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

Zarząd Katowickiej Spółdzielni  Mieszkaniowej  

zawiadamia, że  Zebranie Osiedlowe 

Osiedla „CeNTRUM-i”

odbędzie się w poniedziałek, 23 listopada 2015 roku, 

o godz. 1600 w Sali Konferencyjnej KSM  

przy ul. Klonowej 35 c w Katowicach

OKRESOWE SpRaWOzdaniE zaRzĄdU
KaTOWiCKiEJ SpÓŁdziELni MiESzKaniOWEJ

z dziaŁaLnOŚCi W 2015 ROKU

pORzĄdEK ObRad
zEbRania OSiEdLOWEgO 

(Ciąg dalszy na str. 2)

1.	 Otwarcie	Zebrania,	wybór	Prezydium	Zebra-
nia	Osiedlowego,	zapoznanie	z	porządkiem	
obrad	Zebrania	oraz	wybór	Komisji:	Wybor-
czej,	Mandatowo-Skrutacyjnej	i		Wniosko-
wej.

2.	 Ustalenie	liczebności	Rady	Osiedla	w	ka-
dencji	2015-2019.

3.	 Zgłaszanie	kandydatów	do	Rady	Osie-
dla	KSM.

4.	 Okresowe	sprawozdania:
a)	 Zarządu	z	działalności	w	roku	2015,	
b)	 Rady	Osiedla	z	działalności	w	roku	2015,
c)	 kierownictwa	Osiedla	z	działalności	Ad-

ministracji	Osiedla	w	roku	2015,		w	tym																							
z	realizacji	wniosków	uchwalonych	przez	
poprzednie	Zebranie	Osiedlowe.

5.	 Przedstawienie	projektu	osiedlowego	pla-
nu	działalności	gospodarczo-finansowej																						
i	społeczno-kulturalnej	na	2016	rok.

6.	 Sprawozdanie	Komisji	Wyborczej	(przed-
stawienie	listy	kandydatów).

7.	 Wybory	członków	Rady	Osiedla.
8.	 Dyskusja.
9.	 Sprawozdanie	Komisji	Mandatowo-Skruta-

cyjnej	(ogłoszenie	wyników	wyborów).	
10.	Sprawozdanie	Komisji	Wnioskowej	i	uchwa-

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

11.	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”.

budynki i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej  

250.295 tys. zł, tj. 93,04%

grunty własne i prawa 
wieczystego użytkowania 17.304 

tys. zł, tj. 6,43%

pozostałe środki trwałe 
(dźwigi 

i urządzenia) 
1.415 tys. zł, tj. 0,53%

Wykres nr 1
Struktura wartości majątku trwałego kSm w 2015 roku

Szanowni Spółdzielcy!

Zarząd Katowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, zgodnie z posta-
nowieniami § 94, ust. 3 Statutu 

KSM, przedstawia niniejszym Członkom 
KSM okresową informację sprawozdaw-
czą dotyczącą działalności i sytuacji 
ekonomicznej naszego przedsiębiorstwa 
spółdzielczego w roku 2015. Zawarte 
w informacji dane zostały sporządzo-
ne na podstawie sprawozdań za okres 
od 1 stycznia 2015 r. do 30 września 
2015 r. oraz przewidywanego wykonania  
w IV kwartale 2015 roku.

Działalność Spółdzielni w okresie spra-
wozdawczym koncentrowała się na reali-
zacji założeń objętych rocznym planem 
gospodarczo-finansowym oraz działalności 
społeczno-kulturalnej i oświatowej za-
twierdzonym przez Radę Nadzorczą KSM, 
a także na zatwierdzonej przez Walne 
Zgromadzenie Strategii Ekonomicznej 
KSM oraz na wykonywaniu długoter-
minowych i bieżących zaleceń organów 
samorządowych, jak też innych wyni-

kających z obowiązujących przepisów 
i ustaw, w tym m.in. tych, które zalecały 
lub nakazywały poddanie się określonym 
kontrolom i lustracjom. 

Na przestrzeni 2015 roku Spółdziel-
nia prowadziła – w znacznej mierze jako 
kontynuację działań – prace związane z: 
1.  realizacją zadań ujętych w planach 

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

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

3.  prowadzeniem czynności organizacyj-
no-prawnych i finansowych niezbęd-
nych do realizacji wniosków członków 
związanych z dalszym przekształce-
niem lokali spółdzielczych na ich 

odrębną własność, przygotowaniem 
i podejmowaniem kolejnych uchwał 
Zarządu określających odrębną wła-
sność lokali w poszczególnych nieru-
chomościach budynkowych, bieżącą 
aktualizację uchwał podjętych w po-
przednich latach dostosowującą ich 
treść do zachodzących w tym okresie 
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SpRaWOzdaniE zaRzĄdU KSM
(Ciąg dalszy ze str. 1)

Wykres nr 2
Struktura członków kSm w 2015 roku 

członkowie oczekujący 
- 633  tj . 3,85%

członkowie zamieszkali 
- 14.269 tj . 86,70%

członkowie posiadający 
osobowość prawną i inni 

- 1.555 tj . 9,45%

zmian w strukturze osób uprawnio-
nych do lokali oraz kontynuowaniem 
prac zmierzających do uporządko-
wania spraw terenowo-prawnych dla 
wszystkich nieruchomości spółdziel-
czych i mienia spółdzielczego,

4.  dążeniem do uzyskania korzystnych 
dla Spółdzielni i Spółdzielców za-
pisów w nowo opracowanych przez 
Radę Miasta planach zagospoda-
rowania przestrzennego Katowic,  
a w szczególności – bieżące śledzenie 
i analizowanie projektowanych za-
pisów, opiniowanie i wnioskowanie 
zmian w tym zakresie, podejmowanie 
niezbędnych interwencji, itp.,

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

Rok 2015, podobnie jak lata poprzednie, 
zapisał się jako kolejny rok nieprzychyl-
nych dla spółdzielczości trendów w za-
kresie zmian legislacyjnych, a zwłaszcza 

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 2016 roku.

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

i. Majątek trwały

Wartość majątku trwałego ogółem netto 
Spółdzielni na koniec 2015 roku wyniesie 
269.014 tys. zł, z czego przypada:
1)  na budynki i obiekty inżynierii lądowej 

i wodnej – 250.295 tys. zł, tj. 93,04%,
2)  na grunty własne i prawa wieczyste-

go użytkowania – 17.304 tys. zł, tj. 
6,43%,

dotyczącej nas sfery mieszkaniowej, za-
uważalne było również dalsze postępujące 
pogarszanie się warunków prowadzenia 
działalności gospodarczej przez polskie 
spółdzielnie. 

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. 

3)  pozostałe środki trwałe (dźwigi i urzą-
dzenia) – 1.415 tys. zł, tj. 0,53%. 

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

Ogółem w latach 2008-2015 nastąpiło 
zmniejszenie majątku trwałego Spółdzielni  
w sumie o 317.558 tys. zł, z czego 
w związku z procesem wyodrębniania 
własności lokali na rzecz poszczególnych 

członków o 256.388 tys. zł, ale nadal 
w zarządzie Spółdzielni pozostaje majątek 
trwały o wartości 525.402 tys. zł.

Strukturę wartości majątku trwa-
łego KSM w 2015 roku przedstawia 
wykres nr na str. 1.

ii. Sprawy członkowSkie 

W 2015 roku Spółdzielnia liczyła 16.457 
członków (w 2014 r. – 16.750 członków).  
W rejestrach Spółdzielni figuruje jeszcze 
2.921 kandydatów na członków KSM (w 
2014 r. – 2.923 kandydatów), pochodzą-
cych z zapisów w latach 80. ubiegłego 
stulecia. 

W bazie członkowskiej na przestrzeni 
2015 roku odnotowaliśmy zmiany sta-
nu członkowskiego:
n  zmniejszenie stanu osobowego o 427 

osób na skutek wystąpienia ze Spół-
dzielni, wykreślenia lub wykluczenia,

n  powiększenie o 134 osoby wskutek 
przystąpienia do Spółdzielni no-
wych członków,

n  per saldo liczba członków zmniejszyła 
się o 293.

Strukturę członków Spółdzielni 
w 2015 roku prezentuje obok wykres 
nr 2. 

iii. 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 jednoro-
dzinne, 860 garaży wolno stojących i 26 
wolno stojących pawilonów handlowych. 
Zarządzanie i administrowanie zasobami 
prowadzone jest w oparciu o 17 osiedli, 
wyodrębnionych organizacyjnie i eko-
nomicznie (z 16 administracjami) oraz 
Centrum Zarządzająco-Usługowe, zwa-
ne 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 wykres nr 3 
na str. 3.

koszty gospodarki zasobami miesz-
kaniowymi w 2015 roku, w skali całej 
Spółdzielni (łącznie wszystkie osiedla) 
obejmujące: koszty utrzymania i bieżą-
cej eksploatacji nieruchomości, koszty 
zużycia zimnej wody i odprowadzenia 
ścieków w lokalach i częściach wspól-
nych nieruchomości oraz koszty dosta-
wy i zużycia ciepła i podgrzania wody 
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SpRaWOzdaniE zaRzĄdU KSM
Wykres nr 3

Liczba LokaLi mieSzkaLnych w oSiedLach kSm w 2015 roku

Wykres nr 4
Struktura koSztów goSpodarki 

zaSobami mieSzkaniowymi kSm w 2015 roku

(Ciąg dalszy na str. 4)

Mały Staw - mieszkania w trakcie zasiedlania - budynki administrowane - przej-
ściowo - przez Zakład Usług Parkingowych KSM docelowo zostaną włączone do 
osiedla Graniczna.
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nakłady na remonty 
i konserwację (finansowane  

z funduszu remontowego
część " B" )

19,48%

koszty eksploatacj i  
51,86%

koszty energii cieplnej
28,66%

w lokalach, a także koszty konserwacji, 
napraw i bieżących remontów (w zakresie 
finansowanym z funduszu remontowego 
część „B”) – wyniosą ogółem 106.764.100 
zł, stanowiąc 96,94% kosztów plano-
wanych. Natomiast na pokrycie tych 
kosztów naliczone w ramach odpisów 
wpływy z opłat za lokale stanowią kwotę 
102.343.740 zł, (tj. 93,31% wpływów 
planowanych), co wskazuje, że roczne 
wpływy są niższe od poniesionych kosztów  
o 4.420.360 zł. 

Należy wyjaśnić, że wykazana wysokość 
„wpływów” jest podawana zgodnie z obo-
wiązującymi w gospodarce spółdzielczej 
przepisami – w wielkościach naliczonych, 
a nie w wysokości wpływów rzeczywiście 
uzyskanych, bowiem w rachunkowości 
spółdzielni mieszkaniowych ma zastoso-
wanie zasada rachunkowości memoria-
łowej, a nie kasowej. Powyższe oznacza, 
iż po stronie „wpływów” nie uwzględnia 
się zaległości i „niedopłat” występujących 
w opłatach za lokale. Wynik roku – sko-
rygowany o naliczony i odprowadzony 
do budżetu państwa podatek dochodowy 
oraz pożytki z działalności gospodarczej 
Spółdzielni, a także po uwzględnieniu 
bilansów otwarcia (sald), zamknie się 
nadwyżką w wysokości 2.188.250 zł (ob-
liczonej także memoriałowo).

Strukturę kosztów i wpływów gospo-
darki zasobami mieszkaniowymi ogó-
łem za rok 2015 prezentują graficznie 
wykres nr 4 obok i nr 5 na str. 4. 

Sytuacja w poszczególnych częściach 
strukturalnych gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi w roku 2015 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 eksploatacji 

zasobów mieszkalnych (bez kosztów 
ciepła i podgrzania wody):

n  koszty poniesione – 55.364.940 zł, 
co odpowiada wykonaniu kosztów 
planowanych w 99,33%; stanowią one 
51,86% kosztów gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi Spółdzielni,

n  wpływy – 55.372.950 zł, tj. 98,05% 
wpływów planowanych,

n  wynik netto po uwzględnieniu nad-
wyżki z lat ubiegłych (B.O.), odprowa-
dzonego należnego budżetowi państwa 
podatku dochodowego, pożytków oraz 
realizacji Uchwały nr 64/2015 Rady 

Nadzorczej KSM dotyczącej wyłącze-
nia z funduszu remontowego część 
„A” legalizacji wodomierzy – wynosi 
1.163.405 zł.

Statystyczne roczne koszty jednost-
kowe i średnie jednostkowe wpływy na 
eksploatację zasobów w poszczegól-
nych osiedlach KSM (w przeliczeniu 
na 1 m2) przedstawia wykres nr 6  
na str. 4. 

Uszczegółowiona informacja o sytuacji 
ekonomicznej i wynikach działania osiedli 
jest prezentowana odrębnie – w sprawoz-
daniach opracowanych przez poszczególne 
kierownictwa osiedli i Rady Osiedlowe.
2.  dostawa ciepła
–  koszty i wpływy dotyczące dostawy 

ciepła i podgrzania wody:
n  koszty – 30.602.210 zł, stanowią one 

28,66% kosztów gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi Spółdzielni,

n  wpływy zaliczkowe (do rozliczenia) 
– 29.123.170 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 bilans otwarcia oraz podatek 
dochodowy: (-) 2.604.880 zł.

3.  remonty
–  koszty remontów bieżących i wpły-

wy są odnoszone i rozliczane w ra-
mach funduszu remontowego część 
„B” i omówione w części dotyczącej 
gospodarki remontowej.
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SpRaWOzdaniE zaRzĄdU KSM
(Ciąg dalszy ze str. 3)

Wykres nr 5
Struktura wpływów (naLiczonych) goSpodarki  

zaSobami mieSzkaniowymi kSm w 2015 roku

Wykres nr 6
roczne jednoStkowe koSzty i wpływy na ekSpLoatację zaSobów (bez co i ccw)  z  b.o., zaLiczką  
na podatek dochodowy,  pożytkami oraz uchwałą nr 64/2015 rn z uwzgLędnieniem  zaLegłości  

w opłatach za LokaLe w 2015 roku

wpływy na remonty  
i konserwacje (finansowane  

z funduszu remontowego 
część " B" )

17,44%

wpływy na eksploatację 
54,10%

zaliczki na koszty ciepła
28,46%
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Gospodarka remontowa prowadzona 
była w oparciu o stosowne plany przyjęte 
przez właściwe statutowo organy Spół-
dzielni (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 Osiedla, a akceptowało Walne Zgro-
madzenie odbyte w częściach w dniach 
17 i 18 czerwca 2015 roku.

