
WSPÓLNE SPRAWY OSIEDLA GWIAZDY                                                                                               1

WSPÓLNE
SPRA WY IS

SN
 1

2
3
2
–
5
9
2
9

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

Zarząd Katowickiej Spółdzielni  Mieszkaniowej  

zawiadamia, że Zebranie Osiedlowe 

Osiedla GWiaZdY

odbędzie się w środę,16 grudnia 2015 r. 

o godz. 1600  w Szkole Podstawowej Nr 2 

przy al. Roździeńskiego 82 w Katowicach

OKRESOWE SpRaWOzdaniE zaRzĄdU
KaTOWiCKiEJ SpÓŁdziELni MiESzKaniOWEJ

z dziaŁaLnOŚCi W 2015 ROKU

pORzĄdEK ObRad
zEbRania OSiEdLOWEgO 

(Ciąg dalszy na str. 2)

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

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

3.	 Zgłaszanie	kandydatów	do	Rady	Osie-
dla	KSM.

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

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

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

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

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

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

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

11.	Zakończenie	Zebrania.
	 ZARZĄD		KATOWICKIEJ		
	 SPÓŁDZIELNI		MIESZKANIOWEJ
Zgodnie	z	§	12	ust.	1	Regulaminu	Zebrań	

Osiedlowych	KSM:	„Przebieg	posiedzenia	może	
być	nagrywany	bądź	filmowany,	a	następnie	
rozpowszechniany	tylko	po	wcześniejszym	
uprzedzeniu	uczestników	Zebrania	i	po	wy-
rażeniu	zgody	przez	wszystkich	uczestników	
Zebrania.	Zastrzeżenie	powyższe	nie	dotyczy	
nagrywania	i	filmowania	do	celów	dokumen-
tacyjnych	Spółdzielni”.

budynki i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej  

250.295 tys. zł, tj. 93,04%

grunty własne i prawa 
wieczystego użytkowania 17.304 

tys. zł, tj. 6,43%

pozostałe środki trwałe 
(dźwigi 

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

Wykres nr 1
Struktura wartości majątku trwałego kSm w 2015 roku

Szanowni Spółdzielcy!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wykres nr 2
Struktura członków kSm w 2015 roku 

członkowie oczekujący 
- 633  tj . 3,85%

członkowie zamieszkali 
- 14.269 tj . 86,70%

członkowie posiadający 
osobowość prawną i inni 

- 1.555 tj . 9,45%

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

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

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

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

Roczne sprawozdanie finansowe Za-
rządu, jak co roku, zostanie sporządzone 
po zamknięciu roku obrachunkowego 
i poddane będzie badaniu przez biegłych 
rewidentów księgowych wybranych przez 
Radę Nadzorczą KSM, a ich ocena znaj-
dzie potwierdzenie wydaniem stosownej, 
wymaganej przepisami o rachunkowości, 
opinii wraz z raportem po zakończeniu 
badania. Dokumenty te zostaną przed-
stawione Spółdzielcom wraz z materia-
łami sprawozdawczymi przed Walnym 
Zgromadzeniem w I półroczu 2016 roku.

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

i. Majątek trwały

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

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

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

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

Pomimo występowania w bieżącym 
działaniu niekorzystnych uwarunkowań 
zewnętrznych i wewnętrznych wszystko 
wskazuje na to, że naszej Spółdzielni uda 
się podsumować mijający rok relatywnie 
pozytywnymi wynikami, jak również od-
notować zauważalną poprawę poziomu 
utrzymania zarządzanych przez Spół-
dzielnię zasobów mieszkaniowych. 

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

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

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

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

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

ii. Sprawy członkowSkie 

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

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

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

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

n  per saldo liczba członków zmniejszyła 
się o 293.

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

iii. GoSpodarka zaSobaMi 
MieSzkaniowyMi

Na zasoby mieszkaniowe Spółdzielni 
(łącznie własne i mienie wyodrębnione 
pozostające w zarządzie Spółdzielni z ty-
tułu współwłasności), składają się: 345 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
o 19.073 mieszkaniach, 3 domki jednoro-
dzinne, 860 garaży wolno stojących i 26 
wolno stojących pawilonów handlowych. 
Zarządzanie i administrowanie zasobami 
prowadzone jest w oparciu o 17 osiedli, 
wyodrębnionych organizacyjnie i eko-
nomicznie (z 16 administracjami) oraz 
Centrum Zarządzająco-Usługowe, zwa-
ne dalej „Centrum” przy wykorzystaniu 
również strukturalnie wyodrębnionych 
dla realizacji określonych zadań (usług) 
specjalistycznych oraz działających na 
wewnętrznym rozrachunku gospodarczym 
czterech Zakładów Celowych. 

Liczbę mieszkań w poszczególnych 
osiedlach przedstawia wykres nr 3 
na str. 3.

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

Liczba LokaLi mieSzkaLnych w oSiedLach kSm w 2015 roku

Wykres nr 4
Struktura koSztów goSpodarki 

zaSobami mieSzkaniowymi kSm w 2015 roku

(Ciąg dalszy na str. 4)

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

z funduszu remontowego
część " B" )

19,48%

koszty eksploatacj i  
51,86%

koszty energii cieplnej
28,66%

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

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

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

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

została na podstawie wykonania za trzy 
kwartały br. z doszacowaniem wielkości 
(odpowiednio) za IV kwartał br. i przed-
stawia się następująco:
1.  eksploatacja podstawowa
–  koszty i wpływy dotyczące eksploatacji 

zasobów mieszkalnych (bez kosztów 
ciepła i podgrzania wody):

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

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

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

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

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

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

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

28,66% kosztów gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi Spółdzielni,

n  wpływy zaliczkowe (do rozliczenia) 
– 29.123.170 zł (wysokość zaliczek 
wynika z indywidualnego zużycia cie-
pła w lokalach w poprzednim okresie 
rozliczeniowym i jest ustalana dla 
każdego lokalu odrębnie, łączna suma 
wynika z naliczeń memoriałowych,  
tj. bez uwzględnienia zaległości w opła-
tach),

n  wynik statystyczny netto (różnica 
między kwotą wpłat zaliczkowych 
do rozliczenia i wysokością poniesio-
nych w roku kalendarzowym kosztów 
rzeczywistych – wg faktur) wyniesie 
w rachunku ciągnionym, tj. uwzględ-
niając bilans otwarcia oraz podatek 
dochodowy: (-) 2.604.880 zł.

3.  remonty
–  koszty remontów bieżących i wpły-

wy są odnoszone i rozliczane w ra-
mach funduszu remontowego część 
„B” i omówione w części dotyczącej 
gospodarki remontowej.



  4                                                                        WSPÓLNE SPRAWY OSIEDLA GWIAZDY

SpRaWOzdaniE zaRzĄdU KSM
(Ciąg dalszy ze str. 3)

Wykres nr 5
Struktura wpływów (naLiczonych) goSpodarki  

zaSobami mieSzkaniowymi kSm w 2015 roku

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

w opłatach za LokaLe w 2015 roku

wpływy na remonty  
i konserwacje (finansowane  

z funduszu remontowego 
część " B" )

17,44%

wpływy na eksploatację 
54,10%

zaliczki na koszty ciepła
28,46%
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Gospodarka remontowa prowadzona 
była w oparciu o stosowne plany przyjęte 
przez właściwe statutowo organy Spół-
dzielni (Rady Osiedli, Rada Nadzorcza 
i Walne Zgromadzenie) i odpowiednie 
regulaminy wewnętrzne oraz w powiąza-
niu z obowiązującą dla całej Spółdzielni 
Strategią Ekonomiczną. Zakres finansowy 
i rzeczowy rocznych wydatków funduszu 
określiła Rada Nadzorcza na podstawie 
planów wycinkowych przyjętych przez 
Rady Osiedla, a akceptowało Walne Zgro-
madzenie odbyte w częściach w dniach 
17 i 18 czerwca 2015 roku.

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

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

n  Centrum Zarządzająco-Usługowe – 
w zakresie gospodarowania fundu-
szem remontowym część „A” w ramach 
zakreślonych przez Walne Zgroma-
dzenie w uchwale, uszczegółowionej 
dla konkretnego roku, wieloletniej 
Strategii Ekonomicznej. Stawkę od-
pisu na tę część funduszu remonto-
wego w zakresie dotyczącym działań 
termomodernizacyjnych i moderni-
zacyjnych oraz działań energoosz-
czędnych uchwala Rada Nadzorcza 
Spółdzielni. Wysokość stawki doty-

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

W finansowanych z funduszu remon-
towego część „A” odbiorach robót wyko-
nywanych w poszczególnych osiedlach 

uczestniczą obok przedstawicieli „Cen-
trum” przedstawiciele administracji i Rad 
Osiedli. 

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

remontowego część „b”:
n  koszty poniesione ogółem 20.796.950 

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

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

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

   

(Ciąg dalszy na str. 6)

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

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

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

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

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

Z funduszu remontowego część „A” finan-
sowane były prace określone dla roku 2015  
w Strategii Ekonomicznej oraz zatwier-
dzonym na ten rok planie remontów, 
a w szczególności są to: modernizacja 
istniejących dociepleń i moderniza-
cja infrastruktury, remonty c.o. oraz  
w formie częściowego dofinansowania 
– remonty kapitalne dźwigów w bu-
dynkach. Uwzględniono tu po stronie 
wydatków także założoną w planie 
spłatę wymagalnych w tym okresie rat 
kredytowych (związanych z finansowa-
niem robót zrealizowanych w osiedlach  
w latach minionych) ze środków tego 
funduszu. 

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

iV. zaleGłości w opłatach 
i windykacja  

należności Spółdzielni

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n  dokonano 11 wpisów do Krajowego 
Rejestru Długów,

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

n  wszczęto 10 pozwów o eksmisję z lo-
kalu,

n  skierowano do sądu 11 wniosków 
o stwierdzenie nabycia spadku w celu 
ustalenia uprawnionych do spółdziel-
czych własnościowych praw do lokali 
lub własności lokali,

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

V. inweStycje
 
W 2015 roku Spółdzielnia kontynu-

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

 

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

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

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

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

3. Wynik roku " 7 710 610 3 061 805

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

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

Prognoza wykonania funduszu remontowego część "A" za 12 miesięcy 2015 r.
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SpRaWOzdaniE zaRzĄdU KSM
(Ciąg dalszy ze str. 5)

Wykres nr 7
Struktura udziału Sprzedaży uSług  

poSzczegóLnych zakładów ceLowych kSm  
w ich Sprzedaży ogółem w 2015 roku

Zakład Ciepłowniczy
61,35%

Serwis Techniczny
22,13%

Zakład Usług Parkingowych
14,78%

Mieszkaniowe Biuro 
Pośrednictwa

1,74%

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

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

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

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

Vi. działalność GoSpodarcza

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

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

Vii. inforMacja o pracy  
zarządu i centruM  

zarządzająco-uSłuGoweGo  
katowickiej Spółdzielni  

MieSzkaniowej

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

rządu, dyrektor Spółdzielni,
n mgr urszula Smykowska – zastępca 

prezesa Zarządu, zastępca dyrektora 

ds. Ekonomiczno-Księgowych, Głów-
ny Księgowy,

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

Obowiązki Zarządu wynikające z posta-
nowień Statutu KSM były wykonywane 
na bieżąco. Zarząd odbył 49 protokoło-
wanych posiedzeń i podjął 392 uchwały, 
ponadto przygotował kompleksowo Walne 
Zgromadzenie (odbyło się w 2 częściach  
– 17 i 18 czerwca 2015 roku). 

Do stałych zagadnień rozpatrywanych 
kolegialnie przez Zarząd należały: sprawy 
członkowsko-mieszkaniowe (cotygodnio-
wo) oraz bieżąca analiza, monitoring, 
ocena realizacji zadań i wyników gospo-
darczo-finansowych Spółdzielni (comie-
sięcznie). 

Na posiedzeniach Zarządu rozpatry-
wane były również zagadnienia doty-
czące inwestycji (10 razy), gospodarki 
zasobami mieszkaniowymi i działalności 
osiedli oraz współpracy z samorządem 
osiedlowym (21 razy), zadłużeń w opła-
tach za lokale (comiesięcznie), remontów 
kapitalnych i modernizacji zasobów (8 
razy), działalności społeczno-kulturalnej  
i oświatowej (13 razy), wyników wewnętrz-
nych i zewnętrznych kontroli działalności 
Spółdzielni (8 razy), spraw pracowniczych 
i socjalnych (15 razy), zmian w regulami-
nach wewnętrznych, spraw organizacyj-
nych, skarg i wniosków i inne. 

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

W okresie sprawozdawczym wyda-
no łącznie 7 zarządzeń wewnętrznych,  
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1 aneks do zarządzenia, 3 pisma okólne 
i 8 poleceń. 

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

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

Kontynuowane było wydawanie włas- 
nego miesięcznika „Wspólne Spra-
wy”, dostarczanego bez dodatkowych 
opłat członkom – mieszkańcom Spół-
dzielni. Praca kolegium redakcyj-
nego była prowadzona społecznie, 
a tematyczne artykuły członków Zarządu  
i pracowników Spółdzielni, a także człon-
ków Rady Nadzorczej opracowywane bez-
płatnie. 

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

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

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

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

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

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

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

Viii. funduSze Spółdzielni

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

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

iX. działalność Społeczna, 
oświatowa i kulturalna

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

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

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

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

W roku sprawozdawczym nasza Spół-
dzielnia wraz z Polskim Towarzystwem 
Mieszkaniowym z siedzibą w Warsza-
wie oraz Regionalnym Związkiem Re-
wizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych 
w Katowicach była współorganizatorem 
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i gospodarzem konferencji pn. „Spółdziel-
nie mieszkaniowe w organizmie miasta”  
(22 października), której uczestnikami byli 
spółdzielcy z kraju, przedstawiciele wielu 
samorządów miejskich oraz zaproszeni 
goście (w tym ze Śląskiej Izby Budow-
nictwa i Regionalnej Izby Gospodarczej 
w Katowicach). W ramach realizowanej 
przez Spółdzielnię działalności społecznej 
za pośrednictwem stanowiska ds. po-
mocy członkom i wolontariatu priorytet 
nadano głównie rozpoznawaniu i pomocy 
w rozwiązywaniu problemów bytowych 
i zdrowotnych naszych mieszkańców oraz 
realizacji ponad 200 usług i interwencji 
we współpracy z MOPS i innymi podmio-
tami zewnętrznymi.

