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Na podstawie § 99 ust. 3 i 4 Statutu KSM,
Zarząd Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
zawiadamia, że Zebranie Osiedlowe
Osiedla GISZOWIEC
odbędzie się w środę, 30 listopada 2016 roku
o godz. 1600 w Sali Konferencyjnej KSM
przy ul. Klonowej 35 c w Katowicach

OKRESOWE Sprawozdanie ZARZĄDU
KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Z DZiAŁALNOŚCI W 2016 ROKU
Szanowni Spółdzielcy!

Z

arząd Katowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, zgodnie z postanowieniami § 94, ust. 3 Statutu KSM,
przedstawia niniejszym Członkom KSM
okresową informację sprawozdawczą dotyczącą działalności i sytuacji ekonomicznej
naszego przedsiębiorstwa spółdzielczego
w roku 2016. Zawarte w informacji dane
zostały sporządzone na bazie sprawozdań
za okres od 1.01.2016 r. do 30.09.2016
r. oraz przewidywanego wykonania
w IV kwartale 2016 roku.

gramowych, w tym dotyczących Strategii
oraz utrzymania stabilnej sytuacji
finansowej Spółdzielni,
Ekonomicznej KSM oraz na wykonywaniu długoterminowych i bieżących
3) czynnościami organizacyjno-prawnymi
zaleceń organów samorządowych, jak
i finansowymi przy realizacji członkowsteż innych wynikających z obowiąkich wniosków związanych z przezujących przepisów i ustaw, w tym
kształceniem lokali spółdzielczych
m. in. tych, które zalecały lub nakazyna ich odrębną własność, przygotowały poddanie się określonym kontrolom
waniem i podejmowaniem kolejnych
i lustracjom.
uchwał Zarządu określających odrębNa przestrzeni 2016 roku Spółdzielną własność lokali w poszczególnych
nia prowadziła – w znacznej mierze jako
nieruchomościach budynkowych,
kontynuację działań – prace związane z:
bieżącą aktualizacją uchwał podjętych w poprzednich latach dostoso1) realizacją zadań ujętych w planach
wującą ich treść do zachodzących
rocznych uchwalonych przez Radę
w tym okresie zmian w strukturze
Nadzorczą i Walne Zgromadzenie,

Działalność Spółdzielni w okresie sprawozdawczym koncentrowała się na realiuszczegółowionych w planach wycinzacji założeń objętych rocznym planem
kowych określonych dla wydzielonych
gospodarczo-finansowym oraz działalna wewnętrzny rozrachunek jednostek
ności społeczno-kulturalnej i oświatowej
organizacyjnych KSM,
zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą
KSM, a także na zatwierdzonych przez 2) dążeniem do uzyskania właściwych
Walne Zgromadzenie uchwałach prorelacji i wskaźników ekonomicznych
Wykres nr 1

Struktura wartości majątku trwałego KSM w 2016 roku

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

grunty własne i prawa
wieczystego użytkowania
17.391 tys. zł, tj. 6,63%

budynki i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
242.784 tys. zł, tj. 92,59%

WSPÓLNE SPRAWY OSIEDLA GISZOWIEC

(Ciąg dalszy na str. 2)

Porządek obrad
Zebrania Osiedlowego
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 2016,
b) Rady Osiedla z działalności w roku 2016,
c) kierownictwa Osiedla z działalności Administracji Osiedla w roku 2016,  w tym
z realizacji wniosków uchwalonych
przez poprzednie Zebranie Osiedlowe.
3. Przedstawienie projektu osiedlowego planu
działalności gospodarczej i społeczno-kulturalnej na 2017 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
Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu Zebrań
Osiedlowych KSM: „Przebieg posiedzenia może
być nagrywany bądź filmowany, a następnie
rozpowszechniany tylko po wcześniejszym
uprzedzeniu uczestników Zebrania i po wyrażeniu zgody przez wszystkich uczestników
Zebrania. Zastrzeżenie powyższe nie dotyczy
nagrywania i filmowania do celów dokumentacyjnych Spółdzielni”.
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Sprawozdanie ZARZĄDU KSM
rewidentów księgowych wybranych przez
II. Majątek trwały
Radę Nadzorczą KSM, a ich ocena znajWartość majątku trwałego ogółem netto
dzie potwierdzenie wydaniem stosownej,
wymaganej przepisami o rachunkowości, Spółdzielni na koniec 2016 roku wyniesie
opinii wraz z raportem po zakończeniu 262.226 tys. zł, z czego przypada:
badania. Dokumenty te zostaną przed- 1) na budynki i obiekty inżynierii ląstawione Spółdzielcom wraz z materiadowej i wodnej – 242.784 tys. zł,
łami sprawozdawczymi przed Walnym
tj. 92,59%,
4) dążeniem do uzyskania korzystnych Zgromadzeniem w I półroczu 2017 roku.
2) grunty własne i prawa wieczystedla Spółdzielni i Spółdzielców zapisów
Dane do oceny sytuacji ekonomicznej
go użytkowania – 17.391 tys. zł,
w nowo opracowanych przez Radę
Spółdzielni w poszczególnych elementach
tj. 6,63%,
Miasta planach zagospodarowania składowych sprawozdania przedstawiają
przestrzennego Katowic,
3) pozostałe środki trwałe (dźwigi i urząsię następująco:
dzenia) – 2.051 tys. zł, tj. 0,78%.
5) bieżącym monitorowaniem i analizoPrzewagę w strukturze majątku trwałewaniem warunków wykonawczych
I. Fundusze Spółdzielni
go stanowią – zgodnie ze specyfiką dziazakresu rzeczowego i finansowego
łalności Spółdzielni - budynki i budowle,
zadań remontowych i moderniza1) Fundusze własne obejmują fun- z których większość to budynki mieszcyjnych, mających na względzie niedusz podstawowy (udziałowy i wkła- kalne wielorodzinne, a nadto pawilony
zbędne oszczędności i optymalizację
dów) i fundusz zasobowy. Wartość wolnostojące, garaże, kotłownie lokalne
wydatków z funduszu remontowego
funduszy własnych na przestrze- i inne obiekty infrastruktury technicznozarówno w części „A”, jak i w części
ni lat ulega zmniejszeniu głównie -użytkowej (parkingi, drogi, sieci, itd.).
„B”.
w związku z procesem wyodrębniaOgółem w latach 2008-2016 nastąpiło
nia lokali na własność indywidualną.
zmniejszenie majątku trwałego Spółdzielni
Rok 2016 to wciąż rok nieprzychylnych
Prognozowany stan funduszy podw sumie o 324.346 tys. zł – z czego
dla spółdzielczości trendów w zakresie
stawowych netto w 2016 roku wyw związku z procesem wyodrębniania
zmian legislacyjnych dotyczącej nas sfeniesie 251.894 tys. zł, co oznacza
własności lokali na rzecz poszczególnych
ry mieszkaniowej.
ich zmniejszenie w stosunku do roku
członków o 258.764 tys. zł – ale nadal
w Zarządzie Spółdzielni pozostaje majątek
Wykres nr 2
trwały o wartości 520.990 tys. zł.
(Ciąg dalszy ze str. 1)

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

Struktura członków KSM w 2016 roku

c złonkow ie oczekuj ący
c złonkow ie posiadaj ący

Strukturę wartości majątku trwałego KSM w 2016 roku przedstawia
wykres nr 1 na str. 1.

- 623 tj . 3,88%

osobow ość praw ną i inni
- 1.561 tj . 9,71%

III. Sprawy członkowskie
W 2016 roku Spółdzielnia liczyła 16.076
członków (w 2015 r. – 16.360 członków).
W rejestrach Spółdzielni figuruje ponadto
2.921 kandydatów na członków KSM –
pochodzących z zapisów w latach 80.
ubiegłego stulecia.
Na przestrzeni 2016 roku w bazie
członkowskiej następowały zmiany stanu członkowskiego na skutek:

c złonkow ie zamieszkali

n przystąpienia do Spółdzielni – przybyły
154 osoby,

- 13.892 tj . 86,41%

Pomimo występowania w bieżącym
ubiegłego o kwotę 6.621 tys. zł, tj.
działaniu niekorzystnych uwarunkowań
2,56%.
zewnętrznych i wewnętrznych wszystko
wskazuje na to, że naszej Spółdzielni uda 2) Fundusze celowe Spółdzielni, w skład
których wchodzą: fundusz interwensię podsumować mijający rok relatywnie
cyjny oraz fundusz remontowy (wepozytywnymi wynikami, jak również odwnętrznie dzielony na dwie części „A”
notować zauważalną poprawę poziomu
i „B”) zamkną się według przewidywań
utrzymania zarządzanych przez Spółsaldami dodatnimi, potwierdzając skudzielnię zasobów mieszkaniowych.
teczność zastosowanych, zintegroRoczne sprawozdanie finansowe Zawanych w tym kierunku, wysiłków
rządu, jak co roku, zostanie sporządzone
podejmowanych przez Zarząd, Radę
po zamknięciu roku obrachunkowego
i poddane będzie badaniu przez biegłych
Nadzorczą i Rady Osiedli.
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n wykreślenia lub wystąpienia ze Spółdzielni ubyło 438 osób, co oznacza, że
per saldo liczba członków zmniejszyła
się o 284.
Należy podkreślić, że zmniejszenie liczby członków następuje głównie w pozycji „członkowie oczekujący”
w związku z prowadzoną sukcesywnie
weryfikacją członków oczekujących
pod kątem uzasadnienia dalszego ich
pozostawania w rejestrach Spółdzielni
w aspekcie orzeczenia Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 5.02.2015 r.
(Dz.U.2015.201).
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Sprawozdanie ZARZĄDU KSM
Wykres nr 3

Liczba lokali mieszkalnych w osiedlach KSM w 2016 roku
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w gospodarce spółdzielczej przepisami –
w wielkościach naliczonych, a nie w wysokości wpływów rzeczywiście uzyskanych,
bowiem w rachunkowości spółdzielni
mieszkaniowych ma zastosowanie zasada rachunkowości memoriałowej, a nie
kasowej. Powyższe oznacza, iż po stronie
„wpływów” nie uwzględnia się występujących w opłatach za lokale zaległości
i „niedopłat”. Wynik roku – skorygowany
o naliczony i odprowadzony do budżetu
państwa podatek dochodowy oraz pożytki
z działalności gospodarczej Spółdzielni, a także po uwzględnieniu bilansów
otwarcia winien zamknąć się nadwyżką
w wysokości 539.600 zł (obliczonej także memoriałowo).
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Strukturę kosztów i wpływów gospodarki zasobami mieszkaniowymi ogółem za rok 2016 prezentują graficznie
wykres nr 4 poniżej i nr 5 na str. 4.

