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

oraz Administracja i Rada Osiedla  
zapraszają na Zebranie Osiedlowe 

OSIEDLA GRANICZNA
które odbędzie się w środę, 10 kwietnia 2019 roku 

o godz. 1700 w Sali Konferencyjnej KSM
przy ul. Klonowej 35 c w Katowicach

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 

Z DZIAŁALNOŚCI W 2018 ROKU
SZANOWNI SPÓŁDZIELCY!

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

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

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

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

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

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

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

niczych, oraz innych prawnie dostępnych form 
dochodzenia należności Spółdzielni,

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

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

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

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

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

(Ciąg dalszy na str. 2)

budynki i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej  

221.100 tys. zł, tj. 91,93%

grunty własne i prawa 
wieczystego użytkowania 17.245 

tys. zł, tj. 7,17%

pozostałe środki trwałe (dźwigi  
i urządzenia) 

2.175 tys. zł, tj. 0,90%

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

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

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

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

I. FUNDUSZE SPÓŁDZIELNI

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

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

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

II. MAJĄTEK TRWAŁY

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

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

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

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

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

Ogółem w latach 2008-2018 nastąpiło 
zmniejszenie majątku trwałego Spółdzielni  
w sumie o 346.052 tys. zł - z czego w związku 
z procesem wyodrębniania własności lokali na 
rzecz poszczególnych użytkowników o 263.089 
tys. zł - ale w Zarządzie Spółdzielni nadal po-
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Wykres nr nr 2
LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH W OSIEDLACH KSM W 2018 ROKU

zostaje majątek trwały o wartości wynoszącej 
503.609 tys. zł. 

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

III. SPRAWY CZŁONKOWSKIE

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

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

IV. GOSPODARKA  
ZASOBAMI SPÓŁDZIELNI

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

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

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

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

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

Strukturę kosztów i wpływów gospodarki  
zasobami Spółdzielni ogółem za rok 2018 

prezentują graficznie wykresy nr 3 i 4. 

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

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

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

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

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

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

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

eksploatacja (łącznie z kosztami 
zimnej wody i odprowadzeniem 

ścieków)
43,52%

koszty energii cieplnej
24,38%

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

32,10%

Wykres nr nr 3
STRUKTURA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI SPÓŁDZIELNI KSM  

W 2018 ROKU

eksploatacja (łącznie z zimną 
wodą i odprowadzeniem 

ścieków)
43,32%

energia cieplna 
25,63%

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

31,05%

Wykres nr nr 4
STRUKTURA WPŁYWÓW (NALICZONYCH)  

GOSPODARKI ZASOBAMI SPÓŁDZIELNI KSM W 2018 ROKU

okresowych (corocznych) Zebrań Osiedlo-
wych.

2.  dostawa ciepła

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

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

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

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

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

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

 Realizacją remontów w Spółdzielni zajmują 
się: 

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

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

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

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

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

 W roku 2018:

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

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

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

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

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

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

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

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

V. ZALEGŁOŚCI
W OPŁATACH I WINDYKACJA

NALEŻNOŚCI SPÓŁDZIELNI

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

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

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

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

n wysłano 5.216 indywidualnych wezwań do za-
płaty,

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

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

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

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

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

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

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

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

n dokonano 5 wpisów do Krajowego Reje-
stru Długów,

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

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

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

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

VI. INWESTYCJE
 
Spółdzielnia – respektując zalecaną przez Radę 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VII. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Na przestrzeni roku sprawozdawczego na po-
trzeby obsługi technicznej majątku Spółdzielni 
i szeroko rozumianego pośrednictwa w obrocie 
lokalami funkcjonowały cztery Zakłady Celo-
we wyodrębnione gospodarczo i ekonomicznie 
(działające 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 zakła-
dów zamknie się (po uwzględnieniu podat-
ku dochodowego) niedoborem w wysokości 
(-) 459.656 zł – przy rocznych kosztach ich 
funkcjonowania w wysokości 12.810.450 zł 
i wartości zrealizowanych usług (sprzedaży)  
w wysokości 12.357.961 zł (kwoty te nie obej-
mują i nie uwzględniają wartości rynkowej 
– stanowiących przedmiot obrotu na rynku 
wtórnym lokali i nieruchomości gruntowych 
ani związanych z nimi wkładów budowla-
nych – podlegających odrębnemu rozliczeniu  
z funduszem wkładów mieszkaniowych i bu-
dowlanych). 

Udział poszczególnych Zakładów Celowych 
w sprzedaży ogółem w 2018 roku  

przedstawiono na wykresie nr 5 na str. 5).

VIII. INFORMACJA O PRACY  
ZARZĄDU I CENTRUM  

ZARZĄDZAJĄCO-USŁUGOWEGO
KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI  

MIESZKANIOWEJ

W roku sprawozdawczym Zarząd Spółdzielni 
pracował w składzie:

n mgr Krystyna Piasecka – Prezes Zarządu, 
Dyrektor Spółdzielni,

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

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

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

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

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

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

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

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

Współpraca z Radami Osiedli, stosownie do 
wieloletniej i sprawdzonej praktyki lat minionych, 
utrzymywana była nie tylko za pośrednictwem 
protokołów i pism, ale także przez bezpośrednie (na 
wniosek zainteresowanych Osiedli) uczestnictwo 
przedstawicieli Zarządu Spółdzielni w posiedze-
niach Rad Osiedli, bądź innych okolicznościach, 
roboczych spotkaniach Zarządu z Radami Osiedli 
i mieszkańcami.

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

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

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

dzielni Mieszkaniowych 2017 przyznanym 
przez Redakcję „Domy Spółdzielcze”,

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

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

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

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

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

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

IX. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA,
OŚWIATOWA I KULTURALNA

 
Działając na podstawie postanowień i planów 

przyjętych przez poszczególne jednostki organiza-

Zakład Ciepłowniczy
65,76%

Serwis Techniczny
21,51%

Zakład Usług Parkingowych
10,29%

Mieszkaniowe Biuro 
Pośrednictwa

2,44%

Wykres nr nr 5
STRUKTURA UDZIAŁU SPRZEDAŻY USŁUG POSZCZEGÓLNYCH  

ZAKŁADÓW CELOWYCH KSM W ICH SPRZEDAŻY OGÓŁEM W 2018 ROKU

(Dokończenie na str. 6)
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(Dokończenie ze str. 5)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

X. KONTROLE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Katowice, 7.02.2019 r.
 

Z poważaniem
ZARZĄD
KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI 
MIESZKANIOWEJ
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SKŁAD RADY OSIEDLA W 2018 ROKU

l Ewa CZECH – przewodnicząca, 
l Krzysztof LASOŃ – wiceprzewodniczący, 
l Arkadiusz GRANEL – sekretarz, 
l Andrzej CABAN,  Wojciech GRZYMEK, 

Jadwiga HUZARSKA i Mirosława MĄDRA 
– członkowie. 

Rada Osiedla odbyła w trybie plenarnym  
10 protokołowanych posiedzeń zwyczajnych oraz 
10 zebrań zwoływanych z tytułu zaproszeń osób 
zalegających z opłatami za zajmowane lokale. 
Protokoły były każdorazowo przez Radę zatwier-
dzane na najbliższym zebraniu. 

Zebrania odbywały się zasadniczo według  
przyjętego ramowego planu pracy na rok 2018. 
Tematyka w miarę potrzeb przeważnie jednak 
ulegała w stosunku do planu poszerzeniu. Znaczna 
część materiałów, w zakresie wcześniej uzgod-
nionym z Radą Osiedla, była przygotowywana 
przez Administrację. W posiedzeniach Rady brały 
także udział inne osoby, pracownicy Spółdziel-
ni, a także w zależności od omawianych spraw 
mieszkańcy spoza składu Rady. Przedstawiciel 
Osiedla w Radzie Nadzorczej przekazywał na 
bieżąco informacje dotyczące zarówno Osiedla 
bezpośrednio, jak również ważne dla całej spo-
łeczności Spółdzielni.

Członkowie Rady brali udział w przeglądzie 
wiosennym zasobów Osiedla, a także w wyborze 
wykonawców prac remontowo-budowlanych.  
W trakcie lustracji poszukiwano usterek  i więk-
szych  uszkodzeń nie zgłoszonych wcześniej przez 
lokatorów.  

W każdą ostatnią środę (za wyjątkiem miesięcy 
wakacyjnych) w godz. 1500-1700, według określone-
go harmonogramu, przedstawiciele RO dyżurowali 
w siedzibie Administracji celem przyjmowania 
skarg i uwag mieszkańców Osiedla Graniczna.