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

X. kontrole 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

misji Inwentaryzacyjnej KSM,
n  uczestniczyła w pracach zespołu 

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

n  brała udział w pracach zespołów pro-
blemowych, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Z poważaniem

 zarząd
  katowickiej Spółdzielni  

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

(Dokończenie na str. 10)

Rada	Osiedla	działa	na	podstawie	Statutu	KSM	
oraz	Regulaminu	Rady	Osiedla.

SKŁAD	RADy	OSIEDLA:

n Witold	GOśCINIEWICZ	–	Przewodniczący	
Rady	Osiedla,

n Zdzisław	KOZIEŁ –		zastępca	Przewodni-
czącego	Rady	Osiedla,

n Witold	STAROWICZ	–	zastępca	Przewod-
niczącego	Rady	Osiedla,	Przewodniczący	
Komisji	Społeczno-Kulturalnej	i	Rozjemczej,

n Zdzisław	 KRZEWIńSKI	 –	 Sekretarz	
Rady	Osiedla,

n Urszula	GAWRON	–	Członek,	Rady	Osiedla,	
Przewodnicząca	Komisji	Ekonomicznej,

n Irena	FASKA	–	Członek,		Rady	Osiedla,
n Agata	MEINERT	–	Członek	Rady	Osiedla.

Rada	Osiedla	działa	w	trzech	komisjach:

n	 Komisja	(GZS)	–	Gospodarka	Zasobami	Spół-
dzielni,

n	 Komisja	Ekonomiczna,
n	 Komisja	Społeczno-Kulturalna	i	Rozjemcza.

W	okresie	objętym		sprawozdaniem	Rada	Osie-
dla	działa	w	oparciu	o	Ramowy	Plan	Pracy.
Rada	Osiedla	odbyła	w	roku	2015	dziesięć	pla-

nowanych	posiedzeń	plenarnych.	W	szczególności	
Rada	Osiedla	wypowiedziała	się	w	następują-
cych	kwestiach:

n	 przyjęcie	założeń	ekonomiczno-gospodarczych	
na	2016	r.

n	 przygotowanie	planu	remontów	na	rok	2016,
n	 przygotowanie	korekty	założeń	gospodar-

czych	i	ekonomicznych	oraz	planu	remontów																					
w	2015	r.	Korekty	te	wynikały	z	potrzeby	
zapewnienia	wykonania	remontów	w	zakresie	
najpilniejszych	potrzeb	przy	jednoczesnym	
zapewnieniu	bezpieczeństwa	mieszkańców,	
biorąc	pod	uwagę niepodwyższanie	stawki	
remontowej	w opłatach.

n	 bieżąca	analiza	wykonywania	planu	remon-
tów	w 2015	roku	w zakresie	rzeczowym																													
i finansowym,	dokonywana	w ramach	każdego	
plenarnego	posiedzenia Rady.

n	 bieżąca	analiza	kosztów	i wpływów	w za-
kresie	funduszu	remontowego	i eksploatacji,	
jak		również		wysokości	zadłużenia	za	lokale	
mieszkalne	i użytkowe	(na	koniec	paździer-
nika	2015	roku	zadłużenie	ogółem	wynosiło	
–	680.231,78	zł).	Na	tę	kwotę	składają	się	
zaległości	w opłatach	za	lokale	mieszkalne	
i niemieszkalne,	zaległości	zasądzone	oraz	
zaległości sporne.

W	rozbiciu	na	poszczególne	budynki,	zadłużenie	
te	comiesięcznie	jest	przedstawiane	na	tablicach	
ogłoszeń	w	poszczególnych	budynkach.
	Zadłużenie	bieżące	w	opłatach	stricte	za	miesz-

kania		na	koniec	października	2015		przedstawiało	
się	natępująco:

n	 Uniwersytecka	25	 											73.082,91	zł
n	 Uniwersytecka	29	 											19.923,30	zł		
n	 Roździeńskiego	86	A																	115.972,83	zł
n	 Roździeńskiego	86	 											53.720,70	zł
n	 Roździeńskiego	88	 											56.683,32	zł
n	 Roździeńskiego	90	 											69.792,86 zł

Jak	widać	z	wykazu	największe	zadłużenia	
występują	na	budynkach	al.	Roździeńskiego	 
Nr	86A		i		ul.	Uniwersytecka	Nr	25.	
Suma	zadłużeń	utrzymuje	się	na	bardzo	wy-

sokim	poziomie	i	w	sposób	zdecydowany	nieko-
rzystnie	wpływa	na	sytuację	ekonomiczną	Osiedla	
„Gwiazdy”	KSM	i	całej	Spółdzielni,	co	ma	wpływ	
na	pokrycie	kosztów	eksploatacji,	a	w	szczegól-
ności	na	możliwości	remontowe	Osiedla.
Rada	Osiedla	w	2015	r.	zajmowała	się	miedzy	

innymi	ustaleniami	zakresów	robót,	a	następnie	
uczestniczyła	przy	ich	odbiorach	związanych	
m.	in.	z:

n	 Wykonaniem	antypoślizgowej	warstwy	na-
wierzchni	schodów	do	administracji	Osiedla	
Gwiazdy	KSM	w	budynku	Roździeńskiego	
86a	i	wykonaniem	schodów	oraz	podestu	przed	
wejściem	od	strony	południowo-wschodniej	
do	budynku	al.	Roździeńskiego	Nr	86A,	co	
zapewniło	bezpieczniejsze	wejście	do	lokali	
użytkowych	Przychodni	oraz	Klubu	KSM	
„Pod	Gwiazdami”.

n	 Przygotowaniem	koncepcji	oraz	wykonawstwa	
całokształtu	robót	związanych	z	montażem	
urządzeń	fitness	wraz	z	wystrojem	architekto-
nicznym	i	ogrodzeniem	terenu.	Całość	przed-
sięwzięcia	w	rejonie	budynku	KSM	przy	ul.	
Uniwersyteckiej	Nr	25	została	sfinansowana	
z	funduszu	Osiedla,	a	realizację	tego	nowo-
czesnego	projektu	i	wykonania	mieszkańcy	
Osiedla	przyjęli	z	wielkim	zadowoleniem.	

n	 Wykonaniem	remontu	schodów	terenowych	
przy	budynku	ul.	Uniwersytecka	25,	co	rów-
nież	mieszkańcy	przyjęli	z	wielkim	uznaniem.	

n	 Obecnie	trwa	remont	–	zgodnie	z	wymogami	
przepisów	przeciwpożarowych	-	polegający	
na	wymianie	drzwi	drewnianych	(palnych)	na	
stalowe,	zamykających	tzw.	szachty	z	pionami	
wod-kan.	i	pionami	gazowymi	oraz	licznikami	
gazu	w	korytarzach	lokatorskich	w	budyn-
ku	przy	ul.	Uniwersyteckiej	25.	Sytuacja	
ta	zdecydowanie	poprawi	bezpieczeństwo	
przeciwpożarowe	oraz	estetykę	wyglądu	
korytarzy.	

n	 Zakończono	remont	kapitalny	z	modernizacją	
dźwigu	w	budynku	ul.	Uniwersytecka	Nr	29,	
finansowany	z	funduszu	„A”	50%	i	z	funduszu	

„B”	50%.	Mieszkańcy	optymistycznie	przyjęli	
ww.	remont	wykonany	przez	bardzo	dobrą		
i	znaną	firmę	OTIS..

n	 Wyremontowano	również	schody	przy	wejściu	
do	Przedszkola	nr	67	w	budynku	przy	Roź-
dzieńskiego	88,	poprawiając	bezpieczeństwo	
wejścia	i	estetykę	.

n	 Wykonano	częściowo	chodniki	z	trwałej	dwu-
kolorowej,	białej	i	szarej	kostki	przy	budynku	
Roździeńskiego	86	o	co	od	kilku	lat	zabiegali	
Mieszkańcy	tego	budynku.	Ze	względu	na	
bardzo	zły	stan	nawierzchni	asfaltowej	prace	
będą	kontynuowane	przy	sprzyjających	wa-
runkach	atmosfercznych	.

n	 Dokonano	kompleksowej	wymiany	oświetlenia	
wewnętrznego	i	zewnętrznego	dla		budynków	
Osiedla	„Gwiazdy”	KSM,	wymieniając	trady-
cyjne	jarzeniówki	i		żarówki		na	oświetlenie	
typu	led	z	systemem	przygaszania	oświetlenia	
i	czujnikami	ruchu,	co	w	perspektywie	przy-
niesie	wymierne	korzyści		finansowe.

n	 Rada	wraz	z	pracownikami	Administracji	
Osiedla	„Gwiazdy”	KSM	zajmowała	się	na	
bieżąco	sprawdzaniem	utrzymania	infrastruk-
tury	osiedla,	ustaleniem	terminów	koszenia	
trawników,	dbałością	o	drzewostan,	stałym	
zapewnieniem	sprawności	instalacji	wodo-
ciągowych,	kanalizacyjnych,	elektrycznych,	
przewodów	kominowych	wentylacyjnych	
i	spalinowych,	monitoringu	ppoż.	oraz	czuj-
ników	gazu	itd.	Rada	Osiedla	stwierdza,	że	
na	bieżąco	usuwano	wszelkie	awarie,	dbano	
o	atrakcyjny	wygląd	Osiedla,	w	tym	również	
o	oświetlenie	zewnętrzne	mając	na	uwadze	
bezpieczeństwo	mieszkańców.

n	 Obecnie	jest	prowadzony	remont	kapitalny	
dźwigu	osobowo-towarowego	Nr	I	(1200	
kg	udźwigu)	w	budynku	al.		Roździeńskie-
go	90,	którego	zakończenie	ma	nastąpić	do			
30.12.2015	r.	przy	czym	jest	on	również	finan-
sowany	z	funduszu	„A”	50%	oraz	z	funduszu	
remontowego	część	„B”	50%	naszego	osiedla.

n	 Aktualnie	trwają	jeszcze	prace	przy	finanso-
wanej	z	budżetu	obywatelskiego	na	rok	2015	
budowie	placu	zabaw	pod	nazwą	„Kraina	
Integracji	Pokoleń	i	Rekreacji”,	gdzie	znajdą	
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SpRaWOzdaniE RadY OSiEdLa „gWiazdY” KSM 
z dziaŁaLnOŚCi W 2015 ROKU

się	urządzenia	zabawowe	dla	dzieci,	młodzieży	
oraz	seniorów.	Inwestycję	tę	realizuje	Zakład	
Zieleni	Urzędu	Miasta	Katowice.

n	 Rada	analizowała	na	bieżąco	funkcjonowanie	
Klubu	KSM	„Pod	Gwiazdami”,	w	szczegól-
ności	dokonywała	ocen	realizacji	planu	dzia-
łalności	społeczno-kulturalnej	w	2015	r.	oraz	
przygotowania	planu	działalności	społeczno-
-kulturalnej	na	2016	r.	wraz	z	finansowaniem	
tej	działalności		na	rzecz	dzieci,	młodzieży	
oraz	seniorów.

n	 Członkowie	Rady	Osiedla	brali	udział	w	kwali-
fikacji	uczestników	na	imprezy	społeczno-kul-
turalne	organizowane	przez	KSM,	z	których	
co	roku	korzystają	nasi	mieszkańcy.

n	 Systematycznie	prowadzona	jest	naprawa	
balkonów	w	budynku	al.	Roździeńskiego	90	
oraz	tarasów,	natomiast	w	zależności	od	pil-
nych	potrzeb	prace	wykonywane	są	na	innych	
budynkach	tj.	al.	Roździeńskiego	86A	i	88,	ul.	
Uniwersytecka	29,	jak	również	kontynuowany	
jest	remont	cieknących	tarasów.	W	roku	2015		
wyremontowano	kolejne	dwa	tarasy	przy	bu-
dynku	al.	Roździeńskiego	Nr	88,	natomiast	
wszystkie	tarasy	są	już	wyremontowane	przy	
budynku	al.	Roździeńskiego	Nr	90.

Rada	Osiedla	uważa,	że	aby	utrzymać	odpo-
wiedni		stan	techniczny	zasobów	Osiedla	na	lata	
następne	należy:

n		 systematycznie,	co	roku	wprowadzić	jeden	lub	
dwa	dźwigi	do	remontu	kapitalnego	–	z	uwagi	
na	specyficzną,	intensywną	pracę	tych	dźwi-
gów	w	wieżowcach	25-kondygnacyjnych,

n	 systematycznie	wymieniać	instalację	wodną	
(piony),	wewnętrzną	kanalizację	sanitarną																							
i	kanalizację	deszczową	(piony	i	poziomy),

n		 przeprowadzać	remonty	bieżące	dachów	
wraz	z	ich	konserwacją,	a	w	szczególności																														
w	budynkach		Uniwersytecka	25	i	29,	gdzie	
występują	jeszcze	stare	technologie	zabezpie-
czenia	połaci	dachowych,

n	 remonty	instalacji	elektrycznej	oraz		pio-
nów	WLZ,

n	 remonty	oraz	bieżące	naprawy	pionów	zsypów	
ø	86A,	86,	88,	90,

n	 dalsza	systematyczna	wymiana	stolarki	okien-
nej,

n	 remonty	oraz		bieżąca	naprawa	balkonów	
(których	osiedle	posiada	ponad	760	szt.)

Rada	Osiedla	przyjęła	na	2016	rok:

n	 projekt	Planu	Remontów,	projekt	założeń	
ekonomicznych	oraz	projekt	„Działalności	
Społeczno-Kulturalnej	Osiedla”.	Przyjęcie	
Uchwałami	ww.		planów	na	rok	2016	nastąpi	
po		Zebraniu	Osiedlowym	w	grudniu	2015	r.

KOMISJA	GZS

Komisja	 GZS	 (Gospodarka	 Zasobami	
Mieszkaniowymi)	-		odbyła	w 2015	r.	dziesięć	
posiedzeń:		
n		 głównie	zajmowała	się	problemami	technicz-

nymi	budynków	oraz	infrastrukturą osiedlową,
n		 obligatoryjną	rzeczą	są	przeglądy	wiosen-

ne i jesienne	Osiedla,		które	stanowią	m.	in.	

podstawę	do	opracowania	planu	remontów	
i eksploatacji.	Wyniki	przeglądów	–	protoko-
ły	z wnioskami	–	przedstawia	każdorazowo	
Komisja	GZS	na	plenarnych	posiedzeniach	
Rady Osiedla.

