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Materiały sprawozdawcze
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Obrady w czwartek, 16 stycznia 2014 roku
o godz. 1600 w Miejskim Domu Kultury
w Katowicach-Giszowcu, Plac pod Lipami 1

Sprawozdanie ZARZĄDU
KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Z DZiAŁALNOŚCI W 2013 ROKU
które zalecały lub nakazywały poddanie 3. prowadzeniem czynności organizacyjno-prawnych i finansowych niezbędsię określonym kontrolom i lustracjom.
nych do realizacji wniosków członków
arząd Katowickiej Spółdzielni MieszWspomniana wcześniej potrzeba aktuzwiązanych z dalszym przekształcekaniowej, zgodnie z postanowie- alizacji rocznego planu działalności KSM
niem lokali spółdzielczych na ich
niami § 94 ust. 3 Statutu KSM, przez Radę Nadzorczą została wywołana
odrębną własność, przygotowaniem
przedstawia niniejszym Członkom KSM głównie ekonomicznymi skutkami wdrożei podejmowaniem kolejnych uchwał
okresową (roczną) informację sprawoz- nia tzw. „ustawy śmieciowej”, aktualizacją
Zarządu określających odrębną władawczą o działalności Spółdzielni w 2013 rozliczeń wynikających z wewnętrznych
roku i sytuacji ekonomicznej naszego regulaminów KSM, w tym dotyczących
sność lokali w poszczególnych nieruprzedsiębiorstwa spółdzielczego. Zawarte działalności społeczno-kulturalnej i oświachomościach budynkowych, bieżącą
w informacji dane zostały sporządzone na towej oraz innych.
aktualizację uchwał podjętych w pobazie sprawozdań za okres od 1.01.2013
przednich latach dostosowującą ich
Na przestrzeni 2013 roku Spółdzielr. do 30.09.2013 r. oraz przewidywanego nia prowadziła – w znacznej mierze jako
treść do zachodzących w tym okresie
wykonania w IV kwartale 2013 roku.
zmian w strukturze osób uprawniokontynuację działań – prace związane z:
Działalność Spółdzielni w okresie spranych do lokali oraz kontynuowaniem
1. realizacją zadań ujętych w planach
wozdawczym koncentrowała się na realiprac zmierzających do uporządkorocznych uchwalonych przez Radę
zacji założeń objętych rocznym planem
wania spraw terenowo-prawnych dla
Nadzorczą i Walne Zgromadzenie,
gospodarczo-finansowym oraz działalności
wszystkich nieruchomości spółdzieluszczegółowionych w planach wycinspołeczno-kulturalnej i oświatowej zaktuczych i mienia spółdzielczego,
kowych określonych dla wydzielonych
alizowanym przez Radę Nadzorczą KSM
4. dążeniem do uzyskania korzystnych
na wewnętrzny rozrachunek jedno– w ślad ze zmianami dokonanymi przez
dla Spółdzielni i Spółdzielców zastek organizacyjnych, tj. Centrum
Rady Osiedli – w październiku 2013 r. –
pisów w nowo opracowanych przez
Zarządzająco-Usługowego, Zakładów
Uchwałą nr 73/2013, a także na zatwierRadę Miasta planach zagospodaOsiedli i placówek społeczdzonej
przezwartości
Walne Zgromadzenie
KSM KSMCelowych,
rowania przestrzennego Katowic,
Struktura
majątku trwałego
w 2013 roku
no-kulturalnych i oświatowych,
Strategii Ekonomicznej KSM oraz na wy(Ciąg dalszy na str. 2)
konywaniu długoterminowych i bieżących 2. dążeniem do uzyskania właściwych
relacji i wskaźników ekonomicznych
zaleceń organów samorządowych, jak też
Porządek obrad
oraz utrzymania stabilnej sytuacji
innych wynikających z obowiązujących
Zebrania Osiedlowego
przepisów i ustaw, w tym m. in. tych,
finansowej Spółdzielni,
Szanowni Spółdzielcy!

Z

Wykres nr 1

Struktura wartości majątku trwałego KSM w 2013 roku
grunty własne i prawa
wieczystego użytkowania
19.939 tys. zł, tj. 6,94%

pozostałe środki trwałe (dźwigi
i urządzenia) 2.438 tys. zł, tj.
0,85%

budynki i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej 264.897 tys.
zł, tj. 92,21%

WSPÓLNE SPRAWY OSIEDLA GISZOWIEC

1. Otwarcie Zebrania, wybór Prezydium Zebrania Osiedlowego, zapoznanie z porządkiem obrad Zebrania oraz wybór Komisji:
Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej.
2. Okresowe sprawozdania:
a) Zarządu z działalności w roku 2013,
b) Rady Osiedla z działalności w roku 2013,
c) kierownictwa Osiedla z działalności Administracji Osiedla w roku 2013, w tym
z realizacji wniosków uchwalonych przez
poprzednie Zebranie Osiedlowe.
3. Przedstawienie projektu osiedlowego planu
działalności gospodarczo-finansowej i społeczno-kulturalnej na 2014 rok.
4. Dyskusja.
5. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i uchwalenie wniosków odnośnie do działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej Osiedla.
6. Zakończenie Zebrania.
ZARZĄD
KATOWICKIEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
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Sprawozdanie ZARZĄDU KSM
(Ciąg dalszy ze str. 1)

misję Nadzwyczajną ds. ustaw spółdzielczych wysłuchaniu publicznym
a w szczególności – bieżące śledzenie dotyczącym tych projektów ustawowych
i analizowanie projektowanych za- oraz w konferencjach i spotkaniach z popisów, opiniowanie i wnioskowanie słami obejmującymi tematykę istotną
zmian w tym zakresie, podejmowanie dla ruchu spółdzielczego i dla przyszłych
niezbędnych interwencji, itp.,
uregulowań prawnych.
5. bieżącym monitorowaniem i analizoWystępujące w gospodarce krajowej, jak
waniem warunków wykonawczych i lokalnej, niekorzystne zjawiska o kryzyzakresu rzeczowego i finansowego sogennym charakterze powodowały kozadań remontowych i modernizacyj- nieczność permanentnego monitorowania
nych, mających na względzie niez- wydatków działalności, podejmowania
będne oszczędności i minimalizację renegocjacji obowiązujących umów, jak
wydatków z funduszu remontowego również aktualizacji części regulaminów
(część „A” i część „B”).
wewnętrznych Spółdzielni dostosowująRok 2013, podobnie jak lata poprzednie, cych je do zmieniającego się prawa wazapisał się niestety jako kolejny rok nie- runków gospodarczych.
przychylnych dla spółdzielczości trendów
Wiele dodatkowej pracy wymagaw zakresie zmian legislacyjnych, a zwłasz- ło wprowadzenie od lipca br. Uchwały
cza dotyczącej nas sfery mieszkaniowej, – podjętej przez Radę Miasta Katowipodważających dorobek i dokonania wielu ce – na mocy znowelizowanej ustawy
pokoleń spółdzielców oraz wypracowa- o utrzymaniu i porządku w gminach (zonych przez nich zasad funkcjonowania bowiązywała ona gminy do utrzymania
organizacji spółdzielczych.
czystości i porządku na swoim terenie,
Zauważalne było również dalsze po- w tym wyboru firm świadczących usłuStruktura członków KSM w 2013 roku (wg stanu na paździenik 2013 r.)
stępujące pogarszanie się warunków gi związane z wywozem nieczystości,
prowadzenia działalności gospodar- określenie dla wszystkich mieszkańców
czej przez polskie spółdzielnie. Z tych i zarządców nieruchomości wysokości
względów nasza Spółdzielnia czynnie opłat z tego tytułu, itp.). Mając na uwadze

Struktura członków KSM w 2013 roku
(wg stanu na paździeRnik 2013 r.)
członkowie posiadający
osobowość prawną i inni 1.633 tj. 9,5%

Wykres nr 2

członkowie oczekujący - 653
tj. 3,8%

członkowie zamieszkali 14.977 tj. 86,7%

przyłączyła się do akcji protestacyjnej
m. in. do ogólnopolskiego protestu Spółdzielców Rzeczypospolitej Polskiej, którzy przekazali na ręce przewodzącego
Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej d/s
ustaw spółdzielczych posła na Sejm
RP list protestacyjny przeciwko projektom ustaw, wskazując na zagrożenie w razie ich uchwalenia likwidacją
polskiej spółdzielczości mieszkaniowej,
skierowany wcześniej również do Marszałka Sejmu, Premiera RP, Przewodniczących Klubów Parlamentarnych
i Posłów na Sejm RP.
Uczestniczyliśmy też, w czerwcu br.
w zorganizowanym przez Sejmową Ko-
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zadania, których realizacja ma docelowo
doprowadzić do maksymalnej segregacji
wszelkiego rodzaju odpadów, określono zróżnicowane stawki opłat związane
z liczbą osób zamieszkałych w lokalach,
ale wszystkie stawki nawet przy pełnej
segregacji odpadów w skutkach wywołały
nie tylko znaczną podwyżkę dotychczasowych kosztów związanych z wywozem nieczystości, lecz nadto poza uchwalonymi
opłatami pozostał problem wywozu tzw.
wielkich gabarytów, liści, itp. Tak więc
w ich efekcie płacimy więcej za mniejszy zakres usług, a ponadto, w interesie
mieszkańców, powstał nowy obowiązek
nieustannego comiesięcznego aktualizo-

wania stanów zamieszkania w poszczególnych nieruchomościach i lokalach
(a w ślad za tym druk nowych informacji
o opłatach za lokale, itd.).
Pomimo występowania w bieżącym działaniu przytoczonych szczątkowo licznych
niekorzystnych uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych naszej Spółdzielni, udało się podsumować mijający rok
relatywnie pozytywnymi wynikami, jak
również odnotować zauważalną poprawę
poziomu utrzymania zarządzanych przez
Spółdzielnię zasobów mieszkaniowych.
Roczne sprawozdanie finansowe Zarządu, jak co roku, poddane będzie badaniu
przez biegłych rewidentów księgowych
wybranych przez Radę Nadzorczą KSM,
a ich ocena znajdzie potwierdzenie wydaniem stosownej, wymaganej przepisami
o rachunkowości, opinii wraz z raportem
po zakończeniu badania. Dokumenty te
zostaną przedstawione Spółdzielcom wraz
z materiałami sprawozdawczymi przed
Walnym Zgromadzeniem w I półroczu
2014 roku.
Dane do oceny sytuacji ekonomicznej
Spółdzielni w poszczególnych elementach
składowych sprawozdania przedstawiają
się następująco:
I. Majątek trwały
Wartość majątku trwałego ogółem netto
Spółdzielni na koniec 2013 roku wyniesie
287.274 tys. zł, z czego przypada:
1) na budynki i obiekty inżynierii lądowej
i wodnej – 264.897 tys. zł, tj. 92,21%,
2) grunty własne i prawa wieczystego użytkowania – 19.939 tys. zł, tj.
6,94%,
3) pozostałe środki trwałe (dźwigi i urządzenia) – 2.438 tys. zł, tj. 0,85%.
Przewagę w strukturze majątku trwałego stanowią (zgodnie ze specyfiką działalności Spółdzielni) 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, itd.).
Stan majątkowy Spółdzielni nie obejmuje
wartości nieruchomości (lokali i udziałów
w częściach wspólnych), które aczkolwiek pozostają w zarządzie Spółdzielni,
stanowią przedmiot odrębnej własności
użytkowników tych lokali.
Ogółem w latach 2008-2013 nastąpiło
zmniejszenie majątku trwałego Spółdzielni
w sumie o 299.298 tys. zł – z czego
w związku z procesem wyodrębniania
własności lokali na rzecz poszczególnych
członków o 251.452 tys. zł – ale nadal
w administracji Spółdzielni pozostaje majątek trwały o wartości 538.726 tys. zł.
Strukturę wartości majątku trwałego
przedstawia wykres nr 1 na str. 1.
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II. Sprawy członkowskie

ne dalej „Centrum” przy wykorzystaniu
również strukturalnie wyodrębnionych
W 2013 roku Spółdzielnia liczyła 17.263 dla realizacji określonych zadań (usług)
członków (w 2012 r. – 17.571 członków), specjalistycznych oraz działających na
a ponadto w rejestrach Spółdzielni figuruje wewnętrznym rozrachunku gospodarczym
jeszcze – pochodzących z zapisów
w latach czterech Zakładów Celowych.
Liczba lokali mieszkalnych w osiedlach KSM w 2013 roku

liczba mieszkań

koszty konserwacji, napraw i bieżących
remontów (w zakresie finansowanym
z funduszu remontowego część „B”) – wyniosą ogółem 101.861.885 zł, stanowiąc
99,56% kosztów planowanych, natomiast
na pokrycie tych kosztów naliczone wpływy z opłat za lokale stanowią razem kwotę
100.194.210 zł, (tj. 100,94% wpływów
Wykres nr 3
planowanych), co wskazuje, że roczne
Liczba lokali mieszkalnych w osiedlach KSM w 2013 roku
wpływy są niższe od poniesionych kosz4000
tów o 1.667.675 zł. Należy wyjaśnić,
3593
że wykazana wysokość „wpływów” jest
3500
podawana zgodnie z obowiązującymi
w gospodarce spółdzielczej przepisami –
3000
w wielkościach naliczonych, a nie w wyso2347
kości wpływów rzeczywiście uzyskanych,
2500
bowiem w rachunkowości spółdzielni
1850
mieszkaniowych ma zastosowanie zasa2000
da rachunkowości memoriałowej, a nie
1656
kasowej. Powyższe oznacza, iż po stronie
1500
1207
„wpływów” nie uwzględnia się występu1076
852
1001
851
jących w opłatach za lokale zaległości
1000
777
762
721
i „niedopłat”. Wynik roku – skorygowany
615 557
401
485
o naliczony i odprowadzony do budżetu
500
199
państwa podatek dochodowy oraz pożytki
127
z działalności gospodarczej Spółdziel0
ni, a także po uwzględnieniu bilansów
otwarcia (sald) zamknie się nadwyżką
w wysokości 3.797.380 zł (obliczonej
także memoriałowo).
osiedla
*/ nowe mieszkania z procesu inwestycyjnego br.
(mieszkania w trakcie zasiedlania - budynki
Strukturę kosztów i wpływów gosadministrowane - przejściowo - przez Zakład Usług Parkingowych KSM) docelowo zostaną włą- podarki zasobami mieszkaniowymi
Struktura kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi
KSM2013
w 2013prezentują
roku
czone do osiedla Graniczna.
ogółem - za rok
gra80-tych ubiegłego stulecia – 2.925 kandydatów na członków KSM (w 2012 r.
– 2.929 kandydatów). W bazie członkowskiej na przestrzeni 2013 roku odnotowaliśmy następujące zmiany: zmniejszenie
stanu osobowego na skutek wystąpienia
ze Spółdzielni, wykreślenia lub wykluczenia 478 osób, powiększenie wskutek przystąpienia do Spółdzielni nowych
członków 170 osób (per saldo liczba
członków zmniejsza się o 308).
Strukturę członków Spółdzielni
w 2013 roku (stan na październik
2013 r.) prezentuje wykres nr 2 na
str. 2.

