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Na podstawie § 99 ust. 3 i 4 Statutu KSM,
Zarząd Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
zawiadamia, że Zebranie Osiedlowe
Osiedla IM. J. KUKUCZKI
odbędzie się w środę, 7 grudnia 2016 roku
o godz. 1600 w Sali Konferencyjnej KSM
przy ul. Klonowej 35c w Katowicach,

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

Z

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

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

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

Struktura wartości majątku trwałego KSM w 2016 roku

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%

budynki i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
242.784 tys. zł, tj. 92,59%
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(Ciąg dalszy na str. 2)

Porządek obrad
Zebrania Osiedlowego
1. Otwarcie Zebrania, wybór Prezydium Zebrania Osiedlowego, zapoznanie z porządkiem obrad Zebrania oraz wybór Komisji:
Mandatowo-Skrutacyjnej i  Wnioskowej.
2. Okresowe sprawozdania:
a) Zarządu z działalności w roku 2016,
b) Rady Osiedla z działalności w roku 2016,
c) kierownictwa Osiedla z działalności Administracji Osiedla w roku 2016,  w tym
z realizacji wniosków uchwalonych
przez poprzednie Zebranie Osiedlowe.
3. Przedstawienie projektu osiedlowego planu
działalności gospodarczej i społeczno-kulturalnej na 2017 rok.
4. Dyskusja.
5. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i uchwalenie wniosków odnośnie do działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej Osiedla.
6. Zakończenie Zebrania.
ZARZĄD  KATOWICKIEJ  
SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ
Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu Zebrań
Osiedlowych KSM: „Przebieg posiedzenia może
być nagrywany bądź filmowany, a następnie
rozpowszechniany tylko po wcześniejszym
uprzedzeniu uczestników Zebrania i po wyrażeniu zgody przez wszystkich uczestników
Zebrania. Zastrzeżenie powyższe nie dotyczy
nagrywania i filmowania do celów dokumentacyjnych Spółdzielni”.

1

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

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

Struktura członków KSM w 2016 roku

c złonkow ie oczekuj ący
c złonkow ie posiadaj ący

- 623 tj . 3,88%

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

Strukturę wartości majątku trwałego 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.

c złonkow ie zamieszkali
- 13.892 tj . 86,41%

Pomimo występowania w bieżącym
ubiegłego o kwotę 6.621 tys. zł, tj.
działaniu niekorzystnych uwarunkowań
2,56%.
zewnętrznych i wewnętrznych wszystko
wskazuje na to, że naszej Spółdzielni uda 2) Fundusze celowe Spółdzielni, w skład
których wchodzą: fundusz interwensię podsumować mijający rok relatywnie
cyjny oraz fundusz remontowy (wepozytywnymi wynikami, jak również odwnętrznie dzielony na dwie części „A”
notować zauważalną poprawę poziomu
i „B”) zamkną się według przewidywań
utrzymania zarządzanych przez Spółsaldami dodatnimi, potwierdzając skudzielnię zasobów mieszkaniowych.
teczność zastosowanych, zintegroRoczne sprawozdanie finansowe Zawanych w tym kierunku, wysiłków
rządu, jak co roku, zostanie sporządzone
podejmowanych przez Zarząd, Radę
po zamknięciu roku obrachunkowego
i poddane będzie badaniu przez biegłych
Nadzorczą i Rady Osiedli.
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Na przestrzeni 2016 roku w bazie
członkowskiej następowały zmiany stanu członkowskiego na skutek:
n przystąpienia do Spółdzielni – przybyły
154 osoby,
n wykreślenia lub wystąpienia ze Spółdzielni ubyło 438 osób, co oznacza, że
per saldo liczba członków zmniejszyła
się o 284.
Należy podkreślić, że zmniejszenie liczby członków następuje głównie w pozycji „członkowie oczekujący”
w związku z prowadzoną sukcesywnie
weryfikacją członków oczekujących
pod kątem uzasadnienia dalszego ich
pozostawania w rejestrach Spółdzielni
w aspekcie orzeczenia Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 5.02.2015 r.
(Dz.U.2015.201).
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Sprawozdanie ZARZĄDU KSM
Wykres nr 3

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

0

osiedla

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

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

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

Wykres nr 5

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

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

zaliczki na koszty ciepła
29,21%

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

wpływy na eksploatację
55,49%

2) dostawa ciepła

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

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

Wykres nr 6

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

koszty / m2
80,00

60,00

40,00

20,00

0,00

wpływy /
m2

wynik
brutto / m2

wynik netto
/ m2

zaległości
ogół. / m2

-20,00
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Sprawozdanie ZARZĄDU KSM
w formie stawki odpisu na fundusz
remontowy część „B” ustalają poszczególne Rady Osiedli w relacji do przyjętych osiedlowych planów wydatków
remontowych, uczestniczące także
w wyborze wykonawców tych prac
n
i w odbiorach powykonawczych,
n Centrum Zarządzająco-Usługowe –
w zakresie gospodarowania funduszem
remontowym część „A” w ramach zakreślonych przez Walne Zgromadzenie w uchwale, uszczegółowionej dla
konkretnego roku, wieloletniej Strategii Ekonomicznej. Stawkę odpisu
na tę część funduszu remontowego
w zakresie dotyczącym działań termomodernizacyjnych i modernizacyjnych oraz odnoszącej się do tzw.
działań energooszczędnych uchwala
Rada Nadzorcza.
Z dniem 1.04.2016 r. nastąpiła aktualizacja obowiązującej od 2003 roku stawki
odpisu na fundusz remontowy część „A”
(uchwała Walnego Zgromadzenia KSM nr
55/8/2003 z dnia 5.06.2003 r.) stawki
1,22 zł/m2 w jej miejsce wprowadzony
został odpis 1,50 zł/m2. Zmiana ta miała
na celu potrzebę zmniejszenia dysproporcji, jaka przez lata powstała pomiędzy
sumą nakładów a wpływami dotyczącymi
prowadzonych remontów kapitalnych
i modernizacyjnych w osiedlach KSM.
Stawka jednostkowa dotycząca działań
energooszczędnych pozostała nadal w wysokości 0,34 zł/m2, tj. niezmienionej od
lipca 2001 roku.

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

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

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

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

Wykres nr 7

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

Zakład Usług Parkingowych
12,77%

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

VI. Inwestycje

Serwis Techniczny
21,80%

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

Zakład Ciepłowniczy
63,46%

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

VII. Działalność
gospodarcza

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

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

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

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

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

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

IX. Działalność społeczna,
oświatowa i kulturalna

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

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

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

Przedstawiając okresowe sprawozn współopiniowała (przy wiodącym
udziale Działu Obsługi Prawnej) wnios- danie Zarząd składa podziękowanie
ki, instrukcje i regulaminy wewnętrz- wszystkim, którzy przyczynili się do zapewnienia niezakłóconej bieżącej pracy
ne,
Spółdzielni, do realizacji zatwierdzonych
n uczestniczyła w pracach Głównej Koprzez Walne Zgromadzenie, a omówiomisji Inwentaryzacyjnej KSM,
nych i przedstawionych wyżej zadań,
n współpracowała w zakresie przygo- do pozytywnego postrzegania Spółtowywania materiałów dla biegłych dzielni, w tym do uzyskanych pochwał
sądowych powoływanych przez sądy i wyróżnień. Szczególne podziękowania
w celu przygotowania opinii dla po- Zarząd kieruje zwłaszcza do działaczy
trzeb toczących się spraw sądowych, organów samorządowych Spółdzielni,
którzy na bieżąco przyczyniają się do
n na bieżąco koordynowała sporządzanie doskonalenia pracy Zarządu Spółdzielni
materiałów sprawozdawczych przy- i podległych mu pracowników oraz uzygotowywanych przez służby Spół- skiwania satysfakcjonujących wyników
dzielni poprzez elektroniczny portal działania Katowickiej Spółdzielni Mieszsprawozdawczy dla Głównego Urzędu kaniowej w wielu dziedzinach.
Statystycznego, śledzenie i przekazyZ poważaniem
wanie do wiadomości notatek z prasy
lokalnej i ogólnopolskiej dotyczących
ZARZĄD
spółdzielczości i KSM,
KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI
n współpracowała z innymi instytucjaMIESZKANIOWEJ
mi naukowo-badawczymi w zakresie
udziału w badaniach ankietowych
i innych,
Katowice, listopad 2016 rok

WSPÓLNE SPRAWY OSIEDLA IM. J. KUKUCZKI

SPRAWOZDANIE RADY OSIEDLA IM. JERZEGO
KUKUCZKI KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2016

R

ada Osiedla im. J. Kukuczki Katowickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej funkcjonowała
w 2016 roku na podstawie stosownych
przepisów Statutu KSM i Regulaminu Rady
Osiedla. Rada Osiedla, jako organ samorządu
mieszkańców, współdziałała ze służbami KSM,
a przede wszystkim z Administracją Osiedla.
Po wyborach do Rady Osiedla, które odbyły się
w dniu 14 grudnia 2015 roku na Zebraniu Osiedlowym, Rada Osiedla im. J. Kukuczki KSM ukonstytuowała się i pracowała w następującym składzie:
1. Piotr Michalski – przewodniczący
Rady Osiedla,
2. Józef Zimmermann – z-ca przewodniczącego RO, przewodniczący Komisji
Budżetowej RO,
3. Justyna Adamus-Kowalska – sekretarz Rady Osiedla,
4. Leszek Warias – przewodniczący Komisji
Technicznej RO,
5. Marek Wiora – przewodniczący Komisji
Społeczno-Kulturalnej RO,
6. Seweryn Czorny – członek Rady Osiedla,
7. Andrzej Jakubowski – członek
Rady Osiedla,
8. Barbara Małek – członek Rady Osiedla,
9. Barbara Polak – członek Rady Osiedla.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 posiedzeń plenarnych i 2 przeglądy zasobów osiedla
(wiosenny i jesienny). Ponadto organizowano
cyklicznie posiedzenia komisji problemowych.
Na spotkaniach omawiano zagadnienia dotyczące infrastruktury osiedla, realizacji planów - remontowego, bieżącej eksploatacji i działalności
społeczno-kulturalnej oraz rozwiązywano sprawy
sporów sąsiedzkich i sprawy bieżące. Rada Osiedla przyjmowała ze strony mieszkańców uwagi
i propozycje w zakresie usprawnienia funkcjonowania osiedla.
Rada Osiedla wytyczyła kierunki działania Administracji w zakresie:
l kosztów eksploatacji,
l stanu technicznego infrastruktury osiedlowej,
l remontów bieżących i okresowych w zasobach osiedla,
l poziomu zadłużenia osiedla w opłatach miesięcznych,
l współpracy z władzami miasta i Policją, w celu
rozwiązywania istotnych problemów mieszkańców osiedla.
Jako istotne uznano następujące zadania:
l kontynuację prac związanych z remontem
balkonów i odnawianiem elewacji budynków,
l modernizację dróg dojazdowych, zatok parkingowych oraz chodników,
l naprawy i remonty dachów,
l opiniowanie spraw bieżących dotyczących
funkcjonowania osiedla,
l analizowanie pism skierowanych do Administracji i Rady Osiedla przez Zebranie
Osiedlowe, jako zalecenia do skonstruowania
planów na 2017 rok i rozważenia zaleceń do
bieżącego wykonania.
Rada Osiedla po akceptacji Zebrania Osiedlowego podjęła uchwały w sprawie uchwalenia