Z dniem 1.08.2018 zgodnie z uchwałą nr 
254/2018 Zarządu Katowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej na stanowisko Kierownika Osie-
dla została powołana mgr inż. Zyta Kopeć, do 
tego czasu funkcję tę sprawował mgr Andrzej 
Ścibor. Został również wymieniony pracownik 
administracyjny: stanowisko Dariusza Rozlacha 
objął Tadeusz Szczepaniec.

DZIAŁALNOŚĆ RADY OSIEDLA  
GRANICZNA W 2018 ROKU   

Podjęto 7 uchwał (w przedmiotach, w których 
obligatoryjnie stanowisko Rady musi być wyrażone 
uchwałą) w następujących sprawach:

l Nr 1/02/ z dnia 21.02.2018 r. w sprawie uchy-
lenia uchwały 11/2017 odnośnie naliczania 
wpływów na remonty.

l Nr 2/02/ z dnia 21.02.2018 r.  w  sprawie  
uchwalenia planu rzeczowo-finansowego 
remontów na 2018 rok. 

l Nr 3/02/ z dnia 30.05.2018 r. w  sprawie  
zmiany opłat w pozycji eksploatacja. 

l Nr 4/02/ z dnia 30.05.2018 r. w sprawie obni-
żenia na okres pół roku opłaty eksploatacyjnej 
zalewanego garażu.

l Nr 5/02/ z dnia 21.11.2018 r. w sprawie 
uchwalenia planu rzeczowo-finansowego 
remontów na 2019 rok. 

l Nr 6/02/ z dnia 21.11.2018 r.  w sprawie 
wprowadzenia dla nieruchomości Francuska 
70B opłaty za konserwację domofonów.

l Nr 7/02/ z dnia 12.12.2018 r. w sprawie 
uchwalenia planowanych kosztów i przycho-
dów na fundusz płac na 2018 rok.  

Rada, działając w oparciu o Statut KSM oraz 
Regulamin RO, omawiała i analizowała 18 spraw 
wniesionych pod obrady przez Administrację oraz 
31 wniesionych przez członków Rady Osiedla, 
które dotyczyły m. in.: 

l próśb różnych firm oraz osób indywidual-
nych prowadzących działalność gospodarczą 
o bezpłatne lub płatne udostępnienie terenu 
i miejsca na reklamy z równoczesnym usta-
leniem odpłatności za te usługi;

l inwentaryzacji terenów zielonych wokół bu-
dynków Osiedla oraz zapytań ofertowych 
odnośnie utrzymania zieleni i odśnieżania;

l zachowania czystości wewnątrz budynków 
przez gospodarzy domów oraz mieszkańców;

l przyspieszenia refundacji za wymienioną 
stolarkę okienną;

l wystąpienia do firmy geodezyjnej celem oglę-
dzin zapadających się terenów;

l odpowiadania na wnioski, skargi i prośby 
mieszkańców w różnych sprawach zarówno 
zbiorowych, jak i indywidualnych;

l oceny pracy Administracji;
l oceny współpracy z Zakładami Celowy-

mi KSM;
l analizy i monitorowania stanu realizacji wnio-

sków zgłoszonych na zebraniach Grupy Człon-

kowskiej w 2017 oraz analizy wykonania 
przez Administrację wniosków i zaleceń Rady 
Osiedla; 

l propozycji odznaczeń i wyróżnień działaczy 
i członków KSM.

Rada zajmowała się także istotnymi zagadnie-
niami ekonomicznymi związanymi z funkcjono-
waniem Osiedla, a dotyczyły one m. in.: 

l analizy stanu ekonomiczno-finansowego w za-
kresie eksploatacji i remontów w odniesieniu 
do zadłużenia Osiedla (co miesiąc),

l stawek opłat za lokale mieszkalne, użytkowe 
i garaże oraz ich zmian, 

l założeń ekonomiczno-finansowych planu 
remontów i planu działalności społeczno-kul-
turalnej na rok 2018 oraz strategii remontowo-
-modernizacyjnej Osiedla na najbliższe  lata, 

l procedur przetargowych w KSM, jak również 
analizy i oceny stanu zaawansowania rze-
czowego wykonania planu remontów i jego 
ewentualnej weryfikacji,

l prowadzenia działalności społeczno-kulturalnej 
w ciągu całego roku ze szczególnym naciskiem 
na  okres letni i zimowy,

l analizy dostaw i opłat za zużycie wody, co 
i ccw w Osiedlu z rozbiciem na poszczególne 
budynki Osiedla, 

l analizy i monitorowania stanu realizacji wnios- 
ków zgłoszonych na zebraniach Grupy Człon-
kowskiej w 2017 r. oraz analizy wykonania 
przez Administrację wniosków i zaleceń Rady 
Osiedla, 

l okresowych przeglądów budynków (maj’18). 

W  2018 roku  nie wpłynęły od mieszkańców  
żadne skargi związane z zamieszkiwaniem  na 
osiedlu ani  z działalnością Administracji i Rady 
Osiedla.  

(Dokończenie na str. 8)
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(Dokończenie ze str. 7)

DZIAŁALNOŚĆ  
SPOŁECZNO-KULTURALNA 

Wpływy na fundusz społeczno-kulturalny, 
pochodzące  z 3 źródeł, w roku 2018 wyniosły 
10.899 zł (mieszkania 10.250 zł, garaże 116 zł 
oraz lokale użytkowe 533 zł). 

Zorganizowano 2 wyjścia (dla 45 osób) na 
koncerty symfoniczne do siedziby NOSPR-u.  
10 dzieci mieszkańców Osiedla Graniczna uczest-
niczyło w zabawie Mikołajkowej razem z dziećmi 
z Osiedla Ścigały. Jak co roku Administracja 
przygotowała także paczki świąteczne dla osie-
dlowych seniorów.

Należy przypomnieć, że zgodnie z podjętą 
uchwałą przez Radę Osiedla, zarówno wycieczki, 
jak i uczestnictwo w imprezach kulturalnych orga-
nizowanych przez placówki KSM są dofinansowy-
wane z funduszu społeczno-kulturalnego. Dotyczy 
to zarówno udziału w imprezach organizowanych 
przez Osiedle Graniczna, jak i uczestnictwa w wy-
cieczkach  organizowanych przez inne osiedla oraz 
Dział Społeczno-Kulturalny KSM.

WYNIKI EKONOMICZNE OSIEDLA 
GRANICZNA ZA 2018 ROK

Uchwalanie nowych stawek opłat mieszkanio-
wych należy niewątpliwie do najtrudniejszych  

zadań. Rada temu problemowi  poświęca zawsze 
wyjątkowo dużo uwagi, analizując w każdym 
aspekcie uzasadnienie ich podjęcia. W roku 2018 
udało się uniknąć drastycznych podwyżek  skład-
ników stanowiących opłatę mieszkaniową.  Dla 
wszystkich lokali Osiedla to 3 zł (z 40 na 43 zł) 
w pozycji koszty obsługi Osiedla. Ale trzeba 
wiedzieć, że to podwyżki mediów  oraz usług są 
zawsze zasadniczą przyczyną wzrostu opłat za 
lokale mieszkalne.   

Głównym problemem pozostaje nadal wysokie, 
ale wyraźnie zmniejszające się od 2 lat  zadłużenie 
mieszkańców, najemców, a także właścicieli lokali 
użytkowych wobec Spółdzielni (w 2016 -  275.000 
zł, w 2017 – 186.000 zł). Zadłużenie lokatorów 
na koniec grudnia 2018  r. wyniosło 108.666 
zł czyli uległo zmniejszeniu o około 77.300 zł 
względem ubiegłego roku. Spadek zaległości 
związany jest z odzyskaniem pieniędzy w wyniku 
eksmisji, komorniczych sprzedaży zadłużonych 
lokali a także zdecydowanych działań Zarządu 
wobec notorycznych dłużników Osiedla.  Rada 
wyraża nadzieję, że w bieżącym roku proces ten 
będzie przebiegał równie sprawnie i uregulowanie 
zadłużeń nowych, jak i już będących w trakcie 
obsługi prawniczej, zasilą finanse Osiedla.