Realizacją remontów w Spółdzielni zaj-
mują się:
n  Osiedla KSM – w granicach dyspozycji 

funduszem remontowym część „B” 
– gdzie tę część opłat miesięcznych 
w formie stawki odpisu na fundusz 
remontowy część „B” ustalają poszcze-
gólne Rady Osiedli w relacji do przy-
jętych osiedlowych planów wydatków 
remontowych, uczestniczące także 
w wyborze wykonawców tych prac  
i w odbiorach powykonawczych,

n  Centrum Zarządzająco-Usługowe – 
w zakresie gospodarowania 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 termo-
modernizacyjnych i modernizacyjnych 
uchwala najwyższy organ Spółdzielni, 
zaś w części odnoszącej się do tzw. 
działań energooszczędnych – Rada 

Nadzorcza. Wysokość stawki dotyczą-
ca działań termomodernizacyjnych 
pozostaje na niezmienionym poziomie 
od stycznia 2004 roku, a dotycząca 
działań energooszczędnych od lipca 
2001 roku – przy ogólnym wzroście 
wszystkich kosztów. Dobór wyko-
nawców prowadzony jest w oparciu 
o przetargi i wybór ofert organizowane 
przez Zarząd, a przeprowadzony przez 
wieloosobową Komisję Przetargową 
Spółdzielni. Poprawność i efektywność 
przeprowadzonych procedur prze-
targowych podlega corocznej ocenie 
Rady Nadzorczej KSM, a także jest 
kontrolowana w toku okresowych lu-
stracji zewnętrznych.

W finansowanych z funduszu remon-
towego część „A” odbiorach robót wyko-

nywanych w poszczególnych osiedlach 
uczestniczą obok przedstawicieli „Cen-
trum” przedstawiciele administracji i Rad 
Osiedli. 

W roku 2015 (nie są to dane bilansowe):
–  koszty i wpływy dotyczące funduszu 

remontowego część „b”:
n  koszty poniesione ogółem 20.796.950 

zł, co odpowiada wykonaniu kosztów 
planowanych w 108,24%,

n  wpływy ogółem (wg naliczeń) 
17.847.620 zł, tj. 94,38% wpły-
wów planowanych,

n  wynik finansowy roku na fundu-
szu remontowym część „B” wynosi 
(-)2.949.330 zł, natomiast liczony w ra-
chunku ciągnionym wynosi 3.629.725 
zł; jest to jednak wartość teoretyczna 
(wynikająca z zasady rachunkowości 
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prognoza wykonania funduSzu remontowego część „a”  
za 12 mieSięcy 2015 roku

   

(Ciąg dalszy na str. 6)

memoriałowej), bo weryfikuje ją po-
ziom zaległości w opłatach;

–  koszty i wpływy dotyczące funduszu 
remontowego część „a”:

n  koszty poniesione – ogółem 25.067.000 
zł, co odpowiada wykonaniu kosztów 
planowanych w 93,30%,

n  wpływy ogółem (łącznie z efektem III 
strony finansowania – płatności roz-
łożone w czasie) 28.128.805 zł, tj. 
81,35% wpływów planowanych,

n  wynik finansowy roku na funduszu re-
montowym część „A” wynosi 3.061.805 
zł, natomiast liczony w rachunku cią-
gnionym wynosi 3.282.378 zł.

Z funduszu remontowego część „A” finan-
sowane były prace określone dla roku 2015  
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 bu-
dynkach. Uwzględniono tu po stronie 
wydatków także założoną w planie 
spłatę wymagalnych w tym okresie rat 
kredytowych (związanych z finansowa-
niem robót zrealizowanych w osiedlach  
w latach minionych) ze środków tego 
funduszu. 

Nakłady na remonty kapitalne i mo-
dernizacje finansowane z funduszu 
remontowego część „A” oraz źródła 
wpływów na ten fundusz w 2015 roku 
przedstawia obok tablica nr 1.

iV. zaleGłości w opłatach 
i windykacja  

należności Spółdzielni

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

Zaległości w 2015 roku oscylują w wy-
sokości 11,2 mln zł. W stosunku do ana-
logicznego okresu roku poprzedniego 
następuje, mimo intensyfikacji działań 
windykacyjnych, wzrost zaległości w opła-
tach, co po części jest w naszej ocenie 
konsekwencją wpływu niekorzystnych 
zjawisk gospodarczych na kondycję finan-
sową budżetów domowych wielu zamiesz-
kujących w naszych zasobach rodzin. 
Wskaźnik zaległości w opłatach liczony 
w stosunku do wpływów memoriałowych 
w 2015 roku oscyluje na poziomie 8,20%. 

W 2015 roku wykorzystywano na bie-
żąco różnorodne prawnie dozwolone in-
strumenty windykacji należności oraz 
działania na drodze wewnątrzspółdzielczej 
(Rady Osiedli, Zarząd i Rada Nadzorcza), 
a także zewnętrzne formy dochodzenia 

należności prowadzone na zlecenie Spół-
dzielni przez wyspecjalizowane firmy win-
dykacyjne. 

W okresie od 1.01.2015 roku do 
28.10.2015 roku w ramach działań zmie-
rzających do poprawy sytuacji na odcinku 
dochodzenia należności:
n  wysłano 4.049 wezwań do zapłaty,
n  w sytuacjach uzasadnionych Spół-

dzielnia wyraziła zgodę na ratalną 
spłatę lub prolongatę terminu spłaty 
zadłużeń 409 osobom,

n  odbyto dotychczas 10 posiedzeń Za-
rządu, na które zaproszono 238 za-
dłużonych członków,

n  opracowano 97 wniosków zadłużonych 
członków – skierowanych przez Zarząd 
do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą,

n  przekazano 323 sprawy do Działu 
Obsługi Prawnej celem skierowania 
na drogę postępowania sądowego,

n  przesłano do Urzędu Miasta Katowice 
120 wezwań do zapłaty odszkodowania 
za niedostarczenie lokali socjalnych na 
kwotę 605.830 zł – zawarto 47 ugód 
na kwotę 228.070 zł,

n  potwierdzono 738 wniosków do Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
o pomoc finansową dla konkretnych 
mieszkańców w formie dodatków 
mieszkaniowych - pomoc taką otrzy-
muje 380 gospodarstw domowych na 
łączną kwotę 972.680 zł,

n  przekazano 280 spraw do windykacji 
prowadzonej przez zewnętrzne fir-
my windykacyjne,

n  dokonano 11 wpisów do Krajowego 
Rejestru Długów,

n  skierowano na drogę sądową 207 poz- 
wów o zapłatę w sprawie zadłużeń 
z tytułu opłat i czynszów,

n  wszczęto 10 pozwów o eksmisję z lo-
kalu,

n  skierowano do sądu 11 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 admi-
nistracyjną 5 wniosków w sprawach 
innych (zasiedzenie, najem, zawezwa-
nie do próby ugodowej, wpis do KRS, 
wpis do ksiąg wieczystych, zgłoszenia 
wierzytelności do upadłości).

V. inweStycje
 
W 2015 roku Spółdzielnia kontynu-

owała zalecaną przez Radę Nadzorczą 
i Walne Zgromadzenie politykę spowol-
nienia procesów przygotowania i realizacji 
inwestycji. W zakresie części inwestycji, 
szczególnie co do których przygotowanie 
i wykonanie limitowały nadal istniejące 
uwarunkowania zewnętrzne – uniemożli-
wiające ich szybką realizację – przygoto-

 

L.p. Fundusz remontowy część "A" j.m. PLAN 2015 R.
Wykonanie 
zadań za                          

12 m-cy 2015 r.
1. 2. 3. 4. 5.

1. Wpływy, w tym: zł 34 579 010 28 128 805
z działalności gospodarczej (80% nadwyżki Zakładów Celowych) " 238 340 0
odpis na fundusz termomodernizacyjny      1,22 zł/m2 " 13 510 000 13 510 000
działania energooszczędne                       0,34 zł/m2 " 3 900 000 3 900 000
jednorazowe wpłaty z tyt. przydziału lokali " 3 000 5 000
odpłatność za podzielniki radiowe " 487 000 487 000
przesunięcie środków finansowych z funduszu remontowego część "B" " 2 282 500 2 277 255
odpłatność za wodomierze i ciepłomierze " 610 000 350 510
spłata zadłużenia " 200 000 140 000
płatności odroczone III strona finansowania " 13 348 170 4 200 000
 wpływy  wg uchwały RN nr 64/2015 " 1 059 040
 wpływy  wg uchwały RN nr 67/2016 2 500 000
zwrot nakładów poniesionych z fund. rem. "B" z tyt. przyspieszeń ociepleń -300 000

2. Wydatki, w tym: zł 26 868 400 25 067 000
remont dźwigów " 1 360 000 1 340 000
wymiana sieci ciepłowniczej i modernizacja urządzeń grzewczych ZC " 2 086 500 1 901 320
modernizacja ociepleń " 20 215 000 20 425 400
stolarka okienna " 0 0
montaż uzupelniający wodomierzy " 2 545
instalacja elektryczna " 395 000 343 905
spłata kosztów podzielników kosztów ogrzewania (1/10 kosztów) " 548 700 553 000
opłata skarbowa, audyty, dokumentacja, opłaty za wpis do ksiąg wieczystych "
spłata kredytów wraz z kosztami obsługi, prowizji i odsetek od kredytów termomodern. " 211 200 211 200
montaż (wymiana) wodomierzy lokalowych " 1 752 000 0
zwrot kosztów robót sfinansowanych przejściowo przez fundusz rem. część "B" " 300 000
niedobór Zakładów Celowych " 289 630

3. Wynik roku " 7 710 610 3 061 805

4. B.O. 1.01.2015 r. " 220 573 220 573

5. Wynik roku  z B.O. " 7 931 183 3 282 378

Prognoza wykonania funduszu remontowego część "A" za 12 miesięcy 2015 r.
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Wykres nr 7
Struktura udziału Sprzedaży uSług  

poSzczegóLnych zakładów ceLowych kSm  
w ich Sprzedaży ogółem w 2015 roku

Zakład Ciepłowniczy
61,35%

Serwis Techniczny
22,13%

Zakład Usług Parkingowych
14,78%

Mieszkaniowe Biuro 
Pośrednictwa

1,74%

wanie inwestycji ograniczono do działań 
niezbędnych, lecz „bezkosztowych” lub 
nisko nakładowych.

W ramach „niskonakładowego” przygo-
towania inwestycji pod nazwą „Parking 
wielopoziomowy z częścią handlowo-
-usługową w rejonie ul. Podhalańskiej 
i Bohaterów Monte Cassino”, w oparciu 
o Decyzję Nr 278/2013 o warunkach 
zabudowy KSM doprowadziła skutecznie 
do podziału geodezyjnego, który wydzielił 
z zasobów Urzędu Miasta teren niezbędny 
dla realizacji tej inwestycji. Na powyższe 
Spółdzielnia uzyskała Decyzję Prezydenta 
Miasta Katowice Nr 78/2014 zatwier-
dzającą projekt podziału nieruchomoś- 
ci, co pozwoliło uruchomić czynności 
zmierzające do pozyskania terenu przez 
KSM w formie aktu notarialnego. Urząd 
Miasta przedstawił Spółdzielni wycenę 
nabywanego terenu opracowaną przez 
rzeczoznawcę majątkowego, z którą Spół-
dzielnia się nie zgodziła, uznając ją za 
poważnie zawyżoną. Aktualnie Spółdziel-
nia oczekuje ustosunkowania się Urzędu 
Miasta i rzeczoznawcy do uwag i wnio-
sków Spółdzielni, licząc na korzystne dla 
Spółdzielni negocjacje.

W ramach planowanej do realizacji in-
westycji pn. „Budynek mieszkalny przy  
ul. Domeyki” w Dzielnicy Murcki wykona-
no roboty przygotowawcze, tj. wyburzenie 
części podziemnej zlikwidowanej kotłow-
ni kolidującej z planowaną zabudową 
mieszkaniową. Uzyskano dokumentację 
projektowo-kosztorysową budynku oraz 
prawomocną decyzję zatwierdzającą pro-
jekt budowlany i udzielającą pozwolenia 
na budowę.

Odnośnie spraw terenowo-praw-
nych wykonano wszystkie czynności, 
w tym ustalono na podstawie wyce-
ny Urzędu Miasta – wysokość udzia-
łów w gruncie dla każdego mieszkania  
w zakresie nieruchomości (budynki przy 
ul. Bohaterów Monte Cassino 6, 6a, 6b, 8 
oraz przy ul. Zamkowej 61-61c). O koszcie 
nabycia gruntu oraz wartości niezbędnych 
do pokrycia udziałów przypadających 
na poszczególne lokale powiadomiono 
każdego z mieszkańców wraz z informa-
cją o terminie wpłat. Powyższe działania 
umożliwią w najbliższym okresie notarial-
ne nabycie od Urzędu Miasta odpowiednio 
– ½ własności lub prawa użytkowania 
wieczystego poszczególnych działek 
związanych z w/w nieruchomościami, 
co jest równoznaczne z uregulowaniem 
stanu prawnego dla tych nieruchomości 
umożliwiających rozpoczęcie procedur 
warunkujących wyodrębnianie mieszkań 
na wskazanych lokalizacjach.

Vi. działalność GoSpodarcza

Na przestrzeni roku sprawozdawczego 
na potrzeby obsługi technicznej mająt-
ku Spółdzielni i szeroko rozumianego 
pośrednictwa w obrocie lokalami funk-
cjonowały cztery Zakłady Celowe wyod-
rębnione gospodarczo i ekonomicznie 
(w oparciu o wewnętrzny rozrachunek 
gospodarczy, lecz bez osobowości praw-
nej), są to: Serwis Techniczny, Zakład 
Ciepłowniczy, Zakład Usług Parkingo-
wych i Mieszkaniowe Biuro Pośrednictwa.  
Łączny wynik rocznej działalności za-
kładów zamknie się (po uwzględnieniu 
podatku dochodowego) niedoborem 
w wysokości 276.090 zł – przy rocznych 
kosztach funkcjonowania zakładów w wy-
sokości 12.655.060 zł i wartości zreali-
zowanych usług (sprzedaży) w wysokości 
12.378.970 zł. Niedobory i nadwyżki z tej 
działalności rozliczane są corocznie z fun-
duszem remontowym część „A”.

Udział poszczególnych Zakładów 
Celowych w sprzedaży ogółem w 2015 
roku przedstawiono poniżej na wy-
kresie nr 7.

Vii. inforMacja o pracy  
zarządu i centruM  

zarządzająco-uSłuGoweGo  
katowickiej Spółdzielni  

MieSzkaniowej

W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 
30 września 2015 roku Zarząd Spółdzielni 
pracował w składzie:
n mgr krystyna piasecka – prezes Za-

rządu, dyrektor Spółdzielni,
n mgr urszula Smykowska – zastępca 

prezesa Zarządu, zastępca dyrektora 

ds. Ekonomiczno-Księgowych, Głów-
ny Księgowy,

n mgr zbigniew olejniczak - zastępca 
prezesa Zarządu, zastępca dyrektora 
ds. Gospodarki Zasobami Spółdzielni.