Członkowie	komisji	wraz	z Kierownikiem	Osie-
dla	uczestniczą	w odbiorach	robót	remontowych,	
wykonywanych	z funduszu	remontowego	część	
„A”	i część	„B”,	np.	wymiana	stolarki	okiennej,	
drzwiowej,		remonty	i naprawa	urządzeń	dźwigo-
wych,	wymiana	instalacji	wodnej,	kanalizacyjnej,	
elektrycznej,	zabezpieczenie	dachów,	balkonów,	
tarasów,	odbiory	i remonty	infrastruktury	osie-
dlowej	oraz	uczestniczyli	w spotkaniach	wraz	
z Kierownikiem	Osiedla	przy	omawianiu	warun-
ków	dla	różnych	inwestycji,	planowanych	bądź	
wykonywanych	w pobliżu	naszego	Osiedla,	m.	
in.	dotyczących	koncepcji	odprowadzenia	wód	
opadowych	z DTŚ	przewidywanych	do		realizacji	
przez	Urząd	Miasta	Katowice.	
Członkowie	Rady,	a w	szczególności	człon-

kowie	Komisji	GZS	aktywnie	wspierali	inicjaty-
wę	obywatelską		Pana	Bartłomieja	Stuły,	który	
wystąpił	z propozycją	umieszczenia		w budżecie	
obywatelskim	zadania	zatytułowanego	„Kra-
ina integracji pokoleń- budowa placu zabaw                   
i rekreacji”.                       
	Po	wygraniu	głosowania	przez	mieszkańców	

Osiedla	„Gwiazdy”	i zapewnieniu	finansowania																
z budżetu	obywatelskiego	inicjatywy	budowy	placu	
zabaw,	Rada	wraz	z pracownikami	administra-
cji	Osiedla	„Gwiazdy”	KSM	wstępnie	wskazała	
i przygotowała	teren	pod	przedmiotową	inwesty-
cję,	natomiast	całość	materiałów	zaakceptował	
Zarząd	Katowickiej	Spółdzielni	Mieszkaniowej,	
zobowiązując	się	równocześnie	do	przyjęcia	przez	
KSM	do	eksploatacji	i utrzymywania	ww.	„Placu	
zabaw”	-	po	jego	wybudowaniu.	Jednocześnie	Rada	
udzieliła	wsparcia	inicjatywie	zgłoszonej	przez	
członka	Rady	Osiedla	kol.	Witolda	Starowicza, 
do	konkursu	na	realizację	inwestycji	ze	środków	
budżetu	obywatelskiego	na	rok	2016,	dotyczącej	
rewitalizacji	boiska	szkolnego	przy	Szkole	Pod-
stawowej	nr	2	im.	Jana	III	Sobieskiego	na	naszym	
osiedlu.	Członkowie	naszej	społeczności	aktywnie	
wsparli	również	i tę	inicjatywę,	czego	efektem	
była	kolejna	wygrana	na	finansowanie	z budżetu	
obywatelskiego	na	rok	2106		wyżej	wspomnianego	
projektu	odnowy	boiska szkolnego.

KOMISJA	EKONOMICZNA

Komisja	Ekonomiczna w okresie	sprawoz-
dawczym	w 2015	roku		odbyła	11		posiedzeń,	na	
których	głównie	zajmowała się:

n	 Analizą	kosztów	i	wpływów	w	zakresie	eks-
ploatacji	podstawowej	i	remontów.

n	 Bieżącymi	sprawami	przedstawionymi	przez	
Administrację	Osiedla	„Gwiazdy”	KSM.

n	 Opracowaniem	wstępnych	założeń	ekono-
micznych:

–	 z	zakresem	eksploatacji	podstawowej	na	
rok	2016,

–	 z	zakresem	finansowym	funduszu	remonto-
wego	na	rok	2016.

n	 Korektą	założeń	ekonomicznych	w	2015	r.

n	 Analizą	zaległości	w	opłatach	za	mieszkanie,	
lokale	użytkowe	i	garaże	wbudowane	z		nasze-
go	osiedla	na	podstawie	wykazów	zaległości	
na	poszczególne	budynki	przygotowanych	
przez	Dział	Ewidencji	Opłat		KSM.

Na	podstawie	rozmów	wyjaśniających,	na	które	
zaproszono	167	osób,	wystawiono	opinie	do	Za-
rządu	KSM	lub	Rady	Nadzorczej.	Na	rozmowy,	
które	członkowie	Komisji	Ekonomicznej	prze-
prowadzili,	przybyło	3	członków,	podziałały	one	
dyscyplinująco	w	wielu	przypadkach	na	skutek	
czego	wielu	członków	zalegających	z	opłatami	
przedstawiało	dokumenty	świadczące	o	dokona-
nych	wpłatach	redukujących	lub	likwidujących	
zadłużenie	w	całości.
Wielu	dłużników	rozpoczęło	negocjacje	z	Za-

rządem	Spółdzielni	z	Działem	Ewidencji	Opłat	
Czynszowych	KSM	w	sprawie	warunków	spła-
ty	zadłużenia.
Niestety	są	również	nierzetelni	członkowie,	

którzy	regularnie	uchylają	się	od	regulowania	
należności	czynszowych.
Za	okres	sprawozdawczy	2015	roku	w	wyniku	

działań	Komisji	Ekonomicznej	udało	się	skłonić	
dłużników	do	uregulowania	należności	na	kwotę	
104.701,67	zł.

KOMISJA	 
SPOŁECZNO-KULTURALNA 

-ROZJEMCZA

W	2015	r.	komisja	zebrała	się	6	razy	w	tym	 
2	razy	zebrała	się	żeby		rozpatrzyć	skargi	miesz-
kańców	na	zakłócanie	porządku	i	ciszy	nocnej,	
które	dzięki	mediacji	udało	się	załatwić	polu-
bownie	ku	obopólnemu		zadowoleniu.	Pozostałe	
4	spotkania	dotyczyły	spraw	związanych	z	dzia-
łalnością	społeczno-kulturalną	Osiedla,	w	tym	
dotyczącą	Klubu	KSM	,,Pod	Gwiazdami’’.	Jak	
co	roku	odbywały	się	Akcja	Zima	i	Akcja	Lato.	
Akcja	Zima	trwała	od	2.	02.2015	r.	do		13.02.2015	
r.	Podczas	tej	akcji	zaplanowano	9	imprez	dla	
90		uczestników.	Akcja	Lato	trwała	od	29.06.	do	
30.09.	2015	r.	zaplanowano	50	imprez	dla	360	
uczestników	a	zorganizowano	57		imprez	dla	398	
uczestników.	Tradycyjnie,	jak	co	roku,	w	Klubie	
KSM	„Pod	Gwiazdami”	odbywały	się		imprezy	
świąteczne	oraz	okolicznościowe	dla	samotnych	
i	seniorów	z	różnych	okazji	m.	in.	Świąt	Bożego		
Narodzenia	i	Świąt	Wielkiej	Nocy.	Oprócz	wła-
snych	imprez	klubowych,	nasi	mieszkańcy	brali	
udział	w	imprezach	organizowanych	przez	zaprzy-
jaźnione		Kluby	KSM:		,,Trzynastka”,	,,Józefinka”	
i	,,Centrum”	oraz	w	imprezach	organizowanych	
przez	Dział	Społeczno-Kulturalny	Katowickiej	
Spółdzielni	Mieszkaniowej.

Rada	Osiedla	składa	podziękowanie	za	współ-
pracę	za	rok	2015	Zarządowi	KSM	oraz	podległym		
pracownikom,	Radzie	Nadzorczej	KSM,	Kierow-
nictwu	Osiedla	„Gwiazdy”	KSM	–	inż.	Witoldo-
wi	Braunowi	wraz	z	pracownikami,	Serwisowi	
Technicznego	KSM,	Zakładowi	Ciepłowniczemu	
KSM,	a	w	szczególności	Mieszkańcom	Osiedla	
„Gwiazdy”	KSM.

Przewodniczący Rady Osiedla
WitOld  GOścinieWicz



WSPÓLNE SPRAWY OSIEDLA GWIAZDY                                                                                               11

(Ciąg dalszy na str. 12)

SpRaWOzdaniE z dziaŁaLnOŚCi adMiniSTRaCJi OSiEdLa „gWiazdY” 
KSM za JEdEnaŚCiE MiESięCY 2015 ROKU  

z UWzgLędniEniEM pROgnOzY zaKOńCzEnia ROKU 2015 ORaz  
zaMiERzEniaMi REMOnTOWYMi i EKSpLOaTaCYJnYMi na 2016 ROK 

I.		INFORMACJE	OGÓLNE		 
DOTyCZACE	OSIEDLA:

Zasoby	Osiedla	„Gwiazdy”	będące	w	admi-
nistrowaniu	Katowickiej	Spółdzielni	Mieszka-
niowej	stanowią:
l  4	wieżowce	25-kondygnacyjne	-		budynki	

mieszkalne	wysokościowe	zlokalizowane	
przy	al.	Roździeńskiego	Nr	86A,	86,	88,	90

l  2	wieżowce	14-kondygnacyjne	znajdujące	
się	przy	ulicy	Uniwersyteckiej	Nr	25	i	29	-	
budynki	mieszkalne	tzw.	wysokie.

W	budynkach	tych		znajdują		się	lokale	miesz-
kalne	jak	i	użytkowe	a	mianowicie:

l 1.076	lokali	mieszkalnych	o	pow.	użyt-
kowej	56.238	m2,	w	których	zamieszkuje																		
2.277	osób	-	wg	stanu	osób	w	zasobach	Osie-
dla	„Gwiazdy”	KSM	na	dzień	31.10.2015	r.

l  36	lokali	użytkowych	o	pow.	użytkowej	
3.231	m2,

.

l 10	garaży	wbudowanych	i 2	boksy	garażowe	
o	łącznej	powierzchni	użytkowej	166	m2,

l 11	garaży	wolnostojących,	którymi	zarządza	
bezpośrednio	Zakład	Usług	Parkingowych	
KSM	z	siedzibą	przy	ul.	Brzozowej		 tel.	
32/201-05-94,	32/205-41-56.

Całkowita		powierzchnia	terenu	Osiedla	„Gwiaz-
dy”	KSM	wynosząca	prawie	46.400	m2,	obejmuje	
tereny	zielone	o	pow.	23.630	m2	-	wraz	z	skwe-
rami,	skalniakami	i	placami	zabaw.	Na	terenie	
tym	są	również	odpowiednio	oznakowane	cztery		
place	zabaw	tj.	przy	al.	Roździeńskiego	Nr	88,	
Nr	90	oraz	przy	ul.	Uniwersyteckiej	Nr	25	i	Nr	
29	-	wyposażone		w	urządzenia	zabawowe,	które	
co	roku	poddawane	są	przeglądom	technicznym,	
konserwacji	i	odnawianiu.
Aktualnie	w		ramach	naszego	osiedla	–	znajdują	

się	parkingi	i	miejsca	postojowe,	na	których	może	
parkować	ponad	700	samochodów,	a	mianowicie:
a)		 parkingi	niestrzeżone	przy	budynkach	al.	

Roździeńskiego	86A,	86,	88	i	90	zapewniają	
270	miejsc,

b)		 parking	niestrzeżony	przy	al.	Roździeńskiego	
Nr	86A	-	Nr	86	-	wzdłuż	ekranu	akustycznego	
przy	ul.	Dudy	Gracza	-	może	zapewnić	postój	
dla	113	samochodów,

c)		 parking	strzeżony	Zakładu	Usług	Parkingo-
wych	KSM	na	214	miejsc

d)		 miejsca	postojowe	i	parkingi	niestrzeżone		
przy	budynkach	na	ul.	Uniwersytecka	25	i	29	
posiadają	110	miejsc	postojowych;

e)		 miejsca	postojowe	przy	Pawilonie	handlowym	
dla	14	samochodów.

	 Wyznaczone	są	również	miejsca	odpowiednio	
oznakowane	do	parkowania	samochodów	dla	
osób	niepełnosprawnych	w	ilości	13	miejsc.

 II.	ADMINISTRACJA	 
OSIEDLA	„GWIAZDy”	KSM:	

znajduje	się	w		budynku	przy	al.	Roździeńskiego	
86A	w	Katowicach,	tel.	32-258-74-59,						

Obsługę	Mieszkańców	zapewniają:
l		 Kierownik	Administracji	Osiedla,																																		
l	 3	administratorki,
l		 1	pracownik	techniczny	-	mistrz,
l	 3	konserwatorów.			
Gospodarze	budynków	na	bieżąco	zajmują	się	

sprawami	utrzymywania	czystości	i	porządku																	
w	budynkach	i	ich	otoczeniu.	Na	tablicach	ogło-
szeń	w	każdym	budynku	są	stosowne	informacje	
odnośnie	możliwości	kontaktu	z	gospodarzem	
budynku	oraz	ze	służbami	miejskimi.

Godziny	pracy	Administracji	 
Osiedla	„Gwiazdy”	KSM:

l		 poniedziałek	 800	-	1600

l		 wtorek	 800 - 1700

l		 środa		 800 - 1700

l	 czwartek	 800	-	1600

l		 piątek	 830 - 1430 
Wszelkie	awarie	-	po	godzinach	pracy	Admini-

stracji	-	można	zgłaszać	do	Serwisu	Technicznego	
KSM	(pogotowie	całodobowe)	przy	ul.	Brzozowej	
50	w Katowicach	-	tel.	32-25-82-075.

III.	KLUB	KATOWICKIEJ	 
SPÓŁDZIELNI	MIESZKANIOWEJ	

„POD GWIAZDAMI”

mieści	się		w	budynku		przy	al.	Roździeńskiego	
86A	-	tel.	32-203-50-56,	który	prowadzony	jest	
przez	osobę	przygotowaną	merytorycznie	do	tego	
zakresu	działalności	tj.	przez	mgr	Danutę	Daniel	
-	Kierownika	Klubu	KSM	„Pod	Gwiazdami”.

 Godziny działalności Klubu:
–	 w	miesiącach:	II,	III,	IV,	V,VI,	IX,X,	XI,XII:
l		 od	poniedziałku	do	piątku	od 1200	–	2000,
l	 natomiast	wtrakcie	prowadzenia	tzw.	„Akcji	

Zima”	w styczniu	oraz	„Akcji	Lato”	od	lipca	
do	sierpnia	Klub	jest	czynny	od	poniedziałku	
do	piątku	od	1000-1600.

