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SPRAWOZDANIE RADY OSIEDLA „CENTRUM-I” 
KSM Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU

Rada Osiedla „Centrum-I” działała w 2014 
roku w składzie:

n Beata Latkowska – Przewodnicząca, 
n Wiesław Żądło – Zastępca Przewodniczą-

cej,
n Michał MLeczko – Zastępca Przewodni-

czącej, 
n zofia MacuLewicz – Sekretarz, 
n Bożena cichosz – Członek,
n Jerzy doniec – Członek.
n Rafał KRól – Członek, 
n danuta Latos – Członek, 
n Jan osek – Członek, 
n Regina PiąteK – Członek,
n Joanna witkowicz – Członek.

W okresie od stycznia 2014 roku do listopada 
2014 roku Rada Osiedla „Centrum-I” odbyła  
12 posiedzeń plenarnych,  na których omawiano 
najistotniejsze sprawy dotyczące  Osiedla i podjęto 
10 uchwał.

Do najważniejszych zadań Rady Osiedla nale-
żało zatwierdzenie planów: gospodarczo-finanso-
wego i remontowego na 2015 rok, stanowiących 
podstawę działania naszego Osiedla. 

Jednym z ważniejszych wydarzeń bieżącego 
roku było Walne Zgromadzenie Członków KSM, 
podczas którego odbyły się wybory członków do 
Rady Nadzorczej KSM. Zgodnie z aktualnymi za-
sadami wyborów,  Rada Osiedla  udzieliła poparcia 
Panu Jerzemu dońcowi i zarekomendowała jego 
kandydaturę Walnemu Zgromadzeniu. 

OSIEDLA  CENTRUM-I

Zarz¹d Katowickiej  Spó³dzielni Miesz ka nio wej 
oraz Rada i Administracja Osiedla Centrum-I  

uprzejmie zapraszaj¹ na

Zebranie OSieDLOWe 

które odbêdzie siê w czwartek, 27 listopada 
2014 r. o godz. 1600 w Sali Konferencyjnej KSM  

przy ul. Klonowej 35 c w Katowicach

Z satysfakcją przyjęliśmy wybór naszego kandy-
data do Rady Nadzorczej na kadencję 2014-2017 
i fakt, że ponownie został jej Przewodniczącym.

Członkowie Rady Osiedla realizowali swoje 
zadania poprzez prace w trzech komisjach pro-
blemowych.

Komisja Gospodarki Zasobami Spółdzielni 
w składzie:

n  Przewodniczący: Rafał Król. 
n  członkowie: Jerzy doniec, Jan osek,  

Wiesław Żądło.
realizowała swoje zadania  poprzez:

n  stałe monitorowanie realizacji planu remontów 
przeprowadzanych w Osiedlu,  

n zgłaszanie ewentualnych  uwag dotyczących 
jakości i terminowości prowadzonych prac 
(m. in. monitorowanie przy renowacji terenu 
przy ul. Ordona 20-20a po modernizacji przez 
Tauron Ciepło sieci ciepłowniczej),

n  udział w wyborze wykonawców robót remon-
towo-budowlanych,  

n  udział podczas odbioru zakończonych robót,
n dokonywanie wiosennego i jesiennego prze-

glądu technicznego zasobów Osiedla, celem 
wyznaczenia najpilniejszych prac konserwa-
cyjnych i naprawczych,

n  udział w przygotowaniu projektu planu re-
montów na rok 2015,

n   opiniowanie od strony technicznej zagadnień, 
dotyczących nieruchomości znajdujących się 
w naszym Osiedlu.

Po szczegółowej analizie kosztów oraz zużycia 
c. o. w minionym sezonie grzewczym w naszym 

Osiedlu, Komisja GZS z Komisją Ekonomiczną 
przedstawiły jej wyniki Radzie Osiedla. Na tej 
podstawie Rada zawnioskowała do Zarządu KSM 
o monitowanie w firmie Tauron Ciepło potrzeby 
zmniejszenia mocy zamawianej, co ma znaczący 
wpływ na obniżenie kosztu ciepła. Wykonana we 
wrześniu br. analiza zużycia ciepła i jego kosztów 
wyraźnie wskazała, że spadek kosztów ciepła nie 
jest proporcjonalny do spadku zużycia.

Komisja GZS, biorąc pod uwagę  wielkość zgro-
madzonych środków na funduszu remontowym 
„B” Osiedla, zawnioskowała do Rady Osiedla 
o poszerzenie zaplanowanych na 2014 rok prac 
remontowych o remont pokrycia dachów przy 
ul. Sokolskiej 46-48 i ul. Grażyńskiego 13-a ze 
względu na przecieki w mieszkaniach i klatkach 
schodowych na ostatnich kondygnacjach oraz 
wymianę dźwigów przy ul. Grażyńskiego 13, 
15a i Ordona 20. Wymiana ta zostanie wykonana 
w I kwartale 2015 roku ze względu na „poślizg” 
w pracach remontowych, nadzorowanych przez 
Centrum Usługowo-Zarządzające.

Ponadto w ramach posiadanych środków, ku 
wielkiej uciesze najmłodszych mieszkańców, 
wykonano renowację terenu zielonego wraz z mon-
tażem urządzeń zabawowych dla dzieci na placu 
pomiędzy budynkami Grażyńskiego 11-a, 9-a. 

Rada Osiedla wyraża zadowolenie, że naresz-
cie udało się zakończyć modernizację terenu, 
zainicjowaną przez mieszkańców budynków 
Grażyńskiego 15-15a i Sokolskiej 46-48, która 

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

polegała na utworzeniu na terenie pomiędzy ww. 
budynkami dodatkowych miejsc postojowych. 
Realizacja tych prac wymusiła również rewita-
lizację zieleni i przebudowę traktów pieszych. 
Docierały do nas głosy mieszkańców wyrażających 
zadowolenie, jak również zgłaszających uwagi.  
Rada Osiedla przy współpracy z Administracją 
dołoży wszelkich starań, aby na wiosnę widok 
z okien spełnił Państwa oczekiwania. Niestety 
infrastruktura naszego Osiedla nie jest w stanie 
zapewnić miejsc parkingowych dla wszystkich 
posiadaczy „czterech kółek”.

Utrudnienia w poruszaniu się drogami osie-
dlowymi i problemy z parkowaniem nasilają się 
w czasie  imprez w Spodku, a już punkt kulmina-
cyjny osiągnęliśmy podczas finałowych spotkań 
Mistrzostw Świata w Siatkówce, kiedy blokowane 
były wjazdy do garaży, parkowano na trawnikach 
i chodnikach, a nawet na przejściach dla pieszych. 
Z tego powodu Rada Osiedla nieustannie zwraca 
się z wnioskami do Zarządu o interwencje u władz 
miasta w sprawie poprawy komunikacji,  m. in. 
poprzez wydłużenie ul. Dudy Gracza do ul. Kato-
wickiej, co odciążyłoby natężenie ruchu pojazdów 
w obrębie strefy kultury.

Rada Osiedla  ma nadzieję, że jej udział w roz-
wiązywaniu problemów utrzymania i estetyki 
architektonicznej przestrzeni w zasobach miesz-
kaniowych naszego Osiedla zyskuje uznanie i jest  
zgodny z oczekiwaniami mieszkańców. 

Komisja ekonomiczna
w składzie:

n  Przewodniczący: Michał Mleczko. 
n członek: danuta latos.
 realizowała zadania poprzez:
n  analizę sytuacji finansowej Osiedla w oparciu 

o wydruki zbiorcze sporządzane na koniec mie-
siąca przez Dział Księgowości KSM. Szcze-
gólnej analizie poddano wielkość kosztów 
i wpływów na fundusz  remontowy i eksplo-
atacji oraz wynikom rozliczeń kosztów wody 
i centralnego ogrzewania,     

n  współpracę z Administracją Osiedla przy kal-
kulacji stawek z tytułu opłat za poszczególne 
lokale, znajdujące się w zasobach Osiedla, 
będące podstawą do opracowywania założeń 
i planów gospodarczych na 2015 rok .      

W okresie sprawozdawczym  Komisja odbyła 
8 spotkań, których celem było dokonanie analizy 
sytuacji finansowej, wymiana spostrzeżeń i przy-
gotowanie wniosków na zebranie Rady Osiedla. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy finansów 
naszego Osiedla, przy uwzględnieniu stopnia reali-
zacji wymiany stolarki okiennej, zaawansowania 
modernizacji i wymiany dźwigów w poszczegól-
nych budynkach, przeprowadzonych remontów 
pokryć dachów oraz przeprowadzonej inwestycji 
polegającej na wymianie tradycyjnego oświetlenia 
na energooszczędne lampy typu LED we wszyst-
kich budynkach Osiedla, Komisja Ekonomiczna 
zarekomendowała Radzie Osiedla zmianę wyso-
kości stawek opłat z tytułu:
–  energii elektrycznej w pomieszczeniach ogól-

nego użytku  ( windy, klatki schodowe, piw-
nice)  z 0,23 zł/m2 na 0,15 zł/m2,    

–  funduszu remontowego „B” z 1,65 zł/m2 na 
1,50 zł/m2, 

–  konserwacji dźwigów z 2,70 zł/osobę na 4,10 
zł/osobę.