Obowiązki Zarządu wynikające z posta-
nowień Statutu KSM były wykonywane 
na bieżąco. Zarząd odbył 49 protokoło-
wanych posiedzeń i podjął 392 uchwały, 
ponadto przygotował kompleksowo Walne 
Zgromadzenie (odbyło się w 2 częściach  
– 17 i 18 czerwca 2015 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 rozpatry-
wane były również zagadnienia doty-
czące inwestycji (10 razy), gospodarki 
zasobami mieszkaniowymi i działalności 
osiedli oraz współpracy z samorządem 
osiedlowym (21 razy), zadłużeń w opła-
tach za lokale (comiesięcznie), remontów 
kapitalnych i modernizacji zasobów (8 
razy), działalności społeczno-kulturalnej  
i oświatowej (13 razy), wyników wewnętrz-
nych i zewnętrznych kontroli działalności 
Spółdzielni (8 razy), spraw pracowniczych 
i socjalnych (15 razy), zmian w regulami-
nach wewnętrznych, spraw organizacyj-
nych, skarg i wniosków i inne. 

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 7 zarządzeń wewnętrznych,  
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1 aneks do zarządzenia, 3 pisma okólne 
i 8 poleceń. 

Obok bieżącej działalności gospodarczej 
i merytorycznej Zarząd oraz upoważnieni 
na mocy odpowiednich pełnomocnictw 
Zarządu – Kierownicy Osiedli uczestni-
czyli reprezentując Spółdzielnię na ze-
wnątrz w tematycznych konferencjach, 
kongresach, seminariach, spotkaniach 
i naradach, w tym z udziałem władz 
i przedstawicieli województwa i miasta 
Katowice, a także w imieniu Spółdzielni 
uczestniczyli przy sporządzaniu i zawie-
raniu aktów notarialnych dotyczących 
przenoszenia własności lokali na odrębną 
własność członków, ustanawiania nowych 
terminów użytkowania wieczystego działek 
gruntowych, nabywania i zbywania nie-
ruchomości, 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 Spółdzielni. Praca kolegium 
redakcyjnego była prowadzona społecznie, 
a tematyczne artykuły członków Zarządu  
i pracowników Spółdzielni, a także człon-
ków Rady Nadzorczej opracowywane bez-
płatnie. 

Spółdzielnia w 2015 roku w szerokim 
zakresie korzystała również z możliwości 
komunikowania się z członkami przez 
internet. KSM wykorzystuje ten kanał 
informacji już od 2001 roku za pośrednic-
twem własnej strony internetowej i poczty 
elektronicznej. Nowa strona internetowa 
uruchomiona w 2014 roku, wykonana 
zgodnie z najnowszymi standardami 
zawiera nie tylko wszystkie istotne dla 
członków informacje (stale aktualizowane) 
ale również potrzebne druki i wnioski do 
pobrania w popularnym formacie pdf – dla 
ułatwienia procedur załatwiania różnych 
spraw przez mieszkańców.

W ocenie zewnętrznej na przestrzeni 
2015 roku za swą działalność Spółdzielnia 
nasza została uhonorowana prestiżowymi 
wyróżnieniami, a wśród nich:
n  tytułem „Dobra Spółdzielnia 2015” 

w konkursie organizowanym przez 
Redakcję Magazynu Gospodarcze-
go Strefa Biznesu Dziennika Gaze-
ta Prawna,

n  tytułem „Grand Prix” 5-lecia programu 
„Dobra Spółdzielnia”,

n  tytułem „Menadżer Spółdzielca 5-lecia” 
dla Prezes Zarządu mgr Krystyny Pia-
seckiej, która uznana została jednym 
z pięciu najlepszych spółdzielczych za-
rządców,

n  tytułem „Spółdzielcza Osobistość” 
dla Prezes Zarządu mgr Krystyny 
Piaseckiej za wybitne osiągnięcia 
w działaniach na rzecz spółdzielczości 
mieszkaniowej, trwały wkład w rozwój 
polskiego mieszkalnictwa oraz obronę 
i rozwijanie idei spółdzielczych przy-
znanym przez Stowarzyszenie Przyja-
ciół „Domów Spółdzielczych” i Redakcji 
miesięcznika „Domy Spółdzielcze”,

n  listem gratulacyjnym Komendanta 
Głównego Państwowej Straży Pożarnej, 
Szefa Obrony Cywilnej Kraju z okazji 
jubileuszu 20-lecia utworzenia for-
macji Obrony Cywilnej w KSM.

Viii. funduSze Spółdzielni

1.  Fundusze podstawowe – własne (bez 
funduszu udziałowego) obejmują fun-
dusz zasobowy i wkładów. Wartość 
funduszy własnych na przestrzeni 
lat (podobnie jak majątku trwałego) 
ulega ciągłemu zmniejszeniu (głów-
nie w związku z postępującym nadal 
procesem wyodrębniania lokali na 
własność indywidualną). Prognozo-
wany stan funduszy podstawowych 
netto w 2015 roku wyniesie 256.331 
tys. zł, co oznacza ich zmniejszenie 
w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 
16.444 tys. zł, tj. 6,42%.

2.  Fundusze celowe Spółdzielni, w skład 
których wchodzą: fundusz interwen-
cyjny, fundusz gruntów oraz omó-
wiony wcześniej, fundusz remontowy 
składający się z dwóch części „A” oraz 
części „B” uzyskały – salda dodatnie, 
potwierdzając skuteczność zintegro-
wanych wysiłków podejmowanych 
w tym kierunku przez Zarząd, Radę 
Nadzorczą i Rady Osiedlowe. 

iX. działalność Społeczna, 
oświatowa i kulturalna

Organizacja imprez, zajęć cyklicznych 
i innych form działalności społecznej, 
oświatowej i kulturalnej przebiegała na 
podstawie przygotowanych przez poszcze-
gólne jednostki planów, zatwierdzonych 
uchwałami 17 Rad Osiedli i Zarzą-
du Spółdzielni. Zrealizowany program 
działalności, na który składały się duże 
przedsięwzięcia i mniejsze zdarzenia kul-

turalne, rekreacyjne, oświatowe i tury-
styczne, licząc do końca 2015 roku – to 
ponad 70 kół zainteresowań oraz zespołów 
oraz przeszło 950 zajęć i imprez z udzia-
łem ponad 19,5 tys. uczestników.

Realizacja powyższych zadań opierała 
się o bazę własną, w tym 6 klubów spół-
dzielczych, 2 sale integracyjne, tereny 
osiedlowe – w tym 42 place gier i zabaw 
i 10 boisk, a także obiekty miejskie (ba-
seny, instytucje kultury, placówki szkol-
ne i przedszkolne, parki itp.). Osiedla 
organizowały ponadto, zgodnie z zapo-
trzebowaniem mieszkańców, różnorodne 
formy wyjazdowe, jak np. wycieczki jedno 
i wielodniowe, wyjazdy na grzyby oraz 
turnusy wypoczynkowe dla seniorów. 
Pulę osiedlowych proponowanych dla 
mieszkańców przez Spółdzielnię imprez 
wypełniał Dział Społeczno-Kulturalny, 
poprzez zorganizowanie (w układzie ogól-
nospółdzielczym) 24 imprez, w tym m.in. 
zbiorowe wyjazdy na baseny termalne, 
narty, wczasy nad Bałtykiem, wycieczki 
krajoznawcze – po Pogórzu Przemyskim, 
Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, w Pie-
niny, na Słowację (Tatralandia), do Parku 
Nauki i Rozrywki w Krasiejowie, na Jar-
mark Bożonarodzeniowy do Wrocławia. 
Jak co roku, z inicjatywy Klubu Biegacza 
z osiedla im. Ściegiennego zorganizowany 
został tradycyjny już na dystansie 10 
km VII Bieg do Słońca o Puchar Prezesa 
KSM, który odbył się 22 sierpnia w Par-
ku Śląskim.

KSM uczestniczyła ponadto jako współ-
organizator w Przeglądzie Zespołów Ama-
torskich „Na Klepisku” (na którym nasze 
osiedlowe zespoły uzyskały wysokie III 
miejsce). Spółdzielnia nasza była również 
zwyczajowo współorganizatorem imprez 
o zasięgu wojewódzkim, tj. XIII Pikniku 
Osób Niepełnosprawnych w Podlesicach 
(13 czerwca) oraz XXXIV Złazu Rodzin-
nego Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych 
z metą w Szczyrku (5 września). Wydatki 
na organizację powyższych zadań zamkną 
się kwotą ponad 1.400.000 zł znajdując 
pokrycie w przewidywanych wpływach 
z opłat mieszkańców (przede wszystkim 
członków Spółdzielni) na działania prospo-
łeczne, sprzyjające tworzeniu warunków 
godnego i kulturalnego zamieszkiwania 
w spółdzielczych budynkach oraz indy-
widualnych wpłat uczestników imprez. 

W roku sprawozdawczym nasza Spół-
dzielnia wraz z Polskim Towarzystwem 
Mieszkaniowym z siedzibą w Warsza-
wie oraz Regionalnym Związkiem Re-
wizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych 
w Katowicach była współorganizatorem 



  8                                                                        WSPÓLNE SPRAWY OSIEDLA CENTRUM-I

SpRaWOzdaniE zaRzĄdU KSM
(Dokończenie ze str. 7)

i gospodarzem konferencji pn. „Spółdziel-
nie mieszkaniowe w organizmie miasta”  
(22 października), której uczestnikami byli 
spółdzielcy z kraju, przedstawiciele wielu 
samorządów miejskich oraz zaproszeni 
goście (w tym ze Śląskiej Izby Budow-
nictwa i Regionalnej Izby Gospodarczej 
w Katowicach). W ramach realizowanej 
przez Spółdzielnię działalności społecznej 
za pośrednictwem stanowiska ds. po-
mocy członkom i wolontariatu priorytet 
nadano głównie rozpoznawaniu i pomocy 
w rozwiązywaniu problemów bytowych 
i zdrowotnych naszych mieszkańców oraz 
realizacji ponad 200 usług i interwencji 
we współpracy z MOPS i innymi podmio-
tami zewnętrznymi.

Formy wsparcia i organizacji imprez 
dla osób w trudnej sytuacji życiowej były 
domeną Fundacji KSM, która 28 wrześ- 
nia podczas obchodów 10-lecia swojej 
działalności, dokonała podsumowania 
swoich osiągnięć organizując z tej okazji 
galę charytatywną na rzecz dzieci oczeku-
jących wesołych wydarzeń świątecznych.

X. kontrole 

W 2015 roku Spółdzielnia kontrolowa-
na była przez następujące zewnętrzne 
organy kontrolne:
n  Państwowy Powiatowy Inspektor Sa-

nitarny w Katowicach, który przepro-
wadził 23 kontrole, w zakresie oceny 
przygotowania i przebiegu akcji dera-
tyzacji oraz oceny stanu sanitarnego 
nieruchomości budynkowych,

n  Straż Miejska (dwukrotnie) w zakresie 
kontroli stanu osiedla im. Zgrzeb-
nioka, pod kątem stanu sanitarnego 
w rejonie nieruchomości,

n  Państwowa Inspekcja Pracy w Kato-
wicach (jedna kontrola) w zakresie 
prawnej ochrony pracy (w tym BHP) 
oraz stosowania przepisów dotyczą-
cych legalności zatrudnienia w przed-
siębiorstwie,

n  Centrum Wierzytelności Mieszka-
niowych PKO BP (jedna kontrola) 
w zakresie poprawności sporządzania 
oświadczeń o kwotach wpłat wniesio-
nych do Spółdzielni przez jej członków 
z tytułu posiadanych kredytów miesz-
kaniowych,

n  Urząd Komunikacji Elektronicznej 
(jedna kontrola) współudział KSM 
w czynnościach wyjaśniających loka-
lizację urządzeń zakłócających pracę 
systemów radiokomunikacyjnych.

Kontrole wewnętrzne wynikające z rocz-
nego planu przeprowadzone w roku 2015 
dotyczyły całokształtu działalności Admi-
nistracji Osiedli: Superjednostka, HPR, 
Śródmieście, Wierzbowa, Janów i Ście-
giennego.

Pozaplanowe czynności kontrolne wyko-
nywane na polecenie członków Zarządu:
n  przygotowanie opracowania dotyczące-

go zdarzeń gospodarczych zaistniałych 
w roku 2014 w zakresie rzeczowego 
i finansowego wykonania robót przez 
Zakłady Celowe na rzecz Osiedli oraz 
Centrum Zarządzająco-Usługowe-
go KSM,

n  badanie ankietowe przeprowadzone 
wśród pracowników KSM zatrudnio-
nych na stanowiskach robotniczych 
i nierobotniczych w zakresie efek-
tywności czasu pracy pracowników 
w wybranych jednostkach i komór-
kach organizacyjnych.

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

misji Inwentaryzacyjnej KSM,
n  uczestniczyła w pracach zespołu 

powołanego do opracowania progra-
mu zmierzającego do sukcesywnego 
zmniejszania zobowiązań finansowych 
nieruchomości w zakresie funduszu 
remontowego część „A”, 

n  brała udział w pracach zespołów pro-
blemowych, 

n  uczestniczyła w zakresie przygoto-
wywania materiałów dla biegłych są-
dowych powoływanych przez sądy, 
w celu przygotowania opinii dla po-
trzeb toczących się spraw sądowych, 

n  koordynowała na bieżąco sporządzanie 
materiałów sprawozdawczych przygo-
towywanych przez służby Spółdzielni 
poprzez elektroniczny portal sprawoz-
dawczy dla Głównego Urzędu Staty-
stycznego,

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

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

Na przestrzeni roku (do 30.10.2015 r.) 
do Spółdzielni wpłynęło:
n  38 skarg i wniosków,

n  29 pism związanych z zakłócaniem 
spokoju i nieprzestrzeganiem Regu-
laminu porządku domowego,

n  29 pism zakwalifikowanych jako in-
terwencje w określonych sprawach.

przedstawiając niniejsze sprawozda-
nie Zarząd składa podziękowanie wszyst-
kim, którzy przyczynili się do zapewnienia 
niezakłóconej bieżącej pracy Spółdzielni, 
do realizacji zatwierdzonych przez Walne 
Zgromadzenie, a omówionych i przedsta-
wionych wyżej zadań, do pozytywnego 
postrzegania Spółdzielni, w tym do uzy-
skanych pochwał i wyróżnień. Szczególne 
podziękowania Zarząd kieruje zwłaszcza 
do działaczy wszystkich organów samo-
rządowych Spółdzielni – Rady Nadzorczej 
i Rad Osiedlowych – którzy na bieżąco, 
sprawując funkcje nadzorczo-kontrolne, 
swoimi ocenami i uwagami przyczynia-
ją się do doskonalenia pracy Zarządu 
Spółdzielni i podległych mu pracowników 
oraz uzyskiwania satysfakcjonujących 
wyników działania Katowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w wielu dziedzinach.

Ze szczególnymi wyrazami uznania 
zwracamy się do wszystkich członków Rad 
Osiedlowych, których mandaty właśnie 
wygasają (a jest to niemała grupa 130 
osób). Państwa czteroletnia aktywność 
i poświęcenie swoich umiejętności, wiedzy 
i prywatnego czasu dla spraw Spółdzielni 
i osiedli, w których zamieszkujecie, przy-
czyniła się do korzystnych przeobrażeń 
Waszego najbliższego otoczenia i lokal-
nych miejsc zamieszkiwania nie tylko dla 
Spółdzielców, ale także naszego miasta 
i jego wszystkich mieszkańców. Życzymy, 
by Wasza bezinteresowna działalność 
znalazła należne uznanie i zaufanie Spół-
dzielców (także podczas wyborów).

