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Na podstawie z § 99 ust. 3 i 4 Statutu KSM, 
Zarząd Katowickiej Spółdzielni  Mieszkaniowej  

oraz Administracja i Rada Osiedla  
zapraszają na Zebranie Osiedlowe 

OSIEDLA CENTRUM-I
które odbędzie się w poniedziałek,  

18  marca 2019 roku, 
o godz. 1600 w Sali Konferencyjnej KSM  

przy ul. Klonowej 35 c w Katowicach

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 

Z DZIAŁALNOŚCI W 2018 ROKU
SZANOWNI SPÓŁDZIELCY!

Zarząd Katowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej, zgodnie z postanowieniami  
Statutu KSM przedstawia niniejszym 

Członkom KSM okresową (roczną) informację 
sprawozdawczą dotyczącą działalności i sytuacji 
ekonomicznej naszego przedsiębiorstwa spółdziel-
czego w roku 2018. Zawarte w informacji dane zo-
stały sporządzone na bazie sprawozdań za okres od 
1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. (według stanu na dzień  
30.01.2019 r.).

Działalność Spółdzielni koncentrowała się 
przede wszystkim na realizacji zadań wynikających 
z rocznego planu gospodarczo-finansowego oraz 
działalności społeczno-kulturalnej i oświatowej za-
twierdzonego przez Radę Nadzorczą KSM Uchwałą  
nr 1/2018 z dnia 20.02.2018 r., a także na za-
łożeniach i zadaniach przyjętych stosownymi 
uchwałami przez Walne Zgromadzenie KSM od-
bytego w dwu częściach w dniach 25 i 26 czerwca 
2018 roku, w tym m. in. określonych w Strategii 
Ekonomicznej KSM oraz na wykonywaniu zarów-
no długoterminowych, jak i bieżących wskazań 
i zaleceń organów samorządowych Spółdzielni, 

a także innych zadań wynikających z obowiązu-
jących przepisów prawa, w tym ustaw, zwłaszcza 
tych, które nakazywały wykonanie określonych 
czynności, czy też poddanie się określonym kon-
trolom i lustracjom.

Prace Spółdzielni na przestrzeni 2018 roku 
prowadzone były – w znacznej mierze jako konty-
nuacja różnorodnych działań na zasadzie ciągłości 
– w obszarach związanych z: 

1. realizacją zadań ujętych w planach rocz-
nych uchwalonych przez Radę Nadzorczą  
i Walne Zgromadzenie KSM, uszczegółowio-
nych w planach wycinkowych określonych dla 
wydzielonych na wewnętrzny rozrachunek 
jednostek organizacyjnych KSM (osiedli) 
uchwalonych przez samorządy osiedlowe, 

2. dążeniem do uzyskania w gospodarce właści-
wych relacji i wskaźników ekonomicznych 
oraz utrzymanie właściwej sytuacji finansowej 
Spółdzielni, m. in. poprzez racjonalne gospo-
darowanie posiadanymi środkami finansowy-
mi, intensyfikację windykacji zaległych opłat 
związanych z korzystaniem z lokali, a także 
mienia Spółdzielni z wykorzystaniem procedur 
wewnątrzspółdzielczych, sądowych i komor-

niczych, oraz innych prawnie dostępnych form 
dochodzenia należności Spółdzielni,

3. prowadzeniem niezbędnych czynności or-
ganizacyjno-prawnych i finansowych przy 
realizacji wniosków członków związanych 
z ustanawianiem spółdzielczych praw do 
lokali lub ich przekształceniem w odrębną 
własność, przygotowaniem i podejmowa-
niem wymaganych w procesie przekształceń 
majątkowych uchwał Zarządu (określających 
odrębną własność lokali w poszczególnych 
nieruchomościach budynkowych) oraz ich 
bieżącą aktualizację dostosowującą ich treści 
do nowych stanów faktycznych w wyniku 
zachodzących w tym okresie zmian, konty-
nuowaniem wieloletnich starań i prac zmie-
rzających do finalizacji porządkowania spraw 
terenowo-prawnych w stosunku do części 
nieruchomości i mienia spółdzielczego, 

4. prowadzeniem szeregu czasochłonnych czyn-
ności związanych z wdrożeniem w życie 
obowiązujących od 9.09.2017 roku nowych 
uregulowań prawnych dotyczących spół-
dzielni mieszkaniowych istotnych zwłaszcza 
w przedmiocie członkostwa w spółdzielni, 
funkcjonowania organów samorządowych 
spółdzielni oraz innych przepisów, a w tym 
zasad gospodarowania funduszami, 

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

6. bieżącym monitorowaniem i analizowaniem 
podstaw prawnych i przepisów wykonawczych 
w odniesieniu do założonego w planach za-
kresu rzeczowego i finansowego, niezbędnych 
do prawidłowej realizacji zadań remontowych  
i modernizacyjnych (mających na wzglę-
dzie poprawę warunków technicznych  
i bezpiecznego zamieszkiwania oraz poprawę 
estetyki zasobów, czy też stworzenie moż-
liwości uzyskania oszczędności w zużyciu 
mediów, a także optymalizację wydatków 
zarówno w części „A”, jak i w części „B” 
funduszu remontowego).

Analizując sytuację naszej Spółdzielni w bie-
żącym działaniu na przestrzeni minionego roku 
mimo szeregu niekorzystnych uwarunkowań zew- 
nętrznych i wewnętrznych mających wpływ na 

(Ciąg dalszy na str. 2)

budynki i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej  

221.100 tys. zł, tj. 91,93%

grunty własne i prawa 
wieczystego użytkowania 17.245 

tys. zł, tj. 7,17%

pozostałe środki trwałe (dźwigi  
i urządzenia) 

2.175 tys. zł, tj. 0,90%

Wykres nr nr 1
STRUKTURA WARTOŚCI MAJĄTKU TRWAŁEGO KSM W 2018 ROKU
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(Ciąg dalszy ze str. 1)

prowadzoną działalność gospodarczą należy za-
uważyć – bo na to wskazują uzyskane parametry 
ekonomiczne – że naszej Spółdzielni udało się 
zakończyć miniony rok relatywnie pozytywnymi 
wynikami. 

Roczne sprawozdanie finansowe Zarządu, jak 
co roku, zostanie sporządzone po zamknięciu roku 
obrachunkowego i będzie poddane badaniu przez 
biegłych rewidentów księgowych wybranych  
(w drodze konkursu ofert) przez Radę Nadzorczą 
KSM, a ich ocena znajdzie potwierdzenie wyda-
niem stosownej, wymaganej przepisami ustawy  
o rachunkowości, opinii wraz z raportem – po 
zakończeniu badania. Dokumenty te zostaną  
w obowiązującym trybie przedstawione Spółdziel-
com, wraz z materiałami sprawozdawczymi,  przed 
Walnym Zgromadzeniem w I półroczu 2019 roku.

Dane do oceny sytuacji ekonomicznej i gospo-
darczej Spółdzielni w poszczególnych elementach 
składowych sprawozdania przedstawiają się na-
stępująco:

I. FUNDUSZE SPÓŁDZIELNI

Fundusze własne obejmują fundusz pod-
stawowy (udziałowy i wkładów) oraz fun-
dusz zasobowy. Wartość funduszy własnych 
na przestrzeni lat ulega zmniejszeniu głównie  
w związku z procesem wyodrębniania własności 
lokali dotychczas zajmowanych na podstawie 
spółdzielczego prawa do lokali. Prognozowany 
na koniec roku sprawozdawczego 2018 stan fun-
duszy podstawowych netto zamknie się saldem 
224.426.433 zł, co oznacza ich zmniejszenie w sto-

sunku do roku poprzedniego o kwotę 12.486.933 
zł, tj. 5,3%.

Fundusze celowe Spółdzielni, w skład których 
wchodzą: fundusz interwencyjny oraz fundusz 
remontowy (wewnętrznie dzielony na dwie czę-
ści „A” i „B”) według przewidywań zamkną się 
saldami dodatnimi, potwierdzając skuteczność 
zastosowanych zintegrowanych w tym kierunku 
wysiłków podejmowanych przez Zarząd, Radę 
Nadzorczą i Rady Osiedlowe. 

II. MAJĄTEK TRWAŁY

Wartość majątku trwałego ogółem netto Spół-
dzielni na koniec 2018 roku wyniesie 240.520 tys. 
zł, z czego przypada:

n na budynki i obiekty inżynierii lądowej i wod-
nej - 221.100 tys. zł, tj. 91,93%, 

n grunty własne i prawa wieczystego użytko-
wania - 17.245 tys. zł, tj. 7,17%, 

n pozostałe środki trwałe (dźwigi i urządzenia) 
- 2.175 tys. zł, tj. 0,90%. 

Przewagę w strukturze majątku trwałego sta-
nowiły - zgodnie ze specyfiką działalności Spół-
dzielni - budynki i budowle, z których większość 
to budynki mieszkalne wielorodzinne, a nadto 
pawilony wolno stojące, garaże, kotłownie lokalne 
i inne obiekty infrastruktury techniczno-użytkowej 
(parkingi, drogi, sieci, chodniki, place zabaw, itd.). 

Ogółem w latach 2008-2018 nastąpiło 
zmniejszenie majątku trwałego Spółdzielni  
w sumie o 346.052 tys. zł - z czego w związku 
z procesem wyodrębniania własności lokali na 
rzecz poszczególnych użytkowników o 263.089 
tys. zł - ale w Zarządzie Spółdzielni nadal po-

1 001

763

199

851
1 076

3 593

722

20

852

1 656

777

401

125

1 208

485

2 347

1 850

615 558

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

lic
zb

a 
m

ie
sz

ka
ń

osiedla

Wykres nr nr 2
LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH W OSIEDLACH KSM W 2018 ROKU

zostaje majątek trwały o wartości wynoszącej 
503.609 tys. zł. 

Strukturę majątku trwałego przedstawia  
wykres nr 1 na str. 1.

III. SPRAWY CZŁONKOWSKIE

Na koniec 2018 roku wg rejestrów Spółdzielni 
członkostwem KSM legitymowało się 18.438 osób. 
Ponadto posiadamy w ewidencji jeszcze 2.921 
kandydatów na członków KSM (zarejestrowa-
nych w latach 80. ubiegłego wieku).

Wskutek zastosowania znowelizowanych 
przepisów Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku 
– jedni członkowie bez własnej inicjatywy 
i decyzji z mocy ustawy zostają pozbawieni 
członkostwa (są wykreślani z rejestru członków 
KSM), natomiast inne osoby zamieszkujące 
w zasobach Spółdzielni (lecz dotąd nie zrzeszo-
ne) – obligatoryjnie to członkostwo uzyskują  
z mocy prawa poprzez stosowny wpis do rejestru 
(odwołań obywateli od skutków tych prowadzo-
nych przez Spółdzielnię czynności ustawa nie 
przewiduje). 

IV. GOSPODARKA  
ZASOBAMI SPÓŁDZIELNI

Na zasoby Spółdzielni (łącznie – wła-
sne i mienie wyodrębnione pozostające  
w ustawowym zarządzie Spółdzielni) składają się: 
346 budynków mieszkalnych wielorodzinnych  
o 19.096 mieszkaniach, 3 domki jednorodzinne, 
742 garaże wolno stojące i 26 wolno stojącch 
pawilonów handlowych. Zarządzanie i admini-
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strowanie zasobami prowadzone jest w oparciu  
o 17 wyodrębnionych organizacyjnie i ekonomicz-
nie osiedli (w ramach 16 administracji) oraz Cen-
trum Zarządzająco-Usługowe (komórki zarządu 
ogólnego Spółdzielni), zwane dalej „Centrum”, 
przy wykorzystaniu również strukturalnie wy-
odrębnionych dla realizacji określonych zadań 
(usług) specjalistycznych oraz działających na 
wewnętrznym rozrachunku gospodarczym czterech 
Zakładów Celowych. 

Liczbę mieszkań w poszczególnych osiedlach 
przedstawia wykres nr 2 na str. 2.

Koszty gospodarki zasobami w 2018 roku, 
w skali całej Spółdzielni (łącznie wszyst-
kie osiedla) obejmujące: koszty utrzymania 
i bieżącej eksploatacji nieruchomości wraz  
z kosztami zużycia zimnej wody i odprowadzenia 
ścieków w lokalach i częściach wspólnych nie-
ruchomości oraz koszty dostawy i zużycia ciepła 
i podgrzania wody w lokalach, a także nakłady 
poniesione z funduszu remontowego części „A” 
i „B” wyniosły ogółem 128.836.382 zł, stano-
wiąc 96,28% kosztów planowanych, natomiast 
na pokrycie tych kosztów naliczone w ramach 
odpisów wpływy z opłat za lokale stanowiły kwotę 
133.194.610 zł, (tj. 98,44% wpływów planowa-
nych), co wskazuje, że naliczone roczne wpływy 
(według szacunku) zapewniają pokrycie kosztów, 
gdyż są wyższe od poniesionych kosztów o kwotę 
4.358.228 zł.

Należy wyjaśnić, że wykazana wysokość „wpły-
wów” jest podawana zgodnie z obowiązującymi 
w gospodarce spółdzielczej przepisami – w wiel-
kościach naliczonych, a nie w wysokości wpływów 
rzeczywiście uzyskanych, bowiem w rachunkowo-
ści spółdzielni mieszkaniowych ma zastosowanie 
zasada memoriałowa, a nie kasowa. 

Powyższe oznacza, iż po stronie „wpły-
wów” nie uwzględnia się występujących  
w opłatach za lokale zaległości płatniczych i „nie-
dopłat” oraz rozliczeń dostawy mediów przypada-
jących na przełomie roku kalendarzowego. Wynik 
roku skorygowany o naliczony i odprowadzony do 
budżetu państwa podatek dochodowy oraz pożytki  
z działalności gospodarczej Spółdzielni, a także 
po uwzględnieniu bilansów otwarcia winien za-
mknąć się nadwyżką w wysokości 5.504.038 zł 
(obliczonej także memoriałowo).

Strukturę kosztów i wpływów gospodarki  
zasobami Spółdzielni ogółem za rok 2018 

prezentują graficznie wykresy nr 3 i 4. 