Wykres nr 4

Struktura kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi KSM
w 2013 roku

koszty energii cieplnej
29,65%

III. Gospodarka
zasobami mieszkaniowymi
Zasoby mieszkaniowe Spółdzielni (łącznie własne i mienie wyodrębnione pozostające w zarządzie Spółdzielni z tytułu
współwłasności), składają się z: 345 budynków mieszkalnych wielorodzinnych
o 19.074 mieszkaniach, 3 domków jednorodzinnych, 1.078 garaży wolno stojących
i 28 wolno stojących pawilonów handlowych. Zarządzanie i administrowanie
zasobami prowadzone jest w oparciu o 17
– wyodrębnionych organizacyjnie i ekonomicznie osiedli (16 administracji) oraz
Centrum Zarządzająco-Usługowe, zwa-

nakłady na remonty
i konserwację (finansowane
z funduszu remontowego
część "B")
18,32%

koszty eksploatacji
52,03%

Liczbę mieszkań w poszczególnych
osiedlach przedstawia powyżej wykres nr 3.
Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi w 2013 roku, w skali całej
Spółdzielni (łącznie wszystkie osiedla)
obejmujące: koszty utrzymania i bieżącej
eksploatacji nieruchomości, koszty zużycia zimnej wody i odprowadzenia ścieków
w lokalach i częściach wspólnych nieruchomości oraz koszty dostawy i zużycia
ciepła i podgrzania wody w lokalach, także
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ficznie wykresy nr 4 powyżej i nr 5
na str. 4.
Sytuacja w poszczególnych częściach
strukturalnych gospodarki zasobami
mieszkaniowymi w roku 2013 określona
została na podstawie wykonania za trzy
kwartały br. z doszacowaniem wielkości
(odpowiednio) za IV kwartał br. przedstawia się jak niżej:
1. eksploatacja podstawowa
(Ciąg dalszy na str. 4)
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Struktura wpływów (naliczonych) gospodarki zasobami mieszkaniowymi KSM w 2013 roku

(Ciąg dalszy na str. 3)

Wykres nr 5
–– koszty i wpływy dotyczące eksploatacji
Struktura wpływów (naliczonych) gospodarki zasobami
zasobów mieszkalnych (bez kosztów
mieszkaniowymi KSM w 2013 roku
ciepła i podgrzania wody):
wpływy na remonty
n koszty poniesione – 52.993.690 zł,
i konserwacje (finansowane
co odpowiada wykonaniu kosztów
z funduszu remontowego
część "B")
planowanych w 99,42%. Stanowią one
16,25%
zaliczki
na
koszty
ciepła
52,03% kosztów gospodarki zasobami
30,30%
mieszkaniowymi Spółdzielni,
n wpływy – 53.558.200 zł, tj. 98,90%
wpływów planowanych,
n wynik netto po uwzględnieniu salda –
nadwyżki z lat ubiegłych (B. O.) oraz
odprowadzonego należnego budżetowi
państwa podatku dochodowego i pożytków wynosi 2.208.620 zł.
Statystyczne roczne koszty jednostwpływy na eksploatację
kowe i średnie jednostkowe wpływy na
53,45%
eksploatację zasobów w poszczególnych osiedlach KSM (w przeliczeniu na
rozliczeniowym i jest ustalana dla
Gospodarka remontowa prowadzona
1 m2) przedstawia poniżej wykres nr 6.
każdego lokalu odrębnie),
była w oparciu o stosowne plany przyjęte
Uszczegółowiona informacja o sytuacji n wynik statystyczny netto (różnica przez właściwe statutowo organy Spółekonomicznej i wynikach działania osiedli
między kwotą wpłat zaliczkowych dzielni (Rady Osiedli, Rada Nadzorcza
jest prezentowana odrębnie – w sprawozdo rozliczenia i wysokością poniesio- i Walne Zgromadzenie) i właściwe regudaniach opracowanych przez poszczególne
nych w roku kalendarzowym kosztów laminy wewnętrzne oraz w powiązaniu
kierownictwa osiedli i Rady Osiedlowe.
rzeczywistych – wg faktur) wynie- z obowiązującą dla całej Spółdzielni Stra2. dostawa ciepła
sie za rok sprawozdawczy 155.090 tegią Ekonomiczną. Zakres finansowy
– koszty i wpływy dotyczące dostawy
zł, zaś w rachunku ciągnionym, i rzeczowy rocznych wydatków funduszu
ciepła i podgrzania wody:
tj. uwzględniając B.O. oraz podatek określiła Rada Nadzorcza na podstawie
n koszty – 30.206.730 zł, stanowią one
dochodowy wynosi (-) 1.798.600 zł.
planów wycinkowych przyjętych przez
29,65% kosztów gospodarki zasobami
– remonty
Rady Osiedla, a zatwierdziło Walne Zgromieszkaniowymi Spółdzielni,
n koszty remontów bieżących i wpły- madzenie.
n wpływy zaliczkowe – (do rozliczenia)
wy są odnoszone i rozliczane w raRealizacją remontów w Spółdzielni zaj–
30.361.820 zł (wysokość zaliczek
mach funduszu remontowego część mują się:
wynika z indywidualnego zużycia cie„B” i omówione w części dotyczącej n Osiedla KSM – w granicach dyspozycji
pła w lokalach w poprzednim okresie
gospodarki remontowej.
funduszem remontowym część „B”
Roczne jednostkowe koszty i wpływy na eksploatację zasobów (bez co i ccw) z B.O., podatkiem

Wykres nr 6

Roczne jednostkowe koszty i wpływy na eksploatację zasobów (bez co i ccw) z B.O., podatkiem
dochodowym i pożytkami za 2013 rok, z uwzględnieniem zaległości w opłatach za lokale
dochodowym i pożytkami za 2013 rok, z uwzględnieniem zaległości w opłatach za lokale
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Sprawozdanie ZARZĄDU KSM
tabela nr 1

Wykonanie funduszu remontowego część „A” za 2013 rok
L.p.

Fundusz remontowy część "A"

j.m.

Plan na 2013
rok

1.

2.

3.

4.

Wykonanie za % wykonania
2013 rok
planu
5.

6.

zł
"

30 502 000
78 610

25 185 314
0

"

13 505 000

13 505 000

"
"
"
"
"
"
"
zł
"

4 100 200
4 000
530 000
2 271 500
600 000
120 000
9 292 690
30 172 800
955 000

4 100 000
1 500
530 000
2 268 094
600 720
180 000
4 000 000
25 146 530
702 020

"
"
"
"
"

6 081 500
17 287 900
15 000
548 670
276 000

2 036 680
17 008 400
15 000
564 850
27 300

"
"
"
"

4 405 950
0
602 780
0

4 010 940
26 790
716 850
37 700

3. Wynik roku

"

329 200

38 784

4. 1.01.2013 r.

"

-3 466 909

-3 466 909

5. Wynik roku z B.O.

"

-3 137 709

-3 428 125

1. Wpływy, w tym:
z działalności gospodarczej (80% nadwyżki Zakładów Celowych)
odpis na fundusz termomodernizacyjny

2

1,22 zł/m

2

działania energooszczędne
0,34 zł/m
jednorazowe wpłaty z tyt. przydziału lokali
odpłatność za podzielniki radiowe
przesunięcie śr. finan. do fund. rem. część "A"
odpłatność za wodomierze i ciepłomierze
spłata zadłużenia
płatności odroczone III strona finansowania
2. Wydatki, w tym:
remont dźwigów

wymiana sieci ciepłowniczej i modernizacja urządzeń grzewczych ZC
modernizacja ociepleń
stolarka okienna
spłata kosztów podzielników kosztów ogrzewania (1/10 kosztów)
opłata skarbowa, audyty, dokumentacja, opłaty za wpis do ksiąg
spłata kredytów wraz z kosztami obsługi, prowizji i odsetek od
kredytów termomodern.
montaż uzupełniający wodomierzy
wentylacja
niedobór Zakładów Celowych

– gdzie tę część opłat miesięcznych
w formie stawki odpisu na fundusz
remontowy część „B” ustalają poszczególne Rady Osiedli w relacji do przyjętych 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
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 modernizacyjnych
uchwala najwyższy organ Spółdzielni,
zaś w części odnoszącej się do tzw.
działań energooszczędnych – Rada
Nadzorcza. Wysokość stawki dotycząca działań termomodernizacyjnych
pozostaje na niezmienionym poziomie
od stycznia 2004 roku, a dotycząca
działań energooszczędnych od lipca
2001 roku – przy ogólnym wzroście
wszystkich kosztów. Dobór wykonawców prowadzony jest w oparciu
o przetargi i wybór ofert organizowane
przez Zarząd, a przeprowadzony przez
wieloosobową Komisję Przetargową
Spółdzielni. Poprawność i efektywność
przeprowadzonych procedur przetargowych podlega corocznej ocenie
Rady Nadzorczej KSM, a także jest
kontrolowana w toku okresowych lustracji zewnętrznych.
W finansowanych z funduszu remontowego część „A” odbiorach robót wykonywanych w poszczególnych osiedlach
uczestniczą obok przedstawicieli „Cen-

82,57%

83,34%

11,78%

trum” przedstawiciele administracji i Rad
Osiedli.
W roku 2013:
– koszty i wpływy dotyczące funduszu
remontowego część „B”
n koszty poniesione – ogółem 18.661.465
zł, co odpowiada wykonaniu kosztów
planowanych w 92,14%,
n wpływy – ogółem (wg naliczeń)
16.274.190 zł, tj. 98,66% wpływów
planowanych,
n wynik finansowy roku na funduszu remontowym część „B” (na koniec 2013
roku) wynosi (-) 2.387.270 zł, natomiast liczony w rachunku ciągnionym
wynosi 3.387.350 zł; jest to jednak
wartość teoretyczna (wynikająca z zasady rachunkowości memoriałowej),
bo weryfikuje ją poziom zaległości
w opłatach.
– koszty i wpływy dotyczące funduszu
remontowego część „A”
n koszty poniesione – ogółem 25.146.530
zł, co odpowiada wykonaniu kosztów
planowanych w 83,34%,
n wpływy – ogółem 25.185.314 zł, tj.
82,57% wpływów planowanych,
n wynik finansowy roku na funduszu remontowym część „A” (na koniec 2013
roku) wynosi 38.784 zł, natomiast liczony w rachunku ciągnionym wynosi
(-) 3.428.125 zł.
Z funduszu remontowego część „A”
finansowane były prace wynikające dla
roku 2013 ze Strategii Ekonomicznej
oraz zatwierdzonego na ten rok planu
remontów, a w szczególności: modernizacja istniejących dociepleń i modernizacja
infrastruktury, remonty c. o., niezbędna
wymiana wodomierzy (finansowanych do
100% kosztów) oraz w formie częściowego dofinansowania – remonty kapitalne
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dźwigów w budynkach i wymiana stolarki
okiennej w mieszkaniach jeszcze niektórych osiedli. Uwzględniono tu po stronie
wydatków także założoną w planie spłatę
wymagalnych w tym okresie rat kredytowych (związanych z finansowaniem
robót zrealizowanych w osiedlach w latach
minionych) ze środków tego funduszu.
Nakłady na remonty kapitalne i modernizacje finansowane z funduszu
remontowego część „A” oraz źródła
wpływów na ten fundusz w 2013 roku
przedstawia obok tabela nr 1.
IV. Zaległości w opłatach
i windykacja
należności Spółdzielni
Bieżącą możliwość realizacji rzeczowych
zadań planowych, jak i płynność finansową Spółdzielni ogranicza niestety, występujące zjawisko zadłużeń finansowych
mieszkańców wynikające z niezachowania
statutowych terminów wnoszenia opłat.
Zaległości w 2013 roku oscylują w wysokości 11 mln zł. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego
następuje, mimo intensyfikacji działań
windykacyjnych, wzrost zaległości w opłatach, co po części jest w naszej ocenie
konsekwencją wpływu niekorzystnych
zjawisk gospodarczych na kondycję finansową budżetów domowych wielu zamieszkujących w naszych zasobach rodzin.
Wskaźnik zaległości w opłatach liczony
w stosunku do wpływów memoriałowych
w 2013 roku przekracza 8%.
W 2013 roku wykorzystywano na bieżąco różnorodne prawnie dozwolone instrumenty windykacji należności oraz
działania na drodze wewnątrzspółdzielczej
(Rady Osiedli, Zarząd i Rada Nadzorcza),
a także zewnętrzne formy dochodzenia
należności prowadzone na zlecenie Spółdzielni przez wyspecjalizowane firmy windykacyjne.
W okresie od 1. 01. 2013 roku do 31.
10. 2013 roku w ramach działań zmierzających do poprawy sytuacji na odcinku
dochodzenia należności:
n wysłano 4.408 wezwań do zapłaty,
n odbyto dotychczas 10 posiedzeń Zarządu, na które zaproszono 386 zadłużonych członków,
n wszczęto ogółem 354 sprawy, w tym 283
pozwy o zapłatę za lokal, a 21 pozwów
o eksmisję z lokalu,
n ponadto wszczęto 8 postępowań sądowych o stwierdzenie nabycia spadku
w celu ustalenia osób zobowiązanych
do uiszczenia opłat za lokale, a także
12 innych spraw dotyczących najmu
terenu, stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości przez Spółdzielnię, wezwania do uregulowania stanu prawnego
nieruchomości, zawezwania do próby
ugodowej, wniosków o wpis do ksiąg
(Ciąg dalszy na str. 6)
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n

n

n

n

n

wieczystych i Krajowego Rejestru
Sądowego, zgłoszenia wierzytelności
Spółdzielni w postępowaniu upadłościowym, skargi na interpretację prawa podatkowego,
uzyskano łącznie 238 nakazów zapłaty,
bądź wyroków w sprawach o zapłatę,
z czego 152 orzeczenia zostały wydane w sprawach wszczętych w 2013
roku, a 86 orzeczeń dotyczyło spraw
z roku ubiegłego,
w sprawach o eksmisję z lokalu uzyskano 4 wyroki w sprawach
wszczętych w 2013 roku i 4 wyroki
w sprawach wszczętych w roku ubiegłym,
skierowano do egzekucji komorniczej 200 wniosków o wyegzekwowanie należności zasądzonych na rzecz
Spółdzielni w latach 2012-2013; jednocześnie zostały wszczęte egzekucje
z własnościowego prawa do lokalu
mieszkalnego lub lokalu stanowiącego odrębną własność w stosunku do
102 dłużników; odzyskano łącznie 34
mieszkania od dłużników, w stosunku
do których zostały wydane wyroki eksmisyjne,
przesłano do Urzędu Miasta Katowice
364 wezwania do zapłaty odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych na kwotę 709.530 zł – zawarto
307 ugod na kwotę 584.060 zł,
spółdzielnia potwierdziła 533 wnioski
do Urzędu Miasta o pomoc finansową
dla konkretnych mieszkańców w formie dodatków mieszkaniowych (pomoc
taką otrzymało 425 mieszkańców na
łączną kwotę 1.033.086 zł), w sytuacjach uzasadnionych nasza Spółdzielnia wyraziła zgodę na ratalną
spłatę zadłużeń dla 429 osób.
V. Inwestycje