planu gospodarczo-fiansowego osiedla, w tym
planu remontów funduszu remontowego część
„B”, planu eksploatacji osiedla, planu działalności
społeczno-kulturalnej osiedla na 2016 rok. Projekty
planów były publikowane we wkładce gazety
„Wspólne Sprawy” przed Zebraniem Osiedlowym
w grudniu 2015 roku.
Rada Osiedla cyklicznie spotykała się na comiesięcznych spotkaniach plenarnych, realizując
zadania zawarte w regulaminie RO. Głównym
tematem posiedzeń Rady Osiedla są tzw. sprawy
wniesione. W tym punkcie porządku obrad są
odczytywane pisma i wnioski, które w trybie regulaminowym muszą zostać zaopiniowane, a później
procedowane dalej przez służby spółdzielni zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Poza
tym rozpatrywane są sprawy bieżące i aktualne
tematy związane ze społecznością spółdzielczą,
które mają istotny wpływ na poprawne funkcjonowanie osiedla, między innymi to nadzór nad stanem
środków finansowych na funduszu remontowym
i eksploatacji osiedla. Dzięki działaniom oszczędnościowym średnie koszty zamieszkiwania na
Osiedlu im. J. Kukuczki są nadal najniższe
w skali naszej Spółdzielni.
W związku z narastającym zadłużeniem spowodowanym brakiem systematycznego wnoszenia
opłat miesięcznych przez niektórych mieszkańców,
Rada Osiedla zapraszała zainteresowanych na
posiedzenia plenarne. Każdy przypadek został
przeanalizowany indywidualnie, a zainteresowani, którzy przybyli na plenum, deklarowali
konkretne sposoby spłaty powstałego zadłużenia.
Osoby nieprzybyłe zostały kierowane na spotkanie
z Zarządem lub Radą Nadzorczą KSM w celu
kontynuowania dalszego postępowania wewnątrzspółdzielczego.
W 2016 roku Rada Osiedla zaplanowała spotkania z Radnymi Rady Miasta Katowice i Policją. Na
styczniowe plenum z Radą Osiedla przybył Pan
Damian Stępień – radny Rady Miasta Katowice.
Omówiono zadania remontowe gminy Katowice,
przyjęte w budżecie na 2016 rok, obejmujące Osiedle Kukuczki i dzielnicę Bogucice, m. in. remont
ul. Kurpiowskiej i ul. Łużyckiej, a także budowę
parkingu przy ul. Lubuskiej i Kurpiowskiej (wzdłuż
ekranów dźwiękochłonnych). D. Stępień poruszył
także kilka kwestii do rozwiązania w okolicy
osiedla im. J. Kukuczki, we współpracy z RO, tj.:

WSPÓLNE SPRAWY OSIEDLA IM. J. KUKUCZKI

l propozycja zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Leopolda, Bohaterów
Monte Cassino i Wiertniczą, z docelowym
przeznaczeniem (np. cele rekreacyjne) dla
mieszkańców dzielnic: Bogucice, Dąbrówka
Mała i Zawodzie. Radny wyraził chęć współpracy mającej na celu rozeznanie oczekiwań
mieszkańców osiedla odnośnie funkcji przedmiotowego terenu, który pierwotnie miał być
miejscem budowy jednego z 3 basenów na
terenie Katowic, jednakże gmina zmieniła
jego lokalizację na dzielnicę Burowiec.
l Budżet Obywatelski (edycja w br. – realizacja
zadań w roku 2017), który będzie opiewał
na kwotę 20 mln złotych (dla Bogucic – 800
tys. zł), sprecyzowanie własnych pomysłów,
zastanowienie się i złożenie kolejnego projektu
inwestycji na zagospodarowanie terenu przy
ul. Wrocławskiej, Kujawskiej i Lubuskiej przy
Skwerze Józefa Kocurka.
W marcu br. RO zaprosiła dzielnicowego –
sierżanta Adriana Sawę z Komisariatu II Policji
przy ul. Iłłakowiczówny w Katowicach. Dzielnicowy przedstawił stan bezpieczeństwa na Osiedlu
im. J. Kukuczki. Osiedle ocenił jako spokojne
i bezpieczne, niemniej zdarzają się incydentalne
przypadki niszczenia mienia. Dominują sprawy
sąsiedzkie, m. in. zakłócanie miru domowego
i porządku przez użytkowników lokali. Jednym
z powodów jest zwarta zabudowa bloków i ich bliskie sąsiedztwo, a także „akustyczność” budynków
z wielkiej płyty, która powoduje przenoszenie się
hałasów z mieszkań sąsiednich i problemy przy
wspólnym zamieszkiwaniu.
Aby wzmocnić i poprawić bezpieczeństwo,
mieszkańcy w każdym przypadku zauważenia
podejrzanych sytuacji (włamań, niszczenia mienia itp.) powinni dzwonić na nr tel. 112 lub 997.
Każde zgłoszone zdarzenie (wykroczenie, przestępstwo) zaliczane jest do interwencji i zostaje
odnotowane, co wpływa na wzmożone patrole itp.
Można również udać się na komisariat i osobiście
zgłosić incydent. Członkowie RO zwrócili uwagę,
aby wzmocnić patrole, gdyż są częste przypadki
niszczenia mienia m. in. przez malowanie graffiti.
Rada Osiedla jednocześnie podkreśliła poruszany
już wielokrotnie temat wprowadzenia monitoringu
na osiedlu.
(Dokończenie na str. 10)
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(Dokończenie ze str. 9)