Rada Osiedla w minionym okresie  wysłała 
dłużnikom 10 razy  zaproszenia na spotkanie 
(łącznie do 104 osób) celem wyjaśnienia, wska-
zania lub uzgodnienia ewentualnych sposobów 

spłaty zadłużenia. Przedstawiciele Rady Osiedla 
co miesiąc oczekiwali w siedzibie Administracji  
na zaproszone osoby. Bezpośrednio zareagowa-
ło 12 osób, w tym 2 przybyły do Administracji 
Osiedla, 10 podjęło rozmowę telefoniczną. Część 
natomiast spłaciło częściowo lub całkowicie za-
dłużenie.  Dzięki tym działaniom Administracji 
i Rady Osiedla, udało się odzyskać znaczną część  
zadłużenia.  

W połowie 2017 roku udało się bardzo korzyst-
nie wydzierżawić od Urzędu Miasta teren przed 
budynkiem ul. Graniczna 63, który dodatkowo 
zwiększy miejsca parkingowe dla mieszkańców 
tego bloku. Na realizację planu potrzebne są jed-
nak dość znaczne środki finansowe. Rada Osiedla 
po szczegółowej analizie zaplanowanych prac 
remontowych w 2018 roku oraz wpływów na 
fundusz remontowy „B” jednomyślnie zdecydo-
wała, iż zostaną ograniczone prace remontowe 
tylko do niezbędnych tzn. takich, które zapewnią 
sprawność techniczną budynków i bezpieczeństwo 
mieszkańców. Zapewni to w znacznym stopniu 
kumulację środków finansowych na sfinansowanie 
zaplanowanych drogich prac.

Dziękujemy wszystkim, którzy życzliwymi 
uwagami, radą i doświadczeniem wspomagali 
nas w podejmowaniu działań.

RADA OSIEDLA GRANICZNA

SZANOWNI PAŃSTWO,

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
- Administracja Osiedla Graniczna - 
przedstawia  niniejszym sprawozdanie 

z działalności administracyjno-gospodarczej 
Osiedla za 2018 rok. Zawarte w sprawozdaniu 
dane zostały sporządzone w oparciu o wykonanie 
rzeczowe i wstępne dane finansowe za 12 miesięcy 
2018 roku.

Podstawowe zadania będące przedmiotem dzia-
łania Administracji ustalone zostały w planie 
gospodarczo-finansowym Osiedla Graniczna, 
przyjętym w obowiązującym trybie przez Radę 
Osiedla (Uchwała nr 9/2017 oraz Uchwała nr 
10/2017 z dnia 7.12.2017 r.), Radę Nadzorczą 
oraz przedstawione na Zebraniu Osiedlowym 
w dniu 1.03.2018 roku.

Plany Osiedla Graniczna oraz zespołu budynków 
„Mały Staw” stanowią integralną część planu 
gospodarczo-finansowego Katowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej.

SPRAWOZDANIE ADMINISTRACJI OSIEDLA  
GRANICZNA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

I SPOŁECZNO-KULTURALNEJ ZA 2018 ROK
L.p. Nieruchomość Liczba mieszkań Powierzchnia m2

1 Graniczna 63 - 63c 159 8.886,09
2 Graniczna 19 45 1.731,05
3 Graniczna 25 a, b, c 22 1.206,34
4 Floriana 18, 20, 22 43 2.347,63
5 Krasińskiego 26, 28 51 2.975,40
6 Francuska 70b 51 2.660,65
7 Paderewskiego 14, 16 30 1.467,09

RAZEM 401 21.274,25

Administracja Osiedla w 2018 roku zarządzała 
skupionym w granicach Osiedla Graniczna mająt-
kiem, który stanowiło 7 budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych, aktualnie zamieszkałych przez 
797 osób.

W budynkach tych znajdują się:

l  401 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 
21.274,25 m2,

l  3 lokale użytkowe wbudowane o łącznej 
powierzchni użytkowej 193,79 m2,

l  24 garaże wbudowane i wolnostojące o łącz-
nej powierzchni użytkowej 354,86 m2.

Od dnia 1 stycznia 2017 r. Administracja Gra-
niczna zarządza również zespołem budynków 
„Mały Staw”  zlokalizowanym przy ul. Puła-
skiego 24-26, 28-30, 32-34, 36-38 w Katowicach. 
W budynkach tych znajduje się 125 mieszkań 
o powierzchni użytkowej 8.446,64 m2, oraz 128 
miejsc postojowych o powierzchni użytkowej 
2.258,48 m2.



WSPÓLNE SPRAWY OSIEDLA GRANICZNA                                                                                                9

(Ciąg dalszy na str. 10)

SPRAWOZDANIE ADMINISTRACJI OSIEDLA  
GRANICZNA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

I SPOŁECZNO-KULTURALNEJ ZA 2018 ROK
Zespół budynków „Mały Staw” jest w trakcie 

zasiedlania. Na dzień 31.12.2018 r. zasiedlone były 
93 mieszkania o pow. 6.405,76 m2 oraz sprzeda-
nych 96 miejsc postojowych o pow. 1.698,81 m2.

Zespół ww. budynków jest rozliczany na osob-
nym wewnętrznym rachunku dotyczącym lokali  
zasiedlonych.

Administracja Osiedla Graniczna w 2018 roku 
pracowała w 5-osobowym składzie (4 i 3/4 etatu) tj:
l  Kierownik Osiedla
l Starszy Administrator (3/4 etatu)
l Starszy Inspektor ds. Technicznych
l Konserwatorzy: 2 pracowników 

Podstawowym zadaniem działalności Osiedla 
w roku sprawozdawczym jest prowadzenie gospo-
darki zasobami mieszkaniowymi. W ramach tego 
zadania Spółdzielnia jest zobowiązana zapewnić 
użytkownikom lokali - w zakresie eksploatacji 
i remontów, utrzymanie budynków w należytym 
stanie technicznym i estetycznym, sprawne funk-
cjonowanie instalacji i urządzeń w budynkach oraz 
w ich otoczeniu, sprawną obsługę administracyjną 
oraz zapewnienie bezpieczeństwa zamieszkiwania.

Mając powyższe na uwadze Administracja 
wykonuje między innymi następujące czynności:

1. Na bieżąco monitoruje stan techniczny bu-
dynków, obiektów małej architektury i este-
tyki otoczenia.

2 Prowadzi zgodnie z wymogami prawa bu-
dowlanego dokumentację techniczną i książki 
obiektów budowlanych.

3. Uczestniczy w wyborach ofert na przeprowa-
dzenie robót remontowych w Osiedlu.

4. Nadzoruje firmy w zakresie prawidłowego 
przebiegu kontroli wynikających z ustawy 
Prawo Budowlane (tj. przeglądy kominiarskie 
i szczelności instalacji gazowych), a także 
prowadzi korespondencję z mieszkańcami 
w tym zakresie.

5. Nadzoruje na bieżąco jakość wykonywanych 
usług na rzecz Spółdzielni przez firmy zew- 
nętrzne, przekazuje protokolarnie „fronty” 
robót, a po ich zakończeniu dokonuje komi-
syjnych odbiorów technicznych.

6. Przygotowuje zlecenia na roboty eksploata-
cyjne, awaryjne i remontowe ujęte w planie 
funduszu remontowego Osiedla część „B”, 
których wartość nie wymaga przeprowadzenia 
wyboru wykonawcy.

7. Monitoruje na bieżąco jakość wykonywa-
nych usług na rzecz Spółdzielni w zakresie 
sprzątania, pielęgnacji terenów zielonych 
oraz dostarczanego do mieszkań sygnału TV 
(pakiet podstawowy).

8. Prowadzi ewidencję ludności w zakresie: za-
meldowania w miejscu pobytu stałego lub wy-
meldowania, dokonuje zmian meldunkowych 
zgłaszanych przez lokatorów obejmujących 
urodzenie dziecka, zmiany stanu cywilnego, 
zgonu mieszkańców, bieżącej zmiany ilości 

Odrębna własność – 98 Spółdzielcze własnościowe – 285

Spółdzielcze lokatorskie – 9 Najem – 9

STRUKTURA   WŁASNOŚCIOWA  401  LOKALI  MIESZKALNYCH
OSIEDLA  GRANICZNA

osób zgodnie z oświadczeniami (dot. ustawy 
„śmieciowej”). Administracja przekazuje ww. 
zmiany do Działu Ewidencji Opłat za Lokale, 
Eksploatacji oraz do Działu Członkowskiego 
w celu skorygowania wysokości opłat z tytułu 
użytkowania lokali. 

9. Przyjmuje i przekazuje do Zakładu Cie-
płowniczego KSM zgłoszenia dotyczące 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu cen-
tralnego ogrzewania.