Notowany w kraju już od kilku lat regres
na rynku mieszkaniowym – utrzymujący
się również w roku 2013 – spowodował, iż
Spółdzielnia nasza kontynuowała zaleconą przez Radę Nadzorczą politykę spowolniania procesów przygotowania i realizacji
części planowanych inwestycji, stosując
w zakresie tych zamierzeń inwestycyjnych
przygotowanie tzw. „bezkosztowe” (czyli
beznakładowe lub niskonakładowe). Powyższe dotyczy także części inwestycji,
co do których przygotowanie i realizację
limitowały występujące – niezależnie od
Spółdzielni – uwarunkowania zewnętrzne,
uniemożliwiające ich szybką realizację.
Realizując założenia dotyczące spowolnienia procesu przygotowania inwestycji
w zakresie związanym z opracowaniem
(warunkującej przyszłe pozwolenia na
budowę) dokumentacji, kierowano się
ponadto racjonalnymi przesłankami prawno-technicznymi, wynikającymi m.in.
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z ograniczoności okresu ważności dokumentacji, ważności warunków dostawy
podstawowych mediów, itp., jako, że po
wznowieniu starań o nowe uzgodnienia
branżowe – w przyszłości mogą być podane zupełnie inne uwarunkowania, a także
w przypadku wyprzedzającego zawarcia
z gestorami mediów konkretnych umów
i braku możliwości ich dotrzymania przez
inwestora (np. w zakresie terminów dla
tych mediów) mogłyby skutkować niekorzystnymi konsekwencjami finansowymi.
Powyższe obawy i przesłanki prawne powodujące, że dokumentacja teoretycznie
ważna 3 lata (okres ważności pozwolenia
na budowę) może się wcześniej zdezaktualizować – są dodatkowym argumentem
na rzecz zasadności przyjętej polityki
w tym zakresie i jej kontynuowania również w roku 2013.
Z planowanych na rok 2013 efektów
mieszkaniowych zrealizowano 127 mieszkań oraz 128 miejsc postojowych w garażach podziemnych w ramach inwestycji
Rekreacyjna Dolina „Mały Staw”, które
obecnie znajdują się w fazie zagospodarowywania. Uzyskano również Decyzję
Prezydenta Miasta Katowic zatwierdzającą
projekt techniczny i udzielającą pozwolenie na budowę zespołu mieszkalno-usługowego w ramach inwestycji Rekreacyjna
Dolina „Duży Staw”.
Spółdzielnia pełniła również funkcję
inwestora zastępczego w procesie przygotowania odcinka drogi niezbędnego dla
skomunikowania zabudowy mieszkaniowej „Małego i Dużego Stawu” z drogą
publiczną. W ramach współpracy z Urzędem Miasta opracowano kompleksową
dokumentację projektową drogi KD 1/2
oraz uzyskano Decyzję Prezydenta Miasta
Katowic zatwierdzającą projekt i udzielającą pozwolenie na jej budowę, co było
niezbędne dla rozpoczęcia realizacji przez
właściwego inwestora Miasto Katowice,
bowiem Miasto Katowice jest inwestorem
bezpośrednim tejże drogi).
W ramach „bezkosztowego” przygotowania inwestycji w roku 2013 uzyskano m.
in. decyzję nr 278/2013 o warunkach zabudowy dla parkingu wielopoziomowego (z
częścią handlowo-biurową) w rejonie ulic
Podhalańskiej i Bohaterów Monte Cassino, która umożliwia przeprowadzenie
podziału geodezyjnego w celu wydzielenia
z zasobów miasta terenu niezbędnego
do pozyskania przez KSM dla realizacji
tej inwestycji.
Należy podkreślić, że spowalnianie
i ograniczanie w roku 2013 realizacji
planowanych zakresów rzeczowych inwestycji było także przyjętą przez Radę
Nadzorczą i Zarząd realizacją sugestii Lustratora Regionalnego Związku
Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej, w zakresie bieżącego monitorowania sytuacji na rynku mieszkaniowym
i podejmowania działań mających na celu
zminimalizowanie ryzyka ekonomicznego

planowanych inwestycji. W świetle przedstawionych zaleceń – proces przygotowania nowych inwestycji został czasowo
spowolniony, lecz w takim zakresie, iż
w każdej chwili w interesie Spółdzielni
działania przygotowawcze mogą zostać
podjęte i zintensyfikowane.
VI. Działalność gospodarcza
Na przestrzeni roku sprawozdawczego
na potrzeby obsługi technicznej majątku Spółdzielni i szeroko rozumianego
pośrednictwa w obrocie lokalami funkcjonowały cztery Zakłady Celowe wyodrębnione gospodarczo i ekonomicznie
(w oparciu o wewnętrzny rozrachunek
gospodarczy, lecz bez osobowości prawnej), są to: Serwis Techniczny, Zakład
Ciepłowniczy, Zakład Usług Parkingowych i Mieszkaniowe Biuro Pośrednictwa. Łączny wynik rocznej działalności
zakładów zamknie się wprawdzie (po
uwzględnieniu podatku dochodowego)
niedoborem w wysokości (-) 37.700 zł –
przy rocznych kosztach funkcjonowania
zakładów w wysokości 12.771.400 zł
i wartości zrealizowanych usług (sprzedaży) w wysokości 12.771.250 zł. Wynik
ten wymaga skomentowania, bowiem nie
świadczy o nieopłacalności ich działalności dla Spółdzielni. Decydujący wpływ
na uzyskany wynik ma saldo finansowe
działalności Mieszkaniowego Biura Pośrednictwa (bowiem pozostałe Zakłady
Celowe uzyskają wyniki dodatnie), któremu ze względu na uwarunkowania rynkowe udało się w roku 2013 zrealizować
założony program finansowy związany
ze sprzedażą nowych mieszkań, głównie
z powodu realizowanej przez banki polityki ograniczenia dostępności do kredytów
mieszkaniowych dla potencjalnych i realnych klientów Biura, tylko w części. Przy
braku dostatecznych środków własnych
był to najczęstszy powód wycofywania
się klientów Biura z zamierzonych, jak
i uzgodnionych wcześniej transakcji zakupu lokali. W koszty działalności Biura
zarachowane jest wydawanie „Wspólnych
Spraw”. Podkreślić również należy, że
wynik Biura – wskutek obowiązujących
przepisów – nie zawiera pełnego i zrealizowanego finansowego efektu pośrednictwa
mieszkaniowego w zakresie dotyczącym
prowadzonej działalności statutowej Spółdzielni, a obejmującej zbywanie lokali
spółdzielczych, rozliczanych na funduszu
zasobowym (mającej odzwierciedlenie
w zwiększeniu majątku Spółdzielni). Powyższe sprawia, iż uzyskany przez Biuro
wynik z działalności bieżącej nie oznacza
jego negatywnego wpływu na gospodarkę Spółdzielni.
Udział poszczególnych Zakładów
Celowych w sprzedaży ogółem w 2013
roku przedstawiono na wykresie nr
7 na str. 7.
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Struktura udziału sprzedaży usług poszczególnych Zakładów Celowych KSM
w ich sprzedaży ogółem w 2013 roku
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Wykres nr 7

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

Zakład Usług Parkingowych
6,42%

Mieszkaniowe Biuro
Pośrednictwa
12,71%

Serwis Techniczny
22,38%

VII. Informacja o pracy
Zarządu i Centrum
Zarządzająco-Usługowego
Katowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej
W okresie od 1. 01. 2013 roku do 31. 10.
2013 roku Zarząd Spółdzielni pracował
w składzie:
n mgr Krystyna Piasecka – Prezes Zarządu, Dyrektor Spółdzielni,
n mgr Urszula Smykowska – Zastępca
Prezesa Zarządu, Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Księgowych Główny Księgowy,
n mgr Zbigniew Olejniczak – Zastępca
Prezesa Zarządu, Zastępca Dyrektora
ds. Gospodarki Zasobami Spółdzielni.
Obowiązki Zarządu wynikające z postanowień Statutu KSM były wykonywane
na bieżąco. Zarząd odbył 56 protokołowanych posiedzeń i podjął 375 uchwał.
Do stałych zagadnień rozpatrywanych
kolegialnie przez Zarząd należały: sprawy
członkowsko-mieszkaniowe (cotygodniowo) oraz bieżąca analiza, monitoring,
ocena realizacji zadań i wyników gospodarczo-finansowych Spółdzielni (comiesięcznie).
Na posiedzeniach Zarządu rozpatrywane były również zagadnienia
dotyczące inwestycji (10 razy), gospodarki zasobami mieszkaniowymi
i działalności osiedli oraz współpracy
z samorządem osiedlowym (17 razy),
zadłużeń w opłatach za lokale (comiesięcznie, w tym 10-krotnie bezpośrednich spotkań z dłużnikami), remontów
kapitalnych i modernizacji zasobów
(7 razy), działalności społeczno-kulturalnej i oświatowej (10 razy), wyników
wewnętrznych i zewnętrznych kontroli
działalności Spółdzielni (5 razy), spraw
pracowniczych i socjalnych (10 razy),
zmian w regulaminach wewnętrznych,
spraw organizacyjnych, skarg i wniosków i inne. Ponadto Zarząd uczestniczył we wszystkich posiedzeniach Rady

Zakład Ciepłowniczy
58,49%

nych od reklamodawców, ale w głównej mierze obciążały koszty działalności
Biura Pośrednictwa Mieszkaniowego
jako wydawnictwa o charakterze marketingowo-informacyjnym dla członków
i mieszkańców KSM.
W ocenie zewnętrznej na przestrzeni
2013 roku za swą działalność Spółdzielnia
nasza została uhonorowana prestiżowymi
wyróżnieniami, a wśród nich:
n I miejscem w województwie śląskim
w programie „Dobra Spółdzielnia
2013” organizowanym przez Redakcję Magazynu Gospodarczego Strefa
Biznesu Dziennika Gazeta Prawna,
n tytułem GRAND PRIX programu „Dobra Spółdzielnia 2013” w ogólnopolskim rankingu najlepszych spółdzielni
mieszkaniowych organizowanym przez
Redakcję Magazynu Gospodarczego Strefa Biznesu Dziennika Gazeta Prawna,
n tytułem „Symbol Polskiej Spółdzielczości Mieszkaniowej 2013”
w kategorii „Symbol Nowoczesnego
Mieszkania” w konkursie organizowanym przez „Monitor Rynkowy”
(za m. in. inwestycję „Mały Staw”),
n tytułem „Lider Rozwoju Regionalnego 2013” w programie wizerunkowym prowadzonym przez
Polską Agencję Przedsiębiorczości
wraz z Forum Przedsiębiorczości
w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Nadzorczej, jak również w Zebraniach
Osiedlowych oraz we wszystkich trzech
częściach Walnego Zgromadzenia KSM
odbytego w maju 2013 roku.
W okresie sprawozdawczym wydano
łącznie 9 zarządzeń wewnętrznych, 1
aneks do zarządzenia, 1 pismo okólne
i 7 poleceń.
Na przestrzeni roku wg aktualnych na
datę przygotowania informacji do Spółdzielni wpłynęło (do dnia 14. 11. br.)
21.580 pism i podań oraz 9.470 faktur
i rachunków zewnętrznych. Obok bieżącej
działalności gospodarczej i merytoryczVIII. Fundusze Spółdzielni
nej Zarząd i Kierownicy Osiedli (którzy
wyposażeni zostali przez Zarząd w odpowiednie pełnomocnictwa) reprezentowali 1. Fundusze podstawowe – własne (bez
funduszu udziałowego) obejmują funSpółdzielnię na zewnątrz w konferencjach,
dusz zasobowy i wkładów. Wartość
seminariach, spotkaniach i naradach
funduszy własnych na przestrzeni lat
tematycznych, w tym z władzami woje(podobnie jak majątku trwałego) ulega
wództwa i miasta, a także uczestniczyli
ciągłemu zmniejszeniu, co także jest
przy sporządzaniu aktów notarialnych
bezpośrednim skutkiem postępujądotyczących przenoszenia własności lokali
cego wyodrębnienia praw do lokali.
na odrębną własność członków, ustanaPrognozowany stan funduszy podstawiania nowych terminów użytkowania
wowych netto w 2013 roku wyniesie
wieczystego działek, nabywania i zby289.838 tys. zł, co oznacza ich zmniejwania nieruchomości, regulacji spraw
szenie w stosunku do roku ubiegłego
terenowych i wieczystoksięgowych.
o kwotę 5.892 tys. zł, tj. 2,0%.
Współpraca z Radami Osiedli, stosownie
do wieloletniej i sprawdzonej praktyki lat 2. Fundusze celowe Spółdzielni, w skład
których wchodzą: fundusz interwenminionych, utrzymywana była nie tylko
cyjny, fundusz inwestycyjny, fundusz
za pośrednictwem protokołów i pism, ale
gruntów oraz omówiony wcześniej,
także przez bezpośrednie (na wniosek
fundusz remontowy składający się
zainteresowanych Osiedli) uczestnicz dwóch części „A” oraz części „B” uzytwo przedstawicieli Zarządu Spółdzielni
skały – poza funduszem remontowym
w posiedzeniach Rad Osiedli, bądź ze
część „A” (wynik „narastający”) – salda
względu na inne okoliczności, roboczych
dodatnie, potwierdzając skuteczność
spotkaniach Zarządu z Radami Osiedli.
zintegrowanych wysiłków podejmowaKontynuowane było wydawanie włanych w tym kierunku przez Zarząd,
snego miesięcznika „Wspólne Sprawy”
Radę Nadzorczą i Rady Osiedlowe.
– dostarczanego nieodpłatnie członkom –
mieszkańcom Spółdzielni. Praca kolegium
IX. Działalność społeczna,
redakcyjnego była prowadzona społecznie,
oświatowa i kulturalna
a tematyczne artykuły członków Zarządu
i pracowników Spółdzielni, a także członFunkcje i zadania działalności społeczków Rady Nadzorczej opracowywane bezpłatnie. Koszty wydawnictwa częściowo nej, oświatowej i kulturalnej realizowane
(Dokończenie na str. 8)
finansowane były z wpływów uzyska-
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Sprawozdanie ZARZĄDU KSM
(Dokończenie ze str. 7)