IV.	Informacje		dodatkowe	dotyczące	 
administrowanych	budynków	przy	 
al.	Roździeńskiego	Nr	86A,	86,	88,	90	 
i	przy	ul.	Uniwersyteckiej	Nr	25	i 29

Dla	bezpiecznego	zamieszkiwania,	w/w	budyn-
ki	wyposażone		są	odpowiednio w:

1.		 monitoring	ppoż. w budynkach	przy	al.	Roź-
dzieńskiego	Nr		88	i 90	połączony	bezpośred-
nio	ze	Strażą	Pożarną	i Stacją	Monitorowania	
Pożarowego	NOMA-2,

2. czujniki	DK-1	oraz	HB	361	sygnalizujące	
nieszczelności		instalacji	gazowej	-	dot.	bu-
dynków	przy	al.	Roździeńskiego	86A,	86,	88,	
90,

3.		 system		automatycznego	oddymiania	bu-
dynków:	al.	Roździeńskiego	Nr	86A,	86,88,90 
i ul.	Uniwersytecka	Nr	25	i Nr 29,

4.		 drzwi		ppoż.	o odporności	ogniowej	EI-30	–	
200	szt.	-	w budynkach	typu	„Gwiazda”	i drzwi	    
ppoż.	o odporności	ogniowej	EI-60	–	54	szt.	
- w budynkach	przy	ul.	Uniwersyteckiej	Nr	
25	i ul.	Uniwersyteckiej	Nr 29,

5.		 system	oświetlenia	awaryjnego	dróg	ewa-
kuacyjnych	w przypadku	braku	zasilania 
elektroenergetycznego	dla	budynków	al.	
Roździeńskiego	Nr	86A,	86,	88,	90	oraz	na	
parterach	budynków	przy	ul.	Uniwersyteckiej	
Nr	25	i Nr	29	w rejonie	dźwigów	Nr	25/II	i Nr 
29/II,

6.		 dźwigi	osobowe	–	18	szt.	-	po	3	szt.	dla	każ-
dego	budynku	w tym	po	1	dźwigu	osobowo-
-towarowym

7.		 instalację	hydrantową	tzw.	„mokrą”	-	po	2	
piony	Ø	80	w budynkach	al.	Roździeńskiego	
Nr	86A,	86,	88,	90	oraz	po	2	piony		hydran-
towe	Ø	80	w 	budynkach	przy		ul.	Uniwersy-
teckiej	Nr	25	i 29,							
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8.		 instalację		tzw.	oświetlenia	lotniczego	na 
budynkach	przy	al.	Roździeńskiego	Nr	86A,	
86,	88,	90.

9.			 monitoring	osób	i mienia	w budynkach	
typu	„Gwiazda”	obsługiwany	przez	firmę												
Team	Outsourcing	Poland	Sp.	z o.o.

10.		 system	dodatkowego	zasilania	w	wodę	do	
celów	przeciwpożarowych	o	złączach	4	x	
Ø	75	zainstalowany	jest		w	budynku	przy	al.	
Roździeńskiego	86A,	w	pozostałych		budyn-
kach	–	zgodnie	z	przepisami		pożarowymi	–	
system	ten	będzie	montowany	systematycznie	
w	kolejnych	latach.

   ROBOTy	REMONTOWE	 
WyKONANE	W	BUDyNKACH	 

OSIEDLA	„GWIAZDy”	KSM	W	2015		R.	
ORAZ	NA	TERENACH	PRZyLEGŁyCH
finansowanie	z	Funduszu	remontowego	 

część	„B”

I.		 Wymiana	stolarki	okiennej	przedstawiała	
się	następująco:

1.  Wymiana	stolarki	okiennej	przez	KSM
					 -	w	1	mieszkaniu	wymiana 	3	szt.	okien	tj.	4,68 

m2		koszt	obciążający	fundusz	„B”	Osiedla		
koszt			 																													3.249,98	zł

2.			Wymiana	drzwi	wejściowych	do	lokalu	użyt-
kowego	Nr	I	w	budynku	al.	Roździeńskiego	
90	koszt		 																													5.500,00	zł

II.	 Roboty	murarskie,	w	tym	m.	in.:
1.		 Wykonanie	 zaleceń	 kominiarskich	 SPK	

w	mieszkaniach	w	budynkach	przy	ul.	Uniwer-
syteckiej	Nr	25	i	Nr	29	oraz	al.	Roździeńskiego	
Nr	86A,	86,	88	i	90,		których	wykonanie	obcią-
ża	koszty	KSM	-	Administracji	O.I-5	-	w	tym: 
-		montaż	nawiewników	–	koszt								3.985,20	zł

2.		 Remont	tarasów	nr	III	i	V	w	budynku	przy	al.	
Roździeńskiego	Nr	88	–	koszt	

34	850,00	zł/1	szt.
3.		 Wykonanie	I	etapu	napraw	44	sztuk	balko-

nów,	w	tym	zabezpieczenie	ich	przed	odspa-
janiemsię	tynków	czołowych	i	tynków	na	
„podniebieniach”	balkonów	na	budynkach				al.	
Roździeńskiego	Nr	90	oraz	wykonanie		kom-
pleksowego	remontu	balkonów	na	budynkach	
al.	Roździeńskiego	88/184,	ul.	Uniwersytecka	
29/48		i	29/35	–	koszt																		94.750,00	zł

4.		 Pomalowanie	ścian	elewacji	budynku	przy	
al.	Roździeńskiego	86A	od	strony	zachodniej						
i	północnej	budynku	w	I	pionie	mieszkań	od	
dylatacji	poziomej	na	22	piętrze	do	połaci	
dachu		–	koszt																														12.200,00	zł

5.		 Odbicie	i	zabezpieczenie	spękanych	zewnętrz-
nych	tynków	ścian	maszynowni	dźwigów																						
w	budynku	przy	ul.	Uniwersyteckiej	29	koszt	

1.900,00	zł
5.		 Wykonanie	I	etapu	prac	związanych	z	za-

montowaniem	drzwiczek	rewizyjnych	dla	
dostępu	do	zaworów	wody	z	poszczególnych			
mieszkań		w		budynku		ul.		Uniwersyteckiej			
25		–	koszt																																			55.481,48	zł

6.		 Naprawa	uszkodzonego	tynku	w	mieszkaniach	
w	budynkach	przy	al.	Roździeńskiego	86,	88	
i	90	–	koszt																																				3.800,00	zł

III. Roboty	malarskie 
1.		 Spłata	rat	za	malowanie	korytarzy,	klatek	

schodowych	i	pomieszczeń	przynależnych	
wraz	z	remontem	holi	na	parterach		w		budyn-
kach	przy	ul.	Uniwersyteckiej	25	i	29	oraz	al.	
Roździeńskiego	Nr	90,	88,	86,	86A	-	koszt	

806.400,00	zł
IV. Roboty	instalacji	wod-kan.,	gaz.
1.		 Wymiana	pionów	kanalizacyjnych	w	budyn-

kach	przy	al.	Roździeńskiego	86A	i	90	-	koszt 
11.702,56	zł

2.		 Wymiana	poziomów	wodnych	w	budynkach	
przy.	al.	Roździeńskiego	Nr	86	A,	86,	88		i	90																

					-	koszt		 	 											67.925,89	zł
3.		 Wymiana	instalacji	hydrantowej	w	budyn-

kach	przy	al.	Roździeńskiego	86A,	86	i	90																																				
-	koszt		 	 													4.485,54	zł

4.		 Wymiana	poziomów	kanalizacyjnych	i		pionów	
odprowadzenia	wód	deszczowych	w	budynku	
przy	al.	Roździeńskiego	86A	–	koszt	

2.643,81	zł
5.		 Montaż	rynien	odpływowych	z	galerii	nad	

wejściami	do	budynków	przy	al.	Roździeń-
skiego	Nr	86,	88	i	90	–	koszt									4.500,00	zł

V.		Roboty	związane	z remontami	dźwigów	
osobowych

1.	 Wymiana	kurtyny	świetlnej	w	dźwigu	Nr	I	w	
budynku	przy	al.	Roździeńskiego	86A	-	koszt	

1.700,00	zł
2.		 Wymiana	 elektronicznego	 impulsowego	

sterownika	kierunku	jazdy	w	dźwigu	Nr	II	
w	budynku	przy	al.	Roździeńskiego	88	–	koszt	

474,98	zł
3.		 Wymiana	kurtyny	świetlnej	w	dźwigu	Nr	III	

w	budynku	przy	al.	Roździeńskiego	86A	-						
koszt																																															1.700,00	zł

4.		 Wymiana	chwytaczy	kabinowych	w	dźwigu	
Nr	II	w	budynku	al.	Roździeńskiego	86	A																																
– koszt		 																											21.600,00	zł

5.		 Wymiana	kurtyny	świetlnej	w	dźwigu	Nr	I	w	
budynku	przy	al.	Roździenskiego	88	–	koszt	

1.700,00	zł
6.		 Naprawa	falownika	w	dźwigu	Nr	I	w	budynku	

przy	al.	Roździeńskiego	90	–	koszt	
13.267,35	zł

7.		 Remont	z	modernizacją	dźwigu	Nr	I	w	bu-
dynku	al.	Roździeńskiego	90 wraz	z	robotami	
budowlanymi	–	koszt	321.190,00	zł

8.		 Odsetki	dot.	spłaty	kredytu	za	remont	dźwigów	
R86/III	i	R88/III,	U29/I		-	koszt  11	100,00	zł 
9.	Remont	dźwigu	Nr	I	w	budynku	przy		ul.	
Uniwersyteckiej		29	(spłata	ratalna)	–	koszt		

31.010,00	zł
VI.	Mała architektura:
1.		 Wyłożenie	płyt	ażurowych	w	celu	zabezpiecze-

nia	skarpy	przy	budynku	ul.	Uniwersyteckiej	
29;		wykonanie	chodnika	z	kostki	brukowej	od	
alejki	asfaltowej	do	furtki	wejściowej	ogro-
dzenia	placu	zabaw	pomiędzy	budynkami	
ul.Uniwersyteckiej	25	i	29,	wykonanie	chod-
nika	z	kostki	brukowej	przy	wejściu	do	lokalu	
użytkowego	budynku	al.	Roździeńskiego	88	
przy	wejściu	od	strony	wschodniej	-		koszt	

19.582,00	zł

2.		 Naprawa	schodów	terenowych	od	strony	pół-
nocnej	przy	budynku	ul.	Uniwersyteckiej	25	
oraz	naprawa	schodów	terenowych	od	strony	
zachodniej	(P-67)	przy	budynku	al.	Roździeń-
skiego	88	–	koszt																									22.386,00	zł

3.		 Wykonanie	chodników	od	strony	wschodniej	
budynku	al.	Roździeńskiego	86	-	koszt		

25.461,00	zł
VII.	INNE
	1.			Wymieniono	4	szt	czujników	gazu	DK-1	i HB-

361	w budynkach	przy	al.	Roździeńskiego	Nr		
86	i 90		-	koszt			 													1.123,20	zł

2.		 Wykonanie	drenaży	pod	strefy	bezpieczeństwa	
w terenie	wokół	zamontowanych	urządzeń	
zabawowych		i rekreacyjnych	na	placu	zabaw	
pomiędzy	budynkami	ul.	Uniwersyteckiej	25	
i 21 –	koszt		 																											24.600,00	zł

3.		 Wymiana	i naprawa	wentylatorów	przewietrza-
jących	maszynownie	dźwigów	w budynkach 
przy	al.	Roździeńskiego	86A,	86,	88,	90 –							
koszt																																												11.000,00	zł

4.		 Wykonanie	i montaż	słupków	zaporowych	–	
parkingowych	w rejonie	dojazdów	do	komór			 
zsypowych	przy	budynkach	al.	Roździeńskiego	
88 i 90	i 	słupków	stalowych	stałych	w rejonie	 
budynków	al.	Roździeńskiego	86A,	86,	88			i 	90	
oraz	wykonanie	i montaż	klapy	wylotu	kanału	 
zsypowego	w głównej	komorze	budynku	przy	
al.	Roździeńskiego	86A		-	koszt		18.027,00	zł

5.		 Wykonanie	nawierzchni	z tworzywa	synte-
tycznego	EPDM	na	placu	zabaw	przy	budynku																				
ul.	Uniwersyteckiej	25	–	koszt				29.766,00	zł

6.	Wymiana	skorodowanej	balustrady	przy	scho-
dach	terenowych	od	strony	zachodniej	budyn-
ku	przy	al.	Roździeńskiego	88,	podwyższenie	
balustrad	na	galeriach	nad	wejściami	do	bu-
dynków	przy	al.	Roździeńskiego	88	i 90;	
uzupełnienie	części	chodnika		przy	wiacie	
wiatrołapu	budynku	przy	ul.	Uniwersyteckiej	
25	–	koszt		 																											25.338,00	zł

7.		 Montaż	ogrodzenia	urządzeń	zabawowych	
i rekreacyjnych	na	placu	zabaw	przy	budynku			
ul.	Uniwersytecka	25	–	koszt							24.784,50	zł

8.		 Montaż	ogrodzenia		urządzeń	zabawowych	
na	placu	zabaw	pomiędzy	budynkami	przy	 
ul.	Uniwersyteckiej	25	i 29	oraz	naprawa	
uszkodzonego	muru	w miejscu	składowania	
odpadów	wielkogabarytowych	przy	budynku	
ul.	Uniwersyteckiej	29	–	koszt			25.768,50	zł			

9.			Wykonanie	i montaż	drzwi	wiatrołapowych,	
stalowych	z tyłu	budynku,	za	przyłączem	wody	
w 	budynku	przy	al.	Roździeńskiego	90	–	które	
wyposażone	są	również	w bezpieczne	tzw.	
antypaniczne	otwieranie	od	wewnątrz	budyn-
ku,	a zarazem	uniemożliwiające	wejście	osób	
postronnych	do	budynku	–	koszt	3.145,00	zł

10.	Ponadto	wykonano	na	wszystkich	budynkach	
energooszczędne	oświetlenie	klatek,	korytarzy	
itd.	poprzez	zastosowanie	lamp	ledowych.		
Katowicka	Spółdzielnia	Mieszkaniowa		reali-
zuje	długofalową	politykę	energooszczędną		
- w ramach	której	zmniejszy	się	zużycie	energii	
oraz	docelowo	koszty	oświetlenia	pomiesz-
czeń	wspólnych	-	i politykę	proekologiczną	
-	oszczędzającą	środowisko	naturalne.	Dzięki	
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opracowaniu	„AUDYTU”	energetycznego	
i w	oparciu	o audyt,		Administracja	Osiedla	
„Gwiazdy”	KSM	zrealizowała	w 100%	wy-
mianę	punktów	świetlnych	na	ledowe	i energo-
oszczędne	we	wszystkich	budynkach	Osiedla

						–		koszt	ok.	192.000,00	zł	(zapłata	w znacznej	
części	pokryta	zostanie		uzyskanymi	oszczęd-
nościami	w zużyciu	energii	elektrycznej).	Jest	
to	inwestycja,	która	stawia	też	naszą	Spół-
dzielnię	w gronie	innowacyjnych	firm	oraz	
da	konkretne	korzyści	finansowe	wynikające	
z możliwości	ubiegania	się	o tak	zwane	„białe	
certyfikaty”,	które	będą	podstawą	zwrotu	
części	poniesionych	kosztów	w przyszłości.																								

