utrzymanie	właściwego	stanu	sanitarnego	
zapewnia	Specjalistyczny	Zakład	Usługowy	
Dezynsekcji,	Dezynfekcji	i	Deratyzacji,

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

EKSPLOATACJA	PODSTAWOWA	 
W	2016	ROKu

Prognozowane	koszty	eksploatacji		osiedla	
w	roku	sprawozdawczym	w	lokalach	mieszkal-
nych	wyniosą	5.058.900	zł,	natomiast		wpływy	 
(w	przypadku	terminowego	wnoszenia	opłat	
przez	100%	użytkowników	lokali)	wyniosą	
4.903.	690	zł.
a)		 Prognozowane	roczne	koszty	obsługi	osie-

dla	 obejmujące:	 koszty	 administracyjne	 
i	bieżące,	w	tym:	koszty	osobowe	z	narzutami,	
koszty	BHP,	koszty	transportu,	opłaty	teleko-
munikacyjne,	koszty	utrzymania	pomieszczeń	

administracyjnych,	koszty	materiałów	biu-
rowych,	i	wielu	innych	wyniosą	559.810	zł.

b)		 Przewidywane	koszty	w	zakresie	zatrudnie-
nia	pracowników	fizycznych,	materiałów,	
opłat	podatkowych:	od	nieruchomości	i	za	
wieczyste	użytkowanie	terenów,	czyszczenie	
kominów	(okresowe	i	bieżące),	ubezpieczenie	
rzeczowe,	pielęgnacja	zieleni,	odśnieżanie	,	
ochrona	pożarowa	budynku,	kontrola	instalacji	
gazowej,	dezynfekcja	i	deratyzacja,	koszty	
dewastacji,	koszty		utrzymania	gotowości	
i	prac	pogotowia	technicznego	i	inne	zamkną	
się	kwotą	1.070.630	zł.

c)		 Koszty	energii	elektrycznej,	wody	i	kanalizacji,	
zużycia	gazu	(w	budynkach	ze	zbiorczym	licz-
nikiem	gazu),	usług	porządkowych,	odczytów	
wody,	konserwacji	dźwigów,	domofonów,	
odbioru	sygnału	telewizji	kablowej	w	zakresie	
podstawowym	przewidujemy	zamknąć	kwotą	
3.428.460	zł.

Comiesięczna	opłata	za	gospodarowanie	od-
padami	komunalnymi,	stanowiąca	iloczyn	sumy	
mieszkańców	zamieszkujących	(wg	oświadczeń)		
daną	nieruchomość	i	stawki	w	wysokości	14	zł	przy		
selektywnej	zbiórce	odpadów,		przekazywana	jest		
do	Urzędu	Miasta	zgodnie	z	Uchwałą	Rady	Mia-
sta	Katowice	nr	XXIv/495/16	z	dn.	27.04.2016.
Apelujemy	do	wszystkich	użytkowników	lokali	

o	właściwą	gospodarkę	odpadami	komunalny-
mi	i	bytowymi,	ponieważ	w	przypadku	naru-
szenia	zasad	segregacji	„śmieci”	władze	miasta	
mają	prawo	ustalić	zgodnie	z	wyżej	przywołaną	
uchwałą	zwiększoną	odpłatność	(tj.	20	zł/os),	co	
w	znacznym	stopniu	podroży	koszty	utrzymania	
nieruchomości	w	tym	zakresie,	a	zadziała	w	tym	
przypadku	odpowiedzialność	zbiorowa.
Proszę,	abyście	Państwo	reagowali	na	przypadki	

niewłaściwych	zachowań	innych	współmiesz-
kańców.

Informujemy,	ponadto,	że:
l		 odpady	budowlane	i	rozbiórkowe	(gruz)	z	re-

montów	prowadzonych	samodzielnie	przez	
mieszkańców	odbierane	będą	nieodpłatnie	
jeden	raz	w	roku	kalendarzowym	w	ilości	nie-
przekraczającej	2	m3	w	workach	typu	big-bag.	
Zapotrzebowania	należy	dokonać	bezpośrednio	
w	biurze	obsługi	klienta	MPGiK,	Katowice	ul.	
Obroki	140,	tel.	32/35-87-611,	32/35-87-685;

l		 ponadto	odbierane	są	dwa	razy	w	miesiącu	
odpady	wielkogabarytowe	z	wyznaczonych	
miejsc	na	osiedlu,	zgodnie	z	harmonogramem	
umieszczonym	na	tablicach	ogłoszeń	budyn-
ków;

l			dodatkowo	podajemy	harmonogram	wywozu		
gabarytów			na	rok	bieżący:	4	i	18	listopad,		9	
i	23	grudzień;

l		 nadwyżki	gruzu	budowlanego	i	innych	odpa-
dów	remontowych	należy	dostarczyć	osobiście	
do	miejsca	składowania	odpadów	Katowice,	
ul.	Milowicka	7	oraz	ul.	Obroki	140
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l		 dodatkowo	informujemy,	ze	w	każdą	środę	

w	godzinach	od	1500	do	2000		istnieje	możli-
wość	darmowego	odbioru	zużytego	sprzętu	
elektrycznego	i	elektronicznego	(np.	lodówki,	
pralki,	kuchenki	itp.),	tel.	12-292-66-66.

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

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

zimnej	wody,
l	 opłaty	publiczno-prawne,	podatki	i	wiele	in-

nych.

Podejmowane	przez	Spółdzielnię,	a	w	tym	Ad-
ministrację	i	Radę	Osiedla	działania	mają	wpływ	
na	zmniejszenie	zużycia	energii	elektrycznej	
w	częściach	wspólnych	budynku.	Punkty	świetl-
ne	zastąpiono		świetlówkami	o	mniejszej	mocy,	
sukcesywnie	lampy	na	korytarzach	i	klatkach	
schodowych	zastępuje	się	oprawami	z	czujnikiem	
ruchu	typu	LED.	Oświetlenie	tego	typu	zamonto-
wano	w	budynkach:	Bohaterów	Monte	Cassino	1,	
Bohaterów	Monte	Cassino	3,	Boh.	Monte	Cassino	
5,	1	Maja	144-146,	148-150,	Piaskowa	4,	Staszica	
3,	Hałubki	2-2a.	Na	bieżąco	regulowane	są	zegary	
czasowe.	Windy	po	modernizacji	zużywają	mniej	
energii	elektrycznej.	
Nie	bez	znaczenia	są,	prowadzone	czynności	

mające	na	celu	ujawnienie	liczby	osób	zamiesz-
kałych	w	lokalu,	bowiem	opłatę	za		remonty	
i	konserwację	dźwigów,	a	także	za	gaz	w	budyn-
kach	wyposażonych	w	gazomierze	zbiorcze,	ustala	
się,	biorąc	za	podstawę	liczbę	osób	zamieszkałych	
w	lokalu.	
Osiedle	dzięki	właściwej	organizacji	oraz	za-

