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

Zarząd Katowickiej Spółdzielni  Mieszkaniowej  

zawiadamia, że  Zebranie Osiedlowe 

Osiedla „GWiaZdY” KsM

odbędzie się w czwartek, 1 grudnia 2016 roku o godz. 1600  

w Klubie KSM„Pod Gwiazdami” przy al. Roździeńskiego 86a  

(wejście od rzeki Rawy)

OKRESOWE SpRaWOzdaniE zaRzĄdU
KaTOWiCKiEJ SpÓŁdziELni MiESzKaniOWEJ

z dziaŁaLnOŚCi W 2016 ROKU

pORzĄdEK ObRad
zEbRania OSiEdLOWEgO 

(Ciąg dalszy na str. 2)

1.	 Otwarcie	Zebrania,	wybór	Prezydium	Ze-
brania	Osiedlowego,	zapoznanie	z	porząd-
kiem	obrad	Zebrania	oraz	wybór	Komisji:	
Mandatowo-Skrutacyjnej	i		Wnioskowej.

2.	 Okresowe	sprawozdania:
a)	 Zarządu	z	działalności	w	roku	2016,	
b)	 Rady	Osiedla	z	działalności	w	roku	2016,
c)	 kierownictwa	Osiedla	z	działalności	Ad-

ministracji	Osiedla	w	roku	2016,		w	tym	
z	realizacji	wniosków	uchwalonych	
przez	poprzednie	Zebranie	Osiedlowe.

3.	 Przedstawienie	projektu	osiedlowego	planu	
działalności	gospodarczej	i	społeczno-kul-
turalnej	na	2017	rok.

4.	 Dyskusja.
5.	 Sprawozdanie	Komisji	Wnioskowej	i	uchwa-

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

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

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

Wykres nr 1
Struktura wartości majątku trwałego kSm w 2016 roku

budynki i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej  

242.784 tys. zł, tj. 92,59%

grunty własne i prawa 
wieczystego użytkowania 

17.391 tys. zł, tj. 6,63%

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

Szanowni Spółdzielcy!

Zarząd Katowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, zgodnie z postano-
wieniami § 94, ust. 3 Statutu KSM, 

przedstawia niniejszym Członkom KSM 
okresową informację sprawozdawczą doty-
czącą działalności i sytuacji ekonomicznej 
naszego przedsiębiorstwa spółdzielczego 
w roku 2016. Zawarte w informacji dane 
zostały sporządzone na bazie sprawozdań 
za okres od 1.01.2016 r. do 30.09.2016 
r. oraz przewidywanego wykonania  
w IV kwartale 2016 roku.

Działalność Spółdzielni w okresie spra-
wozdawczym koncentrowała się na reali-
zacji założeń objętych rocznym planem 
gospodarczo-finansowym oraz działal-
ności społeczno-kulturalnej i oświatowej 
zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą 
KSM, a także na zatwierdzonych przez 
Walne Zgromadzenie uchwałach pro-

gramowych, w tym dotyczących Strategii 
Ekonomicznej KSM oraz na wykony-
waniu długoterminowych i bieżących 
zaleceń organów samorządowych, jak 
też innych wynikających z obowią-
zujących przepisów i ustaw, w tym  
m. in. tych, które zalecały lub nakazy-
wały poddanie się określonym kontrolom  
i lustracjom. 

Na przestrzeni 2016 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 jednostek 
organizacyjnych KSM,

2)  dążeniem do uzyskania właściwych 
relacji i wskaźników ekonomicznych 

oraz utrzymania stabilnej sytuacji 
finansowej Spółdzielni,

3)  czynnościami organizacyjno-prawnymi 
i finansowymi przy realizacji członkows- 
kich wniosków związanych z prze-
kształceniem lokali spółdzielczych 
na ich odrębną własność, przygoto-
waniem i podejmowaniem kolejnych 
uchwał Zarządu określających odręb-
ną własność lokali w poszczególnych 
nieruchomościach budynkowych, 
bieżącą aktualizacją uchwał podję-
tych w poprzednich latach dostoso-
wującą ich treść do zachodzących 
w tym okresie zmian w strukturze 
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SpRaWOzdaniE zaRzĄdU KSM
(Ciąg dalszy ze str. 1)

Wykres nr 2
Struktura członków kSm w 2016 roku 

członkowie oczekujący 
- 623  tj . 3,88%

członkowie zamieszkali 
- 13.892 tj . 86,41%

członkowie posiadający 
osobowość prawną i inni 

- 1.561 tj . 9,71%

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

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

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 
zarówno w części „A”, jak i w części 
„B”.

Rok 2016 to wciąż rok nieprzychylnych 
dla spółdzielczości trendów w zakresie 
zmian legislacyjnych dotyczącej nas sfe-
ry mieszkaniowej.

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. 

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 2017 roku.

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

i. FunduSze Spółdzielni

1) Fundusze własne obejmują fun-
dusz podstawowy (udziałowy i wkła-
dów) i fundusz zasobowy. Wartość 
funduszy własnych na przestrze-
ni lat ulega zmniejszeniu głównie  
w związku z procesem wyodrębnia-
nia lokali na własność indywidualną. 
Prognozowany stan funduszy pod-
stawowych netto w 2016 roku wy-
niesie 251.894 tys. zł, co oznacza 
ich zmniejszenie w stosunku do roku 

ubiegłego o kwotę 6.621 tys. zł, tj. 
2,56%.

2) Fundusze celowe Spółdzielni, w skład 
których wchodzą: fundusz interwen-
cyjny oraz fundusz remontowy (we-
wnętrznie dzielony na dwie części „A” 
i „B”) zamkną się według przewidywań 
saldami dodatnimi, potwierdzając sku-
teczność zastosowanych, zintegro-
wanych w tym kierunku, wysiłków 
podejmowanych przez Zarząd, Radę 
Nadzorczą i Rady Osiedli. 

ii. Majątek trwały

Wartość majątku trwałego ogółem netto 
Spółdzielni na koniec 2016 roku wyniesie 
262.226 tys. zł, z czego przypada:

1) na budynki i obiekty inżynierii lą-
dowej i wodnej – 242.784 tys. zł,  
tj. 92,59%, 

2) grunty własne i prawa wieczyste-
go użytkowania – 17.391 tys. zł,  
tj. 6,63%, 

3) pozostałe środki trwałe (dźwigi i urzą-
dzenia) – 2.051 tys. zł, tj. 0,78%. 

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

Ogółem w latach 2008-2016 nastąpiło 
zmniejszenie majątku trwałego Spółdzielni  
w sumie o 324.346 tys. zł – z czego 
w związku z procesem wyodrębniania 
własności lokali na rzecz poszczególnych 
członków o 258.764 tys. zł – ale nadal 
w Zarządzie Spółdzielni pozostaje majątek 
trwały o wartości 520.990 tys. zł.

Strukturę wartości majątku trwa-
łego KSM w 2016 roku przedstawia 
wykres nr 1 na str. 1.

iii. Sprawy członkowSkie

W 2016 roku Spółdzielnia liczyła 16.076 
członków (w 2015 r. – 16.360 członków).  
W rejestrach Spółdzielni figuruje ponadto 
2.921 kandydatów na członków KSM – 
pochodzących z zapisów w latach 80. 
ubiegłego stulecia. 

Na przestrzeni 2016 roku w bazie 
członkowskiej następowały zmiany sta-
nu członkowskiego na skutek:
n  przystąpienia do Spółdzielni – przybyły 

154 osoby,
n  wykreślenia lub wystąpienia ze Spół-

dzielni ubyło 438 osób, co oznacza, że 
per saldo liczba członków zmniejszyła 
się o 284.

Należy podkreślić, że zmniejsze-
nie liczby członków następuje głów-
nie w pozycji „członkowie oczekujący” 
w związku z prowadzoną sukcesywnie 
weryfikacją członków oczekujących 
pod kątem uzasadnienia dalszego ich 
pozostawania w rejestrach Spółdzielni  
w aspekcie orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 5.02.2015 r. 
(Dz.U.2015.201).
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SpRaWOzdaniE zaRzĄdU KSM
Wykres nr 3

Liczba LokaLi mieSzkaLnych w oSiedLach kSm w 2016 roku

Wykres nr 4
Struktura koSztów goSpodarki 

zaSobami mieSzkaniowymi kSm w 2016 roku

(Ciąg dalszy na str. 4)

/* Osiedle Graniczna - obejmuje również mieszkania dotyczące Zespołu – „Rekre-
acyjna Dolina - Mały Staw” - łącznie z lokalami w procesie zasiedlania.

Strukturę członków Spółdzielni 
w 2016 roku prezentuje wykres nr 
2 na str. 2. 

iV. 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 jedno-
rodzinne, 848 garaży wolnostojących i 26 
wolnostojących pawilonów handlowych. 
Zarządzanie i administrowanie zasobami 
prowadzone jest w oparciu o 17 wyodręb-
nionych organizacyjnie i ekonomicznie 
osiedli (w ramach 16 administracji) oraz 
Centrum Zarządzająco-Usługowe (komór-
ki zarządu ogólnego Spółdzielni), zwane 
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 powyżej wy-
kres nr 3.

koSzty GoSpodarki zaSobaMi 
MieSzkaniowyMi w 2016 roku, w skali 
całej Spółdzielni (łącznie wszystkie osie-
dla) obejmujące: koszty utrzymania i bie-

żącej eksploatacji nieruchomości, koszty 
zużycia zimnej wody i odprowadzenia 
ścieków w lokalach i częściach wspól-
nych nieruchomości oraz koszty dostawy 
i zużycia ciepła i podgrzania wody w loka-
lach, a także koszty konserwacji, napraw 
i bieżących remontów (w zakresie finanso-
wanym z funduszu remontowego – część 
„B”) – wyniosą ogółem 105.969.310 zł, 
stanowiąc 98,30% kosztów planowanych, 
natomiast na pokrycie tych kosztów nali-
czone w ramach odpisów wpływy z opłat 
za lokale stanowią kwotę 104.237.725 
zł, (tj. 96,22% wpływów planowanych), co 
wskazuje, że roczne wpływy będą według 
szacunku niższe od poniesionych kosztów 
o kwotę 1.731.585 zł. Należy wyjaśnić, 
że wykazana wysokość „wpływów” jest 
podawana zgodnie z obowiązującymi 

w gospodarce spółdzielczej przepisami – 
w wielkościach naliczonych, a nie w wyso-
kości wpływów rzeczywiście uzyskanych, 
bowiem w rachunkowości spółdzielni 
mieszkaniowych ma zastosowanie zasa-
da rachunkowości memoriałowej, a nie 
kasowej. Powyższe oznacza, iż po stronie 
„wpływów” nie uwzględnia się występu-
jących w opłatach za lokale zaległości 
i „niedopłat”. Wynik roku – skorygowany 
o naliczony i odprowadzony do budżetu 
państwa podatek dochodowy oraz pożytki 
z działalności gospodarczej Spółdziel-
ni, a także po uwzględnieniu bilansów 
otwarcia winien zamknąć się nadwyżką 
w wysokości 539.600 zł (obliczonej tak-
że memoriałowo).

Strukturę kosztów i wpływów gospo-
darki zasobami mieszkaniowymi ogó-
łem za rok 2016 prezentują graficznie 
wykres nr 4 poniżej i nr 5 na str. 4. 

 
Sytuacja w poszczególnych częściach 

strukturalnych gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi w roku 2016 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 eksplo-
atacji zasobów mieszkalnych (bez kosztów 
ciepła i podgrzania wody):
n  koszty poniesione – 56.801.370 zł, 

co odpowiada wykonaniu kosztów 
planowanych w 100,57%; stanowią 
one 53,60% kosztów gospodarki za-
sobami mieszkaniowymi Spółdzielni,

n  wpływy – 57.841.715 zł, tj. 100,46% 
wpływów planowanych,
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SpRaWOzdaniE zaRzĄdU KSM
(Ciąg dalszy ze str. 3)

Wykres nr 5
Struktura wpływów (naLiczonych) goSpodarki  

zaSobami mieSzkaniowymi kSm w 2016 roku

Wykres nr 6
roczne jednoStkowe koSzty i wpływy na ekSpLoatację zaSobów (bez co i ccw)  z  b.o.,  

zaLiczką na podatek dochodowy oraz z uwzgLędnieniem  zaLegłości  
w opłatach za LokaLe w 2016 roku

wpływy na remonty  
i konserwacje (finansowane  

z funduszu remontowego 
część "B")

15,30%

wpływy na eksploatację 
55,49%

zaliczki na koszty ciepła
29,21%
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n  wynik netto po uwzględnieniu nad-
wyżki z lat ubiegłych (B.O.), odprowa-
dzonego należnego budżetowi państwa 
podatku dochodowego i pożytków – 
wynosi 904.400 zł.

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

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

2) dostawa ciepła

koSzty i wpływy dotyczące dostawy 
ciepła i podgrzania wody:

n  koszty – 31.381.820 zł, stanowią one 
29,61% kosztów gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi Spółdzielni,

n  wpływy zaliczkowe – do rozliczenia 
– 30.443.160 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 B.O. oraz podatek dochodowy  
(-) 2.575.170 zł.

3) remonty
n  koszty remontów bieżących i wpły-

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

GoSpodarka reMontowa prowa-
dzona była w oparciu o stosowne plany 
przyjęte przez właściwe statutowo organy 

Spółdzielni (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 Osiedli, a akceptowało Walne Zgro-
madzenie odbyte w częściach w dniach 
13 i 14 czerwca 2016 roku.

Realizacją remontów w Spółdzielni zaj-
mują się:

n  Osiedla KSM – w granicach dyspozycji 
funduszem remontowym część „B” 
– gdzie tę część opłat miesięcznych 
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SpRaWOzdaniE zaRzĄdU KSM

   

(Ciąg dalszy na str. 6)

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 funduszem 
remontowym część „A” w ramach za-
kreślonych przez Walne Zgromadze-
nie w uchwale, uszczegółowionej dla 
konkretnego roku, wieloletniej Stra-
tegii Ekonomicznej. Stawkę odpisu 
na tę część funduszu remontowego 
w zakresie dotyczącym działań ter-
momodernizacyjnych i moderniza-
cyjnych oraz odnoszącej się do tzw. 
działań energooszczędnych uchwala 
Rada Nadzorcza.