Sytuacja w poszczególnych częściach struktu-
ralnych gospodarki zasobami Spółdzielni w roku 
2018 przedstawia się, jak niżej:

1.  eksploatacja podstawowa
–  koszty i wpływy dotyczące eksploatacji zaso-

bów (bez kosztów ciepła i podgrzania wody): 
n koszty poniesione: 56.074.423 zł, co odpo-

wiada wykonaniu kosztów planowanych 
w 96,41%; stanowią one 43,52% kosztów 
gospodarki zasobami Spółdzielni, 

n wpływy: 57.703.420 zł, tj. 98,11% wpły-
wów planowanych,

n wynik netto po uwzględnieniu nadwyżki z lat 
ubiegłych (B.O.), odprowadzonego należnego 
budżetowi państwa podatku dochodowego 
i pożytków - wynosi 4.486.507 zł.

 Uszczegółowiona informacja o sytuacji eko-
nomicznej i wynikach działania Osiedli jest 
prezentowana odrębnie - w sprawozdaniach 
opracowanych przez poszczególne Kierownic-
twa Osiedli i Rady Osiedlowe - na potrzeby 

eksploatacja (łącznie z kosztami 
zimnej wody i odprowadzeniem 

ścieków)
43,52%

koszty energii cieplnej
24,38%

nakłady na fundusz remontowy
część "A"  i część "B"

32,10%

Wykres nr nr 3
STRUKTURA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI SPÓŁDZIELNI KSM  

W 2018 ROKU

eksploatacja (łącznie z zimną 
wodą i odprowadzeniem 

ścieków)
43,32%

energia cieplna 
25,63%

odpis na fundusz remontowy
część "A"  i część "B"

31,05%

Wykres nr nr 4
STRUKTURA WPŁYWÓW (NALICZONYCH)  

GOSPODARKI ZASOBAMI SPÓŁDZIELNI KSM W 2018 ROKU

okresowych (corocznych) Zebrań Osiedlo-
wych.

2.  dostawa ciepła

n koszty roczne: 31.412.329 zł, stanowią one 
24,38% kosztów gospodarki zasobami Spół-
dzielni,

n wpływy zaliczkowe (do rozliczenia) 
34.141.560 zł (wysokość zaliczek wynika 
z indywidualnego zużycia ciepła w lokalach 
w poprzednim okresie rozliczeniowym i jest 
ustalana dla każdego lokalu odrębnie, łączna 
suma wynika z naliczeń memoriałowych,  
bez uwzględnienia opóźnień i zaległości w bie-
żącym wnoszeniu opłat), 

n wynik netto (różnica między kwotą wpłat 
zaliczkowych do rozliczenia i wysokością 
poniesionych w roku kalendarzowym kosz-
tów rzeczywistych - wg faktur) przejściowo 
wyniesie w rachunku ciągnionym, tj. uwzględ-
niając B.O. 1.017.531 zł (do rozliczenia  
w przyszłym okresie).

3. remonty
–  koszty remontów oraz wpływy na ten cel są 

odnoszone i rozliczane w ramach funduszu 
remontowego część „A” i „B”.

 Gospodarka remontowa prowadzona była 
w roku sprawozdawczym w oparciu o stosow-
ne plany przyjęte przez właściwe ustawowo 
i statutowo organy Spółdzielni (Rady Osiedli, 
Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie) oraz 
odpowiednie regulaminy wewnętrzne, jak  
i w powiązaniu z obowiązującą dla całej Spół-
dzielni - Strategią Ekonomiczną. Zakres finan-
sowy i rzeczowy rocznych wydatków funduszu 
określiła Rada Nadzorcza na podstawie planów 
krótkookresowych wycinkowych przyjętych 
przez Rady Osiedla (przedstawionych na Ze-
braniach Osiedlowych), a zaakceptowane 
w uchwale kierunkowej na 2018 rok przez 
Walne Zgromadzenie (odbyte w dwóch częś- 
ciach w dniach 25 i 26 czerwca 2018 roku).

 Realizacją remontów w Spółdzielni zajmują 
się: 

n Osiedla KSM – w granicach dyspozycji fun-
duszem remontowym część „B” – gdzie tę 
część opłat miesięcznych w formie stawki 
odpisu na fundusz remontowy część „B” usta-

(Ciąg dalszy na str. 4)
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(Ciąg dalszy ze str. 3)

lają poszczególne Rady Osiedli w relacji do 
przyjętych osiedlowych planów wydatków 
remontowych, uczestniczące także w wyborze 
wykonawców tych prac i w odbiorach powy-
konawczych, 

n Centrum Zarządzająco-Usługowe – w zakresie 
gospodarowania funduszem remontowym 
część „A” w ramach zakreślonych przez Walne 
Zgromadzenie w uchwale, uszczegółowionej 
dla konkretnego roku, Wieloletniej Strategii 
Ekonomicznej. Stawkę odpisu na tę część 
funduszu remontowego w zakresie dotyczącym 
działań termomodernizacyjnych i moderniza-
cyjnych oraz odnoszącej się do tzw. działań 
energooszczędnych uchwala Rada Nadzorcza. 

 W finansowanych z funduszu remontowego 
część „A” odbiorach robót wykonywanych 
w poszczególnych osiedlach uczestniczą obok 
przedstawicieli „Centrum Z-U”, także przed-
stawiciele administracji i Rad Osiedli (czyli 
mieszkańców). 

 W roku 2018:

–  koszty i wpływy dotyczące funduszu re-
montowego część „A” wynosiły:

n koszty poniesione – ogółem 15.343.911 zł, co 
odpowiada wykonaniu kosztów planowanych 
w 97,61%,

n wpływy – ogółem 24.255.818 zł, tj. 99,37% 
wpływów planowanych, 

n wynik finansowy roku na funduszu remon-
towym część „A” wynosi 8.911.907 zł, nato-
miast liczony w rachunku ciągnionym wynosi 
27.469.782 zł,

-  koszty i wpływy dotyczące funduszu re-
montowego część „B” wynosiły: 

n koszty poniesione – ogółem 16.677.024 zł, co 
odpowiada wykonaniu kosztów planowanych 
w 82,72%,

n wpływy razem (uwzględniające realizację 
Uchwały RN nr 86/2013 z dnia 26.11.2013 
roku i Uchwały RN nr 65/2015 z dnia 
2.07.2015 roku oraz pożyczkę z funduszu 
interwencyjnego) – 17.867.975 zł, tj. 97,74% 
wpływów planowanych, 

n wynik finansowy roku na funduszu remonto-
wym część „B” wynosi 1.190.951 zł, natomiast 
liczony w rachunku ciągnionym (wynikają-
cy z zasady rachunkowości memoriałowej) 
6.155.177 zł. 

V. ZALEGŁOŚCI
W OPŁATACH I WINDYKACJA

NALEŻNOŚCI SPÓŁDZIELNI

Bieżącą możliwość realizacji rzeczowych za-
dań planowych, jak i płynność finansową Spół-
dzielni ogranicza występujące zjawisko zadłużeń 
finansowych mieszkańców będące następstwem 
niezachowania statutowych terminów wnoszenia 
opłat z tytułu użytkowania poszczególnych lokali 
(mieszkalnych i niemieszkalnych). 

Zaległości w 2018 roku kształtują się na 
poziomie 9,5 mln zł. Poziom wskaźnika zale-
głości w opłatach liczony w stosunku do wpły-
wów memoriałowych w 2018 roku oscyluje  
w granicach 6,51%, co wskazuje na tenden-
cję malejącą (w stosunku do roku ubiegłego).  
W naszej ocenie stan zobowiązań wynikający 
z niedochowania terminów wnoszenia opłat, 
bądź „czasowego kredytowania” budżetu do-

mowego niedokonywaniem opłat za korzystanie  
z lokali na rzecz Spółdzielni, jest głównie efektem 
niekorzystnych zjawisk gospodarczych, życiowych 
lub też celowych działań osób zobowiązanych 
do zapłaty, a w konsekwencji „kredytowania się 
kosztem innych spółdzielców”.

W okresie od 1.01.2018 roku do 31.12.2018 
roku dla poprawy sytuacji na odcinku zwindyko-
wania należności Spółdzielni uruchomiono szereg 
działań, a w szczególności:

n wysłano 5.216 indywidualnych wezwań do za-
płaty,

n rozpatrywano wnioski o zgodę na ratalną 
spłatę lub prolongatę terminu spłaty zadłużeń 
– pozytywnie załatwiono wnioski 122 osób,

n zawarto 56 dwustronnych ugód o ratalną spłatę 
zadłużenia, łączna kwota należności objęta 
ugodami wyniosła 207.993 zł, wpłaty tytułem 
spłaty rat wyniosły łącznie 116.703 zł,

n 58 mieszkańców kontynuuje długotermino-
wą ratalną spłatę niedopłat wynikających  
z rozliczenia zużycia mediów,

n odbyło się 12 posiedzeń Zarządu, na które 
zaproszonych zostało łącznie 267 zadłużo-
nych mieszkańców,

n przekazano 113 spraw do Działu Obsługi 
Prawnej celem skierowania na drogę postę-
powania sądowego,

n do Urzędu Miasta Katowice przesłano 246 
wezwań do zapłaty wraz z propozycja-
mi ugód o zapłatę odszkodowań za nie-
dostarczenie lokali socjalnych na kwotę  
566.023 zł, w wyniku czego zawarto 135 ugód 
i uzyskano z tego tytułu wpływ 335.510 zł, 

n potwierdzono 590 wniosków skierowanych do 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o po-
moc finansową dla konkretnych mieszkańców 
w formie dodatków mieszkaniowych, pomoc 
taką uzyskało 290 gospodarstw domowych na 
łączną kwotę 929.961 zł,

n 545 spraw przekazano do windykacji pro-
wadzonej przez zewnętrzne specjalistyczne 
firmy windykacyjne,

n dokonano 5 wpisów do Krajowego Reje-
stru Długów,

n skierowano na drogę sądową 230 pozwów 
o zapłatę w sprawie zadłużeń z tytułu opłat 
i czynszów,

n wszczęto 2 pozwy o eksmisję z lokali użyt-
kowych,

n skierowano do sądu 9 wniosków o stwierdzenie 
nabycia spadku w celu ustalenia uprawnionych 
do spółdzielczych własnościowych praw do 
lokali lub własności lokali,

n skierowano na drogę sądową i administracyjną 
41 wniosków w sprawach innych (droga ta jest 
stosowana w kwestiach takich, jak: zasiedze-
nie, najem, zawezwanie do próby ugodowej, 
wpis do KRS, wpis do ksiąg wieczystych, 
zgłoszenia wierzytelności do upadłości).

VI. INWESTYCJE
 
Spółdzielnia – respektując zalecaną przez Radę 

Nadzorczą i Walne Zgromadzenie kontynuację 
także w roku 2018 polityki spowolnienia procesów 
przygotowania i realizacji nowych inwestycji – 
ograniczyła w tej dziedzinie swoje czynności w za-
sadzie do przeprowadzenia niezbędnych uzgodnień 
i aktualizacji wskazań lokalizacyjnych uzyskanych 
w latach poprzednich. W szczególności miało 
to zastosowanie do tej części przyszłościowych 

zamierzeń inwestycyjnych, co do których ich 
przygotowanie dokumentacyjno-prawne oraz 
ewentualne realizacje nadal limitowały wystę-
pujące obiektywnie uwarunkowania zewnętrzne 
(uniemożliwiające efektywne wdrożenie procedur 
wykonawczych w najbliższym okresie) - toteż 
proces przygotowania inwestycji ograniczony 
został do niezbędnych działań - umożliwiających 
w każdej chwili rozpoczęcie cyklu przygotowania 
dokumentacyjnego, ale nie powodujących powsta-
wania z tego tytułu na obecnym etapie nadmier-
nych dla Spółdzielni kosztów (tj. określonych 
jako „bezkosztowych”) lub nisko nakładowych.

Poniesione w roku sprawozdawczym nakłady 
inwestycyjne, dotyczące zarówno przyszłych 
inwestycji będących aktualnie w fazie przygoto-
wania, jak i realizacji - łącznie wyniosły w 2018 
roku 930.977 zł. 

Stan realizacji w roku 2018 wg zadań rzeczo-
wych przedstawia się następująco:
n Inwestycje w przygotowaniu:
–  parking wielopoziomowy w osiedlu Kukuczki, 

przy ul. Podhalańskiej - nakłady finansowe 
ograniczono do bieżących kosztów eksplo-
atacyjnych związanych z utrzymaniem terenu 
oraz opracowania analizy możliwości zago-
spodarowania terenu (koncepcja parkingu na-
ziemnego),

–  budynek mieszkalny w osiedlu Ligota, przy 
ul. Ligockiej - nie poniesiono nakładów,

–  zespół mieszkaniowy w osiedlu Ściegiennego 
przy ul. Agnieszki-Bytkowska – nie poniesio-
no nakładów,

–  pawilon handlowy w osiedlu Ściegiennego przy 
ul. Bytkowskiej – poniesiono jedynie koszty 
utrzymania terenu (użytkowanie wieczyste 
terenu, podatek od nieruchomości, sprzątanie, 
koszenie trawy), koszty związane z wycinką 
2 chorych drzew i nasadzeniem jako rekom-
pensaty 4 nowych drzew,

–  zespół mieszkaniowy w osiedlu Szopienice 
przy ul. Morawa-Osiedlowa – poniesiono 
jedynie koszty utrzymania terenu (użytkowanie 
wieczyste terenu),

–  hala magazynowa przy ul. Brzozowa 50 (in-
westycja na potrzeby Zakładu Ciepłowni-
czego) – poniesiono koszty przygotowania 
i dokumentacji.

n Inwestycje w realizacji:
–  budynek mieszkalny o 20 mieszkaniach w osie-

dlu Murcki przy ul. Domeyki – realizacja 
budynku została ukończona. Wykonany zakres 
rzeczowy obejmował koszty zagospodarowa-
nia terenu, monitorowania budynku.

n Sprawy terenowo-prawne:
 W sprawach terenowo-prawnych uregulo-

wano stan terenowo-prawny budynku przy 
ul. Granicznej 19, tj. sprostowano dwa błędne 
akty notarialne z lat 80. XX wieku, dotyczące 
2 lokali mieszkalnych, co pozwoliło Spół-
dzielni na podjęcie uchwały ustanawiającej 
przedmiot odrębnej własności lokali w tym 
budynku i wdrożenie procedury wyodrębnia-
nia mieszkań oraz zbyto działki zabudowane 
garażami na rzecz posiadaczy spółdzielczego 
własnościowego prawa do garaży:

n osiedle Giszowiec –1 działka
n osiedle Murcki – 2 działki
n osiedle Zawodzie – 1 działka
n osiedle Zgrzebnioka – 2 działki
n  zbyto działki na rzecz Miasta Katowi-

ce: działki nr 1764/148 i nr 1759/148  
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o powierzchni 337,00 m2 zajęte pod drogę przy 
ul. Domeyki; przekazanie nastąpiło na pod-
stawie ugody nr 4/2018 z dnia 29.06.2018 r.,

n  zbyto działki na rzecz osób fizycznych i praw-
nych:

– osiedle Giszowiec – działka nr 3823/55 o po-
wierzchni 103,00 m2

– osiedle Ściegiennego – działka nr 17/12 o po-
wierzchni 539,00 m2

–  zbyto działkę nr 77/5 o powierzchni 789,00 
m2 w osiedlu Ścigały (zawarto umowę warun-
kową),

–  nabyto prawo użytkowania wieczystego gruntu 
w ramach regulacji terenowo-prawnej zwią-
zanego z budynkiem przy ul. Zamkowej nr 
63-69 i nr 83-89.