Powyższe propozycje zostały szczegółowo 
przeanalizowane, a salda posiadanych środków 
z tytułu energii elektrycznej i funduszu remonto-
wego uzasadniały w pełni ich obniżenie. 

Stawki tych opłat zostały ustalone w takiej 
wysokości, aby przepływy finansowe Osiedla 
nie zostały zakłócone i w pełni zabezpieczały 
planowane remonty oraz były wystarczające na  
pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych.  

Rada Osiedla przyjęła i przeanalizowała dogłęb-
nie przedstawione propozycje i podjęła stosowną 
Uchwałę. 

Niestety z przykrością stwierdzamy, że problem 
dewastacji nie jest obcy w naszym Osiedlu. Pod-
kreślić należy, że skupia się on głównie w jednym 
budynku Osiedla - przy ul.Katowickiej 65. W ciągu 
jedynie dwóch miesięcy dwukrotna dewastacja  
dźwigów kosztowała Osiedle w lutym 3.693,00 
zł, w marcu 4.478,00 zł. Mamy nadzieję, że stały 
monitoring przyniesie oczekiwany rezultat i znie-
chęci złodziei.

Uczulamy mieszkańców, aby obserwowali oso-
by zachowujące się podejrzanie, wszyscy powin-
niśmy pilnować naszego mienia, przecież nikt 
nam  nic za darmo nie naprawi , sami za wszystko 
musimy zapłacić.

Komisja Społeczno-Kulturalna
w składzie:

n  Przewodnicząca: Regina Piątek. 
n  członkowie: Bożena cichosz, Joanna  

Witkowicz.
 realizowała swoje zadania poprzez:
n   współpracę z kierownikiem Klubu „Centrum”  

w opracowywaniu planu działalności spo-
łeczno-kulturalnej oraz  pomoc w realizacji 
tego planu,

n   analizę zadłużeń z tytułu  opłat za lokale  znaj-
dujące się w zasobach Osiedla,

n  uczestnictwo w spotkaniach z zaproszonymi 
do rozmów osobami mającymi zadłużenie 
w opłatach.

Od stycznia do listopada w 2014 roku Komisja 
odbyła 16 spotkań, na które wysłano 167 zapro-
szeń do osób posiadających zaległości w opłatach 
za lokale mieszkalne za okres powyżej dwóch 
miesięcy. Niestety na zaproszenia zareagowało 
tylko 11 osób. Wyrażamy ubolewanie, że tak 
mało osób zgłosiło się w sprawie swoich zadłużeń, 
gdyż niejednokrotnie w czasie takiego spotkania 
udaje się znaleźć rozwiązanie i wyjście z  sytu-
acji. Nasuwa się więc przypuszczenie, że wśród 
dłużników znajdują się osoby celowo zalegające 
z opłatami, których zamieszkiwanie kredytowane 
jest przez pozostałych mieszkańców.

Rada Osiedla zaopiniowała i skierowała 3 wnios- 
ki do Rady Nadzorczej i 22 wnioski do Zarządu 
Spółdzielni o wdrożenie procedur mających na 
celu skuteczne wyegzekwowanie zadłużeń oraz  
pozbawienie  członkostwa w Spółdzielni. Należy 
jednak podkreślić, że większość mieszkańców to 
osoby odpowiedzialne, które rzetelnie wywią-
zują się z obowiązku terminowego wnoszenia 

opłat, co pozwala na realizację planów gospo-
darczych Osiedla.

Zadaniem Komisji Społeczno-Kulturalnej jest 
również udział jej członków  przy realizacji zadań 
z zakresu kultury. Polega on na stałej współpracy 
z panią ireną Borówką, kierownikiem klubu spół-
dzielczego, znajdującego się w naszym Osiedlu. 
Podczas organizowania imprez okolicznościowych, 
m. in.: spotkania wielkanocnego dla osób starszych 
i samotnych, Dnia Dziecka, Dnia Matki, Babci, itp. 
służą swoją pomocą. Przed nami święta i spotkanie 
wigilijne, zapraszamy osoby starsze i samotne, 
które z całą pewnością spędzą przyjemne chwile 
w miłej i rodzinnej atmosferze. 

W dniu 16 kwietnia 2014 roku odbyła się wizy-
tacja Klubu „Centrum”  przez członków Komisji 
Społeczno-Kulturalnej Rady Nadzorczej KSM przy 
udziale przedstawicieli Rady Osiedla Centrum-I. 
Podczas spotkania zaprezentowano działalność 
klubu i przedstawiono formy aktywności. Obecni 
na spotkaniu stwierdzili, że dla mieszkańców 
liczy się istnienie takiej placówki, gdzie w gronie 
najbliższych sąsiadów, mogą rozwijać swoje pasje 
i zainteresowania, i - co najważniejsze - nie czują 
się samotni, chociaż są sami. Poruszono również 
największy problem – spadek wpływów na fundusz 
społeczno-kulturalny, który stanowi zagrożenie 
dla  dalszej działalności klubu. 

Jak co roku, Rada Osiedla wyraziła zgodę na 
nieodpłatne odbywanie comiesięcznych spotkań 
w Klubie „Centrum” przez członków Katowickiego 
Związku Inwalidów Ruchu. 

Ponadto Rada  Osiedla zaopiniowała kilka 
wniosków o wynajem lokali użytkowych, wy-
raziła zgodę na wynajem powierzchni na cele 
reklamowe (na elewacjach budynków) mające 
wpływ na pożytki, bądź wydała opinie negatyw-
ne mając na uwadze troskę o wygląd i estetykę  
(m. in. umieszczanie reklam w kabinach dźwigów).

Do zadań Rady należało również zaopiniowanie 
kandydatów do wyróżnień za zasługi i działalność 
na rzecz Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Rada Osiedla sprawuje również swoją funkcję 
podczas pełnienia przez jej członków comie-
sięcznych dyżurów, które odbywają się w każ-
dy ostatni wtorek miesiąca, wg harmonogramu  
(z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych, w których 
dyżury RO są zawieszone). Zapraszamy  miesz-
kańców  do  kontaktów z Radą Osiedla, podczas 
których chętnie wysłuchamy propozycji, uwag 
oraz dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać 
ewentualne problemy.

Rada Osiedla dziękuje Zarządowi KSM, Radzie 
Nadzorczej, pracownikom Administracji i Miesz-
kańcom Osiedla „Centrum-I”  za współpracę.

Zapraszamy Mieszkańców, którym nie są 
obojętne sprawy naszego osiedla, do wzięcia 
udziału w Zebraniu osiedlowym. Zebranie 
odbędzie się w sali konferencyjnej  KSM,  
ul. Klonowa 35c w dniu 27 listopada  2014 roku, 
początek godz. 1600.

Rada Osiedla CentRum-i
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
GOSPODARCZEJ ADMINISTRACJI  

OSIEDLA „CENTRUM-I” ZA 2014 ROK
SZanoWni MieSZKańcy!

Administracja Osiedla „Centrum-I” niniejszym 
przedstawia sprawozdanie z jej działalności 

za 2014 rok.
W okresie obejmującym sprawozdanie, Admi-

nistracja Osiedla „Centrum-I” swoją działalnością 
obejmowała majątek położony na terenie o po-
wierzchni 16.984 m2, w skład którego wchodzi: 
n 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

o łącznej powierzchni użytkowej 41.156 m2 
zlokalizowanych przy ul. Grażyńskiego 7-7A, 
9-9A, 11-11A, 13-13A, 15-15A (8 kondy-
gnacji), Sokolskiej 46-48 (8 kondygnacji), 
Czerwińskiego 8 (8 kondygnacji), Ordona 
20, 20A (14 kondygnacji), Katowickiej 65 
(17 kondygnacji + nadbudówka), z  wbudo-
wanymi:  74 garażami o łącznej powierzchni 
użytkowej 1.369 m2 oraz 27 lokalami użytko-
wymi o powierzchni użytkowej 1.379 m2.

 Wszystkie ww. budynki wyposażone są 
w dźwigi osobowe – razem 20 sztuk.

Na  wykresie obok zobrazowano strukturę 
lokali mieszkalnych w zasobach osiedla zgodnie 
z tytułem prawnym (dane na dzień 27.11.2014 r.)

Zadania obejmujące obsługę 1001 lokali miesz-
kalnych zamieszkałych przez ok. 1599 osób re-
alizowane były przez 4 pracowników biurowych 
oraz 4 konserwatorów.