Z dniem 1.04.2016 r. nastąpiła aktuali-
zacja obowiązującej od 2003 roku  stawki 
odpisu na fundusz remontowy część „A” 
(uchwała Walnego Zgromadzenia KSM nr 
55/8/2003 z dnia 5.06.2003 r.) stawki 
1,22 zł/m2  w jej miejsce wprowadzony 
został odpis 1,50 zł/m2. Zmiana ta miała 
na celu potrzebę zmniejszenia dyspro-
porcji, jaka przez lata powstała pomiędzy 
sumą nakładów a wpływami dotyczącymi 
prowadzonych remontów kapitalnych 
i modernizacyjnych w osiedlach KSM. 
Stawka jednostkowa dotycząca działań 
energooszczędnych pozostała nadal w wy-
sokości 0,34 zł/m2, tj. niezmienionej od 
lipca 2001 roku. 

Dobór wykonawców robót remontowych 
prowadzony jest w oparciu o przetargi 
i wybór ofert organizowane przez Zarząd, 
a przeprowadzony przez wieloosobową 
Komisję Przetargową Spółdzielni. Popraw-
ność i efektywność przeprowadzonych 
procedur przetargowych podlega corocznej 
ocenie Rady Nadzorczej KSM, a także jest 
kontrolowana w toku okresowych lustracji 
zewnętrznych. W finansowanych z fun-
duszu remontowego część „A” odbiorach 
robót wykonywanych w poszczególnych 
osiedlach uczestniczą obok przedstawicieli 
„Centrum” przedstawiciele administracji 
i Rad Osiedli. 

W roku 2016 (nie są to dane bilansowe):
koSzty i wpływy dotyczące fundu-

szu remontowego część „B”
n  koszty poniesione – ogółem 

17.786.120 zł, co odpowiada wykona-
niu kosztów planowanych w 102,12%,

n  wpływy razem (uwzględniające re-
alizację Uchwały RN nr 86/2013 

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

n  wynik finansowy roku na funduszu re-
montowym część „B” wprawdzie wynosi  
(-) 1.833.270 zł, ale liczony w rachun-
ku ciągnionym ma wartość dodatnią 
wynosząc 2.357.880 zł (wynikający 
z zasady rachunkowości memoria-
łowej).

koSzty i wpływy dotyczące fundu-
szu remontowego część „A”

n  koszty poniesione – ogółem 
16.473.000 zł, co odpowiada wykona-
niu kosztów planowanych w 96,07%,

n  wpływy – ogółem 27.074.105 zł, tj. 
98,10% wpływów planowanych,

n  wynik finansowy roku na fundu-
szu remontowym część „A” wy-
nosi 10.601.105 zł, natomiast 
liczony w rachunku ciągnionym wy-
nosi 11.436.760 zł.

Z funduszu remontowego część „A” finan-
sowane były prace określone dla roku 2016  
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 budynkach. 
Po stronie wydatków uwzględniono tu 
także założoną w planie spłatę ze środ-
ków tego funduszu wymagalnych w tym 
okresie rat kredytowych (związanych z od-
roczonym finansowaniem robót zrealizo-
wanych w osiedlach w latach minionych). 

V. zaleGłości w opłatach 
i windykacja należności 

Spółdzielni

Bieżącą możliwość realizacji rzeczo-
wych zadań planowych, jak i płynność 
finansową Spółdzielni niestety ogranicza 
występujące zjawisko zadłużeń finanso-
wych mieszkańców będące następstwem 
niezachowania statutowych terminów 
wnoszenia opłat. 

Zaległości w 2016 roku oscylują na 
poziomie 10,6 mln zł. W stosunku do 
analogicznego okresu roku poprzednie-
go, mimo intensyfikacji różnorodnych 
(wewnętrznych i zewnętrznych) działań 
windykacyjnych, nadal obserwowany jest 
wzrost zaległości w opłatach, co w na-

szej ocenie jest w części konsekwencją 
wpływu niekorzystnych zjawisk gospo-
darczych na kondycję finansową budże-
tów domowych wielu zamieszkujących  
w naszych zasobach rodzin, pogorszenia 
stanu zdrowia, itp. Wskaźnik zaległo-
ści w opłatach liczony w stosunku do 
wpływów memoriałowych w 2016 roku 
oscyluje na poziomie 7,44%. 

W 2016 roku (podobnie jak w latach 
minionych) wykorzystywano na bieżąco 
różnorodne prawnie dostępnie instrumen-
ty windykacji należności a nadto, głównie  
w stosunku do członków spółdzielni – 
również działania możliwe na drodze we-
wnątrzspółdzielczej (Rady Osiedli, Zarząd 
i Rada Nadzorcza). Na bieżąco korzystano 
też z zewnętrznych form dochodzenia 
należności, które prowadzone były na 
zlecenie Spółdzielni przez wyspecjalizo-
wane firmy windykacyjne.

W okresie od 1.01.2016 roku do 
30.09.2016 roku w ramach działań zmie-
rzających do poprawy sytuacji w zwindy-
kowaniu należności Spółdzielni:

n  wysłano 3.485 wezwań do zapłaty,

n  rozpatrzono pozytywnie wnioski o zgo-
dę na ratalną spłatę lub prolongatę 
terminu spłaty zadłużeń dotyczącą 
221 osób,

n  103 mieszkańcom umożliwiono ra-
talną spłatę niedopłat wynikających 
z rozliczenia zużycia mediów,

n  odbyto (dotychczas) 9 posiedzeń Za-
rządu, na które zaproszonych zostało 
łącznie 200 zadłużonych członków lub 
innych posiadaczy lokali (właścicieli 
i najemców),

n  opracowano 48 wniosków zadłużonych 
członków - skierowanych przez Zarząd 
do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą,

n  przekazano 184 sprawy do Działu 
Obsługi Prawnej celem skierowania 
na drogę postępowania sądowego,

n  przesłano do Urzędu Miasta Kato-
wice 203 wezwania do zapłaty od-
szkodowania za niedostarczenie lokali 
socjalnych na kwotę 558.867 zł, w wy-
niku czego zawarto z Gminą Katowice  
155 ugód na kwotę 416.681 zł,

n potwierdzono 708 wniosków do 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej o pomoc finansową dla kon-
kretnych mieszkańców w formie 
dodatków mieszkaniowych, z czego 
pomoc taką otrzymuje 365 gospo-
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Wykres nr 7
Struktura udziału Sprzedaży uSług  

poSzczegóLnych zakładów ceLowych kSm  
w ich Sprzedaży ogółem w 2016 roku

Zakład Ciepłowniczy
63,46%

Serwis Techniczny
21,80%

Zakład Usług Parkingowych
12,77%

Mieszkaniowe Biuro 
Pośrednictwa

1,97%

darstw domowych na łączną kwotę  
812.545 zł,

n  300 spraw przekazano do windykacji 
prowadzonej przez zewnętrzne fir-
my windykacyjne,

n  dokonano 18 wpisów do Krajowego 
Rejestru Długów,

n  skierowano na drogę sądową 201 poz- 
wów o zapłatę w sprawie zadłużeń 
z tytułu opłat i czynszów,

n  wszczęto 4 pozwy o eksmisję z lokalu,

n  skierowano do sądu 10 wniosków 
o stwierdzenie nabycia spadku w celu 
ustalenia uprawnionych do spółdziel-
czych własnościowych praw do lokali 
lub własności lokali,

n  skierowano na drogę sądową i ad-
ministracyjną 2 wnioski w sprawach 
innych (droga ta jest stosowana 
w kwestiach takich, jak: zasiedzenie, 
najem, zawezwanie do próby ugodo-
wej, wpis do KRS, wpis do ksiąg wie-
czystych, zgłoszenia wierzytelności 
do upadłości).

Vi. inweStycje
 
W 2016 roku Spółdzielnia kontynuowa-

ła zalecaną przez Radę Nadzorczą i Walne 
Zgromadzenie politykę spowolnienia pro-
cesów przygotowania i realizacji inwestycji.  
W zakresie części przyszłościowych in-
westycji, szczególnie co do których przy-
gotowanie i wykonanie limitowały nadal 
istniejące uwarunkowania zewnętrzne 
– uniemożliwiające ich szybką realizację 
– przygotowanie inwestycji ograniczono 
do działań niezbędnych, (umożliwiających 
ich szybkie wznowienie wraz ze zmia-
ną uwarunkowań) lecz „bezkosztowych” 
lub niskonakładowych.

W ramach inwestycji pn. „Parking wie-
lopoziomowy przy ul. Podhalańskiej i Bo-
haterów Monte Cassino” sfinalizowano 
kilkuletnie zabiegi w kierunku pozyskania 
od Urzędu Miasta terenu wielkości 4.738 
m2 dla tej inwestycji – poprzez zawarcie 
w dniu 28.09.2016 roku umowy nota-
rialnej.

W zakresie inwestycji planowanych do 
realizacji rozpoczęto budowę budynku  
o 20 mieszkaniach przy ul. Domeyki w Ka-
towicach (osiedle Murcki). Do paździer-
nika br. wykonany został stan surowy 
zamknięty parteru, stan surowy otwarty 
I piętro (II piętro w trakcie montażu).

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

Przekazano także na majątek Miasta 
Katowice działki stanowiące drogi publicz-
ne, a będące dotychczas w użytkowaniu 
wieczystym przez KSM i utrzymywane na 
koszt Spółdzielni:

1) osiedle Murcki – działka Nr 1263/147 
(ul. Bohdanowicza),

2) osiedle Giszowiec – działki Nr 1016/55, 
1083/55, 1085/55, 1081/55, 
3280/55, 3282/55, 1014/55, 
1078/55 (ul. Batalionów Chłop-
skich); – działki Nr 3655/55, 3776/55, 
3659/55, 1076/55 (ul. Mysłowic-
ka); – działki Nr 1937/55, 1938/55, 
1939/55, 1940/55, 1941/55 (ul. Przy-
jazna i Radosna),

3) osiedle Zgrzebnioka – działka Nr 
78/167 (droga dojazdowa do zespołu 
garaży ul. Zgrzebnioka).

Zawarto 78 aktów notarialnych przeno-
szących ze Spółdzielni prawo do nierucho-

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

Vii. działalność  
GoSpodarcza

Na przestrzeni roku sprawozdawczego 
na potrzeby obsługi technicznej majątku 
Spółdzielni i szeroko rozumianego pośred-
nictwa w obrocie lokalami funkcjonowa-
ły cztery Zakłady Celowe wyodrębnione 
gospodarczo i ekonomicznie (w oparciu 
o wewnętrzny rozrachunek gospodarczy, 
lecz bez osobowości prawnej), są to: Ser-
wis Techniczny, Zakład Ciepłowniczy, 
Zakład Usług Parkingowych i Mieszka-
niowe Biuro Pośrednictwa.

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

Udział poszczególnych Zakładów 
Celowych w sprzedaży ogółem w 2016 
roku przedstawiono powyżej na wy-
kresie nr 7.
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Viii. inForMacja  
o pracy zarządu

i centruM  
zarządzająco-uSłuGoweGo

W okresie od 1.01.2016 roku do 
30.09.2016 roku Zarząd Spółdzielni pra-
cował w składzie:

n  mgr krystyna piaSecka – Prezes 
Zarządu, Dyrektor Spółdzielni,

n  mgr urszula SMykowSka – Zastępca 
Prezesa Zarządu, Zastępca Dyrektora 
ds. Ekonomiczno-Księgowych, Głów-
ny Księgowy,

n  mgr zbigniew olejniczak – Zas- 
tępca Prezesa Zarządu, Zastępca 
Dyrektora ds. Gospodarki Zasoba-
mi Spółdzielni.

Obowiązki Zarządu wynikające z posta-
nowień Statutu KSM były wykonywane 
na bieżąco. Zarząd odbył 48 protokoło-
wanych posiedzeń i podjął 327 uchwał, 
ponadto przygotował kompleksowo Walne 
Zgromadzenie (odbyło się 2 częściach – 13 
i 14 czerwca 2016 roku). 

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

Na posiedzeniach Zarządu rozpatrywa-
ne były również zagadnienia dotyczące 
inwestycji (7 razy), gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi i działalności osiedli 
oraz współpracy z samorządem osiedlo-
wym (22 razy), zadłużeń w opłatach za 
lokale (comiesięcznie), remontów ka-
pitalnych i modernizacji zasobów (10 
razy), działalności społeczno-kulturalnej  
i oświatowej (15 razy), wyników wewnętrz-
nych i zewnętrznych kontroli działalności 
Spółdzielni (2 razy), spraw pracowniczych 
i socjalnych (17 razy), zmian w regula-
minach wewnętrznych, spraw organiza-
cyjnych, skarg i wniosków oraz innych. 

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 9 zarządzeń wewnętrznych,  
3 aneksy do zarządzeń, 2 pisma okólne 
i 16 poleceń. 

Obok bieżącej działalności gospodarczej 
i merytorycznej Zarząd oraz upoważnieni 
na mocy odpowiednich pełnomocnictw 
Zarządu – Kierownicy Osiedli uczest-
niczyli, reprezentując Spółdzielnię na 
zewnątrz w tematycznych konferencjach, 
kongresach, seminariach, spotkaniach 
i naradach, w tym z udziałem władz 
i przedstawicieli województwa i Mia-
sta Katowice, a także w imieniu Spół-
dzielni uczestniczyli przy sporządzaniu  
i zawieraniu aktów notarialnych dotyczą-
cych przenoszenia własności lokali na 
odrębną własność członków, ustanawia-
nia nowych terminów użytkowania wie-
czystego działek gruntowych, nabywania 
i zbywania nieruchomości, 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 Sprawy”  
– dostarczanego nieodpłatnie członkom 
- mieszkańcom zasobów zarządzanych 
przez Spółdzielnię. Praca kolegium re-
dakcyjnego była prowadzona społecznie, 
a tematyczne artykuły członków Zarządu 
i pracowników Spółdzielni, a także człon-
ków Rady Nadzorczej, opracowywane 
były bezpłatnie. 

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

W ocenie zewnętrznej na przestrzeni 
2016 roku za swą działalność Spółdzielnia 
nasza uzyskała prestiżowe wyróżnienia, 
a wśród nich:

n  I miejsce w Ogólnopolskim Rankingu 
Spółdzielni Mieszkaniowych 2015, or-
ganizowanym przez redakcję miesięcz-
nika „Domy Spółdzielcze” w kategorii 
dużych spółdzielni mieszkaniowych,

n  tytuł „Spółdzielnia Dobrze Zarządzana” 
w konkursie Firma Dobrze Zarządza-

na organizowanym przez „Magazyn 
Gospodarczy Fakty”,

n  atest Polskiego Towarzystwa Mieszka-
niowego „Firma polecana przez PTM” 
wraz z logo PTM, jako wyraz uznania 
za rzetelność i skuteczność w realizacji 
zadań na rzecz mieszkalnictwa.

iX. działalność Społeczna, 
oświatowa i kulturalna

 

Działając na podstawie postanowień 
przyjętych przez poszczególne jednostki or-
ganizacyjne, Spółdzielnia realizowała sta-
tutową działalność społeczną, oświatową  
i kulturalną – tak w układzie ogólnospół-
dzielczym i osiedlowym, w tym głównie 
bazując na pracy 6 klubów i 2 sal inte-
gracyjnych. 