Podziękowanie za rzetelną pracę na 
rzecz społeczności spółdzielczej należy się 
także pracownikom naszej Spółdzielni, 
bowiem to oni aktywnie współuczestniczą  
w rozwiązywaniu codziennych bieżących 
spraw i problemów naszej spółdzielczej 
wspólnoty poprzez bezpośrednie działania 
i dbałość o wspólne mienie, zwracając 
także uwagę poprzez zgłaszane konstruk-
tywne wnioski na wszelkie zauważone 
niedociągnięcia i nieprawidłowości, by 
w efekcie było lepiej, sprawniej, taniej.

 Z poważaniem

 zarząd
  katowickiej Spółdzielni  

MieSzkaniowej
 Katowice, listopad 2015 rok
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SpRaWOzdaniE RadY OSiEdLa „CEnTRUM-i” 
KSM z dziaŁaLnOŚCi W 2015 ROKU

Rada	Osiedla	„Centrum	I”	składa	corocz-
ne  sprawozdania	ze	swojej	działalności,	
zamieszczone	w	specjalnym	dodatku	do	

„Wspólnych	Spraw”	przed	każdym	Zebraniem	
Osiedlowym.	Rok	2015	jest	ostatnim	okresem	
4-letniej	kadencji	Rady,	która	działała	w	nastę-
pującym	składzie	osobowym:

n Beata LATKOWSKA	–	Przewodnicząca,	
n Wiesław	ŻĄDŁO	–	Z-ca	Przewodniczącego,	

Członek	Komisji	GZS,
n Michał	MLECZKO	–	Z-ca	Przewodniczące-

go,	Przewodniczący	Komisji	Ekonomicznej,
n Zofia	MACuLEWICZ	–	Sekretarz,	
n Regina	PIĄTEK	–	Przewodnicząca	Komisji	

Społeczno-Kulturalnej,
n Rafał	KRÓL	–	Przewodniczący	Komisji	

Gospodarki	Zasobami	Spółdzielni,
n Bożena	CIChOSZ	–	Członek	Komisji	Spo-

łeczno-Kulturalnej,
n Jerzy	DONIEC	–	Członek	Komisji	GZS,	
n Danuta	LATOS	–	Członek	Komisji	Ekono-

micznej,
n Jan	OSEK	–	Członek	Komisji	GZS,
n Joanna	WITKOWICZ	–	Członek	Komisji	

Społeczno-Kulturalnej.

Nasze	Osiedle		w	Radzie	Nadzorczej	KSM	
reprezentuje	Jerzy	Doniec,	pełniący	funkcję	Prze-
wodniczącego	RN	KSM.		
W	okresie	sprawozdawczym	–	od	stycznia	do	

października	br.		–	Rada	Osiedla	odbyła	10	posie-
dzeń	plenarnych,	podczas	których	m.	in.	podjęła	 
3	uchwały	dotyczące	planów	gospodarczych	na-
szego	Osiedla	oraz	wydała	kilkanaście	opinii	w	za-
kresie	swoich	kompetencji,	tj.	zgodę	na	wynajem	
lokali	użytkowych,	przydzielenie	wyróżnień	dla	
osób	szczególnie	zasłużonych	dla	Spółdzielni	
i	jej	mieszkańców.

Skład	Komisji	problemowych,	opracowujących	
tematy	omawiane		na	posiedzeniach	Rady	Osiedla	
przedstawiał	się	następująco:

n	 Komisja	Gospodarki	Zasobami	Spółdzielni	
–	Przewodniczący:	Rafał	Król,	Członkowie:	
Jerzy	Doniec,	Jan	Osek,	Wiesław	Żądło.

n	 Komisja	Ekonomiczna	–	Przewodniczący:	
Michał	Mleczko,	Członek:	Danuta	Latos.

n	 Komisja	Społeczno–Kulturalna	–	Przewod-
nicząca:	Regina	Piątek,	Członkowie:	Bożena	
Cichosz,	Joanna	Witkowicz.

Najważniejszym	zadaniem	Komisji	Gospodarki	
Zasobami	Spółdzielczymi			było	zaangażowanie	
w	sprawy	o	charakterze	technicznym		związane	
z	naszym	Osiedlem,	dlatego	członkowie	Komisji	
obowiązkowo		uczestniczyli	wraz	z	Administracją	
Osiedla	w	przeglądach	zasobów:	wiosennym	
i	jesiennym,		które	stanowią	podstawę	do	opraco-
wywania	planu	remontowego.	Do	planu	typowane	
są	najpilniejsze	do	realizacji	prace	remontowe,	
modernizacyjne,	jak	również	propozycje	roz-
wiązań	plastyczno-budowlanych	ich	wykonania.	
Członkowie	Komisji	brali	udział		w	wyborze	wyko-
nawców	robót	remontowo-budowlanych,	bacznie	

przyglądali	się	realizacji	zadań	oraz	uczestniczyli	
w	odbiorach	końcowych	wykonanych	robót.
Rada	Osiedla,	dzięki	bieżącym	informacjom	

przekazywanym	przez	kierownika	Administracji,	
zapoznawała	się	z	postępem	realizacji		planu	re-
montowego	oraz	jakością	wykonywanych	w	2015	
roku	prac,	tj:	

n		 modernizacja	1	oraz	wymiana	4	dźwigów	 
(z	czego	2	przeniesione	do	realizacji	z	planu	
na	2014	r.),	

n		 malowanie	klatki	schodowej	przy	ul.	Kato-
wickiej	65,	

n		 remonty	podjazdów	do	garaży	przy	budynkach:	
Sokolska	46-48,	Ordona	20a,

n		 remonty	podestów	wejściowych	do	klatek	
schodowych	przy	budynkach:	Sokolska	46-48	
i	Grażyńskiego	15-15a,

n	 remont	schodów	terenowych	i	chodników	
przy	budynku	ul.	Ordona	20.	

Ze	względu	na	powstałe	możliwości	finansowe,		
Rada	Osiedla	podjęła	decyzję	o	poszerzeniu	zakre-
su	prac	malarskich	w	budynku	przy	ul.	Katowic-
kiej	65,	polegających	na	kontynuacji	malowania	
korytarzy	wraz	z	klatką	schodową	i	komórkami	
zsypowymi,	aby	prace	te	mogły	być	wykonane	
całościowo	w	2015	roku.	
Szczegółowa	realizacja	Planu	Remontowego	

zostanie	przedstawiona	w	sprawozdaniu	Admi-
nistracji.
Rada	Osiedla	wyraża	zaniepokojenie	niewiel-

kim	zainteresowaniem	wymianą	stolarki	okiennej	
przez	mieszkańców	w	2015	roku,	pomimo	moż-
liwości	refundacji		części	poniesionych	kosztów,	
a	przecież	przez	zniszczone,	nieszczelne	okna	
traci	się	15-20%	ciepła.	Dlatego	warto	na	ten	
cel	wygospodarować	środki,	które	zwrócą	się	
w	oszczędnościach	za	ciepło.	

Po	każdym	okresie	rozliczeniowym	kosztów	
ciepła,	Komisja	dokonywała	dokładnej	analizy	
zużycia	przez	poszczególne	budynki	powstałych	
w	nich	kosztów.	Wnioski	z	tej	analizy	zostały	
zamieszczone	w	listopadowym	numerze	Wspól-
nych	Spraw,	w	artykule	przewodniczącego	Rady	
Nadzorczej	KSM.	Te	szczegółowe	dane	dotyczą	
bowiem	naszego	Osiedla.	Niestety	nie	udało	się	
zrealizować	jednego	z	zadań	strategii	spółdzielni,	
a	mianowicie		likwidacji	przy	ul.	Grażyńskiego		
grupowych	węzłów	ciepłowniczych		Tauron	Cie-
pło	S.	A	.	Rada	Osiedla	zwróciła	się	do	Zarządu	
o	przyspieszenie	działań	w	tej	sprawie,	jednak	
dostawca	nie	jest		zainteresowany	powyższym,	
gdyż	nie	ma	interesu	w	spadku	ilości	pobieranego	
ciepła	i	wielkości	sprzedaży.
Należy	zauważyć	trafność	podjętej	decyzji	

w	sprawie	monitorowania	wideokamerami	bu-
dynków	osiedla,	co	znalazło	odbicie	w	spadku	
kosztów	dewastacji	w	2015	roku.	Nie	zwalnia	nas	
to	jednak	z	czujności	wobec	obcych	osób,	których	
zachowanie	wzbudza	nasz	niepokój.
Rada	Osiedla	zaakceptowała	inicjatywę	miesz-

kańców	budynku	przy	ul.	Katowickiej	65	i	podjęła	
uchwałę	o	wprowadzeniu	ochrony	obchodowej	
w	godzinach	nocnych.	Wprowadzenie	ochrony	
podniosło	poczucie	bezpieczeństwa	w	budynku	
oraz	przyczyniło	się	do	osiągnięcia	prawie	zero-
wych	kosztów	dewastacji.
Analiza	sytuacji	finansowej	to	główne	zadanie	

Komisji	Ekonomicznej.	W	2015	roku	jej	członko-
wie	odbyli	9	spotkań,	podczas	których	w	oparciu	
o	dane	udostępnione	przez	Administrację	szczegól-
ną	uwagę	poświęcali	pozycji		kosztów		i	wpływów	
na	fundusz	remontowy,	eksploatację,	analizie	
wyników	rozliczeń	wody	i	centralnego		ogrzewania	
oraz	ponoszonych	kosztów	z	tego	tytułu.	

(Dokończenie na str. 10)
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SpRaWOzdaniE RadY OSiEdLa „CEnTRUM-i” KSM 
z dziaŁaLnOŚCi W 2015 ROKU

(Dokończenie ze str. 9)

Oczywistym	jest	fakt,	że	na	wielkość	opłat	
mają	wpływ	koszty	oraz	czynniki	zewnętrzne,	tj.	
podatki,	ceny.	Wysokość	zadłużenia	w	opłatach	
za	używanie	lokali	również	ma	duże	znaczenie,	
ponieważ	pomniejsza	realne	przychody	Osiedla.	
Istotnym	zadaniem	Komisji	Ekonomicznej		przy	

współpracy	z	Administracją	Osiedla	jest	kalku-
lacja	stawek	z	tytułu	opłat	za	użytkowanie	lokali		
w	zasobach	Osiedla,	które	stanowią	podstawę	do	
sporządzania	założeń	i	planów	gospodarczych	
na	2016	rok.	
Mając	na	uwadze	dobrą	sytuację	finansową	

Osiedla,	nie	zaszła	w	2015	roku	potrzeba	zwięk-
szenia	stawek	opłat	z	wyjątkiem	opłaty	na	konser-
wację	dźwigów,	na	wielkość	której	mają	wpływ	
czynniki	niezależne	od	Spółdzielni.		
	Komisja	Ekonomiczna	szczególną	uwagę	zwra-

cała	na	saldo	wydatków	i	wpływów	z	tytułu	energii	
elektrycznej	w	pomieszczeniach	ogólnego	użytku	
i	ciągach	komunikacyjnych	oraz	z	tytułu	funduszu	
remontowego	„B”.	Stawki		tych	opłat	uchwałą	
Rady	Osiedla	zostały	obniżone	od	1	stycznia	
2015	roku	i	z	satysfakcją	chcemy	podkreślić,	że		
decyzja	ta	była	w	pełni	uzasadniona.	Osiedle	nadal	
notuje	nadwyżkę	wpływów	nad	kosztami,	tak	na	
eksploatacji,	jak	i	na	remontach.	
Na	podstawie	analizy	sytuacji	finansowej,	Rada	

Osiedla	zdecydowała,	że		stawki	opłat,	na	które	ma	
wpływ,	pozostaną	na	dotychczasowym	poziomie,	
a	plany	i	zamierzenia	na	2016	rok	będą	realizowane	
w	ramach	posiadanych	środków.	

Podstawowym	celem	Komisji	Społeczno-Kul-
turalnej	była	współpraca	przy	opracowywaniu	
planu	działalności	społeczno-kulturalnej	oraz	
pomoc	w	jego	realizacji	kierownikowi	Klubu	
Spółdzielczego	„Centrum”.		Komisja	odbyła	 
14	spotkań,	na	które	zostało	wysłane	130	zapro-
szeń	do	osób	zalegających	z	opłatami	za	lokale	
mieszkalne	za	okres	powyżej	dwóch	miesięcy.	
Członkowie	Komisji	wraz	z	pracownikami	

Administracji,	po	rozeznaniu	sytuacji,	mogą	na	
takim	spotkaniu	z	zaproszonym	„dłużnikiem”	
wskazać	drogę		wyjścia	z	obecnej	sytuacji	oraz	
ewentualne	skutki	niepodjęcia	przez	takie	osoby	
żadnych	działań,	które	mogą	doprowadzić	nawet	do	
licytacji	zajmowanego	mieszkania.	Rada	Osiedla	
w	ramach	posiadanych		kompetencji	zaopiniowała	
i	skierowała	do	Rady	Nadzorczej	3,	a	do	Zarządu	
Spółdzielni	7	wniosków	dotyczących	osób	zadłu-
żonych	z	tytułu	niewnoszenia	opłat	za	mieszkanie	
o	wdrożenie	procedur	w	celu	wyegzekwowania	
zadłużeń,	włącznie	z		pozbawieniem	członkostwa	
w	Spółdzielni.
Rada	Osiedla	na	bieżąco	monitoruje	poziom	

zadłużenia	użytkowników	mieszkań	i	lokali	użyt-
kowych.	Optymistycznym	jest	fakt,	że	zadłużenie	
lokali	mieszkalnych	w	okresie	bieżącego	roku	
zmniejszyło	się	o	ok.	100	tys.	zł.		
Większość	mieszkańców,	to	osoby	odpowie-

dzialne,	które	wywiązują	się	z	obowiązku	termino-
wego	regulowania	opłat,	co	pozwala	na	realizację	

planów	gospodarczych	i	tym	samym	zapewnienie	
bezpieczeństwa	wymaganego	przepisami	prawa.
Osiedle	„Centrum-I”	to	jedno	z	osiedli	KSM,	

w	którym		mieści	się	placówka	społeczno-kultural-
na	tj.	Spółdzielczy	Klub	„Centrum”.	W	zasobach	
KSM	działa	6	takich	placówek,	realizując	zadania	
w	zakresie	kultury.	Bliskie	sąsiedztwo	Miejskiego	
Domu	Kultury	„Koszutka”	nie	ułatwia	nam	tego	
zadania,	podnosząc	poprzeczkę.	W	ramach	po-
siadanych	środków	finansowych,	których	ubywa	
z	roku	na	rok	ze	względu	na	mniejszą	ilość	osób	
będących	członkami	Spółdzielni,	środki	na	realiza-
cję	zadań	merytorycznych	kurczą	się,	co	stanowi	
nie	lada	wyzwanie	dla	Kierownika	Klubu	Ireny	
Borówki.	Klub	ma	swoich	stałych	bywalców,	
jak	również	nowych	uczestników	zajęć	,	imprez	
okolicznościowych	-	takich	jak:	Dzień	Dziecka,	
spotkanie	z	Mikołajem,	Dzień	Matki,	Dzień	Babci	
i	Dziadka,	Wigilia	dla	osób	samotnych,	„Akcja	
Zima”.		Klub	nasz	również	daje	możliwość	spotkań	
osobom	niepełnosprawnym	na	prośbę	Katowickie-
go	Związku	Inwalidów	Narządu	Ruchu.
Zapraszamy	wszystkich	mieszkańców	do	aktyw-

nego	spędzania	czasu	w	klubie	w	sekcjach	stałych,	
takich	jak	gimnastyka,	śpiew,	gra	w	brydża	jak	
i	ww.	spotkaniach	świątecznych.	Istnieje	również	
odpłatna	możliwość	wynajmu	sali	w	klubie	na	
zorganizowanie	konferencji,	szkoleń,	czy	rodzinnej	
imprezy.	Zachęcamy	osoby,	które	chcą	w	miłej	
atmosferze	spędzić	wolny	czas	do	zapoznania	się	
z	ofertą	Klubu.
Szczegółowa	realizacja	planu	działalności	

społeczno-kulturalnej	zostanie	przedstawiona	
w	oddzielnym	sprawozdaniu.