0

osiedla

/* Osiedle Graniczna - obejmuje również mieszkania dotyczące Zespołu – „RekreSytuacja w poszczególnych częściach
acyjna Dolina - Mały Staw” - łącznie z lokalami w procesie zasiedlania.
strukturalnych gospodarki zasobami
mieszkaniowymi w roku 2016 określona
Strukturę członków Spółdzielni żącej eksploatacji nieruchomości, koszty
została na podstawie wykonania za trzy
w 2016 roku prezentuje wykres nr zużycia zimnej wody i odprowadzenia
kwartały br. z doszacowaniem wielkości
2 na str. 2.
ścieków w lokalach i częściach wspól(odpowiednio) za IV kwartał br. i przednych nieruchomości oraz koszty dostawy
stawia się następująco:
i zużycia ciepła i podgrzania wody w lokaIV. Gospodarka
lach, a także koszty konserwacji, napraw
1) eksploatacja podstawowa
zasobami mieszkaniowymi
i bieżących remontów (w zakresie finansoKOSZTY I WPŁYWY dotyczące eksplowanym z funduszu remontowego – część
atacji
zasobów mieszkalnych (bez kosztów
„B”)
–
wyniosą
ogółem
105.969.310
zł,
Na zasoby mieszkaniowe Spółdzielni
ciepła
i podgrzania wody):
stanowiąc
98,30%
kosztów
planowanych,
(łącznie – własne i mienie wyodrębnione
natomiast
na
pokrycie
tych
kosztów
nalin
koszty
poniesione – 56.801.370 zł,
pozostające w zarządzie Spółdzielni z tyco odpowiada wykonaniu kosztów
tułu współwłasności), składają się: 345 czone w ramach odpisów wpływy z opłat
planowanych w 100,57%; stanowią
budynków mieszkalnych wielorodzinnych za lokale stanowią kwotę 104.237.725
one 53,60% kosztów gospodarki zao 19.073 mieszkaniach, 3 domki jedno- zł, (tj. 96,22% wpływów planowanych), co
sobami mieszkaniowymi Spółdzielni,
rodzinne, 848 garaży wolnostojących i 26 wskazuje, że roczne wpływy będą według
szacunku niższe od poniesionych kosztów n wpływy – 57.841.715 zł, tj. 100,46%
wolnostojących pawilonów handlowych.
o kwotę 1.731.585 zł. Należy wyjaśnić,
wpływów planowanych,
Zarządzanie i administrowanie zasobami
że wykazana wysokość „wpływów” jest
prowadzone jest w oparciu o 17 wyodręb(Ciąg dalszy na str. 4)
podawana zgodnie z obowiązującymi
nionych organizacyjnie i ekonomicznie
osiedli (w ramach 16 administracji) oraz
Centrum Zarządzająco-Usługowe (komórWykres nr 4
ki zarządu ogólnego Spółdzielni), zwane
Struktura kosztów gospodarki
dalej „Centrum”, przy wykorzystaniu
zasobami mieszkaniowymi KSM w 2016 roku
również strukturalnie wyodrębnionych
dla realizacji określonych zadań (usług)
nakłady na remonty
i konserwację (finansowane
specjalistycznych oraz działających na
z funduszu remontowego
część " B" )
wewnętrznym rozrachunku gospodarczym
16,78%
czterech Zakładów Celowych.
koszty energii cieplnej
29,62%

Liczbę mieszkań w poszczególnych
osiedlach przedstawia powyżej wykres nr 3.
KOSZTY GOSPODARKI ZASOBAMI
MIESZKANIOWYMI w 2016 roku, w skali
całej Spółdzielni (łącznie wszystkie osiedla) obejmujące: koszty utrzymania i bie-
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koszty eksploatacji
53,60%
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Sprawozdanie ZARZĄDU KSM
(Ciąg dalszy ze str. 3)

n wynik netto po uwzględnieniu nadwyżki z lat ubiegłych (B.O.), odprowadzonego należnego budżetowi państwa
podatku dochodowego i pożytków –
wynosi 904.400 zł.
Statystyczne roczne koszty jednostkowe i średnie jednostkowe wpływy na
eksploatację zasobów w poszczególnych osiedlach KSM (w przeliczeniu na
1 m2) przedstawia poniżej wykres nr 6.

Wykres nr 5

Struktura wpływów (naliczonych) gospodarki
zasobami mieszkaniowymi KSM w 2016 roku

wpływy na remonty
i konserwacje (finansowane
z funduszu remontowego
część "B")
15,30%

zaliczki na koszty ciepła
29,21%

Uszczegółowiona informacja o sytuacji
ekonomicznej i wynikach działania osiedli
jest prezentowana odrębnie w sprawozdaniach opracowanych przez poszczególne
kierownictwa osiedli i Rady Osiedli.

wpływy na eksploatację
55,49%

2) dostawa ciepła

Spółdzielni (Rady Osiedli, Rada Nadzorcza
i Walne Zgromadzenie) i odpowiednie
regulaminy wewnętrzne oraz w powiązan koszty – 31.381.820 zł, stanowią one
niu z obowiązującą dla całej Spółdzielni
29,61% kosztów gospodarki zasobami
Strategią Ekonomiczną. Zakres finansowy
mieszkaniowymi Spółdzielni,
i rzeczowy rocznych wydatków funduszu
n wpływy zaliczkowe – do rozliczenia
określiła Rada Nadzorcza na podstawie
3) remonty
– 30.443.160 zł (wysokość zaliczek
planów wycinkowych przyjętych przez
wynika z indywidualnego zużycia cie- n koszty remontów bieżących i wpły- Rady Osiedli, a akceptowało Walne Zgrowy są odnoszone i rozliczane w rapła w lokalach w poprzednim okresie
madzenie odbyte w częściach w dniach
mach funduszu remontowego część
rozliczeniowym i jest ustalana dla
13 i 14 czerwca 2016 roku.
„B” i omówione w części dotyczącej
każdego lokalu odrębnie, łączna suma
Realizacją remontów w Spółdzielni zajgospodarki remontowej.
wynika z naliczeń memoriałowych,
mują
się:
tj. bez uwzględnienia zaległości w opłatach),
GOSPODARKA REMONTOWA prowa- n Osiedla KSM – w granicach dyspozycji
funduszem remontowym część „B”
n wynik statystyczny netto (różnica dzona była w oparciu o stosowne plany
– gdzie tę część opłat miesięcznych
między kwotą wpłat zaliczkowych przyjęte przez właściwe statutowo organy
KOSZTY I WPŁYWY dotyczące dostawy
ciepła i podgrzania wody:

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

Wykres nr 6

Roczne jednostkowe koszty i wpływy na eksploatację zasobów (bez co i ccw) z B.O.,
zaliczką na podatek dochodowy ORAZ z uwzględnieniem zaległości
w opłatach za lokale w 2016 roku
100,00

koszty / m2
80,00

60,00

40,00

20,00

0,00

wpływy /
m2

wynik
brutto / m2

wynik netto
/ m2

zaległości
ogół. / m2

-20,00
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Sprawozdanie ZARZĄDU KSM
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
n
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 oraz odnoszącej się do tzw.
działań energooszczędnych uchwala
Rada Nadzorcza.
Z dniem 1.04.2016 r. nastąpiła aktualizacja obowiązującej od 2003 roku stawki
odpisu na fundusz remontowy część „A”
(uchwała Walnego Zgromadzenia KSM nr
55/8/2003 z dnia 5.06.2003 r.) stawki
1,22 zł/m2 w jej miejsce wprowadzony
został odpis 1,50 zł/m2. Zmiana ta miała
na celu potrzebę zmniejszenia dysproporcji, jaka przez lata powstała pomiędzy
sumą nakładów a wpływami dotyczącymi
prowadzonych remontów kapitalnych
i modernizacyjnych w osiedlach KSM.
Stawka jednostkowa dotycząca działań
energooszczędnych pozostała nadal w wysokości 0,34 zł/m2, tj. niezmienionej od
lipca 2001 roku.

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

szej ocenie jest w części konsekwencją
wpływu niekorzystnych zjawisk gospodarczych na kondycję finansową budżetów domowych wielu zamieszkujących
w naszych zasobach rodzin, pogorszenia
stanu zdrowia, itp. Wskaźnik zaległowynik finansowy roku na funduszu reści w opłatach liczony w stosunku do
montowym część „B” wprawdzie wynosi
wpływów memoriałowych w 2016 roku
(-) 1.833.270 zł, ale liczony w rachunoscyluje na poziomie 7,44%.
ku ciągnionym ma wartość dodatnią
W 2016 roku (podobnie jak w latach
wynosząc 2.357.880 zł (wynikający
minionych)
wykorzystywano na bieżąco
z zasady rachunkowości memoriaróżnorodne prawnie dostępnie instrumenłowej).
ty windykacji należności a nadto, głównie
KOSZTY I WPŁYWY dotyczące fundu- w stosunku do członków spółdzielni –
szu remontowego część „A”
również działania możliwe na drodze wen koszty poniesione – ogółem wnątrzspółdzielczej (Rady Osiedli, Zarząd
16.473.000 zł, co odpowiada wykona- i Rada Nadzorcza). Na bieżąco korzystano
niu kosztów planowanych w 96,07%, też z zewnętrznych form dochodzenia
należności, które prowadzone były na
n wpływy – ogółem 27.074.105 zł, tj. zlecenie Spółdzielni przez wyspecjalizo98,10% wpływów planowanych,
wane firmy windykacyjne.
n wynik finansowy roku na funduszu remontowym część „A” wyW okresie od 1.01.2016 roku do
nosi 10.601.105 zł, natomiast 30.09.2016 roku w ramach działań zmieliczony w rachunku ciągnionym wy- rzających do poprawy sytuacji w zwindynosi 11.436.760 zł.
kowaniu należności Spółdzielni:
Z funduszu remontowego część „A” finansowane były prace określone dla roku 2016
w Strategii Ekonomicznej oraz zatwierdzonym na ten rok planie remontów,
a w szczególności są to: modernizacja
istniejących dociepleń i moderniza			
cja infrastruktury,
remonty c.o. oraz
w formie częściowego dofinansowania –
remonty kapitalne dźwigów w budynkach.
Po stronie wydatków uwzględniono tu
także założoną w planie spłatę ze środków tego funduszu wymagalnych w tym
okresie rat kredytowych (związanych z odroczonym finansowaniem robót zrealizowanych w osiedlach w latach minionych).

Dobór wykonawców robót remontowych
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
V. Zaległości w opłatach
ocenie Rady Nadzorczej KSM, a także jest
i windykacja należności
kontrolowana w toku okresowych lustracji
Spółdzielni
zewnętrznych. W finansowanych z funduszu remontowego część „A” odbiorach
robót wykonywanych w poszczególnych
Bieżącą możliwość realizacji rzeczoosiedlach uczestniczą obok przedstawicieli wych zadań planowych, jak i płynność
„Centrum” przedstawiciele administracji finansową Spółdzielni niestety ogranicza
i Rad Osiedli.
występujące zjawisko zadłużeń finansowych mieszkańców będące następstwem
W roku 2016 (nie są to dane bilansowe): niezachowania statutowych terminów
wnoszenia opłat.
KOSZTY I WPŁYWY dotyczące funduZaległości w 2016 roku oscylują na
szu remontowego część „B”
poziomie 10,6 mln zł. W stosunku do
n koszty poniesione – ogółem
analogicznego okresu roku poprzednie17.786.120 zł, co odpowiada wykonago, mimo intensyfikacji różnorodnych
niu kosztów planowanych w 102,12%,
(wewnętrznych i zewnętrznych) działań
n wpływy razem (uwzględniające re- windykacyjnych, nadal obserwowany jest
alizację Uchwały RN nr 86/2013 wzrost zaległości w opłatach, co w na-
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n wysłano 3.485 wezwań do zapłaty,
n rozpatrzono pozytywnie wnioski o zgodę na ratalną spłatę lub prolongatę
terminu spłaty zadłużeń dotyczącą
221 osób,
n 103 mieszkańcom umożliwiono ratalną spłatę niedopłat wynikających
z rozliczenia zużycia mediów,
n odbyto (dotychczas) 9 posiedzeń Zarządu, na które zaproszonych zostało
łącznie 200 zadłużonych członków lub
innych posiadaczy lokali (właścicieli
i najemców),
n opracowano 48 wniosków zadłużonych
członków - skierowanych przez Zarząd
do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą,
n przekazano 184 sprawy do Działu
Obsługi Prawnej celem skierowania
na drogę postępowania sądowego,
n przesłano do Urzędu Miasta Katowice 203 wezwania do zapłaty odszkodowania za niedostarczenie lokali
socjalnych na kwotę 558.867 zł, w wyniku czego zawarto z Gminą Katowice
155 ugód na kwotę 416.681 zł,
n potwierdzono 708 wniosków do
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o pomoc finansową dla konkretnych mieszkańców w formie
dodatków mieszkaniowych, z czego
pomoc taką otrzymuje 365 gospo(Ciąg dalszy na str. 6)
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(Ciąg dalszy ze str. 5)

darstw domowych na łączną kwotę
812.545 zł,
n 300 spraw przekazano do windykacji
prowadzonej przez zewnętrzne firmy windykacyjne,
n dokonano 18 wpisów do Krajowego
Rejestru Długów,

Wykres nr 7

Struktura udziału sprzedaży usług
poszczególnych Zakładów Celowych KSM
w ich sprzedaży ogółem w 2016 roku
Mieszkaniowe Biuro
Pośrednictwa
1,97%

Zakład Usług Parkingowych
12,77%

n skierowano na drogę sądową 201 pozwów o zapłatę w sprawie zadłużeń
z tytułu opłat i czynszów,
n wszczęto 4 pozwy o eksmisję z lokalu,
n skierowano do sądu 10 wniosków
o stwierdzenie nabycia spadku w celu
ustalenia uprawnionych do spółdzielczych własnościowych praw do lokali
lub własności lokali,
n skierowano na drogę sądową i administracyjną 2 wnioski w sprawach
innych (droga ta jest stosowana
w kwestiach takich, jak: zasiedzenie,
najem, zawezwanie do próby ugodowej, wpis do KRS, wpis do ksiąg wieczystych, zgłoszenia wierzytelności
do upadłości).