Szeroka oferta programowa skierowa-
na była do mieszkańców we wszystkich 
grupach wiekowych i prowadzona była 
przede wszystkim w kierunku animacji 
kulturalno-rekreacyjnej, mając na celu 
integrację mieszkańców poprzez udział 
w imprezach, wydarzeniach oraz funkcjo-
nujących w terenie sekcjach, zespołach 
i kołach zainteresowań.

 Działalność ogólnospółdzielcza realizo-
wana przez Dział Społeczno-Kulturalny 
Centrum Zarządzająco-Usługowego na 
rzecz członków i ich rodzin zamieszkują-
cych w spółdzielczych budynkach zlokali-
zowanych w 17 osiedlach i we współpracy 
z partnerami środowiskowymi oraz regio-
nalnymi przyniesie do końca br. rezul-
tat w postaci 26 imprez obejmujących 
łącznie około 1.600 uczestników. Obok 
zorganizowanych wycieczek, wyjazdów na 
narty, baseny termalne i koncertów należy 
wymienić współuczestnictwo w przed-
sięwzięciach organizowanych z innymi 
jednostkami pokrewnymi i społecznymi  
o zasięgu wojewódzkim, jak Piknik dla 
Osób Niepełnosprawnych, tradycyjny  
(w bieżącym roku jubileuszowy, bo XXXV 
– doroczny Złaz Rodzinny Mieszkańców 
Osiedli Spółdzielczych po Jurze Krakow-
sko-Częstochowskiej (z metą w Podle-
sicach), czy Bieg do Słońca o Puchar 
Prezesa KSM w Parku Śląskim. 

Efektem działalności realizowanej bez-
pośrednio przez osiedla KSM jest ponad 
900 imprez i form z udziałem około 20 tys. 
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SpRaWOzdaniE zaRzĄdU KSM
(Dokończenie ze str. 7)

uczestników, w tym imprezy osiedlowe, 
wycieczki, imprezy rekreacyjno-sportowe, 
formy okazjonalne, np. Dzień Dziecka, 
Święto Misia, Dzień Przyjaciół - Sąsia-
dów i inne.

W kwestiach społecznych, oprócz jed-
nostkowej pomocy i wspierania mieszkań-
ców w trudnych sytuacjach bytowych, na 
podkreślenie zasługuje inicjatywa w za-
kresie rozwoju i umacniania współpracy 
z policją miejską w Katowicach i podpi-
sanie umowy o współpracy dla poprawy 
bezpieczeństwa naszych mieszkańców 
i zapobiegania skutkom wykroczeń  
i przestępstw na terenie administrowanym 
przez Spółdzielnię.

W 2016 roku Spółdzielnia przystąpiła 
też do współpracy i partnerskiego progra-
mu edukacyjno-szkoleniowego w ramach 
projektu „Aktywne wspólnoty lokalne 
sposobem na wzmocnienie społeczeństwa 
obywatelskiego” realizowanego przez Fun-
dację „Tacy Jesteśmy” za środki finanso-
we Fundacji i dofinansowanie uzyskane 
z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej poprzez Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich. Projekt koordynowany 
przez stanowisko ds. pomocy członkom 
i wolontariatu skierowano do mieszkań-
ców osiedli: Zawodzie oraz Ściegiennego.

Wywiązując się z obowiązku informo-
wania mieszkańców KSM, w 2016 roku 
zrealizowanych zostanie łącznie 6 od-
cinków „Informatora KSM” (ostatni – 15 
grudnia br.) przygotowywanego we współ-
pracy z TVP 3 Katowice, a informującego 
o bieżących spotkaniach i imprezach 
świątecznych. Ponadto, Spółdzielnia sys-
tematycznie prowadzi bieżącą promocję 
działalności społecznej, oświatowej i kul-
turalnej na stronie internetowej KSM, na 
łamach „Wspólnych Spraw” oraz poprzez 
portal społecznościowy Facebook. Dzia-
łalność Fundacji KSM obchodzącej w br. 
11 lat funkcjonowania, stanowi istotne 
uzupełnienie sfery społecznej i kulturalnej 
ukierunkowanej głównie na dzieci i osoby 
starsze, wymagające zainteresowania 
i konkretnego wsparcia. Było to możliwe 
dzięki środkom pozyskiwanym w skali 
roku z darowizn i aukcji, a przeznacza-
nych na pomoc rzeczową, organizację 
spotkań świątecznych, wyjazd dzieci nad 
Bałtyk oraz wiele innych zadań realizo-
wanych z udziałem przyjaciół i sympa-
tyków Fundacji.

X. kontrole

W 2016 roku Spółdzielnia kontrolowa-
na była przez następujące zewnętrzne 
organy kontrolne:

n  Państwowy Powiatowy Inspektor Sa-
nitarny w Katowicach, który przepro-
wadził na terenie działania Spółdzielni 
łącznie 18 kontroli, w zakresie oceny 
przygotowania i przebiegu akcji dera-
tyzacji oraz oceny stanu sanitarnego 
nieruchomości budynkowych,

n  Straż Miejską – dwukrotnie – w za-
kresie sprawdzenia stanu sanitarnego 
w rejonie nieruchomości na skutek 
indywidualnych interwencji,

n  Państwową Inspekcję Pracy w Kato-
wicach – jedna kontrola – w zakresie 
sprawdzenia realizacji zaleceń Urzędu 
Dozoru Technicznego dopuszczającego 
dźwig osobowy do eksploatacji.

Kontrole wewnętrzne wynikające z rocz-
nego planu przeprowadzone w roku 
2016 dotyczyły:

n  całokształtu działalności Administracji 
Osiedla Gwiazdy.

Komórka ds. kontroli wewnętrznej:

n  współopiniowała (przy wiodącym 
udziale Działu Obsługi Prawnej) wnios- 
ki, instrukcje i regulaminy wewnętrz-
ne,

n  uczestniczyła w pracach Głównej Ko-
misji Inwentaryzacyjnej KSM,

n  współpracowała w zakresie przygo-
towywania materiałów dla biegłych 
sądowych powoływanych przez sądy 
w celu przygotowania opinii dla po-
trzeb toczących się spraw sądowych,

n  na bieżąco koordynowała sporządzanie 
materiałów sprawozdawczych przy-
gotowywanych przez służby Spół-
dzielni poprzez elektroniczny portal 
sprawozdawczy dla Głównego Urzędu 
Statystycznego, śledzenie i przekazy-
wanie do wiadomości notatek z prasy 
lokalnej i ogólnopolskiej dotyczących 
spółdzielczości i KSM,

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

n  współpracowała z Narodowym Ban-
kiem Polskim w zakresie analiz ryn-
ku nieruchomości,

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

Ponadto zajmowała się obsługą i koor-
dynacją zagadnień związanych z pracą 
lustratora Regionalnego Związku Rewizyj-
nego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Ka-
towicach, prowadzącego (od 19.07.2016 
roku do nadal) postępowanie lustracyjne 
KSM za okres 2013-2014-2015 w zakre-
sie lustracji kompleksowej. Prowadziła 
również pozaplanowe czynności kontro-
lne wykonywane na polecenie Członków 
Zarządu – współudział w zespołach ro-
boczych (problemowych).

Na przestrzeni 2016 roku (do 
18.10.2016 r.) do Spółdzielni wpłynęło:

n  25 skarg i wniosków,

n  11 pism (tzw. skargi lokatorskie) 
związanych z zakłócaniem spokoju  
i nieprzestrzegania Regulaminu po-
rządku domowego przez sąsiadów,

n  19 pism zakwalifikowanych jako in-
terwencje w określonych sprawach. 

Przedstawiając okresowe sprawoz-
danie Zarząd składa podziękowanie 
wszystkim, którzy przyczynili się do za-
pewnienia niezakłóconej bieżącej pracy 
Spółdzielni, do realizacji zatwierdzonych 
przez Walne Zgromadzenie, a omówio-
nych i przedstawionych wyżej zadań, 
do pozytywnego postrzegania Spół-
dzielni, w tym do uzyskanych pochwał 
i wyróżnień. Szczególne podziękowania 
Zarząd kieruje zwłaszcza do działaczy 
organów samorządowych Spółdzielni, 
którzy na bieżąco przyczyniają się do 
doskonalenia pracy Zarządu Spółdzielni  
i podległych mu pracowników oraz uzy-
skiwania satysfakcjonujących wyników 
działania Katowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej w wielu dziedzinach.

Z poważaniem

zarząd
katowickiej Spółdzielni 
MieSzkaniowej

Katowice, listopad 2016 rok
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Rada	Osiedla	działa	na	podstawie	Statutu	KSM	
oraz	Regulaminu	Rady	Osiedla.

 SKŁAD	RADy	OSIEDLA

l Witold	GOśCINIEWICZ	–	przewodniczący	
Rady	Osiedla,	przewodniczący	Komisji	GZS,

l Zdzisław	KOZIEŁ	–	zastępca	przewodni-
czącego	Rady	Osiedla,

l Witold	STAROWICZ	–	zastępca	przewod-
niczącego	Rady	Osiedla,		przewodniczący	
Komisji	Społeczno-Kulturalnej	i	Rozjemczej,

l Zdzisław	 KRZEWIńSKI	 –	 sekretarz	
Rady	Osiedla,

l Urszula	GAWRON	–	członek		Rady	Osiedla,	
przewodnicząca	Komisji	Ekonomicznej,

l Irena	FASKA	–	członek			Rady	Osiedla,
l Agata	MEINERT	–	członek	Rady	Osiedla.

Rada	Osiedla	działa	w	trzech	komisjach:

l	 Komisja	(GZS)	–	Gospodarka	Zasoba-
mi	Spółdzielni,

l	 Komisja	Ekonomiczna,
l	 Komisja	Społeczno-Kulturalna	i	Rozjemcza

W	okresie	objętym		sprawozdaniem,	Rada	
Osiedla		działa	w	oparciu	o	Ramowy	Plan	Pracy.
Rada	Osiedla	odbyła	w	roku	2016	dziesięć	pla-

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

l	 przyjęcie	założeń	ekonomiczno-gospodarczych	
na	2017	r.,

l	 przygotowanie	planu	remontów	na	rok	2017,
l	 przygotowanie	korekty	założeń	gospodar-

czych	i	ekonomicznych	oraz	planu	remontów																					
w	2016	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,

l	 bieżąca	analiza	wykonywania	planu	remon-
tów	w 2016	roku	w zakresie	rzeczowym	i fi-
nansowym,	dokonywana	w ramach	każdego	
plenarnego	posiedzenia Rady,

l	 bieżąca	analiza	kosztów	i wpływów	w zakresie	
funduszu	remontowego	i eksploatacji,	jak		rów-
nież		wysokości	zadłużenia	za	lokale	mieszkal-
ne i użytkowe	(na	koniec	września	2016	roku	
zadłużenie	ogółem	wynosiło	–	427	492,34	zł).  
Na	tę	kwotę	składają	się	zaległości	w	opła-
tach	za	lokale	mieszkalne	i	niemieszkalne,	
zaległości	zasądzone	oraz	zaległości	sporne.

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

kania	na	koniec	października	2016		przedstawiało	
się	natępująco:

Uniwersytecka 25             63.772,77	zł	
Uniwersytecka 29              12.798,62	zł
Roździeńskiego	86	A	 										95.428,	04	zł	

Roździeńskiego	86	 	 											45.051,55	zł	
Roździeńskiego	88	 	 											50.310,57	zł
Roździeńskiego	90	 	 											96.358,06	zł	

Jak	widać	z	powyższego	wykazu	największe	
zadłużenia	występują	na	budynkach	al.	Roździeń-
skiego	90		i	86A	oraz	przy		ul.	Uniwersyteckiej	
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,	w	tym	ma	
to	wpływ	na	pokrycie	kosztów	eksploatacji,	a	w	
szczególności	na	możliwości	remontowe	Osiedla.

Rada	Osiedla	w	2016	r.	zajmowała	się	miedzy	
innymi	ustaleniami	zakresów	robót,	a	następnie	
uczestniczyła	przy	ich	odbiorach	związanych,	
m.	in.	z:

l	 wykonaniem	termorenowacji	elewacji	budynku	
Uniwersytecka	25	wraz	z	remontem	dachu	
i	bezpośredniego	sąsiedztwa	przedmiotowego	
budynku.	W	trakcie	robót	wykonano	remont	
balkonów	w	przedmiotowym	budynku,

l	 wykonaniem	remontu	generalnego	zsypu	w	bu-
dynku	Roździeńskiego	86	wraz	z	wyborem	
wykonawcy	oraz	uczestnictwem	w	odbiorze	
technicznym	wykonanych	robót,

l	 wykonaniem	remontu	chodników	na	terenie	
Osiedla	Gwiazdy	przy	budynkach	Uniwersy-
tecka	25	i	Roździeńskiego	86	oraz	88,

l	 wykonaniem	przy	budynku	al.	Roździeńskiego	
90	palisady	betonowej	wraz	z	zagospodarowa-
niem	skarpy	przyległej	do	wejścia	głównego	
budynku	oraz	naprawą	nawierzchni	asfaltowej	
przy	głównej	komorze	zsypowej	z	tyłu	budyn-
ku.