Przedstawiciele	Osiedla	poprzez	uczestnictwo	
w	spotkaniu	Zarządu	KSM	z	Prezydentem	Miasta	
Katowice	Marcinem	Krupą	i	członków	organi-
zacji	samorządowych	i	Rady	Miasta,	które	miało	
miejsce	26	marca	2015	roku,	zgłosili	nurtujące	
problemy	dotyczące	zarówno	naszego	osiedla,	
jak	i	dzielnicy.	Poruszono	m.	in.	temat	remontu	
ulicy	Czerwińskiego,	konieczność	zakończenia	
budowy	ulicy	Dudy	Gracza	i	połączenia	z	ulicą	
Katowicką,	regulację	świateł	na	skrzyżowaniu	Al.	
Korfantego	z	ul.	Misjonarzy	Oblatów	i	Katowicką,	
zwiększenie	aktywności	Straży	Miejskiej	i	Poli-
cji	w	dzielnicy,	problem	parkowania	na	osiedlu	
podczas	organizacji	imprez	w	Spodku,	utrzymanie	
porządku	przed	lokalami	handlowymi	od	Ronda	
do	ul.	Sokolskiej.
Członkowie	 Rady	 Osiedla	 uczestniczyli	 

w	II.	części	Walnego	Zgromadzenia	KSM,	które	
odbyło	się	18	czerwca	2015	r	w	Centrum	Kultury	
im.	Krystyny	Bochenek	w	Katowicach,	podczas	
którego	zapadają	ważne	decyzje	dotyczące	przy-
szłych	działań	Spółdzielni.	Obrady	przebiegały	
bardzo	sprawnie,	w	głównej	mierze	dzięki	właś- 
ciwemu	doborowi	osób	prowadzących	i	elektro-
nicznemu	głosowaniu.

	Członkowie	Rady	Osiedla	pełnili	dyżury,	które	
odbywały	się	w	każdy	ostatni	wtorek	miesiąca,	
według	ustalonego	harmonogramu	(z	wyjątkiem	
miesięcy	wakacyjnych,	w	których	dyżury	RO	
są	zawieszone).	Jednak	niewielu	mieszkańców	

skorzystało	z	tej	formy	kontaktów	z	Radą	Osiedla,	
a	przecież	po	to	jesteśmy,	aby	wysłuchać	sugestii,	
propozycji	i		pomóc	w	konfliktowych	sytuacjach,	
które	mogą	zaistnieć.
Rada	Osiedla	podjęła	takie	interwencje	w	spra-

wie	niestosownego	zachowania	jednego	z	miesz-
kańców	budynku	przy	ul.	Ordona	20,	którego	
agresywne	-	głównie	pod	wpływem	alkoholu	
-	zachowania	w	stosunku	do	pozostałych	mieszkań-
ców,	drobne	dewastacje	oraz	złośliwości	stanowią	
poważną	uciążliwość	i	powód	do	licznych	skarg	
składanych	do	Administracji	i	członków	RO.	
Sytuacja,	w	jakiej	znalazł	się	chory	i	samotny	
mieszkaniec	naszego	Osiedla	została	zgłoszona	
odpowiednim	służbom.	
Pragniemy	również	poinformować	mieszkań-

ców,	że	w	wyniku	wyborów,		które	odbyły	się	
w	dniu	1	marca	2015	roku	do	powołanej	w	dzielni-
cy	Rady	Jednostki	Pomocniczej	nr	12	„Koszutka”	
zostali	m.	in.	wybrani		Beata	Latkowska	i	Wie-
sław	Żądło,	którzy	są	mieszkańcami	naszego	
osiedla.	

Składamy	podziękowania	Zarządowi	KSM,	
kierownikowi	Administracji	Markowi	Szarej-
ce,		wszystkim	pracownikom	spółdzielni	oraz	
Mieszkańcom	Osiedla	„Centrum-I”		za	współpracę	
w	minionym	roku	i	w	upływającej	kadencji.	

Zapraszamy	Mieszkańców	do	uczestnic-
twa	w	Zebraniu	Osiedlowym		w	poniedziałek,	 
23	listopada	2015	roku,	które	rozpocznie	się	
o	godz.	1600	w	sali	konferencyjnej	KSM	przy	
ul.	Klonowej	35c.

Bardzo	gorąco	zapraszamy	do	udziału	w	tym	
Zebraniu.	Jeżeli	jesteście	Państwo	niezadowo-
leni	z	dotychczasowej	pracy	Rady	czy	Admi-
nistracji	jest	to	doskonała	okazja	wskazania	
na	istniejące	mankamenty	i	wypracowania	
sposobu	ich	usunięcia.	Jeśli	jesteście	zadowoleni	
powinniście	Państwo	przyjść	tym	bardziej.	
Tegoroczne	Zebranie	Osiedlowe,	to	zebranie	
przede	wszystkim	wyborcze.	Nie	można	do-
puścić,	by	przy	niskiej	frekwencji	do	przyszłej	
Rady	wybrano	osoby	przypadkowe,	nieprzygo-
towane	do	pełnienia	tej	odpowiedzialnej	funkcji.	
O	większości	stawek	opłat	za	korzystanie	z	lo-
kalu	zależnych	od	Spółdzielni	decyduje	właśnie	
Rada	Osiedla.	Podobnie	decyduje	o	właściwym	
wydatkowaniu	zgromadzonych	środków	na	
poszczególne	pozycje	eksploatacji	i	funduszu	
remontowego	część	„B”,	rozdzielając	je	spra-
wiedliwie	pomiędzy	potrzeby	mieszkańców	
wszystkich	naszych	budynków.	A	te	są	zawsze	
większe	od	możliwości	finansowych.	Dobra,	
również	pod	względem	finansowym	,	pozycja	
naszego	Osiedla	nie	bierze	się	znikąd.	To	wynik	
przemyślanych	decyzji	opartych	o	stosowną	
wiedzę	i	zaangażowanie.	Mandat	musi	trafić	do	
właściwych	osób	i	właśnie	o	tym	zadecydujecie	
Państwo	poprzez	mądry	i	przemyślany	wybór.	

     
 Rada Osiedla „CentRum-i”
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(Dokończenie na str. 12-13)

SpRaWOzdaniE z dziaŁaLnOŚCi gOSpOdaRCzEJ
adMiniSTRaCJi OSiEdLa „CEnTRUM-i” za 2015 ROK

SZANOWNI	MIESZKAńCy!

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

za	2015	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	użyt-
kowymi	o	powierzchni	użytkowej	1.379	m2.

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

Na wykresie powyżej zobrazowano strukturę 
lokali mieszkalnych w zasobach osiedla zgodnie 
z tytułem prawnym (dane na dzień 30.10.2015 r.):

Zadania,	obejmujące	obsługę	1001	lokali	miesz-
kalnych	zamieszkałych	przez	ok.	1400	osób, re-
alizowane	były	przez	4	pracowników	biurowych	
oraz	3	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	budyn-
ków,	jak	i	w	lokalach,	konserwacja	i	kontrole	
działania	hydroforni,

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

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	wykonanie	
robót	budowlanych	wykonawcom	zewnętrz-
nym	i	zakładom	celowym	KSM,			

Spółdzielcze lokatorskie
2,20%

Spółdzielcze własnościowe
64,04%

Odrębna własność
33,77%

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

n	 comiesięczne	sprawdzanie	faktur	pod	wzglę-
dem	merytorycznym,	formalnym	i	rachun-
kowym,	 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	roz-
łożeniu	przez	gospodarzy	środków	na	gryzonie	
w	korytarzach	piwnicznych	we	wszystkich	
budynkach	mieszkalnych,

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	2015	
roku	konserwatorzy	wykonali	-		948	różnego	
rodzaju	napraw	i	usług,	które	dotyczyły	robót	
ogólnobudowlanych,	malarskich,	dekarskich,	
stolarskich,	ślusarskich,	elektrycznych	i	hy-
draulicznych).

Administracja	również	na	bieżąco	współpraco-
wała	z	Radą	Osiedla	„Centrum	I”	we	wspólnym	
realizowaniu	zadań	oraz	rozwiązywaniu	proble-
mów		osiedla	oraz	konfliktów	sąsiedzkich.	

W	przypadku	prac	ogólnoadministracyjnych	
wyszczególnić	można:	

n	 zarejestrowanie	1412	pism	(w	tym	od	miesz-
kańców	252),	które	załatwiono	bez	nieuzasad-
nionej	zwłoki,

n	 rejestrację	bardzo	dużej	ilości	zmian	osobo-
wych	w	lokalach	mieszkalnych,	

n	 przyjmowanie	zgłoszeń	dotyczących	usterek	
w	lokalch	mieszkalnych	i	użytkowych,	które	
bezwłocznie	były	usuwane	przez		konser-
watorów	zatrudninych	w	Administracji	lub													
pracowników	Zakładów	Celowych	Spółdziel-
ni.

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	oraz	utrzyma-
nie	obiektów	i	powiązanej	z	nimi	infrastruktury	we	
właściwym	stanie	technicznym,	aby	w	najwięk-
szym	stopniu	wyeliminować	potencjalne		zagro-
żenie	dla	życia	i	zdrowia	osób	zamieszkujących.

Realizacja	zadań	związanych	z	eksploatacją	
zasobów	w	znacznym	stopniu		wynika	z	kierun-
ków	działania	Spółdzielni	przyjętych	przez	Walne	
Zgromadzenie	oraz	obowiązujących	wymogów	
prawa,		oczekiwań	użytkowników	oraz		możli-
wości	finansowych	Osiedla	opartych	na	rachunku	
kosztów	i	wpływów.
Wydatki	związane	z	eksploatacją	w	dużej	mierze	

pozostają	w	sferze	niezależnej	od	Administracji	
i	Rady	Osiedla.	Ich	ciężar	implikują	czynniki	ze-
wnętrzne,	a	decydują	o	tym	między	innymi	władze	
samorządowe	oraz	przedsiębiorstwa	świadczące	
usługi	dla	Spółdzielni.	Wysokość	przedmiotowych	
kosztów	wynika	w	dużym	stopniu	od	skali	realiza-
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cji	tych	usług,	ilości	zużywanych	mediów,	wiel-
kości	zarządzanych	nieruchomości	oraz	obciążeń	
wynikających	z	przepisów	prawa	(opłaty,	podatki,	
prowizje	itp.).	W	grupie	kosztów	niezależnych	
zawiera	się	szereg	znanych	wszystkim	pozycji:

n	 wywóz	odpadów	komunalnych,

n	 zużycie	wody	i	odprowadzenie	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,	podatki	i	inne	obligatoryjne	
obciążenia,	np.	VAT,	PFRON	i	inne,

n	 opłaty	i	prowizje	bankowe.

	 Sumaryczne	wpływy	 związane	 z	 pokry-
ciem	kosztów	eksploatacji	dla	naszego	osiedla	 
(wg	naliczeń)	wyniosły	2.323.187 zł,	w	tym:

n	 z	lokali	mieszkalnych	 																						2.122.677 zł,

n	 z	garaży	 	 																												39.446 zł,

n	z	lokali	użytkowych	i	reklam																			129.606	zł,

n	 z	bilansu	otwarcia		 																				279.618	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	30.10.2015	r.	wyniosło	556.171	zł.

Jednocześnie	dość	istotną	pozycję	w	przycho-
dach	stanowiły	wpływy	pozyskane	z	najmu	lokali	
użytkowych	lub	powierzchni	pod	nośniki	rekla-
mowe	(billboardy),	które	zasiliły	Osiedle	kwotą	
129.606	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

772.296	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	2015	
roku	usług,	a	także	partycypacji	w	utrzymaniu	
w	gotowości	w	ramach	pogotowia	–	Serwisu	
Technicznego	KSM	 													284.850	zł 

	 (szczegółowo	o	kosztach	kontroli	technicznych	
piszemy	dalej),

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	przedmiotów	nietrwałych,	usług	telefonicz-
nych,	bankowych	i	innych)													336.272	zł

n	 utrzymanie	terenów	Osiedla,	w	tym	pielęgnacja	
zieleni,	odśnieżanie,	usługi	porządkowo-czy-
stościowe	gospodarzy	budynków			202.189	zł

n	 wywóz	nieczystości	stałych											240.040	zł

n	 energia	elektryczna	we	wspólnych	częściach	
nieruchomości	(poza	lokalami)								55.815	zł

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

121.266 zł

n	 opłaty	publiczno-prawne,	 tzn.	 opłaty	 za	
wieczyste	użytkowanie	terenów	oraz	suma	
odprowadzanych	do	gminy	podatków	od	nie-
ruchomości	

63.612 zł

n	 odczyty	wodomierzy	w	lokalach	mieszkal-
nych,	użytkowych,	pomieszczeniach	ogólnego	
użytku,	garażach	i	przeprowadzenie	rozliczeń	
zużycia	wody	 					 																12.137	zł

n	 pozostałe	koszty,	obejmujące	wydatki	nie	
występujące	cyklicznie,	w	tym	koszty	ubezpie-
czenia,	PFRON,		koszty	dewastacji,	wymiany	
źródeł	światła	itp.	 														179.038	zł

Podane	wyżej	składniki	określone	na	podstawie	
wykonania	za	trzy	kwartały	z	doszacowaniem	
za	IV	kwartał	br.	wygenerowały	w	2015	roku	
kwotę	łączną	kosztów	eksploatacji	wynoszącą																													
2.211.700 zł.