Zdaniem dzielnicowego, duży problem stanowi obojętność i znieczulica społeczna, strach,
co rzutuje bezpośrednio na brak lub małą liczbę
zgłoszeń zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych.
Należy dążyć do budowania społeczeństwa obywatelskiego.
Na kolejnym plenum rozważano propozycję projektu budowy Miasteczka Ruchu Drogowego w rejonie ulic Kujawska-Lubuska-Wrocławska (przy
Skwerze J. Kocurka), którego uzupełnieniem może
być wystawa (tablice informacyjne) poświęcona
Jerzemu Kukuczce, wraz z wstępnymi kosztami
tej inwestycji (ok. 250.000 zł) – celem złożenia
jako projekt zadania do Budżetu Obywatelskiego
Katowice 2017. Założeniem tego projektu było
stworzenie warunków do uprawiania aktywnych
form wypoczynku oraz rozwijania zainteresowania sportem poprzez edukację z naciskiem na
bezpieczeństwo, a funkcją inwestycji mogłaby być
realizacja celów dydaktycznych poprzez właściwe
przygotowanie dzieci i młodzieży do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, poznanie
znaków drogowych, nauka jazdy na rowerach,
motorowerach, dodatkowo tor do jazdy np. na
rolkach, deskorolkach, hulajnogach lub bieżnia,
a ponadto przestawienie sylwetki i dokonań polskiego wspinacza, alpinisty i himalaisty – Jerzego
Kukuczki. Po przedyskutowaniu powyższego
tematu, uzupełnieniu istotnych informacji, członkowie RO zaopiniowali ten projekt pozytywnie.
Na czerwcowe plenum RO przybyli Radni
Rady Miasta Katowice Damian Stępień i Maciej
Biskupski, a tematem spotkania były:
l aktualne stanowisko UM w sprawie remontu
ulicy Łużyckiej i Kurpiowskiej oraz budowy
parkingu miejskiego przy ulicy Lubuskiej przy
ekranach dźwiękochłonnych,
l zgłoszenie do budżetu obywatelskiego projektu
budowy Miasteczka Ruchu Drogowego przy
Skwerze Józefa Kocurka,
l sprawy bieżące dotyczące dzielnicy Bogucice.
Radni poinformowali obecnych, że pomimo
ostatnich zmian w budżecie Gminy Katowice,
remont ul. Łużyckiej i Kurpiowskiej oraz budowa parkingu miejskiego przy ul. Lubuskiej przy
ekranach dźwiękochłonnych nadal znajdują się
w planie budżetu na rok 2016 i nie ma zagrożenia,
że nie zostaną wykonane. Na dzień spotkania
trwały uzgodnienia z przedsiębiorstwem Tauron
Ciepło Sp. z o.o. w sprawie sieci ciepłowniczych
zlokalizowanych na terenie wzdłuż ekranów dźwiękochłonnych, tak by budowa parkingu przebiegała
bezkolizyjnie, a ilość miejsc została zoptymalizowana. Radni przekazali również wstępny projekt
(mapę sytuacyjną) pokazujący rozmieszczenie
ciągów komunikacyjnych i miejsc postojowych
na parkingu przy ul. Lubuskiej.
Zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego 2017
projekt budowy Miasteczka Ruchu Drogowego
w rejonie ulic Kujawska-Lubuska-Wrocławska
przechodził procedurę weryfikacji pod względem
merytorycznym. Zebrani ustalili, że po pozytywnej
weryfikacji projektu, wspólnymi siłami podejmą
wszelkie działania, aby dotrzeć i przekonać społeczność osiedla i dzielnicy Bogucice do wsparcia
wniosku podczas głosowania.
Omówiono sprawy bieżące dotyczące dzielnicy Bogucice:
l przy ul. Wrocławskiej, na terenie po byłym
„OPAM-ie” przygotowywana jest nowa inwestycja – budowa dyskontu marki Lidl. Radni
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wyjaśnili, że w nowym planie zagospodarowania przestrzennego ten teren jest przeznaczony
pod budownictwo mieszkalne i usługi.
l planowana jest również rozbudowa tzw. Strefy
Kultury, gdzie jako przedłużenie i zwieńczenie
całości kompleksu miałby powstać Pomnik
Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska
do Związku Sowieckiego w 1945 r., zlokalizowany u zbiegu Al. Wojciecha Roździeńskiego
i ul. Tomasza Dobrowolskiego, obok Parku
w Bogucicach.
W okresie wakacyjnym, w miesiącach lipiec
i sierpień Rada Osiedla nie obradowała.
We wrześniu po ogłoszeniu przez Miasto Katowice zakwalifikowanych projektów do Budżetu
Obywatelskiego okazało się, że wniosek projektu
budowy Miasteczka Ruchu Drogowego został
oddalony ze względu na duże uzbrojenie wskazanego terenu w sieci ciepłownicze i inne media
(przekładka tych sieci podniosłaby znacznie koszty
całego przedsięwzięcia).
Podczas wrześniowego plenum Rada rozpatrywała ciągnący się od ponad roku konflikt sąsiedzki.
Podczas tego spotkania był obecny dzielnicowy –
sierżant Adrian Sawa, z Komisariatu II Policji przy
ul. Iłłakowiczówny w Katowicach. Członkowie
RO gruntownie przeanalizowali i przedyskutowali zaistniały problem, który nie jest łatwy do
rozwiązania wobec obowiązujących przepisów,
zarówno wewnętrznych KSM, jak i kodeksów (np.
wykroczeń). Lokatorzy przede wszystkim mają
obowiązek przestrzegać prawo. Stąd istotna jest
współpraca pomiędzy sąsiadami, mieszkańcami
Spółdzielni, organami porządku publicznego i samą
Spółdzielnią, aby rozwiązywać czy minimalizować
konflikty międzysąsiedzkie.
Kolejnym ważnym zagadnieniem było zwrócenie uwagi na niebilansowanie się wpływów nad
kosztami na funduszu eksploatacyjnym osiedla.
Podjęto uchwałę o zmianie stawki opłat za lokale
mieszkalne w pozycji „Inne koszty eksploatacji”
o 0,09 zł/m2 mieszkania. Uchwała została podjęta
na podstawie analizy kosztów i wpływów w latach
2011-2016, prognozy kosztów i wpływów na 2017
rok, kalkulacji kosztów będących składnikami
stawki eksploatacyjnej, uwzględniając wzrost
podatków lokalnych, prowizji bankowych, cen
materiałów i usług, minimalnego wynagrodzenia
za pracę oraz kosztów informowania członków
mieszkańców wynikających z zadań statutowych
Spółdzielni. Zmiana opłaty będzie obowiązywać
od lutego 2017 roku.
Zajmowano się również zadaniami i realizacją
zaplanowanych działań Klubu Spółdzielczego
„Juvenia”, który stara się uwzględniać zapotrzebowanie mieszkańców na konkretne formy zajęć
kulturalnych i rekreacyjnych. Utworzono grupy
tematyczne oraz wiekowe. Stałe zajęcia organizuje
się dla seniorów, dzieci w wieku przedszkolnym
i młodzieży. Zainteresowanie ofertą klubu od lat
pozostaje niezmiennie na wysokim poziomie.
Liczymy, że kolejni mieszkańcy naszego osiedla
dołączą do klubowiczów.
W Radzie Osiedla działają trzy komisje problemowe, które przygotowują i analizują sprawy
dotyczące funkcjonowania osiedla.
Komisja Techniczna Rady Osiedla, której
przewodniczy Leszek Warias zajmowała się następującymi zagadnieniami:
l wyborem ofert w zakresie prac remontowych
i eksploatacyjnych,
l odbiorami technicznymi wykonanych prac,

l przeglądami gwarancyjnymi i innymi pracami
związanymi z rozliczeniem poszczególnych inwestycji,
l opiniowaniem rocznych planów eksploatacyjnych i remontowych osiedla pod względem merytorycznym.
Komisja Budżetowa Rady Osiedla, której
przewodniczy Józef Zimmermann zajmowała
się następującymi zagadnieniami:
l okresową analizą kosztów eksploatacji osiedla,
l rozliczaniem kosztów wykonanych prac remontowych,
l analizowaniem odpłatności z tytułu najmu
lokali użytkowych,
l opiniowaniem rocznych planów eksploatacyjnych i remontowych osiedla pod względem kosztowym.
Komisja Społeczno-Kulturalna Rady Osiedla,
której przewodniczy Marek Wiora zajmowała się
następującymi zagadnieniami:
l nadzorowaniem działalności Klubu Spółdzielczego „Juvenia”,
l dopasowaniem oferty dotyczącej działalności
społeczno-kulturalnej do aktualnego zapotrzebowania społeczności osiedlowej,
l opiniowaniem rocznego planu działalności
społeczno-kulturalnej osiedla pod względem
merytorycznym i kosztowym.
Rada Osiedla zamierza w 2017 roku skupić
się na działaniach takich, jak:
l monitorowanie realizacji zadań ujętych w planach remontowym, eksploatacyjnym i działalności społeczno-kulturalnej,
l opiniowanie spraw bieżących dotyczących
funkcjonowania Osiedla.
l kontynuowanie zadania remontowego balkonów w budynku przy ul. Sandomierskiej 6-10a
i ul. Łużyckiej 2-4 z demontażem ciężkich płyt
betonowych i zastąpienie ich balustradami ze
stali nierdzewnej,
l realizacja wniosków i zaleceń przyjętych przez
Zebrania Osiedlowe,
l wystąpienie do Budżetu Obywatelskiego
z wnioskiem o projekt i budowę monitoringu osiedlowego,
l kontynuowanie działań w celu dalszej poprawy
komfortu parkowania pojazdów na terenie
osiedla (zwiększenie miejsc postojowych),
l współpraca z władzami miasta i innymi organami samorządowymi w celu rozwiązywania
istotnych problemów mieszkańców osiedla,
l przyjmowanie interesantów na cotygodniowych dyżurach.
Rada Osiedla ma świadomość, że potrzeby
osiedla są duże, a przy tym bardzo zróżnicowane,
biorąc pod uwagę oczekiwania mieszkańców, jednakże ograniczone środki finansowe nie pozwalają
na wykonanie wszystkich potrzeb i wniosków od
razu, wobec czego kolejne zadania będą realizowane w następnych latach zgodnie z przyjętym
priorytetem działań.
Szczegółowe dane dotyczące funkcjonowania
osiedla w zakresie rzeczowym i finansowym ujęte
zostały w sprawozdaniu Administracji Osiedla.
Rada Osiedla im. J. Kukuczki
Katowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej
Katowice, grudzień 2016 r.
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Szanowni Mieszkańcy Osiedla!

A

dministracja Osiedla im. J. Kukuczki
przedstawia niniejszym sprawozdanie
z jej działalności za 2016 rok, którego
zakresy rzeczowy i finansowy, charakteryzują
spektrum działań pozwalających na realizację
zadań nie tylko zaplanowanych, ale i koniecznych
do realizacji nieplanowo.
W okresie sprawozdawczym Administracja
Osiedla im. J. Kukuczki swoją działalnością obejmowała majątek powierzony, w skład którego
wchodzą 22 budynki mieszkalne wielorodzinne
(21 nieruchomości budynkowych) o łącznej powierzchni użytkowej 108.110,96 m2, w których
znajduje się:
l 1656 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 99.940,84 m2, zamieszkałych (wg
ewidencji UM) przez 3817 osób (o 334 osoby
mniej niż w analogicznym okresie zeszłego
roku), natomiast według oświadczeń dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi
zamieszkałych jest 3608 osób (o 246 osób
więcej niż w analogicznym okresie zeszłego
roku) - dane na dzień 31.10.2016 r.;
l Budynki osiedla zlokalizowane są przy ul.
Wróblewskiego 28-30-32-34 (6 kondygnacji);
Wrocławskiej 32-34-36-38, 40-42-44, 46-48
(5 kondygnacji); Sandomierskiej 5-15, 17-25
(5 kondygnacji); Sandomierskiej 12-14, Podhalańskiej 8-10, Podhalańskiej 12-14-16-18,
20-22-24-26 (11 kondygnacji); Sandomierskiej
6-8-10A-10, Łużyckiej 2-4, Karpackiej 1-15,
2-14 (5 kondygnacji); Kurpiowskiej 1-3-5-7,
2-4-6-8, 11-13, Lubuskiej 7-21 (11 kondygnacji); Lubuskiej 4-6-8-10, 12-14, Kujawskiej
1-1C, Wiślanej 2-2B, Kujawskiej 3-3A-3B,
4-4A-6-6A-6B, Wiślanej 3-3A (5 kondygnacji),
l 64 lokale użytkowe o łącznej powierzchni
użytkowej 4.174,45 m2, (w tym 1 lokal użytkowany na potrzeby Klubu Spółdzielczego
„Juvenia”),
l pomieszczenia przynależne (piwnice) o łącznej
powierzchni 3.995,67 m2.
l Na terenie osiedla zlokalizowane są również
2 place zabaw i 2 boiska.
l Budynki wysokie w liczbie siedmiu wyposażone są w 30 dźwigów osobowych (po jednym
na każdą klatkę schodową).
Na powyższym wykresie przedstawiono strukturę lokali mieszkalnych w zasobach Osiedla
w zależności od tytułu prawnego (podano liczbę
lokali, a po średniku udział procentowy – dane
na dzień 31.10.2016 r.):
W 2016 r. obsługę Osiedla stanowił 13-osobowy
zespół pracowników, tj. 7 osób na stanowiskach administracyjno-technicznych oraz 6 konserwatorów.