Przedstawiciele	Rady	uczestniczyli	w	pro-
cedurze	wyboru	firmy	ochraniającej	budynki	
przy	al.	Roździeńskiego,	analizowano	zgłoszone	 
4	oferty	firm	ochraniających	budynki	w	KSM.	Po	
analizie	wybrano	najkorzystniejszą	ofertę	firmy	
gwarantującej	wysoką	jakość	usług,	przy	zacho-
waniu	odpowiednio	niskiej	ceny.	Działania	te	
prowadzono	ze	względu	na	zmianę	wysokości	

opłat	za	dozorowanie	budynków	wymuszonej	
poprzez	zmianę	przepisów	prawa	zmieniających	
wysokość	wynagrodzenia	minimalnego	dla	pra-
cowników	zatrudnionych	na	umowach	zlecenia	
poprzez	ustalenie	najniższej	stawki	wynagrodzenia	
w	wysokości	13	zł	brutto	za	godzinę	pracy	oraz	
przy	podwyższeniu	minimalnego	wynagrodzenia	
pracowników	zatrudnionych	na	umowę	o	pracę	
od	1	stycznia	2017	r.
Rada	rozpoczęła	pracę	w	tym	względzie	od	

analizy	celowości	ochrony	budynków.	Uznano,	
że	dalsze	dozorowanie	budynków	jest	niezbęd-
ne	ze	względów	bezpieczeństwa,	tak	osób	jak	
i	mienia.	Należy	w	tym	miejscu	przypomnieć,	że	
przed	objęciem	ochroną	budynków	miały	miejsce	
takie	zdarzenia	jak,	podpalenie	windy,	nagminne	
spożywanie	alkoholu	w	holach	budynków	oraz	
nocowanie	bezdomnych	i	libacje	na	klatkach	scho-
dowych.
Rada	wraz	z	pracownikami	Administracji	Osie-

dla	„Gwiazdy”	KSM	zajmowała	się	na	bieżąco	
sprawdzaniem	utrzymania	infrastruktury	osie-
dla,	ustaleniem	terminów	koszenia	trawników,	
dbałością	o	drzewostan,	stałym	zapewnieniem	
sprawności	instalacji	wodociągowych,	kanaliza-
cyjnych,	elektrycznych,	przewodów	kominowych	
wentylacyjnych	i	spalinowych,	monitoringu	ppoż.	
oraz	czujników	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	bez-
pieczeństwo	mieszkańców.
W	listopadzie	2016	r.	rozpoczęto	remont	ka-

pitalny	dźwigu	osobowego	Nr	II	w	budynku	al.		
Roździeńskiego	90,	którego	zakończenie	plano-
wane	jest	na	styczeń	2017	r.,		przy	czym	jest	on	
również	finansowany	z	funduszu	remontowego	
część	„A”	50%	oraz	z	funduszu	remontowego	
część	„B”	50%	naszego	osiedla.
Rada	analizowała	na	bieżąco	funkcjonowanie	

Klubu	KSM	„Pod	Gwiazdami”	-	w	szczególności	
dokonywała	ocen	realizacji	planu	działalności	spo-
łeczno-	kulturalnej	w	2016	r.	oraz	przygotowania	

SpRaWOzdaniE RadY OSiEdLa „gWiazdY” 
KSM z dziaŁaLnOŚCi W 2016 ROKU

(Dokończenie na str. 10)
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planu	działalności	społeczno-kulturalnej	na	2017	
r.	wraz	z	finansowaniem	tej	działalności		na	rzecz	
dzieci,	młodzieży	oraz	seniorów.
Członkowie	Rady	Osiedla	brali	udział	w	kwa-

lifikacji	uczestników	na	imprezy	społeczno-kul-
turalne	organizowane	przez	KSM,	z	których	co	
roku	korzystają	nasi	mieszkańcy.

Zakończono	naprawę	balkonów	w	budynku	przy	
al.	Roździeńskiego	90	oraz	tarasów,	kontynuuje	
się	naprawę	balkonów	w	budynku	przy	Roździeń-
skiego	88,	w	zależności	od	pilnych	potrzeb	prace	
wykonywane	są	na	innych	budynkach,	tj.	przy	al.	
Roździeńskiego	86A	,	jak	również	kontynuowany	
jest	remont	„cieknących”	tarasów.	W	roku	2016		
wyremontowano	kolejne	dwa	tarasy	przy	budynku	
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:

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

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

l	 przeprowadzać	remonty	bieżące	dachów	
wraz	z	ich	konserwacją,	a	w	szczególności																														
w	budynku		przy	Uniwersyteckiej	29,	gdzie	
występują	jeszcze	stare	technologie	zabezpie-
czenia	połaci	dachowych,

l	 przeprowadzać	remonty	instalacji	elektrycznej	
oraz		pionów	WLZ,

l	 przeprowadzać	remonty	oraz	bieżące	naprawy	
pionów	zsypów	w	kolejnych	budynkach		przy	
al.	Roździeńskiego			86A,	88,	90,

l	 systematycznie	wymieniać	stolarkę	okienną,
l	 przeprowadzać	remonty	oraz		bieżące	naprawy	

balkonów	(których	osiedle	posiada	ponad	
760	szt.).

Rada	 Osiedla	 wraz	 z	 pracownikami	 ad-
ministracji	Osiedla	zorganizowała	spotkanie																										
z	przedstawicielami	Spółdzielni	SM	„Gwiazda”	
w	budynku	al.	Roździeńskiego	96		oraz	dwóch	
wspólnot	zarządzających	pozostałymi	budyn-
kami	gwiazd	al.	Roździeńskiego	98	i	100.	Spot- 
kanie	dotyczyło	podziału	kosztów	utrzymania	
nowego	placu	zabaw,	który	powstał	z	finanso-
wania	budżetu	obywatelskiego.	Po	roku	dzia-
łalności	dokonano	analizy	kosztów	utrzymania																														
i	przedstawiono	na	spotkaniu	propozycję	finan-
sowania	bezpiecznego	korzystania	z	placu	zabaw	
pod	nazwą	Kraina	Integracji	Pokoleń.	Propozycja	
zakłada	podzielenie	rocznych	przewidywanych	
kosztów	na	7	budynków	przy	czym	administracja	
KSM	Gwiazdy	ponosiła	by	4	części,	a	pozostałe	
budynki	po	jednej.	Przedstawiciele	pozostałych	
budynków	wstępnie	zaakceptowali	propozycję,	

decyzje	jednakże	zostaną	podjęte	na	zebraniach	
wspólnot	przez	mieszkańców.
Rada	Osiedla	przyjęła	na	2017	rok	projekt	Planu	

Remontów,	projekt	założeń	ekonomicznych	oraz	
projekt	działalności	społeczno-kulturalnej	Osiedla.	
Przyjęcie	Uchwałami	ww.		planów	na	rok	2017	na-
stąpi	po		Zebraniu	Osiedlowym	w	grudniu	2016	r.

KOMISJA	GZS	(GOSPODARKI	 
ZASObAMI	MIESZKANIOWyMI) 

Odbyła	w 2016	r.	dziesięć	posiedzeń:		
l	 głównie	zajmowała	się	problemami	technicz-

nymi	budynków	oraz	infrastrukturą osiedlową,
l		 obligatoryjnymi	czynnościami	są		przeglądy	

wiosenne	i jesienne	Osiedla,		które	stanowią		
m.	in.	podstawę		do	opracowania	planu	re-
montów	i eksploatacji.	Wyniki	przeglądów	
–	protokoły	z wnioskami	–	przedstawia każ- 
dorazowo	Komisja	GZS	na	plenarnych	posie-
dzeniach	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	warunków	
dla	różnych	inwestycji,	
Członkowie	Komisji	wspólnie	z kierownikiem	

administracji	osiedla	uczestniczyli	w komisjach	
przetargowych	bądź		opiniowali:	

l	 terminy	koszenia	trawników,
l	 wykonanie	blokad	w	drugiej	części	parkingu	

przy	ekranach	wzdłuż	ul.	Dudy	Gracza,
l	 remonty	urządzeń	dźwigowych	w	budyn-

kach	osiedla,
l	 kompleksowy	remont	zsypu	w	budynku	Roź-

dzieńskiego	86,
l	 remont	kanalizacji	deszczowej	w	budyn-

kach	osiedla.

Członkowie	Rady,	a	w	szczególności	człon-
kowie	Komisji	GZS,	aktywnie	wspierali	poprzez	
promowanie	wszelkie	inicjatywy	obywatelskie	
finansowane	z	budżetu	obywatelskiego	na	rok	
2016,	a	w	szczególności	boisk	sportowych	przy	
Szkole	Podstawowej	Nr	2.

 
KOMISJA	EKONOMICZNA

  
W	okresie	sprawozdawczym	w	2016	roku		od-

była	10		posiedzeń,	na	których	głównie	zajmo-
wała	się:
l	 analizą	kosztów	i	wpływów	w	zakresie	eks-

ploatacji	podstawowej	i	remontów,
l	 bieżącymi	sprawami	przedstawionymi	przez	

Administrację	Osiedla	„Gwiazdy”
l	 opracowaniem	wstępnych	założeń	ekonomicz-

nych:

a)		 z	zakresem	eksploatacji	podstawowej	na	rok	
2017

b)		 z	 zakresem	 funduszu	 remontowego	 na	
rok	2017,

l	analizą	zaległości	czynszowych	członków	
spółdzielni	z		naszego	osiedla	na	podstawie	
wykazów	zaległości	na	poszczególne	budynki	
przygotowanych	przez	Dział	Ewidencji	Opłat	
Czynszowych	KSM.

Na	podstawie	rozmów	wyjaśniających,	na	które	
zaproszono	173	osoby,	wystawiono	opinie	dla	
Zarządu	KSM	lub	Rady	Nadzorczej.	Na	rozmowy,	
które	członkowie	Komisji	Ekonomicznej	prze-
prowadzili	przybyło	zaledwie	4	członków	dłuż-
ników,	ale	podziałały	one	dyscyplinująco	w	wielu	
przypadkach,	wskutek	czego	wielu	członków	
zalegających	z	opłatami	przedstawiało	dokumenty	
świadczące	o	dokonanych	wpłatach	redukujących	
lub	likwidujących	zadłużenie	w	całości.
Wielu	dłużników	podpisało	ugody	z	Zarzą-

dem	Spółdzielni,	z	Działem	Ewidencji	Opłat	
Czynszowych	KSM	w	sprawie	warunków	spłaty	
zadłużenia.	
Niestety	są	również	nierzetelni	członkowie,	

którzy	regularnie	uchylają	się	od	regulowania	
należności	czynszowych.
Za	okres	sprawozdawczy	2016	roku	w	wyniku	

działań	Komisji	Ekonomicznej	udało	się	skłonić	
dłużników	do	uregulowania	należności	na	kwotę		
109.439,52	zł.

KOMISJA	SPOŁECZNO 
-	KULTURALNA	I ROZJEMCZA

W	2016	r.	Komisja	Społeczno-Kulturalna	i	Roz-
jemcza	spotykała	się	osiem	razy,	cztery	razy	rozpa-
trywała		skargi	mieszkańców	na	zakłócanie	ciszy	
nocnej	przez	sąsiadów	i	dzięki	mediacji	udało	
się	doprowadzić	do	polubownego	załatwienia	
problemów	międzysąsiedzkich.
Cztery	razy	zajmowała	się	działalnością	klubu	

KSM	,,Pod	Gwiazdami’’.	Z	dniem	1.03.2016	r.	
powierzono	kierowanie	klubem		Agnieszce	balcer 
w	związku	z	przejściem	dotychczasowej	kierow-
niczki	Danuty	Daniel	na	emeryturę.	W	dniu	18.01	
2016	r.	odbyła	się	biesiada	noworoczna	z	udziałem	
prezes	Krystyny	Piaseckiej,	naszych	seniorów	
oraz	członków	Rady	Osiedla.
Komisja	podsumowała	Akcje	,,	Zima”	i		,,Lato”,	

podczas	których	odbywało	się	wiele	atrakcyjnych	
imprez	dla	dzieci,		które	nie	wyjechały	na	wakacje.

Rada	Osiedla	składa	podziękowanie	za	współ-
pracę	w		2016	roku	Zarządowi	KSM	oraz	podle-
głym		pracownikom,	Radzie	Nadzorczej	KSM,	
Kierownictwu	Osiedla	„Gwiazdy”	KSM:	inż.	
Witoldowi	braunowi	(który	przeszedł	na	emery-
turę)	i	od	1.07.2016	r.	inż.	Jackowi	Musialikowi 
wraz	z	pracownikami,	Serwisowi	Techniczne-
mu	KSM,	Zakładowi	Ciepłowniczemu	KSM,																									
a	w	szczególności	mieszkańcom	Osiedla	„Gwiaz-
dy”	KSM.

Rada Osiedla „Gwiazdy”

(Dokończenie ze str. 9)

SpRaWOzdaniE RadY OSiEdLa „gWiazdY” 
KSM z dziaŁaLnOŚCi W 2016 ROKU
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SpRaWOzdaniE z dziaŁaLnOŚCi   
adMiniSTRaCJi OSiEdLa „gWiazdY” KSM

za dziesięć miesięcy 2016 roku z uwzględnieniem prognozy zakończenia roku 2016 r.  
oraz zamierzeniami remontowymi i eksploatacyjnymi na 2017 rok

I.		INFORMACJE		OGÓLNE		 
DOTyCZACE	OSIEDLA:

Zasoby	Osiedla	„Gwiazdy”	Katowickiej	Spół-
dzielni	Mieszkaniowej	stanowią:

l		 4	budynki	wysokościowe	25-kondygnacyjne	
-	zlokalizowane	przy	al.	Roździeńskiego	Nr	
86A,	86,	88,	90,

l	 2	budynki	wysokie	14-kondygnacyjne	znajdu-
jące	się	przy	ul.	Uniwersyteckiej	Nr	25	i	29.

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

l  1.076	lokali	mieszkalnych	o	pow.	użytkowej	
56.238	m2,	w	których	zamieszkuje	2.257	osób	
(wg	stanu	na	dzień	31.10.2016	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	placami	
zabaw,	skwerami	i	skalniakami.	Na	terenie	tym	
są	również	odpowiednio	oznakowane	cztery	place	
zabaw,	tj.:	nowy	plac	zabaw	i	rekreacji	pn.	„Kraina	
integracji	pokoleń”	przy	al.	Roździeńskiego	90	
(powstały	w	ramach	Budżetu	Obywatelskiego	
2015	r.),	place	zabaw	przy	al.	Roździeńskiego	
88	i	przy	ul.	Uniwersyteckiej	29.	Przy	budynku	
Uniwersytecka	25	znajduje	się	plac	z	urządzeniami	
siłowni	zewnętrznej	i	urządzeniami	zabawowymi.	
Wszystkie	urządzenia	zabawowe	i	urządzenia	
siłowni	co	roku	poddawane	są	przeglądom	tech-
nicznym,	konserwacji	i	odnawianiu.

Na	Osiedlu	znajdują	się	parkingi	i	miejsca	po-
stojowe,	na	których	aktualnie	może	parkować	
ponad	700	samochodów,	a	mianowicie:

a)		 parkingi	niestrzeżone	przy	budynkach	al.	
Roździeńskiego	86A,	86,	88	i	90	–	na	270	
miejsc	postojowych,

b)		 parking	niestrzeżony	przy	al.	Roździeńskiego	
86A	-	86	-	wzdłuż	ekranu	akustycznego	przy	
ul.	Dudy	Gracza	–	na	113	miejsc	postojowych,

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

d)	 miejsca	postojowe	i	parkingi	niestrzeżone	przy	
budynkach	na	ul.	Uniwersytecka	25	i	29	-	dla	
110	samochodów,

e)	 miejsca	postojowe	przy	pawilonie	handlowym	
dla	14	samochodów.

