
WSPÓLNE SPRAWY OSIEDLA IM. KS. P. ŚCIEGIENNEGO                                                                                                1

WSPÓLNE
SPRA WY IS

SN
 1

2
3
2
–
5
9
2
9

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

Zarząd Katowickiej Spółdzielni  Mieszkaniowej  

zawiadamia, że  Zebranie Osiedlowe 

Osiedla im. ks. p. ŚciegiennegO

odbędzie się we wtorek, 15 listopada 2016 roku, 

o godz. 1600 w Sali Konferencyjnej KSM  

ul. Klonowa 35c w Katowicach

OKRESOWE SpRaWOzdaniE zaRzĄdU
KaTOWiCKiEJ SpÓŁdziELni MiESzKaniOWEJ

z dziaŁaLnOŚCi W 2016 ROKU

pORzĄdEK ObRad
zEbRania OSiEdLOWEgO 

(Ciąg dalszy na str. 2)

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

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

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

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

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

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

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

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

Wykres nr 1
Struktura wartości majątku trwałego kSm w 2016 roku

budynki i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej  

242.784 tys. zł, tj. 92,59%

grunty własne i prawa 
wieczystego użytkowania 

17.391 tys. zł, tj. 6,63%

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

Szanowni Spółdzielcy!

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

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

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

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

Na przestrzeni 2016 roku Spółdziel-
nia prowadziła – w znacznej mierze jako 
kontynuację działań – prace związane z:

1)  realizacją zadań ujętych w planach 
rocznych uchwalonych przez Radę 
Nadzorczą i Walne Zgromadzenie, 
uszczegółowionych w planach wycin-
kowych określonych dla wydzielonych 
na wewnętrzny rozrachunek jednostek 
organizacyjnych KSM,

2)  dążeniem do uzyskania właściwych 
relacji i wskaźników ekonomicznych 

oraz utrzymania stabilnej sytuacji 
finansowej Spółdzielni,

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

Wykres nr 2
Struktura członków kSm w 2016 roku 

członkowie oczekujący 
- 623  tj . 3,88%

członkowie zamieszkali 
- 13.892 tj . 86,41%

członkowie posiadający 
osobowość prawną i inni 

- 1.561 tj . 9,71%

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

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

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

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

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

Roczne sprawozdanie finansowe Za-
rządu, jak co roku, zostanie sporządzone 
po zamknięciu roku obrachunkowego 
i poddane będzie badaniu przez biegłych 

rewidentów księgowych wybranych przez 
Radę Nadzorczą KSM, a ich ocena znaj-
dzie potwierdzenie wydaniem stosownej, 
wymaganej przepisami o rachunkowości, 
opinii wraz z raportem po zakończeniu 
badania. Dokumenty te zostaną przed-
stawione Spółdzielcom wraz z materia-
łami sprawozdawczymi przed Walnym 
Zgromadzeniem w I półroczu 2017 roku.

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

i. FunduSze Spółdzielni

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

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

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

ii. Majątek trwały

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

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

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

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

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

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

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

iii. Sprawy członkowSkie

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

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

154 osoby,
n  wykreślenia lub wystąpienia ze Spół-

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

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

Liczba LokaLi mieSzkaLnych w oSiedLach kSm w 2016 roku

Wykres nr 4
Struktura koSztów goSpodarki 

zaSobami mieSzkaniowymi kSm w 2016 roku

(Ciąg dalszy na str. 4)

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

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

iV. GoSpodarka  
zaSobaMi MieSzkaniowyMi

Na zasoby mieszkaniowe Spółdzielni 
(łącznie – własne i mienie wyodrębnione 
pozostające w zarządzie Spółdzielni z ty-
tułu współwłasności), składają się: 345 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
o 19.073 mieszkaniach, 3 domki jedno-
rodzinne, 848 garaży wolnostojących i 26 
wolnostojących pawilonów handlowych. 
Zarządzanie i administrowanie zasobami 
prowadzone jest w oparciu o 17 wyodręb-
nionych organizacyjnie i ekonomicznie 
osiedli (w ramach 16 administracji) oraz 
Centrum Zarządzająco-Usługowe (komór-
ki zarządu ogólnego Spółdzielni), zwane 
dalej „Centrum”, przy wykorzystaniu 
również strukturalnie wyodrębnionych 
dla realizacji określonych zadań (usług) 
specjalistycznych oraz działających na 
wewnętrznym rozrachunku gospodarczym 
czterech Zakładów Celowych. 