także czynności wspierające mieszkańdzonych w administracjach osiedloców Spółdzielni w sprawach związanych
wych w latach 2011-2012.
były na mocy uchwał właściwych organów
z działalnością instytucji i organizacji
Komórka
ds. kontroli wewnętrznej
samorządowych Spółdzielni uściślonych
powołanych ustawowo lub celowo do współopiniowała – przy wiodącym udziale
dla 2013 roku i mających zastosowanie
udzielania pomocy i opieki społecznej.
Działu obsługi prawnej – wnioski, indla wszystkich naszych placówek terestrukcje i regulaminy wewnętrzne oraz:
nowych, jak i Działu Społeczno-KulturalX. Kontrole
n uczestniczyła w pracach Głównej Konego, organizującego w strukturze KSM
misji Inwentaryzacyjnej KSM,
imprezy o zasięgu ogólnospółdzielczym.
W 2013 roku Spółdzielnia kontrolowa- n współdziałała z biegłymi sądowymi
Kluby spółdzielcze zlokalizowane w osiedlach: Centrum I, Gwiazdy, Giszowiec, na była przez następujące zewnętrzne
w działaniach sprawdzających zlecoZawodzie, im. ks. P. Ściegiennego i im. J. organy kontrolne:
nych przez sąd – w celu przygotowaKukuczki – licząc do końca br. zorganizu- n Państwowy Powiatowy Inspektor Sania opinii dla potrzeb toczących się
nitarnyw Katowicach, który przeproją ponad 680 imprez, w tym o charakterze
spraw sądowych,
wadził 20 kontroli, w tym 13 kontroli
artystycznym, prozdrowotnym, literackim,
n
na bieżąco – koordynowała sporząw osiedlach (w zakresie oceny przygorekreacyjnym i turystycznym. Ponadto
dzanie materiałów sprawozdawczych
towania
i
przebiegu
akcji
deratyzacji
w placówkach na bieżąco przeprowadzane
przygotowywanych przez służby Spółoraz oceny stanu sanitarnego nierusą zajęcia edukacyjne, kulturalne i ruchodzielni poprzez elektroniczny portal
chomości budynkowych i posesji) oraz
we, w formie sekcji, kół zainteresowań,
sprawozdawczy dla Głównego Urzędu
7
kontroli
w
zakresie
dotyczącym
gogrup językowych i zespołów tematycznych
Statystycznego, jak też za pośrednicspodarki
odpadami
komunalnymi,
w liczbie 71 form, w których udział wzięło
twem Działu ds. informatyki, informan
Inspektor
Pracy
Państwowej
Inspekcji
ponad tysiąc osób.
cji aktualizujących strony internetowe
Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy
W Osiedlach, na terenie których nie
w
Katowicach,
którego
zakres
konKSM,
funkcjonują kluby spółdzielcze, zrealizotrolny obejmował techniczne bezpie- n uczestniczyła w szkoleniach i spotkawanych zostało lub będzie wykonanych
czeństwo pracy podczas wykonywania
niach podnoszących kwalifikacje zado końca 2013 roku (samodzielnie lub
prac w pawilonie handlowym przy al.
wodowe oraz uzupełniających wiedzę
we współpracy z lokalnymi partnerami
Roździeńskiego 203,
w zakresie powierzonych zadań.
oświatowymi czy kulturalnymi) łącznie
Na przestrzeni 2013 roku w Spółdzielni
około 65 imprez, w których uczestniczyło n Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Katowicach, który odnotowano wpływ:
ponad 2.300 uczestników, a w ramach
przeprowadził oględziny stanu tech- n 57 skarg i wniosków,
działalności ogólnospółdzielczej około
nicznego budynku przy ul. Szeligie30 imprez. W liczbie tej mieszczą się
n 23 pism związanych z zakłócaniem
wicza 6 w Katowicach,
4 imprezy o zasięgu wojewódzkim, które
spokoju i nieprzestrzegania Regulan Urząd Miasta Katowice Wydział Zamiały miejsce:
minu porządku domowego, poprzez
rządzania Kryzysowego przeprowadził
n w Siewierzu w dniu 8 czerwca br. –
sąsiadów i inne osoby,
kontrolę problemową w zakresie realiPiknik Osób Niepełnosprawnych,
n 25 pism zakwalifikowanych jako inzacji
zadań
obrony
cywilnej
w
KSM,
n w Mikołowie w dniu 29 czerwca br.
terwencje w określonych sprawach.
- w ramach obchodów Międzynarodo- n Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu
Skarbowego w Sosnowcu – w zakrePrzedstawiając niniejsze sprawozdanie,
wego Dnia Spółdzielczości – Przegląd
sie wywiązywania się z obowiązków Zarząd składa podziękowanie wszystkim,
Spółdzielczych Zespołów Artystyczwynikających z przepisów prawa po- którzy przyczynili się do niezakłóconej
nych,
datkowego: w podatku CIT – podatek bieżącej pracy Spółdzielni, do realizacji
n w Śląskim Parku w Chorzowie w dniu
od osób prawnych za okres 1. 01. omówionych i przedstawionych w nim
24 sierpnia br. – bieg na dystansie 10
2009 - 31. 12. 2009 r., a nadto przekm o Puchar Prezesa Zarządu KSM,
zadań, do pozytywnego postrzegania
prowadził sprawdzenie całokształtu
n na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej
działalności gospodarczo-finansowej Spółdzielni oraz uzyskanych wyróżnień.
w dniu 14 września br. – Rodzinny
Zwłaszcza zaś szczególne podziękowania
Spółdzielni w tym okresie,
Złaz Mieszkańców Osiedli Spółdzieln Regionalny Związek Rewizyjny w Ka- Zarząd kieruje do działaczy wszystkich
czych Województwa Śląskiego.
towicach – lustracja pełna z zakresu organów samorządowych Spółdzielni,
Ogółem według przewidywań w ponad
całokształtu działalności gospodarczo- którzy na bieżąco, sprawując funkcje
850 formach i imprezach do końca 2013
-finansowej KSM za lata 2010-2012 nadzorczo-kontrolne, przyczyniają się do
roku czynne uczestnictwo dotyczy ponad
(w toku).
19 tys. osób. Przewiduje się, że w skali
doskonalenia pracy Zarządu Spółdzielni
Kontrole wewnętrzne wynikające z rocz- i lepszych wyników działania Katowickiej
Spółdzielni na organizację powyższych
działań wpływy w bieżącym roku zamkną nego planu przeprowadzone w roku Spółdzielni Mieszkaniowej. Podziękowasię kwotą 1.464 tys. zł przy wydatkach 2013 dotyczyły:
nie przekazujemy także pracownikom
n całokształtu działalności placówki spow wysokości 1.334 tys. zł.
łeczno-kulturalnej i oświatowej – Klub Spółdzielni za ich rzetelną pracę na rzecz
Działania społeczne są prowadzo„Józefinka”, Klub „Pod Gwiazdami”, społeczności spółdzielczej i tym wszystkim
ne również przez Fundację KSM oraz
Stanowisko ds. pomocy członkom n prawidłowości zasad ustalania i eg- Członkom, którzy aktywnie włączają się
zekwowania należności wynikających w rozwiązywanie codziennych problemów
i wolontariatu. Ogniskują się one od
z ustawowych praw do służebności Spółdzielni poprzez bezpośrednie dziakilku lat głównie wokół problematyki
drogi dojazdowej do garaży wolno sto- łania i dbałość o wspólne mienie, bądź
z zakresu: chorób wieku starszego, zabujących zarządzanych przez Zakład słuszną, lecz kulturalną krytykę zauwarzeń psychosomatycznych, niewydolności
Usług Parkingowych,
finansowo-bytowej, kwestii dotyczących
żonych niedociągnięć i nieprawidłowości
opieki udzielanej w specjalistycznych n całokształtu działalności Administra- oraz konstruktywne wnioski.
cji Osiedli: Centrum I, Murcki, im.
ośrodkach, a także wywołujących reakKatowice, listopad 2013 rok
Zgrzebnioka,
cje motywacyjne i aktywizujące osoby
ZARZĄD
w ich jednostkowych potrzebach życio- n czynności sprawdzających sposób
KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI
realizacji zaleceń i uwag wynikających
wych. Działania społeczne prowadzone na
przestrzeni bieżącego roku obejmowały
z kontroli wewnętrznych przeprowaMIESZKANIOWEJ
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Sprawozdanie z działalności
Rady Osiedla Giszowiec
za rok 2013
I. Przebieg kadencji
oraz skład Rady Osiedla
Zebranie Grupy Członkowskiej Osiedla Giszowiec w dniu 23.02.2011 r. wybrało Radę Osiedla
składającą się z 11 członków oraz jednego zastępcy członka.
W okresie sprawozdawczym skład Rady Osiedla
nie uległ zmianie.
Rada pracowała w następującym składzie:
Prezydium Rady Osiedla:
n Szczepan Durło – przewodniczący
Rady Osiedla,
n Magdalena Łukaszewska – zastępca
przewodniczącego Rady Osiedla,
n Marian Domagalski – sekretarz
Rady Osiedla,
n Członkowie Rady Osiedla: Andrzej
Kusiński, Henryk Knapek, Zdzisława
Nowak, Rafał Majchrzak, Tadeusz
Maleszewski, Danuta Podlewska,
Bogdan Gutwerski, Józef Łęczycki
oraz zastępca Ewa Ertel.
W Radzie działały następujące komisje problemowe:
n Komisja Gospodarki Zasobami Osiedla, której
przewodniczył Józef Łęczycki.
n Komisja Samorządowo-Rozjemcza, której
przewodniczył Marian Domagalski.
n Komisja Społeczno-Kulturalna, której przewodniczyła Zdzisława Nowak.
n Komisja Ekonomiczna, której przewodniczyła
Magdalena Łukaszewska.
II. Organizacja pracy
Rady Osiedla
W okresie sprawozdawczym odbyło się 12
posiedzeń plenarnych Rady, które odbywały się
w siedzibie Giszowieckiego Centrum Kultury,
w trakcie których podjęto 14 uchwał. Niezależnie
od tych posiedzeń pracowały komisje problemowe, rozwiązując zlecone przez Radę Osiedla
sprawy, w ten sposób przygotowując materiały na
plenarne posiedzenia Rady Osiedla. Członkowie
Rady Osiedla byli każdorazowo pisemnie zapraszani do udziału w posiedzeniach Rady Osiedla
i powiadamiani o programie posiedzenia, który
wcześniej przygotowało Prezydium Rady. W miarę
potrzeb do udziału w posiedzeniach Rady Osiedla
zapraszani byli goście z zewnątrz.
W każdym posiedzeniu Rady, Administrację Osiedla reprezentował kierownik Zbigniew
Cieślak oraz w zależności od potrzeb brali
udział właściwi pracownicy funkcyjni Administracji lub Zakładów Celowych KSM.
W obradach uczestniczył również członek Rady
Nadzorczej KSM z naszego Osiedla niebędący
członkiem Rady Osiedla Kazimierz Wzorek.
III. Kontakty Rady Osiedla
z mieszkańcami
Podstawową formą kontaktu z mieszkańcami osiedla były cotygodniowe dyżury pełnione

w każdą środę od godz.1600-1700 w budynku Administracji Osiedla przy ul. Wojciecha 36.
Niezależnie od tych form zainteresowani członkowie mogli wnieść i wnosili sprawy bezpośrednio
na posiedzenia plenarne Rady Osiedla oraz indywidualnie za pośrednictwem przewodniczącego
oraz członków Rady Osiedla.
IV. Działalność Rady Osiedla
w okresie sprawozdawczym
Rada Osiedla działała w oparciu o nowy,
uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli w dniu
18.01.2011 r. Statut Katowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, Regulamin Rady Osiedla, przyjęty plan pracy Rady Osiedla oraz inne regulaminy
obowiązujące w KSM.
Działania Rady Osiedla służyły planowaniu,
nadzorowi i kontroli prawidłowej gospodarki
rzeczowej i finansowej Osiedla zgodnie z potrzebami technicznymi, wymogami z zakresu
bezpieczeństwa użytkowania zasobów Osiedla
oraz w miarę możliwości finansowych zgodnie
z oczekiwaniami mieszkańców.
Głównym ograniczeniem wielkości podejmowanych zadań była rzeczywista wielkość zgromadzonych środków finansowych wynikająca
z sumy opłat wnoszonych comiesięcznie przez
naszych mieszkańców.
Musimy w tym miejscu zastrzec, że ubiegły rok
był kolejnym, w którym wystąpił brak możliwości
realizacji pełnego zakresu robót w zaplanowanych
terminach. Przyczyną były znaczne zaległości
w opłatach związanych z eksploatacją i remontami. Część naszych mieszkańców wnosi opłaty
z dużym opóźnieniem lub trwale utrzymuje wielomiesięczne zaległości w długim okresie czasu.
Zaległości w opłatach eksploatacyjnych
za mieszkania na koniec 2013 r. wyniosły
1.406.292,98 zł.
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Rada wspólnie z kierownictwem Osiedla starała
się na bieżąco prowadzić wyważoną politykę ustalania wysokości tych składników opłat, na które
ma statutowy wpływ. Dokonując analizy stawek
opłat za okres ostatnich kilku lat, Rada Osiedla
z satysfakcją stwierdza, że stawki opłat na osiedlowy fundusz remontowy „B” nie ulegały zmianie
od 2000 r, a mimo to udało się przeprowadzić
wiele ważnych dla Osiedla prac remontowych,
w tym między innymi zrealizowano modernizację
docieplonych ścian zewnętrznych budynków przy
ul. Wojciecha 7a – 7h i Wojciecha 19-19d, remont dźwigów, modernizacje i odnawianie klatek
schodowych, remont nawierzchni dróg, chodników
i placów zabaw naszego Osiedla.
Trzeba jednak zauważyć, iż inflacja, jaka wystąpiła od czasu ostatniej zmiany stawki na fundusz
remontowy „B” oraz zaległości mieszkańców
w opłatach za lokale w znacznym stopniu ograniczają możliwości remontowe na Osiedlu.
Rada Osiedla w 2013 roku skupiła swoje wysiłki
na następujących kierunkach działań:
1. Porządkowanie gospodarki c. o. i c. c. w.,
a w szczególności zmiana systemu zasilania
w budynkach przy ul. Karliczka i Mysłowickiej.
2. Podniesienie bezpieczeństwa technicznego
budynków (remont instalacji ppoż., gazu
i wentylacji oraz odgromów i dźwigów).
3. Remonty poszycia dachowego.
4. Wymiana wewnętrznych instalacji wodociągowych.
5. Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach,
jak również w klatkach schodowych i pomieszczeniach ogólnego użytku.
(Dokończenie na str. 10)
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Sprawozdanie z działalności
Rady Osiedla Giszowiec
za rok 2013
(Dokończenie ze str. 9)

zorczej w sprawie mieszkańców zadłużonych
wobec Spółdzielni,
6. Kontynuacja robót związanych z poprawą
wyglądu zewnętrznego osiedla (terenyzielone, n rozpoznawanie i opiniowanie wniosków i skarg
mieszkańców w sprawach międzysąsiedzkich
place zabaw, drogi i chodniki).
oraz poszukiwanie sposobów rozwiązywania
7. Współpraca ze służbami kopalń w sprawie
lub łagodzenia sytuacji konfliktowych,
refinansowania usuwania skutków eksploatacji
n przygotowanie i opiniowanie wniosków
górniczej na osiedlu.
w sprawie wyróżnień i odznaczeń Spółdzielni
8. Działania związane z windykacją zadłużeń
dla mieszkańców Osiedla.
czynszowych na Osiedlu.
W ramach Rady Osiedla działają cztery komiKomisja Społeczno-Kulturalna
sje problemowe:
Komisja Gospodarki
Zasobami Osiedla
W centrum uwagi komisji znajdowały się następujące tematy:
n opiniowanie założeń do planu remontów na
rok 2013, w tym zwłaszcza proponowanie
i uzgadnianie z Administracją najpilniejszych
potrzeb remontowych Osiedla, wynikających
między innymi z dokonanych okresowych
przeglądów oraz wniosków zgłaszanych
przez mieszkańców,
n opiniowanie założeń techniczno-ekonomicznych dla Osiedla na rok 2013, ze szczególnym,
uwzględnieniem bilansowania się koniecznych
wydatków, z wysokością przewidywanych
realnych wpływów,
n analiza i ocena bieżącej sytuacji finansowej
Osiedla w celu szybkiego reagowania na
mogące się pojawić trudności w płynnym
finansowaniu koniecznych do wykonania na
Osiedlu robót i usług,
n okresowa ocena zaawansowania i terminowości realizacji robót remontowych w odniesieniu
do przyjętego harmonogramu oraz opiniowanie
wykonawców robót pod względem jakości
i efektów ich pracy,
n rozpatrywanie i opiniowanie proponowanych
zmian w opłatach miesięcznych za lokale
mieszkalne, za najem lokali użytkowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych,
w których prowadzona jest działalność gospodarcza, dzierżawę gruntu i tablice reklamowe
na terenie Osiedla.
Komisja
Samorządowo-Rozjemcza

Działalność Komisji skupiła się na następujących sprawach:
n budowanie planu działalności społecznej,
kulturalnej i oświatowej we współpracy
z kierownictwem GCK,
n opiniowanie działalności programowej, realizacji planu finansowego, a także monitorowanie bieżącej działalności Giszowieckiego
Centrum Kultury,
n wybór miejsca wypoczynku dla seniorów,
n typowanie osób, w sytuacji gdy liczba chętnych
przekracza ilość miejsc, do wypoczynku na
koloniach, imprezach zimowych,wycieczkach,
wypoczynku dla seniorów itp.,
n uczestniczenie w okazjonalnych spotkaniach
z Seniorami oraz innych tego typu imprezach
organizowanych przez Giszowieckie Centrum
Kultury lub Katowicką Spółdzielnię Mieszkaniową,
n wskazywanie po dokonanych przeglądach
wiosennych i jesiennych na konieczność napraw, remontów i doposażenia osiedlowych
placów zabaw.