VI. Inwestycje

Serwis Techniczny
21,80%

Zakład Ciepłowniczy
63,46%

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

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

VII. Działalność
gospodarcza

Na przestrzeni roku sprawozdawczego
na potrzeby obsługi technicznej majątku
Spółdzielni i szeroko rozumianego pośrednictwa w obrocie lokalami funkcjonowały cztery Zakłady Celowe wyodrębnione
gospodarczo i ekonomicznie (w oparciu
o wewnętrzny rozrachunek gospodarczy,
lecz bez osobowości prawnej), są to: SerPrzekazano także na majątek Miasta wis Techniczny, Zakład Ciepłowniczy,
Katowice działki stanowiące drogi publicz- Zakład Usług Parkingowych i Mieszkane, a będące dotychczas w użytkowaniu niowe Biuro Pośrednictwa.
wieczystym przez KSM i utrzymywane na
Łączny wynik rocznej działalności zakłakoszt Spółdzielni:
dów zamknie się (po uwzględnieniu podat-

W 2016 roku Spółdzielnia kontynuowała zalecaną przez Radę Nadzorczą i Walne
Zgromadzenie politykę spowolnienia procesów przygotowania i realizacji inwestycji.
W zakresie części przyszłościowych inwestycji, szczególnie co do których przygotowanie i wykonanie limitowały nadal
istniejące uwarunkowania zewnętrzne
– uniemożliwiające ich szybką realizację
– przygotowanie inwestycji ograniczono
do działań niezbędnych, (umożliwiających
ich szybkie wznowienie wraz ze zmianą uwarunkowań) lecz „bezkosztowych” 1) osiedle Murcki – działka Nr 1263/147
lub niskonakładowych.
(ul. Bohdanowicza),
W ramach inwestycji pn. „Parking wie- 2) osiedle Giszowiec – działki Nr 1016/55,
lopoziomowy przy ul. Podhalańskiej i Bo1083/55, 1085/55, 1081/55,
haterów Monte Cassino” sfinalizowano
3280/55, 3282/55, 1014/55,
kilkuletnie zabiegi w kierunku pozyskania
1078/55 (ul. Batalionów Chłopod Urzędu Miasta terenu wielkości 4.738
skich); – działki Nr 3655/55, 3776/55,
m2 dla tej inwestycji – poprzez zawarcie
3659/55, 1076/55 (ul. Mysłowicw dniu 28.09.2016 roku umowy notaka); – działki Nr 1937/55, 1938/55,
rialnej.
1939/55, 1940/55, 1941/55 (ul. Przy-

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

W zakresie inwestycji planowanych do
jazna i Radosna),
realizacji rozpoczęto budowę budynku
3) osiedle Zgrzebnioka – działka Nr
o 20 mieszkaniach przy ul. Domeyki w Ka78/167 (droga dojazdowa do zespołu
Udział poszczególnych Zakładów
towicach (osiedle Murcki). Do paździergaraży ul. Zgrzebnioka).
Celowych w sprzedaży ogółem w 2016
nika br. wykonany został stan surowy
Zawarto 78 aktów notarialnych przeno- roku przedstawiono powyżej na wyzamknięty parteru, stan surowy otwarty
I piętro (II piętro w trakcie montażu).
szących ze Spółdzielni prawo do nierucho- kresie nr 7.
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Sprawozdanie ZARZĄDU KSM
VIII. Informacja
o pracy Zarządu
i Centrum
Zarządzająco-Usługowego
W okresie od 1.01.2016 roku do
30.09.2016 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 48 protokołowanych posiedzeń i podjął 327 uchwał,
ponadto przygotował kompleksowo Walne
Zgromadzenie (odbyło się 2 częściach – 13
i 14 czerwca 2016 roku).
Do stałych zagadnień rozpatrywanych
kolegialnie przez Zarząd należały: sprawy
członkowsko-mieszkaniowe (cotygodniowo) oraz bieżąca analiza, monitoring,
ocena realizacji zadań i wyników gospodarczo-finansowych Spółdzielni (comiesięcznie).
Na posiedzeniach Zarządu rozpatrywane były również zagadnienia dotyczące
inwestycji (7 razy), gospodarki zasobami
mieszkaniowymi i działalności osiedli
oraz współpracy z samorządem osiedlowym (22 razy), zadłużeń w opłatach za
lokale (comiesięcznie), remontów kapitalnych i modernizacji zasobów (10
razy), działalności społeczno-kulturalnej
i oświatowej (15 razy), wyników wewnętrznych i zewnętrznych kontroli działalności
Spółdzielni (2 razy), spraw pracowniczych
i socjalnych (17 razy), zmian w regulaminach wewnętrznych, spraw organizacyjnych, skarg i wniosków oraz innych.
Ponadto Zarząd uczestniczył we wszystkich posiedzeniach Rady Nadzorczej, jak
również w Zebraniach Osiedlowych oraz
w obu częściach Walnego Zgromadzenia
KSM.

Obok bieżącej działalności gospodarczej
i merytorycznej Zarząd oraz upoważnieni
na mocy odpowiednich pełnomocnictw
Zarządu – Kierownicy Osiedli uczestniczyli, reprezentując Spółdzielnię na
zewnątrz w tematycznych konferencjach,
kongresach, seminariach, spotkaniach
i naradach, w tym z udziałem władz
i przedstawicieli województwa i Miasta Katowice, a także w imieniu Spółdzielni uczestniczyli przy sporządzaniu
i zawieraniu aktów notarialnych dotyczących przenoszenia własności lokali na
odrębną własność członków, ustanawiania nowych terminów użytkowania wieczystego działek gruntowych, nabywania
i zbywania nieruchomości, regulacji spraw
terenowych i wieczystoksięgowych i inne.

na organizowanym przez „Magazyn
Gospodarczy Fakty”,
n atest Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego „Firma polecana przez PTM”
wraz z logo PTM, jako wyraz uznania
za rzetelność i skuteczność w realizacji
zadań na rzecz mieszkalnictwa.

IX. Działalność społeczna,
oświatowa i kulturalna

Działając na podstawie postanowień
przyjętych przez poszczególne jednostki organizacyjne, Spółdzielnia realizowała statutową działalność społeczną, oświatową
i kulturalną – tak w układzie ogólnospółWspółpraca z Radami Osiedli, stosownie dzielczym i osiedlowym, w tym głównie
do wieloletniej i sprawdzonej praktyki lat bazując na pracy 6 klubów i 2 sal inteminionych, utrzymywana była nie tylko gracyjnych.
za pośrednictwem protokołów i pism, ale
Szeroka oferta programowa skierowatakże przez bezpośrednie (na wniosek na była do mieszkańców we wszystkich
zainteresowanych Osiedli) uczestnictwo
grupach wiekowych i prowadzona była
przedstawicieli Zarządu Spółdzielni w poprzede wszystkim w kierunku animacji
siedzeniach Rad Osiedli, bądź innych
kulturalno-rekreacyjnej, mając na celu
okolicznościach, roboczych spotkaniach
integrację mieszkańców poprzez udział
Zarządu z Radami Osiedli.
w imprezach, wydarzeniach oraz funkcjoKontynuowane było wydawanie włas- nujących w terenie sekcjach, zespołach
nego miesięcznika „Wspólne Sprawy” i kołach zainteresowań.
– dostarczanego nieodpłatnie członkom
Działalność ogólnospółdzielcza realizo- mieszkańcom zasobów zarządzanych
wana
przez Dział Społeczno-Kulturalny
przez Spółdzielnię. Praca kolegium reCentrum
Zarządzająco-Usługowego na
dakcyjnego była prowadzona społecznie,
rzecz
członków
i ich rodzin zamieszkująa tematyczne artykuły członków Zarządu
cych
w
spółdzielczych
budynkach zlokalii pracowników Spółdzielni, a także członzowanych
w
17
osiedlach
i we współpracy
ków Rady Nadzorczej, opracowywane
z
partnerami
środowiskowymi
oraz regiobyły bezpłatnie.
nalnymi przyniesie do końca br. rezulSpółdzielnia w 2016 roku w szerokim
tat w postaci 26 imprez obejmujących
zakresie korzystała również z możliwości
łącznie około 1.600 uczestników. Obok
komunikowania się z członkami przez
zorganizowanych wycieczek, wyjazdów na
internet. KSM wykorzystuje ten kanał
narty, baseny termalne i koncertów należy
informacji już od 2001 roku za pośredwymienić współuczestnictwo w przednictwem własnej strony internetowej
sięwzięciach organizowanych z innymi
i poczty elektronicznej, a od 2016 roku
jednostkami pokrewnymi i społecznymi
także poprzez media społecznościowe na
o zasięgu wojewódzkim, jak Piknik dla
portalu Facebook.
Osób Niepełnosprawnych, tradycyjny
W ocenie zewnętrznej na przestrzeni (w bieżącym roku jubileuszowy, bo XXXV
2016 roku za swą działalność Spółdzielnia – doroczny Złaz Rodzinny Mieszkańców
nasza uzyskała prestiżowe wyróżnienia, Osiedli Spółdzielczych po Jurze Krakowa wśród nich:
sko-Częstochowskiej (z metą w Podlen I miejsce w Ogólnopolskim Rankingu sicach), czy Bieg do Słońca o Puchar
Spółdzielni Mieszkaniowych 2015, or- Prezesa KSM w Parku Śląskim.

ganizowanym przez redakcję miesięczEfektem działalności realizowanej beznika „Domy Spółdzielcze” w kategorii
pośrednio przez osiedla KSM jest ponad
W okresie sprawozdawczym wydadużych spółdzielni mieszkaniowych,
900 imprez i form z udziałem około 20 tys.
no łącznie 9 zarządzeń wewnętrznych,
3 aneksy do zarządzeń, 2 pisma okólne n tytuł „Spółdzielnia Dobrze Zarządzana”
(Dokończenie na str. 8)
w konkursie Firma Dobrze Zarządzai 16 poleceń.
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X. Kontrole