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

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

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

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

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

 
Sytuacja w poszczególnych częściach 

strukturalnych gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi w roku 2016 określona 
została na podstawie wykonania za trzy 
kwartały br. z doszacowaniem wielkości 
(odpowiednio) za IV kwartał br. i przed-
stawia się następująco:

1) eksploatacja podstawowa

koSzty i wpływy dotyczące eksplo-
atacji zasobów mieszkalnych (bez kosztów 
ciepła i podgrzania wody):
n  koszty poniesione – 56.801.370 zł, 

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

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

Wykres nr 5
Struktura wpływów (naLiczonych) goSpodarki  

zaSobami mieSzkaniowymi kSm w 2016 roku

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

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

wpływy na remonty  
i konserwacje (finansowane  

z funduszu remontowego 
część "B")

15,30%

wpływy na eksploatację 
55,49%

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

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

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

2) dostawa ciepła

koSzty i wpływy dotyczące dostawy 
ciepła i podgrzania wody:

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

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

n  wynik statystyczny netto (różnica 
między kwotą wpłat zaliczkowych 

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

3) remonty
n  koszty remontów bieżących i wpły-

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

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

Spółdzielni (Rady Osiedli, Rada Nadzorcza 
i Walne Zgromadzenie) i odpowiednie 
regulaminy wewnętrzne oraz w powiąza-
niu z obowiązującą dla całej Spółdzielni 
Strategią Ekonomiczną. Zakres finansowy 
i rzeczowy rocznych wydatków funduszu 
określiła Rada Nadzorcza na podstawie 
planów wycinkowych przyjętych przez 
Rady Osiedli, a akceptowało Walne Zgro-
madzenie odbyte w częściach w dniach 
13 i 14 czerwca 2016 roku.

Realizacją remontów w Spółdzielni zaj-
mują się:

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

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

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

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

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

szu remontowego część „B”
n  koszty poniesione – ogółem 

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

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

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

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

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

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

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

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

Z funduszu remontowego część „A” finan-
sowane były prace określone dla roku 2016  
w Strategii Ekonomicznej oraz zatwier-
dzonym na ten rok planie remontów, 
a w szczególności są to: modernizacja 
istniejących dociepleń i moderniza-
cja infrastruktury, remonty c.o. oraz  
w formie częściowego dofinansowania – 
remonty kapitalne dźwigów w budynkach. 
Po stronie wydatków uwzględniono tu 
także założoną w planie spłatę ze środ-
ków tego funduszu wymagalnych w tym 
okresie rat kredytowych (związanych z od-
roczonym finansowaniem robót zrealizo-
wanych w osiedlach w latach minionych). 

V. zaleGłości w opłatach 
i windykacja należności 

Spółdzielni

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

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

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

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

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

n  wysłano 3.485 wezwań do zapłaty,

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

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

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

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

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

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

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

poSzczegóLnych zakładów ceLowych kSm  
w ich Sprzedaży ogółem w 2016 roku

Zakład Ciepłowniczy
63,46%

Serwis Techniczny
21,80%

Zakład Usług Parkingowych
12,77%

Mieszkaniowe Biuro 
Pośrednictwa

1,97%

darstw domowych na łączną kwotę  
812.545 zł,

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

n  dokonano 18 wpisów do Krajowego 
Rejestru Długów,

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

n  wszczęto 4 pozwy o eksmisję z lokalu,

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

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

Vi. inweStycje
 
W 2016 roku Spółdzielnia kontynuowa-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vii. działalność  
GoSpodarcza

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

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

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

i centruM  
zarządzająco-uSłuGoweGo

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

n  mgr krystyna piaSecka – Prezes 
Zarządu, Dyrektor Spółdzielni,

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

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

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

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

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

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

W okresie sprawozdawczym wyda-
no łącznie 9 zarządzeń wewnętrznych,  
3 aneksy do zarządzeń, 2 pisma okólne 
i 16 poleceń. 

Obok bieżącej działalności gospodarczej 
i merytorycznej Zarząd oraz upoważnieni 
na mocy odpowiednich pełnomocnictw 
Zarządu – Kierownicy Osiedli uczest-
niczyli, reprezentując Spółdzielnię na 
zewnątrz w tematycznych konferencjach, 
kongresach, seminariach, spotkaniach 
i naradach, w tym z udziałem władz 
i przedstawicieli województwa i Mia-
sta Katowice, a także w imieniu Spół-
dzielni uczestniczyli przy sporządzaniu  
i zawieraniu aktów notarialnych dotyczą-
cych przenoszenia własności lokali na 
odrębną własność członków, ustanawia-
nia nowych terminów użytkowania wie-
czystego działek gruntowych, nabywania 
i zbywania nieruchomości, regulacji spraw 
terenowych i wieczystoksięgowych i inne.

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

Kontynuowane było wydawanie włas- 
nego miesięcznika „Wspólne Sprawy”  
– dostarczanego nieodpłatnie członkom 
- mieszkańcom zasobów zarządzanych 
przez Spółdzielnię. Praca kolegium re-
dakcyjnego była prowadzona społecznie, 
a tematyczne artykuły członków Zarządu 
i pracowników Spółdzielni, a także człon-
ków Rady Nadzorczej, opracowywane 
były bezpłatnie. 

