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Materiały sprawozdawcze  

na Zebranie Osiedlowe  

Osiedla iM. Ks. P. śCieGieNNeGO

Obrady w czwartek, 28 listopada 2013 roku,  

o godz. 1600, w Sali Konferencyjnej KSM 

przy ul. Klonowej 35c w Katowicach

(Ciąg dalszy na str. 2)

Sprawozdanie zarzĄdU
KaTowiCKieJ SpÓŁdzieLni MieSzKanioweJ

z dziaŁaLnoŚCi w 2013 roKU
SzANOWNI SPÓłDzIELCY!

Zarząd Katowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej, zgodnie z postanowie-
niami § 94 ust. 3 Statutu KSM, 

przedstawia niniejszym Członkom KSM 
okresową (roczną) informację sprawoz-
dawczą o działalności Spółdzielni w 2013 
roku i sytuacji ekonomicznej naszego 
przedsiębiorstwa spółdzielczego. Zawarte 
w informacji dane zostały sporządzone na 
bazie sprawozdań za okres od 1.01.2013 
r. do 30.09.2013 r. oraz przewidywanego 
wykonania w IV kwartale 2013 roku.

Działalność Spółdzielni w okresie spra-
wozdawczym koncentrowała się na reali-
zacji założeń objętych rocznym planem 
gospodarczo-finansowym oraz działalności 
społeczno-kulturalnej i oświatowej zaktu-
alizowanym przez Radę Nadzorczą KSM 
– w ślad ze zmianami dokonanymi przez 
Rady Osiedli – w październiku 2013 r. – 
Uchwałą nr 73/2013, a także na zatwier-
dzonej przez Walne Zgromadzenie KSM 
Strategii Ekonomicznej KSM oraz na wy-
konywaniu długoterminowych i bieżących 
zaleceń organów samorządowych, jak też 
innych wynikających z obowiązujących 
przepisów i ustaw, w tym m. in. tych, 

które zalecały lub nakazywały poddanie 
się określonym kontrolom i lustracjom. 

Wspomniana wcześniej potrzeba aktu-
alizacji rocznego planu działalności KSM 
przez Radę Nadzorczą została wywołana 
głównie ekonomicznymi skutkami wdroże-
nia tzw. „ustawy śmieciowej”, aktualizacją 
rozliczeń wynikających z wewnętrznych 
regulaminów KSM, w tym dotyczących 
działalności społeczno-kulturalnej i oświa-
towej oraz innych.

Na przestrzeni 2013 roku Spółdziel-
nia prowadziła – w znacznej mierze jako 
kontynuację działań – prace związane z: 
1. realizacją zadań ujętych w planach 

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

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

3. prowadzeniem czynności organizacyj-
no-prawnych i finansowych niezbęd-
nych do realizacji wniosków członków 
związanych z dalszym przekształce-
niem lokali spółdzielczych na ich 
odrębną własność, przygotowaniem 
i podejmowaniem kolejnych uchwał 
Zarządu określających odrębną wła-
sność lokali w poszczególnych nieru-
chomościach budynkowych, bieżącą 
aktualizację uchwał podjętych w po-
przednich latach dostosowującą ich 
treść do zachodzących w tym okresie 
zmian w strukturze osób uprawnio-
nych do lokali oraz kontynuowaniem 
prac zmierzających do uporządko-
wania spraw terenowo-prawnych dla 
wszystkich nieruchomości spółdziel-
czych i mienia spółdzielczego,

4. dążeniem do uzyskania korzystnych 
dla Spółdzielni i Spółdzielców za-
pisów w nowo opracowanych przez 
Radę Miasta planach zagospoda-
rowania przestrzennego Katowic,  

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

2.  Okresowe sprawozdania:
a)  Zarządu z działalności w roku 2013, 
b)  Rady Osiedla z działalności w roku 2013,
c)  kierownictwa Osiedla z działalności Ad-

ministracji Osiedla w roku 2013,  w tym                       
z realizacji wniosków uchwalonych przez 
poprzednie Zebranie Osiedlowe.

3.  Przedstawienie projektu osiedlowego planu 
działalności gospodarczo-finansowej i spo-
łeczno-kulturalnej na 2014 rok.

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

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

6.  Zakończenie Zebrania.

ZARZĄD
KATOWICKIEJ  
SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ

porzĄdeK obrad
zebrania oSiedLowego 

Wykres nr 1
Struktura wartości majątku trwałego kSm w 2013 roku

budynki i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej    264.897 tys. 

zł, tj. 92,21%

grunty własne i prawa 
wieczystego użytkowania 
19.939 tys. zł, tj. 6,94%

pozostałe środki trwałe (dźwigi 
i urządzenia) 2.438 tys. zł, tj. 

0,85%

Struktura wartości majątku trwałego KSM w 2013 roku
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a w szczególności – bieżące śledzenie 
i analizowanie projektowanych za-
pisów, opiniowanie i wnioskowanie 
zmian w tym zakresie, podejmowanie 
niezbędnych interwencji, itp.,

5. bieżącym monitorowaniem i analizo-
waniem warunków wykonawczych 
zakresu rzeczowego i finansowego 
zadań remontowych i modernizacyj-
nych, mających na względzie niez- 
będne oszczędności i minimalizację 
wydatków z funduszu remontowego 
(część „A” i część „B”).

Rok 2013, podobnie jak lata poprzednie, 
zapisał się niestety jako kolejny rok nie-
przychylnych dla spółdzielczości trendów 
w zakresie zmian legislacyjnych, a zwłasz-
cza dotyczącej nas sfery mieszkaniowej, 
podważających dorobek i dokonania wielu 
pokoleń spółdzielców oraz wypracowa-
nych przez nich zasad funkcjonowania 
organizacji spółdzielczych.

Zauważalne było również dalsze po-
stępujące pogarszanie się warunków 
prowadzenia działalności gospodar-
czej przez polskie spółdzielnie. Z tych 
względów nasza Spółdzielnia czynnie 

misję Nadzwyczajną ds. ustaw spół-
dzielczych wysłuchaniu publicznym 
dotyczącym tych projektów ustawowych 
oraz w konferencjach i spotkaniach z po-
słami obejmującymi tematykę istotną 
dla ruchu spółdzielczego i dla przyszłych 
uregulowań prawnych. 

Występujące w gospodarce krajowej, jak 
i lokalnej, niekorzystne zjawiska o kryzy-
sogennym charakterze powodowały ko-
nieczność permanentnego monitorowania 
wydatków działalności, podejmowania 
renegocjacji obowiązujących umów, jak 
również aktualizacji części regulaminów 
wewnętrznych Spółdzielni dostosowują-
cych je do zmieniającego się prawa wa-
runków gospodarczych.

Wiele dodatkowej pracy wymaga-
ło wprowadzenie od lipca br. Uchwały 
– podjętej przez Radę Miasta Katowi-
ce – na mocy znowelizowanej ustawy 
o utrzymaniu i porządku w gminach (zo-
bowiązywała ona gminy do utrzymania 
czystości i porządku na swoim terenie, 
w tym wyboru firm świadczących usłu-
gi związane z wywozem nieczystości, 
określenie dla wszystkich mieszkańców 
i zarządców nieruchomości wysokości 
opłat z tego tytułu, itp.). Mając na uwadze 

wania stanów zamieszkania w poszcze-
gólnych nieruchomościach i lokalach  
(a w ślad za tym druk nowych informacji 
o opłatach za lokale, itd.). 

Pomimo występowania w bieżącym dzia-
łaniu przytoczonych szczątkowo licznych 
niekorzystnych uwarunkowań zewnętrz-
nych i wewnętrznych naszej Spółdziel-
ni, udało się podsumować mijający rok 
relatywnie pozytywnymi wynikami, jak 
również odnotować zauważalną poprawę 
poziomu utrzymania zarządzanych przez 
Spółdzielnię zasobów mieszkaniowych. 

Roczne sprawozdanie finansowe Zarzą-
du, jak co roku, poddane będzie badaniu 
przez biegłych rewidentów księgowych 
wybranych przez Radę Nadzorczą KSM, 
a ich ocena znajdzie potwierdzenie wyda-
niem stosownej, wymaganej przepisami 
o rachunkowości, opinii wraz z raportem 
po zakończeniu badania. Dokumenty te 
zostaną przedstawione Spółdzielcom wraz 
z materiałami sprawozdawczymi przed 
Walnym Zgromadzeniem w I półroczu 
2014 roku.

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

I. Majątek trwały

Wartość majątku trwałego ogółem netto 
Spółdzielni na koniec 2013 roku wyniesie 
287.274 tys. zł, z czego przypada:
1)  na budynki i obiekty inżynierii lądowej 

i wodnej – 264.897 tys. zł, tj. 92,21%, 
2)  grunty własne i prawa wieczyste-

go użytkowania – 19.939 tys. zł, tj. 
6,94%, 

3)  pozostałe środki trwałe (dźwigi i urzą-
dzenia) – 2.438 tys. zł, tj. 0,85%. 

Przewagę w strukturze majątku trwa-
łego stanowią (zgodnie ze specyfiką dzia-
łalności Spółdzielni) budynki i budowle, 
z których większość to budynki miesz-
kalne wielorodzinne, a nadto pawilony 
wolno stojące, garaże, kotłownie lokalne 
i inne obiekty infrastruktury techniczno-
-użytkowej (parkingi, drogi, sieci, itd.). 
Stan majątkowy Spółdzielni nie obejmuje 
wartości nieruchomości (lokali i udziałów 
w częściach wspólnych), które aczkol-
wiek pozostają w zarządzie Spółdzielni, 
stanowią przedmiot odrębnej własności 
użytkowników tych lokali.

Ogółem w latach 2008-2013 nastąpiło 
zmniejszenie majątku trwałego Spółdzielni  
w sumie o 299.298 tys. zł – z czego 
w związku z procesem wyodrębniania 
własności lokali na rzecz poszczególnych 
członków o 251.452 tys. zł – ale nadal 
w administracji Spółdzielni pozostaje ma-
jątek trwały o wartości 538.726 tys. zł. 
Strukturę wartości majątku trwałego 
przedstawia wykres nr 1 na str. 1.

członkowie oczekujący - 653  
tj. 3,8%

członkowie zamieszkali -
14.977 tj. 86,7%

członkowie posiadający 
osobowość prawną i inni -

1.633 tj. 9,5%

Struktura członków KSM w 2013 roku (wg stanu na paździenik 2013 r.)

Wykres nr 2
Struktura członków kSm w 2013 roku  

(wg Stanu na październik 2013 r.)

przyłączyła się do akcji protestacyjnej  
m. in. do ogólnopolskiego protestu Spół-
dzielców Rzeczypospolitej Polskiej, któ-
rzy przekazali na ręce przewodzącego 
Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej d/s 
ustaw spółdzielczych posła na Sejm 
RP list protestacyjny przeciwko pro-
jektom ustaw, wskazując na zagroże-
nie w razie ich uchwalenia likwidacją 
polskiej spółdzielczości mieszkaniowej, 
skierowany wcześniej również do Mar-
szałka Sejmu, Premiera RP, Przewod-
niczących Klubów Parlamentarnych  
i Posłów na Sejm RP. 