rządzaniu	lokalami	użytkowymi	w	roku	sprawoz-
dawczym	uzyska	po	doszacowaniu	nadwyżkę	
w	kwocie	około	202.280	zł,	która	jest	przeznaczona	
na	pokrycie	części	kosztów	powstałych	w	loka-
lach	mieszkalnych.
Administracja	wspólnie	z	Radą	Osiedla	anali-

zuje	i	koordynuje	koszty	utrzymania	Osiedla	tak,	
aby	ograniczyć	wzrost	stawek	do	niezbędnych	
rozmiarów.	Bieżąca	realizacja	planu,	ograniczona	
jest	zadłużeniem	finansowym	użytkowników,	
wynikającym	z	niedochowania	terminów	wno-
szenia	opłat.	Mimo	działań	podejmowanych		
przez	Zarząd,	Radę	Nadzorczą,	Radę	Osiedla 
i	Administrację	Osiedla	na	dzień	30.09.2016	r.	
osiągnięto	zadłużenie		w	wysokości	828.390	zł,  
co	w	przeliczeniu	na	1850 lokali	mieszkalnych,	
daje	średnio	kwotę	447,78	zł	na	mieszkanie.		

 Wykres nr 3 obrazuje wysokość zaległości 
w latach 2005-2016.   
W	zakresie	windykacji	były	podejmowane	róż-

norodne	działania.	
Administracja	i	Rada	Osiedla	w	ramach	posie-

dzeń		Komisji	Kontroli	i	Nadzoru	przeprowadzała	

rozmowy	z	osobami	zalegającymi	w	opłatach	za	
lokale	mieszkalne,	m.in.	proponując	im	spłatę	
zadłużenia	w	ratach,	bądź	sugerując	zamianę	
posiadanego	mieszkania	na	mniejsze.	Prowadzone	
rozmowy	i	wyjaśnienia	spowodowały	spłatę	na-
leżności	osób	zadłużonych	w	kwocie	28.004	zł. 
Osoby	uchylające	się	od	rozmów	z	Radą	Osiedla,	
jak	i	ci,	którzy	mimo	deklaracji	nadal	notorycznie	
zalegali	z	opłatami,	kierowani	byli	do	dalszego	
postępowania	windykacyjnego	prowadzonego	
przez	Centrum	Zarządzająco-Usługowe,	w	tym:	
na	posiedzenia	Zarządu	i	Rady	Nadzorczej	KSM,	
zmierzające	do	podjęcia	odpowiednich	decyzji,	
z	pozbawieniem	członkostwa	w	KSM	włącznie.	
Niezależnie	od	postępowania	wewnątrzspółdziel-
czego		sprawy	o	zapłatę	kierowane	były	także	
do	zewnętrznych	firm	windykacyjnych,	sądów	
i	komorników.
W	wyniku	powstałych	zadłużeń	w	regulowaniu	

opłat	za	mieszkanie	w	naszym	Osiedlu	z	grona	
członków	spółdzielni	w	roku	bieżącym	wykre-
ślono	2	osoby.
Ponadto	w	odniesieniu	do	mieszkańców	Osiedla	

zastosowano	19	wyroków	eksmisyjnych	(wyroki	
z	lat	ubiegłych). 
Zauważyć	należy,	że	im	niższe	zadłużenie	

mieszkańców,	tym	lepsza	płynność	finansowa	
Spółdzielni,	co	z	kolei	ma	znaczący	wpływ	na	
bieżące	pokrywanie	kosztów	eksploatacji	i	re-
montów	zasobów	Osiedla.	

Stan zaległości w opłatach na dzień 30.09.2016 
r. w naszym Osiedlu przedstawia zamieszczona na 
stronie 14 tabela nr 1 (w układzie nieruchomości 
budynkowych). 

W	kolumnie	8	tabeli	podano	ponadto	(obliczoną	
metodą	średniej	ważonej)	wielkość	zaległości	

przypadających	w	przeliczeniu	na	jeden	lokal	
mieszkalny	w	danym	budynku.
Problemem	niepożądanym,	obciążającym	dodat-

kowo,	a	ponadto	nieracjonalnie	koszty	Osiedla	jest	
występowanie	dewastacji	i	kradzieży.	Wg	stanu	
na	dzień	26.10.2016	r.	dewastacje	wyniosły	
3.355,56	zł.	
Pragniemy,	korzystając	z	tej	publikacji,	za-

apelować	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.

Koszty dewastacji w latach 2010 – 2016 przed-
stawia wykres nr 4 na str. 14)

W	roku	2016	w			ramach		kosztów		eksploatacji	
zrealizowano:	
1.	 kontrole	okresowe	polegające	na	sprawdzeniu:
l			stanu	technicznego	i	przydatności	do	użytko-

wania	obiektów	budowlanych,	estetyki	obiektu	
budowlanego	oraz	jego	otoczenia	(obowiąz-
kowa	ustawowo	kontrola	pięcioletnia),

l		 instalacji	ppoż.	w	budynkach:	kontrola	insta-
lacji	„suchych	pionów”	w	13	budynkach,

l	kontrola	sprawności	instalacji	oddymiania	
w	5	budynkach	(w	I	i	II	półroczu),	

l	 instalacji	gazowej,
l	 przewodów	kominowych	-	kontrole	przepro-

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

nego	w	dźwigach,
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wykreśle-
nia z 

członkos-
twa w 

KSM lok. 
mieszk.

Eksmisje 
zasądzone 

lok. mieszk.

1 1 Maja 108 10 679,70 13 313,98 65,00 22,00 164,30 1
2 1 Maja 110 3 540,90 20,00 5,00 177,05
3 1 Maja 110 a 2 149,83 21,00 9,00 102,37
4 1 Maja 112 4 169,07 20,00 10,00 208,45
5 1 Maja 114c 3 092,29 21,00 7,00 147,25
6 1 Maja 118 b 5 849,15 49 627,98 4 872,48 21,00 8,00 278,53
7 '1 Maja 122-126 21 347,90 13 498,40 4 061,52 90,00 37,00 237,20 2