Na bieżąco realizowane były zadania związane 
z administrowaniem, między innymi:
n prowadzenie ewidencji ruchu ludności we 

współpracy  z Urzędem Miasta,
n prowadzenie stałego nadzoru nad jakością 

usług świadczonych przez firmy zewnętrzne, 
w tym: utrzymanie czystości i porządku na 
terenie Osiedla, koszenie traw i pielęgnacja 
zieleni,  odśnieżanie, konserwacja instalacji 
(wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych, 
gazowych) w częściach wspólnych budynków, 
jak i w lokalach, konserwacja hydroforni,

n prowadzenie stałego nadzoru nad robotami bu-
dowlanymi,

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

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

n kontrola wykonania rocznych i pięcioletnich 
przeglądów okresowych wszystkich obiektów,

n przygotowanie umów lub zleceń na wykona-
nie robót budowlanych wykonawcom zew- 
nętrznym i zakładom celowym KSM,   

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

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

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

n prowadzenie w okresie wiosennym i jesiennym 
kompleksowej deratyzacji, polegającej na 
rozłożeniu środków na gryzonie w korytarzach 
piwnicznych we wszystkich budynkach miesz-
kalnych,

n kompleksowe oczyszczenie piaskownic ze 
starego piasku po okresie zimowym oraz wy-
pełnienie ich czystym,

n usuwanie z korytarzy rzeczy zgromadzonych 
przez mieszkańców, którzy pomimo pisem-
nych wezwań nie raczyli tego uczynić,                                                              

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

n ustalanie przyczyn usterek i nieprawidłowości 
zgłaszanych przez użytkowników lokali,

n określenie sposobu oraz fizyczne ich usu-
nięcie wraz z ewidencjonowaniem (w 2014 
roku konserwatorzy wykonali -  1190 różnego 
rodzaju napraw i usług, które dotyczyły robót 
ogólnobudowlanych, malarskich, dekarskich, 
stolarskich, ślusarskich, elektrycznych i hy-
draulicznych).

Administracja również współpracowała z Radą 
Osiedla Centrum-I we wspólnym rozwiązywaniu 
problemów  osiedla oraz konfliktów sąsiedzkich.   

W przypadku prac ogólnoadministracyjnych 
wyszczególnić można: wpływ 878 pism (w tym 
od mieszkańców 198), które rozpatrzono i zała-
twiono, rejestrację zmian osobowych w lokalach 
mieszkalnych, wykonanie zgłoszeń i zleceń re-
alizowanych przez konserwatorów (w tym 287 
od mieszkańców).

Podstawowe wytyczne dla działalności Admi-
nistracji to Statut KSM, regulaminy i uchwały 
organów KSM oraz zadania ustalone w planach 
ekonomiczno-gospodarczych .

Dodać należy, że generalnym celem pracy Ad-
ministracji Osiedla jest zapewnienie prawidłowej 
eksploatacji powierzonego majątku, w tym utrzy-
manie obiektów i powiązanej z nimi infrastruktury 
we właściwym stanie technicznym, bezpieczeństwa 
i estetycznym, a nadto eliminowanie zagrożeń dla 
życia i zdrowia osób zamieszkujących.

Prowadzenie zadań związanych z eksploatacją 
zasobów w dużej mierze polega na koordyna-
cji kierunków działania Spółdzielni przyjętych 
przez Walne Zgromadzenie oraz obowiązujących 
wymogów prawa i oczekiwań użytkowników, 

z możliwościami finansowymi Osiedla opartymi 
na rachunku kosztów i wpływów.

Wydatki związane z eksploatacją w dużej mierze 
pozostają w sferze niezależnej od Administracji 
czy Rady Osiedla. Ich ciężar implikują czynniki 
zewnętrzne, a decydują o tym między innymi 
władze samorządowe oraz przedsiębiorstwa 
świadczące usługi dla Spółdzielni. Wysokość 
przedmiotowych kosztów wynika w dużym stopniu 
od skali realizacji tych usług, ilości zużywanych 
mediów, wielkości zarządzanych nieruchomości 
oraz obciążeń wynikających z przepisów prawa 
(opłaty, podatki, prowizje itp.). W grupie kosz-
tów niezależnych zawiera się szereg znanych 
wszystkim pozycji:
n wywóz odpadów komunalnych,
n zużycie wody i odprowadzenia ścieków,
n zużycie energii cieplnej,
n zużycie energii elektrycznej we wspólnych 

częściach nieruchomości,
n podatki i opłaty na rzecz Urzędu Miasta,  

tj. za wieczyste użytkowanie gruntów i podatek 
od nieruchomości,

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

n opłaty i prowizje bankowe.
Sumaryczne wpływy związane z pokryciem 

kosztów eksploatacji dla naszego osiedla (wg 
naliczeń) wyniosły 2.420.610 zł, w tym:
n z lokali mieszkalnych            2.003.370 zł
n z garaży                   43.310 zł
n z lokali użytkowych i reklam        206.020 zł
n z bilansu otwarcia               167.910 zł

należy uwypuklić temat związany z dużymi 
zaległościami w opłatach miesięcznych za lo-
kale mieszkalne i niemieszkalne, stąd wartość 
rzeczywistych wpływów do Spółdzielni była 
znacznie niższa – zadłużenie z tytułu opłat na 
dzień 10.11.2014 r. wyniosło 659.080 zł.

Jednocześnie dość istotną pozycję w przycho-
dach stanowiły wpływy pozyskane z najmu lokali 
użytkowych lub powierzchni pod nośniki rekla-

(Ciąg dalszy na str. 4-5)
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mowe (billboardy), które zasiliły Osiedle kwotą 
206.020 zł, co może przekładać się na stabilność 
finansową, mając równocześnie wpływ na zmniej-
szenie obciążenia finansowego dla mieszkańców 
osiedla i przesunięcie w czasie mało komfortowej 
sytuacji, kiedy konieczna staje się podwyżka sta-
wek składników opłaty miesięcznej z powodu 
wciąż rosnących kosztów.

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

n zużycie wody i odprowadzenie ścieków w lo-
kalach mieszkalnych, użytkowych i garażach

756.050 zł
n przeglądy wynikające z Ustawy Prawo Bu-

dowlane oraz kontrole techniczne, roboty 
konserwacyjne i drobne naprawy, w tym 
koszty utrzymania brygady konserwatorów 
zatrudnionych w Osiedlu oraz koszty zreali-
zowanych w Osiedlu w trakcie całego 2014 
roku usług, a także partycypacji w utrzymaniu 
w gotowości w ramach pogotowia – Serwisu-
Technicznego KSM               333.020 zł 

 (szczegółowo o kosztach kontroli technicznych 
piszemy niżej),

n obsługa Osiedla (koszty administracyjno-biu-
rowe, a w tym koszty osobowe z narzutami, 
koszty posiedzeń Rady Osiedla, koszty BHP, 
transportu, utrzymania pomieszczeń admini-
stracyjnych, koszty materiałów biurowych 
i podmiotów nietrwałych, usług telefonicz-
nych, bankowych i innych)          408 .930 zł

n utrzymanie terenów Osiedla, w tym pielęgnacja 
zieleni, odśnieżanie, usługi porządkowo-czy-
stościowe gospodarzy budynków   

197.070 zł
n wywóz nieczystości stałych          255.210 zł

n energia elektryczna części wspólnych nieru-
chomości (poza lokalami)               63.010 zł

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

117.310 zł
n opłaty publicznoprawne, tzn. opłaty za wieczy-

ste użytkowanie terenów oraz suma odprowa-
dzanych do gminy podatków od nieruchomości 

97.350 zł
n odczyty wodomierzy w lokalach mieszkal-

nych, użytkowych, pomieszczeniach ogólnego 
użytku, garażach i przeprowadzenie rozliczeń 
zużycia wody    2.430 zł

n pozostałe koszty, obejmujące wydatki nie 
występujące cyklicznie, w tym koszty ubezpie-
czenia, PFRON,  koszty dewastacji, wymiany 
źródeł światła itp.                 97.420 zł

Podane wyżej składniki określone na podstawie 
wykonania za trzy kwartały z doszacowaniem 
za IV kwartał br. wygenerowały w 2014 roku 
kwotę łączną kosztów eksploatacji wynoszącą                             
3.564.450 zł.

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

Czytelne zatem staje się, że faktycznie ponad 
1/3 kosztów eksploatacji generują zużycie wody 
i odprowadzenie ścieków (ceny tego medium są 
niezależne od Spółdzielni, o stawce decyduje Rada 
Miasta Katowice, mimo to obarczeni jesteśmy 
dodatkowo kosztami odczytów i rozliczenia jego 
zużycia). Duże znaczenie mają również obligato-
ryjne przeglądy techniczne budynków, budowli 
małej architektury wraz z robotami konserwacyj-
nymi i obsługą osiedla.