Uczestniczyliśmy też, w czerwcu br. 
w zorganizowanym przez Sejmową Ko-

zadania, których realizacja ma docelowo 
doprowadzić do maksymalnej segregacji 
wszelkiego rodzaju odpadów, określo-
no zróżnicowane stawki opłat związane  
z liczbą osób zamieszkałych w lokalach, 
ale wszystkie stawki nawet przy pełnej 
segregacji odpadów w skutkach wywołały 
nie tylko znaczną podwyżkę dotychczaso-
wych kosztów związanych z wywozem nie-
czystości, lecz nadto poza uchwalonymi 
opłatami pozostał problem wywozu tzw. 
wielkich gabarytów, liści, itp. Tak więc 
w ich efekcie płacimy więcej za mniej-
szy zakres usług, a ponadto, w interesie 
mieszkańców, powstał nowy obowiązek 
nieustannego comiesięcznego aktualizo-
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(Ciąg dalszy na str. 4)

II. Sprawy członkowSkIe

W 2013 roku Spółdzielnia liczyła 17.263 
członków (w 2012 r. – 17.571 członków), 
a ponadto w rejestrach Spółdzielni figuruje 
jeszcze – pochodzących z zapisów w latach  

ne dalej „Centrum” przy wykorzystaniu 
również strukturalnie wyodrębnionych 
dla realizacji określonych zadań (usług) 
specjalistycznych oraz działających na 
wewnętrznym rozrachunku gospodarczym 
czterech Zakładów Celowych. 

koszty konserwacji, napraw i bieżących 
remontów (w zakresie finansowanym  
z funduszu remontowego część „B”) – wy-
niosą ogółem 101.861.885 zł, stanowiąc 
99,56% kosztów planowanych, natomiast 
na pokrycie tych kosztów naliczone wpły-
wy z opłat za lokale stanowią razem kwotę 
100.194.210 zł, (tj. 100,94% wpływów 
planowanych), co wskazuje, że roczne 
wpływy są niższe od poniesionych kosz-
tów o 1.667.675 zł. Należy wyjaśnić, 
że wykazana wysokość „wpływów” jest 
podawana zgodnie z obowiązującymi  
w gospodarce spółdzielczej przepisami – 
w wielkościach naliczonych, a nie w wyso-
kości wpływów rzeczywiście uzyskanych, 
bowiem w rachunkowości spółdzielni 
mieszkaniowych ma zastosowanie zasa-
da rachunkowości memoriałowej, a nie 
kasowej. Powyższe oznacza, iż po stronie 
„wpływów” nie uwzględnia się występu-
jących w opłatach za lokale zaległości 
i „niedopłat”. Wynik roku – skorygowany 
o naliczony i odprowadzony do budżetu 
państwa podatek dochodowy oraz pożytki 
z działalności gospodarczej Spółdziel-
ni, a także po uwzględnieniu bilansów 
otwarcia (sald) zamknie się nadwyżką 
w wysokości 3.797.380 zł (obliczonej 
także memoriałowo).

Strukturę kosztów i wpływów gos- 
podarki zasobami mieszkaniowymi 
ogółem - za rok 2013 prezentują gra-
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Liczba lokali mieszkalnych w osiedlach KSM w 2013 roku

Wykres nr 3
Liczba LokaLi mieSzkaLnych w oSiedLach kSm w 2013 roku

*/ nowe mieszkania z procesu inwestycyjnego br. (mieszkania w trakcie zasiedlania - budynki 
administrowane - przejściowo - przez Zakład Usług Parkingowych KSM) docelowo zostaną włą-
czone do osiedla Graniczna.

80-tych ubiegłego stulecia – 2.925 kan-
dydatów na członków KSM (w 2012 r. 
– 2.929 kandydatów). W bazie członkow-
skiej na przestrzeni 2013 roku odnotowa-
liśmy następujące zmiany: zmniejszenie 
stanu osobowego na skutek wystąpienia 
ze Spółdzielni, wykreślenia lub wyklu-
czenia 478 osób, powiększenie wsku-
tek przystąpienia do Spółdzielni nowych 
członków 170 osób (per saldo liczba 
członków zmniejsza się o 308).

Strukturę członków Spółdzielni 
w 2013 roku (stan na październik 
2013 r.) prezentuje wykres nr 2 na 
str. 2. 

III. GoSpodarka  
zaSobaMI MIeSzkanIowyMI

Zasoby mieszkaniowe Spółdzielni (łącz-
nie własne i mienie wyodrębnione pozo-
stające w zarządzie Spółdzielni z tytułu 
współwłasności), składają się z: 345 bu-
dynków mieszkalnych wielorodzinnych 
o 19.074 mieszkaniach, 3 domków jedno-
rodzinnych, 1.078 garaży wolno stojących 
i 28 wolno stojących pawilonów handlo-
wych. Zarządzanie i administrowanie 
zasobami prowadzone jest w oparciu o 17 
– wyodrębnionych organizacyjnie i eko-
nomicznie osiedli (16 administracji) oraz 
Centrum Zarządzająco-Usługowe, zwa-

Wykres nr 4
Struktura koSztów goSpodarki zaSobami mieSzkaniowymi kSm 

w 2013 roku

nakłady na remonty                  
i konserwację (finansowane       
z funduszu remontowego       

część "B")
18,32%

koszty eksploatacji  
52,03%

koszty energii cieplnej
29,65%

Struktura kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi KSM w 2013 roku

Liczbę mieszkań w poszczególnych 
osiedlach przedstawia powyżej wy-
kres nr 3.

koszty gospodarki zasobami miesz-
kaniowymi w 2013 roku, w skali całej 
Spółdzielni (łącznie wszystkie osiedla) 
obejmujące: koszty utrzymania i bieżącej 
eksploatacji nieruchomości, koszty zuży-
cia zimnej wody i odprowadzenia ścieków 
w lokalach i częściach wspólnych nieru-
chomości oraz koszty dostawy i zużycia 
ciepła i podgrzania wody w lokalach, także 

ficznie wykresy nr 4 powyżej i nr 5 
na str. 4. 

Sytuacja w poszczególnych częściach 
strukturalnych gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi w roku 2013 określona 
została na podstawie wykonania za trzy 
kwartały br. z doszacowaniem wielkości 
(odpowiednio) za IV kwartał br. przedsta-
wia się jak niżej:

1. eksploatacja podstawowa
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–– koszty i wpływy dotyczące eksploatacji 
zasobów mieszkalnych (bez kosztów 
ciepła i podgrzania wody): 

n  koszty poniesione – 52.993.690 zł, 
co odpowiada wykonaniu kosztów 
planowanych w 99,42%. Stanowią one 
52,03% kosztów gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi Spółdzielni,

n wpływy – 53.558.200 zł, tj. 98,90% 
wpływów planowanych,

n wynik netto po uwzględnieniu salda – 
nadwyżki z lat ubiegłych (B. O.) oraz 
odprowadzonego należnego budżetowi 
państwa podatku dochodowego i po-
żytków wynosi 2.208.620 zł.

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

Uszczegółowiona informacja o sytuacji 
ekonomicznej i wynikach działania osiedli 
jest prezentowana odrębnie – w sprawoz-
daniach opracowanych przez poszczególne 
kierownictwa osiedli i Rady Osiedlowe.

2. dostawa ciepła
–  koszty i wpływy dotyczące dostawy 

ciepła i podgrzania wody: 
n koszty – 30.206.730 zł, stanowią one 

29,65% kosztów gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi Spółdzielni,

n wpływy zaliczkowe – (do rozliczenia) 
–  30.361.820 zł (wysokość zaliczek 
wynika z indywidualnego zużycia cie-
pła w lokalach w poprzednim okresie 

rozliczeniowym i jest ustalana dla 
każdego lokalu odrębnie), 

n wynik statystyczny netto (różnica 
między kwotą wpłat zaliczkowych 
do rozliczenia i wysokością poniesio-
nych w roku kalendarzowym kosztów 
rzeczywistych – wg faktur) wynie-
sie za rok sprawozdawczy 155.090 
zł, zaś w rachunku ciągnionym,  
tj. uwzględniając B.O. oraz podatek 
dochodowy wynosi (-) 1.798.600 zł. 
– remonty

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

Gospodarka remontowa prowadzona 
była w oparciu o stosowne plany przyjęte 
przez właściwe statutowo organy Spół-
dzielni (Rady Osiedli, Rada Nadzorcza 
i Walne Zgromadzenie) i właściwe regu-
laminy wewnętrzne oraz w powiązaniu 
z obowiązującą dla całej Spółdzielni Stra-
tegią Ekonomiczną. Zakres finansowy 
i rzeczowy rocznych wydatków funduszu 
określiła Rada Nadzorcza na podstawie 
planów wycinkowych przyjętych przez 
Rady Osiedla, a zatwierdziło Walne Zgro-
madzenie. 

Realizacją remontów w Spółdzielni zaj-
mują się: 
n osiedla kSM – w granicach dyspozycji 

funduszem remontowym część „B” 

wpływy na remonty                    
i konserwacje (finansowane       
z funduszu remontowego       

część "B")
16,25%

wpływy na eksploatację 
53,45%

zaliczki na koszty ciepła
30,30%

Struktura wpływów (naliczonych) gospodarki zasobami mieszkaniowymi KSM w 2013 roku

Wykres nr 5
Struktura wpływów (naLiczonych) goSpodarki zaSobami 
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dochodowym i pożytkami za 2013 rok, z uwzgLędnieniem zaLegłości w opłatach za LokaLe 
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– gdzie tę część opłat miesięcznych 
w formie stawki odpisu na fundusz 
remontowy część „B” ustalają poszcze-
gólne Rady Osiedli w relacji do przy-
jętych osiedlowych planów wydatków 
remontowych, uczestniczące także 
w wyborze wykonawców tych prac  
i w odbiorach powykonawczych, 

n centrum zarządzająco-Usługowe 
– w zakresie gospodarowania fundu-
szem remontowym część „A” w ramach 
zakreślonych przez Walne Zgromadze-
nie w uchwale, uszczegółowionej dla 
konkretnego roku, wieloletniej Stra-
tegii Ekonomicznej. Stawkę odpisu 
na tę część funduszu remontowego 
w zakresie dotyczącym działań termo-
modernizacyjnych i modernizacyjnych 
uchwala najwyższy organ Spółdzielni, 
zaś w części odnoszącej się do tzw. 
działań energooszczędnych – Rada 
Nadzorcza. Wysokość stawki dotyczą-
ca działań termomodernizacyjnych 
pozostaje na niezmienionym poziomie 
od stycznia 2004 roku, a dotycząca 
działań energooszczędnych od lipca 
2001 roku – przy ogólnym wzroście 
wszystkich kosztów. Dobór wyko-
nawców prowadzony jest w oparciu 
o przetargi i wybór ofert organizowane 
przez Zarząd, a przeprowadzony przez 
wieloosobową Komisję Przetargową 
Spółdzielni. Poprawność i efektywność 
przeprowadzonych procedur prze-
targowych podlega corocznej ocenie 
Rady Nadzorczej KSM, a także jest 
kontrolowana w toku okresowych lu-
stracji zewnętrznych.

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

trum” przedstawiciele administracji i Rad 
Osiedli. 

W roku 2013:
–  koszty i wpływy dotyczące funduszu 

remontowego część „b” 
n koszty poniesione – ogółem 18.661.465 

zł, co odpowiada wykonaniu kosztów 
planowanych w 92,14%,

n wpływy – ogółem (wg naliczeń) 
16.274.190 zł, tj. 98,66% wpływów 
planowanych, 

n wynik finansowy roku na funduszu re-
montowym część „B” (na koniec 2013 
roku) wynosi (-) 2.387.270 zł, nato-
miast liczony w rachunku ciągnionym 
wynosi 3.387.350 zł; jest to jednak 
wartość teoretyczna (wynikająca z za-
sady rachunkowości memoriałowej), 
bo weryfikuje ją poziom zaległości 
w opłatach. 

–  koszty i wpływy dotyczące funduszu 
remontowego część „a”

n koszty poniesione – ogółem 25.146.530 
zł, co odpowiada wykonaniu kosztów 
planowanych w 83,34%,

n wpływy – ogółem 25.185.314 zł, tj. 
82,57% wpływów planowanych, 

n wynik finansowy roku na funduszu re-
montowym część „A” (na koniec 2013 
roku) wynosi 38.784 zł, natomiast li-
czony w rachunku ciągnionym wynosi 
(-) 3.428.125 zł.

Z funduszu remontowego część „A” 
finansowane były prace wynikające dla 
roku 2013 ze Strategii Ekonomicznej 
oraz zatwierdzonego na ten rok planu 
remontów, a w szczególności: moderniza-
cja istniejących dociepleń i modernizacja 
infrastruktury, remonty c. o., niezbędna 
wymiana wodomierzy (finansowanych do 
100% kosztów) oraz w formie częściowe-
go dofinansowania – remonty kapitalne 

dźwigów w budynkach i wymiana stolarki 
okiennej w mieszkaniach jeszcze niektó-
rych osiedli. Uwzględniono tu po stronie 
wydatków także założoną w planie spłatę 
wymagalnych w tym okresie rat kredy-
towych (związanych z finansowaniem 
robót zrealizowanych w osiedlach w latach 
minionych) ze środków tego funduszu. 

Nakłady na remonty kapitalne i mo-
dernizacje finansowane z funduszu 
remontowego część „A” oraz źródła 
wpływów na ten fundusz w 2013 roku 
przedstawia obok tabela nr 1.