uczestników, w tym imprezy osiedlowe,
W 2016 roku Spółdzielnia kontrolowawycieczki, imprezy rekreacyjno-sportowe,
formy okazjonalne, np. Dzień Dziecka, na była przez następujące zewnętrzne
Święto Misia, Dzień Przyjaciół - Sąsia- organy kontrolne:
dów i inne.
n Państwowy Powiatowy Inspektor SaW kwestiach społecznych, oprócz jednitarny w Katowicach, który przepronostkowej pomocy i wspierania mieszkańwadził na terenie działania Spółdzielni
ców w trudnych sytuacjach bytowych, na
łącznie 18 kontroli, w zakresie oceny
podkreślenie zasługuje inicjatywa w zaprzygotowania i przebiegu akcji derakresie rozwoju i umacniania współpracy
tyzacji oraz oceny stanu sanitarnego
z policją miejską w Katowicach i podpinieruchomości budynkowych,
sanie umowy o współpracy dla poprawy n Straż Miejską – dwukrotnie – w zabezpieczeństwa naszych mieszkańców
kresie sprawdzenia stanu sanitarnego
i zapobiegania skutkom wykroczeń
w rejonie nieruchomości na skutek
i przestępstw na terenie administrowanym
indywidualnych interwencji,
przez Spółdzielnię.
n Państwową Inspekcję Pracy w KatoW 2016 roku Spółdzielnia przystąpiła
wicach – jedna kontrola – w zakresie
też do współpracy i partnerskiego prograsprawdzenia realizacji zaleceń Urzędu
mu edukacyjno-szkoleniowego w ramach
Dozoru Technicznego dopuszczającego
projektu „Aktywne wspólnoty lokalne
dźwig osobowy do eksploatacji.
sposobem na wzmocnienie społeczeństwa
obywatelskiego” realizowanego przez FunKontrole wewnętrzne wynikające z roczdację „Tacy Jesteśmy” za środki finansonego
planu przeprowadzone w roku
we Fundacji i dofinansowanie uzyskane
2016
dotyczyły:
z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej poprzez Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich. Projekt koordynowany n całokształtu działalności Administracji
przez stanowisko ds. pomocy członkom
Osiedla Gwiazdy.
i wolontariatu skierowano do mieszkańKomórka ds. kontroli wewnętrznej:
ców osiedli: Zawodzie oraz Ściegiennego.
Wywiązując się z obowiązku informowania mieszkańców KSM, w 2016 roku
zrealizowanych zostanie łącznie 6 odcinków „Informatora KSM” (ostatni – 15
grudnia br.) przygotowywanego we współpracy z TVP 3 Katowice, a informującego
o bieżących spotkaniach i imprezach
świątecznych. Ponadto, Spółdzielnia systematycznie prowadzi bieżącą promocję
działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej na stronie internetowej KSM, na
łamach „Wspólnych Spraw” oraz poprzez
portal społecznościowy Facebook. Działalność Fundacji KSM obchodzącej w br.
11 lat funkcjonowania, stanowi istotne
uzupełnienie sfery społecznej i kulturalnej
ukierunkowanej głównie na dzieci i osoby
starsze, wymagające zainteresowania
i konkretnego wsparcia. Było to możliwe
dzięki środkom pozyskiwanym w skali
roku z darowizn i aukcji, a przeznaczanych na pomoc rzeczową, organizację
spotkań świątecznych, wyjazd dzieci nad
Bałtyk oraz wiele innych zadań realizowanych z udziałem przyjaciół i sympatyków Fundacji.
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n współpracowała z Narodowym Bankiem Polskim w zakresie analiz rynku nieruchomości,
n uczestniczyła w szkoleniach, konferencjach i różnego typu spotkaniach
podnoszących kwalifikacje zawodowe
oraz uzupełniających wiedzę w zakresie powierzonych zadań.
Ponadto zajmowała się obsługą i koordynacją zagadnień związanych z pracą
lustratora Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach, prowadzącego (od 19.07.2016
roku do nadal) postępowanie lustracyjne
KSM za okres 2013-2014-2015 w zakresie lustracji kompleksowej. Prowadziła
również pozaplanowe czynności kontrolne wykonywane na polecenie Członków
Zarządu – współudział w zespołach roboczych (problemowych).
Na przestrzeni 2016 roku (do
18.10.2016 r.) do Spółdzielni wpłynęło:
n 25 skarg i wniosków,
n 11 pism (tzw. skargi lokatorskie)
związanych z zakłócaniem spokoju
i nieprzestrzegania Regulaminu porządku domowego przez sąsiadów,
n 19 pism zakwalifikowanych jako interwencje w określonych sprawach.

Przedstawiając okresowe sprawozn współopiniowała (przy wiodącym
udziale Działu Obsługi Prawnej) wnios- danie Zarząd składa podziękowanie
ki, instrukcje i regulaminy wewnętrz- wszystkim, którzy przyczynili się do zapewnienia niezakłóconej bieżącej pracy
ne,
Spółdzielni, do realizacji zatwierdzonych
n uczestniczyła w pracach Głównej Koprzez Walne Zgromadzenie, a omówiomisji Inwentaryzacyjnej KSM,
nych i przedstawionych wyżej zadań,
n współpracowała w zakresie przygo- do pozytywnego postrzegania Spółtowywania materiałów dla biegłych dzielni, w tym do uzyskanych pochwał
sądowych powoływanych przez sądy i wyróżnień. Szczególne podziękowania
w celu przygotowania opinii dla po- Zarząd kieruje zwłaszcza do działaczy
trzeb toczących się spraw sądowych, organów samorządowych Spółdzielni,
którzy na bieżąco przyczyniają się do
n na bieżąco koordynowała sporządzanie doskonalenia pracy Zarządu Spółdzielni
materiałów sprawozdawczych przy- i podległych mu pracowników oraz uzygotowywanych przez służby Spół- skiwania satysfakcjonujących wyników
dzielni poprzez elektroniczny portal działania Katowickiej Spółdzielni Mieszsprawozdawczy dla Głównego Urzędu kaniowej w wielu dziedzinach.
Statystycznego, śledzenie i przekazyZ poważaniem
wanie do wiadomości notatek z prasy
lokalnej i ogólnopolskiej dotyczących
ZARZĄD
spółdzielczości i KSM,
KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI
n współpracowała z innymi instytucjaMIESZKANIOWEJ
mi naukowo-badawczymi w zakresie
udziału w badaniach ankietowych
i innych,
Katowice, listopad 2016 rok
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Sprawozdanie z działalności
Rady Osiedla Giszowiec za rok 2016
I. Przebieg kadencji 
oraz skład Rady Osiedla 
Zebranie Grupy Członkowskiej Osiedla Giszowiec w dniu 3 grudnia 2015 r. wybrało Radę
Osiedla składającą się z 11 członków.
W okresie sprawozdawczym skład Rady Osiedla
nie uległ zmianie.
Rada pracowała w następującym składzie:
Prezydium Rady Osiedla:
l Szczepan Durło – przewodniczący
Rady Osiedla,
l Magdalena Łukaszewska – zastępca
przewodniczącego Rady Osiedla,
l Zdzisława Nowak – sekretarz Rady Osiedla,
l Członkowie Rady Osiedla: Marian Domagalski, Józef Łęczycki, Andrzej Kusiński, Rafał Majchrzak, Tadeusz
Maleszewski, Danuta Podlewska,
Bogdan Gutwerski oraz Danuta Kupka.
W Radzie działały następujące komisje problemowe:
l Komisja Gospodarki Zasobami Osiedla,
której przewodniczył Józef Łęczycki,
l Komisja Samorządowo-Rozjemcza, której  
przewodniczył Marian Domagalski,
l Komisja Społeczno-Kulturalna, której przewodniczyła Zdzisława Nowak,
l Komisja Ekonomiczna, której przewodniczyła
Magdalena Łukaszewska
II.  Organizacja pracy
Rady Osiedla
  W okresie sprawozdawczym odbyło się 11
posiedzeń plenarnych Rady Osiedla. Posiedzenia  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 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.
III. Kontakty Rady  Osiedla  
z mieszkańcami
Podstawową formą kontaktu z mieszkańcami
osiedla były cotygodniowe dyżury pełnione przez
członków Rady Osiedla w każdą środę od godz.1600

Posiedzenie Rady Osiedla Giszowiec
do 17 w budynku Administracji Osiedla przy ul.
Wysokość zaległości ogółem na Osiedlu na
Wojciecha 36.                                                                                      dzień 30.09.2016 r. wyniosła 1.280.231,51 zł,
Niezależnie od tych form zainteresowani człon- wraz z zaległościami bieżącymi, zasądzonymi
kowie mogli wnieść i wnosili sprawy bezpośrednio i skierowanymi na drogę postępowania sądowego
na posiedzenia plenarne Rady Osiedla oraz indy- dla lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, garaży
widualnie za pośrednictwem przewodniczącego wbudowanych, najmu terenu, tablic reklamowych  
i informacyjnych.
oraz członków Rady Osiedla.
				 Rada wspólnie z kierownictwem Osiedla starała
się na bieżąco prowadzić wyważoną politykę
IV. Działalność Rady Osiedla 
ustalania wysokości tych składników opłat, na
w okresie sprawozdawczym
które ma statutowy wpływ.
			
Dokonując analizy stawek opłat za okres ostatRada Osiedla działała w oparciu o uchwalony
nich kilku lat Rada Osiedla stwierdza, że stawki
przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 18.01.2011 opłat  na osiedlowy fundusz remontowy „B” nie
r. Statut Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ulegały zmianie od 2000 r. Inflacja, jaka wystąpiła
Regulamin Rady Osiedla, przyjęty plan pracy od czasu ostatniej zmiany stawki na fundusz reRady Osiedla oraz inne regulaminy obowiązujące montowy „B” oraz zaległości mieszkańców w opław KSM.
tach za lokale, w znacznym stopniu ograniczają
Działania Rady Osiedla służyły planowaniu, możliwości remontowe na Osiedlu. Z uwagi na
nadzorowi i kontroli prawidłowej gospodarki powyższe w roku bieżącym Rada Osiedla zmieniła
rzeczowej i finansowej Osiedla zgodnie z po- stawki odpisu na Funduszu Remontowym, jak
trzebami technicznymi, wymogami z zakresu   i na eksploatacji.
W tym roku udało się mimo to przeprowadzić
bezpieczeństwa użytkowania zasobów Osiedla
oraz w miarę możliwości finansowych zgodnie   wiele ważnych dla Osiedla prac remontowych,
w tym między innymi zakończono prace związane
z oczekiwaniami mieszkańców.
Głównym ograniczeniem wielkości podejmo- z termomodernizacją budynków przy ul. Wojciewanych zadań była rzeczywista wielkość zgro- cha 39-39b i Wojciecha 47-47d, zlecono naprawy
madzonych środków finansowych wynikająca i modernizacje dźwigów, remont nawierzchni
z sumy opłat wnoszonych comiesięcznie przez dróg, parkingów, chodników i placów zabaw
naszego Osiedla.
naszych mieszkańców.
Dzięki zaangażowaniu członka Rady OsieMusimy w tym miejscu zastrzec, że ubiegły rok
dla za budynkiem przy ul. Wojciecha 19 zostały
był kolejnym, w którym wystąpił brak możliwości
wykonane z Budżetu Obywatelskiego pasaż oraz
realizacji pełnego zakresu robót w zaplanowanych
ścieżka rowerowa.
terminach. Przyczyną były znaczne zaległości
w opłatach związanych z eksploatacją i remonRada Osiedla w 2016 roku  skupiła swoje wytami. Część naszych mieszkańców wnosi  opłaty siłki na następujących kierunkach działań:
z dużym opóźnieniem lub trwale utrzymuje wie(Dokończenie na str. 10)
lomiesięczne zaległości w długim  okresie czasu.
00
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Sprawozdanie z działalności
Rady Osiedla Giszowiec za rok 2016
(Dokończenie ze str. 9)