VII. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Na przestrzeni roku sprawozdawcze-
go na potrzeby obsługi technicznej ma-
jątku Spółdzielni i szeroko rozumianego 
pośrednictwa w obrocie lokalami funkcjonowały 
cztery Zakłady Celowe wyodrębnione gospo-
darczo i ekonomicznie (działające w oparciu  
o wewnętrzny rozrachunek gospodarczy, lecz bez 
osobowości prawnej), są to: Serwis Techniczny, 
Zakład Ciepłowniczy, Zakład Usług Parkin-
gowych i Mieszkaniowe Biuro Pośrednictwa. 

Łączny wynik rocznej działalności zakła-
dów zamknie się (po uwzględnieniu podat-
ku dochodowego) niedoborem w wysokości 
(-) 459.656 zł – przy rocznych kosztach ich 
funkcjonowania w wysokości 12.810.450 zł 
i wartości zrealizowanych usług (sprzedaży)  
w wysokości 12.357.961 zł (kwoty te nie obej-
mują i nie uwzględniają wartości rynkowej 
– stanowiących przedmiot obrotu na rynku 
wtórnym lokali i nieruchomości gruntowych 
ani związanych z nimi wkładów budowla-
nych – podlegających odrębnemu rozliczeniu  
z funduszem wkładów mieszkaniowych i bu-
dowlanych). 

Udział poszczególnych Zakładów Celowych 
w sprzedaży ogółem w 2018 roku  

przedstawiono na wykresie nr 5 na str. 5).

VIII. INFORMACJA O PRACY  
ZARZĄDU I CENTRUM  

ZARZĄDZAJĄCO-USŁUGOWEGO
KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI  

MIESZKANIOWEJ

W roku sprawozdawczym Zarząd Spółdzielni 
pracował w składzie:

n mgr Krystyna Piasecka – Prezes Zarządu, 
Dyrektor Spółdzielni,

n mgr Zbigniew Olejniczak – Zastępca Pre-
zesa Zarządu, Zastępca Dyrektora ds. Gos- 
podarki Zasobami Spółdzielni.

n mgr Teresa Ślązkiewicz – Zastępca Prezesa 
Zarządu, Zastępca Dyrektora ds. Ekono-
micznych.

Wynikające z postanowień Statutu KSM obo-
wiązki Zarządu były wykonywane na bieżąco. 
Zarząd odbył łącznie 70 protokołowanych po-
siedzeń i podjął 572 uchwały, ponadto przygo-
tował kompleksowo z zachowaniem terminów 
ustawowych Walne Zgromadzenie, które odbyło 
się w dwu częściach w dniach 25-26.06.2018 r.

Do stałych zagadnień rozpatrywanych kole-
gialnie przez Zarząd należały: sprawy członkow-
sko-mieszkaniowe (cotygodniowo) oraz bieżąca 
analiza, monitoring, ocena realizacji zadań i wy-
ników gospodarczo-finansowych Spółdzielni 
(comiesięcznie). 

Na posiedzeniach Zarządu rozpatrywane były 
również zagadnienia dotyczące inwestycji (3 razy), 
gospodarki zasobami mieszkaniowymi i dzia-
łalności osiedli oraz współpracy z samorządem 
osiedlowym (30 razy), zadłużeń w opłatach za 
lokale (comiesięcznie), remontów kapitalnych 
i modernizacji zasobów (12 razy), działalności 
społeczno-kulturalnej i oświatowej (28 razy), 
wyników wewnętrznych i zewnętrznych kon-
troli działalności Spółdzielni (4 razy), spraw 
pracowniczych i socjalnych (21 razy), zmian  
w regulaminach wewnętrznych, spraw organiza-
cyjnych, skarg i wniosków oraz innych. 

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

W okresie sprawozdawczym wydano łącznie  
21 zarządzeń wewnętrznych, 7 aneksów do zarzą-
dzeń, 11 pism okólnych i 21 poleceń. 

Obok bieżącej działalności gospodarczej i me-
rytorycznej Zarząd oraz upoważnieni – na mocy 
odpowiednich pełnomocnictw Zarządu – Kierow-
nicy Osiedli uczestniczyli reprezentując Spółdziel-
nię na zewnątrz w tematycznych konferencjach, 
kongresach, seminariach, spotkaniach i naradach, 
w tym z udziałem władz i przedstawicieli wo-
jewództwa i Miasta Katowice, a także w imie-
niu Spółdzielni uczestniczyli przy sporządzaniu  
i zawieraniu aktów notarialnych dotyczących 
przenoszenia własności lokali na odrębną wła-
sność członków, ustanawiania nowych terminów 
użytkowania wieczystego działek gruntowych, 
nabywania i zbywania nieruchomości, regulacji 
spraw terenowych i wieczystoksięgowych i innych.

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 posiedze-
niach Rad Osiedli, bądź innych okolicznościach, 
roboczych spotkaniach Zarządu z Radami Osiedli 
i mieszkańcami.

Kontynuowane było wydawanie własne-
go miesięcznika „Wspólne Sprawy” dla 
mieszkańców zasobów zarządzanych przez 
Spółdzielnię. Praca kolegium redakcyjnego była 
prowadzona społecznie, a tematyczne artykuły 
członków Zarządu i pracowników Spółdzielni, 
a także członków Rady Nadzorczej opracowy-
wane bezpłatnie. 

Spółdzielnia w 2018 roku w szerokim zakresie 
korzystała również z możliwości komunikowania 
się z członkami przez internet. KSM wykorzystuje 
ten kanał informacji już od 2001 roku za pośred-
nictwem własnej strony internetowej i poczty 
elektronicznej, a od 2016 roku poprzez media 
społecznościowe na portalu Facebook. 

W ocenie zewnętrznej na przestrzeni 2018 roku 
za swą działalność Spółdzielnia nasza uzyskała 
prestiżowe wyróżnienia, a wśród nich:
n  II miejscem w Ogólnopolskim Rankingu Spół-

dzielni Mieszkaniowych 2017 przyznanym 
przez Redakcję „Domy Spółdzielcze”,

n  tytułem „Filar Spółdzielczości 2018” przy-
znanym przez Dziennik Gazeta Prawna,

n  tytułem „Lider Społecznej Odpowiedzialno-
ści Dobra Firma 2018” przyznanym przez 
Redakcję „Forum Biznesu”,

n  tytułem „European QUALITY Certificate 
2018” w kategorii usługa za zarządzanie 
nieruchomościami przyznanym przez Fun-
dację Qualitas,

n  nagrodą „Ekolaur 2018” w kategorii ener-
gooszczędność, efektywność energetyczna 
przyznaną przez Polską Izbę Ekologii,

n  tytułem „Strateg Spółdzielczości 2018” przy-
znanym Prezesowi Zarządu KSM Krystynie 
Piaseckiej przez Redakcję „Monitora Biznesu” 
w Rzeczpospolitej oraz Monitora Rynkowego 
w Dzienniku Gazecie Prawnej,

n  nagrodą i tytułem „Autorytet Budownictwa 
i Gospodarki Śląskiej” przyznanym Zastępcy 
Dyrektora ds. technicznych Waldemarowi 
Wojtasikowi przez Śląską Izbę Budownictwa.

IX. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA,
OŚWIATOWA I KULTURALNA

 
Działając na podstawie postanowień i planów 

przyjętych przez poszczególne jednostki organiza-

Zakład Ciepłowniczy
65,76%

Serwis Techniczny
21,51%

Zakład Usług Parkingowych
10,29%

Mieszkaniowe Biuro 
Pośrednictwa

2,44%

Wykres nr nr 5
STRUKTURA UDZIAŁU SPRZEDAŻY USŁUG POSZCZEGÓLNYCH  

ZAKŁADÓW CELOWYCH KSM W ICH SPRZEDAŻY OGÓŁEM W 2018 ROKU

(Dokończenie na str. 6)
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cyjne, Spółdzielnia w roku 2018 realizowała statu-
tową działalność społeczną, oświatową i kulturalną 
– zarówno w układzie ogólnospółdzielczym, jak  
i osiedlowym – w tym głównie w oparciu o własną 
bazę lokalową, tj. pracę 6 klubów i 2 sal integra-
cyjnych oraz Działu Społeczno-Kulturalnego, 
a także zlokalizowanych na terenach osiedlowych 
boisk, itp. przeznaczonych dla uprawiania sportu, 
zabaw i rekreacji.

Szeroka oferta programowa skierowana 
była do ogółu spółdzielców i ich rodzin we 
wszystkich grupach wiekowych i prowadzo-
na była przede wszystkim w kierunku ani-
macji kulturalno-rekreacyjnej, mających na 
celu integrację mieszkańców poprzez udział  
w imprezach, wydarzeniach osiedlowych 
oraz funkcjonujących w sekcjach, zespołach  
i kołach zainteresowań i kształtowanie przyja-
cielskich i samopomocowych więzi.

Rok 2018 przyniósł doniosły jubileusz 100-le-
cia odzyskania niepodległości przez Polskę. 
Nasza Spółdzielnia włączyła się w obchody 
jubileuszowe organizując poprzez kluby wyjś- 
cia do muzeów, konkursy plastyczne, wieczory 
pieśni patriotycznych dla dorosłych, występy 
dzieci z poezją i piosenką, czy też warsztaty hi-
storyczne. Ten szczególny jubileusz uczczony 
został, w układzie ogólnospółdzielczym, wy-
stawą w Klubie „Centrum” prezentującą wy-
darzenia historyczno-polityczne dotyczące 
roku 1918 – zorganizowaną we współpracy  
z Fundacją Ośrodka Karta z Warszawy. Fundacja ta 
na podstawie obopólnej umowy udostępniła prawa 
autorskie do godła autorstwa grafika Andrzeja 
Pągowskiego, które firmowało imprezy spółdziel-
cze oraz było przewodnim znakiem graficznym 
w gazecie „Wspólne Sprawy”. Wraz ze Stowa-
rzyszeniem „Signum Polonicum” Fundacja KSM 
zorganizowała imprezę pn. „Barwy Ojczyste”. 

Ponadto pod auspicjami Regionalnego Związ-
ku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych 
w Katowicach odbył się w Domu Kultury „Ju-
bilat” S.M. „Gwarek” w Tarnowskich Górach 
wojewódzki przegląd zespołów senioralnych 
prezentujących pieśni legionowe i wojskowe,  
w którym udział wzięły 4 nasze zespoły muzycz-
no-wokalne: „Wesołe Kumoszki”, „100-Krotki”, 
„Alle Babki” i „Józefinki”.

W naszej spółdzielczej działalności przykła-
da się dużą wagę do poszanowania wartości  
i tradycji śląskich, co miało miejsce poprzez ob-
chody Dnia Regionalnego, warsztaty „Katowice 
– tutaj mieszkam”, wieczorki pieśni i piosenek 
śląskich, wystawy twórczości rodzimych twórców 
artystycznych i inne.

Po raz pierwszy Spółdzielnia włączyła się w ob-
chody Europejskiego Dnia Solidarności Międzypo-
koleniowej, które zorganizowała w Giszowieckim 
Centrum Kultury wspólnie ze Szkołą Podstawową 
nr 54, a które zamierzamy rozszerzyć na innych 
osiedlach w następnych latach, by promować 
integrację i porozumienie osób w różnym wieku.

Działania społeczne realizowane były przy 
udziale Rad Osiedli, Stanowiska ds. Pomocy Człon-
kom i Wolontariatu oraz Fundacji KSM. Fundacja 
bardzo aktywnie włączyła się w organizację imprez 
mikołajkowych i przygotowanie paczek dla dzieci 
oraz osób pozostających w niedostatku życiowym. 
Rozpoczęta zbiórka pieniężna i aukcja kalendarzy  
z pracami naszego mieszkańca i artysty z grupy 
janowskiej Erwina Sówki pozwoli Fundacji na 

pozyskanie środków finansowych, które posłużą 
dalszym działaniom prospołecznym skierowanym 
do członków KSM i ich rodzin.

Bieżące wydarzenia spółdzielcze były dokumen-
towane i prezentowane na łamach „Wspólnych 
Spraw”, na stronie internetowej, poprzez portal 
społecznościowy - Facebook oraz „Informator 
KSM” realizowany przez TVP3 Katowice.

Rok 2018 został zwieńczony koncertem jubile-
uszowym w Filharmonii Śląskiej z okazji 105-lecia 
działalności Chóru Mieszanego „Ogniwo”, z któ-
rym nasza Spółdzielnia współpracuje od wielu 
lat, podobnie jak z Fundacją „Młoda Muzyka 
dla Śląska” i zespołem kameralistów NOSPR, 
którzy zwrócili się do Zarządu o objęcie patro-
natem koncertu o tematyce bożonarodzeniowej, 
wykonanego 30.12.2018 r. w Kościele Opatrzności 
Bożej w Katowicach-Zawodziu.