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Komisja Ekonomiczna
Komisja Ekonomiczna opiniowała materiały
dotyczące przedsięwzięć finansowo-gospodarczych
przedstawiane przez Administrację, które później
stanowiły podstawę opracowania oraz oceny stanu
realizacji planu finansowo-gospodarczego.
W szczególności Komisja zajmowała się następującymi sprawami:
n opiniowaniem założeń ekonomiczno-gospodarczych Osiedla,
n zagadnieniami w zakresie kontroli wydatków
na eksploatacji i funduszu remontowym „B”,
n analizowaniem zaległości w opłatach za lokale
oraz analizą stawek opłat miesięcznych,
n oszczędnością energii elektrycznej wskutek
modernizacji systemu oświetlenia na tzw.
ruchowy (oprawy z czujnikiem ruchu) w budynkach – wynik zostanie wykazany na koniec
roku kalendarzowego,
n założeniami ekonomicznymi działalności
społeczno-kulturalnej.

Komisja zajmowała się następującymi zagadnieniami:
n przeprowadzanie rozmów z mieszkańcami
posiadającymi zadłużenia w opłatach za mieszkania wobec KSM, które miały na celu wyjaśnienie ich sytuacji prawnej i osobistej oraz
wskazywanie i uzgadnianie ewentualnych
Potrzeby Osiedla
sposobów spłacenia zadłużenia,
n opiniowanie wniosków kierowanych zgodnie
Oprócz wielu spraw, które w ubiegłym roku
ze Statutem KSM do Zarządu oraz Rady Nad- udało się załatwić pozostały zadania wymagające

10

kontynuacji lub pilnego ich rozwiązania w roku
2014, a do najistotniejszych należą:

15.

Dalsze porządkowanie gospodarki c. o
i c. c. w na Osiedlu.
Współpraca z KWK „Murcki-Staszic” i „Wieczorek” w sprawie usuwania skutków eksploatacji górniczej na osiedlu.
Dalsza modernizacja układów sterowania
i napędów dźwigów w budynkach (101 dźwigów).
Wymiana stolarki okiennej .
Naprawa poszyć dachowych.
Kontynuacja prac związanych z wymianą instalacji wod.-kan. i gazowych w budynkach,
jak również sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
Poprawa stanu bezpieczeństwa w naszym
Osiedlu, ze szczególnym uwzględnieniem
remontu balkonów.
Odnawianie klatek schodowych.
Naprawa chodników.
Prowadzenie rozmów z mieszkańcami posiadającymi zaległości w opłatach za lokale.
W celu zwiększenia skuteczności windykacji
tych zaległości, Rada Osiedla będzie kontynuowała spotkania z zadłużonymi mieszkańcami
osiedla.
Walka z bezmyślną dewastacją.
Melioracja Potoku Bolina.
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego przy
ul. Wojciecha.
Wdrożenie działań energooszczędnych w zakresie oświetlenia klatek schodowych i piwnic.
Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych według potrzeb mieszkańców.

Szczegółowy zakres robót wykonanych w 2013
r. oraz planowanych w 2014 r. zawarty jest
w sprawozdaniu Administracji Osiedla.
We wszystkich działaniach Rada Osiedla liczy
na współpracę z mieszkańcami, zrozumienie
z ich strony i skuteczne wsparcie poczynań dla
wspólnego dobra wszystkich mieszkańców Osiedla.
Zadania i problemy stojące przed Radą Osiedla
zostały pozytywnie rozwiązane dzięki zrozumieniu problemów oraz dobrej współpracy z Zarządem, Radą Nadzorczą oraz Administracją Osiedla.
Rada wraz z Administracją Osiedla liczy na
owocną współpracę z Radnymi Miasta Katowice.
Rada Osiedla dziękuje mieszkańcom Osiedla
biorącym czynny udział w życiu Osiedla.
Za Radę Osiedla
Szczepan Durło
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Sprawozdanie z działalności gospodarczej
Osiedla Giszowiec - Katowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej za rok 2013

O

siedle Giszowiec realizuje swoje zadania
w oparciu o Prawo Spółdzielcze, Ustawę o Spółdzielniach Mieszkaniowych
oraz Statut Spółdzielni. Podstawowym zadaniem
działalności Osiedla Giszowiec w roku sprawozdawczym było prowadzenie gospodarki zasobami
mieszkaniowymi; w ramach tego zadania Spółdzielnia była zobowiązana zapewnić użytkownikom lokali:
n w zakresie eksploatacji i remontów zasobów
mieszkaniowych – utrzymanie budynków
w należytym stanie technicznym i estetycznym, sprawne funkcjonowanie wszelkich
instalacji i urządzeń w budynkach oraz ich
otoczeniu, sprawną obsługę administracyjną.
Administracja Osiedla Giszowiec KSM zarządzała 45 budynkami mieszkalnymi o łącznej
powierzchni użytkowej 181.716,80 m2 ( mieszkań,
pomieszczeń przynależnych, lokali użytkowych,
garaży wbudowanych), zróżnicowanymi pod
względem wieku i technologii wykonania oraz
wysokości, w tym:
n 1 budynkiem 12-kondygnacyjnym,
n 3 budynkami 8-kondygnacyjnymi,
n 28 budynkami 11-kondygnacyjnymi,
n 13 budynkami 5-kondygnacyjnymi,
przy ul. Wojciecha, Mysłowickiej, Karliczka,
Miłej i Gościnnej.
Wysokie budynki mieszkalne wyposażone są
w dźwigi osobowe – w łącznej liczbie 101szt.
Tereny zielone zarządzanych zasobów na osiedlu
wynoszą 137.435 m2.
W roku 2013 zatrudnienie w Osiedlu przedstawiało się następująco:
n pracownicy techniczno-eksploatacyjni: 13
etatów oraz 2 etaty – obsługa Giszowieckiego
Centrum Kultury,
n konserwatorzy: 13 pracowników (12, 5 etatów).
W administracji zarejestrowano 2652 pisma.
Tematyka spraw zgłaszanych przez użytkowników
lokali była bardzo zróżnicowana od zgłoszeń
awarii, usterek, dewastacji, zakłócania spokoju
przez sąsiadów, sprawowania przez opiekunów
niewłaściwej opieki nad zwierzętami, warunków
zamieszkania, najmu komórek gospodarczych, do
wniosków dotyczących spraw eksploatacyjnych.
Pisma lokatorów dotyczyły też spraw o wydanie
warunków planowanego remontu mieszkania,
zgłoszenia zmian liczby osób zamieszkałych w lokalach. Zarejestrowano 512 zmian osobowych
w mieszkaniach. Informacje przekazywano do
działu ewidencji opłat za lokale celem właściwego
naliczania miesięcznej opłaty.
Ponadto prowadzona była korespondencja z instytucjami w mieście, sąsiadującymi kopalniami,
radnymi, dostawcami mediów, inwestorami generalnych robót na terenach osiedla.
Z towarzystwami ubezpieczeniowymi dokonano
likwidacji szkód, które wystąpiły w mieszkaniach
oraz na nieruchomościach. O zniszczenie mienia
w postaci napisów na elewacji budynków na wniosek Spółdzielni prowadzone są dochodzenia przez

policję, które nadzoruje Prokuratura Rejonowa
Katowice-Wschód.
Wydatki związane z eksploatacją budynków
w znacznej części uzależnione są od czynników
niezależnych od Spółdzielni, m. in podniesieniem
stawek za dostawę mediów, wahaniem cen towarów i usług z tendencją do wzrostu, opłat publiczno-prawnych ustalonych przez władze państwowe
i samorządowe oraz wzrostu cen towarów i usług
dostarczanych przez przedsiębiorstwa dostawcze.
Przewidywane koszty eksploatacji w 2013 roku
zamkną się kwotą w wysokości 10.492.940 zł
podczas gdy przychody (bez odliczeń zaległości
w opłatach) wyniosą 10.676.920 zł, jednakże ostateczne dane zostaną zatwierdzone po przeprowadzonym badaniu bilansu Spółdzielni przez biegłego
rewidenta, w miesiącu lutym 2014 r. Jednocześnie
informujemy, że nadal do Spółdzielni wpływają
faktury obciążające koszty osiedla w 2013 roku,
w szczególności za zużyte media.
W związku z koniecznością zapewnienia bezpiecznego zamieszkiwania mieszkańców i realizowania obowiązujących nas w tym zakresie
uregulowań prawnych wynikających z obowiązującego prawa, w tym prawa budowlanego, w ramach
kosztów eksploatacji poniesiono znaczne, acz
niezbędne wydatki między innymi na:
n pięcioletnią kontrolę stanu technicznego sprawności obiektów – budynków mieszkalnych,
wynikającą z ustawy Prawa Budowlanego art.
62 ust. 1 pkt 1
91.000,00 zł
n badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wynikające z ustawy Prawa Budowlanego art. 62 ust. 1 pkt 2 		
138. 930,00 zł
n badanie instalacji przeciwpożarowej tzw.
„suchy pion”
12.300,00 zł
n coroczną kontrolę i czyszczenie przewodów
kominowych, spalinowych i wentylacyjnych
(art. 62 ust. 1 pkt 1c ustawy) 68.420,00 zł
n coroczne badanie techniczne dźwigów osobowych przez Urząd Dozoru Technicznego
oraz ich konserwacja
365.900,00 zł
n coroczną kontrolę instalacji gazowych w budynkach
81.940,00 zł
n coroczną kontrolę urządzeń sportowo-rekreacyjnych i zabawowych wraz z ich naprawą
i uzupełnieniem w rejonie ul. Wojciecha,
Mysłowickiej i Miłej
17.590,00 zł
n konserwację instalacji domofonowej
66.800,00 zł
n konserwację instalacji RTV przez UPC
124.160,00 zł
n koszty prac konserwacyjno-naprawczych wykonywanych siłami własnymi przez konserwatorów w systemie trzyzmianowym wyniosły
878.590,00 zł
W celu zapewnienia utrzymania i poprawy
stanu estetyki zewnętrznej przestrzeni zamieszkania w ramach eksploatacji przeprowadzono
następujące prace:
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n koszenie terenów zielonych (trzykrotnie w ciągu roku), a także pielęgnacja drzew i krzewów
przeprowadzona przez Dział Zieleni Zakładu
Ciepłowniczego KSM oraz dodatkowe sadzenia krzewów ozdobnych i drzew
205.740,00 zł
W tym miejscu chcemy poinformować, że nie
wszystkie wnioski mieszkańców i administracji
o wycinkę drzew z przyczyn niezależnych
od nas, mogły być zrealizowane. Urzędowa
procedura wymaga, że na wniosek Spółdzielni
Urząd Miasta Katowice wnosi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach o wyznaczenie organu zastępczego
do rozpatrzenia sprawy.
W naszym przypadku permanentnie wyznaczany jest Urząd Miasta Tychy, co w konsekwencji prowadzi do zbędnej dodatkowej
korespondencji wyjaśniającej przed wydaniem
decyzji.
n odśnieżanie wraz z pracami towarzyszącymi
w zabezpieczeniu zasobów w okresie zimy
48.000,00 zł
n dezynfekcja, deratyzacja, dezynsekcja; obligatoryjna deratyzacja wiosna/jesień na podstawie Zarządzenia nr 1406/2013 Prezydenta
Miasta Katowice z dn.15.03.2013 r. w całych
zasobach, dezynfekcja piaskownic, likwidacja gniazd os i szerszeni, w ramach potrzeb
dezynsekcja piwnic, poddaszy itp.
32.000,00 zł
n usługi podmiotów gospodarczych (spółek cywilnych) w ilości 20, tj. gospodarzy budynków
utrzymujących czystość i porządek oraz dozór
techniczo-użytkowy w budynkach i terenach
przyległych, a także dostarczających lokatorom m. in. pisma, zawiadomienia, rozliczenia
itp.
710.000,00 zł
n montaż znaków drogowych i informacyjnych,
badania, konserwacja i naprawa elektronarzędzi, sprzętu oraz pojazdu akumulatorowego,
zakup map własnościowych i sytuacyjnych,
projektów inwestycyjnych itp. 22.000,00 zł
n Władze Spółdzielni zainicjowały współpracę
z Miastem na budowę obiektów sportowo-rekreacyjnych w ramach zadania pn.: „Miasto
Ogrodów - Strefy Aktywnego Wypoczynku”
Osiedle Giszowiec podjęło wyzwanie i zaproponowało budowę obiektu na centralnym
placu przy ul. Miłej, na gruntach w wieczystym
użytkowaniu Spółdzielni. Zawarcie umowy
z Miastem na realizację zadań własnych przez
gminę, z naszej strony obliguje nas o zabezpieczenie interesów spółdzielców (podatki, przeglądy, naprawy). Zgodnie z zawartą umową,
prace rozpoczną się na wiosnę bieżącego roku.
Koszty eksploatacji obejmują jednocześnie
opłaty publiczno-prawne, tzn. opłaty za wieczyste użytkowanie terenów nieruchomości
i mienia Spółdzielni oraz sumę odprowadza(Ciąg dalszy na str. 12)
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Sprawozdanie z działalności gospodarczej
Osiedla Giszowiec - Katowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej za rok 2013
(Ciąg dalszy ze str.11)