570; 34,42%

43; 2,60%

1; 0,06%

Spółdzielcze lokatorskie
Spółdzielcze własnościowe
Odrębna własność
Najem

1042; 62,92%

Podstawowe wytyczne i przepisy mające wpływ
na działalność Administracji to Statut KSM, regulaminy i uchwały organów KSM, wynikające
ze zmieniającego się i aktualizowanego prawa
spółdzielczego oraz zadania ustalone w planie
gospodarczo-finansowym Osiedla, przyjętym
przez Radę Osiedla im. J. Kukuczki Uchwałą Nr
16/4/2015 z dnia 21.12.2015 r., zaakceptowanym
(jako projekt) przez Zebranie Osiedlowe w dniu
14.12.2015 r. a następnie uchwalonym przez Radę
Nadzorczą jako część planu gospodarczo-finansowego całej Spółdzielni.
Nadmienić należy, że nadrzędnym celem, który
determinuje działania Administracji Osiedla jest
zapewnienie prawidłowej eksploatacji i funkcjonowania powierzonego majątku, w tym utrzymanie obiektów i powiązanej infrastruktury we
właściwym, niepogorszonym stanie technicznym,
bezpieczeństwa, również estetycznym, a ponadto
przewidywanie, likwidowanie lub minimalizowanie zagrożeń dla zdrowia i życia osób zamieszkujących w zasobach osiedla. Można przyjąć za
pewnik, że tak jak w przeszłości spełnialiśmy
i obecnie spełniamy służebną rolę dla zapewnienia
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wzrostu komfortu zamieszkiwania przy jednoczesnym optymalizowaniu jego kosztów.
Do głównych funkcji i zadań Administracji
należy m.in.:
l ustalanie przyczyn usterek i nieprawidłowości zgłaszanych przez użytkowników lokali,
określenie sposobu ich usunięcia oraz fizyczne ich usunięcie, wraz ewidencjonowaniem
tych zdarzeń,
l nadzór nad usuwaniem usterek wyszczególnionych powyżej,
l przyjmowanie użytkowników lokali zgłaszających się do Administracji ze swoimi
problemami dotyczącymi zamieszkania itp.,
l prowadzenie stałego nadzoru nad jakością
usług świadczonych przez firmy zewnętrzne, w tym: utrzymanie czystości na terenie
Osiedla, porządku, koszenie traw i pielęgnacja
zieleni, utrzymanie terenu w okresie zimowym,
odśnieżanie, konserwacja instalacji (wodnych,
kanalizacyjnych, elektrycznych, gazowych)
(Ciąg dalszy na str. 12)
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(Ciąg dalszy ze str. 11)

w częściach wspólnych budynków, jak i w
lokalach,
l prowadzenie stałego nadzoru nad robotami
budowlanymi i remontowymi,
l sprawdzanie wycen kosztorysowych robót
zleconych do wykonywania firmom zewnętrznym,
l organizowanie wyboru wykonawców na roboty
remontowe oraz uczestniczenie w procedurach
z tym związanych,
l kontrola wykonania rocznych i pięcioletnich
przeglądów okresowych (wynikających z Ustawy Prawa budowlane) wszystkich obiektów,
l przygotowanie umów lub wystawianie zleceń na wykonanie prac projektowych i robót
budowlanych wykonawcom zewnętrznym
i zakładom celowym KSM,
l prowadzenie nadzoru nad realizacją umów
i zleceń, o których mowa wyżej,
l prowadzenie ewidencji ruchu ludności i współpraca w tym zakresie z Urzędem Miasta,
również do celów gospodarki odpadami komunalnymi,
l współpraca z organami samorządowymi Spółdzielni.
W zakresie prac ogólnoadministracyjnych można
wyszczególnić (dane na dzień 31.10.2016 r.):
l wpływ 1188 pism, które rozpatrzono i załatwiono (w tym od mieszkańców - 391),
l rejestrację 202 zmian osobowych w lokalach mieszkalnych,
l wydanie 67 uzgodnień na wykonanie remontów
w lokalach mieszkalnych i użytkowych,
l przyjęcie 53 wniosków o likwidację lub wymianę grzejników c. o.,
l wpływ, rozpatrzenie i zaopiniowanie 15 wniosków o wymianę stolarki okiennej w mieszkaniach (w tym przeprowadzenie przeglądów
komisyjnych i wydanie warunków),
l przyjęcie łącznie 424 zgłoszeń dotyczących
nieprawidłowości stanu technicznego i estetycznego oraz awarii, których głównym powodem są, m. in. dewastacje, usterki dźwigów,
domofonów i zamków w drzwiach wejściowych oraz ustalanie przyczyn awarii i nieprawidłowości oraz sposobów ich likwidacji,
a następnie dokonywanie ich usunięcia siłami
własnymi (konserwatorzy) lub zewnętrznymi
(na zlecenie),
l likwidację 38 szkód majątkowych (we współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi),
l wykonanie 1547 zleceń realizowanych przez
konserwatorów (w tym od użytkowników
lokali mieszkalnych - 426).

koordynacji kierunków działania przyjętych przez l przeglądy wynikające z Ustawy Prawo Buposzczególne organy Spółdzielni oraz obowiązudowlane oraz kontrole techniczne, roboty
jących wymogów prawa, a także różnorodnych
konserwacyjne i drobne naprawy, w tym
oczekiwań użytkowników lokali, z możliwościami
koszty utrzymania brygady konserwatorów
finansowymi Osiedla opartymi na rachunku koszzatrudnionych w Osiedlu oraz koszty zrealitów i wpływów.
zowanych w Osiedlu w trakcie całego 2016
Wydatki ściśle związane z eksploatacją nieroku usług, a także partycypacji w utrzymaniu
ruchomości w przeważającej części sytuują się
w gotowości w ramach pogotowia – Serwisu
w sferze niezależnej od Spółdzielni, Administracji
Technicznego KSM
              447.590 zł
czy Rady Osiedla. Ciężar tych kosztów implikują
(szczegółowe koszty kontroli technicznych
czynniki zewnętrzne, a na jego wagę wpływ mają
opisano niżej),
między innymi władze samorządowe oraz przed- l obsługa Osiedla (koszty administracyjno-biusiębiorstwa świadczące usługi dla Spółdzielni
rowe, a w tym koszty osobowe z narzutami,
(zwłaszcza dostawcy mediów). Wysokość przedkoszty posiedzeń Rady Osiedla, koszty BHP,
miotowych kosztów wynika w znacznym stopniu
utrzymania pomieszczeń administracyjnych,
od skali realizacji tych usług, ilości zużywanych
koszty materiałów biurowych i przedmiotów
mediów, wielkości lokali i posiadanych tytułów
nietrwałych, usług telefonicznych i innych,
prawnych do nieruchomości oraz obciążeń wywydatki komunikacyjne, amortyzacja, koszty
nikających z przepisów prawa (opłaty, podatki,
PFRON)
              554.070 zł
prowizje itp.). W grupie kosztów niezależnych l utrzymanie budynków Osiedla, w tym pielęzawartych jest szereg znanych wszystkim elegnacja zieleni, odśnieżanie, usługi porządkomentów (w nawiasie podano głównych gestorów
wo-czystościowe gospodarzy         277.930 zł
tych kosztów):
l wywóz nieczystości stałych           637.560 zł
l wywóz nieczystości stałych (bezpośrednio l energia elektryczna części wspólnych nieruGmina Katowice, pośrednio – MPGK),
chomości (poza lokalami)              227.000 zł
l zużycie wody i odprowadzenie ścieków (Ka- l konserwacja dźwigów, konserwacja domofotowickie Wodociągi S. A.),
nów oraz instalacji RTV                 198.950 zł
l zużycie energii cieplnej (Tauron Ciepło Sp. l opłaty publiczno-prawne, tzn. opłaty za
z o.o.),
wieczyste użytkowanie terenów oraz suma
l zużycie energii elektrycznej w częściach
odprowadzanych do gminy podatków od niewspólnych nieruchomości (ENEA S.A., PGE
ruchomości
                              228.440 zł
S.A., Tauron Dystrybucja S.A.),
l inne koszty wraz z pozostałymi kosztami
l opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
operacyjnymi, w tym koszty ubezpieczenia,
podatek od nieruchomości i opłaty lokalne
koszty informowania członków i nieczłonków
(Urząd Miasta Katowice),
wynikające z zadań statutowych Spółdzielni,
l podatki i inne obligatoryjne obciążenia, np.
koszty dewastacji, wymiany źródeł światła,
ZUS, CIT, VAT, PFRON i inne,
prowizje bankowe, za usługi windykacyjne,
l opłaty i prowizje bankowe.
sprzątanie terenów zewnętrznych, transport
materiałów, itp.
              464.880 zł
Dane ujęte w niniejszym sprawozdaniu zostały
Podane
wyżej
składniki
wygenerują
w 2016
sporządzone na bazie informacji sprawozdawczych
obejmujących okres od 1.01.2016 r. do 31.10.2016 roku kwotę łączną kosztów eksploatacji wynor. oraz przewidywanego (szacowanego) wyko- szącą 4.961.040 zł (kwota ta nie zawiera kosztów
energii cieplnej).
nania do końca 2016 roku.
Przewidywany wynik roczny na działalności
Sumaryczne wpływy (przewidywane) związane
z pokryciem kosztów eksploatacji dla naszego osie- eksploatacyjnej zamknie się saldem dodatnim
dla (wg naliczeń) wyniosły 5.284.750 zł, w tym: w wysokości około 323.710 zł brutto.

l z lokali mieszkalnych
           4.451.540 zł
Na wykresie na str. 13 przedstawiono struktul z lokali użytkowych i reklam         423.470 zł rę udziału poszczególnych kosztów/składników
l z bilansu otwarcia
              409.740 zł eksploatacji Osiedla im. J. Kukuczki.
Przewidywane koszty dotyczące eksploatacji
Biorąc pod uwagę powyższe bez wątpienia
(łącznie dla lokali mieszkalnych i użytkowych) nasuwa się wniosek, że faktycznie ponad 38%
Osiedla im. J. Kukuczki kształtują się następująco: kosztów eksploatacji generują zużycie wody
l zużycie wody i odprowadzenie ścieków w lo- i odprowadzenie ścieków (ceny tego medium są
niezależne od Spółdzielni, o stawce decyduje Rada
kalach mieszkalnych i użytkowych
Działalność eksploatacyjna
1.887.850 zł Miasta Katowice, pomimo tego obarczeni jesteśmy
l odczyty wodomierzy w lokalach mieszkal- dodatkowo kosztami odczytów i rozliczenia jego
Prowadzenie zadań powiązanych z bieżącą
nych, użytkowych, pomieszczeniach ogólnego zużycia). Kolejno znaczenie mają również: wywóz
eksploatacją zasobów, których rozpiętość jest
użytku i przeprowadzenie rozliczeń zużycia nieczystości stałych (12,85%), obsługa osiedla
szeroka i złożona, w dużej mierze opiera się na
wody
                36.770 zł (11,17%), natomiast  obligatoryjne przeglądy
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11,17%