Na wykresie powyżej 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,	ponieważ	o	stawce	

decyduje	Rada	Miasta	Katowice,	a	dodatkowo	
jesteśmy	obarczeni	kosztami	odczytów	i	rozlicze-
nia	jego	zużycia).	Duże	znaczenie	mają	również	
obligatoryjne	przeglądy	techniczne	budynków,	
budowli	małej	architektury	wraz	z	robotami	kon-
serwacyjnymi	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	

                   23.919 zł

n	 kontrola	instalacji	gazowej													18.722	zł

n	 kontrola	przewodów	kominowych	(spalino-
wych	i	wentylacyjnych)	 																14.961	zł

n	 kontrola	instalacji	elektrycznej									17.250	zł

n	 badania	techniczne	dźwigów	osobowych	przez	
Urząd	Dozoru	Technicznego														7.032 zł

n	 przegląd	instalacji	ppoż.	(oddymianie,	tzw.	
„suche	piony”,	hydranty)																		10.100	zł

n	 kontrola	gaśnic		 																					630	zł

W	celu	zapewnienia	utrzymania	i	poprawy	stanu	
estetyki	zewnętrznej	przestrzeni	zamieszkania,	
zwłaszcza	terenów	zielonych	(trawniki,	drzewa,	
krzewy),	zlecono	ZakładowiCiepłowniczemu	
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:	13.134	zł

Ponadto	przeprowadzono	jeszcze	następują-
ce	działania:

n	 deratyzację	(teren	całego	osiedla	-	dwukrotnie)	

	koszt:	703	zł

n	 dezynsekcję,	czyszczenie	zsypów	w	budynkach	
przy	u.	Katowickiej	65,	Ordona	20,	20A

koszt:	2.768 zł     

9,58%

22,01%

8,12%

5,76%

6,84%

1,59%
3,46%

1,81%

0,35%
35,39%

5,10%

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
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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.

Opracowywanie,	ustalanie	priorytetów,	kate-
goryzacja	i	realizacja	planu	remontów	w	2015	r.	
uwarunkowane	były	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	robót	remontowych	Osiedla	ujętych	
w	Planie	Remontów	z	funduszu	„B”	przyję-
tym	przez	Zebranie	Osiedlowe	i	zatwierdzo-
nym	Uchwałą	Rady	Osiedla	Nr	11/2014	z	dnia	
10.12.2014	r.	został	zrealizowany	w	2015	r.	w	ca-
łości,	w	kwocie	1.120.128	zł	.
Planowane,	nominalne	wpływy	na	część	„B”	

funduszu	remontowego	wyniosły	1.550.002	zł,	 
(w	 tym	 bilans	 otwarcia	 2015	 r.	 w	 kwocie	
693.668	zł).

Realizacja	zadań	ujętych	w	Planie	Remontów	
2015	roku	przedstawia	się	następująco:

n	 wymiana	stolarki	okiennej:
–	 realizowana	w	lokalach	mieszkalnych

koszt:	5.625	zł
–	 realizowana	w	lokalach	użytkowych	

koszt:	3.820	zł
–	 refundacja	wymiany	stolarki	okiennej	zre-

alizowanej	przez	użytkowników	lokali	we	
własnym	zakresie	 				koszt:	16.529	zł

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

schodowych	budynku	przy	ul.	Grażyńskiego					
15-15A		 	 								koszt:	7.617	zł

–	 remont	podestów	przed	wejściami	do	klatek	
schodowych	budynku	przy	ul.	Sokolskiej	
46-48		 																								koszt:	7.617	zł  

n roboty	malarskie:
–	 remont	korytarzy	i	klatki	schodowej	piętra	

od	XVI	do	IX	włącznie	w	budynku	przy	ul.	
Katowickiej	65																koszt:	132.250,65	zł

n				roboty	elewacyjne	:
–	 wymiana	uszkodzonych	przez	ptactwo	kratek	

wentylacyjnych	stropodachów	w	budynkach		
całego	osiedla	 	 						koszt:	17.097	zł

n	 mała	architektura:
–			 remont	podjazdu	do	garaży	wbudowanych	

(strona	północna)	oraz	chodnika	(strona	za-
chodnia)		budynku	przy	ul.	Sokolskiej	46	-	48

koszt:	29.950	zł
–	 remont	chodników	oraz	schodów	terenowych	

przy	budynku	Ordona	20								koszt:	22.700	zł
–	 wymiana	piaskownic	pomiędzy	budynkami	

Grażyńskiego	7-7A	–	9-9A,	11-11a	–	13-13a,	
						Ordona	20-20A		 						koszt:	11.104	zł
–	 renowacja	terenów	zielonych	pomiędzy	bu-

dynkami	Grażyńskiego	7-7A	–	9-9A,	11-11a	
–13-13a	 																						koszt:	37.435	zł

–	 remont	podjazdu	do	garaży	wbudowanych	
(strona	wschodnia)	oraz	chodników	wokół-
budynku	Ordona	20A													koszt:	87.000	zł

n	 remonty	dźwigów:
–	 remonty	dźwigów	osobowych		w	budynkach	

Grażyńskiego	11,	13,	15A,	Ordona	20	oraz	
Sokolska	46	 																				koszt:	106.570	zł

n			oprócz	robót	zaplanowanych	wykonano	do-
datkowo	roboty	remontowe	dotyczace	napraw	
bieżących	dźwigów	wynikających	z	awarii	
eksploatacyjnej,	dewastacji	lub	zaleceń	Urzędu	
DozoruTechnicznego	 					koszt	:	39.687	zł

–	 inne:

n	 przesunięcie	środków	do	części	„A”	Fundu-
szu	Remontowego	–	przyspieszenie	spłaty	
zobowiązań	nieruchomości	budynkowych	
usytuowanych	w	osiedlu								koszt:	98.770 zł

n	 odpis	na	fundusz	interwencyjny
koszt:	10.870	zł

Lp. Adres budynku Zadłużenie na 
budynek [zł]

Średnie zadłużenie 
na mieszkanie
[zł/mieszkanie]

1 Grażyńskiego 7-7A 7846 95
2 Grażyńskiego 9-9A 5613 66
3 Grażyńskiego 11-11A 14365 160
4 Grażyńskiego 13-13A 29253 340
5 Grażyńskiego 15-15A 8862 97
6 Sokolska 46-48 10725 126
7 Czerwińskiego 8 7097 145
8 Ordona 20 79592 603
9 Ordona 20A 17827 138
10 Katowicka 65 37661 220

n	 spłata	kredytu	za	wymianę	dźwigów
koszt:	5.000	zł

n	 remont	korytarzy	i	klatki	schodowej	piętra	od	
VIII	do	I	włącznie	oraz	piwnic	w	budynku	
przy	ul.	Katowickiej	65	(	Uchwała	Nr	2/2015	
Rady	Osiedla	z	dnia10.06.2015),

koszt:	128.186,17	zł	
n	 wykonanie	projektu	technicznego	wymiany	

ślusarki	stalowej	wejścia	głównego	do	bu-
dynku	Katowicka	65	oraz	wynikająca	z	tego	
potrzeba	przeniesienia	i	wymiany	kasety	ze-
wnętrznej	domofonu																koszt:	5.190	zł

Należy	również	nadmienić,	że	z	funduszu	re-
montowego	„A”	w	ramach	realizacji	Strategii	
Ekonomicznej	Spółdzielni,	w	budynku	mieszkal-
nym	położonym	przy	ulicy	Sokolskiej	46-48	został	
wykonany	remont	kapitalny	instalacji	centralnego	
ogrzewania,	natomiast	w	budynkach	przy	ul.	Gra-
żyńskiego	13,	15A,	Ordona	20	dofinansowano	
wymianę	dźwigów	osobowych	w	wysokości	50%	
kosztów.
Wzmiankowane	już	wyżej	zadłużenie	z	tytułu	

niewnoszenia	opłat	miesięcznych	za	lokale	(po-
mniejszające	realne	wpływy	dla	Spółdzielni)	zma-
lało	w	porównaniu	z	rokiem	ubiegłym	o	22,70% 
i	wyniosło	na	dzień	31.10.2014	r.	556.171	zł, 
w	tym:

n	 dla	lokali	mieszkalnych	 														218.843 zł
n	 dla	lokali	użytkowych	 														330.409	zł
n	 dla	garaży	 	 																		4.715 zł
n	 reklamy	 	 																		2.204 zł

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

Administracja	Osiedla	we	współpracy	z	Radą	
Osiedla	organizowała	i	uczestniczyła	cyklicznie	
w	spotkaniach	z	użytkownikami	lokali	posiada-
jącymi	zadłużenia	z	tytułu	niewnoszenia	opłat	
miesięcznych.	W	tym	celu	zorganizowano	7	spot- 
kań,	na	które	zaproszono	130	osób,	z	których	na	
takie	spotkania	przybyły	zaledwie	3 osoby.	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	
dalszych	bardziej	restrykcyjnych	kroków	włącznie	
z	pozbawieniem	członkostwa	w	Spółdzielni,	były	
kierowane	do	Zarządu	i	Rady	Nadzorczej	Spół-
dzielni.

Kierownik Administracji 
Osiedla „Centrum-I”
mgr inż. maRek szaRejkO
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zaŁOŻEnia dO pROJEKTU pLanU dziaŁaLnOŚCi  
gOSpOdaRCzEJ OSiEdLa „CEnTRUM-i’’ na 2016 ROK

Zarówno	plan	założeń	ekonomiczno–gospo-
darczych	na	rok	2016,	jak	i	projekt	planu	
remontów	Osiedla	„Centrum-I”	zostały	

pozytywnie	zaopiniowanie	na	posiedzeniu	Rady	
Osiedla	w	dniu	28	października	2015	r.
Poniższe	dane	obrazują	zakres	i	kierunek	dzia-

łań,	jakie	będą	realizowane	w	roku	2016.	
Opracowanie	projektu	założeń	planu	remontów	

na	rok	2016	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	2016	wyniosą	974.890,00	
zł,	natomiast	nominalne	wpływy	winny	zamknąć	
się	kwotą	1.625.100	zł,	w	tym	bilans	otwarcia	
w	wysokości	760.250	zł.
					Zadania	rzeczowe	w	ramach	dostępnych	środ-

ków	finansowych	przedstawiają	się	następująco:

1.	 Wymiana	stolarki	okiennej
koszt	ogółem	85.000	zł 

	 w	tym	:
n	 realizowana	przez	Spółdzielnię	w	mieszka-

niach	–	50.000	zł,
n	 realizowana	przez	członków	we	własnym	

zakresie,	koszty	refundacji	–	35.000	zł.

2.		Wymiana	stolarki	drzwiowej	realizowanej	
przez	Spółdzielnię 

koszty	ogółem	30.000	zł,
 w	tym	:
n w	klatkach	schodowych	i	pomieszczeniach	

ogólnego	użytku	–	25.000	zł,
n  do	mieszkań	–	5.000	zł.
3.			Roboty	malarskie

koszt	ogółem	230.000	zł	
	 w	tym :
n	 remont	klatek	schodowych	w	budynku	Gra-

żyńskiego	15-15A		–	115.000	zł,
n remont	klatek	schodowych	w	budynku	So-

kolska	46-48		–	115.000	zł.
4.			Roboty	elektryczne	koszt	ogółem	157.920	

zł,	dotyczące	wymiany	aluminiowych	pionów	
elektrycznych	na	miedziane	z	wyprowadze-
niem	liczników	energii	elektrycznej	z	miesz-
kań	na	w	budynkach	przy	ul.	Grażyńskiego	
15-15A,	Ordona	20,	Ordona	20A.

5.				Roboty	elewacyjne							koszt	ogółem	50.000	zł 
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	 w	tym	:
n bieżące	naprawy	–	20.000	zł,
n	 wymiana	ślusarki	stalowej	w	elewacji	fron-

towej	–	30.000	zł.
6.			Mała	architektura	koszt	ogółem	25.000	zł, 

w	tym	:
n	 renowacja	terenów	zielonych	pomiędzy	budyn-

kami	Grażyńskiego	9-9A	–	11-11A	-15.000	zł,
n	 doposażenie	terenów	zielonych	w	ławki	parko-

we	oraz	betonowe	kosze	na	odpady	–	10.000	zł.
6.				Remonty	dźwigów  

koszt	ogółem	336.100	zł 
	 w	tym:
n	 wymiana	dźwigu	osobowego	w	budynku	przy	

ul.	Grażyńskiego	7A		–	65.000	zł	(zgodnie	ze	
Strategią	Ekonomiczną	KSM),

n	 modernizacja	dźwigu	osobowego		w	budynku	
przy	ul.	Grażyńskiego	9	–55.000	zł	(100%	
kosztów	z	środków	własnych	osiedla),

n	 modernizacja	dźwigu	osobowego	w	budynku	
przy	ul.	Grażyńskiego	11	–	55.850	zł	(100%	
kosztów	z	środków	własnych	osiedla),

n	 spłata	rat	za	modernizację	dźwigu	osobowego	
w	2015	w	budynku	przy	Grażyńskiego	13,	
15A,	Ordona	20	–	87.000	zł,

n	 spłata	rat	za	modernizację	dźwigu	osobowego	
w	2015	w	budynku	przy	ul.		Grażyńskiego	
11A,	Sokolska	46	–	40.600	zł,

n	spłata	kredytu	wymiany	dźwigów	w	budynkach	
przy	Grażyńskiego	15,	Sokolska	48	-	3.500	zł

n	 remonty	bieżące	dźwigów	osobowych	wy-
nikające	z	awarii	i	zaleceń	UDT	(na	terenie	
osiedla)	–	30.000	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
n	 awarie	pionów	wod-kan	oraz	pokryć	dacho-

wych	po	upływie	gwarancji													50.000	zł

W	przypadku	eksploatacji	podstawowej	prze-
widziano	po	stronie	kosztów	następujące	kwoty:	
–	 koszty	gospodarki	zasobami	mieszkaniowymi	

i	utrzymania	nieruchomości	
 4.530.603	zł	

 (patrz wykres powyżej), w	tym,	m.	in.:

n	 zimna	woda	i	odprowadzenia	ścieków	
788.190	zł

n	 wywóz	nieczystości	stałych											251.110	zł
	 koszty	c.	o.	 	 											1.395.236	zł
n	 konserwacje	i	kontrole	techniczne	 	

500.880	zł
n	 energia	elektryczna	(poza	lokalami)		

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

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

221.285	zł
n	 obsługa	administracyjna	osiedla				233.584	zł
n	 ubezpieczenia	rzeczowe	i	majątkowe	

23.700	zł
n	 koszty	eksploatacji	lokali	użytkowych	

105.170	zł
n	 koszty	eksploatacji	garaży														62.428	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:	18.760 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	spalino-

wych	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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(Dokończenie na str. 16)

W Osiedlu	„Centrum	I-1”	działalność	społecz-no-kulturalna	jest	prowadzona	przez	Klub	
Spółdzielczy	„Centrum”	przy	ul.Grażyń-

skiego	9a.	Działalność	klubu	poprzez	współpracę	na	
płaszczyźnie	społeczno-kulturalnej,	otwartą	formę	
i	różnorodność	działań,	organizację	imprez,	spotkań	
oraz	zajęć	w	sekcjach	stałych	jest	prowadzona	
i	kierowana	do	mieszkańców		nie	tylko	z	Osiedla	
„Centrum”,	ale	również	do	mieszkańców	z	innych	
osiedli	naszej	Spółdzielni.	
Klub	„Centrum”	pełni	rolę	miejsca	spotkań	

kulturalnych,	a	poprzez	muzykę,	sztukę,	zajęcia	
rekreacyjne,	koła	zainteresowań	jest	miejscem	
wypoczynku,	relaksu,	rozrywki,	zabawy,	dobrego	
samopoczucia,	miejscem	do	realizacji	swoich	za-
interesowań,	umiejętności,	możliwości	prezentacji	
swojej	twórczości	i	pasji,	a	przede	wszystkim	od-
skocznią	od	codzienności	i	samotności,	miejscem	
integracji	międzysąsiedzkiej.
W	2015	r.	odbyły	się	93	imprezy,	z	których	

skorzystało	łącznie	1519	uczestników.