X. KONTROLE

W 2018 roku działalność Spółdzielni była pod-
dana kontroli przeprowadzonej przez następujące 
zewnętrzne instytucje i organy kontrolne:
–  Lustracja działalności inwestycyjnej za okres 

od 1.01.2017 do 31.12.2017 r. przeprowadzo-
na przez lustratora z Regionalnego Związku 
Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej 
w Katowicach; wyniki lustracji zostały przed-
stawione członkom na Walnym Zgromadzeniu 
w dniach 25 i 26 czerwca 2018 roku.

–  Państwowy Powiatowy Inspektor Sani-
tarny w Katowicach, który przeprowadził 
na terenie działania Spółdzielni łącznie  
9 kontroli w zakresie oceny przygotowania  
i przebiegu akcji deratyzacji oraz oceny stanu 
sanitarnego nieruchomości budynkowych,

–  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział 
Kontroli Płatników Składek w Chorzowie 
(dwie kontrole): 

n w zakresie prawidłowości i rzetelności obli-
czania składek na ubezpieczenia społeczne 
oraz innych składek, do których pobierania 
zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszania do 
ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia 
zdrowotnego wskazanych pracowników Spół-
dzielni,

n w zakresie prawidłowości i rzetelności obli-
czania składek na ubezpieczenia społeczne 
oraz innych składek, do których pobierania 
zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszania do 
ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia 
zdrowotnego, ustalania uprawnień do świad-
czeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie 
tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń 
z tego tytułu, prawidłowości i terminowości 
opracowywania wniosków o świadczenia 
emerytalne i rentowe, wystawiania zaświad-
czeń lub zgłaszania danych dla celów ubez-
pieczeń społecznych,

–  PKO BP – jedna kontrola w zakresie po-
prawności sporządzania oświadczeń  
o kwotach wpłat wniesionych przez członków 
z tytułu posiadanych kredytów mieszkanio-
wych,

–  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach –  
w zakresie wykorzystania środków 
WFOŚiGW na termomodernizację bu-
dynków mieszkalnych wielorodzinnych 
w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 29,  

ul. Czeczotta 2, ul. Warmińskiej 9-13, ul. Gen. 
J. Hallera 32a-32d,

–  Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspek-
torat Pracy w Katowicach – jedna kontrola 
w zakresie prawnej ochrony pracy, w tym 
BHP, przepisów dotyczących legalności za-
trudnienia, ewidencji pracowników wykonu-
jących pracę w szczególnych warunkach lub 
o szczególnym charakterze,

–  Urząd Skarbowy w Będzinie – jedna kontrola 
w zakresie weryfikacji poniesionych kosztów 
uzyskania przychodów dotyczących sponso-
ringu obchodów 60-lecia KSM (usługa rekla-
mowa).

Komórka ds. kontroli wewnętrznej w opar-
ciu o zaplanowany na rok 2018 program działań 
przeprowadziła szczegółowe badanie całokształtu 
działalności Administracji Osiedli: HPR i Śródmieś- 
cie (za okres 1.01.2016 r. do 19.10.2018 r.) oraz 
Ligota (za okres od 1.01.2015 r. do 18.12.2018 r.) 
oraz badanie całokształtu działalności placówki 
społeczno-kulturalnej Klubu Spółdzielczego „Józe-
finka” (za okres od 1.01.2016 r. do 24.08.2018 r.).

Komórka ds. kontroli wewnętrznej ponadto: 
–  uczestniczyła w pracach komisji w zakresie 

spraw związanych z wejściem w życie unij-
nego Rozporządzenia o Ochronie Danych 
Osobowych, prowadziła bieżącą współpracę  
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,

–  współpracowała w zakresie przygotowywania 
materiałów dla biegłych sądowych powoływa-
nych w celu przygotowania opinii dla potrzeb 
toczących się spraw, 

–  na bieżąco koordynowała sporządzanie mate-
riałów sprawozdawczych przygotowywanych 
przez służby Spółdzielni poprzez elektroniczny 
portal sprawozdawczy dla Głównego Urzędu 
Statystycznego, 

–  obserwowała i przekazywała do wiado-
mości notatki prasowe, prasy lokalnej  
i ogólnopolskiej dotyczące spółdzielczości 
i KSM,

–  współpracowała z Narodowym Bankiem Pol-
skim w zakresie analiz rynku nieruchomości, 

–  uczestniczyła w szkoleniach, konferencjach 
i różnego typu spotkaniach podnoszących 
kwalifikacje zawodowe oraz uzupełniających 
wiedzę w zakresie powierzonych zadań.

Na przestrzeni 2018 roku do Spółdzielni wpły-
nęło: 
–  36 wniosków,
–  23 skargi (niezasadne),
–  18 pism (tzw. skargi lokatorskie) związanych 

z zakłócaniem spokoju i nieprzestrzegania 
przez sąsiadów Regulaminu porządku domo-
wego. 

Przedstawiając kolejne okresowe sprawozda-
nie z działalności za 2018 rok Zarząd Spółdzielni 
składa podziękowanie wszystkim, którzy przy-
czynili się do zapewnienia niezakłóconej bieżącej 
pracy Spółdzielni, do realizacji zatwierdzonych 
przez Walne Zgromadzenie, a omówionych 
i przedstawionych wyżej zadań, do pozytywnego 
postrzegania Spółdzielni. 

Katowice, 7.02.2019 r.
 

Z poważaniem
ZARZĄD
KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI 
MIESZKANIOWEJ
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SPRAWOZDANIE RADY 
OSIEDLA CENTRUM-I KSM

Z DZIAŁALNOŚCI W 2018 ROKU

(Dokończenie na str. 8-9)

 Rada Osiedla Centrum-I w roku 2018 działała  
w składzie: 

l Beata LATKOWSKA – przewodnicząca, 
l Michał MLECZKO – zastępca przewodni-

czącej, 
l Adam SZYMCZYK – zastępca przewodni-

czącej, 
l Regina PIĄTEK – sekretarz, 
l Przemysław DRĄG – przewodniczący Ko-

misji Społeczno-Kulturalnej,
l Rafał KRÓL – przewodniczący Komisji 

Gospodarki Zasobami Spółdzielni,
l Grażyna KWIECIEŃ – członek,  
l Jan OSEK – członek, 
l Joanna WITKOWICZ – członek.

  W roku 2018 Osiedle Centrum-I w Radzie 
Nadzorczej KSM reprezentował Przemysław 
Drąg pełniący funkcję przewodniczącego Komisji 
Mieszkaniowej. 

Wspomnieć należy również, że w szeregach 
naszej Rady mamy przedstawiciela Rady Miasta 
Katowice, jest nim radny Adam Szymczyk.

Frekwencja członków na comiesięcznych po-
siedzeniach Rady Osiedla była prawie 100-pro-
centowa.

Stanowisko Kierownika Administracji Osiedla 
Centrum-I zostało na stałe powierzone Jackowi 
Musialikowi, który pełni również funkcję kie-
rownika w Osiedlu Gwiazdy. 

Współpraca z kierownikiem, pracownikami 
administracji przebiegała bez zastrzeżeń. Rada 
Osiedla zawsze mogła liczyć na dostępność, dobry 
kontakt i współpracę w rozwiązywaniu bieżących 
problemów, za co chcemy serdecznie podziękować. 

W okresie sprawozdawczym Rada Osiedla 
odbyła 11 posiedzeń plenarnych, podczas których 
m. in. podjęła 5 uchwał, wydała 13 opinii (w tym 
8 pozytywnych i 5 negatywnych), wytypowała 
mieszkańców do wyróżnień za zasługi dla KSM.

Poszczególne komisje problemowe Rady Osie-
dla działały w następującym składzie:

l Komisja Gospodarki Zasobami Spółdzielni 
– przewodniczący: Rafał Król, 

 Członkowie: Grażyna Kwiecień, Jan Osek, 
Adam Szymczyk.

l Komisja Ekonomiczna – przewodniczący: 
Michał Mleczko, 

 Członkowie: Joanna Witkowicz, Beata Lat-
kowska.

l Komisja Społeczno-Kulturalna – Przewod-
niczący: Przemysław Drąg,

 Członkowie: Regina Piątek, Grażyna Kwiecień, 
Adam Szymczyk.

W ramach kontynuacji kadencji w okresie spra-
wozdawczym Komisja Gospodarki Zasobami 
Spółdzielczymi, realizując zadania dotyczące 
udziału  czynnika  społecznego  w  działaniach   
Administracji  i  Zarządu  KSM, dla   utrzymania   
i  poprawy  technicznego  stanu    nieruchomości 

Osiedla, swoją aktywność realizowała w ramach 
możliwości statutowych i regulaminowych, po-
przez:

l  bieżący i okresowy udział w przeglądach 
technicznych budynków i terenów zielonych, 
będących  we władaniu KSM w ramach Osie-
dla Centrum-I, 

Wskazując zadania najpilniejsze, najbardziej 
potrzebne mieszkańcom,  uruchamialiśmy  proce-
dury, poprawiające  stan  naszych  nieruchomości. 
Główne działania to:

l  udział w przygotowaniu planów i realizacji 
remontów w Osiedlu oraz monitoringu ich 
realizacji i odbiorach końcowych robót,

l  udział w przetargach w zakresie określonym 
w regulaminie,

l analizowanie zagadnień eksploatacyjnych 
i sposobów rozliczeń  za media, dostarcza-
ne mieszkańcom.

Wspomagaliśmy również Administrację w jej 
rutynowych działaniach, wpływając na jakość 
i tryb prowadzonych  prac, m. in. poprzez opinio-
wanie  techniczno-budowlane zagadnień i działań 
dotyczących zmian sposobu użytkowania loka-
li użytkowych.

Analizując zagrożenia, wynikające z planów 
inwestorów, czuwaliśmy, aby proponowane roz-
wiązania nie pogorszyły warunków  bytowych  
mieszkańców  .

Do  najważniejszych działań, obejmujących 
zagadnienia techniczne poprawy stanu budynków 
w Osiedlu w 2018 roku zaliczamy: 

l modernizację dźwigu towarowego w bud. Ka-
towicka 65 oraz zmianę obróbek  budowlanych 
wejść do  windy, w szczególności na parterze  
budynku, interwencja dot. prowadzenia insta-
lacji c.w.u w ww. budynku,

l roboty dekarskie - remont dachu: bud. Gra-
żyńskiego 7-7a, Ordona 20 a, Katowicka 65,

l remont klatek  schodowych w bud . Grażyń-
skiego 7-7a.

Ponadto doraźne działania Komisji, będącej 
do dyspozycji Administracji i Działu Inwestycji  
KSM oraz pozostałych członków Rady Osiedla 
dotyczyły  drobnych spraw budowlano-technicz-
nych takich,  jak np.:

l  montaż  balustrad – przy bud. Grażyńskiego 
7, Czerwińskiego 8,

l wymiany drzwi wewnętrznych w bud. Ordo-
na 20,

l malowanie elewacji na poziomie parteru bu-
dynków ul. Grażyńskiego i Sokolskiej.

Podczas swoich cyklicznych spotkań Rada Osie-
dla omawiała również bieżące problemy dotyczące 
spraw Osiedla, podejmując decyzje lub wydając 
opinie. I tak m. in.:

l  na wniosek RO zwrócono się do UM o zgo-
dę na wycięcie drzew pod budowę miejsc 
postojowych pomiędzy bud .Grażyńskiego 
9-9a, 11- 11a, jednak na skutek konieczności 
umieszczenia w planie remontu balkonów 
podjęto decyzję o odstąpieniu od tej inwestycji, 

l podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu zaka-
zu samowolnego nasadzania choinek, które 
po świętach pojawiły się w znacznej ilości. 
W niedługim czasie mogłoby to doprowadzić 
do zalesienia dużego obszaru i całkowitego 
zaniku trawników, 

l zwróciliśmy się również z prośbą o interwencję 
w sprawie odnowienia przejść dla pieszych na 
ulicach sąsiadujących z osiedlem, 

l zaopiniowaliśmy negatywnie wniosek o li-
kwidację zsypów przy ul. Katowickiej 65, 
co mogłoby spowodować, że przepełnione 
pojemniki na odpady bio stałyby się źródłem 
pokarmu dla gryzoni,   
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l  podjęliśmy decyzję o wymianie nawierzchni 

alejek w zieleńcach pomiędzy trzema bud. przy 
ul. Grażyńskiego, gdyż obecna nawierzchnia 
uniemożliwia poruszanie się i zagraża bezpie-
czeństwu, 

l w planach na 2019 rok  mamy kolejne nasa-
dzenia zieleni, które upiększą nasze otoczenie.

Po zakończeniu sezonu grzewczego 2017/2018 
dokonano analizy wyników rozliczenia centralnego 
ogrzewania w budynkach naszego osiedla. Należy 
podkreślić, że rozliczenie odbyło się na podstawie 
nowego regulaminu. Z przeprowadzonej analizy 
wynika, że średnie zużycie wyniosło 0,32 GJ/m2. 
Najwyższe niedopłaty wystąpiły w budynku przy 
ul. Katowickiej 65, natomiast największe nadpłaty 
przy ul. Ordona 20a. Należy jednak pamiętać, że na 
wynik ma wpływ zarówno wielkość wnoszonych 
zaliczek, jak i warunki atmosferyczne.  

Rada Osiedla analizuje również salda poszcze-
gólnych nieruchomości w Osiedlu występujących 
na funduszu remontowym w części „A”. Salda 
ujemne - „zadłużenie” to wynik prac termomo-
dernizacyjnych i energooszczędnych dokonywa-
nych w latach 1992-2018, zawartych w Strategii 
Ekonomicznej KSM. Co rok przeprowadzana jest 
aktualizacja strategii, z którą Rada Osiedla ma 
możliwość zapoznania się. W strategii na lata 2018 
– 2027 przewiduje się dalszą wymianę instalacji 
centralnego ogrzewania oraz uruchomienie sieci 
w budynku Czerwińskiego 8, pozwalającej na 
całkowite odcięcie pawilonu Czerwińskiego 10 od 
sieci c.o. bud. Czerwińskiego 8. W opracowaniu 
strategii utrzymano założenia oszczędnościowe, 
zmierzające do sukcesywnego zmniejszenia zo-
bowiązań Spółdzielni. 