10. W czasie trwania tzw. „Akcji Zima” kontro-
luje stan odśnieżania dróg i chodników oraz 

stopień zaśnieżenia dachów budynków w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa zamieszkiwania 
i przebywania w pobliżu nieruchomości.

11. Zgodnie z zarządzeniem nr 1864/2018 Pre-
zydenta Katowic z dnia 20.03.2018 r. zleciła 
oraz monitorowała skuteczność przeprowa-
dzonej w okresie wiosennej od 16.04.2018 r. 
do 7.05.2018 r. i jesiennej od 17.09.2018 r. do 
8.10.2018 r. kompleksowej akcji deratyzacji 
we wszystkich budynkach Osiedla;
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12. Wykonała kompleksowe oczyszczenie pia-
skownic osiedlowych (po okresie zimowym) 
z przeprowadzeniem dezynfekcji i uzupełnie-
niem czystym piaskiem.

13. Wystawia faktury za zużyte media najemcom 
lokali użytkowych oraz firmom świadczącym 
usługi na zlecenie Spółdzielni.

14. Kontroluje i analizuje zużycie energii elek-
trycznej oraz wody w budynkach.

15. Prowadzi dokumentację związaną z najmem 
elewacji budynków pod tablice reklamowe.

16. Uczestniczy we współtworzeniu warunków 
dla sprawnego i szybkiego przeprowadze-
nia procesu wyodrębnienia przez członków 
własności posiadanych lokali spółdzielczych 
w odrębną własność (między innym wykony-
wanie szeregu dodatkowych, a warunkujących 
przekształcenia własnościowe prac jak: spo-
rządzanie rzutów kondygnacji, nanoszenie 
i oznakowanie w dokumencie poszczególnych 
lokali, uzgadnianie i aktualizacja danych dla 
kancelarii notarialnych, reprezentowanie Spół-
dzielni przy spisywaniu  umów i inne).

17. Udziela niezbędnych informacji mieszkańcom 
i pośredniczy w załatwianiu spraw związa-
nych z uzyskaniem przez osoby posiadające 
niskie dochody – dodatków mieszkaniowych 
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

18. Współpracuje z Policją oraz Strażą Miejską 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa za-
mieszkiwania w naszych zasobach.

19. Współpracuje z Radą Osiedla Graniczna we 
wspólnym rozwiązywaniu problemów Osiedla, 
jak  również konfliktów na zasadzie media-
cji sąsiedzkich.

DZIAŁALNOŚĆ EKSPLOATACYJNA   
W 2018 ROKU

Administracja na bieżąco wykonywała szereg 
różnego rodzaju czynności prawnych i technicz-
nych, bez których prawidłowe administrowanie 
i zarządzanie budynkami, a zwłaszcza skuteczność 
dążenia do utrzymania stanu nieruchomości na 
właściwym poziomie technicznym i estetycznym, 
nie byłoby możliwe. Czynności te wynikają za-
równo z obowiązujących przepisów  prawnych, 
jak też wewnętrznego podziału zadań w ramach 
struktury organizacyjnej Spółdzielni.

Działalność eksploatacyjna jest procesem zło-
żonym, opierającym się na współpracy z wieloma 
podmiotami zewnętrznymi - dostawcami usług, 
władzami samorządu terytorialnego i spółdziel-
czego. W warunkach spółdzielczych realizowana 
jest ona w stałym kontakcie z poszczególnymi 
mieszkańcami, członkami Spółdzielni, z jednocze-
snym eliminowaniem  występujących na tym tle 
różnego rodzaju problemów i konfliktów sąsiedz-
kich mających źródło w różnorodności oczekiwań 

i indywidualizacji odbioru realizowanych przez 
Administrację Osiedla  czynności.

W okresie objętym sprawozdaniem w Admini-
stracji Osiedla zarejestrowanych zostało 269 pism, 
w tym 196 przychodzących. Wszystkie sprawy 
załatwiane były na bieżąco bez nieuzasadnionej 
zwłoki lub kierowane według kompetencji do 
odpowiednich instytucji. Często załatwienie wielu 
z nich wymagało przeprowadzenia wizji lokalnej, 
uzyskania opinii Rady Osiedla. Sprawy i wnio-
ski zgłaszane przez lokatorów dotyczyły bardzo 
różnych tematów. Zwracano się m. in. o wydanie 
zgody na wykonanie remontu i modernizacji miesz-
kań, wycinkę lub prześwietlenie koron drzew itp. 
Pisma wychodzące kierowane do mieszkańców 
w większości dotyczyły powiadomień o dodat-
kowych (kolejnych) terminach przeprowadzenia 
w lokalach kontroli nakazanych Prawem Budowla-
nym, upomnień dotyczących zachowania porządku 
w piwnicach i pomieszczeniach wspólnych, a także 
przestrzegania Regulaminu porządku domowego.

Administracja przyjęła 784 zgłoszenia od miesz-
kańców dotyczących usterek, awarii w zakresie 
instalacji elektrycznej, instalacji wodno-kanali-
zacyjnej, ślusarskich i murarskich. Zespół kon-
serwatorów składający się z dwóch pracowników 
przepracował 3.215 godzin, zużywając materiałów 
za 11.050 zł. W godzinach wieczornych oraz w dni 
wolne od pracy  mieszkańcy zgłaszali awarie do 
Serwisu Technicznego KSM, które były usuwane 
na bieżąco. Ponadto Administracja przyjmowała 
zgłoszenia o usterkach, jakie wystąpiły w budyn-
kach Osiedla „Mały Staw”, drobne zgłoszenia są 
usuwane na bieżąco przez konserwatorów zatrud-
nionych w Administracji.

W 401 mieszkaniach Osiedla Graniczna, na 
dzień 31.12.2018 r., według złożonych przez   
mieszkańców oświadczeń „ustawy śmieciowej” 
zamieszkiwało 799 osób. Na Osiedlu „Mały Staw” 
natomiast, były to 142 osoby. Wszyscy miesz-
kańcy w złożonych deklaracjach oświadczyli, że 
będą  segregować śmieci. Oprócz należnej opłaty 
przekazywanej do Urzędu Miasta Katowice, Ad-
ministracja poniosła dodatkowe koszty za wywóz 
odpadów, takich jak: zużyte opony samochodowe, 
wymieniane w mieszkaniach urządzenia sanitarne 
jak umywalki i muszle oraz gruz, które nie mają 
pokrycia we wnoszonych opłatach miesięcznych 
na gospodarkę odpadami.

Jeśli chodzi o znaczącą pozycję kosztów w bu-
dżetach domowych i osiedlowych, a dotyczących 
opłat za wywóz, utylizację i recycling nieczystości 
stałych informujemy również, że w 2018 r. zostały 
przeprowadzone w osiedlach KSM przez służby 
miasta kontrole prawidłowości segregowania 
śmieci (kontrola dotyczyła segregacji śmieci przez 
mieszkańców). Zarząd Spółdzielni po konsulta-
cjach z przedstawicielami mieszkańców (Radami 
Osiedli) zadeklarował w imieniu mieszkańców 
w Urzędzie Miasta Katowice segregację śmieci. 
Niestety z przykrością zawiadamiamy, że ww. kon-

trole wykazały nieprawidłowości, co skutkowało 
wszczęciem przeciwko Spółdzielni postępowań 
administracyjnych i ukaraniem Spółdzielni, a co 
za tym idzie zwiększeniem opłaty miesięcznej dla 
mieszkańców korzystających z danego śmietnika 
z 14,00 zł od osoby na 20,00 zł. Nadmieniamy, że 
kontrolujący szczególny nacisk kładą na kontrolę 
pojemników na odpady biodegradowalne i po-
jemniki, gdzie należy wrzucać resztki jedzenia, 
pieluchy jednorazowe itp. Spodziewamy się, że 
takie kontrole będą nieuniknione i coraz częstsze.

Zwracamy się zatem z gorącym apelem o sys-
tematyczne i terminowe dokonywanie opłat za 
mieszkania i garaże, gdyż nie można realizować 
zadań ujętych w planie remontów czy bieżącej 
eksploatacji z hipotetycznie naliczonych wpływów, 
lecz wpływów rzeczywiście uzyskanych.

Czujemy się w obowiązku i pragniemy  
poniżej przypomnieć Państwu,  

że do pojemników:

WRZUCAMY:
karton, tekturę, czaso-
pisma, książki, gazety, 
papierowe torby, bro-
szury, katalogi, gazetki 
reklamowe, zużyte ze-
szyty, papier biurowy, 

koperty, prospekty, foldery.
NIE WRZUCAMY:
tapet, zabrudzonych, zatłuszczonych papierów, 
pieluch, innych artykułów higienicznych, worków 
po cemencie, papieru przebitkowego, kalki oraz 
opakowań wielomateriałowych np. kartonów po 
mleku i sokach.