Przewidywane	wydatki	z funduszu	remontowego	
„B”	do	końca		roku	2015	powinny	zamknąć	się	
kwotą	1.607.400,00	zł	przy	prognozowanych	
wpływach	1.445.690,00	zł	i bilansie	otwarcia													
roku	2015	wynoszącym	161.920,65		zł,	co	pozwoli	
zamknąć	rok	wynikiem dodatnim.
	Równocześnie	należy	zwrócić	uwagę,	że	jak	
w 	roku	poprzednim	także	w 2015	r.	następuje	
przyspieszenie	spłaty	zobowiązań	nieruchomo-
ści	usytuowanych	w osiedlu	wyremontowanych	
w latach	wcześniejszych	ze	środków	finansowych	
części	„A”	funduszu	remontowego	w kwocie	134	
970,00	zł	pomniejszającej	wpływy	na	część	„B”	
funduszu remontowego.

ROBOTy	REMONTOWE	WyKONANE	
W BUDyNKACH	 

OSIEDLA	„GWIAZDy”	KSM	W 2015	R.     
finansowanie		z	Funduszu	remontowego	 

część	„A”

W	ramach	odpisów	na	część	„A”	Funduszu	Re-
montowego	w	zasobach	Osiedla	KSM	„Gwiazdy”	
wykonane	zostały	następujące	prace:

1.		 Remont	z	modernizacją	dźwigów	w	budyn-
kach	–	koszt				 	 							389.100,00	zł            

a)			Dźwig	Nr	I	przy		ul.	Uniwersyteckiej	29	–	
remont	zakończony	(spłata	ratalna)

b)	 Dźwig	Nr	I	przy	al.	Roździeńskiego	90	-		
przewidywane	zakończenie	remontu	grudzień	
2015

2.				Odsetki	dot.	spłaty	kredytu	za	remont	dźwigów	
R86/III	i	R88/III	-	koszt															12.106,00	zł

3.		Wymiana	podzielników	kosztów	c.o.(	spłata	
ratalna)		koszt						 											30.552,00	zł

4.	 Dokumentacja	techniczna,	projekty,	audyt		
(dotyczy	docieplenia	budynków	ul.	Uniwer-
sytecka	25	i	29)	–	koszt															73.066,00	zł

 RAZEM:																																			504.824,00	zł

Równocześnie	należy	zwrócić	uwagę,	że	zale-
głości	ogółem	w opłatach	za	lokale	mieszkalne,	
lokale	użytkowe		i garaże	na	dzień	31.10.2015	
roku	wyniosły	680.231,78	zł	w	tym	zaległości	
bieżące	284.640,57		zł,	zasądzone	227.006,77		zł	
i	sporne		168.584,44		zł.	Zaległości	zmniejszyły	
się	w	stosunku	do	roku	2014,	w	skutek	inten-
sywnych	działań	ze	strony	Spółdzielni	w	tym	
i	Rady	Osiedla,	mających	na	celu	egzekwowanie	
należności	od	dłużników	tj.	osób	płacących																								
z	opóźnieniem	opłaty	za	mieszkania	bądź	za	
lokale	użytkowe.

Zaległości	w	opłatach	tylko	za	lokale	miesz-
kalne	na	dzień	31.10.2015	r. wyniosły	389.175,94	
zł	i	na	poszczególnych	budynkach	zaległości	
kształtowały	się	następująco:		

1.		 Roździeńskiego	86A																	115.972,85	zł		
2.		 Roździeńskiego	86																					53.720,70	zł		
3.		 Roździeńskiego	88																					56.683,32	zł		
4.		 Roździeńskiego	90																					69.792,86	zł			 
5.		 Uniwersytecka	25																						73.082,91	zł			  
6.		 Uniwersytecka	29																						19.923,30	zł

EKSPLOATACJA	PODSTAWOWA	
W 2015	ROKU

l			Prognozowane	roczne	koszty	bieżące	obsługi	
osiedla	-	w	tym:	koszty	osobowe	z	narzutami,	
koszty	bhp,	transportu,	utrzymania	pomiesz-
czeń	administracyjnych,		koszty		materiałów	
biurowych		i		przedmiotów		nietrwałych,		opłat	
pocztowych,			bankowych,		telekomunikacyj-
nych	i		innych		-		powinny			-	wg	opracowanej	
prognozy	-	zamknąć		się		kwotą	509.320,00	zł.

-		 Przewidywane	koszty	w	zakresie	zatrudnienia	
pracowników	fizycznych,	materiałów	konser-
wujących,	opłat	podatkowych	od	nieruchomo-
ści,	opłat	za	wieczyste	użytkowanie	terenów,	

0%11%

42%
5%

21%

4%
17%

ROBOtY ReMOntOWe WYKOnAne W 2015 r.

Wymiana stolarki okiennej

Roboty murarskie

Roboty malarskie (raty)

Roboty instalacji wod-kan, gaz

Remonty dźwigów

Mała architektura

Inne 

 

roboty remontowe wykonane w 2015 roku

 Zestawienie	kosztów	ulepszeń	i prac	poniesionych	w okresie	od	roku	1992	do	31.10.2015
z	centralnej	części	funduszy	remontowych	Spółdzielni	(remontow	kapitalnych	+	fundusz	„A”)
oraz	naliczonych	wpływów	z odpisów	na	działania	energooszczędne		i termomodernizacyjne																				

z uwzględnieniem	środków	przeksięgowanych	z funduszu	remontowego	część	„B”.																											
(wg	kosztow	w dacie	poniesienia,	wzł)											

 

 
Adres	budynku

Razem	koszty	za
lata

1992-2015	*

Wpływy	z	odpisów
za	lata

1997-2015	*/**
1 2 3

Uniwersytecka	25 1	088	826 1	884	660
Uniwersytecka	29 4	336	262 1	939	031
Roździeńskiego	86 5	988	273 3	304	366
Roździeńskiego	86A 6	114	239 3	166	610
Roździeńskiego	90 6	064	673 3	180	798
Roździeńskiego	88 6	162	853 3	165	985

Razem 29	755	125 16	641	450

*		do	dnia	31.10.2015	r.
**		uwzględnia	środki	przeksięgowane	z	fund.	Rem.	cz.	„B”
Zestawienie	nie	uwzględnia	kosztów	wymiany	wodomierzy	i	podzielników	c.o.
Saldo	ogółem	osiedla	na	dzień	31.10.2015	r.	wynosi	minus	13	113	676	
Saldo	jednostkowe	na	dzień	31.10.2015	r.	wynosi	minus	233,18	zł/1	m2	p.u.

czyszczenie	kominów	(okresowe	i	bieżące),	
ubezpieczenia	rzeczowe,	pielęgnacja	terenów	
zielonych	,odśnieżanie,	kontrola	szczelności	
instalacji	gazowej,	deratyzacja,	dezynfekcja,	
dewastacji,	ochrona	pożarowa	budynku,	usługi	
dozoru	mienia,	utrzymanie	pogotowia		tech-
nicznego	i	inne	-	powinny	zamknąć	się	kwotą	
1.110.370,00	zł.

l Prognozowane	do	końca	roku	koszty	energii	
elektrycznej,	wody	i	kanalizacji,	wywozu	
nieczystości,	usług	gospodarzy,		odczyty		
wody,	konserwacji	dźwigów,	konserwacji	
domofonów,dozoru	mienia,	opłata	za	sygnał	
podstawowy	TV	-	wyniosą		2.355.870,00	zł.

l Przewidywane	 koszty	 eksploatacji	
w	roku	2015	powinny	zamknąć	się	kwotą		
3.975.560,00	zł,	natomiast	przewidywane	
wpływy	wraz	z	bilansem	otwarcia	będą	
wynosiły	4.044.310,00	zł,	a	więc		rok	2015	
zamknie	się	wynikiem	dodatnim.

W	ramach	ww.	kosztów	eksploatacji	w	2015	
r.	wykonane	zostały	następujące	prace	(do	
31.10.2015	r.):
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eKSPlOAtAcJA POdStAWOWA W 2015 R.

Roczne koszty obsługi 
osiedla
Inne koszty
Media i konserw acje

ekSpLoatacja podStawowa w 2015 roku

I.  Przeprowadzono	obligatoryjne	kontrole	
wynikające	z przepisów	prawa	budowla-
nego,	tj.:

l				w	wyniku	kontroli	przewodów	kominowych-
-spalinowych-wentylacyjnych	w	2015	r.	do-
konano	sprawdzenia	984	mieszkań.

l	 w	wyniku	kontroli	instalacji	gazowej	w	roku	
2015	sprawdzono	1.059	mieszkań.

l	 dwukrotnie	dokonano	okresowego	badania	
elektronarzędzi	-	wykonane	zostały	pomiary	
ochrony	przeciwporażeniowej	w	warsztacie	
Administracji	Osiedla		„Gwiazdy”	KSM	i	po-
mieszczeniach	Klubu	KSM	„Pod	Gwiazdami”.

l	 w		lutym	br.	przeprowadzono	przegląd	instala-
cji	ppoż.,	hydrantowej	oraz	systemu	oddymia-
nia	budynków	-	w	miesiącu	lipcu	wykonano	
przegląd	czujników	gazu	DK-1	i	HB-361.

l	 przeprowadzony	został	przegląd	systemu	
sygnalizacji	pożarowej	w	budynkach	al.	
Roździeńskiego	 88	 i	 90	 wyposażonych	
w	 instalację	 z	 łącznością	 ze	 Strażą	 Po-
żarną	 i	Stacją	Monitorowania	NOMA-2. 
-		dokonano	przeglądu	urządzeń	zabezpiecza-
jących	przed	upadkiem	z	wysokości	zamon-
towanych	na	dachach	budynków.

II.  W ramach	bieżącej	obsługi	mieszkańców	
do	dnia	31.10.2015r.:

1.		 przyjęto2.175		zgłoszeń		w	tym	:
a)		 1.835		zgłoszeń	w	sprawie	awarii	i	bieżących	

konserwacji,	które	w	ramach	codziennych	
zleceń	wykonane	zostały	przez	konserwatorów	
Administracji	Osiedla	„Gwiazdy”	KSM,

b)			201	zgłoszeń	dotyczących	dźwigów,
c)	 72	zgłoszenia	w	sprawie	domofonów,
d)				67		zgłoszeń	w	sprawie	c.o.
2.		 przyjęto	1.755	pism	oraz	udzielono	wymaga-

jących	tego	616	odpowiedzi.	
III. 	Zakład	Zieleni	KSM	w roku	2015		wykonał	

następujące prace:
l	 czterokrotne	koszenie	trawników	w	sezonie	

letnim	wraz	z	wygrabianiem	skoszonej	trawy	
i		wywozem	na	kompostownie	-	wymieniono	
na	nowe	ławki	(9	szt.)	przy	budynkach	al.	

Roździeńskiego	86A,	88	,	90	i	ul.	Uniwersy-
teckiej	25	i	29.	Dodatkowo	wymieniono	kosze	
na		śmieci	i	psie	nieczystości	przy	budynkach	
al.			Roździeńskiego		86A,	86,	88	i	90	(łącznie	
12	szt.),

l	 zamontowano	barierki	(15	szt.)	przy	wejściach	
do	budynków	al.	Roździeńskiego	86A	i	86,	

l	 zamontowano	słupki	stalowe	oraz	betonowe	
przy	budynkach	al.	Roździeńskiego	88	i	90	dla	
zabezpieczenia	dojazdu	dla	pojazdów	uprzy-
wilejowanych	tj.	Straży	Pożarnej	i	Pogotowia	 
Ratunkowego,

l	 przeprowadzono	prace	związane	z	pielę-
gnacją	drzew,	krzewów	i	roślin	ozdobnych	
wraz	z	nasadzeniami	uzupełniającymi	krze-
wów	w	klombach	na	terenie	całego	Osiedla. 
-	dwukrotnie	wykonano	opryski	przeciw	
szkodnikom	na	iglakach	i	krzewach	liściastych 
-	w	lipcu	i	listopadzie	br.	usunięto	wyłamane	
drzewa	(6	szt.)	wskutek	działania	silnych	wi-
chur.

W	ramach		eksploatacji	prognozowane		są	do	
końca	roku	2015		następujące		koszty			mediów:

l koszty	energii	elektrycznej	szacuje	się	
na	kwotę	303.380	zł	/	prognozowane	jest	
zmniejszenie	kosztów	w	stosunku	do	planu	
na	2015	r.	w	związku	z	wynegocjowaną	przez	

KSM	obniżką	energii	elektrycznej	o	11%	od	
1.08.2013	r.	-	obowiązującą	nadal	oraz	podję-
tymi	przez	Administrację	Osiedla	„Gwiazdy”	
KSM	działaniami	energooszczędnymi	w	bu-
dynkach	osiedla/.

l	 koszty	wody	i	kanalizacji	przewiduje	się		na	
kwotę	1.156.450,00	zł.

l	 koszty	wywozu	nieczystości	komunalnych	
prognozowane	są	na	kwotę	377.560,00	zł.

l koszty	związane	z	wywozem	odpadów	wiel-
kogabarytowych	szacowane	są	na	kwotę	
5.580,00	zł.

l Znaczną	kwotę	składników	opłaty	eksplo-
atacyjnej	stanowią	koszty	związane	z	podat-
kiem	od	nieruchomości	i	opłatą	za	wieczyste	
użytkowanie	gruntu	–	prognozowany	koszt	
155.380,00	zł.	Należności	te	Katowicka	Spół-
dzielnia	Mieszkaniowa	zobowiązana	jest	od-
prowadzać	do	Urzędu	Miasta	Katowice.                           

INNE	WyDARZENIA	 
W	OSIEDLU	„GWIAZDy”	KSM:

1.			Obecnie	trwają	prace	finansowane	z Budże-
tu	Obywatelskiego	na	rok	2015	związane																
z budową	nowego	placu	zabaw	pod	nazwą	
„Kraina	Integracji	Pokoleń	i Rekreacji”	przy	
budynku	al.	Roździeńskiego	90,	gdzie	znajdą	
się	urządzenia	zabawowe	dla	dzieci,	oraz	urzą-
dzenia	fitness	dla	młodzieży	oraz seniorów.

2.		 Przy	sprzyjających	warunkach	pogodowych	
rozpoczną	się	prace	związane	z wykonaniem	
chodnika	z kostki	brukowej	przy	komorze	
zsypowej	budynku	al.	Roździeńskiego	Nr	86	
oraz	prace	związane	z naprawą	murku	odgra-
dzającego	na	terenie	zielonym	przy	budynku	
al.	Roździeńskiego	Nr 88.