10 1 Maja 144-146 14 483,01 37 541,78 7 769,56 64,00 19,00 226,30 1
12 1 Maja 148-150 10 819,96 1 855,89 66,00 20,00 163,94 1
14 1 Maja 156-d 19 797,97 60,00 25,00 329,97 1
19 1 Maja 158 d 2 861,77 3 855,20 6 427,02 25,00 8,00 114,47
20 1 Maja 162a-d 8 513,14 4 485,10 60,00 20,00 141,89 1
24 1 Maja 162f-i 5 478,03 40,00 12,00 136,95
28 B.M.C 1 30 503,06 122,00 52,00 250,03
29 B.M.C 3 27 660,06 5 149,48 122,00 44,00 226,72
30 B.M.C 5 22 568,74 80 060,32 17 972,10 121,00 48,00 186,52 1
31 B.M.C 6-6b 7 672,34 28,00 10,00 274,01
34 B.M.C 8 7 657,06 30,00 11,00 255,24
35 B.M.C 10-20 32 730,17 179,00 67,00 182,85
41 B.M.C. 22 7 035,78 40,00 16,00 175,89
42 Staszica 3 9 393,48 60,00 22,00 156,56
43 Racławicka 5 3 177,50 22,00 8,00 144,43 1
44 Racławicka 9-13 8 122,83 31 609,37 6 689,60 51,00 18,00 159,27
47 Piaskowa 4 10 495,71 5 936,55 8 913,09 60,00 26,00 174,93
48 Łączna 1-1a 24 680,84 47 321,65 21 762,24 88,00 38,00 280,46
50 Łączna 2-4 26 698,32 5 629,01 3 268,76 88,00 40,00 303,39 1
52 Łączna 3-5 40 724,42 8 129,06 7 668,53 88,00 37,00 462,78 4
54 Hałubki 2-2a 11 555,41 10 160,09 1 237,99 64,00 28,00 180,55 3
56 Hałubki 6-8 1 486,57 24,00 8,00 61,94
58 Hałubki 6a-8a 1 721,98 12,00 7,00 143,50
60 B.M.C 24 8 641,91 3 231,00 7 402,28 35,00 16,00 246,91
61 B.M.C 26 13 722,57 13 817,48 31,00 13,00 442,66 1

Razem 409 031,47 328 216,97 105 050,54 1 850,00 820,00 455,30
Ogółem 842 298,98

w  tym 

LP Adres 
zamieszkania

zaległości 
bieżące zasądzone sporne

Liczba 
lokali 

mieszkal-
nych 

liczba lokali 
mieszkal-

nych 
zalegająca z 

opłatami

Zaległość 
średnia na  

1 lokal 
mieszk.

TABELA NR 1 
zadłużenia oSiedLa z podziałem na nieruchomości na dzieŃ 30.09.2016 r.  

l	 kontrole	i	usuwanie	usterek	urządzeń	zaba-
wowych	na	placach	zabaw.

2.		 Zakład	Zieleni	Katowickiej	Spółdzielni	Miesz-
kaniowej	wykonał:

l	 trzykrotnie	koszenie	trawników	wraz	z	wy-
wozem,

l	 zgodnie	z	decyzją	nr	670/Z/2016	r.	Prezydenta	
Miasta	Katowice	na	działce	nr	135/6	zostaną	
wycięte	3	topole	na	nieruchomości	przy	ul.	 
1	Maja	162d,

l	 zgodnie	z	decyzją	nr	365/Z/2016	Prezydenta	
Miasta	Katowice	na	działce	nr	180/8	przy	
ul.	Łącznej	3-5	zostaną	wycięte	4	szt.	drzew	
gatunek	świerk	pospolity.	

3.		 W	ramach	obsługi	bieżącej	do	dnia	31.10.2016	
r.	przyjęto:

l	 175	zgłoszeń	w	sprawie	centralnego	ogrze-
wania,

l	 152	zgłoszenia	dotyczące	awarii	dźwigów,
l	 162	zgłoszenia	niesprawności	domofonów,
l	 1996	szt.	zleceń	napraw	i	awarii	wykona-

li	konserwatorzy.

Planowany	wynik	na	eksploatacji	(bez	uwzględ-
nienia	zaległości	w	opłatach)	przy	uwzględnie-
niu	przychodów	z	najmu	lokali	użytkowych	
w	roku	2016	zakładał	uzyskanie	wartości	do-
datniej	w	wysokości	17.880	zł,	 jednakże	po		
doszacowaniu	kosztów	prognozowany	wynik	
będzie	ujemny	w	wysokości	około	30.000	zł. 
Co	 również	miało	wpływ	na	 zmianę	opłaty	 
w	pozycji	inne	koszty	od	1.01.2017	r.		

GOSPODARKA	REMONTOWA		 
WyKONANIE	fuNDuSZu	 

REMONTOWEGO	CZęść	„B”

W	2016	roku	roboty	remontowe	realizowane	
były	zgodnie	z	przyjętym	planem	remontów.
Stawka	funduszu	remontowego	część	„B”	

dla	lokali	mieszkalnych	wynosiła	1,15	zł/m2 

powierzchni	użytkowej	i	jest	niezmienna	od	
listopada	2006	roku.
Plan	 remontów	na	2016	r.	został	przyjęty	

Uchwałą	Rady	Osiedla	nr	6/2015	w	miesiącu	
grudniu	2015	r.	na	kwotę	1.478.960	zł,	przy	wpły-
wach	1.394.484	zł	i	bilansie	otwarcia	w	wysokości	
230.742	zł.
Roboty	remontowe	wykonywane	były	przez	

firmy	zewnętrzne	wybierane	zgodnie	z	proce-
durą	obowiązującą	w	Katowickiej	Spółdzielni	
Mieszkaniowej.	
Przedstawiciele	Rady	Osiedla	brali	udział	w	pro-

cedurze	wyborów	wykonawców.	Odbiory	robót	
remontowych	odbywały	się	w	obecności	członków	
Rady	Osiedla.	

Wykonano	poniższe	roboty:
1.	 Wymiana	stolarki	okiennej:		70.000,00	zł

Wykres nr 4

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0,00

5 000,00

10 000,00

15 000,00

20 000,00

25 000,00

30 000,00

7 479,00

23 813,00
22 125,00

4 118,00

7 446,00

3 967,00 3 555,00

  Koszty dewastacji w latach 2010 – 2016
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(Ciąg dalszy na str. 18)

SpRaWOzdaniE z dziaŁaLnOŚCi  
adMiniSTRaCJi OSiEdLa zaWOdziE 

W 2016 ROKU
l w	mieszkaniach	-	wymiana	okien	wykony-

wana	przez	Spółdzielnię	oraz	we	własnym	
zakresie	przez	mieszkańców	(za	dofinanso-
waniem	ze	strony	Spółdzielni).														 