Wyznaczono	również	13	miejsc	do	parkowania	
samochodów	dla	osób	niepełnosprawnych.

II.	ADMINISTRACJA	 
OSIEDLA	„GWIAZDy”	KSM

Administracja	Osiedla	znajduje	się	w	budynku	
przy	al.	Roździeńskiego	86A	w	Katowicach,	tel.	
32/258-74-59,
Obsługę	mieszkańców	zapewniają:

l	 kierownik	Osiedla,
l	 3	administratorki,
l	 1	pracownik	techniczny	-	mistrz,
l	 3	konserwatorów.			

Dnia	30	czerwca	2016	r.	na	emeryturę	przeszedł	
inż.	Witold	braun,	który	kierował	Osiedlem	
„Gwiazdy”	KSM	przez	18	lat.	W	tym	miejscu	
należą	się	mu	serdeczne	podziękowania	za	ca-
łokształt	pracy	na	rzecz	Osiedla,	za	pracowitość,	
innowacyjność	i	sumienność.
Od	1	 lipca	2016	 r.	 kierownikiem	Osiedla	

„Gwiazdy”	KSM	jest	inż.	Jacek	Musialik.

Gospodarze	budynków	na	bieżąco	zajmują	się	
sprawami	utrzymywania	czystości	i	porządku	
w	budynkach	i	ich	otoczeniu.	Na	tablicach	ogło-
szeń	w	każdym	budynku	wywieszone	są	stosowne	
informacje	odnośnie	możliwości	kontaktu	z	go-
spodarzem	budynku	oraz	ze	służbami	miejskimi.

Godziny	pracy	Administracji	Osiedla	„Gwiaz-
dy”	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.	32/258-20-75.

III.	KLUb	KATOWICKIEJ	SPÓŁDZIELNI	
MIESZKANIOWEJ	„POD	GWIAZDAMI”

Klub	mieści	się	w	budynku	przy	al.	Roździeń-
skiego	86A	(tel.	32/203-50-56).	W	dniu	29.02.2016	
r.,	po	siedmiu	latach	kierowania	klubem,	na	eme-
ryturę	odeszła	mgr	Danuta	Daniel.	Od	1.03.2016	
r.	klubem	kieruje	mgr	Agnieszka	balcer.

Godziny	działalności	Klubu:

l		 w	miesiącach:	II,	III,	IV,	V,VI,	IX,X,	XI,XII:	
od	poniedziałku	do	piątku	od	1200	do	2000

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

IV.	INFORMACJE	DODATKOWE	 
DOTyCZĄCE	bUDyNKÓW	OSIEDLA

Dla	bezpiecznego	zamieszkiwania,	ww.	budynki	
wyposażone	są	odpowiednio	w:

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

2.		 czujniki	DK-1	oraz	HB	361	sygnalizujące	
nieszczelności	instalacji	gazowej	w	budynkach	
przy	al.	Roździeńskiego,
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3.		 system	automatycznego	oddymiania	budyn-
ków:	we	wszystkich	budynkach	Osiedla,

4.		 drzwi	ppoż.	o	odporności	ogniowej	EI-30	(200	
szt.w	budynkach	typu	„Gwiazda”)	i	o	odpor-
ności	ogniowej	EI-60	(54	szt.	w	budynkach	
przy	ul.	Uniwersyteckiej),

5.		 system	oświetlenia	awaryjnego	dróg	ewaku-
acyjnych,

6.		 instalację	hydrantową	tzw.”	mokrą”	Ø	80	-	po	
2	piony	w	budynku,

7.		 instalację	tzw.	oświetlenia	lotniczego	na	bu-
dynkach	typu	„Gwiazda”,

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

9.		 system	dodatkowego	zasilania	w	wodę	do	
celów	przeciwpożarowych	o	złączach	4xØ	75	
zainstalowany	jest	w	budynku	przy	al.	Roź-
dzieńskiego	86A.	W	pozostałych	budynkach,	
zgodnie	z	przepisami	pożarowymi,	system	ten	
będzie	montowany	systematycznie	w	kolej-
nych	latach.

V.	REMONTy	WyKONANE	 
W	bUDyNKACH	OSIEDLA	„GWIAZDy”	

KSM	W	2016	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	2	mieszkaniach	wymiana	6	szt.	okien,	
tj.	11,18	m2	 																				koszt	5.823,00	zł

								–	w	lokalu	użytkowym	Nr	III	w	budynku	przy	
al.	Roździeńskiego	90												koszt	2.050,00	zł

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

koszt	16.314,00	zł

II.		 Wymiana	stolarki	drzwiowej	realizowana	
przez	KSM:

1.	 Wymiana	drzwi	wejściowych	do	lokalu	użyt-
kowego	Nr	IV	w	budynku	al.	Roździeńskiego	
86A	 	 																				koszt	4.100,00	zł

2.	 Montaż	drzwi	aluminiowych	w	korytarzu	do	
komórki	elektrycznej	w	budynku	al.	Roź-
dzieńskiego	86A																		koszt	3.250,00	zł

3.	 Montaż	drzwi	stalowych	w	holu	budynku	al.	
Roździeńskiego	90														koszt	8.661,94	zł

III.		Roboty	murarskie,	w	tym	m.	in.:

1.		 Wykonanie	zaleceń	kominiarskich	w	mieszka-
niach	w	budynkach	przy	ul.	Uniwersyteckiej	
25	i	29	oraz	al.	Roździeńskiego	Nr	86A,	86,	
88	i	90,	których	wykonanie	obciąża	koszty	
KSM	-	Administracji	O.I-5	-	w	tym:	naprawa	

nasady	kominowej	w	budynku	al.	Roździeń-
skiego	90	 																				koszt	1.450,00	zł

2.		 Remont	tarasu	nr	III,	IV	i	VI	w	budynku	przy	
al.	Roździeńskiego	86A	–	koszt	100.516,47	zł 
oraz	naprawa	bieżąca	tarasu	Nr	IV	w	budynku	
przy	al.	Roździeńskiego	90

koszt	16.500,00	zł

3.	 Wykonanie	napraw	balkonów	(piony	VI,	VII	
i	VIII),	w	tym	zabezpieczenie	przed	odspa-
janiem	się	tynków	czołowych	i	tynków	na	
„podniebieniach”	balkonów	na	budynku	al.	
Roździeńskiego	88	oraz	wykonanie	komplek-
sowego	remontu	balkonów	w	mieszkaniach:	
al.	Roździeńskiego	88/180,	88/182,	86A/180	

								oraz	ul.	Uniwersytecka	29/168

koszt	łączny	252.462,09	zł

4.		 Naprawa	uszkodzonego	tynku	w	jednym	
z	mieszkań	w	budynku	przy	al.	Roździeń-
skiego	86A/103																						koszt	930,00	zł

5.		 Naprawa	murku	odgradzającego	przy	placu	
zabaw	obok	budynku	przy	al.	Roździeńskiego	
88	wraz	z	wykonaniem	dojazdu	ppoż.	i	uzu-
pełnieniem	brakującej	nawierzchni	asfaltowej

koszt	26.020,16	zł

6.		 Adaptacja	pomieszczeń	z	wykonaniem	dojść	
do	lokali	użytkowych	w	budynku	al.	Roź-
dzieńskiego	86A																		koszt	5.058,50	zł

7.		 Naprawa	tynku	na	suficie	nad	wejściem	do	
III.	dźwigu	osobowego	w	budynku	ul.	Uni-
wersyteckiej	25	oraz	naprawa	miejscowa	
powłok	malarskich	na	klatkach	schodowych	
i	korytarzach	lokatorskich	w	budynkach	przy	
ul.	Uniwersyteckiej	25	i	29	koszt	4.970,00	zł

8.		 Naprawa	ściany	w	piwnicy	budynku	przy	al.	
Roździeńskiego	86A											koszt	1.600,00	zł

9.		 Naprawa	ścianek	w	kuchni	mieszkania	al.	
Roździeńskiego	86/33									koszt	2.500,00	zł

10.		Wykonano	kompletny	remont	kanału	zsy-
powego	(wymianę	rur	kanału	zsypowego	
wraz	z	szufladami	zsypowymi)	w	budynku	
al.	Roździeńskiego	86					koszt	159.898,83	zł

IV.		Roboty	malarskie:

1.		 Malowanie	ścian	klatki	schodowej	w	budynku	
przy	al.	Roździenskiego	90	w	Katowicach	

koszt	41.732,80	zł

2.		 Malowanie	ścian	po	naprawach	pionów	wód	
deszczowych	w	III	i	VIII	pionach	mieszkań	
budynków	przy	al.	Roździeńskiego	86	i	90	

koszt	5.350,00	zł

V.		 Roboty	instalacji	wod-kan.,	gaz.:

1.		 Wymiana	częściowa	pionów	wód	opadowych	
–	deszczówki	w	budynkach	al.	Roździeńskie-
go	86,	86A	i	90																		koszt	23.579,00	zł

2.		 Wymiana	pionów	wodnych	w	budynkach	
przy	al.	Roździeńskiego	86a,	86,	88	i	90	(wg	
stanu	na	dzień	sporządzenia	sprawozdania)	

koszt	30.576,73	zł

3.		 Wymiana	pionów	kanalizacyjnych	w	budyn-
kach	przy	al.	Roździeńskiego	86a,	86,	88	
i	90	 																																		koszt	14.277,64	zł

4.		 Wykonanie	naprawy	czynnej	kanalizacji	
zewnętrznej	od	strony	wschodniej	budynku	
przy	ul.	Uniwersyteckiej	25	

								koszt	85.947,50	zł

VI.		Roboty	elektryczne:

1.		 Przebudowa	systemu	zasilania	elektroener-
getycznego	w	ramach	przebudowy	piętra	
z	lokalami	użytkowymi	w	budynku	przy	al.	
Roździeńskiego	86A											koszt	6.888,97	zł  

2.		 Montaż	tablic	bezpiecznikowych	w	budynkach	
przy	ul.	Uniwersyteckiej	25	i	29	

	koszt	7.100,00	zł

VII.		Remont	elewacji:

1.	 Naprawa	elewacji	galerii	przy	wejściu	do	
budynku	al.	Roździeńskiego	86A	

koszt	5.082,82	zł

VIII.	Mała	architektura:

1.		 Naprawa	schodów	terenowych	budynku	ul.	
Uniwersyteckiej	29													koszt	2.891,88	zł

2.		 Remont	podjazdu	(MPGK	i	TRAFO)	do	
budynku	przy	al.	Roździeńskiego	86	

koszt	42.089,95	zł

3.		 Wykonanie	chodnika	„zebry”	w	miejscu	
postoju	dla	niepełnosprawnych	oraz	chodnika	
w	miejscu	tzw.	„koperty”	przy	wejściu	do	
budynku	al.	Roździeńskiego	86;	wykonanie	
chodnika	prowadzącego	od	budynku	al.	Roź-
dzieńskiego	88	w	kierunku	pawilonu	przy	al.	
Roździeńskiego	88A;	wykonanie	chodników	
przy	budynku	ul.	Uniwersyteckiej	25	

koszt	111.900,00	zł

	4.		 Montaż	palisady	betonowej	w	miejsce	zde-
montowanego	ogrodzenia	z	siatki	stalowej	
na	skarpie	wraz	z	wykonaniem	krawężnika	
oporowego	odprowadzenia	wód	opadowych	
przy	wejściu	do	budynku	al.	Roździeńskiego	
90	oraz	naprawa	nawierzchni	przy	głównej	
komorze	zsypowej	ww.	budynku	

koszt	16.150	zł

IX.		Roboty	związane	z	remontami	dźwigów	
osobowych

1.		 Naprawa	falownika	w	dźwigu	Nr	III	w	bu-
dynku	ul.	Uniwersyteckiej	29	

koszt	6.593,95	zł

2.		 Wymiana	uszkodzonego	wyświetlacza	pięter	
dźwigu	osobowego	Nr	II	na	parterze	budynku	
przy	al.	Roździeńskiego	86A	

koszt	941,72	zł
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SpRaWOzdaniE z dziaŁaLnOŚCi   
adMiniSTRaCJi OSiEdLa „gWiazdY” KSM

za dziesięć miesięcy 2016 roku z uwzględnieniem prognozy zakończenia roku 2016 r.  
oraz zamierzeniami remontowymi i eksploatacyjnymi na 2017 rok

3.		 Wymiana	ogranicznika	prędkości	w	dźwigu	
Nr	I	w	budynku	al.	Roździeńskiego	86

koszt	2.305,30	zł

4.		 Wymiana	stycznika	głównego	w	dźwigu	
osobowym	Nr	I	w	budynku	przy	al.	Roź-
dzieńskiego	88																						koszt		529,71	zł

5.		 Wymiana	suwaków	kabinowych	na	rolkowe,	
dokotwienie	prowadnic	kabinowych	w	dźwigu	
Nr	III	w	budynku	przy	al.	Roździeńskiego	88		

koszt	17.025,98	zł

6.		 Wymiana	stycznika	głównego	w	dźwigu	
osobowym	Nr	I	w	budynku	przy	al.	Roź-
dzieńskiego	86																							koszt	416,85	zł

7.		 Wymiana	blokady	krzywki	w	dźwigu	Nr	I	w	
budynku	przy	al.	Roździeńskiego	90	

koszt	1.919,55	zł

8.		 Wymiana	 linki	 ogranicznika	 prędkości	
w	dźwigu	Nr	II	w	budynku	przy	al.	Roź-
dzieńskiego	88	oraz	wymiana	stycznika	lu-
zownika	w	dźwigu	Nr	I	w	budynku	przy	al.	
Roździeńskiego	86														koszt	2.300,00	zł

9.		 Wymiana	8	szt.	rolek	przeciwwagi	w	dźwi-
gu	Nr	III	w	budynku	mieszkalnym	przy	ul.	
Uniwersyteckiej	25																koszt	426,51	zł

10.		Wymiana	kurtyny	świetlnej	w	drzwiach	
kabinowych	w	dźwigu	Nr	I	w	budynku	al.	
Roździeńskiego	86A											koszt	1.722,11	zł

11.		 Spłata	odsetek	dot.	spłaty	kredytu	za	remont	
dźwigów	R86/III	i	R88/III	

koszt	5.895,69	zł 

12.		Remont	dźwigu	Nr	I	w	budynku	przy	ul.	
Uniwersyteckiej	29	(spłata	ratalna)	

koszt	31.010,00	zł

	 (planowaną	na	rok	2016	ratę	zapłacono	
w	grudniu	2015	r.)