Zadania związane przede wszystkim z koniecz-
nością zapewnienia warunków bezpiecznego za-
mieszkiwania, które wynikającą z aktów prawnych, 

w tym Ustawy Prawo Budowlane, wiązały się z ko-
niecznością wydatkowania następujących kwot:
n kontrola technicznej sprawności budynków 

18.759 zł
n kontrola instalacji gazowej             19.042 zł
n kontrola przewodów kominowych (spalino-

wych i wentylacyjnych)                 14.431 zł
n badania techniczne dźwigów osobowych przez 

Urząd Dozoru Technicznego           14.661 zł
n przegląd instalacji ppoż. (oddymianie, tzw. 

„suche piony”, hydranty)                 10.082 zł
n kontrola gaśnic       630 zł

W celu zapewnienia utrzymania i poprawy stanu 
estetyki zewnętrznej przestrzeni zamieszkania, 
zwłaszcza terenów zielonych (trawniki, drzewa, 
krzewy), zlecono Zakładowi Ciepłowniczemu 
KSM - Dział Zieleni następujące prace:
n koszenie terenów zielonych na terenie całego 

osiedla (trzykrotnie w ciągu roku)
koszt 11.975 zł

n pielęgnacja zieleni (w tym wycinka, ogławia-
nie, nasadzenia) drzew i krzewów na terenie 
całego Osiedla          koszt 4.070 zł

Ponadto przeprowadzono jeszcze następują-
ce działania:
n deratyzację (teren całego osiedla - dwukrotnie) 

 koszt 3.212 zł
n dezynsekcję budynku Katowicka 65 

koszt 1.162 zł
Należy również nadmienić, iż wpuszczanie przez 

naszych mieszkańców do budynków nieznanych 
osób generuje nadal dodatkowe koszty eksploata-
cyjne związane z wyrządzanymi szkodami, takimi 
jak: wybite szyby, uszkodzone ściany i sufity ko-
rytarzy, oświetlenie oraz dźwigi, zanieczyszczone 
ekskrementami klatki schodowe. 

największe tego typu problemy nadal wy-
stępują w budynku Katowicka 65.

Opracowywanie, ustalanie priorytetów, kate-
goryzacja i realizacja planu remontów w 2014 r. 
uwarunkowana była obowiązkami zarządcy nieru-
chomości wynikającymi m. in. z przepisów Ustawy 
Prawo Budowlane (głównie okresowe kontrole 
polegające na sprawdzeniu stanu technicznego 
obiektów budowlanych), zaleceń Urzędu Dozoru 
Technicznego, ochrony przeciwpożarowej oraz 
potrzeb bieżących wynikających z prowadzonych 
przeglądów wiosenno-jesiennych. Pod uwagę 
wzięto także ustalenia samorządu spółdzielczego, 
w szczególności Rady Osiedla.

Zakres zadań remontowych Osiedla ujętych 
w Planie Remontów i zatwierdzonych Uchwałą Nr 
1/2014 z dnia 17.01.2014 roku oraz czynniki zew- 
nętrzne (uzyskanie stosownych zgód, pozwoleń 
itp.) warunkowały rozchód środków finansowych 
z funduszu remontowego części „B”. Wartość 
końcowa zrealizowanych w 2014 r. robót remonto-
wych zamknęła się kwotą w wysokości 895.910 zł  
(w tym roboty wynikające z dodatkowych uchwał 
Rady Osiedla), natomiast wartość zadań niezre-
alizowanych z przyczyn obiektywnych, które 
zostaną zrealizowane w I kwartale 2015 r.,to kwota  
253.430 zł (wymiana dźwigów osobowych).

Planowane, nominalne wpływy na część „B” 
funduszu remontowego wyniosły 1.578.490 zł  
(w tym bilans otwarcia 2014 r. w kwocie 
750.350 zł).
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Realizacja zadań ujętych w Planie Remontów 

2014 roku przedstawia się następująco:
n wymiana stolarki okiennej:
– realizowana w lokalach mieszkalnych

 koszt 17.010 zł
– refundacja wymiany stolarki okiennej zre-

alizowanej przez użytkowników lokali we 
własnym zakresie       koszt 15.000 zł

n   roboty dekarskie:
– remont dachu budynku Grażyńskiego 15-15A 

koszt 112.244 zł
– remont dachu budynku Grażyńskiego 9-9A 

koszt 112.244 zł
n roboty murarsko-tynkarskie:
– remont podestów przed wejściami do klatek 

schodowych budynku przy ul. Grażyńskiego     
9-9A           koszt 8.483 zł

– remont podestów przed wejściami do klatek 
schodowych budynku przy ul. Grażyńskiego 
13-13A          koszt 8.483 zł 

– remont kominów (tynki trzonów, czapy komi-
nowe, nasady kominowe, izolacja) w budynku 
przy ul. Grażyńskiego 11-11A koszt 2.951 zł

– remont kominów (tynki trzonów, czapy komi-
nowe, nasady kominowe, izolacja) w budynku 
przy ul. Ordona 20A         koszt 5.308 zł

n   roboty instalacyjne wod.- kan.: 
– wykonanie sieci kanalizacyjnej i zlewni wody 

opadowej zalewającej garaże i miejsca posto-
jowe od strony południowej budynku Czer-
wińskiego 8 (wykonanie siłami własnymi, 
przez konserwatorów administracji) 

koszt 6.677 zł
n roboty elektryczne:
– wymiana  oświetlenia korytarzy, klatki schodo-

wej i piwnic (na energooszczędne typy LED) 
w budynku przy ul. Katowickiej 65 

koszt 39.327 zł
–     wymiana  oświetlenia korytarzy, klatki scho-

dowej i piwnic (na energooszczędne typy 
LED) w budynku przy ul. Czerwińskiego 8 

koszt 11.839 zł
– wymiana oświetlenia w korytarzach piw-

nicznych (na energooszczędne typy LED) 
w budynku przy ul. Ordona 20  

koszt 1.667 zł
– wymiana oświetlenia w korytarzach piw-

nicznych  (na energooszczędne typu LED) 
w budynku przy ul. Ordona 20A 

koszt 1.429 zł
– montaż kamer w korytarzu poziomu nr „- 1” 

koszt 1.895 zł

n    roboty elewacyjne:
– wymiana uszkodzonych przez ptactwo kratek 

wentylacyjnych stropodachów w budynkach 
całego osiedla       koszt 19.936 zł 

n mała architektura:
– remont podjazdu do garaży wbudowanych 

(strona północna) i przyległych chodników 
(strona wschodnia i zachodnia)  budynku przy 
ul. Grażyńskiego 7 – 7A        koszt 39.999 zł

– zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy 
budynkami (chodniki, miejsca postojowe)
Grażyńskiego 15-15A, Sokolska 46-48 

koszt 140.346 zł
n remonty dźwigów:
– remonty dźwigów osobowych wynikające 

z zaleceń Urzędu Dozoru Technicznego 
koszt 9.169 zł

Oprócz robót zaplanowanych wykonano  
m. in. następujące zadania remontowe wynikające 
z awarii lub dewastacji:
n wymiana amortyzatorów hydraulicznych drzwi 

szybowych – dźwigi osobowe w budynku przy 
ul. Katowickiej 65             

koszt 485 zł
n wymiana zużytych łączników końcowych 

(aparatów „125” ) - dźwigu osobowego w bu-
dynku    przy ul. Katowickiej 65  

koszt 705 zł
n wymiana kabli sterowych ( po dewastacjach) 