2.			 Wymiana	stolarki	drzwiowej:	25.272,00	zł
l	 drzwi	przeciwpożarowe	do	piwnic	Hałubki	

2-2a,
l	 drzwi	przeciwpożarowe	na	ostatniej	kondy-

gnacji	1	Maja	122-126.
3.		 Roboty	dekarskie:		 											21.678,00	zł				                          
l	 roboty	z	przeglądu	technicznego.		
4.		 Roboty	murarsko-tynkarskie:																		

29.670,00	zł																									
l		 remonty	balkonów,
l		 uzupełnienie	kratek	wentylacyjnych	w	stro-

podachach,
l		 roboty	z	przeglądu	technicznego.		
5.			 Roboty	instalacyjne:	 									125.117,00	zł
l		 wymiana	poziomów	c.c.w.	ul.	Boh.	Monte	

Cassino	1-3,
l		 usunięcie	nieszczelności	wynikających	z	prze-

glądów	oraz	zgłoszeń.
6.		 Roboty	instalacji	c.	o.:		 	 600,00	zł
l			 wymiana	zaworów	c.	o.	
7.		 Roboty	elektryczne:	 													4.129,00	zł
l		 roboty	z	przeglądów.	 	
8.		 Roboty	instalacji	domofonowej	 	

17.950,00	zł
l	 w	budynkach	mieszkalnych:		Boh.	Monte	

Cassino	14,	16,	18,	20.
9.		 Mała	architektura          234.930,00	zł
l		 likwidacja	komory	c.	o.	ul.	Bohaterów	Monte	

Cassino	8,
l	 remont	drogi	Boh.	Monte	Cassino	1,	3,
l		 renowacja	zieleni.
10.	Remonty	dźwigów	osobowych:		 	

174.159,00	zł
l  wymiana	sterownika	dźwigu	ul.	Staszica	3,				          
l		 remonty	bieżące	dźwigów.
11.		 Inne	roboty:	 	 											57.800,00	zł

 Wykaz	 robót	 remontowych	wykona-
nych	pozaplanowo:

l	 wymiana	poziomów	kanalizacyjnych	-	ul.	 
1	Maja	108,

l	 wymiana	pionu	gazowego	-	ul.	1	Maja	110a	
-	pion	mieszkania	8.

l	 remont	daszków	przy	wejściu		do	budynku	
-	ul.	1	Maja	144-146,

l	 remont	schodów	zejścia	do	komór	zsypowych-	
ul.	Łączna	2-4,

l	 montaż	nawiewników	w	mieszkaniach	-	ul.	
1	Maja	144-146,

l	 wymiana	drzwi	i	okien	w	lokalu	użytkowym	
-	ul.	Łączna	2,

l	 naprawa	elewacji	budynku	na	poziomie	przy-
ziemia	-	ul.	Boh.	Monte	Cassino	5.

	Roboty	wykonane	siłami	własnymi:

l	 montaż	ogrodzeń	zieleńców	przy	budynkach	
-	ul.	1	Maja	122-126,144-146,148-150,	162i,	

Łączna	1-1a,	3-5,	Piaskowa	4,	Boh.	Monte	
Cassino	5,

l	 malowanie	barierek	przy	schodach	-	ul.	Boh.	
Monte	Cassino	1,	3,	5,	Łączna	1-1a,

l	 wymiana	odcinka	pionu	kanalizacyjnego	ul.	
1	Maja	150,

l	 wymiana	poziomu	kanalizacyjnego	-	ul.	Ra-
cławicka	13,

l	 wykonanie	barierek	przy	zejsciu	do	komory	
zsypowej	-	ul.	Łączna	2-4,

l	 montaż	znaków	drogowych	-	ul.	1	Maja	122,	
Racławicka	13,	1	Maja	156.

Do	końca	2016	r.	zrealizowane	zostaną	jeszcze	
planowane	poniższe	roboty:	

l		 modernizacja	dźwigu	Boh.	Monte	Casino	16,	
Staszica	3,

l		 naprawa	nawierzchni	asfaltowej	Hałubki	2,
l		 modernizacja	docieplenia	elewacji	budynku	

przy	ul.1	Maja	110a.

W	ramach	funduszu	remontowego	część	„A”	
realizowane	są	remonty	w	ramach	wieloletniej	
Strategii	Ekonomicznej	obejmującej	działania	
termomodenizacyjne,	energooszczędne			i	moder-
nizacyjne.	W	osiedlu	Zawodzie	saldo	funduszu	
remontowego	część	„A”	w	rachunku	ciągnionym	
na	31.10.2016	r.	wynosi	minus	13.424.278	zł. 

Saldo funduszu remontowego część „A” w ra-
chunku ciągnionym na  dzień 31.10.2016 r. dla 
poszczególnych nieruchomości budynkowych 
przedstawia tabela nr 2 na str. 18.

Administracja	 na	 wszystkich	 odcinkach	
współpracowała	z	Zarządem	Spółdzielni,			Radą					
Osiedla,		a	także	pracownikami	Centrum	Zarządza-

jąco-Usługowego	Spółdzielni,	uzyskując	pomoc	
i	wsparcie	merytoryczne.
Chciałbym	podkreślić,	że	wiele	spraw	ważnych	

dla	mieszkańców	osiedla	udaje	się	załatwić	przy	
współdziałaniu	z	przedstawicielem	organów	sa-
morządowych,	a	także	organami	władz	miasta.	
Należy	w	tym	miejscu	wymienić	bardzo	przy-
chylne	stanowisko	radnego	Rady	Miasta	Macieja	
Biskupskiego,	który	jest	otwarty	na	nasze	bolączki	
i	inicjatywy.	Tematem	bardzo	ważnym,	który	udało	
się	w	roku	bieżącym	zrealizować,	to	likwidacja	
fetoru	z	kanalizacji	wzdłuż	budynków	przy	ul.	
Bohaterów	Monte	Cassino	6-6b,	8,	10-20.	Przy	
osobistym	zaangażowaniu	członka	Zarządu	oraz	
radnego	oddział	kanalizacji	miejskiej	wykonał	za-
syfonowanie	w	studniach	pośrednich,	co	poprawiło	
komfort	zamieszkania	w	tych	nieruchomościach.
Dodatkowo	Osiedle	zawnioskowało	o	rozbu-

dowę	miejsc	postojowych	na	terenach	miejskich	
w	rejonie	nieruchomości	przy	ul.	1	Maja	162-162-
d,	co	również	znalazło	posłuch	i	pomoc	radnego.	
Maciej	Biskupski	monitoruje	również	wniosek	
mieszkańców	osiedla	o	zmianę	nawierzchni	
łącznika	drogi	od	ul.	Marcinkowskiego	do	Boh.	
Monte	Cassino.
Wiele	spraw	w	Osiedlu	zostało	zrealizowane	

lub	ich	realizacja	dobiega	końca,	mam	na	myśli	
chociażby	stan	dróg,	chodników,	parkingów,	czy	
terenów	zielonych,	a	także	modernizację	dźwigów	
osobowych	czy	pierwszy	etap	termomodernizacji.
Inne	trudne	zadania	przed	nami.	
Rozpoczynamy	m.	 in.	 rozłożoną	w	czasie	

wymianę	wewnętrznej	kanalizacji	sanitarnej,	

Największą imprezą organizowaną dla seniorów był wyjazd w czerwcu 2016 r. 
na wczasy nad morze do Jarosławca, z którego skorzystało 45 osób
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(Ciąg dalszy ze str. 15)