Perspektywiczne  działania  i  analiza  możli-
wości  remontów (modernizacji)  balkonów i od-
nowienie elewacji   budynków już ocieplonych, 
które po  latach wymagają malowania i adaptacji  
do  nowych  warunków  jakości  techniczno-
-estetycznych to ogromne przedsięwzięcie, któ-
re było wielokrotnie przedmiotem dyskusji na 
posiedzeniach Rady Osiedla w roku bieżącym 
i poprzednim. Wniosek o remont (modernizację) 
balkonów poparty przez kilkudziesięciu miesz-
kańców wpłynął za pośrednictwem Administracji 
do Rady Osiedla.   

Po dokonaniu na zlecenie Administracji eks-
pertyzy technicznej stwierdzono, że balkony 
w budynkach przy ul. Grażyńskiego wymagają 
remontu (modernizacji). Staraniem Rady i Ad-
ministracji jest, aby dokumentacja projektowa 
wykonania tych prac mogła być wykorzystana 
w latach następnych w kolejnych budynkach. 
Koszty wykonania remontu (modernizacji) bal-
konów w jednym budynku obciążają w znacznym 
stopniu fundusz remontowy, a musimy pamiętać, 
że prace przy wymianie instalacji c.o.  nie zostały 
zakończone w innych budynkach.  

Przedsięwzięcie to, musi być realizowane suk-
cesywnie na przestrzeni kilku lat. 

Mamy nadzieję, że zaangażowanie Komisji 
w rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów 
utrzymania  substancji techniczno-budowlanej 
naszego Osiedla, będzie zgodne z oczekiwaniami 
jego mieszkańców i przyniesie dalsze efekty  do-

stosowania substancji  mieszkaniowej do  poziomu 
wyzwań plastyczno-użytkowych naszych czasów.  

W minionym okresie sprawozdawczym Komisja 
Ekonomiczna na bieżąco analizowała sytuację 
finansową Osiedla w oparciu o dane zbiorcze 
przedstawiane na koniec miesiąca. Szczególną 
uwagę poświęcono analizie kosztów i wpływów 
na fundusz remontowy, eksploatacji, wynikom 
rozliczeń wody i centralnego  ogrzewania oraz 
ponoszonych kosztów z tego tytułu.

 Jednym z istotnych zadań Komisji Ekono-
micznej przy współpracy z Administracją Osiedla 
była także kalkulacja stawek z tytułu opłat za 
poszczególne typy lokali  w zasobach Osiedla, 
stanowiących podstawę do sporządzania założeń 
i planów gospodarczych na 2018 rok. Wpływ na 
wielkość opłat stanowiły  ponoszone koszty eks-
ploatacji,  bieżące wpływy z tytułu opłat za lokale 
oraz czynniki zewnętrzne (inflacja, wzrost cen, 
podatki), a także wielkość zadłużenia w opłatach za 
lokale, które pomniejsza realne przychody Osiedla. 
Należy podkreślić, że problem zadłużenia Osiedla 
jest systematycznie monitorowany i omawiany 
podczas comiesięcznych posiedzeń Rady.

W 2018 r. KomisjaEkonomiczna odbyła  
6 spotkań, których celem było dokonanie analizy 
sytuacji finansowej, wymiana swoich spostrzeżeń 
i wniosków oraz przygotowanie się do przedstawie-
nia tychże wniosków na zebraniach Rady Osiedla.

Na podstawie przeprowadzonej analizy sytuacji 
finansowej Osiedla Centrum-I oraz w wyniku zale-
ceń przedstawionych w uchwale Rady Nadzorczej, 
(wg której rady osiedlowe powinny weryfikować 
i dostosowywać poszczególne pozycje w przycho-
dach i kosztach eksploatacji osiedla, tak, aby te 
pozycje się bilansowały), Komisja Ekonomiczna 
zarekomendowała Radzie Osiedla, zmianę wyso-
kości obowiązujących stawek .

Propozycje dotyczyły stawek za usługi gospo-
darzy, konserwację dźwigów, konserwację domo-
fonów, kosztów obsługi osiedla oraz pozostałych 
kosztów eksploatacji. 

Powyższe propozycje zostały szczegółowo 
przeanalizowane i przedstawione Radzie Osiedla, 
a wysokość stawek skalkulowana tak,  aby nie zo-
stały zakłócone przepływy finansowe i planowane 
inwestycje oraz były wystarczające na pokrycie 
bieżących kosztów eksploatacji osiedla Centrum-I.

Komisja Ekonomiczna zwracała także baczną 
uwagę na wielkość przychodów i kosztów po-
szczególnych składowych miesięcznych opłat 
oraz wpływy i wydatki na fundusz remontowy 
„B” w celu ich bilansowania. Rekomendowała 
Radzie Osiedla, że wysokość stawek, na które ma 
wpływ, powinna pozostać na dotychczasowym  
poziomie, a realizacja planów zamierzonych na 
2019 r. będzie przebiegała w ramach posiadanych 
środków. 

Należy podkreślić, że KE powyższą rekomen-
dację uwarunkowała tym, że stawki pozostaną 
w dotychczasowej wysokości, jeżeli nie dojdzie 
do znaczących zmian we wpłatach i wydatkach 
z przedmiotowego funduszu, które mogłyby 
„zachwiać” płynnością finansową Osiedla oraz 
mogłyby stanowić przeszkodę w realizowaniu 
zaplanowanych remontów na rok 2019.

Bardzo ważną częścią prac Komisji Ekono-
micznej był bieżący monitoring stanu zadłużenia 

z tytułu opłat za lokale, który od wielu lat stanowi 
problem Osiedla. 

Zadłużenia z tytułu opłat za lokale mieszkalne 
znacznie wzrasta w miesiącu, w którym dokony-
wane jest rozliczenie mediów. Stan zadłużenia 
jest systematycznie kontrolowany i omawiany 
podczas comiesięcznych posiedzeń. Rada Osiedla  
zwraca się do Zarządu każdorazowo w przypadku 
wystąpienia sytuacji budzącej niepokój, co do 
wielkości zadłużenia. W większości przypadków 
są to trwające postępowania spadkowe.  

Rada Osiedla z satysfakcją odnotowała fakt 
znacznego obniżenia zadłużenia z tytułu opłat za 
lokale użytkowe, wpływ na to miało niewątpliwie 
skuteczne działanie windykacyjne Zarządu KSM. 
Komisja Ekonomiczna uważa, że sytuacja finan-
sowa Osiedla Centrum-I jest stabilna i pozwala 
na realizację planów w 2019 roku. 

Głównym działaniem Komisji Społeczno-Kul-
turalnej w minionym okresie sprawozdawczym 
był udział w spotkaniach, których celem jest 
możliwość kontaktu z osobami borykającymi się 
z problemem zadłużenia z tytułu opłat za lokale. 

Od stycznia do grudnia 2018 roku Komisja 
uczestniczyła w 10 spotkaniach. 

Administracja Osiedla wysłała 218 zaproszeń, 
niestety tylko 2 osoby skorzystały z bezpośredniej 
możliwości  wysłuchania  i uzyskania wskazówek, 
dotyczących trybu postępowania oraz następstw 
braku podjęcia jakichkolwiek działań.

Komisja zaopiniowała i skierowała do Zarządu 
Spółdzielni 25 wniosków dotyczących zadłużeń 
z tytułu opłat za mieszkanie.

Na posiedzeniach Rady Osiedla kierownik 
Klubu omawiała okresowe sprawozdania z dzia-
łalności kulturalnej w 2018 r. oraz sytuację finan-
sową Klubu. Rada Osiedla przedstawiała swoje 
sugestie i uwagi mające na celu uatrakcyjnienie 
działalności. 

Zmiana ustawy o spółdzielniach mieszka-
niowych i nadanie z mocy prawa członkostwa 
osobom posiadającym spółdzielcze prawo do 
lokalu spowodowała również ich partycypację 
w funduszu społeczno-kulturalnym. Odnotowali-
śmy od miesiąca lutego 2018r nieznaczny wzrost 
wpływów z tego tytułu. Jednak Rada Osiedla nadal 
podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie zmiany 
przepisów, dotyczących partycypacji wszystkich 
Osiedli w utrzymaniu spółdzielczych Klubów.  

W dniu 17 września 2018 r. w Klubie „Centrum” 
odbyło się posiedzenie Komisji Społeczno-Kultu-
ralnej Rady Nadzorczej, w którym uczestniczyli 
członkowie Komisji Społeczno-Kulturalnej Osiedla 
Centrum-I i przewodnicząca Rady Osiedla. W trak-
cie  spotkania omówiono sytuację ekonomiczną  
klubu oraz działalność merytoryczną. Wszyscy ze-
brani byli zgodni, co do potrzeby funkcjonowania 
tego rodzaju placówki (w zasobach KSM działa 
ich 6). Ogromną konkurencję dla naszego Klubu 
jest bliskie sąsiedztwo Strefy Kultury i MDK 
„Koszutka” z bogatszą ofertą kulturalną. Jednak 
wszyscy jednomyślnie stwierdzili, że działalność 
klubów osiedlowych to całkiem inny „klimat”. 
Tu spotykają się sąsiedzi, znajomi, zawiązują 
się przyjaźnie. Korzystając z oferowanych form 
działalności (zespoły wokalne, spotkania świą-
teczne, gry, gimnastyka, wspólne spacery) każdy 
może znaleźć coś dla siebie.  Kierownik Klubu 
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SPRAWOZDANIE RADY OSIEDLA CENTRUM-I 
wkłada ogrom pracy, aby przyciągnąć nowych 
uczestników zajęć.  

Przewodnicząca Rady Osiedla za zgodą Zarządu 
KSM oraz przy wsparciu merytorycznym Kierow-
nika Klubu złożyła do Urzędu Miasta wniosek 
o realizację Inicjatywy Lokalnej p.t „Cztery pory 
roku radością w jesieni życia” polegającej na 
zorganizowaniu cyklicznych koncertów i wystaw 
lokalnych artystów w  naszym Klubie.  Wniosek 
został rozpatrzony pozytywnie. Zapraszamy osoby 
chcące się zaangażować w pomoc przy realizacji 
do kontaktu z panią Kierownik Klubu.

Zachęcamy także do wynajmowania pomiesz-
czeń Klubu Centrum na konferencje, szkolenia lub 
w celu organizowania imprez okolicznościowych 
(również w soboty  i niedziele).  

Z inicjatywy Rady Osiedla, 12 marca 2018 r. 
odbyło się w Klubie Centrum spotkanie z asp. 
Marianem Tkaczem – dzielnicowym policji 
naszego Komisariatu. Celem spotkania było po-
znanie dzielnicowego. Tematem były sprawy 

bezpieczeństwa w Osiedlu, jak nie dać się oszukać 
oraz problem parkowania.  

   Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy 
oddali swój głos na projekt realizowany z Budżetu 
Obywatelskiego w roku 2019 „ Remont ul. Gra-
żyńskiego” , którego wnioskodawcą jest mieszka-
niec naszego Osiedla. To kolejna ulica w naszym 
najbliższym otoczeniu, która po remoncie poprawi 
wygląd naszego otoczenia i komfort zamieszkania. 

Często Rada Osiedla spotyka się z pozytywną 
opinią na temat wyglądu naszego Osiedla, miesz-
kańcy innych budynków zauważają, że zasoby 
należące do KSM wyróżniają się dużą dbałością 
o tereny zielone, małą architekturę. Staramy się, 
aby niepełnosprawni nie napotykali na bariery 
architektoniczne, a starszym ułatwiamy poruszanie 
się poprzez montaż poręczy w miejscach suge-
rowanych przez mieszkańców, ale jednocześnie 
możliwych do realizacji.

Zachęcamy do aktywności mieszkańców, Pań-
stwa działanie odnosi skutek a zgłaszanie potrzeb 
jest zauważone również przez władze miasta. 

Rada Osiedla pełniła dyżury wg określonego 
harmonogramu, które odbywały się  w godzinach 
od 1530-1630 w każdy ostatni wtorek miesiąca 
(z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych) w Klubie 
„Centrum”. 

Uwagi, propozycje i pomysły mieszkańców 
przyjmujemy chętnie również podczas sąsiedz-
kich spotkań i przekazujemy je na posiedzeniach 
Rady Osiedla.   

Składamy podziękowania Zarządowi KSM, 
Kierownikowi Administracji panu Jackowi Mu-
sialikowi, wszystkim pracownikom Spółdzielni 
za troskę o bezpieczeństwo mieszkańców, dbałość 
o nasze zasoby, pielęgnację zieleni i przestrzeni 
pomiędzy budynkami  oraz dobrą współpracę.

Zapraszamy Mieszkańców do uczestnictwa 
w Zebraniu Osiedlowym, które odbędzie się 
w dniu 18 marca 2018  roku o godz. 1600 w sie-
dzibie KSM przy ul. Klonowej 35c.

RADA OSIEDLA CENTRUM-I

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI
OSIEDLA CENTRUM-I KSM ZA 2018 ROK 

oraz zamierzenia remontowe i eksploatacyjne na 2019 rok
I.  INFORMACJE  OGÓLNE  DOTYCZĄCE  OSIEDLA

Zasoby Osiedla Centrum-I Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej sta-
nowią:
l 3 budynki wysokie 17 i 14-kondygnacyjne – znajdujące się przy ul. 

Katowickiej 65 i Ordona 20 i 20A,
l 7 budynków średniowysokich 8-kondygnacyjnych znajdujących się przy:
     ul. Czerwińskiego 8, Grażyńskiego 7-7A, 9-9A, 11-11A, 13-13A, 15-

15A oraz Sokolskiej 46-48.
 Wszystkie budynki wyposażone są w dźwigi osobowe – razem 20 szt.

W budynkach znajdują się lokale mieszkalne oraz użytkowe, a mianowicie:

l  1.001 lokali mieszkalnych o łącznej pow. użytkowej 41.156 m2, w któ-
rych zamieszkuje 1.378 osób (wg stanu na dzień 31.12.2018 r.),

l 27 lokali użytkowych o łącznej pow. użytkowej 1.381 m2,
l 73 garaże wbudowane i 1 wolnostojący o łącznej powierzchni użytkowej 

1.369 m2.
Teren Osiedla Centrum-I KSM zajmuje powierzchnię prawie 2. 577 m2, 

na której tereny zielone zajmują powierzchnię 11.736 m2.