- dźwig osobowy w budynku przy ul. Kato-
wickiej 65          koszt 8.171 zł

n wymiana amortyzatora - dźwig osobowy w bu-
dynku przy ul. Grażyńskiego 7 oraz wymiana 
rolek kabiny dźwig osobowy w budynku przy 
ulicy Katowickiej 65          

koszt 1.724 zł
n wymiana prowadników drzwi kabinowych 

- dźwig osobowy w budynku przy ul. Czer-
wińskiego           koszt 2.289 zł

n wymiana krzywki oraz wzmocnienie boku 
kabiny – dźwig osobowy w budynku przy ul. 
Grażyńskiego 13         koszt 2.640 zł

n wymiana obciążki linki ogranicznika pręd-
kości, uzupełnienie przewodu ochronnego 
pomiędzy prowadnicami, poprawienie moco-
wania kotwy prowadnicy kabinowej w nad-
szybiu – dźwig osobowy w budynku przy ul. 
Grażyńskiego 11         koszt 1.482 zł

n wymiana amortyzatora drzwiowego (piętro 
VII), wymiana szyby w drzwiach półauto-
matycznych oraz akumulatora oświetlenia 

awaryjnego – dźwig osobowy w budynku 
przy ul. Grażyńskiego 7              koszt 440 zł

n wymiana napędu drzwi  kabinowych oraz 
osłonięcie przewodów napięciowych na ka-
binie i wykonanie zabezpieczeń dachu ka-
biny – dźwig osobowy w budynku przy ul. 
Grażyńskiego 7        koszt 12.826 zł

n wymiana hydraulicznego amortyzatora 
drzwiowego ( piętro II ), wymiana sprężyny 
w drzwiach półautomatycznych, usunięcie 
luzu w suwakach, wymiana wykładziny na 
podłodze kabiny - dźwig osobowy w budynku 
przy ul. Grażyńskiego 7           koszt 2.090 zł

n wymiana hydraulicznych amortyzatorów ( pię-
tra : II i V ) oraz częściowa wymiana instalacji 
elektrycznej i kontaktów drzwi szybowych – 
dźwig osobowy w budynku przy ul. Ordona 
20A                     koszt 2.683 zł

n wymiana zawiesia kabinowego oraz ogranicz-
nika prędkości wraz z linką – dźwig osobowy 
w budynku przy ul. Grażyńskiego 11A

koszt 4.282 zł
 inne:
n przesunięcie środków do części „A” Fundu-

szu Remontowego – przyspieszenie spłaty 
zobowiązań nieruchomości budynkowych 
usytuowanych w osiedlu        koszt 98.800 zł 

n odpis na fundusz interwencyjny 
 koszt 10.870 zł

n spłata kredytu za wymianę dźwigu 
koszt 9.800 zł

n remont dachu budynku Grażyńskiego 13-
13A (Uchwała Rady Osiedla nr 3/2014 z dnia 
9.04.2014 r.)                koszt 112.244,40 zł

n remont dachu budynku Sokolska 46-48 
(Uchwała Rady Osiedla nr 3/2014 z dnia 
9.04.2014 r.)                koszt 112.244,40 zł

n montaż urządzeń zabawowych dla dzieci na te-
renie zielonym pomiędzy budynkami Grażyń-
skiego 9-9A i Grażyńskiego 11-11A (Uchwała 
Rady Osiedla nr 7/2014 z dnia 2.07.2014 r.)

 koszt 20.077,57 zł
n wymiana złączy kontrolnych oraz wykonanie 

pomiarów instalacji odgromowej w budyn-
kach: Ordona 20, Ordona 20A, Katowicka 
65, Czerwińskiego 8     koszt 1.604,99 zł

n remont korytarza wejściowego ( parter ) w bu-
dynku Katowicka 65 koszt 45.433,97 zł

Wzmiankowane już wyżej zadłużenie z tytu-
łu niewnoszenia opłat miesięcznych za lokale 
(pomniejszające realne wpływy dla Spółdzielni) 
wzrosło w porównaniu z rokiem ubiegłym o 15%, 
a wyniosło 682.431 zł na dzień 31.10.2014 r., 
w tym:
n dla lokali mieszkalnych               382.320 zł
n dla lokali użytkowych               272.091 zł
n dla garaży                    4.670 zł
n pozostałe (tablice, dzierżawy terenu, reklamy 

itp.)                                  23.350 zł
W tabeli obok przedstawiono sytuację zaległości 

w opłatach na poszczególnych nieruchomościach 
Osiedla (dla lokali mieszkalnych).

Administracja Osiedla we współpracy z Radą 
Osiedla organizowała i uczestniczyła cyklicznie 
w spotkaniach z użytkownikami lokali posiada-

lp. adres budynku Zadłużenie na 
budynek [zł]

Średnie zadłużenie 
na mieszkanie
[zł/mieszkanie]

1 Grażyńskiego 7-7A 25486 307
2 Grażyńskiego 9-9A 8104 98
3 Grażyńskiego 11-11A 54112 601
4 Grażyńskiego 13-13A 38455 447
5 Grażyńskiego 15-15A 10118 111
6 Sokolska 46-48 61699 726
7 Czerwińskiego 8 7672 157
8 Ordona 20 72235 547
9 Ordona 20A 21632 168
10 Katowicka 65 82803 484
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jącymi zadłużenia z tytułu niewnoszenia opłat 
miesięcznych. W tym celu zorganizowano 20 spot- 
kań, na które zaproszono 207 osób, z których na 
takie spotkania przybyło zaledwie 11 osób. Osoby 
zadłużone informowano o możliwości uzyskania 
finansowej pomocy w postaci dodatku mieszka-
niowego (MOPS) i pomimo różnych przeciwności 
losu kilkanaście osób z tego sposobu skorzystało. 
Czasami delikatnie sugerowano również zamianę 
lokali na mniejsze (mniejszy lokal – mniejsze 
opłaty). W stosunku do wszystkich dłużników 
działania windykacyjne były prowadzone przez 
cały rok, a stosowne wnioski dotyczące podjęcia 

Zarówno plan założeń ekonomiczno–gospo-
darczych na rok 2015, jak i plan remontów 
Osiedla „Centrum-I” zostały pozytywnie 

zaopiniowanie na posiedzeniu Rady Osiedla w dniu 
5 listopada 2014 r.

Poniższe dane obrazują zakres i kierunek dzia-
łań, jakie będą realizowane w roku 2015. 

Opracowanie projektu założeń planu remontów 
na rok 2015 poprzedza generalnie:

n analiza zaleceń z kontroli sprawności technicz-
nej budynków i terenu przyległego, zaleceń 
Urzędu Dozoru Technicznego w kwestii stanu 
technicznego dźwigów, wnioski z kontroli pod 
względem bezpieczeństwa ppoż.,

n analiza robót wykonanych w latach poprzed-
nich na danej nieruchomości,

n analiza wyników przeglądów wiosennych i je-
siennych zasobów przeprowadzonych wspólnie 
z przedstawicielami Rady Osiedla,

n rozpatrzenie zgłoszeń i postulatów użytkow-
ników lokali.

Pełna realizacja planu, uzależniona jest od 
pozyskania zaplanowanych wpływów, czyli ter-
minowego regulowania opłat miesięcznych za 
użytkowanie lokali zarówno mieszkalnych, jak 
i użytkowych oraz garaży. Kolejny czynnik to skala 
dewastacji i koszt ich usuwania, uszczuplający 
środki finansowe, które mogłyby być wykorzystane 
na realizację innych robót remontowych.

Planowane wydatki z funduszu remontowego 
w części „B” na rok 2015 wyniosą 1.010.300 zł, 
natomiast nominalne wpływy winny zamknąć 
się kwotą 1.427.160 zł (w tym bilans otwarcia 
w wysokości 682.580 zł).

Zadania rzeczowe w ramach dostępnych środ-
ków finansowych przedstawiają się następująco:
1.  Wymiana stolarki okiennej – koszt ogółem 

46.000 zł, w tym:
n realizowana przez Spółdzielnię w mieszka-

niach                   15.000 zł
n realizowana przez Spółdzielnię w lokalach 

użytkowych oraz pomieszczeniach ogólnego 
użytku      6.000 zł

n realizowana przez członków we własnym 
zakresie, koszty refundacji               25.000 zł

2.   Roboty murarsko-tynkarskie-koszt ogółem 
18.000 zł, w tym:

n remont podestów przed wejściami do klatek 
schodowych budynku przy ul. Grażyńskie-
go15-15A                    9.000 zł

n remont podestów przed wejściami do klatek 
schodowych budynku przy ul. Sokolskiej 
46-48                     9.000 zł

3.   Roboty malarskie – remont korytarzy i klatki 
schodowej ( piętra od XVI do IX) w budynku 
przy ul. Katowickiej 65              

koszt: 180.000 zł
4.   Roboty elewacyjne:
n częściowe malowanie elewacji parterów bu-

dynków osiedla                  15.000 zł
5.   Mała architektura – koszt ogółem 202.000 zł, 

w tym :
n remont podjazdu do garaży wbudowanych 

w budynku przy ul. Grażyńskiego 15-15A 
(strona północna) oraz chodnika (strona za-
chodnia)                  30.000 zł

n remont chodników oraz schodów terenowych 
przy budynku Ordona 20                 25.000 zł

REALIZACJA WNIOSKóW PODJęTYCh  
przez zebranie OsiedlOwe

OSIEDLA „CENTRUM-I” W DNIU 15.01.2014 R. 
SKIEROWANYCh DO ZARZąDU KSM 

ORAZ ADMINISTRACJI OSIEDLA

dalszych bardziej restrykcyjnych kroków włącznie 
z pozbawieniem członkostwa w Spółdzielni, były 
kierowane do Zarządu i Rady Nadzorczej Spół-
dzielni.

Projekty założeń do planu gospodarczo-finanso-
wego oraz planu rzeczowo-finansowego funduszu 
remontowego „B” na rok 2015 zostały pozytywnie 
zaopiniowane przez Radę Osiedla na posiedzeniu 
w dniu 5 listopada 2014 r.