9,37%

9,02%

4,60%
4,01%

4,58%

38,05%

12,85%
0,74% 5,60%
Obsługa Osiedla

Woda i odprowadzenie ścieków

Odczyty wodomierzy i rozliczenie zużycia wody

Utrzymanie budynków Osiedla, pielęgnacja zieleni

Wywóz nieczystości stałych

Energia elektryczna części wspólnych (poza lokalami)

Konserwacja dźwigów, domofonów, gniazd RTV

Opłaty publiczno-prawne

Przeglądy i kontrole techniczne, roboty konserwacyjne Pozostałe

techniczne wraz z robotami konserwacyjnymi l dezynsekcję, dezynfekcję i deratyzację wynikato 9,02%.
jąca ze zgłoszeń mieszkańców lub podmiotów
gospodarczych obsługujących budynki
Zadania związane przede wszystkim z koniecz3.530 zł
nością zapewnienia warunków bezpiecznego zamieszkiwania, wynikającego z aktów prawnych,
Zadania remontowe
w tym Ustawy Prawo Budowlane, pociągały za
sobą wydatkowanie następujących kwot:
Opracowywanie, ustalanie priorytetów i realil kontrola technicznej sprawności budynków
zacja planu remontów w 2016 r. zdeterminowane
40.740 zł
zostały obowiązkami zarządcy nieruchomości
l kontrola instalacji gazowej               34.700 zł
wynikającymi m. in. z przepisów Ustawy Prawo
l kontrola przewodów kominowych (wentylaBudowlane (głównie okresowe kontrole polegacyjnych)
                22.750 zł
jące
na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów
l badania techniczne dźwigów osobowych przez
budowlanych),
zaleceń Urzędu Dozoru TechniczUrząd Dozoru Technicznego            31.080 zł
nego,
ochrony
przeciwpożarowej
oraz potrzeb biel przegląd instalacji ppoż. (tzw. „suche piony”,
hydrantowa)                                   1.200 zł żących wynikających z prowadzonych przeglądów
l kontrola gaśnic
                     390 zł wiosenno-jesiennych, pod uwagę brane są również
l przegląd/kontrola placów zabaw        1.330 zł ustalenia samorządu spółdzielczego, w szczególności Rady Osiedla, w wielu przypadkach również
W celu zapewnienia utrzymania i poprawy stanu wnioski i zalecenia mieszkańców (np. wniesione
estetyki zewnętrznej przestrzeni zamieszkania, na Zebraniach Osiedlowych).
zwłaszcza terenów zielonych (trawniki, drzewa,
Zakres zadań remontowych Osiedla ujętych
krzewy), wykonano następujące prace:
w Planie Remontów i zatwierdzonych Uchwałą
l koszenie terenów zielonych na terenie całego
Nr 13/1/2015 z dnia 21.12.2015 roku oraz czynosiedla (trzykrotnie w ciągu roku) – koszt:
niki zewnętrzne (uzyskanie stosownych zgód,
28.620 zł
pozwoleń itp.) warunkowały rozchód środków
l pielęgnacja drzew i krzewów na terenie całego
finansowych z funduszu remontowego części
Osiedla – koszt:
               21.380 zł
„B”. Wartość końcowa zrealizowanych w 2016 r.
Ponadto przeprowadzono jeszcze następują- robót remontowych może zamknąć się (w wyniku
ce działania:
doszacowania przewidywanych kosztów) kwotą
l deratyzację (teren całego osiedla – dwukrotnie: w wysokości 1.524.020 zł. Wpływy planowane,
wiosna, jesień) – koszt:                       4.470 zł nominalne na część „B” funduszu remontowego
l dezynfekcję piaskownic (2 szt.)            250 zł wyniosą 1.850.000 zł oraz bilans otwarcia 2016
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r. w kwocie 259.610 zł. Powyższą wartość należy
pomniejszyć o kwotę 368.840 zł, tj. środki przesunięte z części „B” funduszu remontowego do
jego części „A” celem przyspieszenia spłaty zobowiązań nieruchomości usytuowanych w Osiedlu
w związku z wykonanymi w latach wcześniejszych
pracami remontowo-modernizacyjnymi (odpowiednio z wytycznymi Uchwał Rady Nadzorczej
nr 65/2015 z dn. 2.07.2015 r. i nr 86/2015 z dn.
26.11.2015 r.).
Realizacja zadań ujętych w Planie Remontów
2016 roku przedstawia się następująco (koszt/
wartość robót zgodnie z umową, porozumieniem
lub zleceniem):
1. Wymiana stolarki okiennej – koszt łączny
91.520 zł
l realizowana w lokalach mieszkalnych – koszt:
50.880 zł
l refundacja wymiany stolarki okiennej zrealizowanej przez użytkowników lokali we
własnym zakresie – koszt:                40.630 zł
2. Wymiana stolarki drzwiowej realizowanej
przez spółdzielnię – koszt łączny     7.690 zł
l w lokalach użytkowych przy ul. Sandomierskiej 10a i ul. Karpackiej 9 – koszt:   7.690 zł
3. Roboty murarsko-tynkarskie – koszt łączny
1.120 zł
l naprawa ubytków betonu i ubytków tynku na
balkonach: koszt materiału, wykonanie: konserwatorzy Administracji (dotyczy budynków
osiedla wg bieżących zgłoszeń) – koszt:
1.120 zł
4. Roboty instalacyjne c.o. – koszt łączny
1.610 zł
l drobne roboty remontowe instalacji c.o., wymiana zaworów termostatycznych - wykonanie: ZC – koszt:
                  1.610 zł
5. Roboty instalacji domofonowej – koszt
łączny
                  4.000 zł
l naprawa instalacji domofonowej (drobne naprawy, wymiana kaset przywołań) w budynku
przy ul. Lubuskiej 15-21 – koszt:       4.000 zł
6. Elewacyjne – koszt łączny        1.066.490 zł
l remont kapitalny balkonów w budynku przy
ul. Lubuskiej 7-21 - kontynuacja z 2010 r. przejściowe finansowanie z funduszu część
„B” – koszt:
              600.000 zł
l remont kapitalny balkonów wraz z czyszczeniem, malowaniem elewacji w oparciu
o projekt budowlany (I etap) przy ul. Sandomierskiej 6-10a, ul. Łużyckiej 2-4 – koszt:
466.490 zł
(Dokończenie na str. 14)
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(Dokończenie ze str. 13)

7. Mała architektura – koszt łączny
258.030 zł
l wykonanie wycinki suchych drzew oraz nasadzeń zgodnie z Decyzją UM Katowice (teren
Osiedla) – koszt:
                 20.380 zł
l naprawa urządzeń zabawowych placów zabaw
i urządzeń sportowych (place zabaw przy ul.
Sandomierskiej i ul. Lubuskiej) – koszt:
4.350 zł
l remont nawierzchni drogi wraz z reorganizacją komunikacji samochodowej oraz ze
zwiększeniem miejsc postojowych przy ul.
Wrocławskiej 40-44 (kontynuacja z 2015 r.)
– koszt:                                                128.480 zł
l remont chodnika przy ul. Lubuskiej 12-14 –
koszt:
                    8.160 zł
l poszerzenie miejsc postojowych (strona północna) przy ul. Wróblewskiego 28-34 – koszt:
13.780 zł
l remont nawierzchni placu zabaw (c.d.) przy
ul. Lubuskiej 4-14                            42.620 zł
l wykonanie obudów i zadaszenia istniejących
śmietników na terenie Osiedla – koszt:
7.080 zł
l wykonanie miejsc postojowych (strona południowa – skarpa) przy ul. Sandomierskiej
5-15 – koszt:
                  17.660 zł
l remont chodnika (okolice przystanku autobusowego) przy ul. Wrocławskiej 44 – koszt:
8.620 zł
l wykonanie miejsc postojowych (strona północna) przy ul. Podhalańskiej 18 – koszt:
6.900 zł
8. Remonty dźwigów – koszt łączny  28.060 zł
l ul. Podhalańska 12-18 – koszt:          5.900 zł
l ul. Podhalańska 20-26 – koszt:           5.710 zł
l ul. Podhalańska 8-10, Sandomierska 12-14 –
koszt:                                                  1.780 zł
l ul. Kurpiowska 1-7 – koszt:               4.420 zł
l ul. Kurpiowska 2-8 – koszt:               3.450 zł
l ul. Kurpiowska 11-13 – koszt:           2.800 zł
l ul. Lubuska 7-21 – koszt:                   4.000 zł
9. Roboty inne – koszt łączny            24.590 zł
l montaż klimatyzacji - siedziba Administracji
Osiedla przy ul. Wrocławskiej 30 – koszt:
24.590 zł
Środki, których nie wykorzystano na zadania
planowane, przeznaczono na roboty dodatkowe
wynikające ze stanu technicznego i bieżących
przeglądów zasobów oraz awarii, mianowicie:
l przywrócenie prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej w budynku przy ul. Podhalańskiej 24 – koszt:
                  1.500 zł
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Adres budynku

Lubuska 7-21
Sandomierska 12-14

Razem koszty za
lata
1992 -2016 [zł]

Wpływy z
odpisów za lata
1997-2016 [zł]