SpRaWOzdaniE z dziaŁaLnOŚCi  
adMiniSTRaCJi OSiEdLa zaWOdziE 

W 2016 ROKU
modernizację	instalacji	c.	o.,	remonty	instalacji	
elektrycznej	czy	gazu.
Będziemy	kontynuować	termomodernizację	

(zwłaszcza	budynek	przy	ul.	Hałubki	2-2a	wymaga	
pilnej	reakcji),	naprawy	elewacji	w	połączeniu	
z	remontem	balkonów.
Wiele	tematów	ujawnia	się	podczas	okresowych	

kontroli	i	na	nie	należy	reagować	na	bieżąco,	
aby	nie	pogarszać	stanu	technicznego	substancji	
mieszkaniowej	i	komfortu	zamieszkiwania.
Wszystkie	te	działania	muszą	uwzględniać	

możliwości	finansowe	Osiedla,	stąd	też	w	pierw-
szej	kolejności	realizowane	w	ramach	fundu-
szu	remontowego	będą	zadania	wpływające	na	
bezpieczeństwo	mieszkańców	i	stan	techniczny	
nieruchomości.	
Pragę	w	tym	miejscu	serdecznie	podziękować	

wszystkim	działaczom	samorządowym	za	ich	
troskę	i	merytoryczne	działanie	na	rzecz	interesu	
wszystkich	mieszkańców	Osiedla,	przy	jednocze-
snym	uwzględnianiu	jego	specyfiki,	równoważąc	
oczekiwania	i	możliwości	finansowe.		Dziękuję	
również	wszystkim	tym	mieszkańcom,	którzy	
reagowali	na	wszelkie	sytuacje	i	zdarzenia	mające	
negatywny	wpływ	na	bezpieczeństwo	i	komfort	
zamieszkiwania	w	naszych	zasobach.

SPRAWOZDANIE	Z	DZIAŁALNOśCI	
KLuBu	„TRZyNASTKA”		ZA	ROK	2016

W	klubie	w	2016	roku	prowadzono	różnorodną	
działalność	społeczną,	kulturalną	i	oświatową	
przeznaczoną	głównie	dla	dzieci	i	osób	starszych.
W	ciągu	całego	roku	w	klubie	odbywały	się	

różnego	rodzaju	imprezy	okolicznościowe	dla	
dzieci,	takie	jak:	konkursy,	zawody,	rozgrywki	
sportowe,	występy	teatralne	z	okazji	Dnia	Dziecka	,																			
Światowy	Dzień	Misia,	Andrzejki	i	inne.	Dorośli	
brali	udział	w	spotkaniu	wielkanocnym,	biesiadzie	
z	okazji	Dnia	Sąsiada,	Dnia	Seniora	oraz	korzy-
stali	z	częstych	wyjść		do	kina	i	teatru	na	ciekawe	
filmy	i	spektakle.	Wiosną	byliśmy	na	koncertach	
w	Narodowej	Orkiestrze	Symfonicznej	Polskiego	
Radia.	W	ramach	Klubu	Podróżnika	odbyło	się	
spotkanie	z	Tomaszem	Turkiem		pt.	„Nieznane	
ścieżki	Arizony,	Kalifornii		i	Nevady”	.Do	cieka-
wych	należało	również	spotkanie	z	rzecznikiem	
prasowym	Lotniska	w	Pyrzowicach	Cezarym	
Orzechem		
Największą	imprezą	organizowaną	dla	seniorów	

był	wyjazd	w	czerwcu	na	wczasy	nad	morze	do	
Jarosławca,	z	którego	skorzystało	45	osób.	Wszys- 
cy	wrócili	zadowoleni,	ponieważ	wypoczynek	
połączony	był	z	aktywnym	zwiedzaniem	okolicy	
i	różnymi	atrakcjami	na	miejscu	Dużo	razem	spa-
cerowaliśmy	po	plaży	i	okolicy.	Zwiedziliśmy	Mu-
zeum	Bursztynu	i	Latarnię		Morską	w	Jarosławcu	
oraz	Galerię	Rybacką	w	Jezierzanach.	Byliśmy	na	

OS IE DL E  ZAWODZIE
Zes tawienie kos ztów  uleps zeń i prac ponies ionych w okres ie od roku 1992 do dnia  31.10.2016

z centralnej częś ci fundus zy remontowych S półdzielni (remontów kapita lnych + fundus z "A")

oraz naliczonych wpływów z odpis ów na dzia łania  energoos zczędne i termomodernizacyjne 

z uwzględnieniem ś rodków przeks ięgowanych z fundus zu remontowego częś ć ''B ",

zas ilenia  ś rodkami z fundus zu interwencyjnego oraz obowiązkowej 2,5%  partycypacji 

z fund.rem. cz."B " na pokrycie częś ci kos ztów kompleks owych robót ociepleniowych

( w g kos z tów  w  dac ie ponies ienia, w  z ł)

(  z  uw z ględnieniem kos z tów  ods etek od poż yc z ek i kredytów  do s płaty po 31.10.2016 )

Adres budynku

1 2 3 4 5 6
Łączna 1-1a 98,79
Hałubki 2-a 129,87
Łączna 3-5 69,75
P ias kowa 4 74,35
Łączna 2-4 32,09
B oh.Monte Cas s ino 22 66,27
1-go Maja 162a-d 50,86
R acławicka 9-13 54,99
R acławicka 5 125,21
1-go Maja 158d 101,19
B oh.Monte Cas s ino 24 37,67
S tas zica 3 23,58
1-go Maja 156-d 23,02
1-go Maja 108 16,26 725,76
Hałubki 6a-8a 30,21
Hałubki 6-8 29,94
B oh.Monte Cas s ino 26 8,44 486,14
1-go Maja 114c -61,50
1-go Maja 118b -83,64
1-go Maja 110a -171,09
1-go Maja 110 -323,33
1-go Maja 112 -324,74
1-go Maja 144-146 -131,48
1-go Maja 122-126 -86,78
B oh.Monte Cas s ino 6-20 -47,08
1-go Maja 162f-i -560,82
1-go Maja 148-150 -440,98
B oh.Monte Cas s ino 1 -559,45
B oh.Monte Cas s ino 3 -618,04
B oh.Monte Cas s ino 5 -660,39
R AZE M -143,13
*do dnia 31.10.2016

**uw z ględnia ś rodki prz eks ięgow ane z  fund. rem. c z . "B " i fund. Interw enc yjnego

Zes taw ienie nie uw z ględnia kos z tów  w ymiany w odomierz y i podz ielników  c .o.

S aldo ogółem os iedla na dzień 31.10.2016 zł

S aldo jednos tkowe na dzień 31.10.2016 -143,13 zł/1 m2 p.u.