Kierownik Administracji 
Osiedla „Centrum-I”
mgr inż. maRek  szaRejkO

WnioSeK nR 1
– Wystąpić do władz miasta o przywrócenie 

wreszcie możliwości komunikacji z budynkami 
zlokalizowanymi przy ul. Ordona poprzez ulicę 
Olimpijską, likwidując tym samym kłopotliwy 
objazd przez ul. Katowicką, skracając czas i kosz-
ty dojazdu.

– Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
zwróciła się w dniu 14.02.2014 r. pismem znak 
MZ-061/3270/2014 do Urzędu Miasta  Katowice 
z prośbą o pilne podjęcie działań zmierzających 
do realizacji zgłoszonych wniosków.

Na wystosowane pismo, KSM w dniu 24 marca 
bieżącego roku otrzymała odpowiedź od Sekretarza 
Miasta Katowice na przedstawione problemy,  
a w dniu 11.06.2014 r. został otwarty wjazd  
z ul. Olimpijskiej na ul. Ordona i pozostałe ulice 
wokół nowo budowanego Centrum Kultury.

WnioSeK nR 2
– Zobowiązać Administrację Osiedla do wejścia 

w kontakt z pozostałymi zarządcami budynków 
przy ulicy Ordona 22 i 22A i Alei Korfantego 
55 w celu wspólnego stworzenia wydzielonych 
miejsc parkingowych tylko dla mieszkańców tych 
5 budynków, gdyż bliskie sąsiedztwo Spodka,  
a w niedalekiej przyszłości dodatkowo pozostałych 
obiektów „strefy kultury” na terenie po byłej 
kopalni „Katowice”, uniemożliwią korzystanie 
z samochodów przez mieszkańców tych budynków, 
a także zrujnuje tereny zielone.

– Nawiązano kontakt z Zarządcami Wspólnot 
Ordona 22, 22A oraz Alei Korfantego 55, któ-
rzy wystosowali pismo w sprawie wydzielenia 
przedmiotowych miejsc parkingowych, jednakże 
z uwagi na otrzymany z Urzędu Miasta warunek  
dotyczący przejęcia  terenów przyległych do ich 
nieruchomości budynkowych w wieczyste użyt-
kowanie sprawa została zaniechana.

WnioSeK nR 3
– Wystąpić do władz miasta z żądaniem nie-

zwłocznego przystąpienia do budowy wielopozio-

mowego parkingu przy obiektach wznoszonych 
na terenie po byłej kopalni „Katowice”, przewi-
dzianego projektem jako integralnej części tego 
kompleksu zwanego „strefą kultury”.

Tereny parkingowe przeznaczone dla samej 
Hali Widowiskowo-Sportowej umożliwiały postój 
ok. 800 pojazdom.

Tereny te zostały zajęte pod wznoszenie dal-
szych obiektów (Muzeum Śląskie, Siedziba  
NOSPR, Centrum Kongresowe). Pod te wszystkie 
cztery obiekty przewidziano aktualnie parking 
na... 300 miejsc postojowych (?!!) Świadczy to 
o porażającym niezrozumieniu potrzeb w dziedzi-
nie infrastruktury niezbędnej dla tego gigantycz-
nego kompleksu o charakterze widowiskowym. 
Brak właściwego parkingu, to również pole do 
konfliktów między przyjezdnymi a mieszkańcami 
osiedla. I tego właśnie chcielibyśmy uniknąć.

– Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
zwróciła się w dniu 14.02.2014 r. pismem znak 
MZ-061/3270/2014 do Urzędu Miasta Katowice 
z prośbą o pilne podjęcie działań zmierzających 
do realizacji zgłoszonych wniosków.

Na wystosowane pismo, KSM w dniu 24 marca 
bieżącego roku otrzymała odpowiedź od Sekretarza 
Miasta Katowice informującą o trwającej budowie 
parkingu naziemnego, terenowego o powierzchni 
31.500 m2, który będzie zlokalizowany w rejonie 
między ul. Olimpijską, ul. Nadgórników, a nową 
siedzibą Narodowej Orkiestry Symfonicznej 
Polskiego Radia  i obiektem Muzeum Śląskiego 
oraz Alejami Roździeńskiego z przewidywanym 
terminem zakończenia robót 15.05.2014 r. (co 
zostało zrealizowane). 

W sprawie budowy parkingu wielopozio-
mowego, Spółdzielnia została poinformowana 
kolejnym pismem Sekretarza Miasta Katowice 
z dnia 22.05.2014 r., że termin realizacji został 
przesunięty na czas nieokreślony ze względu na 
ograniczenia w budżecie. 
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n wymiana piaskownic dla dzieci pomiędzy 
budynkami Grażyńskiego 7-7A, 9-9A, 11-11A, 
13-13A  oraz Ordona 20                   12.000 zł

n renowacja terenów zielonych pomiędzy budyn-
kami Grażyńskiego 7-7A, 9-9A, 11-11A,13-
-13A                   45.000 zł

n remont podjazdu do garaży wbudowanych 
(strona wschodnia) oraz chodników wokół-
budynku przy ul. Ordona 20A          90.000 zł

6. Remonty dźwigów – koszt ogółem 538.430 
zł, w tym:

n wymiana dźwigu osobowego w budynku przy 
ul. Sokolska 46                120.000 zł 

 (100% kosztów z środków własnych osiedla),
n wymiana dźwigu osobowego w budynku przy 

ul. Grażyńskiego 11A               120.000 zł 
 (100% kosztów z środków własnych osiedla),
n wymiana dźwigu osobowego w budynku przy 

ul. Grażyńskiego  13                 72.850 zł 
 (umowa zawarta w 2014 r., koszty: 50% z fun-

duszu „A”, 50% z funduszu „B”),
n wymiana dźwigu osobowego w budynku przy 

ul. Grażyńskiego  15A                 72.850 zł 
 (umowa zawarta w 2014 r., koszty: 50% z fun-

duszu „A”, 50% z funduszu „B”),
n wymiana dźwigu osobowego w budynku przy 

ul. Ordona 20                107.730 zł 
 (umowa zawarta w 2014 r., koszty: 50% z fun-

duszu „A”, 50% z funduszu „B”),
n spłata kredytu wymiany dźwigów w budynkach 

Grażyńskiego 15, Sokolska 48           5.000 zł
n remonty dźwigów osobowych wynikające 

z zaleceń UDT (na terenie osiedla)   40.000 zł
7.    Inne:
n    odpis na  fundusz interwencyjny          10.870 zł
n    przesunięcie środków do części „A” Funduszu 

Remontowego w związku z przyśpieszeniem 
spłaty zadłużeń nieruchomości Osiedla „Cen-
trum I „ względem poniesionych nakładów 

98.770 zł
W przypadku eksploatacji podstawowej prze-

widziano po stronie kosztów następujące kwoty:
n koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi 

i utrzymania nieruchomości         4.588.420 zł
 w tym, m. in.:

n zimna woda i odprowadzenie ścieków
760.470 zł

n wywóz nieczystości stałych           262.610 zł
n koszty c. o.                             1.420.350 zł
n konserwacje i kontrole techniczne  

495.490 zł
n energia elektryczna (poza lokalami)  

67.200 zł
n odpis na fundusz remontowy w części „B” 

765.440 zł
n podatki i opłaty lokalne                    98.570 zł
n utrzymanie czystości i terenów zielonych 

214.670 zł
n obsługa administracyjna osiedla    230.310 zł
n ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe 

23.700 zł
n koszty eksploatacji lokali użytkowych 

138.010 zł
n koszty eksploatacji garaży                84.140 zł

Nadmienić należy, że obowiązki wynikające 
z Ustawy Prawo Budowlane (art. 62) obligują do 
przeprowadzenia następujących kontroli obiektów 
budowlanych i instalacji:
n kontrola okresowa stanu technicznego obiek-

tów budowlanych – zaplanowana kwota:
23.920 zł

n kontrola stanu technicznego instalacji i urzą-
dzeń gazowych wraz z usunięciem ewentu-
alnych nieszczelności – zaplanowana kwota: 

18.570 zł
n kontrola przewodów kominowych i spali-

nowych wraz z czyszczeniem przewodów 
zaplanowana kwota:                  17.140 zł

Na zakończenie składam serdeczne podziękowa-
nia wszystkim Mieszkańcom Osiedla, członkom 
Rady Osiedla , Zarządowi Katowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej i Współpracownikom za przychyl-
ność, pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu codzien-
nych problemów  Osiedla oraz przyczynienie się 
do realizacji niełatwych zadań.