Saldo na Średnie saldo
1 m2 p.u.m. statystyczne
na 1 lokal

Saldo

3 957 417

4 350 115

392 699

28,63

1 636,24

983 283

1 074 452

91 170

27,02

1 519,49

Kujawska 1-c

847 244

924 083

76 839

26,37

1 600,82

Sandomierska 6-10a

767 557

800 928

33 371

13,21

834,28

Wiślana 2-b

541 715

571 001

29 286

16,26

1 084,65

Wiślana 3-a

311 583

340 113

28 530

26,61

1 783,14

Kujawska 3-b

688 517

693 039

4 523

2,07

125,63

Podhalańska 8-10

1 074 157

1 074 183

26

0,01

0,43

Sandomierska 17-25

1 163 811

1 157 077

-6 734

-1,85

-112,23

720 364

690 902

-29 462

-13,52

-818,39

Karpacka 2-14

Łużycka 2-4

1 562 903

1 507 990

-54 912

-11,67

-722,53

Podhalańska 12-18

2 404 587

2 322 585

-82 002

-11,34

-683,35

Sandomierska 5-15

1 347 517

1 251 080

-96 438

-24,23

-1 530,76

480 093

341 652

-138 441

-129,06

-8 652,58

Kujawska 4-6b

1 221 491

1 038 176

-183 315

-56,27

-3 525,29

Lubuska 4-14

1 462 317

1 264 766

-197 551

-49,56

-3 086,73

Wrocławska 32-38
Wróblewskiego
28-34
Podhalańska 20-26

1 004 314

804 994

-199 320

-78,91

-4 983,00

1 256 844

1 041 205

-215 640

-66,02

-3 593,99

2 772 758

2 317 974

-454 785

-62,88

-3 821,72

Wrocławska 40-44

1 171 039

697 722

-473 317

-217,13

-13 147,69

Karpacka 1-15

2 232 771

1 732 881

-499 891

-92,02

-5 745,87

Kurpiowska 11-13

1 694 485

1 158 442

-536 043

-148,80

-8 934,05

Kurpiowska 2-8

3 143 113

2 494 466

-648 647

-84,00

-5 405,39

Kurpiowska 1-7

3 207 939

2 238 376

-969 563

-139,07

-8 079,69

31 888 202 -4 129 617

-41,32

-2 493,73

Wrocławska 46-48

RAZEM

36 017 819

l przywrócenie prawidłowego stanu wentylacji
Podkreślić należy kwestię związaną ze znaczgrawitacyjnej w budynku przy ul. Kujawskiej nymi zaległościami w opłatach miesięcznych
3b - koszt:
                  1.240 zł za lokale mieszkalne i użytkowe, stąd wartość
l wymiana reduktora ciśnienia (instalacja c.c.w.) rzeczywistych wpływów była znacznie niższa
przy ul. Wrocławskiej 36 – koszt:         630 zł – zadłużenie z tytułu opłat na dzień 31.10.2016
r. wyniosło 918.250 zł  (należności bieżące,
l wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej przy sporne i zasądzone), w tym: lokale mieszkalul. Sandomierskiej 17 – koszt:           9.000 zł ne – 598.650 zł, lokale użytkowe – 319.600 zł.
W powyższej tabeli przedstawiono zestawienie Statystyczne tzw. zaległości w opłatach na kokosztów ulepszeń i prac poniesionych w okresie od niec października 2016 r. wynosiły 1.086,47
roku 1992 do dnia 31.10.2016 r. finansowanych zł średnio na 1 mieszkanie „zadłużone” (551
z funduszu remontowego część „A”, z podziałem mieszkań „zadłużonych”, tj. 33,27% wszystkich
na nieruchomości (w kolejności malejącej od lokali mieszkalnych osiedla), natomiast 361,50
zł średnio na 1 mieszkanie w osiedlu w ogóle
salda dodatniego dla danej nieruchomości).
(dla porównania: 2012 r. – 405,98 zł/mieszkanie,
W roku bieżącym zadaniem remontowym, któ- 2013 r. – 327,36  zł/mieszkanie, 2014 r. – 454,88
rego koszt pokrywany jest z odpisów na fundusz zł/mieszkanie, 2015 r. – 368,56 zł/mieszkanie).
remontowy część „A” jest remont i wymiana
instalacji elektrycznej (główne piony zasilające,
Jednocześnie dość istotną pozycję w przychotablica rozdzielcza) w budynku mieszkalnym przy dach stanowiły wpływy pozyskane z najmu lokali
ul. Sandomierskiej 12-14 – wartość robót: 87.200 użytkowych, dzierżawy terenu i reklam, które
zł (właściwe roboty remontowe są w trakcie wy- zasiliły Osiedle kwotą 423.470 zł, to jest średnio na
konywania).
1 mieszkanie 255,72 zł/rok (dla porównania: 2012

WSPÓLNE SPRAWY OSIEDLA IM. J. KUKUCZKI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ ADMINISTRACJI OSIEDLA
IM. J. KUKUCZKI ZA 2016 ROK
r. - 349,89 zł/mieszkanie/rok, 2013 r. - 334,48 zł/
mieszkanie/rok, 2014 r. - 328,28 zł/mieszkanie/rok,
2015 r. - 261,84 zł/mieszkanie/rok) oraz wpływy
z najmu komórek gospodarczych, które wynosiły
120.380 zł, to jest średnio na 1 mieszkanie 72,69 zł/
rok. Wartości te przekładać się mogą na stabilność
finansową, wpływając jednocześnie na zmniejszenie obciążenia finansowego dla mieszkańców
osiedla, a także przesuwając w czasie sytuację,
w której staje się konieczna znaczna podwyżka
stawek składników opłaty miesięcznej z powodu
wciąż rosnących kosztów. Przedmiotowe dochody
z lokali użytkowych i reklam oraz z najmu komórek gospodarczych przyczyniły się do poprawy
stabilności finansowej osiedla, a także miały wpływ
na zmniejszenie obciążeń dla członków o kwotę
średnio 27,37 zł/mieszkanie/miesiąc.
W tabeli obok przedstawiono sytuację zaległości
w opłatach miesięcznych na poszczególnych nieruchomościach Osiedla (dla lokali mieszkalnych).
Administracja Osiedla, współpracując z Radą
Osiedla, organizowała i uczestniczyła cyklicznie
w spotkaniach z użytkownikami lokali posiadającymi zadłużenia z tytułu niewnoszenia opłat
miesięcznych. W tym celu zorganizowano 9 spotkań, na które zaproszono 71 osób, z których
na takie spotkania przybyły zaledwie 2. Osoby
wykazujące zadłużenie informowano również
o możliwości uzyskania finansowej pomocy w postaci dodatku mieszkaniowego (MOPS), celem
odciążenia własnego domowego budżetu. Z tak
wskazanego rozwiązania skorzystało kilkanaście
osób, niektórzy korzystają z tego typu pomocy już
od dłuższego czasu. Kolejnym rozwiązaniem, co
również doradzono czy sugerowano, jest zamiana
lokalu mieszkalnego na mniejszy (mniejsza powierzchnia lokalu → mniejsze opłaty). W stosunku
do wszystkich dłużników działania windykacyjne były prowadzone przez cały rok, a stosowne
wnioski dotyczące podjęcia dalszych bardziej
restrykcyjnych kroków włącznie z pozbawieniem
członkostwa w Spółdzielni, były kierowane do
Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni.
Niestety, nad czym należy ubolewać, najczęściej zadłużenia mieszkańców uchylających się
od terminowego wnoszenia opłat związanych
z użytkowaniem lokali były i są windykowane
na drodze sądowej, a czasem nawet egzekucji
komorniczej (łącznie z eksmisją). Znaczna część
zadłużeń przed skierowaniem ich na drogę sądową
windykowana jest przez specjalistyczne firmy,
którym łatwiej jest ujawniać majątek dłużników
w celu zabezpieczenia roszczeń.
Zauważyć należy, że im niższe zadłużenie
mieszkańców, tym lepsza płynność finansowa
Osiedla i Spółdzielni, co z kolei ma znaczący
wpływ na koszty eksploatacji.

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Adres nieruchomości
Wróblewskiego 28-30-32-34
Wrocławska 32-34-36-38
Wrocławska 40-42-44
Wrocławska 46-48
Sandomierska 5-15
Sandomierska 17-25
Sandomierska 12-14, Podhalańska 8-10
Podhalańska 12-14-16-18
Podhalańska 20-22-24-26
Sandomierska 6-10A, Łużycka 2-4
Karpacka 1-15
Karpacka 2-14
Kurpiowska 1-3-5-7
Kurpiowska 2-4-6-8
Kurpiowska 11-13
Lubuska 7-21
Lubuska 4-6-8-10
Lubuska 12-14
Kujawska 4-4A-6-6A-6B
Kujawska 3-3A-3B
Kujawska 1-1C, Wiślana 2-2B
Wiślana 3-3A
RAZEM/ŚREDNIA

Zadłużenie na
budynek [zł]
6.460
6.490
5.200
8.860
10.180
4.270
59.990
28.140
39.810
54.010
8.930
12.600
145.510
32.980
14.430
100.120
17.450
1.790
10.530
2.820
22.330
5.750
598.650

Średnie zadłużenie
na mieszkanie
[zł/mieszkanie]
107,67
162,25
144,44
553,75
161,59
71,17
499,92
234,50
334,54
710,66
102,64
165,79
1.212,58
274,83
240,50
417,17
363,54
111,88
202,50
78,33
297,73
359,38
361,50

Współpraca z organami 
samorządowymi 
Gminy Katowice

towej dróg przy przedmiotowych ulicach. Wykonawca robót ma wejść w teren w dniu 21.11.2016
r., stąd można przypuszczać, że w chwili dostarczenia niniejszej informacji do Państwa skrzynek
W ciągu ostatniego roku, ale również w latach podawczych, anonsowane remonty będą trwały,
poprzednich, Spółdzielnia, w tym Administracja ewentualnie zostaną już zakończone.
Osiedla współpracowała z różnymi wydziałami
Urzędu Miasta Katowice oraz jednostkami orgaBudowa parkingu (miejsc postojowych) na
nizacyjnymi miasta. Na wnioski m. in. członków terenie Gminy Katowice w pasie między ekranami
Rady Osiedla oraz mieszkańców składane np. dźwiękochłonnymi przy ul. Bohaterów Monte
na spotkaniach z Prezydentem Miasta Katowice Cassino a budynkami przy ul. Lubuskiej 7-21
(byłym i obecnym), zwróciliśmy się z kilkoma i Kurpiowskiej 11-13.
kwestiami dotyczącymi osiedla lub całej dzielnicy
Bogucice.
– Dla kolejnego zadania inwestycyjnego zaPoniżej przedstawiamy treść złożonych popisanego w budżecie miasta na 2016 rok w dniu
stulatów wraz z informacją z Urzędu Miasta lub
10.11.2016 r. ogłoszono postępowanie przetargowe
organu współpracującego:
pn. „Budowa parkingów przy ul. Bohaterów Monte
Cassino w Katowicach” (na około 185 miejsc
Wykonanie remontu kapitalnego nawierzchni
drogowej wraz z chodnikami przy ul. Łużyckiej postojowych) z terminem składania ofert do dnia
i ul. Kurpiowskiej – docelowo z budową dodat- 25.11.2016 r. Po wyłonieniu wykonawcy mają
kowych miejsc postojowych wzdłuż przedmio- rozpocząć się roboty budowlane, których zakończenie planowane jest na czerwiec przyszłego roku.
towych ulic.
Bliższe szczegóły przedmiotowej inwestycji (m.
– W dniu 9.11.2016 r. rozstrzygnięto przetarg na in. dokumentacja techniczna, w tym plan sytuacyjprzebudowę ul. Kurpiowskiej, natomiast w dniu ny) dostępne są pod adresem http://www.mzum.
10.11.2016 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę na katowice.pl/, w zakładce „Zamówienia publiczne”.
przebudowę ul. Łużyckiej. Zgodnie z informacją
Kierownik Administracji
uzyskaną w Miejskim Zakładzie Ulic i Mostów
Osiedla im. J. Kukuczki
obydwa zadania remontowe będą polegały na
Sławomir Sztyler
wymianie wierzchniej warstwy nawierzchni asfal-
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P