1. Podniesienie bezpieczeństwa technicznego
budynków (remont instalacji ppoż., gazowej
i wentylacyjnej oraz  odgromów i dźwigów).
2. Konserwacja poszycia dachowego.
3. Wymiana wewnętrznych instalacji  wodociągowych.
4. Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach,
jak również w klatkach schodowych.                                                                                             
5. Kontynuacja robót związanych z poprawą  
wyglądu zewnętrznego osiedla (tereny zielone,
place zabaw, drogi  i chodniki).
6. Współpraca ze służbami kopalń w sprawie
refinansowania usuwania skutków eksploatacji
górniczej na osiedlu.
7. Działania związane z windykacją zadłużeń
czynszowych na Osiedlu.
Niektórzy członkowie Rady Osiedla włączyli
się w tworzenie projektów do Budżetu Obywatelskiego 2017 r. Dzięki ich zaangażowaniu oraz
poparciu mieszkańców w głosowaniu przeszło
kilka projektów, które obejmują tereny naszego
osiedla będącego własnością KSM.
Rada Osiedla apeluje do mieszkańców o większą
aktywność w zgłaszaniu projektów zadań i udział
w głosowaniu w kolejnych edycjach Budżetu Obywatelskiego.
W  ramach Rady Osiedla działają cztery komisje problemowe:
Komisja Gospodarki Zasobami Osiedla
W centrum uwagi komisji znajdowały się następujące tematy:
l opiniowanie założeń do planu remontów,
zwłaszcza proponowanie  i uzgadnianie z Administracją najpilniejszych potrzeb remontowych Osiedla, wynikających między  innymi
z dokonanych okresowych przeglądów oraz
wniosków zgłaszanych przez mieszkańców,
l opiniowanie założeń techniczno-ekonomicznych dla Osiedla, ze szczególnym uwzględnieniem bilansowania  się koniecznych wydatków
z wysokością przewidywanych realnych wpływów,  
l 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,
l okresowa ocena zaawansowania i  terminowości realizacji robót remontowych w odniesieniu
do przyjętego harmonogramu oraz opiniowanie
wykonawców robót pod względem jakości
i efektów ich pracy,
l 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 gospo-
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darcza, dzierżawę gruntu i tablice reklamowe l analizowaniem zaległości w opłatach za lokale
na terenie  Osiedla.
oraz analizą stawek opłat miesięcznych,
l oszczędnością energii elektrycznej w budynKomisja Samorządowo-Rozjemcza
kach, do których wprowadzono system  „LED”
oświetlenia,
Komisja zajmowała się następującymi zagadl założeniami ekonomicznymi działalności
nieniami:
społeczno-kulturalnej,
l przeprowadzanie rozmów z mieszkańcami
l problematyką oddłużenia Osiedla na funduszu
posiadającymi zadłużenia w opłatach za
„A”.
mieszkania wobec KSM, które miały na celu
wyjaśnienie ich sytuacji prawnej i osobistej
Potrzeby Osiedla
oraz wskazywanie i uzgadnianie ewentualnych
sposobów spłacenia zadłużenia,
Oprócz wielu spraw, które w ubiegłym roku
l opiniowanie wniosków kierowanych zgodnie
udało
się załatwić pozostały zadania wymagające
ze Statutem KSM do Zarządu oraz Rady Nadkontynuacji
lub pilnego ich  rozwiązania w roku
zorczej  w sprawie mieszkańców zadłużonych
2017,
a
do
najistotniejszych
należą:
wobec Spółdzielni,
l rozpoznawanie i opiniowanie wniosków i skarg l Dalsze porządkowanie gospodarki c.o  i  c.c.w.  
na Osiedlu.
mieszkańców w sprawach międzysąsiedzkich
oraz poszukiwanie sposobów rozwiązywania l Współpraca z Urzędem Miasta Katowice.
l Współpraca z Radą Jednostki Pomocniczej
lub łagodzenia sytuacji konfliktowych,
l przygotowanie i opiniowanie wniosków
Nr 17.
w sprawie wyróżnień i odznaczeń Spółdzielni l Współpraca z KWK „Murcki-Staszic” i „Wiedla mieszkańców Osiedla.
czorek” w sprawie usuwania skutków eksploatacji górniczej na osiedlu.
Komisja Społeczno-Kulturalna
l Dalsza modernizacja układów sterowania i napędów dźwigów w budynkach (101 dźwigów).
Działalność Komisji skupiła się na następująl
Wymiana stolarki okiennej.
cych sprawach:
l Naprawa poszyć dachowych.
l budowanie planu działalności społecznej,
l Kontynuacja prac związanych z wymianą inkulturalnej i oświatowej we współpracy
stalacji  wod.-kan. i gazowych  w budynkach,
z kierownictwem GCK,
jak również sieci wodociągowych i kanalizal opiniowanie działalności programowej, realicyjnych.
zacji planu finansowego, a także monitorol
Poprawa
stanu bezpieczeństwa w naszym Osiewanie bieżącej działalności Giszowieckiego
dlu.
Centrum Kultury,
l Odnawianie klatek schodowych.
l wybór miejsca wypoczynku dla seniorów,
l typowanie osób w sytuacji, gdy liczba chętnych l Naprawa chodników.
przekracza ilość miejsc do wypoczynku na l Prowadzenie rozmów z mieszkańcami posiadającymi zaległości w opłatach za lokale.
koloniach, imprezach zimowych, wycieczkach,
W celu zwiększenia skuteczności windykacji
wypoczynku dla seniorów itp.,
tych zaległości Rada Osiedla będzie nadal
l uczestniczenie w okazjonalnych spotkaniach
kontynuowała spotkania z zadłużonymi mieszz seniorami oraz innych tego typu imprezach
kańcami osiedla.
organizowanych przez Giszowieckie Centrum
l
Walka z bezmyślną dewastacją.
Kultury lub Katowicką Spółdzielnię Mieszl Modernizacja oświetlenia zewnętrznego przy
kaniową,
ul. Wojciecha.
l wskazywanie po dokonanych przeglądach
wiosennych i jesiennych na konieczność na- l Wdrożenie działań energooszczędnych w zakresie oświetlenia klatek schodowych i piwnic.
praw,  remontów i doposażenia osiedlowych
l Usuwanie barier  dla osób niepełnosprawnych
placów zabaw.
według potrzeb mieszkańców.
Komisja Ekonomiczna
Szczegółowy zakres robót wykonanych w 2016
Komisja Ekonomiczna opiniowała materiały
r.
oraz planowanych w 2017 r. zawarty jest
dotyczące przedsięwzięć finansowo-gospodarczych
w
sprawozdaniu
Administracji Osiedla.
przedstawiane przez Administrację, które później
Wszystkie
zadania
i problemy, które stały przed  
stanowiły podstawę opracowania oraz oceny stanu
Radą
Osiedla
zostały
pozytywnie
rozwiązane dzięrealizacji planu finansowo-gospodarczego.
W szczególności Komisja zajmowała się na- ki zrozumieniu problemów oraz dobrej współpracy
z Zarządem, Radą Nadzorczą oraz Administracją
stępującymi sprawami:
Osiedla.  Rada Osiedla dziękuje mieszkańcom
l opiniowaniem założeń ekonomiczno-gospoOsiedla biorącym czynny udział w życiu Osiedla.  
darczych Osiedla,
Za Radę Osiedla
l zagadnieniami w zakresie kontroli wydatków
na eksploatacji i funduszu remontowym „B”,
Szczepan Durło
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Sprawozdanie z działalności gospodarczej
Osiedla Giszowiec - Katowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej za rok 2016

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:
l 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:
l
l
l
l

1 budynkiem 12-kondygnacyjnym,
3 budynkami 8-kondygnacyjnymi,
28 budynkami 11-kondygnacyjnymi,
13 budynkami 5-kondygnacyjnymi,

przy ul. Wojciecha, Mysłowickiej, Karliczka,
Miłej i Gościnnej.
Wysokie budynki mieszkalne wyposażone są
w dźwigi osobowe - w łącznej liczbie 101 szt.
Tereny zielone zarządzanych zasobów na osiedlu
wynoszą 137.435 m2.
W roku 2016 zatrudnienie w Osiedlu przedstawia się następująco:
l pracownicy techniczno-eksploatacyjni: 13  
etatów oraz 2 etaty - obsługa Giszowieckiego
Centrum Kultury,
l konserwatorzy: 14 pracowników (13, 5 etatów).

Budynek przy ul. Mysłowickiej 47-47c po przeprowadzonej rektyfikacji i termomodernizacji
niach oraz na nieruchomościach. W sprawach
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
publicznoprawnych ustalonych przez władze
państwowe i samorządowe oraz wzrostu cen
w sektorze przedsiębiorstw świadczących usługi
dla mieszkalnictwa.
Przewidywane koszty eksploatacji w 2016 roku
zamkną się kwotą w wysokości 11.195.180 zł,
podczas gdy przychody (bez odliczenia zaległości
w opłatach) wyniosą 11.269.460 zł, ostateczne
dane zostaną zatwierdzone po przeprowadzonym badaniu bilansu Spółdzielni przez biegłego
rewidenta, którego zakończenie planowane jest
do końca marca 2017.
W związku z koniecznością zapewnienia bezpiecznego zamieszkiwania mieszkańców i realizowania obowiązujących nas w tym zakresie
uregulowań wynikających z obowiązującego
prawa, w tym prawa budowlanego, w ramach
kosztów eksploatacji ponieśliśmy niezbędne wydatki między innymi na:

W administracji zarejestrowano 2354 pisma.  
Tematyka spraw zgłaszanych przez lokatorów 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 398
zmian osobowych w mieszkaniach. Informacje
przekazywano do działu ewidencji opłat za lokale
celem właściwego naliczania miesięcznej opłaty.
Ponadto prowadzona jest korespondencja z instytucjami w mieście, sąsiadującymi kopalniami,
radnymi, dostawcami mediów, inwestorami ge- l coroczną kontrolę stanu technicznego sprawności obiektów – budynków mieszkalnych,
neralnych robót na terenach osiedla.  
wynikająca  z ustawy Prawa Budowlanego  
Z towarzystwami ubezpieczeniowymi dokonano
71 likwidacji szkód, które wystąpiły w mieszkaart. 62 ust. 1 pkt 1
           82.850,00 zł
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l

badanie instalacji przeciwpożarowej „suchy
pion”, ochrona ppoż. budynków                            
13.700,00 zł
l coroczną kontrolę i czyszczenie przewodów
kominowych, spalinowych i wentylacyjnych
(art. 62  ust. 1 pkt 1c ustawy)
			
67.500,00 zł
l coroczne badanie techniczne dźwigów osobowych przez Urząd Dozoru Technicznego
oraz ich  konserwacja
         361.000,00 zł
l coroczną kontrolę instalacji gazowych w budynkach   
         134.750,00 zł
l konserwację instalacji domofonowej       
68.450,00 zł
l dostawę sygnału podstawowego RTV przez
UPC    
         117.230,00 zł
l koszty prac konserwacyjno-naprawczych
wykonywanych siłami własnymi przez konserwatorów w systemie trzyzmianowym               
999.320,00 zł
W celu zapewnienia utrzymania i poprawy
stanu estetyki zewnętrznej przestrzeni zamieszkania w ramach eksploatacji przeprowadzono
następujące prace:
l koszenie terenów zielonych wykonywane
przez gospodarzy budynków,  sześciokrotnie  
w ciągu roku, z zaangażowaniem konserwatorów administracji. Ponadto  pielęgnacja drzew
i krzewów, dodatkowe sadzenia drzew i krzewów przeprowadzone przez Zakład Zieleni
będący w strukturze Zakładu Ciepłowniczego
KSM.  W okresie wiosennym dostarczenie zie(Ciąg dalszy na str. 12)
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l

l

l

l

mi na naprawę zieleńców przez gospodarzy
budynków           
         142.200,00 zł
dezynfekcja, deratyzacja, dezynsekcja; obligatoryjna deratyzacja wiosna/jesień na podstawie
Zarządzenia nr 711/2016 Prezydenta Miasta
Katowice z dn. 9.03.2016 r. w całych zasobach,
dezynfekcja piaskownic, likwidacja gniazd os
i szerszeni, w ramach potrzeb dezynsekcja
piwnic, poddaszy itp.
           36.000,00 zł
kontrola urządzeń sportowo-rekreacyjnych
i zabawowych wraz z ich naprawą i uzupełnieniem ławek oraz wymianą piasku
13.500,00 zł
usługi podmiotów gospodarczych w ilości
15, 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.        
856.550,00 zł
wykonanie projektów inwestycyjnych, dokumentacji itp.
           17.200,00 zł