IV. zaleGłoścI w opłatach  
I wIndykacja

należnoścI SpółdzIelnI

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

Zaległości w 2013 roku oscylują w wy-
sokości 11 mln zł. W stosunku do ana-
logicznego okresu roku poprzedniego 
następuje, mimo intensyfikacji działań 
windykacyjnych, wzrost zaległości w opła-
tach, co po części jest w naszej ocenie 
konsekwencją wpływu niekorzystnych 
zjawisk gospodarczych na kondycję finan-
sową budżetów domowych wielu zamiesz-
kujących w naszych zasobach rodzin. 
Wskaźnik zaległości w opłatach liczony  
w stosunku do wpływów memoriałowych 
w 2013 roku przekracza 8%. 

W 2013 roku wykorzystywano na bie-
żąco różnorodne prawnie dozwolone in-
strumenty windykacji należności oraz 
działania na drodze wewnątrzspółdzielczej 
(Rady Osiedli, Zarząd i Rada Nadzorcza), 
a także zewnętrzne formy dochodzenia 
należności prowadzone na zlecenie Spół-
dzielni przez wyspecjalizowane firmy win-
dykacyjne. 

W okresie od 1. 01. 2013 roku do 31. 
10. 2013 roku w ramach działań zmierza-
jących do poprawy sytuacji na odcinku 
dochodzenia należności:
n wysłano 4.408 wezwań do zapłaty,
n odbyto dotychczas 10 posiedzeń Za-

rządu, na które zaproszono 386 za-
dłużonych członków,

n wszczęto ogółem 354 sprawy, w tym 283 
pozwy o zapłatę za lokal, a 21 pozwów  
o eksmisję z lokalu, 

n ponadto wszczęto 8 postępowań sądo-
wych o stwierdzenie nabycia spadku 
w celu ustalenia osób zobowiązanych 
do uiszczenia opłat za lokale, a także 
12 innych spraw dotyczących najmu 
terenu, stwierdzenia zasiedzenia nie-
ruchomości przez Spółdzielnię, wezwa-
nia do uregulowania stanu prawnego 
nieruchomości, zawezwania do próby 
ugodowej, wniosków o wpis do ksiąg 

tabela nr 1
wykonanie funduSzu remontowego część „a” za  2013 rok

L.p. Fundusz remontowy część "A" j.m. Plan na 2013 
rok

Wykonanie za 
2013 rok

% wykonania 
planu

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Wpływy, w tym: zł 30 502 000 25 185 314 82,57%
z działalności gospodarczej (80% nadwyżki Zakładów Celowych) " 78 610 0
odpis na fundusz termomodernizacyjny      1,22 zł/m2 " 13 505 000 13 505 000
działania energooszczędne                           0,34 zł/m2 " 4 100 200 4 100 000
jednorazowe wpłaty z tyt. przydziału lokali " 4 000 1 500
odpłatność za podzielniki radiowe " 530 000 530 000
przesunięcie śr. finan. do fund. rem. część "A" " 2 271 500 2 268 094
odpłatność za wodomierze i ciepłomierze " 600 000 600 720
spłata zadłużenia " 120 000 180 000
płatności odroczone III strona finansowania " 9 292 690 4 000 000

2. Wydatki, w tym: zł 30 172 800 25 146 530 83,34%
remont dźwigów " 955 000 702 020

wymiana sieci ciepłowniczej i modernizacja urządzeń grzewczych ZC " 6 081 500 2 036 680
modernizacja ociepleń " 17 287 900 17 008 400
stolarka okienna " 15 000 15 000
spłata kosztów podzielników kosztów ogrzewania (1/10 kosztów) " 548 670 564 850
opłata skarbowa, audyty, dokumentacja, opłaty za wpis do ksiąg " 276 000 27 300
spłata kredytów wraz z kosztami obsługi, prowizji i odsetek od 
kredytów termomodern. " 4 405 950 4 010 940
montaż uzupełniający wodomierzy " 0 26 790
wentylacja " 602 780 716 850
niedobór Zakładów Celowych " 0 37 700

3. Wynik roku " 329 200 38 784 11,78%

4. 1.01.2013 r. " -3 466 909 -3 466 909

5. Wynik roku  z B.O. " -3 137 709 -3 428 125
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wieczystych i Krajowego Rejestru 
Sądowego, zgłoszenia wierzytelności 
Spółdzielni w postępowaniu upadło-
ściowym, skargi na interpretację pra-
wa podatkowego, 

n uzyskano łącznie 238 nakazów zapłaty, 
bądź wyroków w sprawach o zapłatę,  
z czego 152 orzeczenia zostały wyda-
ne w sprawach wszczętych w 2013 
roku, a 86 orzeczeń dotyczyło spraw 
z roku ubiegłego,

n w sprawach o eksmisję z loka-
lu uzyskano 4 wyroki w sprawach 
wszczętych w 2013 roku i 4 wyroki 
w sprawach wszczętych w roku ubie-
głym,

n skierowano do egzekucji komorni-
czej 200 wniosków o wyegzekwowa-
nie należności zasądzonych na rzecz 
Spółdzielni w latach 2012-2013; jed-
nocześnie zostały wszczęte egzekucje 
z własnościowego prawa do lokalu 
mieszkalnego lub lokalu stanowiące-
go odrębną własność w stosunku do 
102 dłużników; odzyskano łącznie 34 
mieszkania od dłużników, w stosunku 
do których zostały wydane wyroki eks-
misyjne,

n przesłano do Urzędu Miasta Katowice 
364 wezwania do zapłaty odszkodo-
wania za niedostarczenie lokali socjal-
nych na kwotę 709.530 zł – zawarto 
307 ugod na kwotę 584.060 zł,

n spółdzielnia potwierdziła 533 wnioski 
do Urzędu Miasta o pomoc finansową 
dla konkretnych mieszkańców w for-
mie dodatków mieszkaniowych (pomoc 
taką otrzymało 425 mieszkańców na 
łączną kwotę 1.033.086 zł), w sytu-
acjach uzasadnionych nasza Spół-
dzielnia wyraziła zgodę na ratalną 
spłatę zadłużeń dla 429 osób.

V. InweStycje
 
Notowany w kraju już od kilku lat regres 

na rynku mieszkaniowym – utrzymujący 
się również w roku 2013 – spowodował, iż 
Spółdzielnia nasza kontynuowała zaleco-
ną przez Radę Nadzorczą politykę spowol-
niania procesów przygotowania i realizacji 
części planowanych inwestycji, stosując 
w zakresie tych zamierzeń inwestycyjnych 
przygotowanie tzw. „bezkosztowe” (czyli 
beznakładowe lub niskonakładowe). Po-
wyższe dotyczy także części inwestycji, 
co do których przygotowanie i realizację 
limitowały występujące – niezależnie od 
Spółdzielni – uwarunkowania zewnętrzne, 
uniemożliwiające ich szybką realizację.

Realizując założenia dotyczące spowol-
nienia procesu przygotowania inwestycji 
w zakresie związanym z opracowaniem 
(warunkującej przyszłe pozwolenia na 
budowę) dokumentacji, kierowano się 
ponadto racjonalnymi przesłankami praw-
no-technicznymi, wynikającymi m.in. 

z ograniczoności okresu ważności doku-
mentacji, ważności warunków dostawy 
podstawowych mediów, itp., jako, że po 
wznowieniu starań o nowe uzgodnienia 
branżowe – w przyszłości mogą być poda-
ne zupełnie inne uwarunkowania, a także 
w przypadku wyprzedzającego zawarcia 
z gestorami mediów konkretnych umów 
i braku możliwości ich dotrzymania przez 
inwestora (np. w zakresie terminów dla 
tych mediów) mogłyby skutkować nieko-
rzystnymi konsekwencjami finansowymi. 
Powyższe obawy i przesłanki prawne po-
wodujące, że dokumentacja teoretycznie 
ważna 3 lata (okres ważności pozwolenia 
na budowę) może się wcześniej zdezaktu-
alizować – są dodatkowym argumentem 
na rzecz zasadności przyjętej polityki 
w tym zakresie i jej kontynuowania rów-
nież w roku 2013.

Z planowanych na rok 2013 efektów 
mieszkaniowych zrealizowano 127 miesz-
kań oraz 128 miejsc postojowych w gara-
żach podziemnych w ramach inwestycji 
rekreacyjna dolina „Mały Staw”, które 
obecnie znajdują się w fazie zagospoda-
rowywania. Uzyskano również Decyzję 
Prezydenta Miasta Katowic zatwierdzającą 
projekt techniczny i udzielającą pozwole-
nie na budowę zespołu mieszkalno-usłu-
gowego w ramach inwestycji rekreacyjna 
dolina „duży Staw”.

Spółdzielnia pełniła również funkcję 
inwestora zastępczego w procesie przy-
gotowania odcinka drogi niezbędnego dla 
skomunikowania zabudowy mieszka-
niowej „Małego i Dużego Stawu” z drogą 
publiczną. W ramach współpracy z Urzę-
dem Miasta opracowano kompleksową 
dokumentację projektową drogi KD 1/2 
oraz uzyskano Decyzję Prezydenta Miasta 
Katowic zatwierdzającą projekt i udzie-
lającą pozwolenie na jej budowę, co było 
niezbędne dla rozpoczęcia realizacji przez 
właściwego inwestora Miasto Katowice, 
bowiem Miasto Katowice jest inwestorem 
bezpośrednim tejże drogi).

W ramach „bezkosztowego” przygotowa-
nia inwestycji w roku 2013 uzyskano m. 
in. decyzję nr 278/2013 o warunkach za-
budowy dla parkingu wielopoziomowego (z 
częścią handlowo-biurową) w rejonie ulic 
Podhalańskiej i Bohaterów Monte Cas-
sino, która umożliwia przeprowadzenie 
podziału geodezyjnego w celu wydzielenia 
z zasobów miasta terenu niezbędnego 
do pozyskania przez KSM dla realizacji 
tej inwestycji.

Należy podkreślić, że spowalnianie 
i ograniczanie w roku 2013 realizacji 
planowanych zakresów rzeczowych in-
westycji było także przyjętą przez Radę 
Nadzorczą i Zarząd realizacją suge-
stii Lustratora Regionalnego Związku 
Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszka-
niowej, w zakresie bieżącego monitoro-
wania sytuacji na rynku mieszkaniowym  
i podejmowania działań mających na celu 
zminimalizowanie ryzyka ekonomicznego 

planowanych inwestycji. W świetle przed-
stawionych zaleceń – proces przygoto-
wania nowych inwestycji został czasowo 
spowolniony, lecz w takim zakresie, iż 
w każdej chwili w interesie Spółdzielni 
działania przygotowawcze mogą zostać 
podjęte i zintensyfikowane.

VI. dzIałalność GoSpodarcza

Na przestrzeni roku sprawozdawczego 
na potrzeby obsługi technicznej mająt-
ku Spółdzielni i szeroko rozumianego 
pośrednictwa w obrocie lokalami funk-
cjonowały cztery Zakłady Celowe wyod-
rębnione gospodarczo i ekonomicznie 
(w oparciu o wewnętrzny rozrachunek 
gospodarczy, lecz bez osobowości praw-
nej), są to: Serwis techniczny, zakład 
ciepłowniczy, zakład Usług parkingo-
wych i Mieszkaniowe biuro pośrednic-
twa. Łączny wynik rocznej działalności 
zakładów zamknie się wprawdzie (po 
uwzględnieniu podatku dochodowego) 
niedoborem w wysokości (-) 37.700 zł – 
przy rocznych kosztach funkcjonowania 
zakładów w wysokości 12.771.400 zł 
i wartości zrealizowanych usług (sprze-
daży) w wysokości 12.771.250 zł. Wynik 
ten wymaga skomentowania, bowiem nie 
świadczy o nieopłacalności ich działal-
ności dla Spółdzielni. Decydujący wpływ 
na uzyskany wynik ma saldo finansowe 
działalności Mieszkaniowego Biura Po-
średnictwa (bowiem pozostałe Zakłady 
Celowe uzyskają wyniki dodatnie), które-
mu ze względu na uwarunkowania ryn-
kowe udało się w roku 2013 zrealizować 
założony program finansowy związany 
ze sprzedażą nowych mieszkań, głównie 
z powodu realizowanej przez banki polity-
ki ograniczenia dostępności do kredytów 
mieszkaniowych dla potencjalnych i real-
nych klientów Biura, tylko w części. Przy 
braku dostatecznych środków własnych 
był to najczęstszy powód wycofywania 
się klientów Biura z zamierzonych, jak 
i uzgodnionych wcześniej transakcji za-
kupu lokali. W koszty działalności Biura 
zarachowane jest wydawanie „Wspólnych 
Spraw”. Podkreślić również należy, że 
wynik Biura – wskutek obowiązujących 
przepisów – nie zawiera pełnego i zrealizo-
wanego finansowego efektu pośrednictwa 
mieszkaniowego w zakresie dotyczącym 
prowadzonej działalności statutowej Spół-
dzielni, a obejmującej zbywanie lokali 
spółdzielczych, rozliczanych na funduszu 
zasobowym (mającej odzwierciedlenie 
w zwiększeniu majątku Spółdzielni). Po-
wyższe sprawia, iż uzyskany przez Biuro 
wynik z działalności bieżącej nie oznacza 
jego negatywnego wpływu na gospodar-
kę Spółdzielni.