nych do gminy podatków od nieruchomości
co stanowi
348.100,00 zł
n Pozostałe koszty, obejmujące wydatki nie
występujące cyklicznie w tym koszty ubezpieczenia, PFRON, koszty bankowe, podatek
dochodowy w kwocie
358.800,00 zł
n Obsługa Osiedla zasobami mieszkaniowymi,
użytkowymi, garażami wbudowanymi i towarzyszącą infrastrukturą (koszty administracyjno
biurowe, a w tym koszty osobowe z narzutami,
koszty posiedzeń Rady Osiedla, koszty BHP,
transportu, utrzymania pomieszczeń administracyjnych, koszty materiałów biurowych
i podmiotów nietrwałych, usług telefonicznych
i innych) stanowi kwotę
996.500,00 zł
n Koszty eksploatacji to także wydatki za media
i wywóz odpadów komunalnych, w roku 2013
kształtują się w następującej wysokości:
– Zużycie wody i odprowadzenie ścieków w lokalach mieszkalnych, użytkowych i garażach
wraz z ich odczytami i rozliczeniem
3.800.000,00 zł
– Energia elektryczna części wspólnych nieruchomości (poza lokalami)
501.000,00 zł
– Opłata za gospodarowanie odpadami (nazewnictwo od 01.07.2013 r., wcześniej Wywóz
nieczystości stałych)
1.107.900,00 zł
W związku z wejściem od lipca 2013 roku
w życie tzw. „ustawy śmieciowej” wiemy , że
jest drożej i wynosi 14,00 zł/osobę od segregowanych odpadów komunalnych. Dodatkowo, każdy
wywóz odpadów wielkogabarytowych obciąża
eksploatację, nie jest w ramach odpłatności za
wywóz śmieci, jak to było przed wejściem w/
wym. ustawy. A poza tym do mieszkań gospodarze
budynków raz na kwartał dostarczali worki na
odpady, w ramach tej odpłatności.
Zmiana ta oznacza spore podwyżki w naszych
budżetach domowych. Pieniądze wnoszone Spółdzielni na ten cel przekazywane są miastu, jako
podatek. Decyzje Rady Miasta Katowice wyrażone
w uchwałach podjętych 19 grudnia 2012 r. podczas
XXX sesji Rady Miasta nałożyły na administratorów dodatkowe zadania, które rozpoczęły się od
miesiąca lutego 2013 poprzez dostarczenie użytkownikowi lokalu do wypełnienia oświadczenia
o ilości zamieszkałych osób, następnie zebranie
wypełnionych druków, zweryfikowanie z danymi
Urzędu Miasta, przekazanie do działu ewidencji
opłat za lokale wykazu ilości osób zamieszkałych
w poszczególnych mieszkaniach celem dokonania
naliczeń oraz przygotowanie zestawień ilości osób
zamieszkałych w nieruchomościach, na podstawie
których Spółdzielnia składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, płatnej
miesięcznie w terminie do 25. dnia miesiąca.
Uzupełnienie stanowiły plany sytuacyjne z zaznaczonymi miejscami lokalizacji pojemników.
W celu stałego aktualizowania danych dla potrzeb
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uiszczanego podatku został przez spółdzielnię
wdrożony program informatyczny obsługiwany
przez poszczególnych administratorów rejonów.
Informujemy, że dla rodzin wielodzietnych
posiadających karty wydane przez Urząd Miasta
Katowice w ramach programu Nas Troje i więcej w swoim zakresie, również obejmuje zniżkę
opłaty za odpady.
Po raz kolejny apelujemy do wszystkich mieszkańców, by zwiększyć procent segregowanych
śmieci. Mieszkańców planujących modernizację
swoich mieszkań prosimy, żeby wkalkulowali
w swoje wydatki także koszty wywozu niepotrzebnych przedmiotów, sprzętu, mebli itp. do
Gminnych Punktów Zbierania Odpadów – Katowice ul. Milowicka 7 oraz ul. Obroki 140.
Jednocześnie chcielibyśmy Państwa poinformować, że przez administrację osiedla prowadzone
są rozliczenia za zużyty gaz w 660 mieszkaniach
w okresach półrocznych dla budynków przy ul. Miłej wyposażonych w zbiorcze gazomierze w ilości
45 szt. na podstawie faktur z Polskiego Górnictwa
Naftowego i Gazowego S.A.
Słusznym działaniem byłaby przebudowa instalacji gazowej, a w konsekwencji zawarcie indywidualnych umów mieszkańców bezpośrednio
z dostawcą gazu.
Ponadto wszystkie faktury kosztowe dotyczące
naszych zasobów dekretowane są zgodnie z obciążeniami na daną nieruchomość. Z tytułu m. in.
najmu terenu, pomieszczeń gospodarczych, za
korzystanie z mediów: wystawiono w osiedlu 600
faktur. W administracji prowadzona jest ewidencja
środków trwałych oraz środków pracy o niskiej
wartości jednostkowej w zakresie przyjmowania
i prowadzenia nadzoru w trakcie ich eksploatacji.
Także do zadań należy kompleksowe przygotowanie do realizacji wymiany stolarki okiennej
w mieszkaniach przez Spółdzielnię i refundacji
części kosztów dla lokatorów za wymianę okien
we własnym zakresie.
Przy naliczeniach kwoty do wpłaty dla lokatorów u których planowana jest wymiana okien
równocześnie prowadzona jest kontrola konta
opłat za mieszkanie.
Wysokość zaległości ogółem na Osiedlu w 2013
roku wynosiła 1.478.618,57zł, wraz z zaległościami
bieżącymi, zasądzonymi i skierowanymi na drogę
postępowania sądowego dla lokali mieszkalnych,
lokali użytkowych, garaży wbudowanych, najmu
terenu, tablic reklamowych i informacyjnych.
W tym zaległości za lokale mieszkalne wyniosły 1.406.292,98 zł, co w przeliczeniu na jedno
mieszkanie w Osiedlu wyniosło 391,62 zł. Mając
powyższe na uwadze, realne wpływy ubiegłego
roku były znacznie niższe od zaplanowanych.
Po części jest to niewątpliwie pokłosie wpływu
ogólnego kryzysu gospodarczego na kondycję
finansową wielu rodzinnych budżetów, ale po części jest to również efekt obserwowanego u sporej
liczby mieszkańców rozluźnienia dyscypliny płat-

niczej wywołanej długotrwałością i uciążliwością
prawnych procedur windykacyjnych.
Na koniec każdego kwartału przygotowywane
są informacje o wysokości zaległości w opłatach
za mieszkania dla poszczególnych klatek budynku
z zamieszczeniem ich w tablicach ogłoszeń.
Wobec tego sytuacja jest bardzo poważna, toteż Kierownictwo Osiedla wspólnie z członkami
Rady Osiedla organizuje cykliczne spotkania, na
które zaprasza zadłużonych mieszkańców w celu
rozeznania przyczyn zadłużenia oraz możliwości
ich spłaty. Władze Spółdzielni, w trudnej sytuacji
informują zadłużonych lokatorów o możliwości
skorzystania z pomocy społecznej na dofinansowanie kosztów związanych z użytkowaniem
mieszkania, a osobom starszym pomaga się załatwiać formalności z tym związane.
Jednakże nie wszyscy dłużnicy zainteresowani
są spłatą zadłużeń oraz jakąkolwiek formą pomocy
ze strony Spółdzielni.		
W związku z wejściem w życie nowelizacji
ustawy o nowych zasadach eksmisji, informujemy,
że proces eksmisyjny przebiega sprawniej. W roku
2013 przeprowadzono kolejne, trzy eksmisje osób
zadłużonych w budynkach zlokalizowanych przy
ul. Wojciecha 40, 43a, 45.
W toku przygotowywań przez komorników
są następne eksmisje, których wyegzekwowanie
przewidziane jest w 2014 roku.
Na str. 14 w obszernej tabeli przedstawiamy
zestawienie zadłużeń w opłatach za mieszkania
na poszczególne budynki.
Zamieszczony obok tabeli wykres obrazuje
procentowy udział posiadaczy różnych typów
praw do lokali w zaległościach występujących
na naszym osiedlu.
W zakresie bieżącej działalności konserwacyjnej
pracownicy administracji w systemie dwuzmianowym oraz w ramach istniejącego osiedlowego
pogotowia technicznego wykonywali prace związane między innymi z:
1. Roboty stolarskie:
n naprawa stolarki drzwiowej w klatkach schodowych i korytarzach piwnicznych oraz w pomieszczeniach ogólnego użytku,
n bieżąca naprawa (łącznie ze szkleniem) okien
na klatkach schodowych, w korytarzach piwnicznych i w pomieszczeniach ogólnego użytku,
n naprawa gablot ogłoszeniowych (łącznie ze
szkleniem),
n naprawa i konserwacja urządzeń na placach
zabaw (malowanie urządzeń zabawowych
drewnochronem),
n uzupełnianie klamek w oknach klatek schodowych i w pomieszczeniach ogólnego użytku,
n naprawa wyłazów dachowych,
n wymiana zamków i wkładek drzwiowych.
2. Roboty ogólnobudowlane (malarskie, dekarskie, ślusarskie):
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Adres
Gościnna 5-5C
Karliczka 25
Karliczka 3
Karliczka 36
Karliczka 9
Miła 14-22
Miła 2-6
Miła 24-28
Miła 3-3B
Miła 30-40
Miła 42-52
Miła 5-5C
Miła 54-58
Miła 7-7B
Miła 8-12
Miła 9-9D
Mysłowicka 14
Mysłowicka 16
Mysłowicka 1A
Mysłowicka 1B
Mysłowicka 1C
Mysłowicka 1D
Mysłowicka 20
Mysłowicka 22
Mysłowicka 3
Mysłowicka 39-39E
Mysłowicka 45-45E
Mysłowicka 47-47C
Mysłowicka 5
Mysłowicka 7
Mysłowicka 8
Wojciecha 11-11D
Wojciecha 15-15D
Wojciecha 19-19D
Wojciecha 27-27B
Wojciecha 31-31B
Wojciecha 35-35B
Wojciecha 39-39B
Wojciecha 40-40C
Wojciecha 43-43D
Wojciecha 45-45D
Wojciecha 47-47D
Wojciecha 51-51B
Wojciecha 53-53B
Wojciecha 7A-7H

Zaległości
Zaległości na
ogółem na
1 m2
dzień
powierzchni
31.12.2013
mieszkania
20 156,73
2,88
109 230,88
42,36
26 650,69
10,37
33%
34%
22 131,51
8,71
44 798,13
17,22
Odrębna własność
27 002,45
10,49
Lokatorskie
3 966,08
1,54
Własnościowe
16 524,27
8,32
20 512,45
3,86
15 771,55
4,92
24 042,98
3,55
19 523,88
3,96
2 908,52
0,9
3 576,76
1,8
4 224,73
2,24
47 351,06
5,9
33%
3 205,97
1,46
6 623,18
3,02 n czyszczenie (usuwanie liści i innych nieczystości) dachów budynków, zadaszeń
wejść do budynków,
35 562,04
16,56
31 766,64
14,69 n wykonanie, naprawa i uzupełnianie obróbek blacharskich (rynny, rury spustowe,
kosze, okapniki, parapety, inne elementy),
16 127,48
7,47
n udrożnianie rur spustowych,
18 150,74
8,38
n usuwanie przecieków z dachów,
18 276,86
8,4 n bieżące naprawy zapadniętych i uszkodzonych chodników, jezdni i opasek bu3 866,80
1,78
dynków, schodów terenowych,
79 549,71
37,86 n miejscowe naprawy uszkodzonych tynków na elewacjach, korytarzach piwnicznych
i pomieszczeń ogólnego użytku,
6 295,73
1,92
5 925,37
1,8 n bieżąca regulacja samozamykaczy i drzwi wejściowych do budynków,
n konserwacja i naprawa ogrodzeń terenów zielonych przy budynkach, barierek,
7 320,05
3,34
balustrad z rur stalowych,
68 996,65
32,08 n konserwacja poprzez malowanie ławek, piaskownic, płotków, poręczy, barierek
4 565,16
2,14
itp. na placach zabaw przy budynkach,
3 216,10
1,47 n remont spoczników klatek schodowych i posadzek w wiatrołapach, naprawa kratek
wycieraczek, montaż odboji,
35 991,13
5,12
38 354,03
5,44 n bieżąca naprawa drzwi wejściowych do budynków i piwnic,
n wykonanie i montaż osłon na wywiewkach kanalizacyjnych na dachach budynków,
103 600,45
14,64 n wykonanie i montaż krat zabezpieczających drzwi piwniczne,
16 435,79
7,8 n naprawianie rozszczelnień na połączeniach rur spustowych oraz rynien,
8 537,68
4,05 n montaż ławek.
2 750,06
1,31 3. Roboty wodno-kanalizacyjno-gazowe:
5 525,69
2,62 n plombowanie wodomierzy,
25 257,60
4,27 n udrożnianie i płukanie instalacji sanitarnej z oczyszczaniem studzienek rewizyjnych,
n udrożnianie studni burzowych i przykanalików,
77 811,18
10,96 n usuwanie nieszczelności na instalacji gazowej,
42 387,16
5,99 n wymiana uszkodzonych odcinków pionów i poziomów zimnej i ciepłej wody,
111 404,16
15,73 n wymiana uszkodzonych odcinków pionów i poziomów kanalizacyjnych.
41 893,62
10,59 4. Roboty elektryczne:
16 245,09
3,75 n naprawa instalacji elektrycznej w mieszkaniach, pomieszczeniach ogólnego użytku
oraz w piwnicach,
162 278,19
14,23
n regulacja zegarów sterujących oświetleniem na klatkach schodowych,
1 406 292,98
n wymiana gniazd bezpiecznikowych w tablicach,

n wykonanie i montaż nowych pochwytów w piwnicach ul.
Mysłowicka,
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n wymiana listw rozgałęźnych w pionach lokatorskich,
n wymiana opraw oświetleniowych wraz z całą instalacją,
(Dokończenie na str.14-15)
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(Dokończenie ze str. 13)