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

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

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

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

na organizowanym przez „Magazyn 
Gospodarczy Fakty”,

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

iX. działalność Społeczna, 
oświatowa i kulturalna

 

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

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

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

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

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

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

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

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

X. kontrole

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

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

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

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

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

n  całokształtu działalności Administracji 
Osiedla Gwiazdy.

Komórka ds. kontroli wewnętrznej:

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

n  uczestniczyła w pracach Głównej Ko-
misji Inwentaryzacyjnej KSM,

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

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

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

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

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

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

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

n  25 skarg i wniosków,

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

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

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

Z poważaniem

zarząd
katowickiej Spółdzielni 
MieSzkaniowej

Katowice, listopad 2016 rok
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SpRaWOzdaniE z dziaŁaLnOŚCi Rady OSiEdLa 
iM. KS. p. ŚCiEgiEnnEgO W ROKU 2016

Józefowska 114-118

Obecna	Rada	Osiedla	została	wybrana	na	
Zebraniu	Osiedlowym	w	dniu	17	listopada	
2015	r.	na	czteroletnią	kadencję.	W	tym	

samym	dniu	odbyło	się	pierwsze	posiedzenie,	na	
którym	Rada	ukonstytuowała	się	w	następują-
cym	składzie:
1.	 Tadeusz	NOWAK –	Przewodniczący,
2. Jan	DObROWOLSKI	–	Zastępca	Prze-

wodniczącego	i	Przewodniczący	Komisji	
Społeczno-Kulturalnej,

3. Hanna	ZAbOROWSKA	–	Sekretarz	i	Prze-
wodnicząca	Komisji	GZS,

4. Józef	GÓRAL –	Przewodniczący	Komi-
sji	Rozjemczej,

5. Jerzy	SyRKIEWICZ	–	Przewodniczący	
Komisji	Ekonomicznej,

6.	 Janina	bARWICH	-	Członek	Rady	Osiedla,
7.	 Wojciech	DZIARMAGA	-	Członek	Rady	

Osiedla
8. Andrzej	ŁOGIEWA	-	Członek	Rady	Osiedla
9. bożena	MACHNIK -	Członek	Rady	Osiedla
10.	 Monika	PIÓRECKA-KAROLAK	–	Członek	

Rady	Osiedla	
11. Maria	STRyCZEK -	Członek	Rady	Osiedla
Prezydium	Rady	tworzą:	przewodniczący,	jego	

zastępca	oraz	sekretarz.	Działalność	Rady	Osiedla	
opiera	się	na	pracy	czterech	komisji	problemowych	
tj.	Gospodarki	Zasobami	Spółdzielni,	Ekono-
micznej,	Rozjemczej	i	Społeczno-Kulturalnej,	
które	w	okresie	sprawozdawczym	odbyły	łącznie	
56	posiedzeń.
Zgodnie	z	przedmiotowym	zakresem	w	komi-

sjach	rozpatrywano,	analizowano	oraz	opiniowano	
i	formułowano	wnioski	dotyczące	konkretnych	
problemów	i	spraw	kierowanych	pod	adresem	
spółdzielni	przez	mieszkańców	osiedla	oraz	róż-
ne	instytucje	i	firmy	zewnętrzne.	Na	podstawie	
sprawozdań	komisji	Rada	na	swoich	posiedzeniach	
wypracowywała	stanowisko	lub	opiniowała	w	kwe-
stiach	pozostających	w	kompetencji	organów	
zarządzających	spółdzielnią	oraz	podejmowała	
decyzje	i	uchwały	w	sprawach	będących	w	jej	
statutowo	określonych	kompetencjach.	Wśród	
najważniejszych	spraw	i	problemów,	którymi	
w	omawianym	okresie	rocznym	zajmowała	się	
Rada	Osiedla	i	jej	komisje,	można	wymienić:
n	 opiniowanie	założeń	do	planu	ekonomicz-

no-gospodarczego	Osiedla	na	kolejny	rok	
budżetowy	przy	uwzględnieniu	posiadanych	
środków	finansowych	i	konieczności	zbilanso-
wania	przewidywanych	wpływów	i	kosztów;

n	 okresowe	analizowanie	sytuacji	finansowej	
Osiedla	w	zakresie	finansowych	kosztów	
i	wpływów	na	eksploatację	i	realizację	re-
montów	oraz	przedstawienie	prognoz	na	naj-
bliższy	okres;

n	 rozpatrywanie	i	opiniowanie	bieżących	spraw	
dotyczących	wysokości	opłat	za	lokale	miesz-
kalne,	użytkowe	i	garaże,	a	także	z	tytułu	innej	
działalności	gospodarczej	prowadzonej	na	
terenie	Osiedla