rojekt założeń ekonomiczno-gospodarczych
na rok 2017 charakteryzuje zakres zadań
i kierunki działań, jakie mogą być zrealizowane w roku przyszłym.
Opracowanie projektu założeń planu remontów
na rok 2017 poprzedzają generalnie następujące działania:
l analiza zaleceń z kontroli sprawności technicznej budynków i terenu przyległego, zaleceń
Urzędu Dozoru Technicznego w kwestii stanu
technicznego dźwigów, wnioski z kontroli pod
względem bezpieczeństwa ppoż. i bhp,
l analiza zadań remontowych wykonanych w latach wcześniejszych na danej nieruchomości,
l analiza wyników przeglądów wiosennych i jesiennych zasobów przeprowadzonych wspólnie
z przedstawicielami Rady Osiedla,
l rozpatrzenie zgłoszeń, wniosków i postulatów
1.
użytkowników lokali.
Kompletna realizacja wszystkich zadań planu obostrzona jest warunkiem pozyskania
zaplanowanych wpływów, czyli terminowego
regulowania opłat miesięcznych za użytkowanie
lokali zarówno mieszkalnych, jak i użytkowych.
Dodatkowym czynnikiem jest skala dewastacji
zasobów, nieprzewidywalny koszt usuwania ich
skutków, który uszczupla środki finansowe,
które mogłyby być wykorzystane na opracowanie i realizację innych, bardziej niezbędnych
robót remontowych. Należy wspomnieć również
o trudnych do przewidzenia skutkach zmian
i regulacji prawnych (podatki, obciążenia niezależne od Spółdzielni, koszty mediów), które
mogą wystąpić w ciągu przyszłego roku.
Zaplanowane w projekcie wydatki z funduszu
remontowego w części „B” na rok 2017 wyniosą
1.620.000 zł (w tym: odpis na fundusz interwencyjny – 24.000 zł), natomiast nominalne wpływy
zamykają się kwotą 1.831.000 zł (wraz z bilansem
otwarcia roku w wysokości 359.620 zł, pomniejszone o kwotę przesunięcia środków do części „A”
Funduszu Remontowego tj. przyspieszenie spłaty
zobowiązań nieruchomości usytuowanych w osiedlu – 368.840 zł, tj. środki przesunięte z części „B”
funduszu remontowego do jego części „A” celem
przyspieszenia spłaty zobowiązań nieruchomości
usytuowanych w Osiedlu w związku z wykonanymi w latach wcześniejszych pracami remontowo-modernizacyjnymi (Uchwały Rady Nadzorczej
nr 65/2015 z dn. 2.07.2015 r. i nr 86/2015 z dn.
26.11.2015 r.). Zadania rzeczowe, które mogą
zostać wykonane w ramach dostępnych środków
finansowych, przedstawiają się następująco:
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l
l

2.
l
3.
l

l

4.
l

5.
l

6.
l

7.

Wymiana stolarki okiennej – koszt łączny
100.000 zł
realizowana w lokalach mieszkalnych – koszt:
50.000 zł
refundacja wymiany stolarki okiennej zrealizowanej przez użytkowników lokali we
własnym zakresie – koszt:               50.000 zł
Roboty dekarskie – koszt łączny
165.000 zł
remont kapitalny dachu w budynku przy ul.
Wrocławskiej 32-38 – koszt:        165.000 zł
Roboty murarsko-tynkarskie – koszt łączny
50.000 zł
naprawa ubytków betonu i ubytków tynku
na balkonach: koszt materiału (wykonanie:
konserwatorzy Adm.) - dotyczy budynków
osiedla wg bieżących zgłoszeń – koszt:
15.000 zł
podwyższenie kominów z montażem nasad
kominowych w budynku przy ul. Podhalańskiej 12-14 – koszt:
                35.000 zł
Roboty instalacyjne c.o. – koszt łączny
3.000 zł:
drobne roboty remontowe instalacji c.o.,
wymiana zaworów termostatycznych (wykonanie: ZC) – koszt:                   3.000 zł
Roboty elektryczne - koszt łączny  
9.000 zł
naprawa instalacji odgromowej (naprawy
zwodów, przewodów odprowadzających,
uziomów) - zasoby Osiedla - koszt:
9.000 zł
Roboty instalacji domofonowej – koszt
łączny
                  4.000 zł
naprawa instalacji domofonowej (drobne
naprawy, wymiana kaset przywołań) – koszt:
4.000 zł
Elewacyjne – koszt łączny          897.000 zł

l

l

l

l

8.
l
l

l
l
l
l
9.

remont kapitalny balkonów w budynku przy
ul. Lubuskiej 7-21 - kontynuacja z 2010 r. przejściowe finansowanie z funduszu część
B – koszt:
              332.000 zł
remont kapitalny balkonów wraz z czyszczeniem, malowaniem elewacji w oparciu
o projekt budowlany (kontynuacja z 2016 r.)
w budynku przy ul. Sandomierskiej 6-10a, ul.
Łużyckiej 2-4 – koszt:               540.000 zł
opracowanie dokumentacji projektowej na
wykonanie remontu kapitalnego balkonów
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
w budynku przy ul. Kujawskiej 3-3b - koszt:
10.000 zł
opracowanie dokumentacji projektowej na
wykonanie remontu kapitalnego balkonów
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
w budynku przy ul. Sandomierskiej 17-25 –
koszt:
                15.000 zł
Mała architektura – koszt łączny
187.000 zł
wykonanie wycinki suchych drzew oraz nasadzeń zgodnie z Decyzjami UM Katowice
(teren Osiedla) – koszt:                  25.000 zł
naprawa urządzeń zabawowych placów zabaw i urządzeń sportowych (place zabaw przy
ul. Sandomierskiej i ul. Lubuskiej) – koszt:
5.000 zł
remont i wykonanie zadaszenia obudów istniejących śmietników (kontynuacja – teren
Osiedla) – koszt:
                  25.000 zł
remont chodnika (strona wschodnia) przy ul.
Karpackiej 2-14 – koszt:                     72.000 zł
remont chodnika (strona wschodnia) przy ul.
Kurpiowskiej 2-8 – koszt:                  45.000 zł
wykorzystanie miejsc po wycince drzew na
zatoki postojowe (adaptacja) na terenie Osiedla
– koszt:
                  15.000 zł
Remonty dźwigów – koszt łączny
105.000 zł
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remonty bieżące i kapitalne (wynikające
z zaleceń UDT) w budynkach wysokich w zasobach osiedla – koszt:                  105.000 zł
10. Roboty inne – koszt łączny         100.000 zł
l wykonanie projektu i montaż instalacji wodociągowej hydrantowej wewnętrznej (ppoż.)
w budynku przy ul. Lubuskiej 7-9 – koszt:
100.000 zł
Ponadto, w przypadku spłaty zadłużenia w opłatach miesięcznych przez mieszkańców - w miarę
posiadanych rzeczywistych środków finansowych w ramach funduszu remontowego część
„B” mogą zostać wykonane dodatkowe roboty
remontowe wynikające z bieżących potrzeb czy  
wniosków mieszkańców.
Planowane wpływy w 2017 roku na pokrycie
kosztów eksploatacji naliczone dla wszystkich
typów lokali z planowanym bilansem otwarcia
wyniosą: 5.270.290 zł (bez energii cieplnej). Wydatki ogółem w 2017 roku związane z eksploatacją
wg założeń planu (szacowane w oparciu o stopień
wykonania zadań w 2016 roku oraz zapowiadane
i znane na datę planowania podwyżki cen mediów,
podatków i opłat oraz spodziewany poziom podwyżek cen materiałów i usług) winny wynieść
– 4.927.240 zł, co w rozbiciu na poszczególne
kategorie kosztów kształtuje się jn. (bez energii cieplnej):

l odczyty wodomierzy i przeprowadzenie rozliczeń zużycia wody                         36.170 zł
l przeglądy i kontrole techniczne, roboty konserwacyjne i drobne naprawy         471.180 zł
l obsługa Osiedla
              541.170 zł
l utrzymanie budynków Osiedla, w tym pielęgnacja zieleni, odśnieżanie, usługi porządkowo-czystościowe gospodarzy         266.780 zł
l wywóz nieczystości stałych           633.220 zł
l energia elektryczna części wspólnych nieruchomości (poza lokalami)               227.000 zł
l konserwacja dźwigów, konserwacja domofonów oraz eksploatacja gniazd RTV
194.240 zł
l opłaty publicznoprawne, tzn. opłaty za wieczyste użytkowanie terenów oraz suma odprowadzanych do gminy podatków od nieruchomości
230.130 zł
l inne koszty wraz z pozostałymi kosztami
operacyjnymi, w tym koszty ubezpieczenia,
koszty informowania członków i nieczłonków
wynikające z zadań statutowych Spółdzielni,
koszty dewastacji, wymiany źródeł światła,
prowizje bankowe, za usługi windykacyjne,
sprzątanie terenów zewnętrznych, transport
materiałów itp.
              428.930 zł