II. ADMINISTRACJA OSIEDLA CENTRUM-I KSM

Administracja Osiedla znajduje się w budynku przy ul. Czerwińskiego 
8 w Katowicach, tel. 32/259-68-97.

Obsługę mieszkańców zapewniają:

l kierownik Osiedla,
l 2 administratorki,
l 3 konserwatorów.

Gospodarze budynków na bieżąco zajmują się sprawami utrzymywania 
czystości i porządku w budynkach i ich otoczeniu. 

Godziny pracy Administracji Osiedla Centrum-I KSM:

l poniedziałek 800 - 1600

l wtorek 800 - 1700

l środa  800 - 1700

l czwartek 800 - 1600

l piątek 830 – 1430
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(Ciąg dalszy ze str. 9)

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI
OSIEDLA CENTRUM-I KSM ZA 2018 ROK 

oraz zamierzenia remontowe i eksploatacyjne na 2019 rok

Wszelkie awarie - po godzinach pracy Admini-
stracji - można zgłaszać do Serwisu Technicznego 
KSM (pogotowie całodobowe) przy ul. Brzozowej 
50 w Katowicach - tel. 32/258-20-75.

III.  KLUB KATOWICKIEJ   
SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  

„CENTRUM”

Siedziba Klubu znajduje się w budynku przy 
ul. Grażyńskiego 9A (tel. 32/258-75-58). Kierow-
nikiem Klubu jest Irena Borówka.

Godziny działalności Klubu: 

l poniedziałek 1400 - 1900

l wtorek 1400 - 2000

l środa  1400 - 1900

l czwartek 1400 - 2000

l piątek 1400 – 2000

W czasie „Akcji Lato” oraz „Akcji Zima” go-
dziny otwarcia Klubu ulegają zmianie.

IV.  REMONTY WYKONANE   
W BUDYNKACH OSIEDLA CENTRUM-I  

w 2018 r. oraz na terenach przyległych. 
- finansowanie z Funduszu Remontowego 

część „B”

I.  Wymiana stolarki okiennej:
1. Zrealizowana przez KSM w mieszkaniu w bu-

dynku przy ul. Czerwińskiego 8
koszt 8.666 zł

2. Realizowana przez członków Spółdzielni we 
własnym zakresie (refundacje)

koszt 8.244 zł 
II.  Wymiana stolarki drzwiowej realizowana 

przez KSM:
1.    Wymiana drzwi wejściowych do mieszkania 

(refundacja)                                 koszt 496 zł
2.    Wymiana stolarki drzwiowej (wiatrołap) 

w budynku mieszkalnym przy ul. Ordona 
20                           koszt 3.334 zł

III.  Roboty stolarskie:
1.  Wymiana drzwi do głównej komory zsypowej 

w budynku mieszkalnym przy ul. Czerwiń-
skiego 8         koszt 3.100 zł

IV.  Roboty dekarskie:
1. Wykonanie nowego pokrycia dachu wraz 

z obróbkami blacharskimi budynku przy ul. 
Grażyńskiego 7-7A             koszt 133.879 zł

2. Wykonanie nowego pokrycia dachu budynku 
przy ul. Ordona 20A              koszt 66.960 zł

3. Wykonanie nowego pokrycia dachu wraz 
z obróbkami blacharskimi budynku przy ul. 
Katowickiej 65 – (prace rozpoczęte w 2017 
r.)                          koszt 98.528 zł

4. Uszczelnienie trzech daszków nad balkonami 
w budynku mieszkalnym Grażyńskiego 9-9A 

koszt 3.240 zł
V.  Roboty malarskie:
1.    Malowanie klatek schodowych w budynku 

mieszkalnym przy ul. Grażyńskiego 7-7A 
koszt 124.200 zł

VI.  Roboty instalacyjne, wod.-kan., gaz:
1.   Wymiana skrzynek gazowych zaworu odcina-

jącego budynek (wykonano siłami własnymi) 
– w budynkach mieszkalnych przy ul. Ordona 
20 i Ordona 20a               łączny koszt 403 zł

VII. Roboty elewacyjne:
1.   Bieżące naprawy na terenie Osiedla

koszt 8.770 zł
VIII. Mała architektura:
1. Wykonanie i montaż balustrad (2 szt.) przy 

budynku mieszkalnym Czerwińskiego 8 
koszt 2.050 zł

2.  Wykonanie i montaż balustrady przy budynku 
mieszkalnym Grażyńskiego 7  koszt 2.850 zł

IX.  Dźwigi:
1. Modernizacja dźwigu towarowego w bu-

dynku przy ul. Katowickiej 65 – koszt 2018 
r. 91.476 zł (dla przypomnienia koszt 2017 
r. wyniósł 39.204 zł). Wobec powyższego 
z funduszu remontowego część „B” koszt 
modernizacji ww. dźwigu (50%) wyniósł 
130.680 zł. Całkowity koszt modernizacji 
dźwigu razem z finansowaniem z funduszu 
remontowego część „A” wyniósł 261.360 zł

2. Bieżące naprawy dźwigów na Osiedlu
koszt 16.274 zł

3. Spłata kredytu za wymianę dźwigów
 koszt 696 zł

X. Inne
1. W ramach kosztów funduszu remontowego 

część „B” dokonane zostały odpisy na fundusz 
interwencyjny w wysokości 10.862 zł.

Wydatki z funduszu remontowego „B” w roku 
2018 zamknęły się kwotą 584.028 zł przy wpły-
wach 768.691 zł i bilansie otwarcia roku 2018 
wynoszącym 371.347 zł, co w sumie zamknęło 
rok wynikiem dodatnim.

Równocześnie należy zwrócić uwagę, że tak jak 
w latach poprzednich, także w 2018 r. następuje 
przyspieszenie spłaty zobowiązań Osiedla dotyczą-
cych nieruchomości, które w latach wcześniejszych 
były remontowane ze środków finansowych części 
„A” funduszu remontowego w kwocie 98.770 zł, 
co powoduje zmniejszenie wpływów jw. na część 
„B” funduszu remontowego.

V.  ZESTAWIENIE KOSZTÓW   
ROBÓT REMONTOWYCH   

OSIEDLA CENTRUM-I  
FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU   

REMONTOWEGO CZĘŚĆ „A”   
W ROKU 2018

W ramach odpisów na część „A” Funduszu 
Remontowego w zasobach Osiedla Centrum-” 
KSM wykonane zostały następujące prace:

1.  Przebudowa dźwigu towarowego w budynku 
przy ul. Katowickiej 65                91.476 zł

2.  Wymiana instalacji centralnego ogrzewania 
w budynku Grażyńskiego 11-11A   

464.487 zł

3.  Spłata ratalna kosztów wymiany podzielników 
c. o.                     21.123 zł

4.  Wymiana wewnętrznej instalacji c.c.w.u. 
w budynku przy ul. Katowickiej 65

163.500 zł
5.  Odsetki od kredytów zaciągniętych na mo-

dernizację dźwigów osobowych          696 zł

 RAZEM:                 741.282 zł

W tabeli na str. 11 u góry  przedstawiono ak-
tualny stan poniesionych kosztów oraz wpływów 
z odpisów dotyczących remontów wykonanych 
w Osiedlu Centrum-I w okresie od 1992 r. do 
dnia 31.12.2018 r. z centralnej części funduszy 
remontowych Spółdzielni (remontów kapitalnych 
+ fundusz „A”)  z uwzględnieniem środków prze-
księgowanych z funduszu remontowego część 
„B” oraz zasilenia środkami z funduszu interwen-
cyjnego (wg kosztów w dacie poniesienia, w zł, 
z uwzględnieniem kosztów odsetek od pożyczek 
i kredytów do spłaty po 31.12.2018 r.)

Saldo ogółem osiedla na dzień 31.12.2018 r. 
jest ujemne i wynosi 1.083.665 zł.

Saldo jednostkowe na dzień 31.12.2018 r. jest 
ujemne i wynosi 26,33 zł/m2 p. u.

VI. ZALEGŁOŚCI  
W OPŁATACH

Na dzień 31.12.2018 roku zaległości ogółem 
w opłatach za lokale mieszkalne, lokale użytkowe 
i garaże wyniosły 445.214,29 zł, w tym zaległości 
bieżące 157.563,68 zł, zasądzone 126.016,85 zł 
i sporne 161.633,76 zł. 

Jak każdego roku intensywne działania ze stro-
ny Spółdzielni, w tym również Rady Osiedla  
Centrum-I KSM, mające na celu egzekwowa-
nie należności od dłużników tj. osób płacących 
z opóźnieniem opłaty za mieszkania bądź za lokale 
użytkowe spowodowały zmniejszenie zaległości 
w opłacie za mieszkania w stosunku do roku 
2017 o 255.099 zł

Zaległości w opłatach tylko za lokale miesz-
kalne na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 265.221 
zł (zaległości dotyczyły 232 mieszkań na 1001 
mieszkań w zasobach Osiedla) i na poszczególnych 
budynkach kształtowały się następująco (tabela 
na str. 11 u dołu):

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 10 
spotkań, na które zaproszono 218 osób, przybyły 
2 osoby. Osoby zadłużone informowano o moż-
liwości uzyskania finansowej pomocy w postaci 
dodatku mieszkaniowego (MOPS), a czasami 
sugerowano również zamianę lokali na mniejsze 
(mniejszy lokal – mniejsze opłaty). W stosunku 
do wszystkich notorycznych dłużników nie re-
agujących na monity uregulowania zobowiązań 
kierowane były do Zarządu Spółdzielni stosowne 
wnioski dotyczące podjęcia dalszych, bardziej re-
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI
OSIEDLA CENTRUM-I KSM ZA 2018 ROK 

oraz zamierzenia remontowe i eksploatacyjne na 2019 rok

1 2 3 4 5 6

Ordona 20a 1 548 925 1 705 372 156 446 34,10 1 212,76

Grażyńskiego 9-9a 1 288 287 1 443 365 155 078 40,00 1 824,44

Ordona 20 1 630 278 1 735 165 104 887 22,46 794,60

Grażyńskiego 7-7a 1 350 752 1 418 984 68 232 17,89 822,07

Katowicka 65 2 363 326 2 373 164 9 838 1,54 57,53

Czerwińskiego 8 741 821 689 002 -52 819 -28,50 -1 077,94

Grażyńskiego 11-11a 1 686 855 1 518 917 -167 938 -41,11 -1 865,98

Grażyńskiego 15-15a 1 681 437 1 513 031 -168 406 -41,16 -1 850,62

Sokolska 46-48 1 973 282 1 440 451 -532 831 -137,56 -6 268,60

Grażyńskiego 13-13a 2 103 159 1 447 006 -656 153 -167,70 -7 629,68

RAZEM 16 368 122 15 284 457 -1 083 665 -26,33 -1 082,58
*uwzględnia środki przeksięgowane z fund. rem. cz. "B" i fund. Interwencyjnego

Zestawienie nie uwzględnia kosztów wymiany wodomierzy i podzielników c.o.

Saldo ogółem osiedla na dzień 31.12.2018 -1 083 665 zł

Saldo jednostkowe na dzień 31.12.2018 -26,33 zł/1 m2 p.u.

Średnie 
saldo 

statystyczne 
na 1 lokal

Adres budynku
Razem koszty 

za lata 
1992 -2018

Wpływy z 
odpisów za 

lata 
1997-2018*

Saldo
( 3-2 )

Saldo na 
1 m2 

p.u.m.

Lp. Adres budynku
Zadłużenie na budynek

[zł]

Średnie zadłużenie na 
mieszkanie

[zł/mieszkanie]

1 Grażyńskiego 7-7A 33.512 404

2 Grażyńskiego 9-9A 14.270 168
3 Grażyńskiego 11-11A 9.901 110
4 Grażyńskiego 13-13A 34.142 397
5 Grażyńskiego 15-15A 31.409 345
6 Sokolska 46-48 5.128 60
7 Czerwińskiego 8 9.205 188
8 Ordona 20 16.092 122
9 Ordona 20A 61.359 476
10 Katowicka 65 50.202 294

strykcyjnych kroków z wszczęciem postępowania 
sądowego włącznie.

VII. EKSPLOATACJA W 2018 ROKU 

1.  Koszty bieżącej obsługi osiedla - w tym: koszty 
osobowe z narzutami, koszty bhp, transportu, 
utrzymania pomieszczeń administracyjnych, 
koszty materiałów biurowych i przedmiotów 
nietrwałych, opłat pocztowych, bankowych, 
telekomunikacyjnych i innych - wyniosły  

302.215 zł
2.  Pozostałe koszty osiedla w zakresie zatrud-

nienia pracowników fizycznych, materiałów 
konserwujących, czyszczenie kominów (okre-
sowe i bieżące), ubezpieczenia rzeczowe, 
pielęgnacji terenów zielonych, odśnieżania, 

kontroli szczelności instalacji gazowej, dera-
tyzacji, dezynfekcji, dewastacji, ochrony po-
żarowej budynku, dozoru mienia,  pogotowia 
technicznego i inne – zamknęły się kwotą

           539.317 zł
3.  Koszty konserwacji dźwigów,  konserwacji 

domofonów, opłat za sygnał podstawowy TV, 
usług gospodarzy, odczytów wody, legalizacji 
wodomierzy - zamykają się kwotą 

383.748 zł
4.  Koszty opłat niezależnych od spółdzielni, 

tj. energii elektrycznej, wody i kanalizacji,  
wywozu nieczystości, opłat podatkowych od 
nieruchomości, opłat za wieczyste użytko-
wanie terenów oraz  centralnego ogrzewania  

(w tym podgrzewanie ciepłej wody w budynku 
przy ul. Katowickiej 65) –  wyniosły 

2.488.234 zł

Całkowite koszty eksploatacji wraz z central-
nym ogrzewaniem w roku 2018 zamknęły się 
kwotą 3.713.514 zł, natomiast wpływy szacuje 
się na kwotę 3.756.920 zł. Tym samym rok 2018 
zamknął się wynikiem dodatnim.