13.		 Aktualnie	w	budynku	przy	al.	Roździeńskiego	
90	prowadzony	jest	remont	z	modernizacją	
dźwigu	Nr	II	

									–	koszt	przypadający	na	rok	2016	-	85.	293,00	
zł	(do	zapłacenia	w	2017	r.	pozostaje	kwota	
199.017,00	zł)

X.		 Inne:

1.				Wymieniono	41	szt.	czujników	gazu	DK-1	
w	budynkach	przy	al.	Roździeńskiego	86,	88	
i	90	-	koszt	11.734,20	zł

Przewiduje	się,	że	wydatki	z	funduszu	remon-
towego	,,B”	w	roku	2016	powinny	zamknąć	się	
kwotą	1.226.076,02	zł	przy	prognozowanych	
wpływach	1.441.224,67	zł	i	bilansie	otwarcia	
roku	2016	wynoszącym	minus	37.494,55	zł,	co	
w	sumie	pozwoli	zamknąć	rok	wynikiem	dodatnim.

Równocześnie	należy	zwrócić	uwagę,	że	tak	
jak	w	roku	poprzednim,	także	w	2016	r.	następuje	
przyspieszenie	spłaty	zobowiązań	Osiedla	dotyczą-
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cych	nieruchomości,	które	w	latach	wcześniejszych	
były	remontowane	ze	środków	finansowych	części	
„A”	funduszu	remontowego	w	kwocie	134.970,00	
zł,	co	powoduje	zmniejszenie	wpływów	na	część	
„B”	funduszu	remontowego.

VI.	PROGNOZOWANE	NA	31.12.2016	r.	 
KOSZTy		REMONTÓW	 

OSIEDLA	„GWIAZDy”	KSM	
finansowanie		z	Funduszu	remontowego	

część	„A”

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

1.		 Termomodernizacja	budynku	przy	ul.	Uni-
wersyteckiej	25														koszt	5.109.987,00	zł

Adres	budynku Razem	koszty	za
lata	1992-2016	*

Wpływy	z	odpisów
za	lata	1997-2016	*/**

1 2 3

Uniwersytecka	25 6.205.470,00 2.048.377,00

Uniwersytecka	29 4.392.265,00 2.107.377,00

Roździeńskiego	86 5.987.481,00 3.591.145,00
Roździeńskiego	86A 6.114.239,00 3.441.750,00
Roździeńskiego	90 6.414.772,00 3.456.990,00
Roździeńskiego	88 6.162.079,00 3.441.124,00

Razem 35.276.307,00 18.086.763,00

zestawienie kosztów ulepszeń i prac poniesionych w okresie od roku 
1992 do 31.10.2016 r. z centralnej części funduszy remontowych  

Spółdzielni (remontów kapitalnych + fundusz „a”) oraz naliczonych  
wpływów z odpisów na działania energooszczędne i termomodernizacyjne 
z uwzględnieniem środków przeksięgowanych z funduszu remontowego 

część „b” (wg kosztów w dacie poniesienia, w zł)

2.		 Remont	z	modernizacją	dźwigu	Nr	II	w	bu-
dynku	przy	al.	Roździeńskiego	90	(spłata	
ratalna	–	część	kosztów	przypadająca	na	rok	
2016)		 																		koszt	93.191,00	zł

3.		 Spłata	odsetek	dot.	spłaty	kredytów:	za	remont	
dźwigów	R86/III	i	R88/III	i	termomodernizację	
budynku	przy	ul.	Uniwersyteckiej	25	

koszt	32.673,00	zł

4.		 Dokumentacja	techniczna,	projekty,	audyt	
i	opinie		ornitologiczne	(dotyczy	docieplenia	
budynku	ul.	Uniwersytecka	29)

	 	 	 koszt	27.930,00	zł

5.		 Wymiana	podzielników	kosztów	c.	o.(	spłata	
ratalna)		 																		koszt	30.639,00	zł

	 RAZEM:	 	 						5.294.420,00	zł

			*		do	dnia	31.10.2016	r.
			**		uwzględnia	środki	przeksięgowane	z	fund.	Rem.	cz.	„B”
Zestawienie	nie	uwzględnia	kosztów	wymiany	wodomierzy	i	podzielników	c.o.
Saldo	Osiedla	ogółem	na	dzień	31.10.2016	r.	wynosi	minus	17.189.544	zł
Saldo	jednostkowe	na	dzień	31.10.2016	r.	wynosi	minus	305,66	zł/	1	m2	p.u.
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VII.	ZALEGŁOśCI	W	OPŁATACH

Zaległości	 ogółem	 w	 opłatach	 za	 lokale	
mieszkalne,	lokale	użytkowe	i	garaże	na	dzień	
30.09.2016	roku	wyniosły	427.492,34	zł,	w	tym	
zaległości	bieżące	228.096,59	zł,	zasądzone	
147.638,80	zł	i	sporne	51.756,95	zł.	Zaległości	
zmniejszyły	się	w	stosunku	do	roku	2015	wsku-
tek	intensywnych	działań	ze	strony	Spółdzielni,	
w	tym	również	Rady	Osiedla	„Gwiazdy”	KSM,	
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	mieszkalne	
na	dzień	31.10.2016	r.	wyniosły	363.719,	61	zł 
(zaległości	dotyczyły	385	mieszkań)	i	na	poszcze-
gólnych	budynkach	kształtowały	się	następująco:		
1.		 Roździeńskiego	86A																			95.428,04	zł	
 (w	78	mieszkaniach)
2.		 Roździeńskiego	86																						45.051,55	zł 
	 (w	67	mieszkaniach)
3.		 Roździeńskiego	88	 											50.310,57	zł 
	 (w	66	mieszkaniach)
4.		 Roździeńskiego	90			 											96.358,06	zł 
	 (w	68	mieszkaniach)		
5.  Uniwersytecka 25            63.772,77	zł 
	 (w	56	mieszkaniach)
6.		 Uniwersytecka	29	 											12.798,62	zł 
	 (w	50	mieszkaniach)

VIII.	EKPLOATACJA	PODSTAWOWA	
W	2016	ROKU

1.		 Prognozowane	roczne	koszty	bieżącej	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	zamknąć	się	kwotą	 
449.980,00	zł.

2.		 Przewidywane	koszty	w	zakresie	zatrudnienia	
pracowników	fizycznych,	materiałów	konser-
wujących,	opłat	podatkowych	od	nieruchomo-
ści,	opłat	za	wieczyste	użytkowanie	terenów,	
czyszczenie	kominów	(okresowe	i	bieżące),	
ubezpieczenia	rzeczowe,	pielęgnacji	terenów	
zielonych,	odśnieżania,	kontroli	szczelności	
instalacji	gazowej,	deratyzacji,	dezynfekcji,	
dewastacji,	ochrony	pożarowej	budynku,		
utrzymania	pogotowia	technicznego	i	inne	-	
powinny	zamknąć	się	kwotą	1.009.750,00	zł

3.		 Prognozowane	do	końca	roku	koszty	energii	
elektrycznej,	wody	i	kanalizacji,	wywozu	
nieczystości,	usług	gospodarzy,	odczytów	

liczników	wody,	konserwacji	dźwigów,	kon-
serwacji	domofonów,	dozoru	mienia,	opłat	za	
sygnał	podstawowy	TV	–	powinny	zamknąć	
się	kwotą	2.318.050,00	zł.

4.		 Całkowite	koszty	eksploatacji	w	roku	2016	
powinny	zamknąć	się	kwotą	3.777.780,00	
zł,	natomiast	przewidywane	wpływy	wraz	
z	bilansem	otwarcia	szacuje	się	na	kwotę 
3.819.530,00	zł.	Tym	samym	rok	2016	za-
mknie	się	wynikiem	dodatnim.

W	 ramach	 ww.	 kosztów	 eksploatacji	
w	2016	r.	wykonane	zostały	następujące	prace	 
(do	31.10.2016	r.):

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

l	 w	wyniku	kontroli	przewodów	kominowych,	
spalinowych,	wentylacyjnych	 dokonano	
sprawdzenia	823	mieszkań,

l	 w	wyniku	kontroli	instalacji	gazowej	w	roku	
2016	sprawdzono	900	mieszkań,

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

l	 w	marcu	br.	przeprowadzono	przegląd	insta-
lacji	ppoż.,	hydrantowej	oraz	systemu	oddy-
miania	budynków,

l	 w	lipcu	wykonano	przegląd	czujników	gazu	
DK-1	i	HB-361,

l	 przeprowadzony	został	przegląd	systemu	
sygnalizacji	pożarowej	w	budynkach	al.	Roź-
dzieńskiego	88	i	90	wyposażonych	w	insta-
lację	z	łącznością	ze	Strażą	Pożarną	i	Stacją	
Monitorowania	NOMA-2,
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oraz zamierzeniami remontowymi i eksploatacyjnymi na 2017 rok

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

2.		 W	ramach	bieżącej	obsługi	mieszkańców	
do	dnia	31.10.2016	r.:	

l	 przyjęto	1.817	zgłoszeń,	w	tym:

–	 1.527	zgłoszeń	w	sprawie	awarii	i	bieżących	
konserwacji,	które	w	ramach	codziennych	
zleceń	wykonane	zostały	przez	konserwatorów	
Administracji	Osiedla	„Gwiazdy”	KSM,	

–	 190	zgłoszeń	dotyczących	dźwigów,

–	 82	zgłoszenia	w	sprawie	domofonów,

–	 18	zgłoszeń	w	sprawie	c.o.	

2. 	 przyjęto	1.902	pisma	oraz	udzielono	wy-
magających	tego	609	odpowiedzi.

3.		 Zakład	Zieleni	KSM	w	roku	2016	wykonał	
następujące	prace:

l	 czterokrotne	 koszenie	 trawników	 wraz	
z	wygrabianiem	skoszonej	trawy	i	wywozem	
na	kompostownie,

l	 ustawiono	31	szt.	betonowych	kwietników,	
które	obsadzono	kwiatami	–	kwietniki	usta-
wiono	przy	budynkach	al.	Roździeńskiego	
86,	88	i	90,

l	 przeprowadzono	prace	związane	z	pielęgnacją	
i	przycięciem	drzew,	krzewów	i	roślin	ozdob-
nych	wraz	z	nasadzeniami	uzupełniającymi	
krzewów	w	klombach	na	terenie	całego	Osie-
dla,

l	 w	czerwcu	i	lipcu	br.	usunięto	wyłamane	drze-
wa	(2	szt.)	wskutek	działania	silnych	wichur,

l	 przy	wejściu	głównym	do	budynku	przy	al.	
Roździeńskiego	90	wykonano	prace	związane	
z	zagospodarowaniem	skarpy	poprzez	m.	in.	
dokonanie	nasadzeń	roślin	wieloletnich.

W	ramach	eksploatacji	prognozowane	są	do	
końca	roku	2016	następujące	koszty	mediów:

l		 koszty	energii	elektrycznej	szacuje	się	na	
kwotę	103.240,00	zł	(w	stosunku	do	roku	2015	
nastąpiło	zmniejszenie	kosztów	zużycia	energii	
elektrycznej	w	związku	z	wynegocjowaną	
przez	KSM	obniżką	cen	energii	elektrycznej	
na	kolejne	2	lata	oraz	podjętymi	przez	Admi-
nistrację	Osiedla	„Gwiazdy”	KSM	działaniami	
energooszczędnymi	w	budynkach	osiedla),

l		 koszty	wody	i	kanalizacji	przewiduje	się	na	
kwotę	1.170.170,00	zł 

l		 koszty	wywozu	nieczystości	komunalnych	
prognozowane	są	na	kwotę	348.188,00	zł

l		 koszty	związane	z	wywozem	odpadów	wiel-
kogabarytowych	szacowane	są	na	kwotę	 
8.280,00	zł

l		 znaczną	kwotę	składników	opłaty	eksplo-
atacyjnej	stanowią	koszty	związane	z	podat-
kiem	od	nieruchomości	i	opłatą	za	wieczyste	
użytkowanie	gruntu	–	prognozowany	koszt	
147.720,00	zł.

IX.	INNE	WyDARZENIA	W	OSIEDLU	
„GWIAZDy”	KSM

1.		 W	dniu	3.06.2016	r.	na	terenie	placu	zabaw	
przy	budynku	al.	Roździeńskiego	88	odbyła	się	
impreza	plenerowa	z	okazji	35-lecia	istnienia	
Miejskiego	Przedszkola	Nr	67	z	oddziałami	
integracyjnymi.	Podczas	uroczystości	odbyły	
się	okolicznościowe	występy	i	zabawy	plene-
rowe	dla	dzieci.	Powyższe	wydarzenie	było	
pierwszą	tego	typu	imprezą	organizowaną	na	
terenach	zielonych	Osiedla	„Gwiazdy”	KSM		
przez	ww.	przedszkole.

2.		 W	dniu	11.06.2016	r.	na	terenie	boiska	szkol-
nego	należącego	do	Szkoły	Podstawowej	Nr	2	
zorganizowany	został	wielki	Festyn	Rodzinny.	
W	trakcie	imprezy	odbyły	się	występy	za-
proszonych	zespołów	muzycznych,	pokazy	
zespołów		sportowych,	w	tym:	pokazy	sztuk	
walki,		występy	muzyczne	i	taneczne	uczniów	
SP	Nr	2	oraz	rozegrano	różnego	rodzaju	kon-
kursy.	

3.		 Jak	co	roku,	w	ramach	obchodów	XIV	Edycji	
„Święta	Drzewa”	-	Ogólnopolskiego	progra-
mu,	-	w	dniu	10.10.2016	r.	dzieci	z	Miejskiego	
Przedszkola	Nr	67,	za	zgodą	Katowickiej	
Spółdzielni	Mieszkaniowej,	zasadziły	4	szt.	
sadzonek	drzew	iglastych	na	terenie	zielonym	
naszego	osiedla.