K atow ic e, lis topad 2016

R a zem koszty za  
la ta  

1992 -2016*

W pływy z  
odpisów za  la ta  

1997-2016*/**

S a ldo
( 3-2 )

S a ldo na  1 
m2 p.u.m.

Ś rednie  sa ldo 
sta tystyczne 

na  1 loka l

1 089 606 1 581 354 4 9 1  7 4 8 5 588,04

589 478 991 332 4 0 1  8 5 4 6 278,97

1 230 879 1 576 596 3 4 5  7 1 7 3 928,60

775 566 1 009 938 2 3 4  3 7 2 3 906,21

1 423 511 1 582 563 1 5 9  0 5 1 1 807,40

2 460 133 825 1 3 1  3 6 5 3 284,13

677 941 805 864 1 2 7  9 2 3 2 132,05

575 789 696 111 1 2 0  3 2 2 2 359,25

179 985 296 941 1 1 6  9 5 6 5 316,19

236 245 345 315 1 0 9  0 6 9 4 362,77

2 460 77 867 7 5  4 0 7 2 154,49

856 687 924 771 6 8  0 8 4 1 134,74

801 280 863 537 6 2  2 5 7 1 037,62

871 376 918 551 4 7  1 7 4

328 829 363 054 3 4  2 2 5 1 426,04

326 798 360 482 3 3  6 8 4 1 403,49

52 584 67 655 1 5  0 7 0

345 793 289 767 -5 6   0 2 6 -2 667,90

355 851 281 787 -7 4   0 6 5 -3 526,89

425 156 276 462 -1 4 8  6 9 4 -7 080,67

627 871 311 461 -3 1 6  4 0 9 -15 820,47

639 698 316 551 -3 2 3  1 4 7 -16 157,34

1 409 621 1 001 725 -4 0 7  8 9 6 -6 373,38

2 036 125 1 602 669 -4 3 3  4 5 6 -4 870,29

4 915 122 4 284 543 -6 3 0  5 7 9 -2 660,67

1 931 779 709 862 -1   2 2 1  9 1 7 -30 547,93

2 405 248 1 009 959 -1   3 9 5  2 9 0 -21 140,75

5 274 906 1 928 925 -3   3 4 5  9 8 1 -27 426,08

5 630 973 1 933 245 -3   6 9 7  7 2 8 -30 309,25

5 851 084 1 903 715 -3   9 4 7  3 6 9 -32 622,89

41 870 703 28 446 425 -1 3   4 2 4  2 7 8 -7 260,29

-13 424 278

2	wycieczkach	autokarowych:	w	Darłowie	,	skąd	
płynęliśmy	statkiem	do	Darłówka	oraz	w	Ustce	
i	Sworzewie,	gdzie	zwiedzaliśmy	Muzeum	Kultury	
Pomorzan	Jest	to	tzw		Kraina	w	Kratę		Na	miejscu	
zorganizowane	były	2	zabawy	taneczne,	ognisko,	
zajęcia	de	cupage	i	podchody.	Na	zakończenie	po-
bytu	najaktywniejsi	uczestnicy	otrzymali	dyplomy	
i	piękne	bibułkowe	róże	wykonane	na	zajęciach	
pod	okiem	pani	Teresy	Darnowskiej.	Seniorzy	
mają	nadzieję,	że	w	2017	roku	również	zostanie	
zorganizowany	wyjazd	nad	morze.	
W	czasie	wakacji	organizowaliśmy	dla	dzieci	

ciekawe	wyjścia	rekreacyjne,	korzystając	w	dużym	
stopniu	z	oferty	bezpłatnych	imprez	finansowa-
nych	przez	Urząd	Miasta,	takich	jak	wyjścia		na	
kąpielisko	„Bugla”,	do	Skansenu	oraz	na	warsztaty	
przygotowywane	przez	Oddziały	Muzeum	Historii	

Katowic.	Wyjeżdżaliśmy	również	poza	Katowice:	
rekreacyjnie	nad	jezioro	do	Paprocan	i	Aquadromu	
w	Rudzie	Śląskiej	oraz	krajoznawczo.	Zwiedzili-
śmy	firmę	„Danone”	w	Bieruniu,	Muzeum	i	ko-
palnię	„Sztygarka”	w	Dąbrowie	Górniczej	oraz	
byliśmy	na	wycieczce	w	Żarkach		i	Złotym	Potoku	
organizowanej	przez	Dział	Spoleczno-Kulturalny	
Uczestniczyliśmy	również	w	grze	miejskiej	na	
terenie	Pałacu	Mieroszewskich,	Zamku	oraz	terenu	
wokół	Zamku	w	Będzinie..	Oprócz	tego	odbyły	
się	rozgrywki	sportowe	w	Ośrodku	Sportowym	
„Słowian”,	zajęcia	kulinarne	oraz	wyjścia	do	kina	
i	na	warsztaty	teatralne	w	Teatrze	Ateneum	
Jesienią	dla	dorosłych	zorganizowaliśmy		wy-

cieczkę		do	Kopalni	Guido	oraz	Ogrodu	Bota-
nicznego	w	Zabrzu.		Nasi	seniorzy	uczestniczyli	 
w	II	Katowickim	Dniu	Aktywnego	Seniora.				W	li-

TABELA NR 2 
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stopadzie	odbędzie	się	wycieczka	do	Kopalni	Soli	
w	Wieliczce	,	a	w	grudniu	spotkanie	wigilijne	dla	
samotnych	mieszkańców.
W	czasie	roku	szkolnego	oprócz	imprez	prowa-

dziliśmy	zajęcia	w	stałych	sekcjach	zainteresowań	
dla	dzieci	i	dorosłych.	Do	stałych	zajęć	należały:	
spotkania	Klubu	Seniora,	gimnastyka	usprawnia-
jąca,	aerobik	dla	pań,	spacery	z	kijkami	(nordic	
walking),	praktyczna	nauka	języka	angielskiego	
dla	dorosłych	oraz	powstał	zespół	wokalny.

Od	września	br.	w	klubie	jest	prowadzony	przez	
Fundację	„Tacy	Jesteśmy”		program	edukacyjny	
pt.	„Aktywne	wspólnoty	lokalne	sposobem	na	
wzmocnienie	społeczeństwa	obywatelskiego”,	
w	ramach	którego	odbywają	się	różnorodne	za-
jęcia	dla	naszych	mieszkańców	finansowane	ze	
środków	pozyskanych	z	Ministerstwa	Pracy	i	Po-
lityki	Społecznej.
W	ciągu	całego	roku	współpracowaliśmy	ze	

Stowarzyszeniem	„Mocni	Razem”	organizując	
wspólne	imprezy,	takie	jak:	spotkanie	wielkanocne	
dla	dorosłych,	zajęcia	dla	dzieci	w	czasie	wakacji	
oraz	grę	terenową	„Odkrywamy	Zawodzie”.    
Łącznie	do	końca	2016	roku		planujemy	

zorganizować	160	imprez	dla		około	2280	osób.