WRZUCAMY:
butelki (PETy), plasti-
kowe nakrętki, plasti-
kowe opakowania po 
żywności, kosmetykach 
i chemii gospodarczej, 
foliowe worki i rekla-

mówki, pojemniki po wyrobach garmażeryjnych, 
drobny styropian, opakowania wielomateriałowe 
(np. kartony po mleku i sokach), a także puszki 
po żywności, drobny złom żelazny i metali ko-
lorowych, puszki aluminiowe, kapsle z butelek, 
metalowe zakrętki.
NIE WRZUCAMY:
opakowań po olejach przemysłowych, sprzętu 
AGD, rur kanalizacyjnych, paneli, baterii, pro-
duktów z materiału PCV, gumy, puszek po farbach 
i lakierach, drutów oraz styropianu budowlanego 
i wielkoformatowego.

WRZUCAMY:
kolorowe i białe butel-
ki, słoiki po napojach 
i żywności (bez zanie-
czyszczeń innymi mate-
riałami np. metalami) 
oraz szklane opakowa-

nia np. po kosmetykach.
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NIE WRZUCAMY:
szkła zbrojonego, okiennego, samochodowego, 
luster, szkła stołowego (szklanek, kieliszków, tale-
rzy), szkła nietłukącego typu „ARCOROC”, szkła 
kryształowego, żarówek, świetlówek, neonówek, 
porcelany, fajansu, zniczy.

WRZUCAMY:
organiczne odpady 
ogrodowe (trawę, 
liście, rozdrobnione 
gałęzie), gnijące owo-
ce, obierki z warzyw 
i owoców oraz fusy 

z kawy i herbaty.
NIE WRZUCAMY:
resztek jedzenia innych niż warzywa i owoce, 
ziemi oraz darni.

WRZUCAMY:
resztki jedzenia, odpa-
dy higieniczne, zużyte 
ODPADY pieluchy, 
popiół.

W tym miejscu gorąco apelujemy do miesz-
kańców Osiedla o stosowanie się do wskazanych 
wyżej zasad segregacji.

Wywóz odpadów wielkogabarytowych rozwią-
zano włączając go do wnoszonych opłat za wywóz 
nieczystości, natomiast koszty wywozu wymie-
nionych wyżej odpadów obciążają mieszkańców 
remontujących lokale lub eksploatację Osiedla 
w związku z realizowanymi robotami poza loka-
lami. Przed wejściem w życie „ustawy śmiecio-
wej” koszt ten zawarty był w opłacie za wywóz 
nieczystości, a opłata ta na naszym Osiedlu była 
zdecydowanie niższa od obecnie wnoszonych.

Harmonogram wywozu odpadów wielkoga-
barytowych przez MPGK Sp. z o.o. na terenie 
Osiedla znajduje się w gablotach umieszczonych 
na klatkach schodowych. Mając na względzie 
estetykę naszych nieruchomości, w celu unik-
nięcia zalegania „gabarytów”, prosimy o ich 
wyrzucanie co najwyżej 2-3 dni przed plano-
wanym terminem wywozu.

Informujemy ponadto, że składowanie odpadów 
wielkogabarytowych w innym terminie niż wy-
znaczony, jak również składowanie jakichkolwiek 
odpadów poremontowych na terenie Osiedla będzie 
skutkowało obciążeniem kosztami za ich wywóz 
wszystkich użytkowników lokali danej nierucho-
mości. Odpady poremontowe winny być wywożo-
ne na własny koszt i we własnym zakresie przez 
użytkownika lokalu. Istnieje możliwość oddania 
odpadów wielkogabarytowych  indywidualnie 
do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów: http://
odpady.katowice.eu/dla-mieszkancow/gminne-
punkty-zbierania-odpadow/

Przypominamy, iż od czerwca 2017 r. opako-
wania wielomateriałowe (np. po sokach, napojach, 
mleku itp.) winny być umieszczane w pojemnikach 
na plastik.

Administracja współpracowała z Radą Osiedla 
Graniczna, rozwiązując wspólnie bieżące problemy 
mieszkańców zgłaszane do Administracji oraz 
przedstawicielom Rady Osiedla. Były to proble-
my związane z poprawą estetyki wokół posesji, 
sprawy dotyczące osób bezdomnych, łagodzenie 
konfliktów między sąsiedzkich oraz dążenie do 
uregulowania spraw związanych z wynajęciem 
komórek gospodarczych przez lokatorów.

Administracja dążyła do zapewnienia prawidło-
wych warunków zamieszkiwania w Osiedlu przy 
efektywnym wykorzystaniu posiadanych środków 
finansowych i rzeczowych.

Pracownicy Administracji na bieżąco zajmowali 
się weryfikacją faktur pod względem merytorycz-
nym i rachunkowym obciążających kosztowo 
Osiedle za energię elektryczną, wodę,  ciepło, 
konserwację dźwigów, domofonów oraz wykonane 
usługi porządkowe i inne. Administracja prowa-
dziła comiesięczną analizę kosztów i wpływów 
w celu utrzymywania dyscypliny  finansowej.

W rocznym planie gospodarczo-finansowym 
Osiedla Graniczna założono zbilansowanie kosz-
tów z wpływami. Na podstawie wstępnego ze-
stawienia przychodów i kosztów eksploatacji 
za 12 miesięcy 2018 roku przychody na eksplo-
atację (bez centralnego ogrzewania) z bilansem 
otwarcia i po zapłaceniu podatku dochodowe-
go w kwocie 2.549 zł, wyniosły 1.497.835 zł 
- przyjmując ich zgodność z naliczeniami opłat 
eksploatacyjnych. Natomiast koszty eksploatacji 
wyniosły 1.426.142 zł.

Ostateczne dane będą znane w terminie sporzą-
dzenia bilansu, który zgodnie z Ustawą o rachun-
kowości przypada na dzień 31.03.2018 r.

Ww. koszty obejmują wydatki związane z bie-
żącą eksploatacją i utrzymaniem części wspólnych 
budynków i terenów osiedlowych, a także między 
innymi - usług związanych z dostawą mediów (bez 
centralnego ogrzewania), czynnościami wynika-
jącymi z przepisów Prawa Budowlanego (w tym 
art. 62) i obowiązków Zarządcy Nieruchomości.

W roku 2018 na podane wyżej roczne koszty 
eksploatacji lokali mieszkalnych złożyły się  na-
stępujące  wydatki:

1.  Zużycie energii  elektrycznej  (poza mieszka-
niem)                   33.554 zł

2.  Zużycie wody  i  odprowadzenie  ścieków
 437.563 zł
3.  Wywóz nieczystości               136.089 zł
4.  Konserwację  dźwigów                 22.718 zł
5.  Konserwację  domofonów                 9.370 zł
6.  Eksploatację  gniazd RTV                14.645 zł
7.  Usługi  gospodarzy               104.430 zł
8.  Koszty legalizacji wodomierzy        14.100 zł
9.  Koszty Administracji               226.223 zł
10. Odczyty wody                    6.233 zł
11. Inne koszty utrzymania budynków 

373.470 zł
 w tym między innymi:
l  praca konserwatorów                 73.970 zł
l  podatki i opłaty lokalne                 67.807 zł
l  ubezpieczenia rzeczowe                 12.657 zł
l  pielęgnacja zieleni, odśnieżanie       55.861 zł
l koszty rocznych i doraźnych kontroli
 26.614 zł
 (stanu technicznego budynków, instalacji 

ppoż., elektrycznej, przewodów kominowych 
i szczelności instalacji gazowej)

l  pozostałe koszty               136.561 zł
 (dezynsekcji, deratyzacji, usprawnienie dzia-

łania wentylacji w mieszkaniach, usuwanie 
dewastacji, usuwanie awarii itp.)

Koszty eksploatacji lokali użytkowych i garaży 
wyniosły odpowiednio: 11.371 zł i 11.585 zł.

W 2018 roku koszty i wpływy na eksploatacji 
dla lokali użytkowych, bilansowały się, nie za-
chodziła więc konieczność  regulacji wysokości 
stawki opłaty eksploatacyjnej.

Oprócz pokrywania kosztów bieżącej działalno-
ści w 2018 roku na usuwanie dewastacji w Osiedlu 
Graniczna wydano kwotę 391 zł.