n	 dokonywanie	oceny	jakości	i	terminowości	
wykonania	zadań	remontowych	oraz	współ-
działanie	z	Administracją	Osiedla	w	rozwią-
zywaniu	bieżących	problemów	dotyczących	
prawidłowego	utrzymania	i	funkcjonowania	
zasobów	mieszkaniowych	oraz	infrastruktury	
technicznej	Osiedla;

n	 opiniowanie	wniosków	wnoszonych	przez	
podmioty	gospodarcze,	organizacje	społeczne	
oraz	mieszkańców	Osiedla	dotyczących	ko-
mercyjnego	i	niekomercyjnego	wykorzystania	

lokali	i	terenów	osiedlowych	oraz	tablic	ogło-
szeniowych;

n	 rozpatrywanie	i	opiniowanie	wniosków	miesz-
kańców	dotyczących	różnorodnych	spraw	
związanych	z	miejscem	zamieszkania	i	jego	
otoczeniem	w	tym	robót	remontowych

n	 rozpoznawanie	skarg	lokatorów	dotyczących	
relacji	międzyludzkich,	a	także	poszukiwania	
sposobów	rozwiązywania	powstałych	konflik-
tów;

n	 przeprowadzanie	rozmów	z	mieszkańcami	
osiedla	zadłużonymi	wobec	KSM	w	celu	
wyjaśnienia	przyczyn	zaległości	czynszo-
wych	oraz	uzgodnienia	terminu	i	sposobu	
ich	spłacenia,	a	także	opiniowanie	wniosków	
w	sprawie	tzw.	notorycznych	dłużników	w	celu	
zastosowania	wobec	nich	sankcji	określonych	
w	statucie	KSM;

n	 monitorowanie	i	okresowa	ocena	działalności	
programowej	Klubu	„Józefinka”	m.	in.	w	ra-
mach	akcji	„Lato”	i	akcji	„Zima”,	działalność	
sekcji	i	kół	zainteresowań	oraz	innych	form	
działalności	prowadzonej	na	rzecz	i	z	udziałem	
dzieci,	młodzieży	i	osób	starszych	–	seniorów,	
angażowanie	się	w	realizację	różnorodnych	
imprez	w	klubie	„Józefinka”	np.	z	okazji	Dnia	
Seniora,	Dnia	Dziecka,	Dnia	Górnika.	Rozpa-
trywanie	i	opiniowanie	wniosków	dotyczących	
wyposażenia	oraz	stanu	technicznego	klubu.

Rada	Osiedla	odbyła	w	okresie	sprawozdaw-
czym	14	protokołowanych	posiedzeń.	W	opar-
ciu	o	wnioski	i	opinie	komisji	podjęto	7	uchwał	
w	sprawach:

n		 ustalenia	stawki	za	najem	lokali	użytkowych	
wbudowanych	(2	uchwały);

n		 ustalenia	stawek	za	wynajem	pomieszczeń	
w	Klubie	„Józefinka”	KSM	(2	uchwały);

n		ustalenie	odpłatności	za	korzystanie	z	zajęć	
organizowanych	w	Klubie	„Józefinka”	KSM;

n		zmiany	odpisu	stawki	za	fundusz	
remontowy	część	„B”	w	lokalach	
mieszkaniowych,	garażach	i	loka-
lach	 użytkowych	 wbudowanych	
(2	uchwały).
W	sprawozdaniu	Rady	Osiedla	

za	okres	2016	roku	przedstawiamy	
w	sposób	ogólny,	wybrane	główne	
tematy	naszej	działalności	odsyłając	
zainteresowanych	szczegółowymi	
danymi	odnośnie	realizacji	planu	rze-
czowo-finansowego	Osiedla	do	spra-
wozdania	Administracji,	a	w	sprawach	
działalności	kulturalno-oświatowej	
do	sprawozdania	Kierowniczki	klubu	
KSM	„Józefinka”.
Rada	Osiedla	zdaje	sobie	sprawę,	że	

nie	wszystkie	potrzeby	mieszkańców	
są	zaspokajane.	Oczekiwania	są	na	
ogół	zawsze	większe,	niż	możliwo-
ści	finansowe	wynikające	z	budżetu	
Osiedla.	Podkreślić	jednak	trzeba,	że	
substancja	Osiedla	tj.	budynki	pre-
zentują	się	coraz	lepiej,	nie	tylko	na	
zewnątrz,	ale	także	wewnątrz	m.in.	
przez	realizowaną	modernizację	klatek	
schodowych,	co	poprawia	komfort	
użytkowania,	jak	i	estetykę.	Wykony-
wane	w	tym	zakresie	roboty	zostały,	
z	uwagi	na	wnioski	składane	przez	
mieszkańców,	znacznie	rozszerzone	
w	stosunku	do	pierwotnie	planowa-