W ramach ww. kosztów eksploatacji w 2018 r. 
wykonane zostały następujące prace:

1.  Przeprowadzono obligatoryjne kontrole wy-
nikające z przepisów prawa budowlanego, tj.:

l w wyniku kontroli przewodów kominowych, 
spalinowych, wentylacyjnych dokonano 
sprawdzenia 778 mieszkań,

l w wyniku kontroli instalacji gazowej w roku 
2018 r. sprawdzono 839 mieszkań,

l dwukrotnie dokonano okresowego badania 
elektronarzędzi - wykonane zostały pomiary 
ochrony przeciwporażeniowej w warszta-
cie Administracji Osiedla Centrum-I KSM  
i w Klubie KSM „Centrum”,

l	przegląd instalacji ppoż., hydrantowej oraz 
systemu oddymiania budynków,

l wykonano kontrolę roczną urządzeń zabawo-
wych zamontowanych na placu zabaw,

l na dachach budynków dokonano przeglądu 
urządzeń zabezpieczających przed upadkiem 
z wysokości.

2.  Na bieżąco realizowane były zadania związane 
z administrowaniem, między innymi:

l prowadzenie ewidencji ruchu ludności we 
współpracy z Urzędem Miasta,

l prowadzenie stałego nadzoru nad jakością 
usług świadczonych przez firmy zewnętrzne, 
w tym: utrzymanie czystości i porządku na 
terenie Osiedla, koszenie traw i pielęgnacja 
zieleni, odśnieżanie, konserwacja instalacji 
(wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych, 
gazowych) w częściach wspólnych budynków, 
konserwacja i kontrole działania hydroforni,

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

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

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

l kontrola wykonania rocznych i pięcioletnich 
przeglądów okresowych wszystkich obiektów,

l przygotowanie umów lub zleceń na wykonanie 
robót budowlanych wykonawcom zewnętrz-
nym i zakładom celowym KSM,

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

l comiesięczne sprawdzanie faktur pod 
względem merytorycznym, formalnym i ra-
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8,14%10,33%

67,00%

14,52%
Obsługa 
Osiedla

Konserwacje

Media

Inne koszty

EKSPLOATACJA W 2018 R. WRAZ Z CENTRALNYM OGRZEWANIEM

chunkowym obciążających Spółdzielnię za 
dostarczane media dla Osiedla Centrum-I,

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

l prowadzenie w okresie wiosennym i jesiennym 
kompleksowej deratyzacji,

l wymiana piasku wraz z dezynfekcją piaskow-
nic,

l usuwanie z korytarzy rzeczy zgromadzonych 
przez mieszkańców, którzy pomimo pisem-
nych wezwań nie uczynili tego,

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

l ustalanie przyczyn usterek i nieprawidłowo-
ści zgłaszanych przez użytkowników lokali, 
określenie sposobu oraz fizyczne ich usunięcie 
wraz z ewidencjonowaniem (w 2018 roku 
konserwatorzy zatrudnieni w Administracji 
wykonali 969 zleceń dotyczących różnego 
rodzaju napraw i usług, które dotyczyły robót 
ogólnobudowlanych, malarskich, dekarskich, 
stolarskich, ślusarskich, elektrycznych i hy-
draulicznych).

 Administracja również na bieżąco współ-
pracowała z Radą Osiedla Centrum-I we 
wspólnym planowaniu i realizowaniu zadań, 
w rozwiązywaniu problemów Osiedla oraz 
konfliktów sąsiedzkich.

3.  W przypadku prac ogólnoadministracyjnych 
wyszczególnić można: 

l podejmowanie stosownych działań podno-
szonych w 1.144 pismach (w tym 275 od 
mieszkańców), które załatwiono bez nieuza-
sadnionej zwłoki,

l rejestrację zmian osobowych w lokalach miesz-
kalnych, 

l przyjmowanie zgłoszeń dotyczących uste-
rek w lokalach mieszkalnych i użytkowych, 
które bezzwłocznie były usuwane przez kon-
serwatorów zatrudnionych w Administracji 
lub pracowników Zakładów Celowych  
Spółdzielni.

 Podstawowe wytyczne dla działalności Ad-
ministracji ujęte są w Statucie KSM, regu-
laminach i uchwałach organów KSM oraz 
w planach ekonomiczno-gospodarczych.

 Dodać należy, że generalnym celem pracy 
Administracji Osiedla jest zapewnienie pra-
widłowej eksploatacji powierzonego mająt-
ku oraz utrzymanie obiektów i powiązanej 
z nimi infrastruktury we właściwym stanie 
technicznym, aby w największym stopniu 

wyeliminować potencjalne zagrożenia dla 
życia i zdrowia osób zamieszkujących.

3.  Wydatki związane z eksploatacją w dużej 
mierze pozostają w sferze niezależnej od Ad-
ministracji i Rady Osiedla. Ich ciężar implikują 
czynniki zewnętrzne, a decydują o tym między 
innymi władze samorządowe oraz przedsię-
biorstwa świadczące usługi dla Spółdzielni. 
Wysokość przedmiotowych kosztów wyni-
ka w dużym stopniu od skali realizacji tych 
usług, ilości zużywanych mediów, wielkości 
zarządzanych nieruchomości oraz obciążeń 
wynikających z przepisów prawa (opłaty, 
podatki, prowizje itp.). 

4.  W grupie kosztów niezależnych od Spółdzielni 
zawiera się szereg znanych wszystkim pozycji, 
takich jak:

l wywóz odpadów komunalnych,
l dostawa wody i odprowadzenie ścieków,
l dostawa energii cieplnej,
l dostawa energii elektrycznej do wspólnych 

części nieruchomości,
l podatki i opłaty na rzecz Urzędu Miasta, tj. 

za wieczyste użytkowanie gruntów i podatek 
od nieruchomości,

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

l opłaty i prowizje bankowe.
5.  W ramach bieżącej obsługi mieszkańców do 

dnia 31.12.2018 r.: 
a)  przyjęto 1.155 zgłoszeń, w tym:
l 969 zgłoszeń w sprawie awarii i bieżących 

konserwacji, które w ramach codziennych 
zleceń wykonane zostały przez konserwatorów 
Administracji Osiedla Centrum-I KSM,

l 63 zgłoszenia dotyczące awarii dźwigów,
l 7 zgłoszeń związanych z przewodami komi-

nowymi,
l 110 zgłoszeń dotyczących domofonów,
l 6 zgłoszeń w sprawie c.o. 
b)  przyjęto 1.144 pisma oraz udzielono wyma-

gających tego 275 odpowiedzi.

VIII.  ZAŁOŻENIA DZIAŁALNOŚCI   
GOSPODARCZEJ, SPOŁECZNEJ   
I  KULTURALNEJ DLA OSIEDLA   

NA 2019 ROK

W listopadzie 2018 r. przyjęte zostały przez 
Radę Osiedla  założenia do planu remontów, 
eksploatacji i działalności społeczno – kulturalnej 
na 2019 r. 

1.  Plan Remontów na 2019 rok dla Osiedla 
Centrum-I KSM został przyjęty na posie-
dzeniu plenarnym Rady Osiedla Uchwa-
łą Rady Osiedla Nr 3/24/2018 r. z dnia 
21.11.2018 r.

 Plan remontów na 2019 r. przewiduje mię-
dzy innymi:

I . Wymiana stolarki okiennej:          30.000 zł
1. Realizowana przez Spółdzielnię       20.000 zł
2. Realizowana przez członków Spółdzielni we 

własnym zakresie (refundacje)         10.000 zł
II . Wymiana stolarki drzwiowej realizowana 

przez Spółdzielnię:                 16.000 zł
1.  W klatkach schodowych                11.000 zł
2.  Do mieszkań       5.000 zł
III. Roboty dekarskie:               150.000 zł
1. Remont dachu Grażyńskiego 11-11A

     150.000 zł
IV. Roboty elewacyjne:                 810.000 zł
1.  Bieżące naprawy                  10.000 zł
2.  Remont balkonów Grażyńskiego 7-7A                          

800.000 zł
V. Remonty dźwigów:                 25.000 zł
1. Naprawy bieżące dźwigów              25.000 zł
VI. Mała architektura               200.000 zł
1. Remont podjazdu do garaży wbudowanych 

(str. płn.) - Grażyńskiego 15-15A    20.000 zł
2. Wykonanie nowej nawierzchni alejek par-

kowych pomiędzy budynkami Grażyńskiego 
7-13A                180.000 zł

VII. Inne roboty:                    15.000 zł
1. Awarie pionów wod-kan, doraźne naprawy 

dachów                 15.000 zł
VIII. Odpis na fundusz interwencyjny 

 10.870 zł 
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 OGÓŁEM koszty robót remontowych na 

rok 2019 finansowanych z funduszu remon-
towego część „B”:          1.256.870 zł

2.  W zakresie eksploatacji (bez c.o. i c.c.w) pla-
nowane wpływy zamykają się kwotą 2.524.650 
zł, przy planowanych kosztach 2.543.590 zł, co 
przy uwzględnieniu bilansu otwarcia roku 2019 
w kwocie 156.850 zł, spowoduje zamknięcie 
roku wynikiem dodatnim, uwzględniając m.in.:

a)  Przewidywane koszty obligatoryjnych kontroli 
technicznych przewodów kominowych, insta-
lacji gazowej w mieszkaniach oraz czujników 
gazu, instalacji hydrantowej, systemu oddy-
miania budynków i ppoż., okresowe badanie 
elektronarzędzi powinny  zamknąć się kwotą  

47.480 zł
b)  Planowane koszty związane z utrzymaniem 

terenów zielonych osiedla między innymi do-
tyczące czterokrotnego     koszenia trawników 
wynoszą                   57.897 zł

c)  W ramach wydatków z eksploatacji na rok 
2019 przewiduje się następujące koszty me-
diów:

l koszty energii elektrycznej szacuje się na 
kwotę                   49.380 zł 

l koszty wody i kanalizacji przewiduje się na 
kwotę                 820.117 zł 

l koszty wywozu nieczystości komunalnych 
prognozowane są na kwotę 248.134 zł (wy-
sokość kosztów zależna jest m. in. od liczby 
zadeklarowanych w oświadczeniach osób)

l koszty związane z podatkiem od nierucho-
mości i opłatą za przekształcenie wieczystego 
użytkowania we własność gruntu przewiduje 
się na poziomie                 90.160 zł

3.  Odnośnie planów i zamierzeń rzeczowo finan-
sowych działalności społeczno-kulturalnej, 
Rada Osiedla Centrum-I KSM przyjęła Uchwa-
łą Nr 4/25/2018 z dn. 21.11.2018 r. „Plan 
rzeczowo - finansowy działalności społecznej 
i kulturalnej”, w którym po stronie wpływów 
przyjęto kwotę 72.500 zł, po stronie kosztów 
kwotę 72.500 zł.

 Informacja Administracji Osiedla nt. reali-
zacji ustawy z dnia 14.06.2007 r. o zmianie 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw  
(z późniejszymi zmianami ), obowiązującej 
od dnia 31.07.2007 r.

 Zgodnie z ww. ustawą mieszkańcy naszego 
Osiedla podpisali do dnia 31.12.2018 r. 381 
aktów notarialnych odrębnej własności, w tym:

a)  362 akty notarialne dot. odrębnej własnoś- 
ci mieszkań:

	 357 aktów notarialnych wynikających z ww. 
ustawy,

 5 aktów notarialnych z przetargów na usta-
nowienie odrębnej własności,

b)  4 akty notarialne z przetargów na ustanowienie 
odrębnej własności lokali użytkowych,

c)  15 aktów notarialnych dot. odrębnej własności 
garaży wbudowanych.

Administracja Osiedla Centrum-I Kato-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej tą drogą 
dziękuje Zarządowi Katowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, Radzie Nadzorczej, Radzie 
Osiedla oraz Mieszkańcom za okazywane na 
bieżąco wsparcie i pomoc w działaniach i roz-
wiązywaniu niełatwych problemów dotyczących 
naszej społeczności.

Kierownik Osiedla 
Centrum-I KSM
JACEK MUSIALIK

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

przy ul. Grażyńskiego 9a. Poprzez otwartą formę  
działań kulturalnych klub integruje mieszkańców 
z wielu osiedli naszej Spółdzielni i to w różnym 
wieku (seniorzy,osoby uczące się i pracujące, 
dzieci). Pełni rolę odskoczni od codzienności 
poprzez propagowanie muzyki, sztuki i literatury. 
Jest miejscem relaksu, dobrego samopoczucia, 
ciekawym wypełnieniem wolnego czasu, rekreacji 
oraz realizacji swoich zainteresowań i umiejętności 
poprzez organizowanie różnorodnych spotkań, 
imprez oraz zajęć w ramach sekcji stałych. Poprzez 
swoją działalność Klub stał się miejscem inte-
gracji międzysąsiedzkiej, która w istotny sposób 
ma wpływ i pozytywne oddziaływania na naszą 
codzienność i poczucie samotności. Ponadto nasza 
placówka stwarza  możliwość prezentacji swojej 
twórczości i pasji w dziedzinie sztuki, malarstwa, 
rękodzieła, prozy poezji, muzyki i tańca.

W ciągu całego roku zorganizowano bloki im-
prez połączonych z obchodami 100. Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości przez Polskę. I tak: 
akcent piosenek patriotycznych w wykonaniu 
dzieci z  Kapeli „Spod lasa” podczas imprezy 
„Świąteczne nastroje”; wspomnienie wokalno-
-muzyczne zespołu „Alle Babki” podczas imprezy: 
„Dla Ciebie mamo”; akcent patriotyczny podczas 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
SPOŁECZNO-KULTURALNEJ KLUBU „CENTRUM” 

ZA 2018 R.