4.		 W	związku	z	wejściem	w	życie	od	1	stycznia	
2017	r.	przepisów	prawa,	tj.	Ustawy	z	dnia	22	
lipca	2016	r.	o	zmianie	ustawy	o	minimalnym	
wynagrodzeniu	za	pracę	(Dz.	U.	z	2016	r.,	poz.	
1265)	oraz	Rozporządzenia	Rady	Ministrów				
z	dnia	9	września	2016	r.	w	sprawie	wysokości	
minimalnego	wynagrodzenia	za	pracę	w	2017	r	
(Dz.	U	z	2016	r.	poz.	1456),	w	celu	kontynuacji	
ochrony	budynków	przy	al.	Roździeńskiego	
86A,	86,	88	i	90	(wprowadzonej	na	wniosek	
mieszkańców	na	Zebraniu	Grupy	Członkow-
skiej	w	dniu	28.02.2008	r.)	i	dla	zapewnienia	
bezpieczeństwa	mieszkańców,	koniecznym	
stała	się	zmiana	wysokości	opłaty	za	ochronę	
ww.	budynków.

	 Dla	przypomnienia,	Zebranie	Grupy	Człon-
kowskiej	 w	 2008	 r.	 przyjęło	 wniosek	
o	konieczności	ochrony	budynków	wskutek	
niebezpiecznych	zdarzeń,	jakie	miały	miejsce	
w	latach	wcześniejszych,	tj.:

–		 w	2004	roku	-	w	sierpniu	podpalono	panel	
w	kabinie	dźwigu	windy	w	budynku	przy	al.	
Roździeńskiego	86,	a	we	wrześniu	podpalono	
lampy	oświetlenia	awaryjnego	na	klatce	scho-
dowej	budynku	przy	al.	Roździeńskiego	86A,

–	 w	roku	2005	–	w	sierpniu	podpalono	kabinę	
dźwigu	osobowo-towarowego	Nr	I	w	budynku	
przy	al.	Roździeńskiego	86A,

–	 w	roku	2008	–	we	wrześniu	wzniecono	pożar	
w	holu	na	parterze	budynku	przy	al.	Roździeń-
skiego	86A.

	 W	związku	ze	zmianami	przepisów	jak	wyżej,	
a	w	konsekwencji	z	drastycznym	wzrostem	
kosztów	usługi	ochrony	budynków,	Admini-
stracja	Osiedla	„Gwiazdy”	KSM	wraz	z	Radą	
Osiedla	w	październiku	br.	przeprowadziła	
rozmowy	i	negocjacje	z	czterema	firmami	
świadczącymi	usługi	ochrony	budynków	i	mie-
nia.	Po	analizie	ofert,	Rada	Osiedla	wybrała	
ofertę	firmy	Team	Outsourcing	Poland		Sp.	
z	o.o.,	która	po	dwukrotnych	negocjacjach	
cenowych	zaproponowała	stawkę	17,50	zł/
godz. netto oraz	rozbudowę	i	moderniza-
cję	urządzeń	istniejącego	monitoringu	na	
własny	koszt.	Jednocześnie	Rada	Osiedla,	
w	celu	zminimalizowania	podwyżki	opłat,	
podjęła	decyzję	o	zmniejszeniu	liczby	godzin	
dobowego	dozorowania	do	13	godz.	na	dobę.

	 Powyższe	zmiany	przepisów	w	sprawie	mini-
malnego	wynagrodzenia	za	pracę	oraz	godzin	
dozorowania	skutkują	koniecznością	podnie-
sienia	opłaty	miesięcznej	za	wykonywane	
usługi	ochrony	budynków	z	kwoty	30,18	zł/
mieszkanie/m-c	do	kwoty	45,76	zł/mieszka-
nie/	m-c.

5.		 Zakończono	prace	związane	z	termomoder-
nizacją	budynku	przy	ul.	Uniwersyteckiej	25,	
a	rozpoczęto	prace	ociepleniowe	budynku	przy	
ul.	Uniwersyteckiej	29,	które	przy	sprzyjają-
cych	warunkach	pogodowych	zakończone	
zostaną	w	IV	kwartale	2017	r.	(powyższe	
prace	finansowane	są	z	funduszu	remontowego	
część	„A”).

 
X.	ZAŁOŻENIA	DZIAŁALNOśCI	 
GOSPODARCZEJ,	SPOŁECZNEJ	 

I	KULTURALNEJ
DLA	OSIEDLA	NA	2017	ROK

W	październiku	2016	r.	przyjęte	zostały	przez	
Radę	Osiedla	projekty	założeń	do	planu	remontów,	
eksploatacji	i	działalności	społeczno-kulturalnej	
na	2017	r.	Szczegółowy	plan	remontów	2017	
r.	wywieszony	zostanie	na	tablicach	ogłoszeń	
we	wszystkich	budynkach	Osiedla	„Gwiazdy”	
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SpRaWOzdaniE z dziaŁaLnOŚCi   
adMiniSTRaCJi OSiEdLa „gWiazdY” KSM

za dziesięć miesięcy 2016 roku z uwzględnieniem prognozy zakończenia roku 2016 r.  
oraz zamierzeniami remontowymi i eksploatacyjnymi na 2017 rok

KSM	po	jego	omówieniu	i	akceptacji	na	Zebraniu	
Osiedlowym	w	dniu	1	grudnia	2016	r.	w	Klubie	
KSM	„Pod	Gwiazdami”	przy	al.	Roździeńskiego	
86A.	Stosowne	Uchwały	w	tym	zakresie	podejmie	
Rada	Osiedla	„Gwiazdy”	KSM.

1.		 W	zakresie	eksploatacji	projekt	zamierzeń	
i	potrzeb	finansowych	na	2017	r.	został	przy-
jęty	przez	Radę	Osiedla.	Planowane	wpływy	
zamykają	się	kwotą	3.949.310,00	zł,	przy	
planowanych	kosztach	3.917.240,00, co	przy	
uwzględnieniu	bilansu	otwarcia	roku	2017	
w	kwocie	57.260,00	zł	spowoduje	zamknięcie	
roku	wynikiem	dodatnim,	uwzględniając	m.	
in.:

a)		 Przewidywane	koszty	obligatoryjnych	kon-
troli	technicznych	przewodów	kominowych,	
instalacji	gazowej	w	mieszkaniach	oraz	czuj-
ników	gazu,	instalacji	hydrantowej,	systemu	
oddymiania	budynków	i	p.poż.,	okresowe	
badanie	elektronarzędzi	powinny		zamknąć	
się	kwotą	125.820,00	zł.

b)		 Planowane	koszty	związane	z	utrzymaniem	
terenów	zielonych	osiedla,	między	innymi	
dotyczące	czterokrotnego	koszenia	trawników,	
wynoszą	63.150,00	zł.

c)		 W	ramach	wydatków	z	eksploatacji	na	rok	
2017	przewiduje	się	następujące	koszty	me-
diów:

l	 koszty	energii	elektrycznej	szacuje	się	na	
kwotę	103.750,00	zł,

l	 koszty	wody	i	kanalizacji	przewiduje	się	na	
kwotę	1.211.330,00	zł,

l	 koszty	wywozu	nieczystości	komunalnych	
prognozowane	są	na	kwotę	366.960,00	zł 
(wielkość	ta	zależna	jest	m.	in.	od	ilości	za-
deklarowanych	w	oświadczeniach	osób),

l	 koszty	związane	z	wywozem	odpadów	wiel-
kogabarytowych	szacowane	są	na	kwotę	 
9.600,00	zł,

l	 koszty	związane	z	podatkiem	od	nieruchomo-
ści	i	opłatą	za	wieczyste	użytkowanie	gruntu	
przewiduje	się	na	poziomie	146.720,00	zł

2.		 Projekt	Planu	Remontów	na	2017	rok	dla	
Osiedla	„Gwiazdy”	KSM	został	przyjęty	na	
posiedzeniu	plenarnym	Rady	Osiedla	w	dniu	
26.10.2016	r.,	natomiast	po	Zebraniu	Osiedlo-
wym	zostanie	on	przyjęty	stosowną	uchwałą	
Rady	Osiedla.

Projekt	planu	remontów	na	2017	r.	przewi-
duje	między	innymi:

I	.	 Wymiana	stolarki	okiennej:								32.000	zł

1.	 Realizowana	przez	Spółdzielnię	 	
	 	 8.000	zł

2.	 Realizowana	przez	Spółdzielnię	(maszynow-
nia	dźwigów)																																			4.000	zł

3.	 Realizowana	przez	członków	Spółdzielni

20.000	zł

II	.	 Wymiana	stolarki	drzwiowej	realizowana	
przez	Spółdzielnię:		 																		5.000	zł

1.	 Wymiana	drzwi	wejściowych	do	budynku	
al.	Roździeńskiego	88		 																		5.000	zł

III	.	 Roboty	murarsko-tynkarskie:	 	
	 521.000	zł

	 w	tym	m.	in.:

1.	 Wykonanie	zaleceń	kominiarskich	po	prze-
glądach	SPK	 	 	 	5.000	zł

2.		 Naprawa	kapitalna		tarasu	1	szt.	(	pion	II)	
al.	Roździeńskiego	86A																	35.000	zł

3.		 Naprawa	kapitalna		tarasu	1	szt.	(	pion	IV)	
al.	Roździeńskiego	88		 																35.000	zł

4.		 Naprawa	balkonów	i	balustrad	i	podestów	
przy	al.	Roździeńskiego	88	oraz	wg	potrzeb	
w	budynkach	al.	Roździeńskiego	86A,	86	
(pion	I,	II,	III,	IV	i	V)	w	budynku

	 	 240.000	zł

5.		 Adaptacja	pomieszczeń	z	wykonaniem	dojść	
do	lokali	użytkowych		 																25.000	zł

6.		 Wykonanie	prac	wynikających	z	„Protokołów	
kontroli	okresowej	stanu	techn.	sprawności	
obiektu	-	bud.	Mieszk.”																		20.000	zł

7.		 Naprawa	schodów	i	podestów	przy	wejściu	
do	lokalu	Nr	IIIa/R86A	i	Nr	XI/R90

	 	 	 		21.000	zł

8.		 Wymiana	kanału	zsypowego	z	zastosowa-
niem	rur	stalowych	w	budynku	al.	Roździeń-
skiego	86A	 	 														140.000	zł

 IV.		Roboty	malarskie:																								15.000	zł

1.	 Malowanie	części	elewacji	budynku	al.	Roź-
dzieńskiego	90	od	strony	północnej	w	III.	
pionie	mieszkań				 																15.000	zł

V.		 Roboty	instalacyjne	wod	–	kan,	gaz:	
	 140.000	zł

	 w	tym	m.in.	przewidziane	środki	na:

1.		 Wymianę	pionów	wodnych		R.	86A,	86,	88,	
90	 	 																																25.000	zł		

2.		 Wymiana	pionów	kanalizacyjnych	R.	86A,	
86,	88	i	90	 																																25.000	zł

3.		 Naprawa	kanalizacji	zewnętrznej	dla	budynku	
przy	ul.	Uniwersyteckiej	29		 90.000	zł

VI.	Roboty	elektryczne:																					179.000	zł

1.		 Przebudowa	tablic	bezpiecznikowych	w	bu-
dynku	przy	ul.	Uniwersyteckiej	25		9.000	zł

2.		 Wymiana	wewnętrznych	linii	zasilających	
(WLZ	)	w	budynku	ul.	Uniwersyteckiej	29	

170.000	zł

VII.		Elewacje:	 																																36.000	zł

1.	 Termomodernizacja	budynku	ul.	Uniwersy-
teckiej	25			 	 																36.000	zł

	 (realizacja	 Uchwały	 RN	 Nr	 65/2015	
z	2.07.2015	r.)

VIII.	Mała	architektura:																												90.000	zł

1.		 Wymiana	uszkodzonej	nawierzchni	asfalto-
wej	przed	wejściem	głównym	do	budynku	al.	
Roździeńskiego	86	na	nawierzchnię	z	kostki	
brukowej	(ciąg	dalszy	prac)											40.000	zł

2.		 Wymiana	uszkodzonej	nawierzchni	asfalto-
wej	alejki	od	wejścia	głównego	do	budynku	
ul.	Uniwersyteckiej	25	w	stronę	zachodnią	
na	nawierzchnię	z	kostki	brukowej

50.000	zł

 IX.		Remonty	dźwigów:																				517.000	zł

	 w	tym	m.in.

1.		 Wymiana	dźwigu	Nr	II	w	budynku	al.	Roź-
dzieńskiego	90	(roboty	kontynuowane	z	2016	
r.)	 	 	 														199.000	zł

2.		 Wymiana	dźwigu	Nr	III	w	budynku	al.	Roź-
dzieńskiego	90	 														285.000	zł

3.		 Spłata	kredytu	na	remonty	dźwigów	R.	86/
III,	R.	88/III	 																																		5.000	zł

4.		 Naprawy	bieżące	dźwigów	przy	al.	Roź-
dzieńskiego	86A,86,88,90				 20.000	zł

5.		 Naprawy	bieżące	dźwigów	przy	ul.	Uniwer-
syteckiej	25	i	29			 																		8.000	zł

	 Koszty	 robót	 remontowych	 za-
planowanych	na	rok	2017	ogółem	:	
																																1.535.000,00	zł 

3.		 Odnośnie	planów	i	zamierzeń	rzeczowo-fi-
nansowych	działalności	społeczno-kulturalnej,	
Rada	Osiedla	„Gwiazdy”	KSM	przyjęła	projekt	
„Planu	rzeczowo	-finansowego	działalności	
społecznej	i	kulturalnej”,	w	którym	po	stronie	
wpływów	przyjęto	kwotę	77.500,00	zł,	po	
stronie	kosztów	kwotę	65.470,00	zł,	co	przy	
prognozowanym	bilansie	otwarcia	roku	2017	
wynoszącym	minus	12.030,00	zł,	planowany	
wynik	roku	2017	wraz	z	bilansem	otwarcia	
powinien	zamknąć	się	kwotą	0	zł.

Informacja	Administracji	Osiedla	 
nt.	realizacji	ustawy	z	dnia	14.06.2007	r.	

o	zmianie	ustawy	o	spółdzielniach	 
mieszkaniowych	oraz	o	zmianie	niektórych	
innych	ustaw	(z	późniejszymi	zmianami),	

obowiązującej	od	dnia	31.07.2007:

zgodnie	z	ww.	ustawą	mieszkańcy	naszego	osie-
dla	podpisali	na	dzień	31.10.2016	r.	562	akty	
notarialne	odrębnej	własności,	w	tym	560	aktów	
notarialnych	dot.	odrębnej	własności	mieszkań	
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za dziesięć miesięcy 2016 roku z uwzględnieniem prognozy zakończenia roku 2016 r.  
oraz zamierzeniami remontowymi i eksploatacyjnymi na 2017 rok

i	2	akty	notarialne	dot.	odrębnej	własności	gara-
ży	wbudowanych.