nych.	W	minionym	roku	realizowano	również	
szereg	innych	robót,	głównie	w	rejonie	ulic	tzw.	
„Owocowych”	oraz	Rożanowicza	–	Daszyńskiego.	
Wynikały	one	również	z	uzasadnionych	wniosków	
mieszkańców,	a	także	przyczyn	niezależnych	od	
Spółdzielni,	tzn.	ze	względu	na	awarie,	przepisy	
budowlane	dozoru	technicznego,	bhp.	Spowodo-
wało	to	nadmierne	niebilansowanie	się	kosztów	
remontów	z	wpływami,	dodatkowo	pogłębione	
wzrostem	cen	materiałów	i	usług	budowlanych.	
Z	tego	względu	Rada	Osiedla	zobligowana	została	
przez	Radę	Nadzorczą	KSM	do	zrównoważenia	
finansów	Osiedla,	w	związku	z	czym	niezbędne	
okazało	się	podwyższenie	odpisu	na	fundusz	re-
montowy	część	„B”	dla	osiągniecia	tego	celu.	
Problemem	trudnym	jest	brak	miejsc	parkin-

gowych.	W	tym	temacie	Rada	Osiedla	wspólnie	
z	Administracją	będzie	nadal	podejmowała	dzia-
łania	prowadzące	do	pozyskania	nowych	miejsc	
na	terenie	Osiedla.
Rada	Osiedla	dziękuje	pracownikom	Admi-

nistracji	za	sumienną	pracę	oraz	zaangażowanie	
w	rozwiązywanie	bieżących	problemów	Osiedla	
i	współpracę	w	tym	zakresie	z	Radą	Osiedla.
Rada	dziękuje	Zarządowi	KSM	za	życzliwe	

podejście	do	zgłaszanych	problemów	naszego	
Osiedla	i	wspieranie	działań	na	rzecz	polepszenia	
w	nim	warunków	zamieszkania.
Rada	Osiedla	dziękuje	wszystkim	mieszkańcom	

za	cenne	uwagi	w	zakresie	eksploatacji	zasobów	
i	potrzeb	remontowych	zgłaszanych	do	Admini-
stracji	i	na	Zebraniach	Osiedlowych,	licząc	na	
dalszą	dobrą	współpracę	przy	rozwiązywaniu	
pojawiających	się	problemów.	Rada	Osiedla,	
przedstawiając	powyższe	sprawozdanie,	prosi	
o	jego	przyjęcie.

Za Radę Osiedla 
Przewodniczący 
TadeusZ NOwak



  10                                                                        WSPÓLNE SPRAWY OSIEDLA IM. KS. P. ŚCIEGIENNEGO

SpRaWOzdaniE z dziaŁaLnOŚCi gOSpOdaRCzEJ  
adMiniSTRaCJi OSiEdLa „ŚCiEgiEnnEgO” za 9 MiESięCy 
2016 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	
2016	roku,	z	prognozą	na	31.12.2016	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	gospodar-
czo–finansowego	całej	Spółdzielni.

Administracja	Osiedla	w	okresie	sprawozdaw-
czym	pracowała	w	składzie:
n	 obsługa	 techniczno–eksploatacyjna	–	do	

31.07.2016	r.	-	5	i	3/4	etatów,	od	01.08.2016	
r. - 6	i	3/4	etatów,

n	 konserwatorzy	–	6	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	24	dźwigi	osobowe,

n 3 domki	jednorodzinne	o	łącznej	powierzchni	
826,06	m2,

n 135	garaży	wbudowanych	o	łącznej	po-
wierzchni	użytkowej	2.623,74	m2;

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,	Rysiej	
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	50	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.	Zarządzanie	tak	róż-
norodnymi	i	rozproszonymi	zasobami	stwarza	
pewne	trudności	związane	nie	tylko	z	bieżącym	
administrowaniem,	nadzorowaniem	pracy	gospoda-

rzy	budynków,	prowadzeniem	prac	remontowych	
czy	bieżącą	naprawą	i	konserwacją,	ale	trudności	
również	można	odczuć	przy	budowaniu	wspólnej	
społeczności	osiedlowej.
Do	kluczowych	obowiązków	Administracji	

Osiedla	należy	sporządzanie	corocznego	planu	go-
spodarczo-finansowego,	który	w	swoim	założeniu	
zachowuje	pierwszeństwo	dla	robót	mających	na	
celu	eliminację	zagrożenia	bezpieczeństwa	użyt-
kowników	i	osób	trzecich,	zabezpieczenia	prze-
ciwpożarowego	budynków,	spełniania	wymagań	
dotyczących	ochrony	środowiska	oraz	zachowania	
zapobiegawczego	charakteru	remontów.	Jest	on	
przyjmowany	do	realizacji	przez	Radę	Osiedla	
i	po	akceptacji	Rady	Nadzorczej	jest	częścią	planu	
gospodarczo-finansowego	całej	Spółdzielni.
Naszą	działalność	opieramy	o	podstawowe	