ZAŁOŻENIA	DZIAŁALNOśCI		 
GOSPODARCZEJ		 

OSIEDLA		„ZAWODZIE”	NA	2017	ROK

Działania	Administracji	Osiedla	zmierzają	do	
dalszej	poprawy	standardów	zamieszkania			i	utrzy-
mania		budynków	we	właściwym	stanie	tech-
nicznym.
Podstawowym	źródłem	finansowania	są	opłaty	

eksploatacyjne	oraz	na	fundusz	remontowy.	
Projekt	planu	gospodarczo-finansowego na 

rok	2017	dla	osiedla	został	przyjęty	na	plenar-
nym	posiedzeniu	Rady	Osiedla,	które	odbyło	się	
w	październiku	2016	r.
Zbiorczy	plan	kosztów	i	przychodów	dotyczą-

cych	eksploatacji	w	roku	2016	w	lokalach	miesz-
kalnych	określono	na	kwotę	5.248.930	zł,	przy		
wpływach	5.191.330	zł	(co	daje	wynik	ujemny	
w	wysokości	57.600	zł).	Uwzględniając	koszty	
podatku	dochodowego	od	osób	prawnych	CIT,	
bilans	otwarcia	roku	2017	oraz	pożytki	z	naj-
mu	lokali	użytkowych,	legalizacji	wodomierzy,	
prognozowane	zamknięcie	roku	wyniesie	około	
2.520	zł	(bez	uwzględnienia	kosztów	centralnego	
ogrzewania	i	zaległości	z	tytułu	opłat	za	lokale).			

Projekt planu na rok 2017  kształtuje się tak, 
jak w tabeli nr 3 powyżej.

Plan	kosztów	i	przychodów	sporządzony	został	
w	oparciu	o	znajomość	kosztów	poniesionych			
w	poprzednim	roku	obrachunkowym	i	nie	uwzględ-

WYSZCZEGÓLNIENIENIE WPŁYWY KOSZTY RÓŻNICA
ENERGIA ELEKTRYCZNA 416180 416180

KOSZTY ADMINISTROWANIA 464200 571300 -107100

INNE KOSZTY 1189600 1115100 74500
ZIMNA WODA 1875000 1900000 -25000
GAZ 77410 77410
WYWÓZ NIECZYSTOSCI 604790 604790
SPRZĄTANIE 324930 324930
ODCZYTY WODY 22160 22160
KONSERWACJA RTV 72800 72800

KONSERWACJA DOMOFONÓW 37260 37260

KONSERWACJA DŹWIGÓW 107000 107000

RAZEM 5191330 5248930 -57600
WODOMIERZE 65104 94678 -29574
ŁĄCZNIE -87174
EKSPLOATACJA LOKALI 
UŻYTKOWYCH

326220 123900 202320

EKSPLOATACJA GARAŻY 7630 7630
BO -29235,64
PODATEK CIT -64660
REALIZACJA UCHWAŁY RN 64/2015 -18730
PLANOWANY BZ/2017 2520,00

nia		wzrostu	cen	i	podatków,	które	nastąpią	na	

przełomie	roku.		

Projekt	planu	remontów	na	2017	rok	został	
skonstruowany	w	oparciu	o	okresowe	kontrole	

obiektów	i	przeglądy		zasobów	osiedla	i	przyjęty	

na	posiedzeniu	plenarnym	w	miesiącu	paździer-

niku	2016	r.	Plan	remontów		ograniczony	jest	

wielkością		środków	finansowych	jakimi	osiedle	

będzie	dysponowało	2017	roku.	Oto	szczegółowy	

plan	robót:

1.	 Wymiana	stolarki	okiennej										60.000	zł
l		 w	tym	realizowana	przez	Spółdzielnię	(zał.	

nr	1),	30.000	zł,	(II	–	Iv	kw.),

l		 realizowana	przez	użytkowników	mieszkań	

we	własnym	zakresie(koszty	refundacji	(zał.	

nr	2)	30.000	zł	(Iv	kw.).

2.	 Roboty	dekarskie						 																30.000	zł
l		 roboty	z	przeglądu	technicznego,	30.000	zł,	

(I-Iv	kw.).

3.	 Roboty	murarsko-tynkarskie								70.000	zł
l		 remonty	balkonów	–	osiedle	według	zgłoszeń,	

30.000	zł,	(II-Iv	kw.),

l		 remont	wnęk	między	balkonami,	ul.	Łączna	

3-5,	20.000	zł,	(I-II	kw.),

TABELA NR 3 

l		 remont	obudowy	śmietnika	ul.	Boh.	Monte	
Cassino	3-5	(wykonanie	siłami	własnymi	
OZBR	(koszt	materiału),	10.000	zł,	(II-III	kw.),

l		 roboty	z	przeglądu	technicznego	(osiedle),	
10.000	zł,	(I-Iv	kw.).

3.	 Roboty	malarskie		 	 	6.000	zł
l		 malowanie	klatki	schodowej	(wykonanie	siłami	

własnymi	OZBR,	koszt	materiału),	ul.	B.	M.	
Cassino	24,	6.000	zł.

4.	 Roboty	instalacyjne	wod-kan,	gaz.,	c.	c.	w.	
266.000	zł

l		 wykonanie	instalacji	ppoż.,	ul.	1	Maja	108,	
90.000	zł,	(II-Iv	kw.),

l		 wymiana	poziomów	c.	c.	w.	,	ul.	B.	M.	Cassino	
1,	3,	5,	50.000	zł,	(I-II	kw.),

l		 wymiana	zewnętrznego	odcinka	kanalizacji	
ogólnospławnej	,	ul.	1	Maja	108,	26.000	zł,	
(I-II	kw)

l		 wymiana	poziomów	i	pionów	wewnętrznej	ka-
nalizacji	sanitarnej,	1	Maja	148-150,	100.000	
zł,	(I-III	kw.).

5.	 Roboty	instalacyjne	c.	o.																10.000	zł
l		 wymiana	grzejników	w	pomieszczeniach	

ogólnego	użytku,	osiedle,	10.000	zł,	(I-Iv	kw.).
6.	 Roboty	elektryczne		 																10.500	zł

(Dokończenie na str. 20)
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(Dokończenie ze str. 19)

l		 wykonanie	oświetlenia	–	lampy	parkowe	
(wykonanie	siłami	własnymi	OZBR,	koszt	
materiału),	1	Maja	110a,	3.500	zł,	(II-III	kw.),

l		 modernizacja	WLZ	(wykonanie	siłami	wła-
snymi	OZBR,	koszt	materiału),	1	Maja		144-
146,	148-150,	B.	M.	Cassino	1,	3,	5,	7.000	zł,	
(I-Iv	kw.).