(Dokończenie na str. 14)

jednej z wędrówek rekreacyjnych na trasie: Mu-
chowiec - Park Kościuszki z metą przy pomniku 
Tadeusza Kościuszki; liczne akcenty w progra-
mie muzycznym podczas gościnnych występów 
naszych zespołów: „Wesołe Kumoszki” i „Alle 
Babki” dla seniorów  w Domach Kultury i Domach 
Seniora oraz dla pensjonariuszy z Dziennych 
Domów Pomocy Społecznej na terenie Kato-
wic. W ramach programu rocznicowego została 
zorganizowana  w naszym klubie wystawa pt.: 
„Rok1918. Odzyskanie Niepodległości” oraz 
spotkanie historyczno-muzyczne pt.: „Nieskoń-
czenie Niepodległa”z udziałem gości i telewizji 
TVP3 połączone z oprowadzeniem kuratorskim 
po wystawie i prelekcją „Jak dbać o lokalne dzie-
dzictwo” w wykonaniu gości z Ośrodka Karta 
z Warszawy;  spotkanie historyczno-muzyczne 
z repertuarem piosenek patriotycznych , legio-
nowych i żołnierskich pt.: „Wolność przynieść 
Ojczyźnie” w wykonaniu naszych zespołów wo-
kalno-muzycznych;  udział w patriotycznym spo-
tkaniu „Barwy Ojczyste” organizowane w siedzibie 
KSM oraz udział w X Przeglądzie Artystycznym 
Piosenki Patriotycznej Zespołów Klubów Seniora 
w Tarnowskich Górach z okazji 100. Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości.

Ponadto w ciągu całego roku poza „Akcją Zima” 
i „Akcją Lato” organizowano szereg różnorodnych 
form: imprezy rozrywkowe, okolicznościowe, 

okazjonalne i świąteczne; spotkanie z Św. Mi-
kołajem, gry, zabawy i konkursy z Elfem dla 
dzieci; spotkania autorskie, poetyckie, biesiad-
ne, muzyczne, integracyjne dla osób niepełno-
sprawnych, m. in.warsztaty pt.: „Nieść pomoc 
sobie i innym” z udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej dla niepełnosprawnych narządu 
ruchu; występy zespołów amatorskich; zabawy 
z formą taneczną; wernisaże wystaw autorskich 
z dziedziny haftu, rękodzieła, rysunku i malarstwa; 
konkursy zręcznościowe, z wiedzy z przepisów 
Ruchu Drogowego; warsztaty szkoleniowe dot. 
rozgrywek brydżowych; gry logiczno-strategiczne; 
zajęcia plastyczne: „Radość tworzenia” i „Świą-
teczne nastroje”; spotkania z ludźmi z pasją, m.in. 
z dziennikarzem , pasjonatem biologii prowadzą-
cym program „Kwadrans w ogrodzie” w TVP3, 
spotkania profilaktyczno-zdrowotne, turystyczne 
z cyklu: „Moje podróże”; imprezy plenerowe 
z pieczeniem kiełbasek; wycieczki; wędrówki po 
terenach rekreacyjnych z kijkami nordic walking 
oraz gościnne występy naszych klubowych zespo-
łow: „Alle Babki”, „Wesołe Kumoszki” i „Retro” 
w Domach Seniora, Miejskich Domach Kultury, 
Dziennych Domach Pomocy Społecznej, w Zakła-
dach Opiekuńczo-Leczniczych i Hospicjum „Cor-
dis”, na festynach i Przeglądach Artystycznych 
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ZA 2018 R.
(Dokończenie ze str. 13)

Klubów Seniora; udział w koncertach,  spotkaniach  
i w warsztatach z cyklu „Senior w akcji” oraz 
w piknikach i wigili sąsiedzkiej w MDK „Ko-
szutka”, „Dąb”i „Zawodzie” .

W ramach prowadzonej akcji „Zima” i „Lato” 
obejmującej I i III kwartał roku zorganizowano: 
blok imprez karnawałowych i spotkań nowo-
rocznych; wieczory kolędowe; zabawy z formą 
taneczną; występy wokalno-muzyczne naszych 
zespołów poza siedzibą klubu, występy muzyczne 
artystów amatorów; spotkania integracyjne, bie-
siadne, z tradycją na wesoło; imprezy rozrywkowe, 
świąteczne i okolicznościowe; wycieczki dalekie 
i bliskie, m.in. zwiedzanie szopek bożonarodzenio-
wych w Katowicach, Tężni Solankowej i terenów 
rekreacyjnych w Tychach, Radiostacji w Gliwi-
cach, zamku i podziemi w Będzinie, ogrodów 
pokazowych Kapias w Goczałkowicach, udział 
w wycieczce i w warsztatach w Sokolim Ran-
czu w Biskupicach; wypoczynek i rekreacja nad 
zalewem w Paprocanach, na terenie Ośrodków 
Rekreacyjnych na Giszowcu, w Siemianowicach, 
na Wzgórzu Wandy i na terenach leśnych w Murc-
kach, Muchowcu, Dolinie Trzech Stawów, Zespołu 
Przyrodniczo-Krajobrazowego w Szopienicach, 
Parku Miejskiego w Siemianowicach, Parku Ko-
ściuszki, Parku Śląskim; formy rekreacyjnego 
wypoczynku w plenerze, spacery z kijkami nordic 
walking; wyjścia z cyklu „Zwierzęta wokół nas” 
do ZOO w Chorzowie, zwiedzanie Papugarni 
„Carmen”w Katowicach;  rozgrywki umysłowe, 
logiczno-strategiczne; w brydża, w kręgle; wernisa-
że wystaw autorskich z dziedziny haftu; spotkania  
cykliczne: filmowe „Na tropach Parków Narodo-
wych” i fotograficzne  „Moje podróże”; spotkania 
biesiadne , z humorem, muzyczne z piosenką 
Karaoke; udział w koncertach i spotkaniach orga-
nizowanych w MDK:  „Koszutka”, „Zawodzie”, 
„Dąb”; w Akademii Muzycznej w Katowicach, 
w Muzeum Miejskim w Siemianowicach.

W 2018 roku odbyły się 122 imprezy, z któ-
rych skorzystało 1.839 osób.

Ważnym stałym punktem działalności społecz-
no-kulturalnej i oświatowej Klubu  jest organizacja 
zajęć w ramach sekcji stałych i kół zainteresowań. 
W 2018 roku działały następujące sekcje stałe: 
Klub Seniora „Aktywni 60+”, Koło Emerytów, 
Koło Brydżysty i Miłośników Gry w Remika, 
Koło Szachisty, Koło Sympatyków Aktywnoś- 
ci Fizycznej z formą gimnastyki dla seniorów, 
Koło Sympatyków Nordic Walking, Gimnastyka 
Ogólnousprawniająca w dwóch grupach dla doro-
słych, Koło „W kąciku gier” dla dzieci, zespoły 
wokalno-muzyczne : „Wesołe Kumoszki” i „Alle 
Babki”, zespół muzyczny „Retro”oraz cykliczne 
spotkania integracyjne „Tacy Sami” i „Nie jesteś 
Sam” dla osób niepełnosprawnych narządu ruchu.

Łącznie:13 sekcji, w których uczestniczyło 
150 osób.

Niezależnie od form organizowanych przez Klub 
„Centrum” mieszkańcy naszej Spółdzielni mieli 
możliwość korzystania z propozycji uczestniczenia 
w imprezach i formach wyjazdowych organizo-

wanych w układzie ogólnospółdzielczym przez 
Dział Społeczno-Kulturalny i Fundację KSM.

Na płaszczyźnie społeczno-kulturalnej w 2018 
roku kontynuowano współpracę z: Katowickim 
Związkiem Inwalidów Narządu Ruchu, Automo-
bilklubem Ślaskim, Jednostką Rady Pomocniczej 
dzielnicy „Koszutka”, Polskim Związkiem Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów, Kołem Emery-
tów nr 10, Miejskimi Domami Kultury („Dąb”, 
„Koszutka”, „Zawodzie”, „Bogucice”), Miejskim 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Katowicach, 
Klubami Seniora w Katowicach, Domem Se-
niora w Czeladzi, Dziennymi Domami Pomocy 
Społecznej na terenie Katowic, Stowarzyszeniami 
Pomocowymi „Opoka”, Zakładem Opiekuńczo-
-Leczniczym w Katowicach, Muzeum Miejskim 
w Siemianowicach, Stowarzyszeniem Twórców 
Kultury Zagłębia i Dąbrowy Górniczej, Towarzy-
stwem  Przyjaciół Katowic, Akademią Muzyczną 
im.Karola Szymanowskiego w Katowicach. 

W 2018 r. podjęto również współpracę z: 
Hospicjum „Cordis”, Domem Seniora „Senior 
Residence” i Dziennym Oddziałem Psychiatrycz-
no-Rehabilitacyjnym „Medicam” w Katowicach, 
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kato-
wicach, Stowarzyszeniem Osób Niepełnospraw-
nych „SPES” oraz z twórcami nieprofesjonalnymi 
z dziedziny sztuki, muzyki, rękodzieła artystycz-
nego i poezji.

Ogółem w skali roku koszty prowadzonej 
działalności społeczno-kulturalnej i oświatowej 
wyniosły: 67.980 zł

ZAMIERZENIA NA 2019 ROK 

W 2019 roku będzie kontynuowana działalność 
społeczno-kulturalna i oświatowa prowadzona 
przez Klub „Centrum” przy ul. Grażyńskiego 
9a. W miarę możliwości finansowych planuje 
się organizowanie różnego rodzaju form i zajęć, 
w szczególności te, które cieszyły się zaintereso-
waniem ze strony mieszkańców naszej Spółdziel-
ni. W planach naszej działalności są założenia 
organizowania różnego rodzaju form rekreacji 
i wypoczynku, węrówek kondycyjnych, zajęć 
w plenerze, imprez, rozrywek, biesiad, występów 
artystycznych, zajęć ogólnorozwojowych, uspraw-
niających spostrzegawczość i pamięć, różnego 
rodzaju form kontaktu z twórczością artystyczną 
poprzez organizowanie spotkań z ludźmi z pasją, 
organizowaniem wernisaży i wystaw autorskich, 
udziału w koncertach oraz innych działań kultu-
ralnych w miarę potrzeb i zainteresowań miesz-
kańców. Serdecznie zapraszamy do współpracy 
mieszkańców uzdolnionych w różnych dziedzinach 
twórczości (rękodzieła, haftu, malarstwa, rysun-
ku, fotografii, form użytkowych, poezji, prozy, 
muzyki, tańca, turystyki i sportu), hobbystów, 
w celu organizacji wieczorków, wystaw, recitali, 
prezentacji efektów pracy twórczej i swojej pasji 
oraz form rekreacji i zajęć dla dorosłych i dzieci. 

Serdecznie zapraszamy do aktywnego, twórcze-
go i miłego wypełnienia wolnego czasu. Seniorów  
odczuwających samotność, szukających miłego 

towarzystwa i ciekawego sposobu  spędzenia czasu  
poza domem zapraszamy do Klubu „Aktywni 
60+”(wt. godz.1400); osoby szukające rozgrywek 
usprawniających pamięć i koncentrację m. in. po-
przez gry w karty  zapraszamy do Koła Brydżysty 
(śr. godz.1400) , Koła Miłośników Gry w Remika 
(śr. godz. 1500)  lub na partyjkę szachów do Koła 
Szachisty (śr. godz. 1600); osoby niepełnosprawne 
narządu ruchu zapraszamy na spotkania integra-
cyjne do Koła Osób Niepełnosprawnych (ost.
pon. m-ca godz. 1700); amatorów i miłośników 
śpiewu lub grających na instrumentach muzycz-
nych zapraszamy na zajęcia wokalno-muzyczne 
do naszych zespołów: „Retro” (pon. g. 1300),  
„Wesołe Kumoszki”(pon. godz. 1430) lub „Alle 
Babki” (czw. godz. 1400); mieszkańców szuka-
jących aktywnego sposobu spędzenia wolnego 
czasu w celu utrzymania lub poprawienia swojej 
kondycji i sprawności  ruchowej, a także dobrego 
samopoczucia zapraszamy na zajęcia rekreacyjne  
z gimnastyki ogólnousprawniającej dla dorosłych 
w dwóch grupach (wt, czw. godz.1800 lub godz. 
1900); seniorom proponujemy aktywność ruchową 
poprzez udział w zajęciach z gimnastyki uspraw-
niającej i wzmacniającej w ramach Koła Sympaty-
ków Aktywności Fizycznej (wt, czw. godz. 1700); 
osoby preferujące ruch na świeżym powietrzu 
zapraszamy do udziału w zajęciach rekreacyjnych 
w plenerze w ramach  Koła Sympatyków Kij-
ków Nordic Walking (pierwszy piątek m-ca lub 
w uzgodnieniu z uwagi na warunki pogodowe); 
do „Kącika Gier’ zapraszamy dzieci na rozgrywki 
zręcznościowe, strategiczno-logiczne, umysłowe 
i sprawnościowe (pon. godz. 1630).

W klubie „Centrum” istnieje również moż-
liwość wynajęcia pomieszczeń na organizację 
spotkań okolicznościowych, rodzinnych i to-
warzyskich oraz kursów  i szkoleń.

Koszty działalności społeczno-kulturalnej 
i oświatowej na 2019 rok określono na łaczną 
kwotę: 72.500 zł, które sfinansowane zostaną 
częściowo ze środków na działalność społeczno-
-kulturalną (odpisy z lokali mieszkalnych, użyt-
kowych i garaży) oraz z odpłatności uczestników 
(imprezy kulturalne i rekreacyjne, sekcje stałe). 
Mamy nadzieję na dofinansowanie działalności 
programowej przez sponsoring i inne wpływy, 
które w znacznym stopniu wpłynęłyby na wzbo-
gacenie naszej oferty programowej.

Serdeczne podziękowanie kieruję do ludzi do-
brej woli i otwartego serca za okazaną życzliwość 
i zrozumienie dla naszych potrzeb i działań spo-
łeczno-kulturalnych oraz za wsparcie rzeczowe 
i finansowe. Serdecznie dziękuję za współpracę  
i własny wkład w pracę społeczną na rzecz na-
szego Klubu, za zainteresowanie i uczestnictwo 
w organizowanych przez nas formach i zajęciach 
stałych. Jesteśmy otwarci na propozycje i potrzeby 
naszych mieszkańców . Zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych działalnością społeczno-kultu-
ralną i oświatową do Klubu „Centrum” przy ul. 
Grażyńskiego 9a.

Kierownik Klubu „Centrum”
IRENA  BORÓWKA