n wymiana wyłączników nadprądowych,
n naprawa instalacji dzwonkowych,
n wymiana tablic bezpiecznikowych.
Znaczącym zakresem robót były prace dotyczące:
n wymiany pionu wodnego oraz kanalizacji
deszczowej w budynku przy ul. Mysłowickiej 1d,
n wymiany pionu kanalizacji deszczowej w budynku przy ul. Mysłowickiej 45e,
n przełożenia kanalizacji sanitarnej na zewnątrz
budynku przy ul. Mysłowickiej 7 ,
n wymiany kanalizacji deszczowej w pionie
i w poziomie w budynku przy ul. Mysłowickiej 47c,
n wymiany pionu kanalizacyjnego w budynku
przy ul. Gościnnej 5c,
n położenie papy termozgrzewalnej wraz z naprawą obróbek blacharskich na dachu nad
lokalem Poczty Polskiej przy ul. Miłej 3,
n podwyższenie balustrad na ostatnich kondygnacjach przy ul. Miłej – zgodnie z zaleceniami protokołów kontroli stanu technicznej
sprawności obiektu mieszkalnego,
n wykonania skrzynek na główny kurek gazowy,
n robót związanych z modernizacją oświetlenia
na klatkach schodowych, mające na celu obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej
w budynkach.
Łącznie przyjęto do realizacji 340 zleceń pogotowia technicznego (zlecenia przyjmowane
nocą oraz w soboty, niedziele i święta) oraz 4.485
zleceń w ramach codziennych zleceń pracy konserwatorów. Zgłoszenia dotyczyły zgłoszonych
usterek w mieszkaniach, na klatkach schodowych
oraz w rejonie budynków.
Przyjęto również 742 zgłoszenia dotyczące
napraw domofonowych w ramach konserwacji.
Na bieżąco odpowiadano na pisma od lokatorów
dotyczących remontów bieżących w mieszkaniach
których w roku 2013 zanotowano 212 szt. Pisma,
które dotyczyły wyburzenia ścian lub prac za zgodą
Wydziału Budownictwa Urzędu Miasta zostały
wpisane do książek obiektów.
W książkach tych również wpisywane są zgodnie z wymogami prawa budowlanego przeglądy
roczne i 5-letnie kontroli okresowej stanu technicznej sprawności obiektów- budynków mieszkalnych,
przeglądy kontroli instalacji gazowej, instalacji kominiarskiej, instalacji przeciwpożarowej, pomiary
i kontrola instalacji elektrycznej i piorunochronnej,
a następnie wydawanie zaleceń pokontrolnych.
W okresie jesiennym przygotowywane są Plany
Remontów na rok następny przy współudziale
pracowników Działu Technicznego.
Pracownicy Działu Technicznego przygotowują
niezbędną dokumentację techniczną opracowywaną profesjonalnie zgodnie z warunkami do zapytań
ofertowych i niezbędna w wyborze wykonawcy.
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Z przebiegu wyboru ofert sporządzany jest
protokół, a w następnej kolejności przygotowywana jest umowa.
Prowadzony jest stały nadzór nad robotami
konserwatorów oraz nad robotami budowlanymi
wykonywanymi przez firmy zewnętrzne wyłonione
w drodze przetargu (realizacja planu remontów), sprawdzanie wycen kosztorysowych robót
zleconych do wykonania firmom zewnętrznym,
przygotowywanie umów (16 szt.) , wystawianie
zleceń na wykonanie robót budowlanych (38 szt.)
przy bieżących robotach remontowych, zwłaszcza
o charakterze awaryjnym lub związanych z bieżącą eksploatacją nieruchomości wykonawcom
zewnętrznym i prowadzenie nadzoru nad ich realizacją.
Ponadto pracownicy Działu Technicznego biorą
udział w komisji kwalifikującej stolarkę okienną
i drzwiową w mieszkaniach oraz w przeglądach
osiedlowych wraz z Radą Osiedla.
Utrudnieniem dla utrzymania właściwego stanu
technicznego naszych zasobów mieszkaniowych
są skutki eksploatacji górniczej prowadzonej w sąsiedztwie naszego Osiedla.
Pod względem usuwania skutków tych szkód
współpraca ze służbami kopalń, a w szczególności
z KWK „Murcki-Staszic” i KWK „Wieczorek”
układała się dobrze, czego efektem są m. in. przeprowadzone na zlecenie i koszt kopalni prace
związane z przeprowadzeniem próby szczelności
wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach
mieszkalnych przy ul. Mysłowickiej i Miłej.
W związku z występującymi wstrząsami górotworów, które są odczuwalne przez mieszkańców,
stwarzając dyskomfort zamieszkiwania, kopalnie
zobowiązały się do prowadzenia w dalszym ciągu
na swój koszt stałego monitoringu występujących
zjawisk „sejsmicznych” w Osiedlu.
Efektem stałej współpracy Spółdzielni z władzami kopalni KWK „Wieczorek” są także rozpoczęte
prace związane z rektyfikacją (pionowaniem)
budynku usytuowanego przy ul. Mysłowickiej
45-45e.
Prace te zostały rozpoczęte po wcześniejszych
spotkaniach i ustaleniach Kierownika Administracji oraz Rady Osiedla z przedstawicielami
kopalni oraz firmą MPL wybraną przez kopalnię
w drodze przetargu.
Kolejnym obiektem do rektyfikacji przez kopalnię KWK „Murcki-Staszic” jest budynek zlokalizowany przy ul. Wojciecha 45-45d. Kopalnia
rozpoczęła procedurę wyboru wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
a następnie przystąpi do wszczęcia postępowania
przetargowego na wybór wykonawcy dla prostowania obiektu.
Spółdzielnia nadal prowadzi spotkania z przedstawicielami kopalń, które mają na celu wyegzekwowanie prac w zakresie pionowania budynków
przy Wojciecha 27, 31, 35 oraz Mysłowickiej
47-47c.

Utrzymanie zasobów spółdzielczych we właściwym stanie technicznym oraz ich modernizacja
to najważniejsze zadanie w procesie zarządzania
Spółdzielnią. Zadanie to realizujemy z Funduszu
Remontowego zasilanego przez Państwa w comiesięcznych opłatach za mieszkanie.
W ramach funduszu remontowego Osiedla („B”)
wykonaliśmy między innymi następujące roboty:
n Wymiana stolarki okiennej w ilości 169
szt. okien, w tym: wymiana stolarki okiennej
w mieszkaniach zlecona przez Spółdzielnię
oraz we własnym zakresie przez mieszkańców z refundacją części kosztów. Dodatkowo
również na klatkach schodowych w ilości 52
szt.		
koszt 215.836,37 zł
n Roboty murarskie
koszt 277.937,00 zł
– remont schodów do budynków w rejonie ul.
Wojciecha,
– wykonanie posadzki w korytarzu piwnicznym
w budynku mieszkalnym przy ul. Mysłowickiej 1d,
– montaż żaluzji zewnętrznych Wojciecha 36,
53a, 53, 15A, 11B, 7E,
– remont kominów w budynkach przy ul. Karliczka 25, 36, Mysłowicka 47A, 47C, 39-39A,
– wykonanie i montaż nasad kominowych
w budynkach przy ul. Wojciecha 53, 43-43d,
45-45d,
– wykonanie zaleceń kominiarskich po przeprowadzonych okresowych kontrolach.
n Roboty dekarskie
koszt 241.500,00 zł
– remont pokrycia dachowego ul. Miła 42-52,
– wymiana wyłazów na dach ul. Wojciecha
27-27B, 31-31B, 35-35B, 39-39B, ul. Miła
2-6, 24-28, 30-40, 54-58.
n Roboty malarskie
koszt 95.600,00 zł
– malowanie klatek schodowych przy ul. Miłej
7-7b,
– malowanie pomieszczeń biurowych w Administracji.
n Roboty elektryczne
koszt 80.212,00 zł
– konserwacja oraz naprawa instalacji odgromowej na dachach budynków oraz zwodów
pionowych w budynkach przy Wojciecha
45-45D, 47-47D, 27-27B, 31-31B, 35-35B,
39-39B, Karliczka 3, 25, Miła 2-6,7-7B, 42-52,
– badanie instalacji elektrycznej w zakresie stanu
sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń
i środków ochrony od porażeń, wykonanie
kontroli przeciwporażeniowej i stanu izolacji obwodów elektrycznych we wszystkich
budynkach na Osiedlu.
n Remont instalacji domofonowej
koszt 3.122,00 zł
– przeniesienie kaset rozmówno-numerowych
w budynkach przy ul. Wojciecha 7A-7H,
19-19D,
– wymiana kaset rozmówno-numerowych w budynkach przy ul. Miłej 12, 14, 22.
n Elewacje
koszt 60.000,00 zł
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naprawa płyt balkonowych i naprawy alpinistyczne w budynkach przy ul. Karliczka 25,
36, Gościnnej 5-5C, Miłej 3-3B, Wojciecha
39, 39A, 45C, Miła 9B, Mysłowickiej 1B,
– remont balkonów w budynku przy ul. Miłej
3-3b.
n Mała architektura
koszt 35.560,00 zł
– naprawa nawierzchni asfaltowych rejon Osiedla,
– remont schodów terenowych w rejonie budynku przy ul. Miłej 3-3B.
n Roboty dźwigowe
koszt 306.000,00 zł
– wykonano zalecenia Urzędu Dozoru Technicznego polegające na wymianie przekładni
ślimakowej, modernizacji chwytaczy, wymianie ogranicznika prędkości, koła ciernego, lin
nośnych, wymianie transformatorów, przysłonek, naprawie reduktora, wymianie drzwi
szybowych, montażu skradzionych krzywek,
wymianie zawiesia przeciwwagi oraz suwaków
kabiny, wymianie koła ciernego, transformatorów, prostowników i wirnika,

–

–

zabezpieczenie krzywek w dźwigach osobowych w budynkach przy ul. Mysłowickiej,
Miłej i Wojciecha,
wykonano pomiary ochronne we wszystkich
dźwigach na Osiedlu Giszowiec.

Ponadto informujemy, że z funduszu remontowego„A” realizowane są również prace związane
m. in. z wymianą instalacji i urządzeń c. c. w. oraz
c. o., wymianą stolarki okiennej, wymianą liczników ciepła i ich legalizacji, wymianą instalacji gazowych oraz naprawą zaworów termostatycznych
i podzielników. W bieżącym roku ze względów
bezpieczeństwa oraz na wniosek mieszkańców
rozpoczęliśmy prace związane ze zmianą systemu
zasilania budynków w centralnie ciepłą wodę
zlokalizowanych przy ul. Mysłowickiej 39, 45, 47.

Zakres wykonanych robót mógłby być większy,
gdyby nie konieczność usuwania skutków dewastacji klatek schodowych, elewacji budynków,
dźwigów i placów zabaw oraz innych urządzeń na
Osiedlu. Z pewnością oczekiwania mieszkańców
w zakresie remontów są znacznie większe od
finansowych możliwości Administracji, dlatego
Od lat dokonujemy starań o zwiększenie zateż staramy się rozsądnie gospodarować posiadowolenia mieszkańców ze świadczonych przez
danymi środkami.
nas usług. Dziękujemy za wszelkie przekazane
Dla polepszenia komfortu zamieszkiwania za- nam uwagi i spostrzeżenia, które zostają wykokończyliśmy prace termomodernizacyjne finan- rzystywane w codziennej pracy i przyczyniają
sowane przejściowo z funduszu remontowego się do poprawy wizerunku naszego osiedla oraz
„B” Spółdzielni budynków przy ul. Wojciecha mają wpływ w procesie zarządzania i konstrukcji
7a-7h, 19-19d. Prace te przyczynią się do realnych planów gospodarczo-finansowych na lata następne.
oszczędności za ogrzewanie Państwa mieszkań,
Kierownik
poprawią jakość wewnątrzosiedlowych przestrzeOsiedla Giszowiec
ni publicznych oraz wpłyną na wzrost wartości
rynkowej mieszkań.
Zbigniew Cieślak

Założenia działalności gospodarczej
Osiedla Giszowiec KSM na rok 2014

Z

amierzenia Administracji Osiedla w zakresie działalności remontowej na rok 2014 wynikają z potrzeb i możliwości finansowych Osiedla. Kierownictwo Administracji wspólnie z Komisją Remontową Rady Osiedla przedstawiło projekt planu remontów i konserwacji zasobów Osiedla
do akceptacji Rady Osiedla na plenarnym posiedzeniu Rady. Projekt ten powstał na podstawie przeglądów stanu technicznego zasobów i infrastruktury technicznej oraz na bazie założeń wieloletniego planu remontów KSM w części odnoszącej się do naszego Osiedla.
Rodzaj robót
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
-w tym uwzględniono zarówno roboty planowane do wykonania przez Spółdzielnię,jak i
samodzielnie przez mieszkańców
WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
- wymiana drzwi do mieszkań wg protokołów
ROBOTY DEKARSKIE
- konserwacja dachów
ROBOTY MURARSKO-TYNKARSKIE-SPAWALNICZE
- remont schodów zewnętrznych do budynków
- budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych oraz montaż żaluzji zewnętrznych
- wykonanie poręczy oraz krat zabezpieczających piwnice
(rejon ul. Wojciecha oraz Mysłowickiej)
- wykonanie zaleceń kominiarskich wraz z remontem kominów
(wg zaleceń pokontrolnych)
ROBOTY INSTALACYJNE WOD-KAN-GAZ-C.C.W
-modernizacja instalacji suchych pionów ul. Wojciecha 47-47D
ROBOTY INSTALACYJNE C.O.
-awaryjna wymiana grzejników
ROBOTY ELEKTRYCZNE
-remont instalacji odgromowej wg zaleceń
- modernizacja oświetlenia na klatkach schodowych oraz w piwnicach
REMONTY INSTALACJI DOMOFONOWEJ
- wymiana kaset domofonowych ul. Wojciecha 47-47d

kwota

522.000,00 zł
10 000,00 zł
50.000,00 zł
220 000,00 zł
150 000,00 zł
70 000,00 zł
120 000,00 zł
20 000,00 zł
130 000,00 zł
65 000,00 zł
65 000,00 zł
10.000,00 zł

(Dokończenie na str. 16)
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Założenia działalności gospodarczej
Osiedla Giszowiec KSM na rok 2014
(Dokończenie ze str. 15)

ROBOTY ELEWACYJNE
- remont balkonów wraz z naprawą ocieplenia ul. Wojciecha 39-39b
- naprawa płyt balkonowych oraz roboty alpinistyczne ul. Mysłowicka, Karliczka,Miła, Wojciecha
-naprawa elewacji – likwidacja graffiti ul. Miła, Karliczka, Wojciecha
MAŁA ARCHITEKTURA
-wykonanie parkingu przy ul. Miłej 40-9
-wykonanie parkingu przy ul. Wojciecha 27-27b,11-11d, Karliczka 25,36
-remont alejki przy ul. Wojciecha 19-19d
-naprawa nawierzchni asfaltowych w rejonie Osiedla
-remont schodów terenowych przy ul. Mysłowickiej 7
REMONT DŹWIGÓW
-modernizacja kabin dźwigowych
- wykonanie zaleceń UDT
-wymiana drzwi do kabin dźwigowych
(wg protokołów UDT)
Przesunięcie środków do części „A” Funduszu Remontowego- przyspieszenie spłaty
zobowiązań nieruchomości w Osiedlu
Niezależnie od prac finansowanych z funduszu
remontowego Osiedla część „B” wykonywane
będą również prace finansowane z eksploatacji
Osiedla, których przychody i koszty planowane
są w wysokości 10.609.930,00 zł. Ze środków
eksploatacji wykonane zostaną, między innymi
następujące prace:
n coroczne kontrole i czyszczenie przewodów
kominowych, spalinowych i wentylacyjnych,
n coroczne kontrole instalacji gazowej w mieszkaniach,
n przeglądy stanu technicznej sprawności obiektu – budynków mieszkalnych oraz urządzeń
sportowo-rekreacyjnych i zabawowych,

n prace polegające na dezynfekcji, dezynsekcji
i deratyzacji,
n pielęgnacja zieleni (wycinka drzew i koszenie trawników),
n obligatoryjne badania UDT dźwigów osobowych oraz stały nadzór i ich konserwacja
przez firmę zewnętrzną,
n utrzymanie czystości w budynkach i terenach
im przyległych przez „gospodarzy budynków”
jako podmioty gospodarcze,
n koszty obsługi realizowanej przez służby
techniczne administracji w systemie trzyzmianowym,
n konserwacja instalacji domofonowej,

560 000,00 zł
500 000,00 zł
60 000,00 zł
300 000,00 zł

330 000,00 zł

415.500,00 zł

Ponadto koszty eksploatacji obejmują opłaty
związane z: mediami, podatkami, zarządzaniem
i administrowaniem zasobami. W latach następnych chcemy skoncentrować się na dążeniu do
dalszego doskonalenia form zarządzania, kontynuowania zasad jej sprawnego i oszczędnego
gospodarowania, systematycznej poprawy stanu
technicznego naszych zasobów, zapewnienia dobrych warunków mieszkaniowych oraz ciągłego
minimalizowania kosztów utrzymania i obciążeń mieszkańców.
Kierownik
Osiedla Giszowiec
Zbigniew Cieślak