wytyczne	i	przepisy,	tj.	Statut	KSM,	regulaminy	
i	uchwały	organów	KSM,	wynikające	ze	zmienia-
jącego	się	i	aktualizowanego	prawa	dotyczącego	
spółdzielni.	Należy	podkreślić,	że	każde	działanie	
Administracji	musi	mieć	pokrycie	w	obowiązują-
cych	przepisach	prawnych.	Budynki	Osiedla	muszą	
być	eksploatowane	zgodnie	z	ich	przeznaczeniem,	
wymogami	ochrony	środowiska	i	Prawa	budowla-
nego.	Bieżące	zarządzanie	nieruchomościami	jest	
działaniem	złożonym,	a	dodatkowo	w	warunkach	
spółdzielczych	musi	być	realizowane	przy	jedno-
czesnym	łagodzeniu	i	szukaniu	kompromisów	
wobec	rozbieżnych	oczekiwań,	wniosków	i	pro-
blemów.	Rodzi	to	czasami	konflikty	zarówno	mię-
dzyludzkie,	jak	i	sąsiedzkie,	a	rola	Administracji	
polega	wtedy	na	eliminowaniu	źródła	konfliktu,	
co	nie	jest	łatwe.
Należy	podkreślić,	że	głównym	celem	działania	

Administracji	Osiedla	jest	zapewnienie	prawidło-
wej	eksploatacji	i	funkcjonowania	powierzonego	
majątku,	w	tym	utrzymanie	obiektów	i	powiązanej	
infrastruktury	we	właściwym	stanie	technicznym,	
bezpieczeństwa	i	estetyki,	a	ponadto	przewidywa-
nie,	likwidowanie	i	minimalizowanie	zagrożeń	dla	
zdrowia	i	życia	osób	zamieszkujących.	

Wśród	wielu	działań,	jakimi	zajmuje	się	Ad-
ministracja	Osiedla,	do	głównych	należą	m.in.:	

n	 prowadzenie	stałego	nadzoru	nad	jakością	
usług	świadczonych	przez	firmy	zewnętrz-
ne,	w	tym:	utrzymanie	czystości	na	terenie	
Osiedla,	porządku,	koszenie	traw	i	pielęgnacje	
zieleni,	utrzymanie	terenu	w	okresie	zimowym,	
odśnieżanie,	

n	 konserwacja	instalacji	(wodnych,	kanaliza-
cyjnych,	elektrycznych,	gazowych,	domofo-
nowych)	w	częściach	wspólnych	budynków,	
jak	i	w	lokalach	użytkowych	i	garażach	wbu-
dowanych,

n	 prowadzenie	stałego	nadzoru	nad	robotami	re-
montowymi,

n	 sprawdzanie	wycen	kosztorysowych	robót	
zleconych	do	wykonywania	firmom	zewnętrz-
nym,

n	 organizowanie	wyboru	wykonawców	na	roboty	
remontowe	oraz	uczestniczenie	w	procedurach	
z	tym	związanych,

n	 kontrola	wykonania	rocznych	i	pięcioletnich	
przeglądów	okresowych	(wynikających	z	Usta-
wy	Prawo	budowlane)	wszystkich	obiektów,

n	 przygotowanie	umów	lub	wystawianie	zleceń	
na	wykonanie	prac	projektowych,	robót	bu-
dowlanych	i	świadczenie	usług	wykonawcom	
zewnętrznym	i	zakładom	celowym	KSM,

n	 prowadzenie	nadzoru	nad	realizacją	umów	
i	zleceń,	o	których	mowa	wyżej,

n	 ustalanie	przyczyn	usterek	i	nieprawidłowoś- 
ci	zgłaszanych	przez	użytkowników	lokali,	
określenie	sposobu	ich	usunięcia	oraz	fizycz-
ne	ich	usunięcie,	wraz	ewidencjonowaniem	
tych	zdarzeń,

n	 nadzór	nad	usuwaniem	usterek	wyszczegól-
nionych	powyżej,

n	 prowadzenie	zgodnie	z	wymogami	prawa	bu-
dowlanego	dokumentacji	technicznej	i	książek	
obiektu	budowlanego,

n	 prowadzenie,	bieżące	uzupełnianie	i	weryfika-
cja	ewidencji	środków	trwałych	oraz	środków	
o	niskiej	wartości,

n	 przyjmowanie	użytkowników	lokali	zgła-
szających	się	do	Administracji	ze	swoimi	
problemami	dotyczącymi	zamieszkania	itp.