W ramach tworzenia projektów dotyczących
Budżetu Obywatelskiego Katowice 2017 na terenach zarządzanych przez Spółdzielnię podjęliśmy
wspólne działania z mieszkańcami.
W szczególności poprzez rozpowszechnianie
akcji w naszej dzielnicy. Efektem zeszłorocznego
zaangażowania jest obecnie finalizowana modernizacja alei spacerowej ze ścieżką  rowerową
za budynkiem Wojciecha 19-19d.  W bieżącym
roku, dzięki naszym mieszkańcom w głosowaniu  
przeszedł do realizacji na 2017 r.   projekt   modernizacji alei spacerowej za budynkiem Wojciecha
7a-7h, łączący się z nową  alejką za Wojciecha
19-19d. Jeszcze raz, dziękujemy mieszkańcom
za oddane głosy poparcia na projekty w naszych
terenach.
Koszty eksploatacji obejmują jednocześnie
opłaty publiczno-prawne, tzn. opłaty za wieczyste użytkowanie terenów nieruchomości  i mienia Spółdzielni oraz sumę odprowadzanych do
gminy podatków od nieruchomości, co stanowi
333.730,00 zł.
Pozostałe koszty, obejmujące wydatki  występujące cyklicznie, w tym koszty ubezpieczenia,
PFRON, koszty bankowe, podatek dochodowy,
przeksięgowania na działalność społeczno-kulturalną w kwocie 373.200,00 zł.
Koszty zarządzania  majątkiem Spółdzielni
i odrębnych właścicieli powierzonym Administracji Osiedla dotyczą zasobów mieszkaniowych,
użytkowych, garaży wbudowanych i towarzyszącą
im 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,
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usług telefonicznych i innych) prognozujemy na
Problemem zanieczyszczenia środowiska zainkwotę 1.014.630,00 zł.
teresowani są szczególnie mieszkańcy ul. Miłej
3-3a-3b wg nich poprzez spalanie różnego rodzaju
Koszty eksploatacji, to także wydatki za media, odpadów. Musimy tutaj zaznaczyć, że Spółdzielnia
a także odprowadzany ustawowy tzw. „podatek wystąpiła z tym problemem do władz gminy, zgodśmieciowy”, za bieżący rok  przewidujemy je nie z otrzymanym oświadczeniem, Straż Miejska
w następującej wysokości:
na bieżąco rozpoczęła kontrolę palenisk w tychże
l Zużycie wody i odprowadzenie ścieków w lo- domkach nie stwierdzając żadnego łamania prawa
kalach mieszkalnych, użytkowych i garażach w tym zakresie, na dowód tego są sporządzone
wraz z ich odczytami i rozliczeniem. W tym stosowne protokoły.
Jednocześnie chcielibyśmy Państwa poinformotakże udrażnianie sieci kanalizacyjnych
3.930.000,00 zł wać, że przez administrację osiedla prowadzone
l Energia elektryczna części wspólnych nieru- są rozliczenia za zużyty gaz w 660 mieszkaniach
chomości (poza lokalami)         510.000,00 zł w okresach półrocznych dla budynków przy
l Opłata za gospodarowanie odpadami   
                                       ul. Miłej wyposażonych w zbiorcze gazomierze,
1.307.780,00 zł na podstawie faktur z  Polskiego Górnictwa NafPieniądze wnoszone Spółdzielni na ten cel  prze- towego i Gazowego Obrót Detaliczny Sp. z o. o.
Słusznym działaniem byłaby przebudowa inkazywane są miastu, jako swego rodzaju podatek.
stalacji
gazowej, a w konsekwencji zawarcie inKażdego miesiąca przygotowywane są zestawienia
liczby osób zamieszkałych w nieruchomościach, dywidualnych umów mieszkańców bezpośrednio
na podstawie których Spółdzielnia składa de- z dostawcą gazu.
Ponadto wszystkie faktury kosztowe dotyczące
klarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
naszych
zasobów dekretowane są zgodnie z obodpadami, płatnej co miesiąc.
ciążeniami
na daną nieruchomość. Z tytułu m.in.
Informujemy, że rodziny wielodzietne posiadające Kartę  Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. najmu terenu, pomieszczeń gospodarczych,  za
1863 z późn. zm.),mają możliwość ubiegania się korzystanie z mediów: wystawiono w osiedlu
o częściowe zwolnienie w wysokości 20% stawki 319 faktur. W Administracji Osiedla prowadzona
opłaty za gospodarowanie odpadami komunal- jest ewidencja środków trwałych oraz środków
nymi zbieranymi w sposób selektywny, zgodnie pracy o niskiej wartości jednostkowej w zakresie
z uchwałą nr XXIV/498/16 Rady Miasta Katowice przyjmowania i prowadzenia nadzoru w trakcie ich
z dnia 27 kwietnia 2016r. Stosowne wnioski do eksploatacji. Także do zadań należy kompleksowe
pobrania w administracji osiedla, które należy przygotowanie do realizacji wymiany stolarki
wypełnić i złożyć w Spółdzielni. Wyczerpujące okiennej w mieszkaniach przez Spółdzielnię oraz
informacje na stronie internetowej KSM w za- refundacji dla lokatorów części kosztów za wymianę okien dokonaną przez nich we własnym
kładce odpady.katowice.eu.
Po raz kolejny apelujemy do wszystkich miesz- zakresie, przewidzianą w następnych latach.
Równocześnie u lokatorów u których planowana
kańców by zwiększyć wskaźnik segregowanych
śmieci. Urząd Miasta Katowice rozpoczął kontrole jest wymiana okien prowadzona jest przez adminieruchomości w zakresie dotyczącym sposobu nistrację kontrola stanu konta opłat za mieszkanie.  
Wysokość zaległości ogółem na Osiedlu  na
gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbiórki selektywnej. W wyniku kontroli dzień 30 września 2016 roku wynosiła 1.280.231,51
stwierdzono zaleganie odpadów zbiórki selektyw- zł, wraz z zaległościami bieżącymi, zasądzonymi
nej w pojemnikach przeznaczonych do gromadze- i skierowanymi na drogę postępowania sądowego
nia odpadów komunalnych zmieszanych. Urząd dla lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, garaży
Miasta przestrzega, że w przypadku powtórzenia wbudowanych, najmu terenu, tablic reklamowych
się ww. sytuacji zostanie zwiększona comiesięczna i informacyjnych. W tym zaległości za lokale
opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów mieszkalne wyniosły 1.194.321,89 zł, co w przekomunalnych wszystkim mieszkańcom z 14 zł liczeniu na jedno mieszkanie w Osiedlu wynosi
do 20 zł od osoby. Mieszkańcom planującym mo- 332,40 zł. Mając powyższe na uwadze, jasne jest że
dernizację swoich mieszkań przypominamy, żeby rzeczywiste wpływy Osiedla były znacznie niższe
zgodnie z warunkami technicznymi,  wkalkulowali i ograniczyły w znacznym stopniu możliwości
w swoje wydatki  także koszty wywozu odpadów realizacji potrzebnych remontów, napraw oraz
remontowych, wszelkiego rodzaju części budow- bieżącego regulowania zapłat za towary i usługi
lanych i sanitarnych, takie jak skrzydła drzwi, dostarczane i świadczone na rzecz Osiedla.
Po części jest to niewątpliwie pokłosie wpływu
ramy okienne, płytki,wanny, umywalki,  gruz
i inne pozostałości po remoncie, które przyjmują   ogólnego stanu gospodarczego kraju na kondyGminne Punkty Odbioru Odpadów – Katowice cję finansową wielu rodzinnych budżetów, ale
ul. Milowicka 7 A,  Obroki 140, Zaopusta 70, po części jest to również efekt obserwowanego
Bankowa 10.
u sporej liczby mieszkańców rozluźnienia dyscy-
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pliny płatniczej. Trzeba zauważyć, że skutkuje to  długotrwałą, kosztowną
i uciążliwą procedurą windykacyjną.
Na koniec każdego kwartału przygotowywane są informacje o wysokości
zaległości w opłatach za mieszkania dla poszczególnych klatek budynku
z zamieszczeniem ich na tablicach ogłoszeń.
Sytuacja wobec tego jest bardzo poważna, toteż Kierownictwo Osiedla
wspólnie z członkami Rady Osiedla organizuje cyklicznie spotkania, na które
zaprasza zadłużonych mieszkańców w celu rozeznania przyczyn zadłużenia
oraz możliwości ich spłaty. Władze Spółdzielni informują zadłużonych lokatorów w trudnej sytuacji o możliwości skorzystania z pomocy społecznej
przeznaczonej na dofinansowanie kosztów związanych z użytkowaniem
mieszkania, a osobom starszym pomagają  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
2016 doprowadzono do kolejnych wyprowadzek osób zadłużonych  z budynków przy ul. Wojciecha 43,  Karliczka 25, a także odbyły się licytacje
w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód lokali mieszkalnych w budynkach
przy ul. Karliczka 9, 25, Mysłowicka 5, 7, 8. W toku przygotowywań przez
komorników są następne eksmisje, których wyegzekwowanie przewidziane
jest w 2017 roku.
Obok zestawienie zadłużeń w opłatach za mieszkania
na poszczególne budynki.
Zamieszczony poniżej wykres obrazuje procentowy udział
posiadaczy różnych typów praw do lokali w zaległościach
występujących na naszym osiedlu.

28,42%

43,24%

Odrębna własność
Lokatorskie
Własnościowe

28,34%

Stan na dzień 30 września 2016 r.

W zakresie bieżącej działalności konserwacyjnej pracownicy administracji
w systemie dwuzmianowym oraz w ramach istniejącego osiedlowego pogotowia technicznego zrealizowali  4626 zgłoszonych przez mieszkańców
spraw dotyczących awarii, usterek i uwag.
Problemy zgłaszane przez lokatorów były bardzo zróżnicowane, polegały
między innymi na wykonaniu:
1. Robót stolarskich, a w tym:
l naprawa stolarki okiennej i drzwiowej w korytarzach piwnicznych,
klatkach schodowych i w pomieszczeniach ogólnego użytku,
l bieżące naprawy (łącznie ze szkleniem) drzwi oraz okien na klatkach
schodowych, w korytarzach piwnicznych i w pomieszczeniach ogólnego użytku,
l naprawa (łącznie ze szkleniem ) gablot ogłoszeniowych,
(Ciąg dalszy na str. 14)
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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 na 1
Zaległości ogółem
m2 powierzchni
na dzień 30.09.2016
mieszkania
22 352,31
72 611,96
14 341,15
12 877,51
25 127,75
20 322,79
10 185,00
1 630,34
18 706,76
13 183,36
40 825,43
17 986,78
8 636,60
1 869,97
4 932,89
34 335,80
3 397,03
11 471,51
44 708,26
36 283,11
16 282,96
15 026,18
22 549,43
3 584,41
6 273,82
14 937,87
23 148,95
2 674,20
39 484,29
6 297,38
20 377,82
17 412,98
26 324,51
94 386,39
12 927,07
17 404,42
4 636,58
7 411,51
25 254,77
76 899,79
37 218,49
144 161,42
43 223,04
12 845,28
87 792,02
1 194 321,89

3,19
28,16
5,58
5,07
9,66
7,90
3,94
,82
3,52
4,12
6,03
3,65
2,68
,94
2,61
4,28
1,55
5,22
20,81
16,78
7,55
6,93
10,37
1,65
2,99
4,55
7,05
1,22
18,36
2,95
9,30
2,48
3,74
13,34
6,14
8,26
2,20
3,52
4,27
10,83
5,26
20,36
10,92
2,97
7,70
13
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l naprawa i konserwacja urządzeń na placach
zabaw, wymiana desek w ławkach, montaż ławek,
l wymiana zamków i wkładek do drzwi wejściowych , gablot oraz kontenerowisk.
2. Robót ogólnobudowlanych (malarskie, dekarskie, ślusarskie), a w tym:
l wykonanie i montaż nowych balustrad w budynkach przy ul. Mysłowickiej, Wojciecha,
l czyszczenie (usuwanie liści i innych nieczystości) dachów budynków, zadaszeń wejść do  
budynków, kontenerowisk,
l wykonanie, naprawa i uzupełnianie obróbek
blacharskich (rynny, rury spustowe, kosze,
okapniki, parapety, inne elementy),
l udrożnianie rur spustowych,
l usuwanie przecieków z dachów,
l bieżące  naprawy zapadniętych i uszkodzonych chodników,  jezdni i opasek budynków,
schodów terenowych,
l miejscowe naprawy ścian klatek schodowych,
l bieżąca regulacja samozamykaczy i drzwi
wejściowych do budynków,
l konserwacja i naprawa ogrodzeń terenów
zielonych przy budynkach, barierek, balustrad
z rur stalowych,
l malowanie ławek, piaskownic,  poręczy, barierek itp. na placach zabaw przy budynkach,
l remont spoczników klatek schodowych i posadzek w wiatrołapach, naprawa oraz wykonanie
wycieraczek, montaż odbojników oraz stopek
do drzwi wejściowych,
l bieżąca naprawa drzwi wejściowych do budynków i piwnic,
l wykonanie  i montaż osłon na wywiewkach  
kanalizacyjnych  na dachach budynków,
l wykonanie i montaż krat zabezpieczających
drzwi piwniczne,
l naprawianie rozszczelnień na połączeniach
rur spustowych oraz rynien.
3. Robót hydraulicznych, a w tym:
l plombowanie i kontrola wodomierzy,
l udrożnianie i płukanie instalacji sanitarnej
z oczyszczaniem studzienek rewizyjnych,
l udrożnianie studni burzowych i przykanalików,
l usuwanie nieszczelności na instalacji gazowej,
l wymiana uszkodzonych odcinków pionów
i poziomów zimnej i ciepłej wody,
l wymiana uszkodzonych odcinków pionów
i poziomów kanalizacyjnych,
l wymiana głównego przyłącza wody w piwnicy
l wymiana pionów kanalizacji deszczowej.
4. Robót elektrycznych, a w tym:
l naprawa instalacji elektrycznej w mieszkaniach, pomieszczeniach ogólnego użytku oraz     
w piwnicach,
l regulacja zegarów sterujących oświetleniem
na klatkach schodowych
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Ocieplany budynek przy ul. Wojciecha 45-45d po jego rektyfikacji
l wymiana gniazd bezpiecznikowych w tablicach,
l wymiana listw rozgałęźnych w pionach lokatorskich,
l wymiana opraw oświetleniowych na klatkach
oraz w piwnicach na oprawy LED,
l generalny remont instalacji elektrycznych
w piwnicach,
l naprawy instalacji oświetleniowych w maszynowniach,
l naprawa i wymiana wentylatorów dachowych,
l remont tablic administracyjnych.
Znaczącym zakresem robót były prace dotyczące wymiany poziomu kanalizacji sanitarnej
w budynku przy ul. Miłej 38, 8, 5, 9b, 9, Mysłowicka 47-47c,Wojciecha 36, 45d, 45a, wymiany
pionu instalacji kanalizacyjnej przy ul. Wojciecha
43c, 53b, Miłej 9b, 9d, Karliczka 9, Karliczka 3,  
Mysłowicka 1d,  22, wymiany poziomu instalacji
c.c.w. w budynku przy ul. Miłej 3, 3a, 9a, 56,
16, 38 wymiany pionów wodnych w budynkach
przy ul. Mysłowickiej 1b, 1c, wymiany kratek
ściekowych w piwnicach w budynkach przy
ul. Miłej 24, 3a, Wojciecha 45a, wymiany kanalizacji deszczowej w budynku przy ul. Mysłowickiej
47-47c, Miłej 56, wykonaniu drenażu przy budynku wraz z postawieniem nowych studni w rejonie
budynku przy ul. Wojciecha 43.
Wykonano również poręcze przy schodach do
piwnic w budynkach przy ul. Wojciecha 15-15d,
wykonano kraty do piwnic w budynkach przy ul.
Wojciecha 47a, 45b, 45c, 15. Zmodernizowano
oświetlenie na klatkach schodowych oraz w piwnicach na oprawy typu LED, które ma na celu dalsze

obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej
w budynkach przy ul. Wojciecha 27-27b, 31-31b,
35-35b, 19-19d, Karliczka 3.
Służby techniczne w tym roku podjęły się
dodatkowego zadania polegającego na pracach
związanych z nasadzeniami krzewów oraz drzew
ozdobnych z zaprawieniem ziemi oraz  wykonaniem misek z kory wokół drzew i  przed budynkiem
przy ul. Wojciecha 47-47d.
Zamontowano nowe ławki w rejonie budynków przy ul. Miłej 5-5c, oraz kosze na śmieci
według wskazań Administracji. Ławki wcześniej
zamontowane wyszlifowano oraz pomalowano
drewnochronem. Na  Osiedlu zlikwidowano pozbawione estetyki skalniaki , wycięto stare żywopłoty,
wypielęgnowano tereny zielone.
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:
l przeprowadzeniem próby szczelności wew
nętrznej instalacji gazowej w budynkach
mieszkalnych przy ul. Wojciecha,  Mysłowickiej, Gościnnej i Miłej.
l rektyfikacją budynku mieszkalnego przy
ul. Mysłowickiej 47-47c.
W związku z występującymi wstrząsami górotworów, które są odczuwalne przez mieszkańców,
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Sprawozdanie z działalności gospodarczej
Osiedla Giszowiec - Katowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej za rok 2016
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 zakończone prace związane
z rektyfikacją (pionowaniem) budynku przy ul.
Mysłowickiej 47-47c. Prace te zostały rozpoczęte
po wcześniejszych spotkaniach i ustaleniach Kierownika oraz Rady Osiedla z przedstawicielami
kopalni oraz firmą MPL wybraną przez kopalnię
w drodze przetargu.
Nadal Spółdzielnia prowadzi spotkania z przedstawicielami kopalń, które mają na celu wyegzekwowanie prac w zakresie pionowania budynków
przy Wojciecha 27, 31, 35.
Analogicznie, jak w latach ubiegłych, przy
opracowywaniu i realizacji planu remontów najważniejszymi przesłankami decydującymi o kolejności w wykonywaniu prac były:
l bezpieczeństwo użytkowników lokali,
l kontrola okresowa technicznej sprawności
obiektu budowlanego,
l przeglądy wiosenne i jesienne nieruchomości
wykonywane wraz z członkami Rady Osiedla,
l wnioski naszego Zebrania Osiedlowego,
l poprawa estetyki nieruchomości oraz jej otoczenia.
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.

–

naprawa i konserwacja pokrycia dachowego –
– Miła 2a-2b-4-4a-6,

wymiana drzwi szybowych  w dźwigu osobowym  w budynku przy ul. Mysłowickiej 3.

l Roboty malarskie           koszt 300.000,00 zł l Inne koszty
               koszt 600.000,00 zł
– malowanie korytarzy klatek schodowych wraz
(przesunięcie środków do części „A” funz remontem  posadzek i położeniem glazury
duszu remontowego - przyspieszenie spłaty
na piętrach i półpiętrach w budynku przy
zobowiązań nieruchomości w osiedlu ), spłata
ul. Wojciecha 15-15a,b,c,d.
zobowiązań z tytułu przyspieszenia robót
– usuwanie graffiti ul. Miła i Karliczka,
dociepleniowych , odpis na fundusz interwencyjny.
l Roboty instalacyjne         koszt 96.000,00 zł
– wykonanie wewnętrznej instalacji zaworów
Zakres wykonanych robót mógłby być większy,
hydrantowych w budynku przy ul. Wojciecha gdyby nie konieczność usuwania skutków dewa47-47A,B,C,D.
stacji klatek schodowych, elewacji budynków,
dźwigów i placów zabaw oraz innych urządzeń na
l Roboty elektryczne          koszt 23.200,00 zł Osiedlu.  Z pewnością oczekiwania mieszkańców
– remont instalacji odgromowej  w budynkach w zakresie remontów są znacznie większe od
przy ul. Mysłowickiej 3 i 7,
finansowych możliwości Administracji, dlatego
– wymiana  uziomu instalacji odgromowej wokół też staramy się rozsądnie gospodarować posiabudynku przy ul. Mysłowickiej 47-47A,B,C. danymi środkami.
Dla polepszenia komfortu zamieszkiwania
l Elewacje
             koszt 2.316.944,00 zł
– termomodernizacja budynków przy ul. Woj- zakończone zostały prace termomodernizacyjciecha 39-39A, B; 43-43A, B, C, D; 47-47A, ne finansowane z funduszu remontowego „A”
Spółdzielni budynków przy ul. Wojciecha 39B, C, D.
39b oraz Wojciecha 47-47d, rozpoczęte zaś zol Mała architektura          koszt 193.975,00 zł stały prace termomodernizacyjne budynku przy
– remonty nawierzchni asfaltowych (łatkowanie) ul. Wojciecha 45-45d. Prace te przyczynią się do
rejon ul. Wojciecha, Mysłowickiej, Batalionów     realnych oszczędności za ogrzewanie Państwa
mieszkań, poprawią jakość wewnątrzosiedlowych
Chłopskich,
– remont chodnika przy ul. Miłej 5-5c .
przestrzeni publicznych oraz wpłyną na wzrost
– remont schodów terenowych  przy ul Batalio- wartości rynkowej mieszkań. System wspierania
nów Chłopskich oraz przy ul. Wojciecha 43, inwestycji termomodernizacji jest korzystny dla
– wykonanie miejsc parkingowych w rejonie wszystkich mieszkańców, umożliwia uruchomiebudynku Karliczka 25,
nie i realizację inwestycji poprawiającej warunki
– remont  nawierzchni placu przy ul. Wojcie- użytkowania obiektów mieszkalnych, przy jednocha 36.
czesnym obniżeniu kosztów z tym związanych.

Prace remontowe sfinansowane z funduszu remontowego „B” na dzień 30.09.2016 r. zamknęły
się kwotą: 3.181.815,00 zł, natomiast zakończenie
l Roboty dźwigowe             koszt 61.390,00 zł
roku planuje się na kwotę 3.292.000,00 zł.
wykonanie zaleceń Urzędu Dozoru TechniczW ramach tego funduszu  wykonaliśmy między
nego polegające na:
innymi następujące roboty:
– wymianie kabli zwisowych w dźwigu osobowym  w budynku przy ul. Miłej 50, Wojciel Roboty murarsko-tynkarskie
cha 7C,
koszt  149.106,00 zł
– wykonanie zaleceń kominiarskich po prze- – wymiana głównej płyty sterowej w dźwigu
osobowym  w budynku przy ul. Mysłowicprowadzonych okresowych kontrolach,
kiej 22,
– remont kominów ponad dachem przy ul. My– modernizacji chwytaczy w dźwigach osobosłowickiej  14, 16,
wych  w budynkach przy ul. Gościnnej 5 i 5A,
– remont posadzek oraz wymiana pojedynczych
stopni w schodach wejściowych do budynków – wymiana dwóch transformatorów sterowych
i prostownika w dźwigu osobowym  w buprzy ul. Wojciecha 25A, 27B, 31A, 31B, 35,
dynku przy ul. Mysłowickiej 14,
51B,
– remont ogniomurów na budynku przy – remont silnika w budynkach
– naprawa krzywki ruchomej w dźwigu osoboul. Mysłowickiej 47A-47B,
wym  w budynku przy ul. Miłej 5C,
– remont istniejących podjazdów dla osób niepełnosprawnych  przy ul. Wojciecha 7A i 7B, – wymiana zawiesia przeciwwagi w dźwigu
osobowym  w budynku przy ul. Miłej 54,
– remont posadzek piwnicznych wraz budową
boksów piwnicznych przy ul. Miłej 38  i 9B. – wymiana zespołu hamulca wraz  z tarczą
ślimakową w dźwigu osobowym  w budynku
l Roboty dekarskie
koszt 41.200,00 zł
przy ul. Wojciecha 15C,
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Prace wykonywane z funduszu remontowego
„A” Spółdzielni na naszym Osiedlu, tj. prace termomodernizacyjne, wymiana sieci ciepłowniczych,
remont dźwigów nie do końca się bilansują, gdyż
na dzień 31.10.2016 r. wszystkie wpływy z odpisów na fundusz remontowy „A”naszego Osiedla
zamknęły się kwotą 54.830.579 zł zaś wydatki
na ten cel zamknęły się kwotą 61.855.794 zł, co
daje saldo minusowe w kwocie – 7.025.214 zł.
Od lat staramy się o zwiększenie poziomu zadowolenia mieszkańców ze świadczonych przez nas
usług. Dziękujemy za wszelkie przekazane nam
wnioski, uwagi i spostrzeżenia, które zostają wykorzystywane w codziennej pracy i przyczyniają się
do poprawy wizerunku naszego Osiedla oraz mają
wpływ w procesie zarządzania i konstruowania
planów gospodarczo-finansowych na lata następne.
Pełnomocnik Zarządu KSM
Kierownik Administracji
Osiedla Giszowiec
mgr Zbigniew Cieślak
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Założenia działalności gospodarczej
Osiedla Giszowiec KSM na rok 2017