Sprawozdanie z realizacji wniosków
podjętych na Zebraniu Osiedlowym
w dniu 11.03.2013 r.
Zebranie Osiedlowe KSM Osiedla Gi- finansowaniem Klubu Sportowego GKS
zdecydowanie wpłynęli na kibiców
szowiec przyjęło 3 wnioski:
o wyeliminowanie niszczenia elewacji
1.Wniosek, aby Rada Miasta i Zabudynków zarządzanych przez KSM na
rząd Miasta wystąpienia przedstawiosiedlu Giszowiec, w szczególności pocieli Zarządu KSM w sprawie wywozu
przez malowanie różnorodnych haseł.
nieczystości – po 1 lipca 2013 r. trak– Spółdzielnia pismem zn.
towali jako wystąpienie wszystkich
O-II.1/2015/2013 z dnia 20.08.2013 r.
mieszkańców Spółdzielni.
– Zarząd Spółdzielni we wszystkich wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice
wystąpieniach do Rady i Zarządu Miasta z prośbą o interwencję w przedmiotowej
sprawie.
w sprawie wywozu nieczystości wskazuZgodnie z uzyskaną informacją Wydział
je, iż reprezentuje opinię mieszkańców
Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta
naszych zasobów wyrażaną m. in. w forwystąpił do władz klubu GKS i Klubu Kimie wniosków uchwalanych na Zebrabica ze stosownym apelem w tej sprawie.
niach Osiedlowych.
2.Wniosek do Zarządu o wystąpie3 Wniosek, aby Zarząd KSM czynił
nie do Rady Miasta oraz Prezydenta wszelkie starania, by wszyscy mieszMiasta z apelem, aby w związku z do- kańcy budynków wielopiętrowych mie-
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li możliwość segregowania odpadów,
a opłata przyjęta była niższa /obecna
propozycja 14zł /osoba/miesiąc/.
– Zarząd Spółdzielni ze swej strony
podejmował i podejmuje nadal stosowne
działania w tej sprawie – poprzez spotkania, konsultacje i pisemne wystąpienia
do władz miejskich oraz MPGK.
Na bieżąco i niezwłocznie przekazywane są informacje o stanie zapełnienia
pojemników oraz brakach możliwości
segregowania wskutek nie zabezpieczenia
wystarczającej ilości pojemników.
Kierownik
Osiedla Giszowiec
Zbigniew Cieślak
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Sprawozdanie z działalności
Giszowieckiego Centrum Kultury KSM
w 2013 roku

G

iszowieckie Centrum Kultury jest placówką funkcjonującą w największym osiedlu
naszej Spółdzielni i fakt ten zobowiązuje
nas - pracowników do ciągłego poszukiwania
nowych form i modyfikowania propozycji adresowanych do naszych mieszkańców. To właśnie
zapotrzebowanie środowiska ma istotny wpływ
na kształt naszej działalności, staramy się bowiem sprostać sugestiom starszego i młodszego
pokolenia spółdzielców. Stąd też wynikają główne
założenia pracy klubu, jakimi są różnorodne działania edukacyjne. W roku ubiegłym korzystali
z nich nie tylko mieszkańcy naszego osiedla,
także osiedli: Murcki, Szopienice, Janów. Inną
grupę stanowili uczestnicy spoza zasobów KSM
(z odpowiednio wyższą odpłatnością) na przykład
osoby z Nikiszowca czy Mysłowic. Kontynuowano
zajęcia cieszące się niezmienną popularnością,
a ich wysoki poziom gwarantowała wykształcona
kadra instruktorska: nauka języka angielskiego
dla dorosłych, nauka gry na gitarze, aerobik, gimnastyka usprawniająca dla pań, zajęcia taneczne
z elementami rytmiki dla dzieci od lat 3, indywidualne zajęcia wokalne, na których oprócz wiedzy
muzycznej można uzyskać fachowe wskazówki
dotyczące emisji głosu, ćwiczeń oddechowych czy
interpretacji utworów. Grupy seniorów zgłębiały
tajemnice komputera w trakcie 3-miesięcznych
kursów.
W 2013 roku rozpoczęliśmy kurs języka niemieckiego od podstaw dla dorosłych. Podobnie jak
w przypadku języka angielskiego nauka odbywa
się 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne.
Przystępna odpłatność, swobodna atmosfera nauki, brak wydatków dodatkowych (np. na drogie
podręczniki) to niewątpliwe zalety naszych kursów. Trudno pominąć także fakt, że większość
kursantów to osoby zamieszkałe po sąsiedzku,
zatem ewentualna dostępność notatek i pomoc
w zadaniach nie stanowi problemu.
Wprowadziliśmy także zabawy plastyczne dla
dzieci od lat 4 prowadzone przez artystę-plastyka,
rozwijające wyobraźnię dziecka i jego zdolności manualne, a polegające na tworzeniu form
plastycznych z ogólnie dostępnych materiałów:
plastików, sznurków, kolorowych kartonów z pomocą ciekawych technik.
Kolejną nowością, bardzo wyczekiwaną zwłaszcza przez młode mamy, był Klub Malucha czyli
nauka przez zabawę dla dzieci od 2,5 lat.
To trudna forma zajęć, będąca wyzwaniem dla
prowadzącego i dla nas, wymagająca od pedagoga
szczególnych predyspozycji, pracy poza przyjętymi
schematami, a od placówki nowych rozwiązań
organizacyjnych. Wreszcie udało nam się zatrudnić odpowiednią osobę, szybko zaakceptowaną
zarówno przez dzieci, jak i przez ich opiekunów,
którzy z założenia biorą czynny udział w zajęciach.
Nasi seniorzy z zespołu „100-krotki” od ponad
15 lat spotykają się w każdy czwartek, i wtedy

wszystkim obecnym w klubie udzielał się dobry
nastrój. Jest to bowiem grupa ludzi, których mimo
zwykłych trosk dnia codziennego, nie opuszcza
humor i optymizm. Zespół występował na przeglądach zespołów, reprezentując Spółdzielnię,
odwiedzał nasze kluby z piosenką, występował
także w Biesiadzie Śląskiej, organizowanej przez
Szkołę Podstawową nr 51.
Z oferty edukacyjnej GCK skorzystać więc
mogą mieszkańcy od lat 3 do 100, odpłatności za
zajęcia skalkulowane są na poziomie dostępnym
dla większości chętnych, zajęcia prowadzone
w kameralnych grupach bez zbędnych napięć
i stresu, a prowadzący to w większości osoby
wysoko wykwalifikowane choć młode, pasjonaci
w swoich dziedzinach, bezpośredni i otwarci na
kontakty z ludźmi.
W roku ubiegłym funkcjonowało w klubie 12
sekcji w 22 grupach, a na zajęcia uczęszczało
średnio ponad 160 osób tygodniowo.
Ale działalność Giszowieckiego Centrum
Kultury to nie tylko edukacja, choć ta stanowiła
główną część naszej pracy. W roku 2013 zorganizowano bowiem 100 imprez, w których
uczestniczyło ponad 2500 osób, z czego w Akcji Zima 18 imprez dla prawie 400 osób oraz
w Akcji Lato 45 imprez dla 668 uczestników.
Poniżej tylko niektóre z nich:
n wśród naszych mieszkańców mamy sporą
grupę miłośników teatru. W ubr. 9 razy wybieraliśmy się z grupą do teatru, operetki bądź
opery. Rekordowe pod względem frekwencji
było czerwcowe przedstawienie „Barona
Cygańskiego” w Operze Bytomskiej, na które
wykupiliśmy 45 biletów!
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n malarstwo artystów-amatorów eksponowaliśmy w naszej sali na 5 wystawach.
n w marcu gościł w klubie, zawsze mile przyjmowany, niezwykły podróżnik Mieczysław
Bieniek.
n z okazji Międzynarodowego Dnia Sąsiada
wspólnie ze „100-krotkami” grillowaliśmy
na giszowieckich działkach.
n we wrześniu 45-osobowa grupa seniorów
odpoczywała na dwutygodniowych wczasach
w Krynicy Morskiej.
n gościliśmy grupę teatralną „Reuma” z Miejskiego Domu Kultury w Katowicach-Ligocie
ze spektaklem komediowym dla dorosłych
„Wszystko o kobietach”.
n zespół „Kilka słów” dał nam piękny koncert
poezji śpiewanej największych, nieżyjących
już bardów: Marka Grechuty, Włodzimierza
Wysockiego i Bułata Okudżawy.
n w ramach dzielnicowej współpracy z innymi
placówkami zorganizowano konkurs plastyczny z nagrodami dla przedszkoli pod nazwą
„Kolory jesieni” oraz kolejny IV Finał Debaty
Ekologicznej z Gimnazjum nr 16.
n w listopadzie obchodziliśmy uroczyście 15-lecie zespołu „100-krotki”.
n jak co roku zorganizowano wielkanocne i noworoczne spotkania świąteczne dla samotnych
mieszkańców osiedla.
Imprezy dla najmłodszych koncentrowały są
głównie na okresach przerw w nauce. W czasie
ferii zimowych były to między innymi:
n bale karnawałowe, zabawy w damy i rycerzy,
n wyjścia do kina,
(Dokończenie na str. 18)
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Giszowieckiego Centrum Kultury KSM
w 2013 roku
(Dokończenie ze str. 17)

n wycieczka do Brennej na kulig z ogniskiem,
n przyrządzanie smakowitości w klubowej kuchni czyli Dzień Łasucha
n zabawy na śniegu.
Ubiegłoroczne lato nie dawało nam chwili
wytchnienia od upałów, zatem większość dni
uczestnicy Akcji Lato spędzali w pobliżu wody.
W letnie upały podopieczni klubu:
n bawili się w Parku Wodnym w Tychach-Paprocanach i na kąpielisku Rolna,
n zwiedzali gliwicką Palmiarnię, Egzotarium
w Sosnowcu, siemianowickie pole golfowe,
Planetarium i ZOO w Parku Śl., lotnisko Aeroklubu Śląskiego i stację meteo na Muchowcu,
zajezdnię Tramwajów Śląskich i jednostkę
Straży Pożarnej, wystawę w Szybie Wilson
w ramach festiwalu Art Naif i dzielnicę Nikiszowiec oraz Izbę Leśną w katowickim Nadleśnictwie,
n w czasie wakacji cztery razy wyjeżdżaliśmy
do kina „Helios” i „Rialto”
n wakacje zakończyliśmy wesołą zabawą przed
naszym klubem.
n Najmłodsi bawili się na imprezie z okazji Dnia
Dziecka, a grudniowe spotkanie z Mikołajem
zorganizowano w Teatrze Śląskim.
W skali roku koszty działalności społeczno-kulturalnej i oświatowej osiedla wyniosły
ogółem 102.200 złotych, które zbilansowane
zostały z odpłatności uczestników, odpisów na
działalność społeczno-kulturalną z lokali mieszkalnych członków KSM, wpływów sponsorskich
pozyskanych przez klub oraz wpływów z najmu
pomieszczeń.
Niezależnie od działań oferowanych przez
GCK, nasi mieszkańcy bardzo licznie korzystali
z form organizowanych przez Dział Społeczno-Kulturalny Centrum Zarządzająco-Usługowego
KSM. W roku 2013 skorzystały z nich 133 osoby
z naszego osiedla.
Tak liczny udział spółdzielców i ich rodzin
w zajęciach i imprezach jest dla nas nagrodą oraz
potwierdzeniem naszej roli w życiu społecznym
i kulturalnym Giszowca, integracji sąsiedzkiej,
pomocy w rozwijaniu uzdolnień i twórczym zagospodarowaniu czasu wolnego naszych mieszkańców, miejscem spotkań samotnych, rozrywki
i wypoczynku.

Realizowane będą coroczne wakacyjne bloki
dla dzieci szkolnych: Akcja Zima i Akcja Lato,
planujemy kolejne imprezy kulturalne, wystawy
malarstwa i twórczości amatorskiej, świąteczne
spotkania z mieszkańcami. Mamy w planach wycieczki krajoznawcze dla mieszkańców, jesienne
wyprawy na grzyby, kolejny wrześniowy turnus
nad morzem dla seniorów. Już na początku roku
zaprosimy pasjonatów dalekich podróży na spotkanie z „hajerem-podróżnikiem” Mieczysławem
Bieńkiem, a dla dzieci młodszych urządzimy
karnawałowy bal kostiumowy.
Zapraszamy do współpracy hobbystów, ludzi
„pozytywnie zakręconych”, którzy chcą zaprezentować swoje pasje szerszej publiczności.
Zapraszamy także „wcześnie urodzonych” na
czwartkowe spotkania „100-krotek”. Jeśli komuś
„w duszy gra”, a do tego potrafi śpiewać i bez
względu na wiek czuje się młodo – to jest właśnie
dla nich miejsce.
Czeka nas także kilka nowości w dziedzinie
edukacji. Od nowego roku uruchamiamy kolejny
kurs języka angielskiego od podstaw dla dorosłych (jest jeszcze kilka wolnych miejsc), a także
dodatkową godzinę Klubu Malucha (na prośbę
rodziców) w formie lekcji języka angielskiego
dla maluszków czyli Klub Malucha po angielsku,
oczywiście wszystko poprzez zabawę. Funkcjonować będą również pozostałe sekcje, a informacje
o terminach i odpłatnościach będzie można znaleźć
na stronie internetowej KSM w zakładce „działalność społeczno-kulturalna”, na plakatach na
klatkach schodowych oraz bezpośrednio w GCK.
W pracy GCK nadal ważną część stanowić
będzie współpraca z jednostkami oświatowymi

i kulturalnymi funkcjonującymi w środowisku m.
in. Miejskim Domem Kultury Filia nr 2, Szkołą
Podstawową nr 51, Gimnazjum nr 16, Ośrodkiem
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym
im. M. Trzcińskiej-Fajfrowskiej, przedszkolami,
Galerią Wilson. Ważnymi partnerami w tym zakresie będą również inne kluby osiedlowe KSM.
Powyższa oferta nie zamyka możliwości organizacyjnych naszej placówki, jest jedynie propozycją
dla mieszkańców.
Plan klubu na 2014 rok zawiera organizację
117 form i imprez, w których uczestniczyć
będzie ponad 2.500 osób, a koszt działalności
zamknie się kwotą ok. 157.500 zł, która jedynie
w ok. 20% zostanie sfinansowana z odpisów na
fundusz społeczno-kulturalny z lokali mieszkalnych i użytkowych osiedla. Pozostałe koszty
pokryte zostaną z odpłatności za sekcje i imprezy
oraz z wpływów sponsorskich i dofinansowań.
Pragniemy serdecznie podziękować naszym
mieszkańcom, Zarządowi KSM, członkom Rady
Osiedla, Kierownikowi oraz pracownikom Administracji Osiedla za pomoc, wsparcie i zrozumienie naszej pracy dla najmłodszych, średnich
i najstarszych mieszkańców Giszowca.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 1400-2000 wszystkich zainteresowanych
różnymi formami współpracy z naszą placówką.
Kierownik
GCK KSM
mgr Iwona Przybyła

Planowane zamierzenia
działalności Giszowieckiego
Centrum Kultury w roku 2014
W planie działalności społecznej, kulturalnej
i oświatowej na rok bieżący, realizowanej przez
nasz klub mieszczący się w pawilonie przy ul.
Mysłowickiej 28 , uwzględniono zarówno kontynuację zajęć, cieszących się popularnością wśród
uczestników, zaplanowano też kilka nowych form.
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