W celu wykonania obowiązków wynikających
l zużycie wody i odprowadzenie ścieków
1.898.420 zł z Ustawy Prawo Budowlane (art. 62), która  to
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obliguje do przeprowadzenia kontroli obiektów
budowlanych i instalacji, przewidziano koszty jn.:
l kontrola okresowa stanu technicznego obiektów budowlanych – zaplanowana kwota:
40.740 zł
l kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych wraz z usunięciem ewentualnych nieszczelności – zaplanowana kwota:
36.000 zł
l kontrola przewodów kominowych i spalinowych wraz z czyszczeniem przewodów
– zaplanowana kwota:                      26.000 zł
Reasumując, w imieniu swoim oraz pracowników Administracji, składam serdeczne podziękowania wszystkim Mieszkańcom Osiedla, członkom
Rady Osiedla oraz Zarządowi Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a także Radzie Nadzorczej
za zaangażowanie i owocną współpracę, pomoc
i wsparcie w rozwiązywaniu niełatwych, codziennych zadań i problemów, na które natrafiamy
zarządzając zasobami Osiedla. Przedmiotowa
pomoc i wsparcie, jak również cenne uwagi i konstruktywna krytyka, dają nam impuls i motywację
do jeszcze bardziej efektywnego działania oraz
realizacji kolejnych zadań i wyzwań o często
zróżnicowanym stopniu trudności.
Kierownik Administracji
Osiedla im. J. Kukuczki
Sławomir Sztyler
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ
KLUBU SPÓŁDZIELCZEGO „JUVENIA” ZA ROK 2016
P

racę społeczno-kulturalną Klubu Spółdzielczego „Juvenia” można podzielić na kilka  
podstawowych działów:
l Działalność oświatową (sekcje, koła zainteresowań).
l Działalność kulturalną (występy, popisy, koncerty, festyny, imprezy okolicznościowe).
l Działalność turystyczno-sportową (wycieczki,
wyjazdy, turnieje sportowe).
l Działalność w trakcie trwania wakacji i ferii
zimowych (Akcja Lato, Akcja Zima).
Działania oświatowe w 2016 roku polegały na
organizacji nauki i zajęć oświatowych dla dzieci,
młodzieży i dorosłych w 10 sekcjach i kołach
zainteresowań. Wszystkie zajęcia prowadzone
były przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę
pedagogiczną. Dzięki porozumieniu o współpracy
z Gimnazjum Nr 10 mieszkańcy, zarówno Osiedla
im. J. Kukuczki, jak i pozostałych zasobów KSM,
mogli korzystać z sal gimnastycznych w czasie
prowadzenia zajęć sportowych oraz auli szkoły
w trakcie trwania koncertów i występów. Coraz
większym zainteresowaniem cieszą się zajęcia
skierowane do najmłodszych dzieci. W zajęciach
plastycznych, baletowych oraz rytmicznych
i muzycznych mogą brać udział dzieci już od
4 roku życia.
Łącznie z działalności oświatowej co miesiąc
korzystało 120 osób. Od stycznia br. w dalszym
ciągu prowadzone są zajęcia z tańca nowoczesnego
dla dzieci od lat 6, a w przyszłości planujemy
również dla młodzieży. Najstarszym mieszkańcom
proponowaliśmy copiątkowe spotkania w „Juvenii”. W ramach „Klubu Seniora” organizowaliśmy
różnorodne imprezy okolicznościowe i wyjazdowe
oraz zabawy muzyczno-taneczne i wycieczki. Pragniemy integrować środowisko Seniorów naszego
osiedla i innych zasobów KSM.
Działania kulturalne Klubu mają na celu przyciągnięcie szerokiej rzeszy mieszkańców KSM
oraz integrację i współpracę z innymi placówkami
oświatowymi i kulturalnymi działającymi na terenie naszego osiedla, dzielnicy Bogucice i miasta
Katowice, a także Klubami Spółdzielczymi KSM.
W 2016 roku zorganizowano łącznie 145 form,
w których uczestniczyło ponad 4000 osób. Były
to między innymi występy teatralne i kabaretowe

(Krzysztof Daukszewicz, Teatr „Korez”, Andrzej
Dopierała i Teatr Bez Sceny), występy zespołów
muzycznych, popisy uzdolnionej młodzieży, koncerty instrumentalno-wokalne, prelekcje dla mieszkańców, konkursy dla dzieci, zabawy muzyczne
z nagrodami, miniturnieje sportowe, wyjścia do
kin, różnych placówek kulturalnych oraz imprezy
okolicznościowe dla dzieci i seniorów. Na szczególną uwagę zasługuje organizowanie przez klub
dużych imprez plenerowych (festyny) z udziałem
artystów estradowych dla dzieci i dorosłych na
placu zabaw przy ul. Sandomierskiej 5. Cieszymy
się, że tego typu formy już na stałe wpisały się do
kalendarza kulturalnego naszego osiedla. W tym
roku było ich 8.
Na uwagę zasługuje również fakt, że nasza
placówka od 2011 roku dysponuje dodatkową salą
mieszczącą się w siedzibie Administracji Osiedla
im. J. Kukuczki przy ul. Wrocławskiej 30 w Katowicach. Odbywają się tam głównie różnego typu
imprezy okolicznościowe dla dzieci i seniorów.
Ogółem w skali roku koszty przeprowadzonej
działalności społeczno-kulturalnej i oświatowej po
doszacowaniu wyniosą 130.700 zł, natomiast przewidywane wpływy zamkną się kwotą 129.400 zł.

Do tradycji pracy klubu należy organizowanie
w czasie przerw wakacyjnych i ferii różnego rodzaju imprez i zajęć dla najmłodszych. Placówka
zaproponowała zajęcia zabawowo-warsztatowe z plastyki, muzyki i tańca oraz wycieczki.
Wszystkie formy prowadzono pod kierunkiem
instruktorów. Zabawy muzyczne i plenerowe,
konkursy, wyjścia do kin, sal zabaw i na baseny to
również stałe elementy programu klubu. Wszystkie
propozycje cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Niewątpliwie jest to alternatywa dla młodych
mieszkańców, którzy w tym czasie pozostają na
naszym osiedlu.
Oprócz imprez organizowanych przez Klub,
mieszkańcy korzystali z szerokiej oferty proponowanej przez Dział Społeczno-Kulturalny KSM
(m. in. weekendowe wyjazdy narciarskie, wyjazdy
krajoznawcze po Polsce, złaz, przeglądy zespołów
spółdzielczych).
Cieszymy się, że działalność Klubu „Juvenia”
spotyka się z życzliwością członków Rady Osiedla,
Zarządu KSM, a w szczególności mieszkańców
naszego i pozostałych Osiedli KSM.
Kierownik Klubu „Juvenia”
Wioletta Wierzbicka-Neinert

ZAŁOŻENIA DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ
KLUBU SPÓŁDZIELCZEGO „JUVENIA” NA ROK 2017

G

łównym celem Klubu w 2017 roku będzie
kontynuacja dotychczasowego programu oraz
rozszerzanie go w miarę możliwości, uwzględniając
potrzeby mieszkańców Osiedla. Z uwagi na zainteresowanie działalnością dydaktyczną klubu będą
nadal prowadzone następujące sekcje:
l nauki gry na gitarze dla dzieci i młodzieży
(zajęcia indywidualne),
l zajęcia zespołu gitarowego dla młodzieży,
l zajęcia plastyczne dla dzieci młodszych i dzieci
w wieku szkolnym,
l zajęcia gimnastyczne dla dorosłych,
l piłka nożna dla dorosłych,
l zajęcia rytmiczno-muzyczne dla dzieci przedszkolnych,
l zajęcia tańca nowoczesnego dla dzieci
(nowa forma).
Z uwagi na zbliżające się ferie zimowe w przyszłym roku z tej okazji klub zaplanował 25 form,
z których będą mogły korzystać dzieci naszego
osiedla i KSM. Oprócz form zabawowo-warsztatowych będą to między innymi wyjścia do kin,
sal zabaw, do kręgielni, placówek kulturalnych,
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wyjazdy krajoznawcze oraz konkursy i zabawy
muzyczno-taneczne z artystami.
W roku 2017 Klub „Juvenia” zaplanował ponad 140 różnorodnych imprez kulturalnych dla
mieszkańców, w tym: koncerty, występy artystyczne i kabaretowe, popisy dzieci i młodzieży.
Dodatkowymi atrakcjami dla dzieci i dorosłych
mieszkańców będzie organizowanie festynów,
które jak co roku, odbywać się będą na placu zabaw
przy ul. Sandomierskiej 5 z udziałem artystów estradowych, zwłaszcza, że w 2017 roku Katowicka
Spółdzielnia Mieszkaniowa będzie obchodziła
60-lecie działalności. We wszystkich planowanych
na 2017 r. formach kulturalno-oświatowych przewidujemy udział około 4200 osób. Tak, jak w latach
ubiegłych działania klubu mają na celu integrację
mieszkańców i współpracę z innymi placówkami
kulturalno-oświatowymi Osiedla, dzielnicy Bogucice i miasta oraz innymi klubami KSM.
Dodatkowa sala Klubu „Juvenia” mieszcząca się
w siedzibie Administracji Osiedla przy ul. Wrocławskiej 30 w Katowicach umożliwi zorganizowanie
zabaw tanecznych dla dzieci i seniorów, występów

i prelekcji, nie tylko dla mieszkańców Osiedla
im. J. Kukuczki, ale również dla mieszkańców
z innych osiedli będących w zasobach Katowickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej.
Ogółem koszty działalności społeczno-kulturalnej i oświatowej na 2017 rok określono na kwotę
164.900 zł. Środki na ich pokrycie będą pochodziły
częściowo z odpłatności uczestników (sekcje  stałe,
imprezy kulturalne i rekreacyjne), z odpisów na
fundusz społeczno-kulturalny lokali mieszkalnych,
lokali użytkowych oraz środków zewnętrznych, stąd
szacowana wielkość wpływów wyniesie 168.700 zł.
Klub „Juvenia” liczy na dalsze zaangażowanie
i wsparcie Rady i Administracji Osiedla oraz pomoc
Zarządu i Rady Nadzorczej KSM w organizacji
pracy placówki.  Dołożymy wszelkich starań, aby
w 2017 roku nasza działalność spotkała się z równie
dużym zainteresowaniem oraz aprobatą ze strony
Mieszkańców naszego Osiedla.
Kierownik Klubu „Juvenia”
Wioletta Wierzbicka-Neinert
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