Udział poszczególnych Zakładów 
Celowych w sprzedaży ogółem w 2013 
roku przedstawiono na wykresie nr 
7 na str. 7.
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(Dokończenie na str. 8)

VII. InforMacja o pracy  
zarządU I centrUM  

zarządzająco-USłUGoweGo
katowIckIej SpółdzIelnI  

MIeSzkanIowej

W okresie od 1. 01. 2013 roku do 31. 10. 
2013 roku Zarząd Spółdzielni pracował  
w składzie:
n mgr krystyna piasecka – Prezes Za-

rządu, Dyrektor Spółdzielni,
n mgr Urszula Smykowska – Zastępca 

Prezesa Zarządu, Zastępca Dyrektora 
ds. Ekonomiczno-Księgowych Głów-
ny Księgowy,

n mgr zbigniew olejniczak – Zastępca 
Prezesa Zarządu, Zastępca Dyrektora 
ds. Gospodarki Zasobami Spółdzielni.

Obowiązki Zarządu wynikające z posta-
nowień Statutu KSM były wykonywane 
na bieżąco. Zarząd odbył 56 protokoło-
wanych posiedzeń i podjął 375 uchwał.

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

Na posiedzeniach Zarządu rozpa-
trywane były również zagadnienia 
dotyczące inwestycji (10 razy), gos- 
podarki zasobami mieszkaniowymi 
i działalności osiedli oraz współpracy  
z samorządem osiedlowym (17 razy), 
zadłużeń w opłatach za lokale (comie-
sięcznie, w tym 10-krotnie bezpośred-
nich spotkań z dłużnikami), remontów 
kapitalnych i modernizacji zasobów 
(7 razy), działalności społeczno-kultu-
ralnej i oświatowej (10 razy), wyników 
wewnętrznych i zewnętrznych kontroli 
działalności Spółdzielni (5 razy), spraw 
pracowniczych i socjalnych (10 razy), 
zmian w regulaminach wewnętrznych, 
spraw organizacyjnych, skarg i wnio-
sków i inne. Ponadto Zarząd uczestni-
czył we wszystkich posiedzeniach Rady 

Nadzorczej, jak również w Zebraniach 
Osiedlowych oraz we wszystkich trzech 
częściach Walnego Zgromadzenia KSM 
odbytego w maju 2013 roku. 

W okresie sprawozdawczym wydano 
łącznie 9 zarządzeń wewnętrznych, 1 
aneks do zarządzenia, 1 pismo okólne 
i 7 poleceń. 

Na przestrzeni roku wg aktualnych na 
datę przygotowania informacji do Spół-
dzielni wpłynęło (do dnia 14. 11. br.) 
21.580 pism i podań oraz 9.470 faktur 
i rachunków zewnętrznych. Obok bieżącej 
działalności gospodarczej i merytorycz-
nej Zarząd i Kierownicy Osiedli (którzy 
wyposażeni zostali przez Zarząd w odpo-
wiednie pełnomocnictwa) reprezentowali 
Spółdzielnię na zewnątrz w konferencjach, 
seminariach, spotkaniach i naradach 
tematycznych, w tym z władzami woje-
wództwa i miasta, a także uczestniczyli 
przy sporządzaniu aktów notarialnych 
dotyczących przenoszenia własności lokali 
na odrębną własność członków, ustana-
wiania nowych terminów użytkowania 
wieczystego działek, nabywania i zby-
wania nieruchomości, regulacji spraw 
terenowych i wieczystoksięgowych.

Współpraca z Radami Osiedli, stosownie 
do wieloletniej i sprawdzonej praktyki lat 
minionych, utrzymywana była nie tylko 
za pośrednictwem protokołów i pism, ale 
także przez bezpośrednie (na wniosek 
zainteresowanych Osiedli) uczestnic-
two przedstawicieli Zarządu Spółdzielni 
w posiedzeniach Rad Osiedli, bądź  ze 
względu na inne okoliczności, roboczych 
spotkaniach Zarządu z Radami Osiedli. 

Kontynuowane było wydawanie wła-
snego miesięcznika „Wspólne Sprawy”  
– dostarczanego nieodpłatnie członkom – 
mieszkańcom Spółdzielni. Praca kolegium 
redakcyjnego była prowadzona społecznie, 
a tematyczne artykuły członków Zarządu  
i pracowników Spółdzielni, a także człon-
ków Rady Nadzorczej opracowywane bez-
płatnie. Koszty wydawnictwa częściowo 
finansowane były z wpływów uzyska-

nych od reklamodawców, ale w głów-
nej mierze obciążały koszty działalności 
Biura Pośrednictwa Mieszkaniowego 
jako wydawnictwa o charakterze mar-
ketingowo-informacyjnym dla członków 
i mieszkańców KSM.

W ocenie zewnętrznej na przestrzeni 
2013 roku za swą działalność Spółdzielnia 
nasza została uhonorowana prestiżowymi 
wyróżnieniami, a wśród nich:
n  I miejscem w województwie śląskim 

w programie „Dobra Spółdzielnia 
2013” organizowanym przez Redak-
cję Magazynu Gospodarczego Strefa 
Biznesu Dziennika Gazeta Prawna, 

n  tytułem GRAND PRIX programu „Do-
bra Spółdzielnia 2013” w ogólnopol-
skim rankingu najlepszych spółdzielni 
mieszkaniowych organizowanym przez 
Redakcję Magazynu Gospodarcze-
go Strefa Biznesu Dziennika Gaze-
ta Prawna,

n  tytułem „Symbol Polskiej Spół-
dzielczości Mieszkaniowej 2013” 
w kategorii „Symbol Nowoczesnego 
Mieszkania” w konkursie organizo-
wanym przez „Monitor Rynkowy”  
(za m. in. inwestycję „Mały Staw”),

n  tytułem „Lider Rozwoju Regio-
nalnego 2013” w programie wize-
runkowym prowadzonym przez 
Polską Agencję Przedsiębiorczości 
wraz z Forum Przedsiębiorczości  
w Dzienniku Gazecie Prawnej.

VIII. fUndUSze  SpółdzIelnI

1.  Fundusze podstawowe – własne (bez 
funduszu udziałowego) obejmują fun-
dusz zasobowy i wkładów. Wartość 
funduszy własnych na przestrzeni lat 
(podobnie jak majątku trwałego) ulega 
ciągłemu zmniejszeniu, co także jest 
bezpośrednim skutkiem postępują-
cego wyodrębnienia praw do lokali. 
Prognozowany stan funduszy podsta-
wowych netto w 2013 roku wyniesie 
289.838 tys. zł, co oznacza ich zmniej-
szenie w stosunku do roku ubiegłego  
o kwotę 5.892 tys. zł, tj. 2,0%.

2.  Fundusze celowe Spółdzielni, w skład 
których wchodzą: fundusz interwen-
cyjny, fundusz inwestycyjny, fundusz 
gruntów oraz omówiony wcześniej, 
fundusz remontowy składający się 
z dwóch części „A” oraz części „B” uzy-
skały – poza funduszem remontowym 
część „A” (wynik „narastający”) – salda 
dodatnie, potwierdzając skuteczność 
zintegrowanych wysiłków podejmowa-
nych w tym kierunku przez Zarząd, 
Radę Nadzorczą i Rady Osiedlowe. 

IX. dzIałalność Społeczna, 
ośwIatowa I kUltUralna

Funkcje i zadania działalności społecz-
nej, oświatowej i kulturalnej realizowane 

Zakład Ciepłowniczy
58,49%

Serwis Techniczny
22,38%

Zakład Usług Parkingowych
6,42%

Mieszkaniowe Biuro 
Pośrednictwa

12,71%

Struktura udziału sprzedaży usług poszczególnych Zakładów Celowych KSM 
w ich sprzedaży ogółem w 2013 roku

Wykres nr 7
Struktura udziału Sprzedaży uSług  

poSzczegóLnych zakładów ceLowych kSm  
w ich Sprzedaży ogółem w 2013 roku
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były na mocy uchwał właściwych organów 
samorządowych Spółdzielni uściślonych 
dla 2013 roku i mających zastosowanie 
dla wszystkich naszych placówek tere-
nowych, jak i Działu Społeczno-Kultural-
nego, organizującego w strukturze KSM 
imprezy o zasięgu ogólnospółdzielczym. 

Kluby spółdzielcze zlokalizowane w osie-
dlach: Centrum I, Gwiazdy, Giszowiec, 
Zawodzie, im. ks. P. Ściegiennego i im. J. 
Kukuczki – licząc do końca br. zorganizu-
ją ponad 680 imprez, w tym o charakterze 
artystycznym, prozdrowotnym, literackim, 
rekreacyjnym i turystycznym. Ponadto 
w placówkach na bieżąco przeprowadzane 
są zajęcia edukacyjne, kulturalne i rucho-
we, w formie sekcji, kół zainteresowań, 
grup językowych i zespołów tematycznych 
w liczbie 71 form, w których udział wzięło 
ponad tysiąc osób.

W Osiedlach, na terenie których nie 
funkcjonują kluby spółdzielcze, zrealizo-
wanych zostało lub będzie wykonanych 
do końca 2013 roku (samodzielnie lub 
we współpracy z lokalnymi partnerami 
oświatowymi czy kulturalnymi) łącznie 
około 65 imprez, w których uczestniczyło 
ponad 2.300 uczestników, a w ramach 
działalności ogólnospółdzielczej około 
30 imprez. W liczbie tej mieszczą się  
4 imprezy o zasięgu wojewódzkim, które 
miały miejsce:
n  w Siewierzu w dniu 8 czerwca br. – 

Piknik Osób Niepełnosprawnych,
n  w Mikołowie w dniu 29 czerwca br. 

- w ramach obchodów Międzynarodo-
wego Dnia Spółdzielczości – Przegląd 
Spółdzielczych Zespołów Artystycz-
nych,

n  w Śląskim Parku w Chorzowie w dniu 
24 sierpnia br. – bieg na dystansie 10 
km o Puchar Prezesa Zarządu KSM,

n  na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej 
w dniu 14 września br. – Rodzinny 
Złaz Mieszkańców Osiedli Spółdziel-
czych Województwa Śląskiego.

Ogółem według przewidywań w ponad 
850 formach i imprezach do końca 2013 
roku czynne uczestnictwo dotyczy ponad 
19 tys. osób. Przewiduje się, że w skali 
Spółdzielni na organizację powyższych 
działań wpływy w bieżącym roku zamkną 
się kwotą 1.464 tys. zł przy wydatkach 
w wysokości 1.334 tys. zł.

Działania społeczne są prowadzo-
ne również przez Fundację KSM oraz 
Stanowisko ds. pomocy członkom 
i wolontariatu. Ogniskują się one od 
kilku lat głównie wokół problematyki  
z zakresu: chorób wieku starszego, zabu-
rzeń psychosomatycznych, niewydolności 
finansowo-bytowej, kwestii dotyczących 
opieki udzielanej w specjalistycznych 
ośrodkach, a także wywołujących reak-
cje motywacyjne i aktywizujące osoby 
w ich jednostkowych potrzebach życio-
wych. Działania społeczne prowadzone na 
przestrzeni bieżącego roku obejmowały 

także czynności wspierające mieszkań-
ców Spółdzielni w sprawach związanych 
z działalnością instytucji i organizacji 
powołanych ustawowo lub celowo do 
udzielania pomocy i opieki społecznej. 