W	ramach	prac	ogólnoadministracyjnych	za	9	
miesięcy	2016	r.	zarejestrowano	1280	pism,	w	tym	
ponad	770,	które	wymagały	udzielenia	odpowiedzi	
lub	podjęcia	stosownych	działań.	Rozpatrzenia	
i	uzyskania	opinii	Rady	Osiedla	wymagało	ponad	
90	spraw.	Wszystkie	wniesione	sprawy	załatwia-
ne	były	terminowo,	a	te	które	pozostawały	poza	
kompetencjami	Spółdzielni	kierowane	były	do	od-
powiednich	instytucji	celem	dalszego	załatwienia.	
Jak	w	latach	ubiegłych	sprawy	wnoszone	przez	
mieszkańców	dotyczyły	bardzo	różnych	tematów.	
Przeważająca	ilość	spraw	to	wnioski	o	zgodę	na	
wykonanie	remontów	i	modernizacji	mieszkań	
w	różnym	zakresie,	często	wymagających	również	
zgłoszenia	do	Urzędu	Miasta.	Mniej	natomiast	
zanotowano	wniosków	o	wymianę	okien	i	naprawę	
balkonów,	gdyż	niewiele	już	pozostało	mieszkań	
ze	starymi	oknami,	a	remonty	balkonów	wykony-
wane	są	przy	modernizacji	ocieplenia	budynków.	
Niezmiennie	od	lat	duże	rozbieżności	w	opiniach	

mieszkańców	dotyczą	wniosków	o	wycinkę	lub	
radykalne	cięcie	drzew	i	krzewów.	Zdania	miesz-
kańców	wyrażone	w	przeprowadzanych	przez	
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SpRaWOzdaniE z dziaŁaLnOŚCi gOSpOdaRCzEJ  
adMiniSTRaCJi OSiEdLa „ŚCiEgiEnnEgO” za 9 MiESięCy 
2016 ROKU ŁĄCzniE z pRzEWidyWanyM WyKOnaniEM  

za CaŁy ROK KaLEndaRzOWy
Administrację	sondażach	były	skrajnie	różne,	od	
opinii	o	wycinkę	dużej	ilości	drzew	do	katego-
rycznego	sprzeciwu	nawet	w	sprawie	przycięcia	
koron.	Sprawy	z	tego	zakresu	budzą	wiele	emocji	
i	niejednokrotnie	zaburzają	poprawne	wcześniej	
stosunki	sąsiedzkie.	Wszystkie	wnioski	w	tym	
zakresie	są	opiniowane	przez	Radę	Osiedla,	która	
wspólnie	z	Administracją	Osiedla	każdorazo-
wo	przeprowadza	wizję	w	terenie	i	dokładnie	
rozpoznaje	sprawę.	Natomiast	pisma	kierowane	
przez	Administrację	do	mieszkańców	dotyczyły	
w	większości	powiadomień	o	dodatkowych	(osta-
tecznych)	terminach	przeprowadzenia	kontroli	
w	lokalach	nakazanych	Prawem	Budowlanym	
(kontrole	kominiarskie	i		szczelności	instalacji	
gazowej).	Po	prowadzonych	na	bieżąco	przez	
pracowników	Administracji	kontrolach	nierucho-
mości	kierowano	do	mieszkańców	upomnienia	
dotyczące	zachowania	porządku	w		piwnicach	
i	pomieszczeniach	wspólnych.	
W	przypadku	interwencji	sąsiadów	wysyłano	

także	przypomnienia	o	obowiązku	przestrzega-
nia	regulaminu	porządku	domowego.	W	roku	
2016	wysłano	wiele	przypomnień	o	obowiązku	
aktualizacji	przez	właścicieli	lokali	oświadczeń	
o	ilości	zamieszkujących	osób,	gdy	na	podstawie	
danych	uzyskiwanych	z	Urzędu	Miasta	ilość	osób	
zameldowanych	różni	się	od	tej	z	oświadczenia.	
Pozostawaliśmy	także	w	stałym	kontakcie	z	Policją	
informując	pisemnie	o	dewastacjach	i	wnioskując	
o	dodatkowe	patrole	na	Osiedlu.	Owocna	okazała	
się	także	współpraca	z	dzielnicowymi	Komisariatu	
Policji	II	w	sprawach	wymagających	załagodzenia	
stosunków	sąsiedzkich.	Do	końca	września	2016	
roku	przyjęto	i	rozpatrzono	tylko	1	wniosek.
Zgodnie	z	ewidencją	Urzędu	Miasta	w	2344 