3.		 Zakończone	zostały	prace	związane	z placem	
zabaw	i rekreacji	znajdującym	się	od	strony	 
	zachodniej	budynku	ul.	Uniwersyteckiej	25	tj.	
zamontowane	zostało	ogrodzenie	ww.	placu	
wraz	z bramą	wjazdową	i furtką	(przystosowa-
ną	dla	wjazdu	osób	na	wózkach	inwalidzkich);	
zabezpieczono	nawierzchnię	wokół	6	szt.	
urządzeń	fitness	poprzez	ułożenie	nawierzchni		
syntetycznej	EPDM.	Dodatkowo	na	terenie	
placu	zabaw	i rekreacji	zamontowano	2	szt.	
ławek.

4.		 W	sprawie	problemu	braku	miejsc	do	par-
kowania	samochodów	na	kilkutysięcznym	
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Osiedlu	„Gwiazdy”,	w tym	m.	 in.	
dla	mieszkanców	7	budynków	wysokościo-
wych	25-kondygnacyjnych,	zlokalizowa-
nych	na	bardzo	małym	terenie	i utworzenia	
nowych	miejsc	postojowych	na	terenach	
działek	miejskich	-	w imieniu	mieszkańców	
KSM	złożyła	do	Urzędu	Miasta	Katowice	
–	pismo	z dnia	03.07.2015	r.	l.dz.	O-I.5-
061-4-1280/11264/2015,	wskazując	do	wy-
korzystania	tereny	na	działkach	miejskich	
pod	ekranami	przy	al.	Roździeńskiego.

				 (Podobne	rozwiazania	zostały	zastosowane	
przez	KSM	wzdłuż	ekranów	ul.	Dudy	Gracza	
co	pozwoliło	na	parkowanie	214	samochodow,	
przy	czym	korzystają	z tych	miejsc	w dużej	
mierze	osoby	przyjeżdzające	do	Katowic,	do	
pracy	oraz	studenci	pobliskich	uczelni wyż-
szych).

					 Z	uwagi	na	wykorzystanie	wszystkich	moż-
liwych	terenów	osiedla,	na	których	znajdu-
ją	się	już	miejsca	parkingowe,	Katowicka	
Spółdzielnia	Mieszkaniowa	wystosowała	
ww,	pismo	celem	utworzenia	nowych,	do-
datkowych	miejsca	na	terenach	dodtąd	nie	
zagospodarowanych.	W związku	z otrzy-
maniem	 odpowiedzi	 z MZUM	Katowi-
ce	 o możliwości	 realizacji	 powyższego	 
wniosku	po	roku	2016,	Katowicka	Spół-
dzielnia	Mieszkaniowa	wystosowała	w dniu	
07.12.2015	r.	ponowne	pismo	do	MZUM	
Katowice	z prośbą	o ujęcie	przedmiotowego	
wniosku	jeszcze	w 2016 roku.

  ZAŁOŻENIA	DZIAŁALNOśCI	 
GOSPODARCZEJ,	SPOŁECZNEJ
I			KULTURALNEJ	DLA	OSIEDLA		

NA		2016		ROK

1.		 W	miesiącu	październiku	i	listopadzie	2015	r.	
przyjęte	zostały	przez	Radę	Osiedla	projekty	

założeń	do	planu	remontów,	eksploatacji	

i	działalności	społeczno-kulturalnej	na	2016	r.  
Szczegółowy	plan	remontów	2016	r.	wy-
wieszony	zostanie	na	tablicach	ogłoszeń	we	
wszystkich		budynkach	Osiedla	„Gwiazdy”	
KSM	po	jego	omówieniu	i	akceptacji	na	 
Zebraniu		Osiedlowym	w	dniu	16.12.2015	
r.	w	Szkole	Podstawowej	Nr	2	przy	al.	Roź-
dzieńskiego		82.	Stosowne	Uchwały	w	tym	
zakresie	podejmie	Rada	Osiedla.

 2.		W	zakresie	eksploatacji	projekt	zamierzeń	i	po-
trzeb	finansowych	na	2016	r.	został	przyjęty	 
przez	Radę	Osiedla	,	które	po	stronie	pla-
nowanych	wpływów	zamykają		się	kwotą	
3.505.330,00	zł,	przy	planowanych	kosztach		
3.567.070,00	zł,	co	przy	uwzględnieniu	bilansu	
otwarcia	roku	2016	w	kwocie	68.750,00	zł	spo-
woduje	zamknięcie	roku	wynikiem	dodatnim.				

3.		 Odnośnie	planów	i	zamierzeń	rzeczowo	fi-
nansowych	działalności	społeczno-kulturalnej	
osiedla,	Rada	Osiedla	„Gwiazdy”	KSM	przy-
jęła	projekt	„Planu	rzeczowo-finansowego			 
działalności	społecznej	i	kulturalnej,	w	którym	
po	stronie	wpływów	przyjęto	kwotę	67.260,00	
zł,	po	stronie	kosztów	kwotę	64.500,00	zł	przy	
prognozowanym	bilansie	otwarcia	roku	2016	 
wynoszącym		-	2.760,00	zł		planowany	wynik	
roku	2016	wraz	z	bilansem	otwarcia	powinien			
zamknąć	się	kwotą	0	zł

Informacja	Administracji	Osiedla	n/t	realiza-
cji	ustawy	z	dnia	14.06.2007	o	zmianie	ustawy																								
o	spółdzielniach	mieszkaniowych	oraz	o	zmia-
nie	niektórych	innych	ustaw	(z	późniejszymi	
zmianami	),	obowiązującej	od	dnia	31.07.2007: 
zgodnie	z	w/w	ustawą	mieszkańcy	naszego	osiedla	
podpisali	na	dzień	31.10.2015	r.	559	aktów	no-
tarialnych	odrębnej	własności,	w	tym	557	aktów	
notarialnych	dot.	odrębnej	własności	mieszkań												
i	2	akty	notarialne	dot.	odrębnej	własności	gara-
ży	wbudowanych.

ZAMIERZENIA	REMONTOWE		 
NA		2016	ROK

Projekt	Planu	Remontów	na	2016	rok	dla	
Osiedla		„Gwiazdy”	KSM			został	przyjęty	na		 
	posiedzeniu	plenarnym	w dniu	25.11.	2015	r.,	
natomiast	po	Zebraniu	Osiedlowym	zostanie	on	
przyjęty	stosowną	uchwałą	Rady Osiedla.

Projekt	planu	remontów	na	2016	r.	przewiduje	
między	innymi:

I	.	 Wymiana	stolarki	okiennej:										19.000	zł

l	 Realizowana	przez	spółdzielnię									5.200	zł

l	 Realizowana	przez	spółdzielnię	w	lokalach	
użytkowych	 	 																		3.800	zł

l	 Realizowana	przez	członków	spółdzielni	we	
własnym	zakresie	(refundacje)									10.000	zł											

II	.	Wymiana	stolarki	drzwiowej	realizowana	
przez	spółdzielnę																													8.000	zł

l	 Wymiana	drzwi	wejściowych	do	lokalu	użytk.	
Nr	I	w	budynku	al.	Roździeńskiego	86A

4.500	zł

l	 Wymiana	drzwi	do	lokalu	użytk.	Nr	VII		 
w	budynku	al.	Roździeńskiego	90										3.500	zł

III.	Roboty	dekarskie																												90.000	zł

1.		 Naprawa	połaci	dachowej	budynków	przy	ul.	
Uniwersyteckiej	25	i	29																				90.000	zł

IV	.Roboty	murarsko-tynkarskie										353.860	zł

	 w	tym	m.	in.	         

1.	 Wykonanie	zaleceń	kominiarskich	po	prze-
glądach	SPK	dot.	wszystkich	budynków

						5.000	zł

2.	 Remont		tarasu	1	szt.	(	pion	IV)	al.	Roździeń-
skiego	86A	kontynuacja	z 2015	r.				35.000	zł

3.		 Remont		tarasów	2	szt.	(	pion	III	i VI)	al.	
Roździeńskiego	86A	 																70.000	zł

4.		 Naprawa	balkonów	i balustrad	i podestów	
w budynkach	przy	al.	Roździeńskiego	86A,86,	
88 i 90																																													136.660	zł

5.		 Adaptacja	pomieszczeń	z wykonaniem	dojść	
do	lokali	użytkowych																						20.000	zł

6.		 Wykonanie	prac	wynikających	z „Protokołów	
kontroli	okresowej	stanu	techn.	sprawności	
obiektu	-	bud.	Mieszk.”	 																		5.000	zł

7.		 Naprawa	murku	przy	placu	zabaw	i dojazdu	
ppoż.	przy	budynku	al.	Roździeńskiego	88	

22.200	zł

8.		 Naprawy	pionów	zsypowych	w budynkach	
al.	Roździeńskiego	86A,	86,	88	i 90		

60.000	zł

V.		Roboty	malarskie																											90.000	zł

l	 Malowanie	klatki	schodowej	w	budynku	al.	
Roździeńskiego	90																											90.000	zł

VI.	Roboty	instalacyjne	wod	–	kan,	gaz																																																																			

250.000	zł

						w tym	m.	in.	przewidziane	środki na:
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1.		 Wymianę	pionów	wód	opadowych	deszczówki	
(I	etap)	w budynkach	przy	al.	Roździeńskiego	
86	i 90		 																														100.000	zł

2.		 Wymianę	pionów	wodnych		Roździeńskiego	
86A,	86,	88,	90																																	50.000	zł		

3.		 Naprawa	kanalizacji	zewnętrznej	dla	budynku	
przy	ul.	Uniwersyteckiej	25												100.000	zł

VII.	Roboty	elektryczne:																												25.000	zł

1.		 Modernizacja	tablic	bezpiecznikowych	w	bu-
dynkach	ul.	Uniwersyteckiej	25	i	29	

10.000	zł

2.		 Montaż	oświetlenia	zewnętrznego	przy	placach	
zabaw	przy	al.	Roździeńskiego	25	i	29	

15.000	zł

VIII.	Mała	architektura:																										160.000	zł

1.		 Remont	podjazdu	do	budynku	(MPGK	i	TRA-
FO)																																																			80.000	zł

2.			Remont	chodników	przy	budynku		ul.	Uni-
wersyteckiej	25			 																80.000	zł

IX.	Remonty	dźwigów																															264.900	zł

 w	tym	m.in.								                                                                                                                             

1.	 Remont	dźwigu	Nr	II	w	budynku	al.	Roź-
dzieńskiego	90	 	 														200.000	zł																																																																																			

2.	 Spłata	ratalna	remontu	dźwigu	Nr	I	w	budynku	
ul.	Uniwersytecka	29																								31.100	zł																																				

3.	 Spłata	kredytu		na	remonty	dźwigów	R.86/
III,	R.88/III	 																																		8.800	zł																																																																																																																																				

4.				Naprawy	bieżące	dźwigów	przy	al.	Roździeń-
skiego	86A,86,88,90																									20.000	zł																																																																																																																									

5.			Naprawy	bieżące	dźwigó	przy	ul.	Uniwersy-
teckiej	25	i	29	 	 																		5.000	zł

PROGNOZOWANE	KOSZTy	 
EKSPLOATACJI	W	2016	R.	 

PRZEDSTAWIAJĄ	SIĘ	NASTĘPUJĄCO:

I.		 Przewidywane	koszty	obligatoryjnych	kon-
troli	technicznych	przewodów	kominowych,	
instalacji		gazowej	w	mieszkaniach	oraz	
czujników	gazu,	instalacji	hydrantowej,	
systemu		oddymiania	budynków	i	p.poż.,	
okresowe	badanie	elektronarzędzi	powinny		
zamknąć	się	kwotą	86.720,00	zł.

II.		Planowane	koszty	związane	z	utrzymaniem	
terenów	zielonych	osiedla	między	innymi	
dotyczące		czterokrotnego	koszenia	trawników	
wynoszą	58.650,00	zł.

III.	W	ramach	wydatków	z	eksploatacji		na		rok	
2016	przewiduje	się	następujące	koszty	me-
diów:

l	 koszty	energii	elektrycznej	szacuje	się	na	
kwotę	300.610,00 zł,

l	 koszty	wody	i	kanalizacji	przewiduje	się		na	
kwotę	1.176.040,00	zł	(przewidywany	przez	
Katowickie		Wodociągi	S.A.	wzrost	cen	od	
1.02.2016	r.	o	ok.	1,2%),

l	 koszty	wywozu	nieczystości	komunalnych	
prognozowane	są	na	kwotę	374.360,00 zł,

l koszty	związane	z	wywozem	odpadów	wiel-
kogabarytowych	szacowane	są	na	kwotę	
4.600,00	zł,

l koszty	związane	z	podatkiem	od	nieruchomo-
ści	i	opłatą	za	wieczyste	użytkowanie	gruntu		
przewiduje	się	na	poziomie	155.380,00	zł.

  
WySTĄPIENIE	DO	WŁADZ	MIASTA	
KATOWICE	DOTyCZĄCE	OSIEDLA	

„GWIAZDy”	KSM

W	nawiązaniu	do	spotkania	Zarządu	i	członków	
organów	samorządowych	Katowickiej	Spółdzielni	
Mieszkaniowej	z	Prezydentem	Katowic	Mar-
cinem	Krupą	i	Wiceprezydentem	Bogumiłem	
Sobulą,	które	odbyło	się	w	dniu	26	marca		2015	
roku	w	siedzibie	KSM,	Administracja	Osiedla	
„Gwiazdy”	KSM	zgłosiła	w	imieniu	Mieszkańców	
następujące	postulaty	skierowane	do	Władz	Miasta	
Katowice	wnoszące	o:

1)		 wykonanie	docelowego,	trwałego	oświetlenia	
pod	mostem	ul.	Dudy	Gracza,	na	„Bulwarach	
Rawy”	nad	rzeką	Rawą.	W	godzinach	wieczor-
nych	występujące	w	tym	miejscu	„kompletne”	
ciemności	stwarzają	m.	in.	zagrożenie	napada-
mi	rabunkowymi	na	osoby	przemieszczające	
się	„Bulwarami	Rawy”,

2)	 utrzymaniem	porządku	na	terenach	miej-
skich,	znajdujących	się	w	sąsiedztwie	Osiedla	
„Gwiazdy”		KSM	zgłaszane	najczęściej	przez	
mieszkanców	jako	wymagające	interwencji

a)			utrzymywanie	porządku	na	znajdujących	się	
w	sąsiedztwie	zasobów	Osiedla	„Gwiazdy”	
terenach	miejskich	obejmujących:

–		 tereny		„Bulwarów	Rawy”	od	ul.	Bogucickiej	
na	Zawodziu	do	ul.	Bankowej,	

–	 tereny	wzdłuż	ekranów	DTŚ	przy	al.	Roździeń-
skiego,	od	strony	wewnętrznej	Osiedla	„Gwiaz-
dy”w		rejonie	przystanku	autobusowego	do	

ul.	Bogucickiej	oraz	od	skrzyżowania	DTŚ														
z	ul.	Olimpijską	do	kładki	na	DTŚ	–	(głównie	
dotyczy	chodnika	i	parkingu	wzdłuż	ekranów	 
DTŚ,		na	wysokości	budynków	przy	ul.	Uni-
wersyteckiej	21,	25	i	29),		

–	 tereny	ciągu	pieszego	od	Szkoły	Podstawowej	
nr	2	przy	al.	Roździeńskiego	w	kierunku	ulicy														
1	Maja	i	ulicy	Rejtana	(teren	pomiędzy	X	
Liceum	Ogólnokształcącym	a	HELIOSEM).

b)			bieżąca	konserwacja	miejskich	terenów	zielo-
nych	sąsiadujących	z	osiedlami	KSM.