X. kontrole

W 2013 roku Spółdzielnia kontrolowa-
na była przez następujące zewnętrzne 
organy kontrolne:
n  Państwowy Powiatowy Inspektor Sa-

nitarnyw Katowicach, który przepro-
wadził 20 kontroli, w tym 13 kontroli 
w osiedlach (w zakresie oceny przygo-
towania i przebiegu akcji deratyzacji 
oraz oceny stanu sanitarnego nieru-
chomości budynkowych i posesji) oraz  
7 kontroli w zakresie dotyczącym go-
spodarki odpadami komunalnymi,

n  Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji 
Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy  
w Katowicach, którego zakres kon-
trolny obejmował techniczne bezpie-
czeństwo pracy podczas wykonywania 
prac w pawilonie handlowym przy al. 
Roździeńskiego 203,

n  Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Katowicach, który 
przeprowadził oględziny stanu tech-
nicznego budynku przy ul. Szeligie-
wicza 6 w Katowicach,

n  Urząd Miasta Katowice Wydział Za-
rządzania Kryzysowego przeprowadził 
kontrolę problemową w zakresie reali-
zacji zadań obrony cywilnej w KSM,

n  Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu 
Skarbowego w Sosnowcu – w zakre-
sie wywiązywania się z obowiązków 
wynikających z przepisów prawa po-
datkowego: w podatku CIT – podatek 
od osób prawnych za okres 1. 01. 
2009 - 31. 12. 2009 r., a nadto prze-
prowadził sprawdzenie całokształtu 
działalności gospodarczo-finansowej 
Spółdzielni w tym okresie,

n  Regionalny Związek Rewizyjny w Ka-
towicach – lustracja pełna z zakresu 
całokształtu działalności gospodarczo-
-finansowej KSM za lata 2010-2012 
(w toku).

Kontrole wewnętrzne wynikające z rocz-
nego planu przeprowadzone w roku 
2013 dotyczyły:
n  całokształtu działalności placówki spo-

łeczno-kulturalnej i oświatowej – Klub 
„Józefinka”, Klub „Pod Gwiazdami”,

n  prawidłowości zasad ustalania i eg-
zekwowania należności wynikających 
z ustawowych praw do służebności 
drogi dojazdowej do garaży wolno sto-
jących zarządzanych przez Zakład 
Usług Parkingowych,

n  całokształtu działalności Administra-
cji Osiedli: Centrum I, Murcki, im. 
Zgrzebnioka,

n  czynności sprawdzających sposób 
realizacji zaleceń i uwag wynikających 
z kontroli wewnętrznych przeprowa-

dzonych w administracjach osiedlo-
wych w latach 2011-2012.

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

misji Inwentaryzacyjnej KSM,
n  współdziałała z biegłymi sądowymi 

w działaniach sprawdzających zleco-
nych przez sąd – w celu przygotowa-
nia opinii dla potrzeb toczących się 
spraw sądowych,

n  na bieżąco – koordynowała sporzą-
dzanie materiałów sprawozdawczych 
przygotowywanych przez służby Spół-
dzielni poprzez elektroniczny portal 
sprawozdawczy dla Głównego Urzędu 
Statystycznego, jak też za pośrednic-
twem Działu ds. informatyki, informa-
cji aktualizujących strony internetowe 
KSM, 

n  uczestniczyła w szkoleniach i spotka-
niach podnoszących kwalifikacje za-
wodowe oraz uzupełniających wiedzę 
w zakresie powierzonych zadań.

 Na przestrzeni 2013 roku w Spółdzielni 
odnotowano wpływ: 
n  57 skarg i wniosków,
n  23 pism związanych z zakłócaniem 

spokoju i nieprzestrzegania Regula-
minu porządku domowego, poprzez 
sąsiadów i inne osoby,

n  25 pism zakwalifikowanych jako in-
terwencje w określonych sprawach. 

Przedstawiając niniejsze sprawozdanie, 
Zarząd składa podziękowanie wszystkim, 
którzy przyczynili się do niezakłóconej 
bieżącej pracy Spółdzielni, do realizacji 
omówionych i przedstawionych w nim 
zadań, do pozytywnego postrzegania 
Spółdzielni oraz uzyskanych wyróżnień. 
Zwłaszcza zaś szczególne podziękowania 
Zarząd kieruje do działaczy wszystkich 
organów samorządowych Spółdzielni, 
którzy na bieżąco, sprawując funkcje 
nadzorczo-kontrolne, przyczyniają się do 
doskonalenia pracy Zarządu Spółdzielni 
i lepszych wyników działania Katowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. Podziękowa-
nie przekazujemy także pracownikom 
Spółdzielni za ich rzetelną pracę na rzecz 
społeczności spółdzielczej i tym wszystkim 
Członkom, którzy aktywnie włączają się 
w rozwiązywanie codziennych problemów 
Spółdzielni poprzez bezpośrednie dzia-
łania i dbałość o wspólne mienie, bądź 
słuszną, lecz kulturalną krytykę zauwa-
żonych niedociągnięć i nieprawidłowości 
oraz konstruktywne wnioski.

Katowice, listopad 2013 rok
zarząd
katowIckIej SpółdzIelnI 
MIeSzkanIowej
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Sprawozdanie z dziaŁaLnoŚCi rady  
oSiedLa iM. KS. p. ŚCiegiennego w roKU 2013
Rada Osiedla prowadziła w omawianym okre-

sie działalność w niezmienionym, następu-
jącym składzie:

1. TADEuSZ  NOWAK – Przewodniczący.
2. JErzy SyrKIEWICz – Zastępca Przewod-

niczącego i Przewodniczący Komisji Ekono-
micznej.

3. ANTONI SKOWRON – Zastępca Prze-
wodniczącego i Przewodniczący Komisji 
Społeczno-Kulturalnej

4. JÓZEf GÓRAL – Sekretarz i Przewodni-
czący Komisji Rozjemczej. 

5. Hanna zaborowska – Przewodnicząca Ko-
misji Gospodarki Zasobami Spółdzielni. 

6. JANINA BARWIch  – Członek Rady Osie-
dla. 

7. MONIKA PIÓREcKA-KAROLAK – Czło-
nek Rady Osiedla.

8. MARIA  STRycZEK – Członek Rady Osie-
dla.

9. DANuTA  SZcZEPANIAK – Członek 
Rady Osiedla.

10. MAŁGORZATA SZANIEWSKA – Członek 
Rady Osiedla.

11. WOJcIEch DZIARMAGA – Członek 
Rady Osiedla.

Rada Osiedla odbyła w tym roku, z wyłączeniem  
2-miesięcznej przerwy wakacyjnej w lipcu i sierp-
niu, 16 protokołowanych posiedzeń, na których 
podjęto 13 uchwał m. in. w sprawach:

n korekty planu rzeczowo-finansowego re-
montów Osiedla na rok 2013, wynikającej 
z konieczności wykonania robót awaryjnych,  
a w konsekwencji przeniesienia niektórych 
robót z planu 2013 na następny rok,

n korekty planu finansowego w niektórych po-
zycjach eksploatacji, m. in. z uwagi na nowe 
zasady odpłatności za wywóz śmieci,

n nowych stawek opłat za dzierżawę terenu oraz 
najem pomieszczeń,

n dodatkowej opłaty od lokali mieszkalnych, 
w których prowadzona jest działalność go-
spodarcza,

n odpłatności za wynajem  pomieszczeń w Klu-
bie „Józefinka”.

Rada podejmując uchwały w sprawie podwyż-
szenia niektórych opłat kierowała się potrzebą: 
n urealnienia stawek za najem pomieszczeń, 

gdyż nie były one podnoszone od 2008 roku, 
n urealnienia stawek opłat na dzierżawę terenu 

na ogródki przydomowe, 
n sprawiedliwego i zrównoważonego obciąża-

nia mieszkańców kosztami w zależności od 
uzyskiwanych pożytków,

n zapewnienia dodatkowych wpływów dla po-
krycia kosztów eksploatacji Osiedla ze źródeł, 
które do tej pory nie w pełni je ponosiły.

Ponadto Rada zapoznała się ze 107 sprawami 
wniesionymi pod obrady przez Administrację 
Osiedla, w których formułowała opinie i zalecenia, 
dotyczące m. in.:

n wydania zgody na prowadzenie działalności 
gospodarczej przez mieszkańców w zajmo-
wanych przez nich mieszkaniach,

n wyboru najemcy lokalu użytkowego i wyso-
kości odpłatności za lokal,

n wniosków różnych firm prowadzących dzia-
łalność gospodarczą  o udostępnianie terenu 
i miejsca na reklamy  oraz ustalenia odpłat-
ności za te usługi,

n wniosków różnych podmiotów prowadzących 
działalność społeczną dotyczącą wsparcia 
ich działalności,

n odpowiadania na wnioski, skargi i prośby 
mieszkańców w różnorodnych, także indywi-
dualnych sprawach. W tym względzie w mi-
nionym okresie zgłoszono wyjątkowo dużo 
wniosków dotyczących osiedlowej zieleni, 
zwłaszcza wycinki lub przycięcia drzew i krze-
wów. Rada zwraca uwagę mieszkańców, że 
te kwestie uregulowane są przez szczegółowe 
przepisy i w znacznej mierze niezależne od 
woli spółdzielni. W celu przybliżenia tego 
problemu na wniosek Rady w spółdzielczej 
gazecie „Wspólne Sprawy” z października br. 
ukazał się artykuł na ten temat. 

W I kwartale bieżącego roku praca Rady 
Osiedla, na kilku posiedzeniach plenarnych oraz 
w komisjach: GZS i ekonomicznej, skoncentro-
wała się wokół kwestii wypracowania koncepcji 
remontów odtworzeniowych i modernizacyjnych 
klatek schodowych. Po wielu dyskusjach, w tym 
z udziałem przedstawicieli Zarządu oraz rozwa-
żaniu różnych koncepcji dot. zakresu rzeczowego 
i finansowego, Rada zdecydowała się na realizację 
możliwie szerokiego zakresu robót w możliwie 
krótkim terminie, tj. mniej więcej w okresie 2 lat. 
Rada przypomina, że remonty klatek schodowych 
są realizacją wniosku przyjętego na zebraniu 

grupy członkowskiej naszego osiedla w dniu 
2.03.2011 roku. 

Wśród pozostałych najważniejszych tematów 
i zagadnień, na których koncentrowała się działal-
ność Rady Osiedla i jej komisji należy wymienić:

n okresową analizę i ocenę bieżącej sytuacji 
finansowej Osiedla, zwłaszcza w aspekcie 
bilansowania się wpływów i wydatków w po-
szczególnych pozycjach kosztów eksploatacji 
i funduszu remontowego cześć „B” oraz roz-
patrywanie i opiniowanie w tym kontekście 
proponowanych zmian w opłatach miesięcz-
nych,

n okresową ocenę działalności programowej 
Klubu Osiedlowego „Józefinka”, angażowa-
nie się w inicjowanie, współorganizowanie 
i pomoc w przygotowaniu różnorodnych im-
prez realizowanych w Klubie „Józefinka”, np. 
z okazji Dnia Dziecka, Dnia Seniora, czy też 
w okresie wakacyjnym, itp.

n uczestniczenie w procedurze wyboru wyko-
nawców robót remontowych, a także  okresową 
ocenę zaawansowania i terminowości robót 
remontowych w odniesieniu do przyjętego 
harmonogramu oraz opiniowanie wykonaw-
ców tych robót pod względem jakości i efektów 
ich pracy,

n bieżącą współpracę z Administracją w kon-
sultowaniu i rozwiązywaniu codziennych  
problemów dot. prawidłowego utrzymania 
i funkcjonowania zasobów mieszkaniowych 
oraz infrastruktury technicznej  Osiedla, w tym 
opiniowanie wniosków mieszkańców Osiedla 
i podmiotów zewnętrznych odnoszących się 
do spraw wchodzących w  zakres  kompetencji 
Rady Osiedla,

(Dokończenie na str. 10)
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n dokonywanie dorocznej oceny pracy Kie-
rownika Administracji Osiedla oraz Klubu 
„Józefinka” w zakresie realizacji przyjętych 
planów pracy, podejmowanych w tym kontek-
ście działań i inicjatyw, jak również stosunku 
do współpracy z Radą Osiedla w odniesieniu 
do zgłaszanych zaleceń, uwag i wytycznych,

n kwalifikowanie osób spełniających określone 
kryteria (wiek, członkostwo w KSM, dotych-
czasowe uczestnictwo w takich imprezach) do 
wypoczynku na obozach zimowych i koloniach 
dla dzieci i młodzieży oraz udziału w wyciecz-
kach lub innych imprezach dla Seniorów, 

n przeglądy i ocenę stanu technicznego oraz 
estetyki osiedlowej zabudowy i jej otoczenia, 
w tym placów zabaw, zieleńców, parkingów, 
chodników i przedkładanie propozycji doty-
czących ewentualnych napraw, remontów, 
modernizacji,

n rozpoznawanie i opiniowanie wniosków oraz 
skarg lokatorów w odniesieniu do miejsca 
zamieszkania i jego otoczenia, w tym w spra-
wach dotyczących relacji międzysąsiedzkich 
oraz poszukiwanie sposobów rozwiązywania 
lub łagodzenia sytuacji konfliktowych,

n rozpatrywanie i opiniowanie zgodnie z pro-
cedurami wewnątrzspółdzielczymi spraw 
użytkowników lokali zadłużonych wobec 
KSM oraz przeprowadzanie dobrowolnych 
rozmów z dłużnikami w celu wyjaśnienia ich 
sytuacji prawnej i życiowej oraz wskazania 
i uzgodnienia ewentualnych sposobów spła-
cenia zadłużenia.