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000 450 000

konserwacja domofonów

energia elektryczna

wywóz śmieci

koszty Administracji

legalizacja wodomierzy

inne koszty

9370

14645

33554

437563

136089

104430

226223

22718

14100

6233

373470

KOSZTY  EKSPLOATACJI  PONIESIONE 
NA OSIEDLU GRANICZNA W  2018 r.



  12                                                                        WSPÓLNE SPRAWY OSIEDLA GRANICZNA

(Dokończenie ze str. 11)

SPRAWOZDANIE ADMINISTRACJI OSIEDLA  
GRANICZNA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

I SPOŁECZNO-KULTURALNEJ ZA 2018 ROK

Dla zespołu budynków „Mały Staw” w za-
kresie eksploatacji części zasiedlonych koszty 
i przychody wyniosły odpowiednio: 435.942 zł 
i 450.182 zł. Po zapłaceniu podatku dochodowego 
w wysokości 178 zł i z uwzględnieniem bilansu 
otwarcia 2018 r. w wysokości (-) 15.033 zł, rok 
2018 zakończył się wynikiem ujemnym netto 
w wysokości (-) 971 zł. Na ww. roczne koszty 
eksploatacji zasobów Osiedla „Mały Staw” złożyły 
się następujące wydatki:

1.   Energia  elektryczna                 54.625 zł
2.   Koszty  zarządzania                 50.021 zł
3.   Inne  koszty                               100.621 zł
4.   Zimna  woda                                 82.487 zł
5.   Wywóz  nieczystości                 21.154 zł
6.   Usługi  gospodarzy                 29.940 zł
7.   Odczyty  wody              7 zł
8.   Konserwacja  gniazd  RTV     345 zł
9.   Konserwację  domofonów  2.607 zł
10. Konserwacja  dźwigów                 37.218 zł
11.  Legalizacja wodomierzy                 14.626 zł
12. Eksploatacja  miejsc  postojowych   42.248 zł

Obowiązek uiszczania opłat na pokrycie kosztów 
eksploatacji dotyczy w równej mierze wszystkich 
użytkowników lokali co jest uzasadnione faktem 
zamieszkiwania lub posiadania w swej dyspozycji 
konkretnych lokali oraz korzystania z dostawy 
mediów i usług, dla których w większości Spół-
dzielnia jest zbiorowym odbiorcą i darmowym 
inkasentem opłat przekazywanych dostawcom 
mediów. Koszty eksploatacji i mediów zależą 
więc zarówno od tych, którzy regularnie i termi-
nowo wnoszą opłaty za lokale, jak i tych którzy 
płatności wnoszą z opóźnieniem wynoszącym 
– od kilku dni do - w skrajnych przypadkach - 
kilkunastu miesięcy.

Każda zwłoka we wnoszeniu opłat powoduje 
zakłócenia płynności finansowej Osiedla i Spół-
dzielni oraz pogarsza możliwość terminowego 
regulowania zobowiązań Spółdzielni wobec do-
stawców mediów, usługodawców, a także zobowią-
zań podatkowych i innych, wynikających z umów 
zawartych w imieniu wszystkich użytkowników. 

Zadłużenie użytkowników zasobów Osiedla 
Graniczna wobec Spółdzielni z tytułu nie wno-
szenia opłat na dzień 31.12.2018 roku ogółem 
wyniósł 108.666,33 zł, w tym:

l  zaległości bieżące            78.655,00 zł
l  zaległości zasądzone                   14.387,53 zł
l  zaległości sporne            15.623,80 zł

Stan zaległości w opłatach wyłącznie za lokale 
mieszkalne naszego Osiedla wyniósł 106.489,68 zł 

co w przeliczeniu na jedno mieszkanie wynosi 
265,56 zł.

Zadłużenie zespołu budynków „Mały Staw” 
wobec Spółdzielni z tytułu niewnoszenia opłat 
na dzień 31.12.2018 r. ogółem wyniósł 29.879,12 
zł, w tym:

l zaległości bieżące            24.491,81 zł
l zaległości sporne              5.387,31 zł

Administracja Osiedla Graniczna wspólnie 
z Radą Osiedla w ramach prowadzonych w Spół-
dzielni kompleksowo działań windykacyjnych, 
podejmuje zdecydowane, zgodne z kompetencjami 

działania interwencyjne, zmierzające do zmniej-

szenia zaległości. Osoby zalegające z opłatami są 

systematycznie zapraszane na rozmowy - celem 

zdeklarowania się co do spłaty zadłużeń. W za-

leżności od składanych wyjaśnień i deklaracji, 

Rada Osiedla poprzez opinie decyduje o dalszym 

toku postępowania tj. wnioskuje przeprowadzanie 

rozmów przez Zarząd o stworzenie dodatkowych 

możliwości uregulowania zaległości w ratach lub 

podjęcie decyzji o skierowanie sprawy na drogę są-

dową. Coraz szerzej wykorzystywana jest też droga 

windykacyjna prowadzona na zlecenie Spółdzielni 

L.p. Budynek

1 2 3 4 5 6 7

1 Graniczna 63, a, b, c 159 47 186,37 zł 3,33 zł

2 Graniczna 19 45 16 172,97 zł 4,50 zł

3 Graniczna 25 a, b, c 22 10 783,56 zł 14,29 zł

4 Floriana 18, 20, 22 43 12 440,59 zł 8,07 zł

5 Krasińskiego 26, 28 51 16 94,49 zł 1,62 zł

6 Paderewskiego 14, 16 30 11 699,88 zł 14,31 zł

7 Francuska 70 b 51 14 138,71 zł 2,66 zł

Razem 401 126 265,56 zł 5,01 zł

Liczba
lokali

mieszkalnych
w budynku

Liczba
lokali

mieszkalnych
zalegających

z opłatami

Zaległości
ogółem

Zaległość
średnia na

1 mieszkanie

Zaległość średnia
na m2

powierzchni
mieszkalnej

29 632,30 zł

7 783,44 zł

17 238,42 zł

18 945,55 zł

4 819,15 zł

20 996,40 zł

7 074,42 zł

106 489,68 zł

STAN ZADŁUŻENIA TYLKO LOKALI MIESZKALNYCH  
W POSZCZEGÓLNYCH BUDYNKACH OSIEDLA GRANICZNA
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SPRAWOZDANIE ADMINISTRACJI OSIEDLA  
GRANICZNA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

I SPOŁECZNO-KULTURALNEJ ZA 2018 ROK
przez firmy zewnętrzne (na koszt dłużników) 
mające większą możliwość oddziaływania na za-
dłużonych i ich rodziny, ujawniania posiadanego 
majątku, a także wpisu do rejestru zadłużonych.

DZIAŁALNOŚĆ REMONTOWA   
W 2018 ROKU

Dla zespołu budynków „Mały Staw” w 2018 

r. wpływy funduszu remontowego część „B” 

łącznie z bilansem otwarcia w wysokości 63.235 
zł, wyniosły 125.655 zł.

W 2018 roku poniesiono koszty na następu-

jące prace:

l  wymiana lin nośnych w dźwigach osobowych 

Pułaskiego 24, 34, 36        koszt 34.838 zł
l  wykonanie fragmentu chodnika pomiędzy 

zespołem budynków „Mały Staw” a Osiedlem 

Paderewskiego                            koszt 886 zł
l  naprawa bramy garażowej w budynku Puła-

skiego 28-30                              koszt 270 zł
Dla Osiedla Graniczna według naliczeń wy-

nikających z opłat miesięcznych z lokali  miesz-

kalnych, użytkowych oraz garaży po doliczeniu 

bilansu otwarcia roku, wpływy na część „B”  

funduszu remontowego w 2018 roku wyniosły 

467.146 zł
W 2018 roku pokryte zostały koszty robót re-

montowych w łącznej wysokości 176.206 zł na 

które składały się następujące wydatki:

1. Wymiana  stolarki  okiennej         20.953 zł
l refundacja kosztów wymiany okien dokona-

nych przez lokatorów                20.953 zł

2.   Dźwigi                  39.148 zł
l wymiana falownika w dźwigu Graniczna 63 

17.280 zł

l wymiana prowadnic, enkodera silnika, płyty 

głównej tablicy sterownej oraz suwaków ka-

binowych dźwigu Graniczna 63a     16.278 zł

l wymiana mechanizmu otwierania drzwi dźwi-

gu Krasińskiego 28                    2.186 zł

l wymiana zasilacza oraz styczników dźwigu 

Krasińskiego 26                   3.404 zł

3.  Roboty  dekarskie                 72.469 zł
l remont kominów i pokrycia dachowego Flo-

riana 18-22, Krasińskiego 26-28      70.167 zł

l naprawa pokrycia dachowego garażu nr 1 

Francuska 70b                                    2.302 zł

4.   Inne  roboty                                     38.276 zł
l remont nawierzchni i izolacji nad garażem nr 

5 Krasińskiego 26                 15.667 zł
l naprawa orynnowania nad mieszkaniem 

14 w budynku Paderewskiego 14, naprawa 
orynnowania na ścianie szczytowej budyn-

ku Graniczna 25a, naprawa sufitu balkonu 

w mieszkaniu 5 budynku Paderewskiego 16 

22.608 zł

5.  Odpis na fundusz interwencyjny          5.360 zł

W ramach wieloletniej Strategii Ekonomicznej 

z funduszu remontowego część „A” realizowane 

są remonty obejmujące działania termomoder-

nizacyjne, energooszczędne i modernizacyjne. 