XI.	SPRAWOZDANIE	Z	REALIZACJI	
WNIOSKÓW	PRZyJĘTyCH	 

NA	ZEbRANIU	OSIEDLOWyM	OSIEDLA	
„GWIAZDy”	KSM	W	DNIU	16.12.2015	r.

Administracja	Osiedla	„Gwiazdy”	KSM	uprzej-
mie	informuje,	że	na	Zebraniu	Osiedlowym	Osiedla	
„Gwiazdy”	KSM	w	dniu	16.12.2015	r.	zostały	
przyjęte	2	wnioski,	tj.:

l wniosek nr 1 o zamknięcie drugiej (lewej) 
części parkingu usytuowanego wzdłuż ekra-
nów dźwiękochłonnych przy ul. Dudy Gracza 
przy budynkach al. Roździeńskiego 86A i 86 
w sposób analogiczny jak jego prawa część;

l wniosek nr 2 skierowany do Zarządu KSM 
o podjęcie rozmów - w imieniu mieszkańców 
tzw. „Strefy Kultury” - z odpowiednimi wła-
dzami Miasta Katowic i Tauronu w sprawie 
organizowania imprez masowych, o ustalenie 
ram godzin oraz granic nagłośnienia z wy-
kluczeniem głośników niskiej częstotliwości 
z uwagi na uciążliwą, bardzo głośną muzykę.

Ad	1.	Od	dnia	1.07.2016	r.	na	wniosek	miesz-
kańców	zamknięta	została	druga	(lewa)	część	
parkingu	usytuowanego	wzdłuż	ekranów	dźwięko-
chłonnych	przy	ul.	Dudy	Gracza	przy	budynkach	

al.	Roździeńskiego	86A	i	86	w	sposób	analogiczny,	
jak	jego	prawa	strona,	tj.	za	pomocą	słupków	ła-
manych.
	-	Wniosek	zrealizowany

Ad	2. Dla	realizacji	drugiego	wniosku	Kato-
wicka	Spółdzielnia	Mieszkaniowa	wystosowała	
następujące	pisma:

1.	 Pismo	KSM	z	dnia	29.01	2016	r.	do	Urzędu	
Miasta	Katowice	ul.	Młyńska	4,	40-098	Ka-
towice.

	 W	odpowiedzi	na	ww.	korespondencję,	w	piś- 
mie	z	dnia	9.02.2016	r.	-	podpisanym	przez	
Wiceprezydenta	Miasta	Katowice	–	stwier-
dzono,	że	cyt.	„wydarzenia	o	znaczącej	roli	
dla	promocji	miasta	Katowice	organizowane	
są	okazjonalnie.	Organizator	festiwalu	w	celu	
zrekompensowania	niedogodności	oraz	ne-
gatywnych	skutków	powstałych	w	wyniku	
przeprowadzenia	ww.	wydarzenia	podej-
muje	co	roku	cykliczne	działania	na	rzecz	
dzielnic	w	najbliższym	sąsiedztwie	festiwalu	
i	jej	mieszkańców”.

2.		 Pismo	KSM		z	dnia	14.09.2016	r.	-	do	Urzędu	
Miasta	Katowice	ul.	Młyńska	4,		40-098	Ka-
towice.

	 W	odpowiedzi	na	ww.	korespondencję	w	piś- 
mie	z	dnia	21.09.2016	r.	-	podpisanym	przez	
Naczelnika	Wydziału	Zarządzania	Kryzy-

sowego	–	stwierdzono,	że	cyt.	„Obecnie	nie	
istnieje	żaden	normatywny	akt	prawny,	który	
regulowałby	kwestię	dopuszczalnego	czasu	
trwania	imprez	masowych.	Funkcjonująca	
norma	zachowania	ciszy	nocnej	od	godz.	2200 
do	godz.	600	jest	regulacją	stosowaną	przez	
administratorów	budynków	mieszkalnych	
określaną	w	regulaminach,	które	nie	mają	
zastosowania	do	organizacji	ww.	imprez.	
Zdając	sobie	sprawę	z	różnorodności	opinii	
Katowiczan	związanych	z	organizacją	tego	
typu	wydarzeń,	nie	ma	możliwości	uniknięcia	
uciążliwości	i	niezadowolenia	części	miesz-
kańców.	Należy	jednocześnie	dodać,	że	tego	
typu	wydarzenia	są	organizowane	okazjonalnie	
–	kilka	razy	do	roku.”	

	 -	wniosek	zrealizowano

Administracja	Osiedla	„Gwiazdy”	Katowickiej	
Spółdzielni	Mieszkaniowej	tą	drogą	dziękuje	
Zarządowi	Katowickiej	Spółdzielni	Mieszka-
niowej,	Radzie	Nadzorczej,	Radzie	Osiedla	oraz	
Mieszkańcom	za	okazywane	na	bieżąco	wsparcie	
i	pomoc	w	działaniach	i	rozwiązywaniu	niełatwych	
problemów	dotyczących	naszej	społeczności.

Kierownik 
Osiedla „Gwiazdy” KSM
JACEK MuSiALiK
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SpRaWOzdaniE MERYTORYCznO-FinanSOWE 
z dziaŁaLnOŚCi SpOŁECznO-KULTURaLnEJ 

KLUbU KSM „pOd gWiazdaMi” za ROK 2016

Rok 2016 przyniósł w Klubie KSM 
„Pod Gwiazdami” zmiany osobowe. 
Z dniem 1 marca 2016 r. na zasłużoną 

emeryturę przeszła kierowniczka klubu – 
mgr Danuta Daniel, która funkcję tę spra-
wowała od roku 2009. Jej miejsce zajęła mgr 
Agnieszka Balcer, wcześniej zatrudniona 
w Giszowieckim Centrum Kultury KSM. 

Kontynuując działalność rozpoczętą przez 
poprzednią kierowniczkę, trwają poszuki-
wania nowych form i modyfikowania pro-
pozycji adresowanych do mieszkańców. 
Zapotrzebowanie środowiska ma bowiem 
istotny wpływ na kształt działań klubu, 
który stara się sprostać sugestiom starszego 
i młodszego pokolenia spółdzielców. Stąd 
też wynikają główne założenia jego pracy 
i podstawowe formy działania: edukacyjne, 
rekreacyjne społeczne oraz kulturalne. 

W 2016 roku w Klubie KSM „Pod Gwiazda-
mi” zorganizowano ponad 150 form i imprez, 
w których udział wzięło 1.700 uczestników. 

Przez cały rok działały następujące sek-
cje: Gimnastyka dla kobiet, Klub Seniora, 
Klub Kreatywnych, Nordic Walking, Klub 
Kinomaniaka, Klub Brydża, zajęcia kom-
puterowe, zajęcia wyrównawcze dla dzie-
ci. Od października ruszyły także zabawy 
plastyczne dla dzieci od lat 4 do 8 „PLA-
STUŚ” oraz Klub Malucha – czyli zabawy 
dla najmłodszych dzieci (od 2 lat) razem 
z rodzicami. W klubie jest też możliwość ko-
rzystania z pracowni komputerowej oraz z gry 
w tenisa stołowego. We wszystkich wyżej 
wymienionych formach stałych organizowa-
nych w Klubie uczestniczyło średniorocznie 
blisko 100 osób.

Oprócz zajęć stałych Klub „Pod Gwiaz-
dami” zorganizował ponad 70 imprez, 
w których wzięło udział około 870 osób, z cze-
go tylko w czasie przerw w ferie zimowe 
i wakacje letnie objęliśmy naszą działalnością 
ponad 570 dzieci.

W miesiącach od stycznia do marca w ramach 
„AKCJI ZIMA 2016” odbyło się 28 imprez, 
w których udział wzięło 226 osób.  Były to 
m. in. dwie karnawałowe zabawy taneczne, 
kolędowanie z zespołem „Józefinki” oraz  
wyprawa do Lasów Murckowskich i Bazyliki 
w Panewnikach. Seniorzy odwiedzili również 
Muzeum Śląskie, by zwiedzić wystawę „Śląska 
sztuka sakralna”.

W okresie ferii zimowych, które trwały 
od 15 do 26 lutego 2016 r. dzieci dwukrotnie 
uczestniczyły w wyjściach na basen Międzysz-
kolnego Ośrodka Sportowego, były w Plane-
tarium Śląskim, wzięły udział w warsztatach 
graficznych i teatralnych organizowanych 
przez Muzeum Historii Katowic, odwiedziły 

stadninę Katowickiego Klubu Jeździeckiego 
oraz zwiedziły studio Telewizji Silesia.

Wiosną  zorganizowano  poświąteczne spot- 
kanie mieszkańców osiedla Gwiazdy KSM,  
na którym gości bawił Gerard Szolc. Miesz-
kańcy mieli okazję spotkać członków Zarządu 
KSM oraz przedstawicieli Rady Osiedla wraz 
z kierownikiem osiedla „Gwiazdy” KSM inż. 
Witoldem Braunem. 

W kwietniu odwiedzono Muzeum Gór-
nośląskie w Bytomiu i podziwiano prace 
laureatów konkursu „Górnośląskie kroszonki”. 
W Teatrze Śląskim wysłuchano recitalu pio-
senek Wojciecha Młynarskiego w wykonaniu 
studentów szkoły aktorskiej. Maj przebiegł 
pod znakiem muzyki, gdyż zorganizowano 
wyjście na koncert muzyki filmowej do MDK 
Zawodzie oraz na otwartą próbę orkiestry 
symfonicznej Filharmonii Śląskiej. W czerwcu 
natomiast odwiedzono Muzeum Powstań 
Śląskich w Świętochłowicach, zaskakujące 
swoją odsłoną multimedialną.

W ramach współpracy z innymi spół-
dzielczymi klubami zaproszenie przy-
jął zespół „Alle Babki” działający przy 
Klubie KSM „Centrum” i przybył do 
nas z koncertem. Natomiast seniorzy 
z Gwiazd bawili się w giszowieckiej Ryba-
czówce, gdzie razem z Zespołem „100-krotki” 
zacieśniano więzy sąsiedzkie z Klubem GCK 
z okazji Dnia Sąsiada.

W okresie wakacji zorganizowano blok im-
prez dla dzieci. 5 razy odwiedzono kąpielisko 
„Bugla” MOSiR-u i 2 razy wodny plac zabaw 
w Tychach-Paprocanach. Ponadto odkrywano 
bliższe i dalsze zakątki. I tak należy wymienić: 
wyjście do Skansenu w Chorzowie, 3 wyjścia 
na plac zabaw w Dolinie Trzech Stawów,  
2 wyjścia na zajęcia edukacyjne do Muzeum 
Śląskiego, wyjście na warsztaty „Zwierzęca 
kuchnia” połączone ze zwiedzaniem Śląskie-
go Ogrodu Zoologicznego. Zorganizowano  
3 wycieczki: do Studia Filmów Rysunkowych 
w Bielsku-Białej,  Śląskiego Ogrodu Botanicz-
nego w Radzionkowie na zajęcia terenowe 
„Zrób to sam, czyli survival w ogrodzie” oraz 
do Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu na 
warsztaty historyczno-plastyczne pt. „Po-
maluj sobie jaskinię”. Podczas warsztatów ar-
tystycznych w Galerii Szyb Wilson i BWA, 
a także w dziale filmowo-teatralnym Mu-
zeum Historii Katowic była też okazja, by 
odkryć w sobie talenty plastyczne. Cztero-
krotnie uczestniczono w seansie filmowym 
(„Mój przyjaciel orzeł”, „Odlotowa Przygoda”, 
„Angry Birds Film” i „Jak zostać kotem”). 
Uczestniczono również w bardzo cieka-
wych warsztatach animacji filmowej oraz 
zwiedzono gabinet Alfreda Szklarskiego 
w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej. 

„Akcję Lato” zamknięto wynikiem 44 zorga-
nizowanych imprez, w których udział wzięło 
531 uczestników.

Jesień to czas powrotu do codziennych 
zajęć w klubie, ale i nawiązywania ponow-
nej współpracy z okolicznymi placówkami 
oświatowymi i środowiskowymi. Ucznio-
wie Szkoły Podstawowej nr 2 w Katowi-
cach od września gościli w klubie już 
pięciokrotnie, na specjalnie dla nich zor-
ganizowanych zajęciach. Podobnie dzieci 
z pobliskich przedszkoli. Trwa współpraca 
z Apteką 4 Pory Roku, której pracownice raz 
w miesiącu prowadzą spotkania edukacyjne 
dla seniorów pod tytułem  Zdrowie w naszych 
rękach, mające na celu promowanie zdrowego 
trybu życia i właściwej diety.

Jesienią dwukrotnie odwiedzono siedzibę 
NOSPR i również dwukrotnie Filharmonię 
Śląską. W październiku uczestniczono w in-
tegracyjnej imprezie z okazji Dnia Seniora, 
w której udział wzięli seniorzy z Klubów 
KSM: GCK, „Juvenia” i „Pod Gwiazdami”. 

Według przewidywań wydatki roku 2016 
zamkną się kwotą ok. 64.100 zł. Ze względu 
na niebilansowanie się kosztów i wpływów, 
Rada Osiedla Gwiazdy KSM podjęła uchwałę 
o zwiększeniu z dniem 1.10.2016 r. odpisu na 
działalność społeczno-kulturalną członkow-
skich lokali mieszkalnych z dotychczasowych 
0,08 zł/m2 na 0,10 zł/m2. Ponadto opracowano 
również nowy cennik za korzystanie z po-
mieszczeń oraz udział w zajęciach i impre-
zach organizowanych przez Klub. Działania 
te mają na celu zabezpieczenie  środków 
finansowych na eksploatację i działalność 
programową Klubu KSM „Pod Gwiazdami”. 
Plan roku 2017 przewiduje wydatki w kwocie 
65.500 zł pokryte z odpisów od członkowskich 
lokali mieszkalnych, odpłatności za udział 
w zajęciach i imprezach oraz wpływów za 
korzystanie z pomieszczeń. 

Informacje o bieżącej działalności Klubu 
KSM „Pod Gwiazdami” są prezentowa-
ne w formie  plakatów umieszczanych na 
tablicach ogłoszeń w budynkach miesz-
kalnych osiedla, na stronie internetowej 
KSM w zakładce „działalność społeczno-
kulturalna”, profilu facebookowym KSM, 
a także w gazecie członków KSM „Wspólne 
Sprawy”. 

Zapraszamy do udziału w imprezach i za-
jęciach organizowanych przez Klub oraz do 
osobistego kontaktu w siedzibie Klubu przy 
al. Roździeńskiego 86a od poniedziałku do 
piątku w godz. 1400 – 2000. 

Kierownik Klubu KSM 
„Pod Gwiazdami”
mgr AGNiESZKA BALCER