Z

amierzenia Administracji Osiedla w zakresie
działalności remontowej na rok 2017 wynikają z potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców, zaleceń pokontrolnych 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. Opracowany projekt
PLANU REMONTÓW (tabela obok) zawiera
inwestycje-remonty wynikające z: potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców, przeglądów wynikających  z ustawy Prawo budowlane dotyczących  
stanu technicznego budynków oraz ich elementów
i instalacji, a także infrastruktury oraz z założeń
wieloletniego planu remontów KSM w części
odnoszącej się do naszego Osiedla.
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 11.478.580 zł. Ze środków
eksploatacji wykonane zostaną, między innymi
następujące prace:
l coroczne kontrole i czyszczenie przewodów
kominowych, spalinowych i wentylacyjnych,
l coroczne kontrole instalacji gazowej w mieszkaniach,
l przeglądy stanu technicznej sprawności obiektu – budynków mieszkalnych oraz urządzeń
sportowo-rekreacyjnych i zabawowych,
l prace polegające na dezynfekcji, dezynsekcji
i deratyzacji,
l pielęgnacja zieleni (wycinka drzew i koszenie trawników),
l obligatoryjne badania UDT dźwigów osobowych oraz stały nadzór i ich konserwacja
przez firmę zewnętrzną,
l utrzymanie czystości w budynkach i terenach
im przyległych przez „gospodarzy budynków”
jako podmioty gospodarcze,  
l koszty obsługi  realizowanej przez służby
techniczne administracji w systemie trzyzmianowym wraz z obsługą  dyżuru technicznego,
l konserwacja instalacji domofonowej.
Ponadto koszty eksploatacji obejmują opłaty
związane z mediami, podatkami, zarządzaniem
i administrowaniem zasobami.
W ramach zredukowania kosztów przeznaczonych na administrowanie zlikwidowano działającą całodobowo portiernię oraz zrezygnowano
z 1 etatu pracowniczego.
Dla poprawy efektywności energetycznej realizowana jest modernizacja docieplenia elewacji budynków, a także stropów piwnicznych, ponadto na
korytarzach klatek schodowych oraz piwnicznych
trwa wymiana oświetlenia z żarowego na ledowe.
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.
Pełnomocnik Zarządu KSM
Kierownik Osiedla
mgr Zbigniew Cieślak
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Rodzaj robót
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
- realizowana we własnym zakresie -koszty refundacji
WYMIANA STORAKI OKIENNEJ W MIESZKANIACH
- realizowana przez Spółdzielnię
WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
- wymiana drzwi do mieszkań wg protokołów
ROBOTY DEKARSKIE
- konserwacja dachów wg protokołów I i II st pilności
ROBOTY MURARSKO-TYNKARSKIE-SPAWALNICZE
- naprawy, remonty wynikające z zaleceń pokontrolnych
ROBOTY MALARSKIE
-remont posadzek wraz z malowaniem klatek
ROBOTY INSTALACYJNE WOD-KAN-GAZ-C.C.W
- modernizacja instalacji suchych pionów
ROBOTY ELEKTRYCZNE
- remont instalacji odgromowej wg zaleceń
ROBOTY ELEWACYJNE
- remont ocieplenia budynków ul. Wojciecha 43-43d ; 45-45d
- pokrycie części kosztów robót dodatkowych poniesionych z Funduszu
Remontowego część „A”ul. Gościnna 5-5c,Miła 3-3b,5-5c,2-6,24-28,77b,8-12,14-22,30-40,42-52,54-58,9-9d, Wojciecha 7a-7h,11-11d,1515d,19-19d
MAŁA ARCHITEKTURA
- wykonanie parkingu przy ul. Wojciecha 19-19d

Kwota
130.000 zł
120.000 zł
10.000 zł
70.000 zł
70.000 zł

900.000 zł
100.000 zł
50.000 zł

1.490.000 zł
1.300.000 zł
190.000 zł
400.000 zł

REMONT DŹWIGÓW
- wykonanie zaleceń UDT, remonty kabin dźwigowych

150.000 zł

Przesunięcie środków do części „A” Funduszu Remontowegoprzyspieszenie spłaty zobowiązań nieruchomości w Osiedlu

410.000 zł

Ogródki wykonane przez pracowników administracji przy ul. Wojciecha 47-47 d

WSPÓLNE SPRAWY OSIEDLA GISZOWIEC

Sprawozdanie z działalności
Giszowieckiego Centrum
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G

iszowiec to największe osiedle
administrowane przez Katowicką
Spółdzielnię Mieszkaniową, którego mieszkańcy w znacznej mierze są,
bądź byli związani zawodowo z pobliskimi
kopalniami. Ma to istotny wpływ na charakter działalności naszej placówki, której
podstawowymi formami są: edukacja,
kultura, rekreacja i turystyka.
Oferta nasza skierowana jest nie tylko
do mieszkańców Giszowca, korzystają
z niej także mieszkańcy innych osiedli
KSM oraz osoby spoza zasobów Spółdzielni.
Wśród zajęć stałych wciąż popularnością cieszą się: nauka gry na gitarze,
różne formy gimnastyki, zajęcia rytmiki
z elementami tańca i zabawy plastyczne dla dzieci młodszych, indywidualne
zajęcia wokalne, na których oprócz wiedzy muzycznej można uzyskać fachowe wskazówki dotyczące emisji głosu,
ćwiczeń oddechowych czy interpretacji
Przeprowadzona wspólna z Katowickimi Wodociagami w upalne dni akcja’’wodna kurtyna’’
utworów. Dorosłym proponujemy grupę
cieszyła się bardzo dużym powodzeniem przez dzieci i młodzież
konwersacyjną języka angielskiego, różne zanotowaliśmy prawie 900 udziałów
na spektakle teatralne czy koncerty
formy gimnastyki oraz udział w zespole dzieci w proponowanych zajęciach.
w NOSPR i Operze Śl.,
rozśpiewanych seniorów „100-krotki”.
l malarstwo artystów-amatorów eksZajęcia odbywają się w kameralnych
ponowaliśmy w naszej sali na 6 wyNatomiast dorośli kolejny raz mogli
grupach bądź w trybie indywidualnym,
stawach,
bez zbędnych napięć i stresu, instrukto- odpocząć na wrześniowych wczasach nad
l
kilkakrotnie organizowaliśmy imrzy to osoby nie tylko wykwalifikowane, morzem. W tym roku po raz trzeci wróciliprezy
wspólnie z innymi klubami,
ale przede wszystkim pasjonaci w swo- śmy do „Korala” w Mrzeżynie - ulubionego
w październikowej zabawie z okazji
ich dziedzinach, bezpośredni i otwarci miejsca większości uczestników. I tym
Spółdzielczego Dnia Seniora bawiło
razem
45-osobowa
grupa
wczasowiczów
na kontakty z ludźmi, odpłatności zaś
się ponad 80 osób z GCK, Juvenii
skalkulowano na poziomie dostępnym korzystała nie tylko z oferowanych w cenie
oraz klubu Pod Gwiazdami,
dla wszystkich.
zabiegów rehabilitacyjnych, ale także ze
l zespół „100-krotki” kilkakrotnie repreW roku 2016 funkcjonowało w klubie wspaniałej letniej pogody.
zentował nas na imprezach zewnętrzśrednio 10 sekcji, a na zajęcia uczęsznych, m.in. na Festiwalu Twórczości
czało około 100 osób tygodniowo.
Ogółem w roku 2016 wydatki osiedla
Artystów Nieprofesjonalnych „Na
Innym realizowanym zadaniem jest or- na działalność społeczną, kulturalklepisku”, na Pikniku Rodzinnym
ganizacja różnego rodzaju imprez, wystaw, ną i oświatową wyniosły 192.700 zł,
organizowanym przez Radę Jednostki
spotkań oraz umożliwienie mieszkańcom w tym 13.300 zł to środki do realizacji
Pomocniczej nr 17 i Blok Aktywni
udziału w wydarzeniach kulturalnych obu wakacyjnych bloków dla dzieci.
Razem na giszowieckim rynku oraz
naszego regionu. Mam tu na myśli przedKoszt całkowity zbilansowano wpływana imprezie „Pożegnanie Lata , orgastawienia teatralne, koncerty muzyki
mi z odpłatności i z odpisów z lokali
nizowanym przez osiedle Ligota,
poważnej, seanse kinowe czy widowiska
mieszkalnych i użytkowych.
l gościliśmy podróżników: Tomasza
operowe i operetkowe.
Turka i Andrzeja Samarcewa ,
A oto część naszych realizacji l
Na przestrzeni ubiegłego roku zorw 2016 roku:
ganizowano 113 imprez, w których
uczestniczyło ponad 3.000 osób, l z naszą, sporą grupą miłośników
teatru i muzyki poważnej, w roku
z czego tylko w czasie przerw od naubiegłym 18 razy wybieraliśmy się
uki w ferie zimowe i w wakacje letnie
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GCK włączyło się w organizację
I Światowego Spotkania Giszowioków,
które miało miejsce 3 września br.
z inicjatywy Stowarzyszenia Giszo(Dokończenie na str. 18)
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Sprawozdanie z działalności
Giszowieckiego Centrum
Kultury KSM w 2016 roku
(Dokończenie ze str. 17)

wiec i Miejskiego Domu Kultury Filia
nr 2 w Giszowcu,
l

w dwie październikowe soboty wyjeżdżaliśmy na grzybobranie do opolskich lasów w okolicach Olesna.

Oprócz wyżej wymienionych organizowano tradycyjne imprezy okolicznościowe
z okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki , Mikołaja, a także spotkania noworoczne i wielkanocne dla samotnych mieszkańców.
Imprezy dla najmłodszych koncentrowały się głównie na okresach przerw
w nauce. W czasie tegorocznych ferii zimowych chodziliśmy do kina, na warsztaty
do Muzeum Śląskiego, Muzeum Historii
Katowic i Pałacu Młodzieży, zwiedzaliśmy
kopalnię Guido, studio Telewizji Silesia
i Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach.
Natomiast w lecie oprócz wyjść na
basen (niestety nielicznych tego roku)
i seansów w kinach odwiedziliśmy Złoty
Potok, Olsztyn k/Częstochowy i dolinki krakowskie, byliśmy w Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie, uczyliśmy
się surwiwalu w ogrodzie, na warsztatach w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym
uczyliśmy się zwierzęcego jadłospisu
i przygotowywaliśmy mieszankę warzywną
dla lemurów, a w Muzeum Górnośląskim
w Bytomiu studiowaliśmy malunki skalne ludzi pierwotnych.
To tylko niektóre z wakacyjnych atrakcji, dzięki którym nasze zajęcia cieszą się
tak dużą popularnością, a zapisy przyjmujemy nakilka miesięcy przed terminem
ich rozpoczęcia.
To jedynie niektóre z naszych ubiegłorocznych zajęć. Jeśli mają Państwo dla
nas jakieś propozycje, znacie ciekawych
ludzi, chcecie pokazać światu swoje zbiory
czy zarazić innych pasją – zapraszamy do
naszej placówki.
Planowane zamierzenia
działalności Giszowieckiego
Centrum Kultury w roku 2017
W 2017 roku Katowicka Spółdzielnia
Mieszkaniowa obchodzić będzie 60-lecie
działalności. Nasza placówka także włączy
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Prace ręczne dzieci w Giszowieckim Centrum Kultury
się w obchody i będzie organizatorem 3 tys. uczestników, a jej koszt zaplakilku imprez z tej okazji.
nowano na poziomie roku 2016 i poPonadto realizowane będą coroczne dobnie przewiduje się, że większość
wakacyjne bloki dla dzieci szkolnych Ak- kosztów pokryta zostanie z odpłatności
cja Zima i Akcja Lato, planujemy kolejne za sekcje i imprezy oraz dofinansoimprezy kulturalne, wystawy malarstwa wań.
i twórczości amatorskiej, świąteczne spotPowyższa oferta nie zamyka możliwości
kania z mieszkańcami. Mamy w planach
organizacyjnych naszej placówki , jest
wycieczki krajoznawcze dla mieszkańców,
jedynie propozycją dla mieszkańców.
jesienne wyprawy na grzyby.
Tak liczny udział spółdzielców i ich
Zapraszamy także na czwartkowe sporodzin
w zajęciach i imprezach jest dla
tkania „100-krotek”. Jeśli komuś „w dunas
potwierdzeniem
naszej roli w życiu
szy gra”, a do tego potrafi śpiewać i bez
społecznym
i
kulturalnym
Giszowca, intewzględu na wiek czuje się młodo – to jest
gracji sąsiedzkiej, rozrywki i wypoczynku,
właśnie dla niego miejsce.
Funkcjonować będą również sekcje, pomocy w rozwijaniu uzdolnień i twóra informacje o terminach i odpłatnościach czym zagospodarowaniu czasu wolnego
będzie można znaleźć na stronie inter- naszych mieszkańców.
netowej KSM, na plakatach na klatkach
schodowych oraz bezpośrednio w GCK.
Zapraszamy od poniedziałku do piątW pracy GCK nadal ważną część sta- ku w godzinach 1400-2000 wszystkich
nowić będzie współpraca z jednostkami
zainteresowanych różnymi formami
oświatowymi i kulturalnymi funkcjonuwspółpracy z naszą placówką.
jącymi w środowisku, a także z innymi
klubami osiedlowymi KSM.
Kierownik
Plan klubu na 2017 rok zawiera orGCK KSM
ganizację ponad 120 form i imprez,
w których będzie brać udział prawie
mgr Iwona Przybyła
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