7.	 Remont	instalacji	domofonowej				20.000	zł
l		 remont	instalacji	domofonowej,	B.	M.	Cassino	

6-6b,	1	Maja	156-156d,	20.000	zł,	(I-II	kw.).
8.	 Roboty	elewacyjne		 																580.00	zł
l		 modernizacja	docieplenia	elewacji,	remont	

balkonów,	1	Maja	110	a,	430.000	zł,
l		 remont	balkonów	wraz	z	wymianą	balustrad	

oraz	z	remontem	elewacji	–	strona	południowa,	
1	Maja	112,	150.00	zł.

9.	 Mała	architektura		 																56.000	zł
l	 wykonanie	chodnika	wzdłuż	boiska,	B.	M.	

Cassino	8-20,	8.000	zł,	(II-III	kw.),
l		 wykonanie	chodnika	(strona	północna)	Ra-

cławicka	9,	8.000	zł,	(II-III	kw.),
l		 wykonanie	chodnika	–	dojście	do	śmietnika,	

Hałubki	2a,	5.000	zł,	(II-III	kw.),
l		 zmniejszenie	wysepki	na	parkingu,	1	Maja	

158,	8.000	zł,	(II-III	kw.),
l		 wykonanie	miejsc	postojowych,	1	Maja	162,	

27.000	zł,	(II-III	kw.).
10.	Remonty	dźwigów		 														167.000	zł
l		 remonty	 bieżące,	 osiedle,	 100.000	 zł,	 

(I-Iv	kw.),
l		 remont	dźwigu,	B.	M.	Cassino	12,	65.000	zł,	

(Iv	kw.),
l	 spłata	kredytu	(modernizacja	2012),	Staszica	

3	i	B.	M.	Cassino	10),	2.800	zł,	(I-Iv	kw.).
11.	Inne	roboty		 	 																50.000	zł
l		 montaż	zadaszenia	nad	wejściem	do	komory	

zsypowej	,	Staszica	3,	6.000	zł,	(II-III	kw.),
l		 wymiana	zadaszeń	nad	wejściem	do	budynku,	

Racławicka	5,	8.000	zł,	(II-III	kw.),
l		 wymiana	zadaszeń	nad	wejściem	do	budynku,	

Hałubki	6-8,	6.000	zł,	(II-III	kw.),
l		 wymiana	zadaszeń	nad	wejściem	do	budynku,	

Racławicka	9-13,	10.000	zł,	(II-III	kw.),
l		 roboty	z	przeglądu	technicznego,	osiedle,	

20.000	zł,	I-Iv	kw.).
12.	Odpis	na	fundusz	interwencyjny		22.510	zł
13.	Spłata	rat	pożyczki	z	funduszu	interwen-

cyjnego		 	 																88.340	zł
14.	KOSZTy	OGÓŁEM		 											1.437.150	zł
15.	WPŁyWy	ROKu		 											1.147.606	zł
_	 Pomniejszone	o	kwotę		 														225.162	zł
–	 Pokrycie	części	kosztów	robót	dodatkowych	

z	Funduszu	„A”	w	trakcie	realizacji	robót	
dociepleniowych,	1	Maja	122-126,	144-146,	
148-150,	162f-i,	BNC	6-20,	Łączna	2-4,	

154.277	zł

16.	Wpływy	–	udział	użytkowników	lokali	
w	koszcie	wymiany	stolarki	okiennej,	

10.000	zł
17.	Planowane	pożyczki	z	funduszu	interwen-

cyjnego		 	 														265.000	zł
18.	Wpływy	ogółem	wraz	z	planowaną	pożyczką	

1.412.606	zł
19.	Wpływy	ogółem	(bez	planowanej	pożyczki)	

z	wpł.	stolarki	okiennej													1.157.606	zł
20.	Wynik	roku	(wraz	planowaną	pożyczką)	

(minus)	24.544	zł
21.	Wynik	roku	(bez	planowanej	pożyczki)	

(minus)	279.5400	zł
22.	Bilans	otwarcia	roku	2017											130.176	zł
23.	Wynik	roku	z	B.	O.	z	planowaną	pożyczką	

106.172	zł
24.	Wynik	roku	z	B.	O.	bez	planowanej	pożyczki	

(minus)	148.828

PROJEKT	PLANu	I	ZAMIERZEń	 
DZIAŁALNOśCI	 

SPOŁECZNO-KuLTuRALNEJ
KLuBu	KSM	„TRZyNASTKA”	 

NA	ROK	2017

Projekt	planu	i	zamierzeń	działalności	społecz-
no-kulturalnej	osiedla	został	przyjęty	na	posiedze-
niu	plenarnym	Rady	Osiedla	w		listopadzie	2017	r.
Planowane	koszty	i	wpływy	bilansują	się	i	wy-

noszą	98.000	zł.
Klub	Osiedlowy	„Trzynastka”	zaprasza	do	

udziału	w	imprezach	i	zajęciach	stałych	orga-

nizowanych	dla	mieszkańców	w	zależności	od	
zainteresowań	i	potrzeb.
W	2017	roku	planujemy	zorganizować	150	im-

prez	dla	około	2300	uczestników.	Przewidywany	
koszt	działalności	wyniesie	20.000 zł.	
W	klubie	kontynuowane	będą	zajęcia	w	ra-

mach	kół	zainteresowań:	klub	seniora,	gimnastyka	
usprawniająca	i	aerobik	dla	pań,	siatkówka	dla	
młodzieży	i	dorosłych,	nauka	języka	angielskiego	
dla	dorosłych,	sekcja	remi-brydża,	zespół	wo-
kalny,	nordic		walking	–	marsz	z	kijkami,	klub	
podróżnika,	gra	logiczno-strategiczna	dla	dzieci	
i	młodzieży	oraz	inne	w	zależności	od	zapotrze-
bowania	środowiska.
Organizowane	będą	imprezy	okolicznościowe	

dla	dzieci	i	dorosłych,	wspólne	wyjścia	do	placó-
wek	kultury,	wycieczki	krajoznawcze.	Wzorem	
lat	ubiegłych	na	życzenie	seniorów	planowany	
jest	w	czerwcu	wyjazd	wypoczynkowy	nad	pol-
skie	morze.

Katowice dn. 7.11.2016 r.

Kierownik Administracji
Osiedla Zawodzie 
JAnusZ nAleśniK

          Od września br. w klubie jest prowadzony przez Fundację „Tacy Jesteśmy”   
program edukacyjny pt. „Aktywne wspólnoty lokalne sposobem na wzmocnienie społeczeństwa 
obywatelskiego”, w ramach którego odbywają się różnorodne zajęcia dla naszych mieszkańców 

finansowane ze środków pozyskanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

informacjia o rozkładzie jazdy  
autobusów linii nr 70 i 600 z ul. łącznej

600 -  1553 i 1623 
70   -  1606 i 1636