3)	 poinformowanie	o	 terminie	dokończenia	
budowy	ulicy	Dudy	Gracza	i	jej	połączenia	
z	ulicą	Katowicką,

4)			podjęcie	wspólnych	działań	zmierzających	
do	odnowienia	i	doposażenia		boiska	przy	
Szkole	Podstawowej	Nr	2	na	terenie	Osiedla	
„Gwiazdy”	co	wpłynie	na	wzrost	bezpie-
czeństwa	korzystania	z	niego	przez	młodzież	
z	tego	terenu	Katowic,	w	tym	zamieszkującą	
zasoby	osiedla.

5)		 skuteczne	rozwiązanie	przez	Wydział	In-
westycji	Urzędu	Miasta	Katowice	problemu	
odprowadzenia	wód	opadowych	ze	zlewni	
DTŚ	/ul.Dudy	Gracza	do	rzeki	Rawy	w	Ka-
towicach	poprzez	opracowanie	i	wykonanie	
docelowego,	skutecznego	odwodnienia	w/w	
zlewni	w	taki	sposób,	aby	nie	było	zagrożenia	
zalania	budynków	wysokościowych	przy	al.	
Roździeńskiego	Nr	86	i	88,

6)		 przywrócenie	dotychczasowego	punktu	przyjęć	
policji	w	budynku	przy	al.	Roździeńskiego	88	
w	Katowicach.

	W	odpowiedzi	na	powyższe	postulaty	zgłoszone	
do	Prezydenta	Miasta	Katowice,	Katowicka	Spół-
dzielnia	Mieszkaniowa	otrzymała	pismo	z	dnia	
06.10.2015	r.	zawierające	następujące	wyjaśnienia:

Ad	1)	Sprawa		doświetlenia	pod	mostem	przy	
ul.	Dudy	Gracza	na	„Bulwarach	Rawy”	nad	rzeką	
Rawą	była	już	rozpatrywana	przez	MZUM	Katowi-
ce	w	2011	r.	W	przedmiotowej	lokalizacji	nie	ma	
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konieczności	rozbudowy	instalacji	oświetleniowej,	
gdyż	spełnia	ono	w		świetle	obowiązujących	prze-
pisów	wymagania	wynikające	z	norm	odnośnie	
oświetlenia	dróg	publicznych.

Ad	2)	Na	przełomie	miesiąca	kwietnia/maja	
br.	MZUMiM	wraz	z	Zakładem	Zieleni	Miej-
skiej	oraz	MPGK	wykonał	generalne	porządki	we	
wnioskowanym	w	piśmie	rejonie.	Obecnie	prace	
porządkowe	prowadzone	są	na	bieżąco.

Ad	3)	W	ramach	zadania	pn.	„Układ	komu-
nikacyjny	dla	terenu	budowy	Nowego	Muzeum	
Śląskiego,	Międzynarodowego	Centrum	Kongreso-
wego	i	siedziby	Narodowej	Orkiestry	Symfonicz-
nej	Polskiego	Radia	w	Katowicach”,	oddano	do	
użytkowania	etap	I	i	etap	II	faza	1	przedsięwzię-
cia...	Tereny	powyżej	ul.	Nagórników	przewidziane	
są	do	skomunikowania	z	włączeniem	w	ul.	Kato-
wicką,	w	fazie	2	etapu	II.	Aktualnie	prowadzone	
są	prace	nad	projektem	budżetu	miasta	Katowice	
na	rok	2016,	w	ramach	których	uwzględniona	
zostanie	możliwość	realizacji	przedmiotowego	
przedsięwzięcia	w	kolejnych	latach.

Ad	4)	Zgodnie	z	budżetem	Miasta	Katowice	na	
2015	r.	oraz	wieloletnią	prognozą	finansową	na	
lata	2015-2035	nie	planuje	się	przeprowadzenia	
inwestycji	miejskich	na	obszarze	boiska	przy	
Szkole	Podstawowej	Nr	2.	W	powyższej	sprawie	
złożony	został	wniosek	(L/1/3/2015)	do	Budże-
tu	Obywatelskiego,	dotyczący	remontu	zespołu	
boisk	sportowych	przy	Szkole	Podstawowej	nr	
2	im.	Jana	III	Sobieskiego,	który	pozytywnie	
przeszedł	weryfikację	i	przekazany	został	pod	
głosowanie.	Głosowanie	odbyło	się	w	dniach	od	
18-21.09.2015	r.,	w	wyniku	którego	omawiany	
projekt	został	wybrany	przez	Mieszkańców	i	będzie	
zrealizowany	w	roku	2016	przez	Wydział	Edukacji	
Urzędu	Miasta	Katowice.	(Należy	wspomnieć,	
że	WNIOSKODAWCĄ	powyższej	inicjatywy	
jest	Członek	Rady	Osiedla	„Gwiazdy”	KSM	
Witold	Starowicz).	

Ad	5)	Usługi	pn.	„Koncepcja	grawitacyjnego	
odprowadzenia	wód	opadowych	ze	zlewni	DTŚ/	
Dudy	Gracza	do	rzeki	Rawy	w	Katowicach”	wy-
konuje	firma:	INFRA	PROJEKTY		Michał	Szweda	
z	Katowic.	Na	podstawie	ww.	koncepcji	może	zo-
stać	zlecone	przez	Urząd		Miasta		wykonanie	usług	
projektowych,	a	następnie	robót	budowlanych.	
Ich	realizacja	nie	nastąpi	wcześniej	niż		w	2016	
r.	W	trakcie	wykonywania	prac	projektowych	
w	naradach	roboczych	biorą	udział	kompetentne	
strony	m.	in.	KIWK	sp	z	o.o.,	Katowickie	Wodo-
ciągi	S.A.,	MZUiM,	WKŚ	UM	Katowice	w	celu	
ustalenia	wspólnego	stanowiska	co	do	zakresu	
dalszego	projektowania.	W	spotkaniach	brali	
również		udział	przedstawiciele	KSM,	przedsta-
wiając	swoje	oczekiwania	w	zakresie	skutecznego	
odwodnienia	zlewni	DTŚ/	Dudy	Gracza	do	rzeki	
Rawy	(zgodnie	ze	stanowiskiem	KSM	projek-
towane	rozwiązania	i	wykonanie	inwestycji	na	
ich	podstawie	muszą	zapewnić	niedopuszczenie	

do	podtapiania	budynków	„Gwiazdy”,	w	tym	
podszybi	dźwigów	osobowych).

Ad	6)	Kierownictwo	KMP	w	Katowicach	do-
konało	analizy	zdarzeń	w	rejonie	Osiedla	„Gwiaz-
dy”,	jak	również	terenów	przyległych,	z	której	
jednoznacznie	wynika,	iż	od	czasu	likwidacji	
wymienionej	placówki	nie	nastąpiła	zmiana	cha-
rakterystyki	i	częstotliwości	zdarzeń	kryminalnych	
na	wskazanym	terenie.	Ponadto	zauważyć	należy,	
że	decyzja	z	2014	r.	o	likwidacji	placówki	po-
dyktowana	była	niską	frekwencją	petentów	w	tej	
placówce	oraz	ograniczeniem	stanu	etatowego	
dzielnicowych	w	Komisariacie	Policji	I	w	Kato-
wicach,	co	skutkuje	trudnościami	w	zapewnieniu	
obecności	dzielnicowych	w	wyznaczonych	godzi-
nach	dyżurowania	w	punkcie	przyjęć.	Zauważyć	
należy,	iż	w	chwili	obecnej	kontakt	Mieszkańców	
Osiedla	„Gwiazdy”	z	dzielnicowym	rejonu	nie	
jest	niczym	ograniczony.	Wszyscy	katowiccy	
dzielnicowi	są	wyposażeni	w	służbowe	telefony	
komórkowe,	a	ich	wykaz	znajduje	się	na	stronie	
internetowej	KMP	Katowice.	W	razie	potrzeby	
istnieje	możliwość	umówienia	się	na	spotkanie	
z	dzielnicowym	lub	przekazanie	mu	informacji	
oraz	uzyskanie	stosownej	pomocy.	Odnosząc	
się	do	analizy	zdarzeń	mająćych	miejsce	w	rejo-
nie	Osiedla	„Gwiazdy”	oraz	ich	charakteru	brak	
jest	korelacji	pomiędzy	czasookresem	wystę-
powania	zdarzeń	a	pobytami	dzielnicowego	w		
punkcie	przyjęć.	Podkreślić	należy	również	fakt,	
że	dzielnicowy	utrzymuje	stały	i	dobry	kontakt	
z	przedstawicielami	Państwa	Spółdzielni.	Mając	
na	uwadze	powyższe	nie	stwierdzono	podstaw	
do	wznowienia	działalności	wskazanego	punktu	
przyjęć	dzielnicowych.	

SPRAWOZDANIE		 
Z	REALIZACJI	WNIOSKU	 

PRZyJĘTEGO	NA	ZEBRANIU	 
OSIEDLOWyM	OSIEDLA	„GWIAZDy”		

KSM	W	DNIU	15.12.2014	ROKU 

Administracja	Osiedla	„Gwiazdy”	KSM		uprzej-
mie	informuje,	że	na	Zebraniu	Osiedlowym	Osiedla	
„Gwiazdy”	KSM	w dniu	15.12.2014	r.	został	
przyjęty	1	wniosek	tj.	wniosek	skierowany	do	
Zarządu	KSM	o wystąpienie	z pismem	do	Ko-
mendy	Policji	w Katowicach	w celu	ponownego	
uruchomienia	„Punktu	przyjęć	Policji”,	który	
działał	na	terenie	osiedla	z siedzibą	w budynku		
przy	al.	Roździeńskiego	88	do	kwietnia	2014	r.	
Dla	realizacji	powyższego	wniosku	Katowicka	

Spółdzielnia	Mieszkaniowa	wystosowała	pisma		
wymienione poniżej:

1.		 Pismo	z dnia	27.01	2015 r.
	 do	Komendy	Miejskiej	Policji,	Wydział	Pre-

wencji
							Pierwszego	Zastępcy	Komendanta	Miejskiego	

Policji	w	Katowicach
						ul.	Lompy	19,		40-038	Katowice
2.  Pismo	z dnia	30.06	2015 r.
	 do		Prezydenta	Miasta	Katowice

	 Pana	Marcina	Krupy
	 ul.	Młyńska	4,	40-098	Katowice
3.  Pismo	z dnia	27.08	2015 r.
	 do		Urzędu	Miasta	Katowice
	 ul.	Młyńska	4,
	 40-098	Katowice

Ponadto	w	2014	r.	KSM	występowała	dwu-
krotnie	do	Policji	w	powyższej	sprawie		kierując	
następujące	pisma:	

1. Pismo	z dnia	21.05	2014 r.
	 do	Komendy	Miejskiej	Policji,	Wydział	Pre-

wencji
	 Pierwszego	Zastępcy	Komendanta	Miejskiego	

Policji	w	Katowicach
	 ul.	Lompy	19,		40-038	Katowice
2. 		Pismo	z dnia	08.09	2014 r.
	 do	Komendanta	Komisariatu	Policji	I	
	 ul.	Żwirki	i	Wigury	28		40-068	Katowice

 
Pomimo	korespondencji	kierowanej	przez	KSM	

do	Policji	i	Władz	Miasta	Katowice	od	maja	2014	r.	
do	sierpnia	2015	r.	w	temacie	utrzymania	“Punktu	
przyjęć	Dzielnicowych”	w	budynku	KSM	przy	
al.	Roździńskiego	88	-	(	każdorazowo	odpowie-
dzi	były	negatywne	ze	strony	Policji	-	ostatnia	
negatywna	odpowiedź	z	Policji	–	pismo	z	dnia	
27.04.2015	r,	wpływ	do	KSM	dn.	29.04.2015	r.	
l.dz.7136	oraz	z	Urzędu	Miasta	Katowice	-	pi-
smo	z	dnia	05.08.2015	r.,	wpływ	do	KSM	dnia	
12.08.2015	r.	l.dz.13217)	-	“Punkt	przyjęć	Dziel-
nicowych”	POLICJA	przekazała	protokolarnie	do	
KSM	dnia	19.08.2015	r.	,	natomiast	niezależnie	
od	tego	Katowicka	Spółdzielnia	Mieszkaniowa	
ponownie	wystąpiła	do	Urzędu	Miasta	Katowice	
pismem	z	dnia	27.08.2015	l.dz.	MZ/061/1321/2015	
wnioskując	o	przywrócenie	w/w	„Placówki”	PO-
LICJI.

Do	chwili	obecnej	Katowicka	Spółdzielnia	
Mieszkaniowa	nie	otrzymała	odpowiedzi	na	pi-
smo	z dnia	27.08.2015	r.	skierowane	do	Urzędu	
Miasta Katowice.

*																				*																			*

Administracja	Osiedla	„Gwiazdy”	Kato-
wickiej	Spółdzielni	Mieszkaniowej	tą	drogą	
dziękuje	Zarządowi	Katowickiej	Spółdzielni	
Mieszkaniowej,	Radzie	Nadzorczej,	Radzie	
Osiedla	oraz	Mieszkańcom	za	okazywane	na	
bieżąco	wsparcie	i	pomoc	w	działaniach	i	roz-
wiązywaniu	niełatwych	problemów	dotyczących	
naszej	społeczności.	Szczególne	słowa	uznania	
i	podziękowania	kierujemy	do	członków	repre-
zentujących	mieszkańców	Osiedla	wybranych	
na	okres	kończącej	się	kadencji	do	Rady	Osiedla	
doceniając	ich	wkład	pracy	w	rozwiązywaniu	
problemów	i	wsparcie	w	realizacji	powierzo-
nych	zadań.	