SPRAWOZDANIE 
z dziaŁaLnOŚCi 

SpOŁECznO-
KULTURaLnEJ

KLUbU „CEnTRUM” 
KSM za 2015 ROk
W	ramach	„Akcji	Zima”	i	„Akcji	Lato”	obejmują-

cych	miesiące:	styczeń,	luty,	marzec,	lipiec,	sierpień	
i	wrzesień	zorganizowano:	pod	hasłem	„Wypoczy-
nek	z	Klubem”:	spotkania	noworoczne	z	formą	
taneczną	pod	hasłem:	„Taneczny	krok	w	Nowy	
Rok”;	spotkania	opłatkowe,	wieczory	kolędowe	
pod	tytułem:	„Hej,	kolędo	leć”	z	udziałem	naszych	
zespołów	śpiewaczych	„Wesołe	Kumoszki”	i	„Alle	
Babki”,	zimowe	i	wiosenne	spotkania	integrujące	
osoby	niepełnosprawne	narządu	ruchu;	zabawy	
karnawałowe	z	konkursami	pod	hasłem:	„Ostat-
ki”,	„Karnawałowy	Balonik”;	gościnne	występy	
karnawałowo-noworoczne	w	połączeniu	z	obcho-
dami	Dnia	Babci	i	Dziadka;	imprezy	rozrywkowe	
i	okolicznościowe	z	okazji	„Tłustego	Czwartku”,	
„Walentynek”,	„Dnia	Śledzia”	z	degustacją	potraw	
z	śledzi	i	sałatek;	pod	hasłem:	„W	zimowej	szacie”-	
noworoczne	spacery	po	Parku	Muchowiec,	pod	
hasłem:	„Szlakiem	białego	puchu”		-	wędrówki	z	kij-
kami	nordic	walking	trasami	leśnymi	na	Giszowcu,	
wiosenne	spacery	pod	hasłem:	„Szlakiem	wiosennej	
trawki”	po	Dolinie	Trzech	Stawów	i	Muchowcu;	
rozgrywki	zimowe	w	brydża	pod	tytułem:	„Zimowy	
pass”,	cykl	zimowych	spotkań	pod	tytułem:	„Moje	
podróże”	wzbogacone	prezentacjami	fotograficzny-
mi,	dzięki	którym	odwiedziliśmy	kraje	śniegu,	jak	
Laponię-Finlandię,	Norwegię-Skandynawię	oraz	
takie	kraje	jak	Portugalia	i	Ziemia	Święta,	poznając	
m.	in.	Izrael	i	Jordanię;	pod	hasłem:	„Z	kobietą	
w	piosence”odbyły	się	gościnne	występy	artystyczne	
i	karnawałowe	naszych	klubowych	zespołów:	„Alle	
Babki”	i	„Wesołe	Kumoszki”	dla		mieszkańców	
z	innych	osiedli	naszej	Spółdzielni	(„Gwiazdy”,	
„Kukuczki”)	oraz	dla	podopiecznych	Dziennych	
Domów	Pomocy	Społecznej	na	terenie	Katowic.
W	 ramach	 „Akcji	Lato”	pod	hasłem	„Lato	

z	klubem”	zorganizowano:	z	cyklu	„Zielono	mi”	
letnie	plenerowe	biesiady	przy	ognisku		z	piecze-
niem	kiełbasek	i	krupnioków		w	Parku	Śląskim	 
i	w	Ośrodku	Rekreacyjnym	„Rzęsa”	w	Siemia-
nowicach	Śl.;	wycieczki	dalekie	i	bliskie	z	cyklu	
„Poznaj	i	wypoczywaj”:	nad	zalew	w	Paprocanach	
ze	zwiedzaniem	zameczku	w	Promnicach,	do	zespołu	
pałacowego	w	Świerklańcu,	Ogrodów	Pokazowych	
„Kapias”w	Goczałkowicach,	Żabich	Dołów	i	Doliny	

Pismem	Pierwszego	Wiceprezydenta	Miasta	Kato-
wice	z	dnia	6	października	2015	r.	uzyskaliśmy	

pisemnie	(BD.IV.7225.167.15.LP)	następujące	wy-
jaśnienia	dotyczące	postulatów	zgłoszonych		przez	
naszych	przedstawicieli	(cytaty	dosłowne):

POSTuLAT	1
l Poinformowanie o terminie dokończenia budowy 

ulicy Dudy Gracza i jej połączenia ulicą Katowicką.
lOdpowiedź:	W	 ramach	 budowy	Nowego	

Muzeum	Śląskiego,	Międzynarodowego	Centrum	
Kongresowego	i	siedziby	Narodowej	Orkiestry	Sym-
fonicznej	Polskiego	Radia	oddano	do	użytku		ulicę	
Olimpijską	i	ulicę	Góreckiego,	przebudowano	ulicę	
Nadgórników,	wybudowano	ulicę	Dobrowolskiego	
łącznie	ze	zjazdami	do	nowych	obiektów	oraz	par-
kingiem	w	rejonie	ulicy	Olimpijskiej.	Natomiast	
skomunikowanie	terenów	powyżej	ulicy	Nadgór-
ników	z	włączeniem	w	ulicę	Katowicką	zostanie	
zrealizowane	w	kolejnych	latach.

POSTuLAT	2
l Przeprowadzenie remontu nawierzchni ulicy 

Katowickiej – w tej chwili zły stan techniczny ulicy 
łączącej dzielnice Koszutka i Bogucice.
l Odpowiedź:	Ulica	Katowicka	utrzymywana	jest	

przez	służby	MZUiM,	a	jej	stan	nie	zagraża	bezpie-
czeństwu	użytkowników.	Remont	ulicy	Katowickiej	
zostanie	ujęty	w	wstępnym	Planie	Remontów	Ulic	
na	2016	r.	i	przedłożony	do	akceptacji	przez	Radę	
Miasta	Katowice.

POSTuLAT/ZAPyTANIE	3	
l Zwiększenie aktywności Policji i Straży Miejskiej 

celem zapewnienia bezpieczeństwa na ulicach (Ko-
szutka jako I. strefa zagrożenia) – czy Urząd Miasta 
przewiduje zainstalowanie monitoringu?
l Odpowiedź:	Odnosząc	się	do	kwestii	zwięk-

szenia	aktywności	Policji	i	Straży	Miejskiej	celem	
zapewnienia	bezpieczeństwa	na	ulicach	-	dot.	dziel-
nicy	Koszutka,	informuję,	że	zarówno	funkcjonariu-
sze	Komisariatu	Policji	II,	jak	i	ogólnie	policjanci	
KMP	oraz	funkcjonariusze	Straży	Miejskiej	pełniący	
służbę	w	omawianym	rejonie,	na	bieżąco	podejmują	
czynności	w	zakresie	zapewnienia	ładu	i	porządku,	
a	co	za	tym	idzie	karania	sprawców	ujawnionych	
przestępstw	i	wykroczeń.	Dodać	należy,	że	w	rejonie	
Komisaritu	Policji	II	w	Katowicach	realizowane	są	
również	patrole	mieszane,	tj.	funkcjonariusz	policji-
-strażnik	miejski,	mające	na	celu	nie	tylko	reagowanie	

inFORMaCJa O REaLizaCJi pOSTULaTÓW zgŁOSzOnYCH 
na SpOTKaniU pRzEdSTaWiCiELi ORganÓW 

SaMORzĄdOWYCH KSM z pREzYdEnTEM MiaSTa  
KaTOWiCE W dniU 26 MaRCa 2015 R.

na	wszelkiego	rodzaju	zdarzenia,	ale	również	mające	
przyczynić	się	do	wymiany	informacji	pomiędzy	
funkcjonariuszami	dwóch	formacji	pod	kątem	rozpo-
znania	terenowego,	osobowego	oraz	zdarzeń	i	zjawisk.	
Wskazać	należy	również,	że	dzielnica	Koszutka	na	
bieżąco	jest	monitorowana	przez	właściwych	dziel-
nicowych	z	tego	rejonu,	którzy	w	ramach	codziennej	
służby	dokonują	jej	obchodu,	nie	tylko	reagują	na	
wszelkie	przejawy	łamania	prawa,	ale	również	dążą	
do	pozyskiwania	informacji	w	zakresie	oczekiwań	
społeczności	lokalnej	w	zakresie	poprawy	oraz	poczu-
cia	bezpieczeństwa	mieszkańców	w	subiektywnej	ich	
ocenie.	Pamiętać	jednak	należy,	że	liczba	kierowanych	
patroli	policyjnych	zależna	jest	od	występujących	
zagrożeń	w	danym	rejonie,	a	także	od	posiadanych	
sił	i	środków.	Niemniej	jednak	wskazany	postulat	
sygnalizuje	Kierownictwu	KMP	i	SM	w	Katowicach	
potrzebę	podjęcia	działań	w	zakresie	zwiększenia	
aktywności	dzielnicowych	względem	oczekiwań	
mieszkańców	w	dzielnicy	Koszutka	i	na	podstawie	
zdobytych	informacji	podejmowanie	adekwatnych	
działań	–	co	też	będzie	realizowane.	Straż	Miejska	
w	ramach	swoich	kompetencji	i	możliwości	w	rejo-
nie	Osiedla	Centrum-I	interweniowała	w	sprawach	
zanieczyszczeń	pozostawionych	przez	zwierzęta	56	
razy	oraz	w	zakresie	wykroczeń		drogowych	188	razy	
nakładając	165	mandatów.	W	ramach	rozbudowy	
systemu	monitoringu	oprócz	istniejących	punktów	
kamerowych:		Rondo,	Plac	Grunwaldzki	oraz	rejon	
skrzyżowania	ulic	Sokolska	z	Morcinka	zostanie	
objęty	Plac	Budnika.

POSTuLAT	4
l Dotyczący budowy basenu o długości 50 me-

trów.
l Odpowiedź:	Nie	przewiduje	się	budowy	takie-

go	basenu,	natomiast	w	budżecie	miasta	na	rok	2015	
zarezerwowano	środki	na	budowę	trzech	basenów	
z	założeniem,	że	będą	to	baseny	25-metrowe.	Pro-
cedura	wyboru	miejsc	realizacji	w	toku.

POSTuLAT	5
l Poinformowanie o przewidywanym terminie 

remontu ulicy Czerwińskiego wraz z przyległy-
mi chodnikami.
l Odpowiedź:	Wnioskowany	remont	jest	poza	

kompetencjami	MZUiM	w	Katowicach	(	kilka	pod-
miotów	władających	terenem	tj.:	KZGM,	MZUiM,	
Urząd	Miasta-	Zasoby	Gminy).

WNIOSEK	NR	1

– Wystąpić do władz miasta o zwiększenie 
aktywności Policji i Straży Miejskiej w rejonie 
Osiedla „Centrum-I”.
–	Wniosek		wykonany.
Zgodnie	z	pismem		Prezydenta	Miasta	Kato-

wice	z	dnia	5.03.2015r	obszar	ten		został	objęty	
szczególnym		nadzorem		przez	Straż	Miejską		
oraz	Policję	.

WNIOSEK	NR	2

– Podjęcie inicjatywy podjętej przez miesz-
kańców budynku przy ul. Katowicka 65 i Radę 
Osiedla w sprawie stworzenia ochrony portierskiej 
tego budynku przynajmniej w godzinach nocnych.
–	Wniosek		wykonany.
Dnia	1.06.2015	r.	budynek	został	objęty	fizyczną	

ochroną	obchodową	w	godzinach	od	2200	do	600 
przez	specjalistyczną	firmę	ochrony	mienia.

REaLizaCJa WniOSKÓW pOdJęTYCH pRzEz zEbRaniE OSiEdLOWE 
OSiEdLa „CEnTRUM-i” W dniU 27.11.2014 R. SKiEROWanYCH  

dO zaRzĄdU KSM ORaz adMiniSTRaCJi OSiEdLa
WNIOSEK	NR	3

– Wystąpić do władz miasta z wnioskiem 
o przedłużenie ruchu jednokierunkowego na 
ul. Grażyńskiego od wjazdu z ul. Sokolskiej do 
Banku Pekao S.A.

Obecny ruch dwukierunkowy i obustronne 
parkowanie samochodów uniemożliwiają wy-
minięcie się dwóch pojazdów nadjeżdżających 
z przeciwka, co powoduje zatory komunikacyjne, 
narusza bezpieczeństwo mieszkańców i obniża 
komfort zamieszkiwania w naszym Osiedlu.
–	Wniosek	wykonany
Ruch	jednokierunkowy	został	wprowadzony.