Kierownik Administracji 
Osiedla „Centrum-I”
mgr inż. maRek  szaRejkO
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Obsługa Osiedla
Woda i odprowadzenie ścieków
Przeglądy i kontrole techniczne, 
roboty konserwacyjne
Utrzymanie terenów Osiedla
Wywóz nieczystości stałych
Energia elektryczna części 
wspólnych (poza lokalami)
Opłata za eksploatację gniazd 
RTV, domofonów, dźwigów
Opłaty publiczno-prawne
Odczyty wodomierzy i 
rozliczenie zużycia wody
Centralne ogrzewanie
Pozostałe

sprawOzdanie  
Z DZIAŁALNOŚCI  

SPOŁECZNO 
-KULTURALNEJ  

KLUBU  
„CENTRUM” KSM  

ZA 2014 ROK

Działalność  społeczno-kulturalna i oświato-
wa w Osiedlu „Centrum -I” jest prowadzo-
na przez Klub Spółdzielczy „centrum” 

przy ul.Grażyńskiego 9a. Działalność klubu po-
przez współpracę na płaszczyźnie społeczno-kul-
turalnej,  różnorodność działań i otwartą formę 
organizowanych spotkań, imprez, zajęć w sekcjach 
stałych jest prowadzona i kierowana do wszystkich 
mieszkańców  naszej Spółdzielni.

Klub „Centrum” jest miejscem spotkań kultu-
ralnych, pełni rolę integracji międzysąsiedzkiej, 
odskoczni od codzienności i samotności. Poprzez 
muzykę, sztukę, literaturę, koła zainteresowań, 
zajęcia rekreacyjne staje się miejscem rozrywki, 
relaksu, wypoczynku, zabawy, dobrego samopo-
czucia, miejscem do realizacji swoich zaintereso-

wań, umiejętności, możliwości prezentacji swojej 
twórczości i swojego hobby.

W 2014 r. odbyło się 105 imprez, z których 
skorzystało łącznie 1709 uczestników.

W okresie „Akcji Zima” i „Akcji Lato” obejmu-
jącym I i III kwartał  zorganizowano: pod hasłem: 
„W zimowej szacie” noworoczne spacery po Par-
ku Muchowiec i Dolinie Trzech Stawów, a pod 
hasłem: „Szlakiem walentynkowego serduszka” 
zimowy spacer dla sympatyków kijków nordic wal-
king po ścieżkach leśnych Muchowca, wiosną pod 
hasłem: „Bliżej natury” - wędrówki leśnymi trasa-
mi po Muchowcu, Giszowcu i Ochojcu; spotkania 
noworoczne w klubie z formą taneczną, zabawy 
karnawałowe, imprezy okolicznościowe z okazji 
Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, wieczory 
kolędowe przy klubowym żłobku z udziałem na-
szych zespołów śpiewaczych: „Wesołe Kumoszki” 
i „Alle Babki”, imprezy rozrywkowe z okazji „Tłu-
stego czwartku”, „Ostatków”, „Śledzika”; zimowe 
rozgrywki brydżowe pod hasłem: „Zimowy Pass”; 
zajęcia plastyczne, podczas których powstawały 
piękne i niepowtarzalne kartki świąteczne;  wy-
stępy artystyczne naszych zespołów  śpiewaczych  
na zaproszenie kół i klubów seniora z różnych 
dzielnic Katowic, jak i występy w naszych klubach 
spółdzielczych; wystawy autorskie  m. in. na uwagę 
zasługiwała wystawa autorstwa Anny van der 
Coghen pt.: „Poezja Jana Pawła II w fotografii”; 
spotkania integracyjne z cyklu: „Tacy Sami” dla 
osób niepełnosprawnych narządu ruchu . W okresie 
wakacji pod hasłem:  „Letni wypoczynek z klu-
bem” zorganizowano: wycieczki dalekie i bliskie 
z cyklu: „Poznaj i wypoczywaj”  do Paprocan ze 
zwiedzaniem zameczku w Promnicach i długim 
spacerem  wzdłuż całego zalewu, Będzina ze zwie-
dzaniem zamku obronnego, wzgórza zamkowego 
oraz kirkutu w Parku Krajobrazowym, do Pszczyny 
ze zwiedzaniem Zagrody wsi Pszczyńskiej, Sta-
rówki,  Parku Zamkowego i Zwierzynieckiego 
oraz Pokazowej Zagrody Żubrów, do Krakowa ze 
zwiedzaniem Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i Starówki, do Siemianowic Śl. ze 
zwiedzaniem Muzeum Miejskiego mieszczącego 
się w siedzibie zabytkowego spichlerza oraz Parku 
Miejskiego z Pomnikami Przyrody i Pałacem 
Donnersmarcków w odbudowie; pod hasłem : 
„Blizej natury” - relaks, wypoczynek i wędrówki 

(Dokończenie na str. 8)
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po: Parku Śląskim z przejażdżką kolejką linową 
„Elka”, Parku Budnioka, słonecznym szlakiem 
po terenie Parku Muchowiec, Dolinie Trzech 
Stawów, leśnymi ścieżkami zwiedzaliśmy Las 
Murckowski i Giszowiec z metą w Rybaczówce 
nad stawem Barbara-Janina; pod hasłem: „Zielono 
mi” organizowano spotkania biesiadne z piosenką 
przy ognisku z pieczeniem krupnioków i kieł-
basek w Parku Śląskim oraz na terenie Ośrodka 
Wypoczynkowego „Rzęsa” w Siemianowicach; 
spotkania klubowe: pod hasłem: „Wakacyjny fart” 
- różnego rodzaju rozgrywki umysłowe, logicz-
no-strategiczne, rozgrywki w kręgle w Centrum 
Rozrywki IMAX,  pod hasłem: „Lato na talerzu”- 
kąciki kulinarne połaczone z degustacją potraw,   
pod hasłem: „Lato w kadrze”- tematyka filmowa 
poświęcona wybitnym aktorom (Antony Hopkins, 
ikonie kina Andrey Hepburn) oraz ciekawym 
zakątkom naszego zielonego Śląska,   z cyklu: 
„Moje Podróże” - wirtualne wycieczki oczami 
turystki na wyspę Cypr, w Alpy Austriackie i do 
Hiszpani, pod tytułem: „Szlaki historyczne”- po-
gadanki nawiązujące do odwiedzanych przez nas 
ciekawych miejsc oraz pt.: „Starsi=bezpieczni” 
dotyczące bezpieczeństwa ludzi trzeciego wieku,   
pod hasłem: „Skarbonka uśmiechu” - spotkania 
na wesoło, żarty, dowcipy oraz skecze;   pod 
hasłem: „Lato, lato czeka...” oraz „Babie lato 
w piosence”- biesiady i spotkania z piosenką 
oraz występy zespołu „Alle Babki”poza siedzibą 
klubu,   pod hasłem: „Słoneczny Pass” - letnie 
rozgrywki w brydża.

łącznie zorganizowano w ramach akcji 
„Zima” i „lato”  49 imprez, z których sko-
rzystało 689 osób.

W ciągu całego roku poza Akcjami „Zima” 
i „Lato” zorganizowano szereg innych różno-
rodnych form: imprezy rozrywkowe dla doro-
słych i dzieci, okolicznościowe i świąteczne (Dz.  
Matki, Dz. Dziecka, Dz. Seniora, Święto Sąsiada, 
Niepodległości, Wielkanoc, Mikołaj, Wigilia, An-
drzejki), spotkania opłatkowe i wieczory wigilijne 
dla różnych grup klubowych;  zabawy taneczne;  
recitale i koncerty;  występy artystyczne zespołów 
amatorskich, kapeli;  liczne występy artystyczne 
naszych zespołow śpiewaczych: „Wesołe Kumosz-
ki” i „Alle Babki” na zaproszenia pensjonariuszy 
Dziennych Domów Pomocy Społecznej w różnych 
dzielnicach Katowic, klubów spółdzielczych nie 
tylko z naszej spółdzielni, oranizacji, stowarzy-
szeń oraz kół zrzeszających seniorów  na terenie 
naszego miasta;  biesiady pod hasłem: „Śpiewaj 
z nami sąsiadami” oraz plenerowe z pieczeniem 
kiełbasek;  spotkania z piosenką retro, karaoke; 
wędrówki piesze po okolicznych parkach i terenach 
zielonych dla sympatyków spacerów z kijkami 
nordic walking;  wycieczki bliskie pod hasłem: 
„Szlakiem kwitnącej azalii”, „Piękno kwiatów”, 
„Ogrody  w kolorach jesieni”, odwiedzając m. in. 
wystawy i ogrody - na szczególny podziw i uwagę 
zasługiwały Ogrody Pokazowe w Goczałkowicach; 
konkursy z wiedzy o przepisach ruchu drogowego;  
spotkania z cyklu „Moje podróże”-  oczami naszej 
podróżniczki zwiedziliśmy i poznaliśmy takie 
kraje jak Toskania, Holandia z pięknem tulipanów, 
Portugalia, Brazylia;  warsztaty z rękodzieła pt: 
„Biżuteria z koralików” dla dzieci i dorosłych;   
zajęcia plastyczne, podczas których seniorzy 
wyczarowywali poruszając swoją wyobraźnię 
oryginalne, niepowtarzalne  kartki świąteczne 
i okolicznościowe; spotkania integracyjne dla osób 
niepełnosprawnych narządu ruchu: „Nie Jesteś 
Sam” poruszające tematy aktywizacji i rehabilitacji 
poprzez sport i pracę, organizacji wypoczynku oraz 
spotkania z  ludźmi z pasją, z zakresu medycyny 

komplementarnej i alternatywnej;  pod hasłem: 
„Żyj aktywnie-żyj zdrowo”, „Elegancka o każdej 
porze życia”- spotkania aktywizujące seniorów;   
wystawy autorskie i wernisaże twórców amatorów;   
wieczory poetyckie i autorskie przy świecach. 