W Tabeli powyżej przedstawiono salda na dzień 

31.12.2018 r. z podziałem na budynki Osiedla 

Graniczna i zespołu budynków „Mały Staw”.

DZIAŁALNOŚĆ   

SPOŁECZNO-KULTURALNA W 2018 R.

Środki zgromadzone na działalność społeczno-

kulturalną w 2018 roku wraz z bilansem otwarcia  

roku stanowiły kwotę 35.265 zł. Na zorganizowa-

nie różnych form działalności z posiadanej kwoty 

wydano 7.368 zł.

WYKONANIE  RZECZOWO-FINANSOWE 
PRAC  REMONTOWYCH  W  2018 R.  NA  OSIEDLU  GRANICZNA

wymiana stolarki okiennej  20.953 zł

remonty dźwigów  39.148 zł

roboty dekarskie 72.469 zł

roboty nieplanowane  38.276 zł

odpis na fundusz interwencyjny 5.360 zł

1.  okolicznościowe paczki  dla  30  seniorów 
koszt 4.978 zł

2.  zakup  biletów  do  NOSPR-u 
koszt 990 zł

 udział  45  osób

3.  Mikołajki  dla  10  dzieci        koszt 1.400 zł
Impreza Mikołajkowa dla dzieci została zorga-

nizowana wspólnie z Osiedlem Ścigały. Wzięło 

w niej udział 10 dzieci z naszego Osiedla.

Z oferowanych w ramach działalności spo-

łeczno-kulturalnej imprez, mają możliwość  

skorzystania wszyscy mieszkańcy (członkowie 

i nie członkowie) wnoszący na bieżąco opłaty 

za swoje lokale.

W tym miejscu zachęcamy wszystkich miesz-
kańców Osiedla Graniczna do większego udziału 
w działalności społeczno-kulturalnej i liczniejsze 
uczestnictwo w imprezach organizowanych przez 
Administrację Osiedla, Kluby Osiedlowe oraz 
Dział Społeczno-Kulturalny KSM.

Adres budynku

1 2 3 4 5 6
Floriana 18-22, Krasińskiego 26-28 113,10
Paderewskiego 14-16 38,85
Pułaskiego 24-26 0 12,82 902,08
Pułaskiego 32-34 0 10,01 660,45
Pułaskiego 28-30 0 8,56 565,11
Pułaskiego 36-38 0 7,84 517,08
Francuska 70b -26,63
Graniczna 19, 25 -175,86
Graniczna 63-c -59,09
RAZEM -12,47 -703,17

Razem koszty 
za lata 

1992 -2018

Wpływy z 
odpisów za lata 

1997-2018*
Saldo
(3-2)

Saldo na 1 m2 
p.u.m.

Średnie saldo 
statystyczne 

na 1 lokal

1 403 899 2 005 957 602 058 6 404,87
487 331 544 334 57 003 1 900,09

27 062 27 062
21 135 21 135
18 083 18 083
16 547 16 547

1 056 850 985 993 -70 857 -1 389,36
1 615 667 1 099 111 -516 556 -7 709,79
3 880 302 3 355 256 -525 046 -3 302,17
8 444 049 8 073 478 -370 572

*uwzględnia środki przeksięgowane z fund. rem. cz. „B” i fund. Interwencyjnego
Zestawienie nie uwzględnia kosztów wymiany wodomierzy i podzielników c.o.
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PROJEKT ZAŁOŻEŃ DZIAŁALNOŚCI  
GOSPODARCZEJ OSIEDLA GRANICZNA 

NA 2019 ROK
PLANOWANE KOSZTY EKSPLOATACJI  

OSIEDLA GRANICZNA W 2019 R.
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442 002 zł

137 263 zł

ZAŁOŻENIA DZIAŁALNOŚCI  
EKSPLOATACYJNEJ NA 2019 ROK

Projekt założeń ekonomiczno-gospodarczych 
Osiedla Graniczna na rok 2019 przewiduje zbi-
lansowanie kosztów z wpływami, z jednoczesnym 
uwzględnieniem zadłużenia w opłatach przy-
padających na eksploatację. Przyjęto, iż przy-
chody (bez centralnego ogrzewania) wynosić 
będą 1.528.960 zł - przyjmując ich zgodność 
z naliczeniami opłat eksploatacyjnych od lokali 
mieszkalnych, lokali użytkowych i garaży. Plan 
wydatków związanych z eksploatacją (również bez 
centralnego ogrzewania) zamyka się w Osiedlu 
w skali roku kwotą 1.583.980 zł.

Przewidywane koszty określono na poziomie 
znanych w momencie planowania danych oraz 
zapowiadanych (i częściowo znanych) nowych  
cen mediów oraz różnych podatków, opłat i świad-
czeń ustalanych poza Spółdzielnią przez inne 
uprawnione podmioty gospodarcze i publiczne.

Na koszty eksploatacji w sposób zasadniczy 
wpływają też działania wymuszone koniecznością 
dostosowania się do obowiązków wynikających 
z przepisów mających na celu zapewnienie odpo-
wiednich warunków bezpiecznego zamieszkiwania 
w budynkach i użytkowania lokali. Przykładowo 
Prawo Budowlane nakłada obowiązek okresowych 
przeglądów i kontroli budynków, budowli i urzą-
dzeń technicznego wyposażenia.

Dlatego w ramach tych kosztów przewidziano 
przeprowadzenie następujących obowiązkowych 
przeglądów i kontroli:
l  kontrolę stanu technicznej sprawności obiek-

tów,
l  kontrolę szczelności instalacji i urządzeń 

gazowych wraz z usunięciem ujawnionych 
w budynkach usterek,

l  kontrolę stanu technicznego przewodów wen-
tylacyjnych i spalinowych wraz z niezbędnym 
czyszczeniem we wszystkich budynkach,

l  prace polegające na dezynfekcji, dezynsekcji 
i deratyzacji,

l  przegląd stanu i pielęgnacji zieleni.

W planowanych kosztach eksploatacji na 2019 
rok przyjęto następujące wydatki:
l energia elektryczna                 40.000 zł
l zarządzanie i administrowanie budynkami 

315.880 zł
l usługi gospodarzy               128.609 zł
l opłata za podstawowy sygnał RTV  14.975 zł
l konserwacja domofonów                   9.166 zł
l dźwig - konserwacja                 15.441 zł
l świadczenia i usługi komunalne:

– zimna woda i odprowadzenie ścieków
 442.002 zł
– wywóz nieczystości stałych          137.263 zł
– odczyty wody                    4.979 zł
– pozostałe koszty operacyjne dot. całego Osie-

dla                                 31.000 zł
– inne koszty eksploatacji i utrzymania nieru-

chomości                430.440 zł

 w tym m. in.:

l podatki i opłaty lokalne                 76.789 zł
l pielęgnacja zieleni                36.921 zł
l usługi kominiarskie                  9.438 zł
l ubezpieczenia rzeczowe                 12.658 zł
l kontrola szczelności instalacji gazowych
 8.870 zł
l deratyzacja, dezynfekcja                 10.019 zł

Dla zespołu budynków „Mały Staw” wpływy 
na fundusz remontowy „B” w roku 2019 z bilan-
sem otwarcia wynosić będą 181.592 zł. Środki te 
będą przeznaczone na wykonanie robót awaryj-
nych. Budynki podlegają corocznym przeglądom 
okresowym wynikającym z Prawa Budowlanego. 
Zauważane usterki przyjmowane są do bieżą-
cej realizacji.