WNIOSEK	NR	4
– Wystąpić do władz miasta z wnioskiem o usta-

wienie dodatkowych, mniejszych pojemników na 
segregowanie śmieci, aby punkt gromadzenia 
odpadów znajdował się możliwie najbliżej bu-
dynków mieszkalnych.
				–	Wniosek	wykonany.
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SpRaWOzdaniE z dziaŁaLnOŚCi SpOŁECznO 

-KULTURaLnEJ KLUbU „CEnTRUM” KSM za 2015 R.
(Dokończenie ze str. 15)

Górnika	w	Chorzowie;	z	cyklu	„Bliżej	Natury”	zor-
ganizowano	wyjazdy	połączone	z	relaksem,	ruchem	
i	wypoczynkiem	do:	Parku	Śląskiego,	Parku	Miej-
skiego	w	Siemianowicach	Śl.,	na	Muchowiec,	Parku	
Budnioka,		lasów	w	Murckach,	nad	stawy	„Janina”,	
Barbara”	i	do	„Rybaczówki”	na	Giszowcu;	pod	
hasłem:	„Zielonym	szlakiem”zorganizowano	wa-
kacyjne	wędrówki	piesze	z	kijkami	nordic	walking	
trasami:	Dolina	Trzech	Stawów-Muchowiec,	Mu-
chowiec	-	Giszowiec;	letnie	biesiady	z	piosenką	pod	
tytułem:	„Na	słoneczną	nutę”;		występy	artystyczne	
naszych	zespołów	klubowych	dla	podopiecznych	
Ośrodków	Opiekuńczo-Leczniczych;			pod	hasłem:	
„Lato	na	talerzu”	zorganizowano	spotkania	kulinarne	
połączone	z	degustacją	potraw;	pod	hasłem:	„Sło-
neczny	Pass”-wakacyjne	rozgrywki	w	brydża;	pod	
hasłem:	„Fart	w	niepogodę”-	wyjścia	do	kręgielni	
„Grawitacja”	do	Centrum	Rozrywki,	gry	logiczno-
-strategiczne	i	umysłowe	mające	na	celu	usprawnić	
spostrzegawczość,	pamięć	i	refleks;	pod	hasłem:	
„Na	zielonej	trawce”-	gry	towarzyskie	w	bule;	
letnie	spotkania:	filmowe	pt.:	„Lato	w	Kadrze”po-
święcone	lubianym	aktorom	i	ich	wybitnym	rolom	
filmowym,	pod	hasłem:	„Skarbonka	uśmiechu”	
-	pełne	dowcipu	i	żartu	w	oparciu	o	role	kome-
diowe	w	sztuce,	turystyczne	pod	tytułem:	„Moje	
podróże”,	podczas	których	podziwialiśmy	piękno	
Krety,	kwitnącej	azalii	w	Ogrodach	Pokazowych	
i	Japońskich	w		Pisarzowicach	oraz	podziwialiśmy	
„	Perły	krainy	na	Roztoczu”,	integracyjne	pt.	„Tacy	
sami”	dla	osób	niepełnosprawnych	narządu	ruchu,	
muzyczne	na	wesoło	pod	hasłem:	„Babie	lato”,	
jubileuszowe	z	okazji	5-lecia	działalności	zespołu	
śpiewaczego	„Alle	Babki”,	o	tematyce	zdrowia	
z	udziałem	zaproszonych	lekarzy	i	fizjoterapeutów;	
pod	hasłem:	„Poznaj	nieznane”	zorganizowano	
wyjścia	na	koncert	muzyki	wokalnej	w	Muzeum	
Miejskim	w	Siemianowicach	Śl.,	zwiedzanie	Strefy	
Kultury,	m.	in.	Muzeum	Śląskiego.	
Łącznie	 zorganizowano	w	 ramach	Akcji	

„Zima”	i	„Lato”	50	imprez,	z	których	skorzy-
stało	719	osób.
W	ciągu	całego	roku	poza	Akcjami	„Zima”	

i	„Lato”	zorganizowano	szereg	różnorodnych	
form:	dla	dzieci	udział	w		rozgrywkach	połączo-
nych	z	konkursami	oraz	w	spektaklu	wykonanym	
przez	gimnazjalistów	z	okazji	Dnia	Dziecka	przy	
współpracy	z	Klubem	„Trzynastka”;	dla	dorosłych:	
imprezy	rozrywkowe	z	formą	taneczną,	okolicznoś- 
ciowe,	świąteczne	(Dzień	Matki,	Kobiet,	Seniora,	
Sąsiada,	Wielkanoc,		Andrzejki	itp.),	plenerowe	
integracyjne	przy	ognisku	z	pieczeniem	kiełbasek;	
występy	artystyczne,	koncerty,	recitale,	liczne	go-
ścinne	występy	naszych	zespołów	śpiewaczych	
„Alle	Babki”	i	„Wesołe	Kumoszki”	oraz	zespołu	
muzycznego	„Retro”poza	siedzibą	klubu	dla:	miesz-
kańców	naszej	Spółdzielni,	Klubów	Seniora,	Kół	
Emerytów	i	Rencistów,	Domów	Kultury,	Dziennych	
Domów	Pomocy	Społecznej,	podopiecznych	Zakła-
dów	Leczniczo-Opiekuńczych	w	Katowicach	oraz	
udział	w	Przeglądzie	Zespołów	Amatorskich	„Na	
klepisku”	w	Ośrodku	Rekreacyjnym	na	Bolinie,	
gdzie	nasze	zespoły	zajęły	III	miejsce	w	różnych	
kategoriach	repertuarowych;	spotkania	opłatkowe,	
z	piosenką,	biesiadne,	jubileuszowe	m.	in.	z	okazji		
20-lecia	działalności	zespołu	„Wesołe	Kumoszki”,	
cykl	spotkań	pt.:	„Moje	podróże”	w	formie	relacji	
i	wspomnień		wzbogaconych	dokumentacją	fotogra-
ficzną	z	odbytych	podróży	po	krajach	świata	jednej	
z	mieszkanek	naszego	osiedla;	wystawy	autorskie	
i	wernisaże	m.	in.	wystawa	haftu	artystycznego	
i	matematycznego;	zajęcia	plastyczne,	podczas	
których	spod	rąk	seniorów	powstały	przepiękne,	
oryginalne	i	niepowtarzalne	prace	w	postaci	kartek	
okolicznościowych	i	świątecznych;	gry	towarzyskie,	

logiczno-strategiczne,	konkursy	BRD	z	wiedzy	
o	przepisach	ruchu	drogowego;		kąciki	kulinarne	
połączone	z	degustacją	potraw;	cykl	spotkań	o	te-
matyce	zdrowia,	zdrowego	odżywiania	pt.	„Żyj	
zdrowo”;	wędrówki	po	terenach	leśnych	i	alejach	
parkowych	dla	sympatyków	kijków	nordic	walking	
pod	hasłem:	„Wędrówka	na	koniec	lata”	wiodą-
ce	leśną	trasą	z	Giszowca	na	Muchowiec,	„Babie	
lato”	po	Dolinie	Trzech	Stawów,	„Na	spotkanie	
z	latem”	po	Parku	Śląskim,	„Majówka	na	szlaku”,	
„Szlakiem	wiosennej	aury”,	„Szlakiem	w	kolorach	
jesieni”	leśnymi	dróżkami		lasu	Murckowskiego,	
„Szlakiem	kwitnącej	azalii”	po	Parku	Kościuszki	
i	Budnioka;	cykl	spotkań	integracyjnych	dla	osób	
niepełnosprawnych	narządu	ruchu:	„Nie	Jesteś	
Sam”	i	„Tacy	Sami”	w	celu	ich	aktywizacji	w	życiu	
społecznym,	zawodowym,	kulturalnym	i	sportowym	
w	połączeniu	z	prezentacją	materiałów	szkolenio-
wych	z	rajdowej	nawigacji	samochodowej,	poprzez	
udział	w	zajęciach	z	aktywnej	rehabilitacji	w	po-
konywaniu	barier	architektonicznych	i	spotkaniach	
z	udziałem	specjalistów	z	dziedziny	psychologii,	
psychiatrii,	fizjoterapii.	
Łącznie	klub	zorganizował	43	imprezy,	z	któ-

rych	skorzystało	800	osób.	
Ważnym	i	stałym	punktem	działalności	społeczno-

-kulturalnej	klubu	jest	organizacja	zajęć	w	ramach	
sekcji	stałych	i	kół	zainteresowań.	W	2015	roku		
działały	następujące	sekcje	i	koła:	Klub	Seniora,	
Klub	„Aktywni	60+”,	Koło	Brydżysty	i	Miłośników	
Gry	w	Remika,	Koło	Szachisty,	Koło	Miłośników	
Haftu	Artystycznego,	Koło	Sympatyków	Nordic	
Walking,	Koło	Sympatyków	Aktywności	Fizycznej	
z	formą	gimnastyki	wzmacniającej	dla	seniorów,	
Gimnastyka	Ogólnousprawniająca	w	gr.	II	i	III	dla	
dorosłych,	Zespół	Śpiewaczy	„Wesołe	Kumoszki”,	
Zespół	„Alle	Babki”,	zespół	muzyczny	„Retro”.
Łącznie	13	sekcji,	w	których	uczestniczyło	

170	osób.
W	2015	r.	niezależnie	od	form	oferowanych	przez	

Klub	„Centrum”	mieszkańcy	naszego		Osiedla	mieli	
możliwość	uczestnictwa		w	imprezach	organizo-
wanych	w	układzie	ogólnospołecznym	przez	Dział	
Społeczno-Kulturalny.	
Ogółem	w	skali	roku	koszty	prowadzonej	

działalności	społczno-kulturalnej	i	oświatowej	
wyniosły:	64.510zł.
Na	przestrzeni	2015	roku	kontynuowano	współ-

pracę	na	płaszczyźnie	kulturalnej	z	Katowickim	
Związkiem	Inwalidów	Narządu	Ruchu,	Zarządem	
Polskiego	Związku	Emerytów,	Rencistów	i	Inwa-
lidów	oraz	kołem	nr	10	i	nr	2,	Miejskim	Domem	
Kultury	„Koszutka”,	„Zawodzie”		„Pod	Lipami”	na	
Giszowcu,	Związkiem	Nauczycielstwa	Polskiego,	
Zakładami	Leczniczo-Opiekuńczymi,	Dziennymi	
Domami	Pomocy	Społecznej	na	terenie	Katowic,	
Miejskim	Ośrodkiem	Sportu	i	Rekreacji,	Automo-
bilklubem	Śl.,	Uniwersytetem	III	Wieku,	Centrum	
Sztuki	Filmowej,	Radą	Jednostki	Pomocniczej	
Dzielnicy	„Koszutka”,	Osiedlami	KSM,	których	
mieszkańcy	uczestniczyli	w	imprezach,	spotkaniach	
kulturalno-oświatowych,	sekcjach	i	zajęciach	stałych	
organizowanych	przez	nasz	klub.

ZAMIERZENIA	NA	2016	ROK
W	2016	roku	w	Klubie	„Centrum”	przy	ul.Gra-

żyńskiego	9a	będzie	kontynuowana	działalność	
społeczno-kulturalna	i	oświatowa	w	tych	wszystkich	
aspektach,	które	cieszyły	się	zainteresowaniem	
wśród	mieszkańców	naszej	Spółdzielni.	Planuje	się	
w	miarę	możliwości	finansowych	organizowanie:	
różnego	rodzaju	form	relaksu,	wypoczynku,	rozryw-
ki,	rekreacji;	ciekawe	spotkania	kulturalne	z	ludźmi	
sztuki,	muzyki,	zdrowia;	imprezy	okolicznościowe,	
świąteczne,	rozrywkowe	z	formą	taneczną;	spotkania	
biesiadne,	muzyczne;	wernisaże,	wystawy	autorskie	
z	dziedziny	fotografii,	malarstwa,	rękodzieła	arty-

stycznego;	wieczorki	poetyckie;	występy	artystyczne	
z	udziałem	zespołów	amatorskich	i	wykonawców	
profesjonalnych;	zajęcia	plastyczne,	gry	towarzyskie	
i	konkursy,	pokazy,	prezentacje;	wycieczki	dalekie	
i	bliskie	z	cyklu:	„Poznaj	i	wypoczywaj”;	wędrówki	
rekreacyjno-kondycyjne	pod	hasłem:	„Bliżej	natury”	
dla	sympatyków		kijków	nordic	walking;	zajęcia	
w	ramach	sekcji	stałych	w	miarę	potrzeb	i	zainte-
resowań		mieszkańców	i	inne	działania	kulturalne.
Serdecznie	zapraszamy	seniorów	do	miłego	

i	twórczego	spędzenia	wolnego	czasu	w	Klubie	
„Aktywni	60+”	(pt.	godz.	1400),	miłośników	gry	
w	karty	na	rozgrywki	brydżowe,	kanasty,	skata,	re-
mika	(śr.	godz.	1400),	na	partyjkę	szachów (wt.	godz.	
1600).	Mieszkańców	lubiących	muzykę	i	śpiew	oraz	
grających	na	instrumentach	muzycznych	zapraszamy	
do	naszych	zespołów:	„Wesołe	Kumoszki”	(pon.	
godz.1430)	,	„Alle	Babki”(czw.	godz.	1400),	„Retro”	
(pon.	godz.	1300).	Dla	mieszkańców	preferujących	
aktywny	sposób	spędzania	wolnego	czasu,	dbających	
o	swoją	sprawność	ruchową	i	zdrowie,	chcących	
utrzymać	bądź	poprawić	swoją	kondycję	fizyczną,	
lubiących	ruch	na	świeżym	powietrzu	proponujemy	
udział	w	zajęciach	rekreacyjnych	z	„terapii	ruchem”	
w	ramach	Koła	Sympatyków	Nordic	Walking,	
w	zajęciach	gimnastyki	ogólnousprawniającej	(wt.,	
czw.	godz.	1800	-	gr.II,	godz.	1900	-	gr.III)	oraz	gim-
nastyki	wzmacniającej	dla	seniorów	w	ramach	Koła	
Sympatyków	Aktywności	Fizycznej	(wt.,	czw.	godz.	
1700	-	gr.I).	Osoby	niepełnosprawne	narządu	ruchu	
zapraszamy	na	comiesięczne	spotkania	integracyjne	
Katowickiego	Związku	Inwalidów	Narządu	Ruchu	
(ost.	pon.	m-ca	godz.1700).	Serdecznie	zapraszamy	
do	współpracy	ludzi	z	pasją	(podróże,	tańce),	hob-
bystów,	mieszkańców	uzdolnionych	w	różnych	
dziedzinach	twórczości	(malarstwo,	fotografia,	
muzyka,	literatura,	poezja,	rękodzieło	artystyczne)	
w	celu	wspólnej	organizacji	wystaw	i	wernisaży,	
wieczorków	autorskich,	poetyckich,	muzycznych,	
literackich,	występów	artystycznych,	prezentacji	
efektów	swojej	pasji	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-Kultural-

nej	i	Oświatowej	na	2016	rok	określono	na	kwotę:	
75.900	zł	,	które	sfinansowane	zostaną	częściowo	
z	odpłatności	uczestników	(sekcje	stałe,	imprezy	
kulturalne	i	rekreacyjne),	z	odpisów	na	fundusz	
społeczno-kulturalny	od	lokali	mieszkalnych,	lokali	
użytkowych,	garaży	oraz	środków	zewnętrznych,	
mamy	nadzieję	na	dofinansowanie	działalności	
programowej	przez	inne	jednostki	osiedlowe	i	spon-
soring,	które	wpłynęłoby	na	wzbogacenie	naszej	
oferty	i	różnorodność	programową.

Serdecznie	dziękujemy	wszystkim	za	okazaną	
życzliwość,	zrozumienie	dla	naszych	potrzeb,	wspar-
cie	i	współpracę	oraz	własny	wkład	mieszkańców	
w	pracę	społeczną	na	rzecz	naszego	klubu.	Swoje	
podziękowania	kierujemy	do	Zarządu	KSM,	Rady	
Osiedla	i	Administracji	Osiedla	„Centrum-I”	oraz	
do	naszych	młodszych	i	starszych	wiekiem	uczest-
ników	korzystających	z	naszej	oferty	programowej	
za	liczne	uczestnictwo	w	organizowanych	przez	
nas	formach	i	zajęciach	stałych.	Jesteśmy	otwarci	
na	propozycje	i	potrzeby	naszych	mieszkańców,	
serdecznie	zapraszamy	do	naszego	Klubu	„Centrum”	
wszystkich	zainteresowanych	naszą	działalnością	
i	formami	aktywnego	wypoczynku	i	relaksu.

Kierownik Klubu „Centrum”
iRena  BORÓWka 