W tym ostatnim temacie Komisja Rozjemcza 
Rady Osiedla odbyła w bieżącym roku 33 pro-
tokołowane posiedzenia, na które zaproszono 
łącznie 219 osób zalegających z terminowym 

wnoszeniem opłat mieszkaniowych. Na zaproszenie 
przybyły 23 osoby, a telefonicznie zgłosiło się 25 
osób. Zadłużenie osób zaproszonych na spotkanie 
z Komisją wyniosło 457.522 złote, a w wyniku 
podejmowanych działań dłużnicy spłacili 179.252 
złote, tj. 39,17% zadłużenia.  

Rada Osiedla tradycyjnie kieruje apel do 
mieszkańców, którzy z przyczyn losowych znaleźli 
się w trudnej sytuacji i są dłużnikami KSM, aby bez 
zbędnej zwłoki kontaktowali się z Administracją 
lub Komisją Rozjemczą, w celu wypracowania  
odpowiedniej do sytuacji dłużnika formuły po-
mocy, czy też spłaty zadłużenia. 

W najbliższym czasie działalność Rady Osie-
dla skupi się na opiniowaniu założeń do planu 
gospodarczego Osiedla na 2014 rok w zakresie 
eksploatacji oraz remontów z funduszu w części 
„B”, jak również rzeczowego zakresu robót re-
montowych, a także Planu działalności społecznej 
i kulturalnej w Osiedlu. 

Rada Osiedla potwierdza wolę uwzględniania 
w planach remontów, oprócz koniecznych na-
praw zapewniających bezpieczeństwo i komfort 
zamieszkiwania, również robót modernizacyjnych 
mających na celu poprawę estetyki i funkcjonal-
ności zabudowy osiedlowej, w tym zapoczątko-
wany już program remontów klatek schodowych, 
a w następnie w kolejnych latach renowację na 
szerszą skalę osiedlowych terenów zielonych 
i rekreacyjnych.  

Rada wyraża uznanie i podziękowanie dla pra-
cowników Administracji Osiedla i osobiście jej 
kierowniczki Pani Ewy Domagała, za poświęcany 
często prywatny czas i wykazywaną przez nich 
w codziennej pracy troskę i zaangażowanie w roz-
wiązywanie bieżących problemów Osiedla i jego 
mieszkańców oraz prawidłową i konstruktywną 
współpracę z Radą w tym zakresie. 

Rada Osiedla z dużym uznaniem odnosi się do 
prowadzonej w różnorodnych formach działalności 
społeczno-kulturalnej Klubu „Józefinka”, zwłasz-
cza skierowanej do najbardziej potrzebujących tej 
aktywności, tj.  najmłodszych i najstarszych miesz-
kańców. Rada podkreśla znaczenie tej działalności 
w budowaniu i umacnianiu więzi społecznych 
między mieszkańcami oraz ich identyfikacji ze 
spółdzielczymi wartościami i zasadami. Rada 
składa podziękowanie kierowniczce klubu Pani 
Genowefie Wadelik, za jej osobisty wkład w re-
alizowanie tych wartości, daleko wykraczający 
poza jej służbowe powinności.

Rada dziękuje Zarządowi KSM za życzliwe 
podejście do zgłaszanych problemów naszego 
Osiedla, okazywaną pomoc w ich rozwiązywaniu 
oraz wspieranie działań na rzecz polepszenia 
warunków zamieszkania na Osiedlu.

Rada Osiedla zwraca się do mieszkańców o spra-
wiedliwą i rzetelną, ale też jeśli trzeba krytyczną 
ocenę jej działalności, przy uwzględnieniu jed-
nakże różnorodnych obiektywnych uwarunkowań, 
zwłaszcza finansowych, które zawsze będą miały 
decydujące znaczenie w nakreślaniu i realizacji 
naszych planów i zamierzeń. 

Rada Osiedla zaprasza członków naszej spo-
łeczności do uczestnictwa w dorocznym Zebraniu 
Osiedlowym oraz zachęca do rzeczowej i kon-
struktywnej dyskusji na temat wszystkich spraw 
i problemów nurtujących mieszkańców na-
szego Osiedla.

Rada Osiedla przedstawiając powyższe spra-
wozdanie wnosi o jego przyjęcie. 

Za Radę Osiedla 
Przewodniczący 
TadeusZ  NOwak

Sprawozdanie z dziaŁaLnoŚCi  
goSpodarCzeJ adMiniSTraCJi oSiedLa  

„ŚCiegiennego” za 9 MieSięCy 2013 roKU 
ŁĄCznie z przewidywanyM wyKonanieM  

za CaŁy roK KaLendarzowy
SZANOWNI  PAńSTWO! 

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa – 
Administracja Osiedla „Ściegiennego” – 
przedstawia sprawozdanie z działalności 

administracyjno-gospodarczej Osiedla w oparciu 
o wykonanie rzeczowe i finansowe za 9 miesięcy 
2013 roku, z prognozą na 31.12.2013 r.

Podstawowe zadania będące przedmiotem dzia-
łania Administracji były ujęte w planie gospo-
darczo-finansowym naszego Osiedla, przyjętym 

w obowiązującym trybie przez Radę Osiedla, 
Radę Nadzorczą, a następnie przedstawionym 
Mieszkańcom na Zebraniu Osiedlowym. Plan 
naszego Osiedla stanowi część planu gospodarczo-
-finansowego całej Spółdzielni.

Administracja Osiedla w okresie sprawozdaw-
czym pracowała w składzie:

n obsługa techniczno – eksploatacyjna – 7 eta-
tów, 

n konserwatorzy – 7 etatów 

i administrowała powierzonym jej majątkiem, 

w skład którego wchodziło:

n 37 budynków z 2.344 mieszkaniami, o łącznej 

powierzchni 124.183,96 m2, w tym 4 budynki 

wysokie wyposażone w dźwigi osobowe,

n 3 domki jednorodzinne o łącznej powierzchni 

826,06 m2,

n 135 garaży wbudowanych o łącznej powierzch-

ni użytkowej 2.623,74 m2;
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n 18 lokali użytkowych (wbudowanych) o łącz-
nej powierzchni 489,71 m2.

Działalnością Administracji Osiedla objęte są 
budynki przy ulicach Brzoskwiniowej 21, Mo-
relowej 12, Ściegiennego 90, Gruszowej 1, 3, 7, 
9, Jabłoniowej 42, 44, 46, 48, 50, 54, 35a-41a, 
35b-41b, 35c-41c, Kotlarza 5-5f, 7-7e, 9-9e, No-
wowiejskiego 6-6e, 8-8e, 12-12e, Mikusińskiego 
20-24, 5-15, 17-23, Karłowicza 15-15b, Rysia 
10-12a, Józefowskiej 35b, 84-88, 94-98, 114-118, 
114a-118a, Rożanowicza 1, 3-5, 7-13, 15-17 oraz 
Daszyńskiego 15-21. Najstarsze budynki Osiedla 
liczą prawie 45 lat. Stopień ich zużycia jest inny 
niż tych kilkunastoletnich, w związku z czym 
inne są też potrzeby remontowe poszczególnych 
nieruchomości. Budynki różnią się także wiel-
kością, ilością kondygnacji, średnią wielkością 
mieszkania, ilością zamieszkałych osób i średnią 
wieku tych osób. Osiedle nasze zajmuje obszar 
ponad 180.000 m2, który rozciąga się od Dębu 
po siemianowicki Bytków, co  znacznie utrudnia 
administrowanie zasobami. 

Nasze działania koncentrują się nie tylko na 
bieżącej eksploatacji, ale przede wszystkim na 
zapewnieniu bezpieczeństwa zamieszkiwania, 
poprawie stanu technicznego i estetyki zasobów. 
Prowadzenie eksploatacji w obrębie nierucho-
mości budynkowych jest działaniem złożonym,  
a w warunkach spółdzielczych musi być realizo-
wane przy jednoczesnym łagodzeniu i elimino-
waniu występujących na tym tle różnego rodzaju 
rozbieżnych oczekiwań, problemów, konfliktów 
międzyludzkich i sąsiedzkich, indywidualizacji 
odbioru realizowanych przez Administrację Osie-
dla czynności. Należy podkreślić, że każde nasze 
działanie musi mieć pokrycie w obowiązujących 
przepisach prawnych.

PrACE OGÓLNOADMINISTRAcyJNE:

1. Zarejestrowano 1169 pism, w tym 715 przy-
chodzących. Wszystkie sprawy załatwiane 
były na bieżąco bez uzasadnionej zwłoki lub 
kierowane według kompetencji do odpowied-
nich instytucji. Załatwienie wielu z nich wy-
magało przeprowadzenia wizji, uzyskania 
opinii Rady Osiedla lub mieszkańców da-
nej nieruchomości, której sprawa dotyczyła. 
Sprawy i wnioski zgłaszane przez lokatorów 
dotyczyły bardzo różnych tematów. Zwra-
cano się o wydanie zgody na wykonanie re-
montów i modernizacji mieszkań, naprawy 
balkonów, rozbudowę parkingów przydo-
mowych, wycinkę lub prześwietlenie koron 
drzew, itd.  Pisma wychodzące kierowane 
do Mieszkańców dotyczyły w większości 
powiadomień o dodatkowych (ostatecznych) 
terminach przeprowadzenia kontroli w lo-
kalach nakazanych Prawem Budowlanym, 
upomnień dotyczących zachowania porządku 
w piwnicach i pomieszczeniach wspólnych, 
a także przestrzegania regulaminu porządku 

domowego. Ponadto wiele pism wysłano do 
Policji informując o dewastacjach lub prosząc 
o dodatkowe patrole na Osiedlu.

2. Przyjęto i wykonano (do 30.09.2013 r.):
n 1652 zgłoszenia dotyczące awarii i usterek, 

m. in. wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, 
dekarskich, stolarskich, ślusarskich, murar-
skich. Nasi konserwatorzy przepracowali 8.777 
godzin przy ich usuwaniu, zużywając materiał 
za 27.764 zł,

n 6 próśb dotyczących likwidacji gniazd os 
i dodatkowej deratyzacji, 

n 453 zgłoszenia dotyczące działania domofo-
nów,

n 84 zgłoszenia dotyczące działania dźwigów 
w budynkach przy ul. Józefowskiej 84-88, 
94-98, 114-118, 114a-118a, w tym 7 zgłoszeń 
dotyczących dewastacji,

n Serwis Techniczny Katowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej przepracował przy usuwaniu 
awarii w  naszych zasobach ~ 800 godzin, 
zużywając materiał za 2.200 zł. 