Kierownik Administracji
Osiedla „Gwiazdy” KSM
inż. WitOld  BRAun
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Działalność	Klubu	„Pod	Gwiazdami”	w	roku	
2015	to	kolejny	okres,	w	którym	miesz-
kańcy		skorzystali	z	wielu	form	i	imprez	

zaplanowanych	i	przygotowanych	dla	nich	przez	
Klub	KSM	„Pod	Gwiazdami”.
W	zakresie	merytorycznej	działalności	w	roku	

2015		Klub	„Pod	Gwiazdami”	zorganizował	170	
form	i	imprez,	w	których	udział	wzięło	około	
1400	uczestników.	W	tym,	w	ramach	„Akcji	
Zima	i	Lato”	odbyło	się	około	90	zajęć	i	imprez	
dla	około	700	uczestników,	również	przy	współ-
pracy	z	Biblioteką,	Przedszkolem	Nr	67	i	Szkołą	
Podstawową	Nr	2.	W	Klubie	organizowano		spot- 
kania	okolicznościowe,	m.in.	z	okazji	Dnia	Babci	
i	Dziadka,	Walentynek,	Dnia	Matki,	Dnia	Dziec-
ka,	Dnia	Seniora,	Mikołajki	oraz	inne	spotkania																															
m.	in.	z	okazji	Wielkanocy,	które	uświetnione	
zostało	występami	milusińskich	z	obu	„naszych	
osiedlowych”	przedszkoli.
Ferie	zimowe	trwały	od	2	do	13	lutego.	Zima	

naszym	milusińskim	posypała	śniegiem,	zrobiło	
się	biało	i	bajkowo.	Dzieci	odwiedziły	dwukrot-
nie	kręgielnię	„Grawitacja”	oraz	czterokrotnie	
Międzyszkolny	Ośrodek	Sportowy,	a	na	Dolinie	
Trzech	Stawów	odwiedziły	stadninę	tj.	Katowicki	
Klub	Jeździecki.	Nasze	„gwiazdki”	uczestniczyły	
w	wyprawie	do	Izby	Leśnej	w	Panewnikach.		Brały	
udział	w	warsztatach	teatralnych	oraz	wyjściach	do	
kina.	W	Klubie	KSM	„Trzynastka”	uczestniczyły	
w	zajęciach	kulinarnych,	natomiast	w	Klubie	
„Józefinka”	poznawały	Indie	i	tam	też	odbyła	się		
kończąca	ferie	zabawa	przebierańców.	
Zimowo-wiosenne	imprezy	2015	roku	to,	m.	in.	

wyprawa	do	szopki	w	Bazylice	w	Panewnikach		
oraz	zwiedzanie	„Małego	Asyżu”	w	Tychach.	
Nasi	mieszkańcy	mieli	możliwość	wysłuchania	
muzyki	i	pięknych	pieśni	na	Koncertach	dla	Trzech	
Pokoleń	w	MDK	„Zawodzie”,	następnie	obejrzenia	
w	Centrum	Kultury	komedii	romantycznej	„Sposób	
na	kobiety”,	sztuki	„Najdroższy”	w	Teatrze	Zagłę-
bia,	jak	i	filmu	„Optymistki”,	oskarowej	„Idy”	oraz	
filmu	„Teoria	wszystkiego”.		W	ramach	współpra-
cy	między	Klubami	KSM	kilkakrotnie	odwiedził	
nas	Zespół	Śpiewaczy	„Józefinki”	oraz	Zespół	
Śpiewaczy	„Alle	Babki”.	W	„Saloniku”	oprócz	
porcji	literatury,	poezji	śpiewanej	i	warsztatów,	
Pani	Maria	Czechowicz,	wciągała	uczestników	
w	rozważania,	w	oparciu	o	przyniesione	tomiki,	
zachęcała	do	odwiedzania	księgarń	i	bibliotek.	
Także	w	tym	roku	Seniorzy	odwiedzili	Centrum	
Informacji	Naukowej	i	Bibliotekę	Akademicką,	
w	skrócie	CINIBA.	Okazuje	się,	że	każdy	-	nie	
tylko	student	-	może	skorzystać	z	bogatej	oferty	
zbiorów	bibliotecznych,	a	pracownicy	zawsze	
służą	pomocą	w	odnalezieniu		poszukiwanych	
informacji.	Z	okazji	Dnia	Mężczyzn	zorganizo-
wano	spacer	do	Planetarium.	Corocznie	15	marca	
obchodzony	jest	Międzynarodowy	Dzień	Plane-
tariów	i	fizycy	z	Grudziądza	przygotowali	pokaz	
„Podróż	do	centrum	galaktyki”.	Panie	z	„Klubu	
Kreatywnych”	i	„Klubu	Seniora”	zorganizowały	
„Ostatki”,	a	przed	Wielkanocą,	razem		z	dziećmi,	
wykonały	kolorowe	pocztówki	świąteczne,	stroiki,	
palmy	wielkanocne	oraz	malowały	jajka.	W	Klubie	
KSM	„Pod	Gwiazdami”	odbyły	się	„spotkania	
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 KLUbU ,,pOd gWiazdaM’’ KSM za 2015 ROK 
ze	zdrową	dietą”,	pogadanki	i	degustacje,	które	
przygotowały	panie	z	Apteki	„4	pory	roku”.	Tych	
spotkań	było	kilka:		przygotowany	został	pokaz	
tworzenia	kremu	do	rąk,	omówiono	zalety	różnego	
rodzaju	olejów	i	soków,	stąd	współpraca	okazała	
sie	bardzo	owocna	i	pożyteczna.
Spotkanie	świąteczne	odbyło	się	14	kwietnia	

i	przebiegało	pod	hasłem	„Wspomnienie	Wielkiej	
Nocy”,	a	uświetnił	je	występ	gitarowy	Henry-
ka	Klukowskiego.	Majowe	spotkania	w	Klubie	
rozpoczęto	 od	 prawyborów	 prezydenckich.	
Następnie	uczestniczono	w	„Nocy	Muzeów”																				
i	zwiedzaniu	Porcelany	Śląskiej. Pamiętaliśmy	
o	Dniu	Polskiej	Niezapominajki	oraz obowiąz-
kowej	wyprawie	do	Parku	Śląskiego	na	Wystawę	
Ogrodów	i	Kwiatów.	Czerwcowy	„Dzień	Sąsiada”	
świętowaliśmy	razem	z	mieszkańcami	Osiedla	
„Centrum”	w	Klubie	KSM	„Centrum”,	oglądając	
występy	zespołów	„Alle	Babki”,	„Wesołe	Ku-
moszki”	oraz	„Zespół	Retro”.	W	naszym	Klubie	
KSM	„Pod	Gwiazdami”	szczególnie	udane	było	
spotkanie	z	okazji	„Dnia	Ojca”	i	późniejsza	wy-
prawa	do	„Tyskiego	Browarium”.	
Wakacje	2015	roku	przyniosły	wszystkim	tro-

pikalną	pogodę.	W	tegorocznej	„Akcji	Lato	2015”	
uczestnicy	brali	udział	w	wyjściach	na	basen	
„Bugla”.	Sporej	porcji	wiedzy	dostarczyły	dzie-
ciom	letnie	wyjazdy	rekreacyjne:	na	lotnisko	do	
Pyrzowic	i	do	Tarnowskich	Gór	oraz	dwukrotne	
zwiedzanie	siedziby	Muzeum	Śląskiego	przy	ulicy	
Tadeusza	Dobrowolskiego.	Dzieci	odwiedzały	
„Dolinę	Trzech	Stawów”,	Park	Śląski	z	popularną	
Elką	i	ZOO,	a	w	letnie	poniedziałki	Górnośląski	
Park	Etnograficzny	czyli	popularny	Skansen.	
Odwiedziły	dzieci	także	najładniejszy	w	okolicy	
plac	zabaw	czyli	kompleks	w	Paprocanach.	Po	
drodze	dotarły	do	zabudowań	„Szybu	Wilsona”,	
spędzając	czas	przy	Stawie	Upadowym,	gdzie	
organizowane	były	biwaki.	Kilka	razy	uczestnicy	
„Akcji	Lato	2015”	byli	w	kręgielni	„Grawitacja”,	
a	w	kinie	zobaczyli		filmy:	„W	głowie	się	nie	
mieści”,	„Minionki”,	„Mały	Książe”	oraz	film	
„Ups!	Arka	odpłynęła”.	W	MDK	„Zawodzie”	
dzieci	z	naszego	klubu		były	na	poranku	filmowym	
natomiast	w	Klubie	KSM	„Trzynastka”	na	pokazie	
modelingu	oraz	na	zajęciach	kulinarnych.		Dobra	
pogoda	pozwoliła	na	odwiedzenie	boiska	„Sło-
wiana”,	a	przy	złej	pogodzie	sportowe	zmagania	
odbywały	się	w	Klubie	przy	stole	tenisowym	bądź	
ze	skakanką	lub	hula-hop.	Wakacyjne	zajęcia	były	
urozmaicone	zgodne	z	oczekiwaniami	młodzieży,	
która	miała	świetną	zabawę	nawet	przy	grach	
planszowych,	rysując,	wycinając	kolaże	i	lepiąc	
figurki		z	masy	solnej	lub	uczestnicząc	z	przyja-
ciółmi	w	wycieczkach.	
Sezon	jesienny	rozpoczął	się	od	wspólnego	przy-

gotowania	wystawy	fotograficznej	ukazującej	na-
szą	„Akcję	Lato”.	Seniorzy	uczestniczyli	w	MDK	
„Zawodzie”	w	koncertach	z	cyklu	„Salon	muzycz-
ny	Tadeusza	Trzaskalika	zaprasza”,	odwiedzali	
Park	Śląski,	Muzeum	Śląskie	oraz	uczestniczyli		
w	Pierwszym	Katowickim	„Dniu	Aktywnego	
Seniora”.	Z	okazji	Dnia	Seniora	w	Giszowieckim	
Centrum	Kultury	odbył	się	„Spółdzielczy	Dzień	
Seniora”	jako	impreza	integracyjna	seniorów	

z	osiedli	KSM.	Był	poczęstunek	i	zabawa	taneczna.	
Dla	odmiany	w		Klubie	KSM	„Pod	Gwiazdami”	
zorganizowany	został	wieczór	piosenki	francuskiej,	
który	uświetniła	swym	występem	Zofia	Toriel	
ze	swoim	zespołem	-	było	balladowo	i	bardzo	
swojsko.	
			Z	przyjemnością	oglądane	były	filmy	„Prawie	

jak	matka”	i	film	„45	lat”	w	kinie	Światowid,	a	tak-
że	spektakl	„Człowieczy	los”	w	Teatrze	Rozrywki	
-	pełną	anegdot	opowieść	o	Annie	German	-	oraz		
„Zaczarowany	bal”	przedstawienie	Opery	Śląskiej.
W	ramach	jesiennych	spotkań	w	Klubie	KSM	

„Pod	Gwiazdami”	gościliśmy	sąsiadów	z	Klubów	
„Józefinka”	i	„Trzynastka”	na	„Jesiennej	biesia-
dzie”	-	były	też	wróżby	andrzejkowe	oraz	piosenki	
śląskie	z	okazji		„Barbórki”.
W	Klubie	KSM	„Pod	Gwiazdami”	w	2015	roku	

działały	sekcje:	Klub	Seniora,	Kinomaniaka,	Pań	
Kreatywnych,		Brydża.	Panie	utrzymywały	kon-
dycję	podczas	gimnastyki	lub	spacerów	z	kijkami.	
Odbywały	się	zajęcia	plastyczne	i	wyrównawcze	
dla	dzieci,	zajęcia	gitarowe,	zajęcia	z	języka	an-
gielskiego	dla	początkujących	i	komputerowe	
dla	seniorów.
Również	zachęcamy	do	korzystania	z	po-

mieszczeń	Klubu	na	okolicznościowe	imprezy,																			
a	także	oczekujemy	na	propozycje	ze	strony	na-
szych	członków	i	mieszkańców	odnośnie	jeszcze	
innych	form	wykorzystywania	potencjłu	Klubu	
KSM	„Pod	Gwiazdami”.	
Na	wpływy	środków	finansowych	w	2015	

roku	składały	się	głównie	odpisy	eksploatacyjne	
z	powierzchni	użytkowej	mieszkań	(	tj.	0,08	zł/
m2)	i	lokali	użytkowych		(tj.0,34	zł/m2)	oraz	od-
płatności	za	udział	w	imprezach	i	sekcjach	czy	
Akcjach	„Zima”	i	„Lato”,	jak	również	wpływy	za	
korzystanie	z	pomieszczeń	klubowych.
Według	analizy	i	przewidywanych	kosztów	rok	

2015	zamknie	się	kwotą	się	75.650	zł	przy	wpły-
wach	ogółem	71.270	zł.	Plan	rzeczowo-finansowy	
działalności	społeczno-kulturalnej	w	tym	Klubu	
KSM	„Pod	Gwiazdami”	na	2016	rok	przewiduje	
wpływy	ogółem	65.960	zł,	które	przeznaczone	
będą	na	organizację	form	stałych	i	imprez	dla	
około	1400	uczestników	oraz	na	niezbędne	koszty	
eksploatacyjne	Klubu.
Wszelkie	bieżące	informacje	o	działalności	

Klubu	KSM	„Pod	Gwiazdami”	są	prezentowane	
w	postaci	„Planów	miesięcznych”	oraz	plakatów	
na	tablicach	ogłoszeń	w	budynkach	mieszkalnych	
naszego	osiedla,	także	w	INTERNECIE	i	siedzi-
bie	Klubu	przy	al.	Roździeńskiego	Nr	86A	od	
poniedziałku	do	piątku	od	1400	do	2000	osobiście	
lub	telefonicznie	tel.	32/203	50	56.
Serdecznie	zapraszamy	do	udziału	w	impre-

zach	organizowanych	przez	Klub	KSM	„Pod	
Gwiazdami”	w	ciągu	całego	roku	i	równocześnie	
bardzo	dziękujemy	mieszkańcom,	seniorom,	
młodzieży,	dzieciom	oraz	ich	rodzicom	za	ko-
rzystanie	z	oferty	Klubu,	jak	i	za	wsparcie																									
w	działalności	dla	wspólnego	dobra.
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