W zespole budynków „Mały Staw” przewi-
dywane wpływy na eksploatację podstawową dla 

lokali mieszkalnych i garaży wyniosą 551.900 zł 
(w tym legalizacja wodomierzy),  koszty natomiast 

486.150 zł.

ZAŁOŻENIA DZIAŁALNOŚCI 

REMONTOWEJ NA 2019 ROK

Projekt założeń planu remontowego dla Osiedla 

Graniczna został sporządzony w oparciu o znajo-

mość potrzeb remontowych Osiedla wynikającą 

z przeglądów stanu technicznego zasobów i infra-

struktury. Uwzględnia on najczęściej występujące 

awarie urządzeń i instalacji, a także posiadane 

możliwości finansowe.

W roku 2019 akumulacja środków finansowych 

uzyskanych z odpisów na fundusz remontowy 

część „B” w łącznej wysokości wynosi 728.230 

zł. Kwota ta uwzględnia bilans otwarcia na dzień 

1.01.2019 r. w wysokości 290.940 zł oraz udział 

użytkowników lokali w koszcie wymiany stolarki 

okiennej w wysokości 12.500 zł. Ww. kwota zo-

stała pomniejszona o 51.060 zł w związku z prze-

sunięciem środków na fundusz remontowy część 

„A” z tytułu przyspieszenia spłaty zobowiązań 

oraz o kwotę 31.370 zł przeznaczoną na pokrycie 
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PROJEKT ZAŁOŻEŃ DZIAŁALNOŚCI  
GOSPODARCZEJ OSIEDLA GRANICZNA 

NA 2019 ROK
części kosztów robót dodatkowych poniesionych 
z funduszu remontowego część „A”.

Na posiedzeniu Rady Osiedla Graniczna w dniu 
21.11.2018 roku został przyjęty projekt planu  
remontów na 2019 rok, w którym przewiduje się 
wykonanie robót na  kwotę 595.360 zł.

Proponowany rzeczowo-finansowy zakres planu 
remontów obejmuje następujące zadania:

1.  Wymiana stolarki okiennej na kwotę 
50.000 zł.

l realizowana przez Spółdzielnię i refundacje 
dla mieszkańców.

2.  Roboty dekarskie na kwotę         200.000 zł
l naprawa dachów Floriana 18-22 i Krasińskiego 

26–28 – kontynuacja z 2018 r.
3.  Roboty malarskie na kwotę         150.000 zł
l remont klatek Paderewskiego 14 – 16, Fran-

cuska 70b.
4.  Mała architektura na kwotę         50.000 zł
l naprawa chodników na całym Osiedlu Gra-

niczna.
5.  Remonty dźwigów na kwotę         90.000 zł
6.  Roboty nieprzewidziane na kwotę 

50.000 zł
7.  Odpis na fundusz interwencyjny na kwotę  

5.360 zł

ZAŁOŻENIA DZIAŁALNOŚCI  
SPOŁECZNO-KULTURALNEJ  

NA 2019 ROK

W roku 2019 na działalność społeczno-kul-
turalną przewiduje się pozyskać kwotę 49.960 
zł.  Fundusze te pozyskujemy w wyniku opłat 
członków wnoszonych według stawki 0,05 zł/m2  
mieszkania oraz najemców lokali użytkowych 
według stawki 0,30 zł/m2 powierzchni lokalu,  
łącznie z bilansem otwarcia roku.

Zgodnie z przyjętym projektem planu środki te 
zostaną przeznaczone na:

l  organizację 2 wycieczek dla 40 osób (II  kwar-
tał)                                 14.400 zł

l wyjście na koncert   3.500 zł
l  dofinansowanie do biletów II kwartał 

1.780 zł
l  pokrycie kosztów  paczek dla seniorów dla 

30 osób (IV kwartał)                  5.000 zł
l organizacja  Mikołaja (IV  kwartał) 
 3.000 zł
l  dofinansowanie do biletów IV kwartał 

1.780 zł
l formy pomocowe zaplanowana kwota (dofi-

nansowanie do obiadów w szkole dla 5 dzieci 
oraz pomoc osobom w trudnej sytuacji  mate-
rialnej II - IV kwartał)                       2.500 zł

l dofinansowanie  zewnętrzne (w tym na zor-

ganizowanie paczek dla 6 dzieci oraz dofi-

nansowanie do kolonii i zimowisk)

2.000 zł

l dofinansowanie  wewnętrzne dla mieszkańców 

z naszego Osiedla uczestniczących  imprezach 

organizowanych przez Kluby Spółdzielcze  

KSM                                                        4.000 zł

l zaplanowano odpłatność  od  mieszkańców:

 a) na wycieczki                                   9.600 zł

 b) do biletów                                     2.400 zł

Przedstawiając Państwu projekt założeń dzia-

łalności gospodarczej oraz społeczno-kulturalnej 

Osiedla Graniczna oraz Osiedla „Mały Staw” na 

rok 2019 oczekujemy współpracy w trakcie jego 

realizacji poprzez bieżące zgłaszanie spostrzeżeń, 

wniosków i uwag. Będą one pomocne w procesie 

zarządzania, jak i konstruowania planów gospo-

darczo-finansowych.

Projekty planów działania na 2019 r. Admi-
nistracji Osiedla Graniczna zostały opracowane 
na bazie znanych zewnętrznych i wewnętrznych 
uwarunkowań prawnych, gospodarczych i finanso-

(Dokończenie na str. 16)
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wych (szczególnie uzależnionych od regularnego 

wnoszenia opłat miesięcznych za lokale). Ewentu-

alna zmiana tych uwarunkowań może mieć wpływ 

na zakres i tempo realizacji zamierzonych i ujętych 

w przyszłym planie gospodarczo-finansowym 

Administracji na 2019 rok, celów.

Zebranie Osiedlowe Osiedla Graniczna, które 

odbyło się w dniu 1 marca 2018 roku przyjęło 

do realizacji następujące wnioski:

WNIOSEK NR 1

– Spowodować ograniczenie dostępu osobom 

postronnym do nieruchomości Graniczna 19  

i 25 a, b, c.

– Wniosek w trakcie realizacji.

WNIOSEK NR 2

– Zbadać i ocenić stan pionów wodno-kanaliza-

cyjnych w budynku przy ulicy Floriana 18, 20, 22.

– Stan pionów jest dobry. Ewentualna wy-

miana nastąpi w przypadku awarii.

WNIOSEK NR 3

– Wystąpić do Prezydenta Miasta Katowice 

o remont dróg i chodników w rejonie ulic Puła-

skiego-Floriana-Krasińskiego-Paderewskiego.

– Na wniosek KSM został już wyremontowa-

ny chodnik wzdłuż ulicy Paderewskiego oraz 

droga  wzdłuż ulicy Floriana. Pozostałe prace 

Miasto Katowice ma w planach na 2019 rok.

WNIOSEK NR 4

– Przygotować kosztorys wymiany na koryta-

rzach płytek PCV na inny rodzaj podłoża w bu-

dynku  Graniczna 63, a, b, c.

Przedkładając niniejsze sprawozdanie dzięku-

ję tą drogą Zarządowi Katowickiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej za całoroczną współpracę.

Dziękuję Radzie Osiedla Graniczna za współ-

pracę oraz wsparcie i pomoc w rozwiązywa-

niu problemów.

Dziękuję również pracownikom Administracji 

Osiedla Graniczna za zaangażowanie oraz pro-

fesjonalne podejście w wykonywaniu zadań 

i obowiązków.

Kierownik 
Osiedla Graniczna
mgr inż. ZYTA KOPEĆ

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WNIOSKÓW 
PRZYJĘTYCH PRZEZ ZEBRANIE OSIEDLOWE  

W DNIU 1.03.2018 ROKU
– W związku z kumulacją środków finanso-

wych na wykonanie parkingu przy budynku 

Graniczna 63, a, b, c, wymiana płytek PCV 

w przedmiotowym budynku zostaje odłożona 

do realizacji w późniejszym terminie.

WNIOSEK NR 5

– Rozważyć możliwość dołożenia czytnika kart/

pastylek z opcją wejścia kodem w celu odciążenia  

zamków mechanicznych w drzwiach wejściowych 

na całym Osiedlu Graniczna.

– Sprawa zostanie rozpatrzona do realiza-

cji w miarę posiadanych środków finanso-

wych Osiedla.

Kierownik

Osiedla Graniczna

mgr inż. ZYTA KOPEĆ