3. Dokonano wspólnie z towarzystwami ubez-
pieczeniowymi likwidacji 73 szkód, które 
wystąpiły w lokalach mieszkalnych, użyt-
kowych oraz mieniu spółdzielni. W prze-
ważającej części były to szkody zalaniowe. 
W wielu przypadkach konieczna była pomoc 
pracowników Administracji przy prawidłowym 
wypisaniu druku zgłoszeniowego

4. Zgodnie z ewidencją Urzędu Miasta w 2344 
mieszkaniach Osiedla „Ściegiennego” na dzień 
wejścia w życie „ustawy śmieciowej” (tj. 
1.07.2013 r.) zameldowanych było  5.098 
osób, a wg złożonych przez mieszkańców 
oświadczeń zamieszkiwały je 4864 osoby. 
Oświadczenia o niesegregowaniu odpadów 
złożyło 11 gospodarstw domowych, w których 
zamieszkują 22 osoby. Pięć rodzin korzysta 
z ulgi w opłacie za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi w ramach programu „Nas 
troje i więcej”. Zarejestrowano 463 zmiany 
ilości osób przebywających w mieszkaniach, 
w tym 115 do dnia 1.07.2013 r. (na podsta-
wie ewidencji Urzędu Miasta) i 348 od dnia 
wejścia w życie „ustawy śmieciowej” (na 
postawie oświadczeń mieszkańców). Informa-
cje przekazywano do działu ewidencji opłat 
miesięcznych celem właściwego naliczenia 
opłat eksploatacyjnych. Wartym uwagi jest 
fakt, że generowane są dodatkowe koszty za 
wywóz odpadów wielkogabarytowych, które 
nie mają pokrycia we wnoszonych opłatach 
miesięczncyh na gospodarkę odpadami ko-
munalnymi. Przed wejściem w życie „ustawy 
śmieciowej” koszt ten zawarty był w opłacie 
za wywóz nieczystości. MPGK w ramach 
umowy zapewniało miesięcznie 8 szt. bez-
płatnych kontenerów typu KP-7 na odpady 
ponadgabarytowe. Było to wystarczające 
na potrzeby Osiedla, jedynie sporadycznie, 
np. w okresie przedświątecznym konieczne 

było zamawianie dodatkowego wywozu. Od 
1.07.2013 r. usuwanie odpadów wielkogabary-
towych leży w gestii zarządcy nieruchomości 
i prowadzone jest przez Administrację. Przyję-
to formę „wystawki” w określonych terminach, 
o których mieszkańcy powiadamiani są przez 
ogłoszenia na klatkach schodowych. Do wy-
wozu zamawiany jest samochód (wywrotka) 
z Serwisu Technicznego KSM, a załadunku 
dokonują pracownicy Administracji. Mie-
sięczny koszt  to ok. 1.800 zł. Dodatkowym 
kosztem jest także usuwanie liści z terenów 
zielonych. Do chwili wejścia w życie ustawy 
śmieciowej liście były przez gospodarzy bu-
dynków ładowane do worków kupowanych 
w MPGK (w cenie worka mieścił się koszt 
wywozu). Obecnie MPGK wymaga dowozu 
liści do kompostowni na ul. Milowickiej we 
własnym zakresie zarządcy nieruchomości. 
W przypadku naszego Osiedla, gdzie obszar 
terenów zielonych sięga 8 ha i jest mocno 
zadrzewiony, koszty te nie są małe.

Przewidujemy, że wysokość kosztów eksplo-
atacji  za 3 kwartały 2013 r. zamykać się będzie 
kwotą ponad 4.430.700 zł, podczas gdy wpływy 
(bez odliczeń zaległości w opłatach) za ten okres 
powinny być rzędu 4.520.520 zł. 

Informujemy, że w jesteśmy w trakcie obli-
gatoryjnych czynności wynikających z prawa 
budowlanego art. 62 i obowiązków zarządcy nie-
ruchomości, za 3 kwartały 2013 roku ponieśliśmy 
m. in. poniższe koszty:
n kontrola stanu technicznego instalacji gazowej 

za kwotę 46.170 zł,
n kontrola stanu technicznego przewodów ko-

minowych wraz z czyszczeniem przewodów 
i kanałów kominowych za kwotę 32.200 zł,

n kontrola stanu technicznego instalacji p.pożaro-
wej typu „suchy pion” i instalacji oddymiania 
w budynkach przy ul. Józefowskiej 84-88; 
94-98; 114-118; 114a-118a za kwotę 4.570 zł,

n kontrola stanu technicznego nieruchomości 
za kwotę 58.600 zł,

n konserwacja i dozór dźwigów osobowych za 
kwotę  84.000 zł, 

n konserwacja instalacji domofonowej za kwotę 
43.820 zł,

n konserwacja gniazd i instalacji radiowo-tele-
wizyjnej za kwotę 72.200 zł,

n koszty prac konserwacyjno-naprawczych, 
wykonanych siłami własnymi (przez kon-
serwatorów)  i przez Serwis Techniczny za 
kwotę 450.500 zł.

Koszty eksploatacji obejmujące m. in. wy-
datki za media i wywóz nieczystości:

n lokatorzy w naszych zasobach za 3 kwartały 
2013 r. zużyli 130.780 m3 wody za kwotę 
1.710.000 zł,
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n oświetlenie pomieszczeń ogólnego użytku 
oraz praca dźwigów zużyły  350.000 kWh, 
szacunkowy koszt to kwota około 150.000 zł,

n wywieziono z Osiedla około 9.000 m3 nieczy-
stości stałych (bez rupieci), szacunkowy koszt 
wywozu nieczystości wyniósł 557.200 zł.

Koszty eksploatacji to także wydatki dotyczące 
utrzymania nieruchomości, estetyki, bezpieczeń-
stwa oraz obsługi zasobów. Za 3 kwartały 2013 
roku koszty przedstawiały się następująco:
n podatek od nieruchomości za kwotę 104.500 zł,
n opłaty za wieczyste użytkowanie terenu za 

kwotę 110.200 zł,
n ubezpieczenia rzeczowe za kwotę 52.300 zł,
n obsługa Osiedla za kwotę 476.950 zł,
n odczyty i rozliczenie wody w lokalach za 

kwotę 12.950 zł,
n usługi gospodarzy terenu za kwotę 276.350 zł,
n odśnieżanie za kwotę 24.500 zł,
n pielęgnacja zieleni za kwotę 76.500 zł.

Koszty eksploatacji w większości są to koszty 
niezależne, których wysokość determinują ceny 
materiałów i usług na rynku oraz podatków i opłat 
ustalanych przez władze państwowe.  

Do końca roku 2013 z Funduszu remontowego 
zostaną wykonane poniższe prace:
n roboty brukarskie – Nowowiejskiego 6,
n roboty brukarskie (miejsca postojowe) Jabło-

niowa,
n roboty brukarskie (miejsca postojowe) Kotla-

rza 5,
n projekt i remont instalacji hydrantowej  na 

jednym z trzech budynków przy ul. Józefow-
skiej 94-98, 114 – 118, 114a-118a.

 Ponadto do planu weszły 

l jako prace awaryjne: 

n wymiana poziomów i pionów kanalizacyjnych 
w piwnicy  – Mikusińskiego 24,

n usunięcie nieszczelności kanalizacji – Józe-
fowska 96/21,

n wymiana instalacji kanalizacyjnej wew. w piw-
nicy oraz przyłączy – Jabłoniowa 42,

n wymiana poziomów i pionów instalacji kanali-
zacyjnej oraz instalacji deszczowej w piwnicy 
– Kotlarza 9a,

n wymiana poziomów i przyłącza kanalizacyj-
nego – Rysia 12a,

l jako prace dodatkowe: 
n montaż nawiewników w oknach 6 lokali miesz-

kalnych. 
W związku z finansowym zwiększeniem się 

niektórych pozycji oraz zwiększonym zakresem 
prac  i brakiem środków na pokrycie wykonania 
prac, przesunięto do planu na rok 2014 następu-
jące pozycje:
n remont instalacji wod.-kan. Kotlarza 7-7e,
n wymiana włazów dachowych wg zgłoszeń,

n naprawa balkonów wg zgłoszeń (balkony 
w najgorszym stanie, aż do remontu zostaną 
zabezpieczone siłami własnymi),

n remont schodów zewnętrznych w budynku 
przy ul. Józefowskiej 96 wraz z podjazdem 
dla osób niepełnosprawnych (zabezpieczenie 
podjazdu aż do remontu zostanie wykonane 
siłami własnymi),

n wykonanie balustrad na murkach oporowych 
przy wjeździe do garaży (Jabłoniowa 44, 46, 
50, 54, Gruszowa 1, 3, 7, 9, Morelowa 12).

Planując wpływy na eksploatacji jak i remontach 
konieczne jest odliczenie zaległości w opłatach 
miesięcznych. Kwoty te są niemałe i stale rosną. 
Mają one wpływ na płynność płatniczą Spół-
dzielni, zarówno za usługi eksploatacyjne dla 
firm zewnętrznych, a także ograniczają znacznie 
planowanie w zakresie robót remontowych. Na 
koniec września 2013 roku zaległości w opłatach 
na naszym Osiedlu wyniosły 892.748,91 zł (tym 
bieżące, zasądzone i sporne). Spółdzielnia jest 
świadoma, że wielu Mieszkańców znajduje się 
w trudnej sytuacji finansowej spowodowanej 
brakiem pracy czy chorobą. Coraz częściej jednak 
przyczyną powstawania zaległości są kredyty za-
ciągane przez Mieszkańców zarówno w bankach, 
jak i  u innych pożyczkodawców. W takich przy-
padkach pośrednio to pozostali Mieszkańcy mają 
swój udział przejściowo w spłacie zaciągniętych 
pożyczek przez dłużnika.

Osoby zalegające z opłatami są zapraszane na 
spotkania z Administracją i Komisją Rozjemczą 
Rady Osiedla, które odbywają się trzy a czasem 
i pięć razy w miesiącu, w różnych godzinach. 
W okresie do września 2013 r. (włącznie) zapro-
szono 219 osób, z których 48 skontaktowało się czy 
to osobiście, czy telefonicznie.  Wielu dłużników 
dokonuje spłaty całości lub części zaległości po 
otrzymaniu zaproszenia, bez kontaktowania się 
z Administracją. Na spotkaniach z Komisją Roz-
jemczą i w Administracji Osiedla dłużnicy mogą 
uzyskać poradę na temat możliwości ubiegania się 
o dodatek mieszkaniowy lub inną formę pomocy 
społecznej. 

Przypadki szczególnie trudne, wymagające już 
fachowej pomocy i porady są konsultowane lub 
przekazywane do dalszego prowadzenia przez 
pracownika na stanowisku ds. pomocy członkom 
i wolontariatu, które funkcjonuje w naszej Spół-
dzielni z dużym efektem już kilka lat.

Członkowie notorycznie zalegający z opła-
tami, zgodnie z obowiązującą procedurą we-
wnątrzspółdzielczą byli kierowani na rozmowy 
z Zarządem KSM (39 osób), a następnie na 
posiedzenia Rady Nadzorczej (6 osób), która 
podejmuje uchwały o pozbawieniu członkostwa  
w KSM. Wobec Mieszkańców nie będących człon-
kami KSM wdrażany jest tryb postępowania win-
dykacyjnego. Należności są także odzyskiwane 
na drodze sądowej.

W okresie sprawozdawczym w zasobach 
Osiedla przejęto 6 mieszkań od osób z pra-
womocnymi wyrokami eksmisyjnymi, 

w wyniku czego po sprzedaży tych mieszkań  
w drodze przetargowej odzyskano zaległości 
w łącznej kwocie ponad 170.000 zł. 

WSTęPNE ZAŁOżENIA  
DZIAŁALNOścI GOSPODARcZEJ  

OSIEDLA „ścIEGIENNEGO”  
NA ROK 2014 

W oparciu o planowany na rok 2014 budżet 
finansowy w zakresie funduszu remontowego 
część „B” oraz wyniki przeglądów jesiennych 
nieruchomości i zgłoszonych w trakcie roku bieżą-
cych wniosków, sporządzony został projekt planu 
na rok 2014, który przedstawia się nastepująco:
1. wpływy z odpisów w wysokości - 2.155.000 zł,
2. wydatki stałe jak niżej: 
n przekazanie części wpływów na fundusz re-

montowy część „A” - 300.000 zł,
n odpis na fundusz interwencyjny – 32.000 zł,
n wymiana stolarki okiennej – 120.000 zł,
n refundacja kosztów wymiany stolarki okien-

nej- 120.000 zł,
n raty za malowanie i modernizację klatek scho-

dowych – 400.000 zł,
n zalecenia dozoru technicznego – dźwigi – 

100.000 zł,
n remont instalacji hydrantowej (dwa wieżowce 

przy ul. Józefowskiej) – 200.000 zł.
Część wydatków dotychczas nie została wy-

specyfikowana z uwagi na fakt, że w Osiedlu 
realizowany jest wieloletni program remontu 
i modernizacji klatek schodowych, którego po-
szczególne etapy rozliczane są kosztorysami po-
wykonawczymi.

Ponadto aktualnie Zebrania Osiedlowe od-
bywają się zgodnie z założeniami przed zakoń-
czeniem roku bilansowego, co daje możliwość 
uwzględnienia ewentualnych uwag i wniosków 
zgłoszonych przez Mieszkańców, pozytywnie 
zweryfikowanych przez Radę Osiedla. W tym 
celu pozostawiono część środków do zagospoda-
rowania w ramach ostatecznego planu  remontów 
część „B”, w zależności od stopnia ich pilności 
i możliwości finansowych Osiedla.