łącznie klub zorganizował 44 imprezy, z któ-
rych skorzystało 838 osób.

Ważnym i stałym punktem działalności społecz-
no-kulturalnej klubu jest organizacja zajęć w ra-
mach sekcji stałych i kół zainteresowań. W 2014 
roku działały: Klub Seniora, Koło Emerytów, 
Koło Miłośników Haftu Artystycznego, Koło 
Szachistów, Koło Brydżysty, Kanasty, Skata, Koło 
Miłośników Gry w Remika, Koło Sympatyków 
Nordic Walking, Koło Sympatyków Aktywności 
Fizycznej z formą gimnastyki wzmacniającej dla 
seniorów,  Gimnastyka Ogólnousprawniająca 
w II i III grupie dla dorosłych, Zespół śpiewaczy 
„Wesołe Kumoszki”, Zespół „Alle Babki”.

łącznie 12 sekcji, w których uczestniczyło 
182 osoby.

W 2014 r. niezależnie od form oferowanych 
przez Klub „Centrum” mieszkańcy naszego Osie-
dla mieli możliwość uczestnictwa w imprezach 
organizowanych w układzie ogólnospółdzielczym 
przez Dział Społeczno-Kulturalny.

ogółem w skali roku koszty prowadzonej 
działalności społeczno-kulturalnej i oświatowej 
wynosiły: 64.460 zł.

Na przestrzeni 2014 roku kontynuowano współ-
pracę na płaszczyźnie kulturalnej z: Zarządem 
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i In-
walidów, Kołem nr 10, Katowickim Związkiem 
Inwalidów Narządu Ruchu, Automobilklubem 
Śląskim, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, 
Miejskim Domem Kultury „Zawodzie”, „Ko-
szutka”, „Bogucice”, „Piotrowice”, Dziennymi 
Domami Pomocy Społecznej „Opoka” w Piotro-
wicach, Os. Tysiąclecia, Załęże, zakładami opie-
kuńczo-leczniczymi, klubami seniora działającymi 
na terenie Katowic, klubami spółdzielczymi nie 
tylko naszej Spółdzielni, Uniwersytetem III wieku, 
Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, Agencją 
Promocji Imprez, z artystami i zespołami amator-
skimi, Osiedlami KSM: „HPR”, „Superjednostka”, 
„Ścigały”, „Gwiazdy”, „Zawodzie”, „Ściegienne-
go”, „Graniczna”, „Wierzbowa”, „Giszowiec”, 
„Kukuczki”, których mieszkańcy uczestniczyli 
w imprezach spotkaniach kulturalno-oświatowych, 
zajęciach i sekcjach stałych organizowanych przez 
nasz klub.

ZaMieRZenia na 2015 RoK

W 2015 r. w Klubie „Centrum” przy ul. Gra-
żyńskiego 9a będzie kontynuowana działalność 
społeczno-kulturalna i oświatowa w tych wszyst-
kich aspektach, które cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem wśród naszych mieszkańców. W miarę 
możliwości finansowych planuje się organizo-
wanie: ciekawych spotkań i imprez kulturalnych 
z dziedziny muzyki, sztuki, literatury, zdrowia; 
wystawy autorskie, wernisaże, wieczorki poetyc-
kie; różnego rodzaju formy rozrywek, relaksu 
i wypoczynku, wędrówki piesze z cyklu „Bliżej 
natury” po leśnych szlakach i terenach „zielonych 
płuc miasta”, wycieczki dalekie i bliskie z cyklu 
„Poznaj i wypoczywaj”; imprezy okolicznościowe, 
świąteczne, zabawy taneczne; spotkania biesiadne 
przy ognisku, muzyczne; występy artystyczne 
i recitale autorskie; konkursy, pokazy, prezentacje; 
zajęcia plastyczne i z rękodzieła artystycznego, 
zajęcia w ramach sekcji stałych i kół zainteresowań 
oraz inne działania kulturalne w miarę potrzeb 
i zainteresowań mieszkańców.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców do miłego 
i twórczego spędzania wolnego czasu poprzez 
udział w  proponowanych przez nasz klub formach 
stałej działalności.

Seniorów zapraszamy na spotkania towarzys- 
kie i zajęcia artystyczne do Klubu Seniora (piątek, 
godz. 1400), Koła Emerytów (wtorek, godz. 1400), 
miłośników gry w karty do Koła Brydżysty, Skata, 
Kanasty, Remika (środa, godz.1 400), na partyjkę 
szachów  (wtorek, godz. 1600).

Mieszkańców obdarzonych talentem, ama-
torów lubiących muzykę i śpiew, grających na 
różnych instrumentach  muzycznych zapraszamy 
w szeregi naszych zespołów śpiewaczych: „We-
sołe Kumoszki” (poniedziałek, godz. 1400), „Alle 
Babki” (czwartek, godz. 1400). Dla mieszkańców  
preferujących aktywność fizyczną, dbających 
o swoją sprawność ruchową, chcących utrzymać 
bądź poprawić swoją kondycję fizyczną propo-
nujemy udział w zajęciach z Gimnastyki Ogólno-
usprawniającej: II gr. (wt, czw. godz. 1800 ) III gr.  
(wt, czw. godz. 1900) , gimnastyki wzmacniającej 
dla seniorów w ramach Koła Sympatyków Aktyw-
ności Fizycznej (wt, czw. godz. 1700), lubiących 
ruch na świeżym powietrzu - zajęcia rekreacyjne 
z „terapii ruchem” w ramach Koła Sympatyków  
Kijków Nordic Walking.

Osoby niepełnosprawne narządu ruchu zapra-
szamy na comiesięczne spotkania integracyjne 
Katowickiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu 
(ost. pon. m-ca godz. 1700).

Serdecznie zapraszamy do współpracy miesz-
kańców uzdolnionych w różnych dziedzinach 
twórczości (poezja, literatura, rękodzieło arty-
styczne, muzyka, malarstwo, grafika, fotografia), 
hobbystów, kolekcjonerów, ludzi z pasją (po-
dróże, tańce) i pozytywnie zakręconych w celu 
wspólnej organizacji prezentacji efektów swojej 
pasji, wystaw, wernisaży, wieczorków autorskich, 
muzycznych, poetyckich, występów artystycznych 
w naszym klubie. 

W Klubie „centrum”  istnieje również moż-
liwość wynajęcia pomieszczeń na organizację 
szkoleń, kursów, prezentacji lub spotkań oko-
licznościowych i towarzyskich.

ogółem w ciągu roku planuje się zorganizo-
wanie 106 form dla około 1700 osób.

Ogółem  koszty działalności Społeczno-Kul-
turalnej i Oświatowej na 2015 rok określono na 
kwotę: 67.100 zł, które sfinansowane zostaną 
częściowo z odpłatności uczestników (sekcje stałe, 
imprezy kulturalne i rekreacyjne), z odpisów na 
fundusz społeczno-kulturalny z lokali mieszkal-
nych, lokali użytkowych i garaży oraz z pozys- 
kanych środków zewnętrznych. Mamy nadzieję 
na dofinansowanie działalności programowej 
przez inne jednostki osiedlowe i sponsoring, które 
wzbogacą naszą ofertę programową.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za okazaną 
życzliwość i zrozumienie dla naszych potrzeb, 
wsparcie i współpracę oraz własny wkład miesz-
kańców w pracę społeczną na rzecz naszego klu-
bu. Swoje podziękowanie kierujemy do Zarządu 
KSM, Rady Osiedla, Administracji Osiedla „Cen-
trum-I” oraz do naszych starszych i młodszych 
wiekiem uczestników korzystających z naszej 
oferty programowej za liczne swoje uczestnictwo 
w organizowanych przez nas formach i zajęciach 
stałych. Jesteśmy otwarci na propozycje i po-
trzeby członków naszej spółdzielni. Serdecznie 
zapraszamy do Klubu „Centrum” wszystkich 
zainteresowanych naszą działalnością i formami 
aktywnego spędzania wolnego czasu.
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