Jak co roku apelujemy do wszystkich Miesz-
kańców o włączenie się we współgospodarzenie 
zasobami Osiedla poprzez bieżące zgłaszanie 
spostrzeżeń, wniosków i uwag, które są rozpatry-
wane, a przede wszystkim pomocne w procesie 
bieżącego administrowania, jak również brane pod 
uwagę przy konstruowaniu planów gospodarczo-
-finansowych na lata następne.

Administracja Osiedla „Ściegiennego” Ka-
towickiej Spółdzielni Mieszkaniowej tą drogą 
dziękuje Zarządowi KSM, Radzie Nadzorczej, 
Radzie Osiedla oraz Mieszkańcom za okazywane 
wsparcie i pomoc w  bieżącym działaniu i roz-
wiązywaniu niełatwych problemów dotyczących 
naszej społeczności osiedlowej. 

kierownik administracji
Osiedla im. ks. P. Ściegiennego
ewa  dOmagala
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reaLizaCJa wnioSKÓw przyJęTyCH  
przez zebranie oSiedLowe

oSiedLa „ŚCiegiennego” w dniU 25.02.2013 r.
– Wykonanie stosownych robót celem usu-

nięcia zazielenienia elewacji budynku przy  
ul. Mikusińskiego 5-15.

– Wniosek został zrealizowany.
W miesiącach IX-X 2013 r. wykonano mycie 

pokrytej glonami elewacji frontowej budynku 
preparatem A-P „Greinplast”, czyszczenie prepa-
ratem A-G „Greinplast” i dwukrotne malowanie 
farbą silikatową F-X „Greinplast”.

– Wykonanie badań termowizyjnych budynku 
przy ul. Daszyńskiego 15-21, a w przypadku, 
gdy ich wynik wykaże konieczność – wykonanie 

docieplenia ścian szczytowych budynku i stro-
pów garaży.

– W lutym 2013 r. zlecono wykonanie badań 
termowizyjnych budynku pod kątem określe-
nia aktualnego stanu ochrony cieplnej przegród 
zewnętrznych, które wykazało występowanie 
zróżnicowanych mostków termicznych. Wyko-
nana ekspertyza zaleca, aby w celu usunięcia 
występujących wad wykonać odkrywkę fragmen-
tów przegród w obrębie występujących anomalii 
termicznych. W celu potwierdzenia konieczności 
wykonania robót, ponowne badania zostaną wyko-
nane przy ujemnych temperaturach zewnętrznych.

– Wykonanie skutecznego usunięcia przy-
czyn zalewania z dachu, z tarasów i balkonów  
w budynku przy ul. Rożanowicza 7, 13, aby za-
pobiec dalszej degradacji mienia Spółdzielni.

– Trwają prace związane z usuwaniem przy-
czyn zalewania mieszkań i garaży w budynkach  
w rejonie ulic Rożanowicza-Daszyńskiego. Mając 
na uwadze podniesienie skuteczności wykony-
wanych robót zlecono wykonanie ekspertyzy, 
której wyniki pozwolą na przyjęcie stosownego 
trybu działania do usuwania wad ukrytych i trud-
nych usterek.

Wprawdzie mamy dopiero miesiąc 
listopad 2013 roku, ale z powodu 
zbliżającego się corocznego ze-

brania mieszkańców  Osiedla im. Ks. P. Ście-
giennego spróbuję „podsumować” działalność 
społeczno-kulturalną Klubu „Józefinka” KSM. 
Rok 2013 był kolejnym pracowitym okresem 
w historii naszej placówki. Kontynuowaliśmy 
dobre, sprawdzone wzory merytorycznych cykli 
programowych oraz proponowaliśmy „nowinki”, 

Sprawozdanie z dziaŁaLnoŚCi  
SpoŁeCzno-KULTUraLneJ KLUbU „JÓzefinKa”  

w 2013 r. 
wprowadzaliśmy w życie nowe pomysły na spędza-
nie wolnego czasu dzieci, młodzieży i seniorów. 
Dzięki niezwykle oszczędnej gospodarce finansami 
oraz przy wykorzystaniu bezpłatnych propozycji 
innych placówek kultury zrealizowaliśmy (jak do-
tąd) wszystkie zaplanowane imprezy, a nawet dużo 
więcej i liczymy, że z podobnym skutkiem zre-
alizujemy „te” zaplanowane do końca roku 2013!

Będzie to w sumie ponad 160 imprez, w których 
prawdopodobnie weźmie udział łącznie około 3400 

uczestników. Bardzo często są to spotkania trzech 
pokoleń, pogłębiające więzi rodzinne poprzez 
wspólne wyjazdy, wyjścia, wspólną zabawę, pracę 
czy po prostu spędzanie wolnego czasy razem. 
Klub „Józefinka” KSM wychodząc naprzeciw 
potrzebom mieszkańców naszego Osiedla oferował 
szereg zajęć w sekcjach, klubach czy kołach zain-
teresowań oraz bogatą gamę imprez i uroczystości 
takich jak, m. in.: Zabawy Noworoczne, koncerty 
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Sprawozdanie z dziaŁaLnoŚCi  
SpoŁeCzno-KULTUraLneJ KLUbU „JÓzefinKa”  

w 2013 r. 
młodych talentów i profesjonalistów, Walentynki, 
Śniadania Wielkanocne, Dzień Babci i Dziadka, 
Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka, Europejski 
Dzień Sąsiada, Dzień Seniora, Światowe Dni 
Misia, majówki, spotkania Wigilijne i opłatkowe, 
spotkania z medycyną, prawem, ciekawymi ludź-
mi, wyjścia do profesjonalnych placówek kultury 
(kino, teatr, filharmonia...), do zaprzyjaźnionych 
klubów KSM, MDK i wiele, wiele innych...

Do tradycji już należy organizacja dwóch du-
żych akcji dla dzieci i młodzieży podczas ferii 
zimowych i wakacji letnich:
n  AKcJA ZIMA 2013 - w tym roku pod ha-

słem „W pogoni za marzeniami” przyniosła  
21 imprez, z których skorzystało ponad 
450 uczestników.

n  AKcJA LATO 2013 – pod hasłem „Ra-
dosne spotkania z twórczością Juliana Tu-
wima”  może pochwalić się 35 imprezami 
(w tym np. 1 impreza typu wyjście na Ką-
pielisko, to 9 wyjść na baseny MOSiRu, 
a 1 impreza typu „Warsztaty muzyczno 
– teatralne O panu Tralalińskim” to 5 dni 
3-godzinnych zajęć w KCK im.K.Bochenek), 
w których wzięło udział 370 uczestników  
(w sierpniu klub był nieczynny z powodu 
L-4 pracownika).

Poza tym mieszkańcy Osiedla im. Ks. P.Ście-
giennego korzystali z cyklicznych (1 raz w mie-
siącu) koncertów organizowanych przez MDK 
Zawodzie, pokazów filmowych w Centrum Sztuki 
Filmowej, ze spotkań i projekcji „Kina Kobiet” 
w Kinie HELIOS, wyjść do Teatru im.Wyspiań-
skiego w Katowicach, do Filharmonii (częste wyj-
ścia do Filharmonii Śląskiej „wyłuskały” z Osiedla 
sporą, bo około 30-osobową grupę melomanów!).

Poza propozycjami Klubu „Józefinka” miesz-
kańcy Osiedla korzystali z bogatej oferty przygo-
towanej przez Dział Społeczno-Kulturalny KSM, 
m. in. brali udział w różnego typu wyjazdach, np.
n  na narty,
n  na baseny termalne,
n  na wczasy dla Seniorów,
n  na wycieczki w Tatry,
n  na pikniki dla niepełnosprawnych.

Ponadto w Klubie „Józefinka” KSM w 2013 
roku funkcjonowało 16 sekcji stałych (20 grup) 
skupiających ponad 400 uczestników od lat 
2 do 90 (!) (systematyczne spotkania 1-2 razy 
w tygodniu), Agencja PKO ułatwiająca życie 
mieszkańców, prowadzone były kursy nauki jazdy  
kat. B, gościliśmy Koło Emerytów Rencistów 
i Inwalidów nr 13 (liczące ponad 60 osób). 
Z pomieszczeń Klubu korzystali też mieszkańcy 
Osiedla organizujący uroczystości rodzinne, po-
kazy, prelekcje itp.

Najmłodsi mieszkańcy Osiedla uczestniczyli 
w takich zajęciach, jak: Klub Malucha (od lat 2-6, 
uczestniczą w zajęciach w towarzystwie opieku-
nów), plastyka, zespół artystyczno - taneczny, 
nauka języka angielskiego (3 poziomy), lektury 

na wesoło, rozrywki umysłowe, gra w szachy. 
Trochę dojrzalsi korzystali z zajęć aerobiku, stepu, 
gimnastyki MIX, ZUMBY, zajęć rekreacyjno - 
ruchowych (Nordic Walking), Klubu Seniora czy 
Babcinych Robótek, nauki języka niemieckiego, 
angielskiego i hiszpańskiego (NOWOŚĆ!) dla 
dorosłych, można sobie wspólnie „pośpiewać” 
z zespołem „Józefinki”, dla wszystkich dostępna 
była 2-stanowiskowa salka komputerowa i gry 
wideo na konsoli Sony Playstation 2 oraz stoły 
do tenisa stołowego.

Największa rozbieżność wiekowa była i jest 
widoczna w Klubie Biegacza „Józefinka” (od lat 
7-75, ale biegają też rodzice z dziećmi w wóz-
kach!), który nadaje naszemu klubowi „sportowy” 
charakter, ponieważ widać naszych zawodników na 
Osiedlu, na imprezach sportowych organizowanych 
przez MOSiR i TKKF na terenie Śląska, a także 
na terenie całej Polski, gdzie „dojrzalsi” biegacze 
przemierzają trasy maratonów (42.196 m). 

Udział zawodników i zawodniczek w biegach 
przełajowych, ulicznych i maratonach dokumentują 
liczne dyplomy, zdobiąc ściany Klubu oraz puchary 
i medale przeliczane bardzo często przez począt-
kujących i marzących o sukcesach biegaczy. Klub 
Biegacza „Józefinka” coraz bardziej rozszerza 
swoje wpływy na inne Osiedla KSM. Marzeniem 
Klubu jest skupienie zawodników – mieszkańców 
ze wszystkich 17 Osiedli KSM.

Dla wszystkich zainteresowanych organizowane 
były bezpłatnie DOD (Dni Otwartych Drzwi), 
na które licznie przybywały dzieci niekorzystające 
z działalności sekcji i form stałych.

W swej działalności społeczno-kulturalnej Klub 
„Józefinka” KSM współpracuje z innymi Klubami 
KSM oraz ze środowiskiem: szkołami (np. Szkoła 

Podstawowa nr 17, Gimnazjum nr 9, Zespół Szkół 
Ogólnokształcących i Elektrycznych) z MBP filia 
nr 6, świetlicą „Puchatki” (działającą przy kościele 
parafialnym pw. św. Józefa Robotnika).

Być może do końca roku 2013 wydarzy się 
jeszcze coś miłego i interesującego... czego sobie 
i wszystkim mieszkańcom życzymy!

A w roku 2014 planujemy kontynuować dzia-
łalność już istniejących sekcji oraz uruchomić 
nowe, wynikające z potrzeb środowiska, nadal 
uatrakcyjniać zajęcia, zwiększając komfort, wy-
godę, ilość i jakość naszej działalności. W tym 
kontekście jesteśmy otwarci na potrzeby i pro-
pozycje mieszkańców.

Przy okazji podsumowania roku 2013 dzięku-
jemy serdecznie wszystkim wspaniałym ludziom, 
dzięki którym Klub „Józefinka” KSM działa i może 
się rozwijać.

Dziękujemy Zarządowi KSM i Radzie Osiedla 
za zrozumienie i serce dla działalności społeczno-
kulturalnej na rzecz mieszkańców i środowiska.

Dziękujemy Administracji Osiedla „Ście-
giennego” za życzliwość, współpracę, wsparcie  
i bieżącą pomoc.

Szczególnie dziękujemy naszym członkom 
i mieszkańcom, zwłaszcza uczestnikom zajęć  
i imprez, iż są zainteresowani współtworzeniem 
Klubu i za korzystanie z naszych propozycji. Dzię-
kujemy za Waszą obecność i przychylne opinie.

Zapraszamy do dalszej współpracy, ale również 
liczymy na pomoc w pozyskiwaniu dodatkowych 
środków finansowych.

kierownik klubu
„Józefinka” ksm
mgr geNOwefa  wadelik

Rodzina Klubu Biegacza „Józefinka” – zdjęcie z okazji 15-lecia Klubu