mieszkaniach	Osiedla	„Ściegiennego”	na	dzień	
12.09.2016	r.	zameldowanych	było	na	pobyt	stały	
i	czasowy	4886	osób.	Natomiast	ilość	osób,	które	
faktycznie	zamieszkują	w	zasobach	Osiedla	ule-
ga	ciągłym	zmianom,	o	czym	mieszkańcy	mają	
obowiązek	informować	Administrację	poprzez	
złożenie	stosownego	oświadczenia.	Prowadze-
nie	systematycznej	ewidencji	w	tym	zakresie	
wymagane	jest	przepisami	„ustawy	śmieciowej”.	
Na	podstawie	złożonych	oświadczeń	w	okresie	
sprawozdawczym	dokonano	226	zmian	liczby	
zamieszkałych	osób.	Informacje	na	bieżąco	prze-
kazywano	do	Działu	Ewidencji	Opłat	za	Lokale	
celem	właściwego	naliczenia	opłat	eksploatacyj-
nych.	Aktualizacja	danych	w	zakresie	ewidencji	
osób	wymaga	ścisłej	współpracy	z	mieszkańcami,	
którzy	w	przypadku	zmiany	liczby	osób	na	mniej-
szą	bez	opóźnień	informują	o	tym	Administrację,	
co	nie	zawsze	zdarza	się,	gdy	liczba	mieszkańców	
wzrasta.	

Usuwanie	odpadów	wielkogabarytowych	pro-
wadzone	jest	przez	miasto	Katowice	2	razy	w	mie-
siącu	zgodnie	z	harmonogramem	wywieszonym	na	
każdej	klatce	schodowej.	Harmonogram	ten	jest	
również	dostępny	na	stronie	internetowej	Miej-
skiego	Przedsiębiorstwa	Gospodarki	Komunalnej	
w	Katowicach.	W	tym	miejscu	przypominamy,	że	
usuwanie	odpadów	poremontowych	leży	w	ge-
stii	mieszkańców,	co	wyraźnie	określone	jest	
w	zgodach	wydawanych	przez	Spółdzielnię	na	
prowadzenie	remontów	i	modernizacji	mieszkań.	
Jednakże	w	okresie	9	miesięcy	2016	roku	Osiedle	
poniosło	dodatkowe	koszty	za	wywóz	odpadów	
wielkogabarytowych,	które	nie	miały	pokrycia	we	
wnoszonych	opłatach	miesięcznych	na	gospodarkę	
odpadami	komunalnymi.	Wynikało	to	z	potrzeby	
bieżącego	wywozu	gabarytów,	które	generowali	
mieszkańcy	przy	sprzątaniu	komórek	piwnicznych	
przed	ociepleniem	stropów	piwnic	prowadzonym	
przez	Spółdzielnię	i	usuwaniu	zbędnych	rzeczy	
ze	wspólnych	zabudów	części	korytarzy	na	bu-
dynkach	wysokich	przy	ul.	Józefowskiej	przed	
remontem	klatek	schodowych.	Korzystano	również	
z	dodatkowych	wywozów	odpadów	typu	BIO.
W	okresie	sprawozdawczym	przeprowadzono	

dwie	obligatoryjne	akcje	odszczurzania	(wiosną	
i	jesienią)	w	terminach	ściśle	określonych	uchwałą	
Rady	Miasta	Katowice.	Prawidłowość	prowadzenia	
obu	tych	akcji	była	przedmiotem	kontroli	Sanepidu.	
Kontrole	te	obejmują	również	poza	zakresem	akcji	
ogólny	stan	sanitarny	budynku	i	terenu	przyległego	
(w	tym	śmietników	i	piaskownic),	ze	szczegól-
nym	naciskiem	na	czystość	piwnic	i	pomieszczeń	
wspólnych.	Protokoły	sporządzone	przez	Sanepid	
nie	wykazały	zaniedbań	i	potwierdziły	dbałość	
o	nieruchomości	w	tym	zakresie.	Ponadto	wiosną	
wykonano	dezynfekcję	wszystkich	osiedlowych	
piaskownic.	Z	zakresu	DDD	zlecono	również	
likwidację	4	gniazd	os.	

W	ramach	bieżących	napraw	i	konserwacji	
przyjęto	i	wykonano	(do	30.09.2016	r.):

n	 1805	zgłoszeń	dotyczących	awarii	i	usterek	
m.	in.	wodno-kanalizacyjnych,	elektrycz-
nych,	dekarskich,	stolarskich,	ślusarskich,	
murarskich,	brukarskich.	W	tym	czasie	nasi	
konserwatorzy	przepracowali	8.246	godzin,	
zużywając	materiałów	za	23.630	zł,

n	 Serwis	Techniczny	Katowickiej	Spółdziel-
ni	Mieszkaniowej	przepracował	w	naszych	
zasobach	1350	godzin	przy	usuwaniu	awarii	
elektrycznych,	wodno-kanalizacyjnych,	usu-
waniu	nieszczelności	instalacji	gazowych	
i	in.,	szczególnie	w	godzinach	poza	pracą	
Administracji	Osiedla.	Wartość	robocizny	
i	zużytego	do	tych	prac	materiału	wyniosła	

91.406	zł.	Koszt	usług	Serwisu	Techniczne-
go	w	zakresie	kontroli	instalacji	gazowych	
w	mieszkaniach	obejmuje	obecnie	poza	in-
stalacją	również	kontrolę	urządzeń	gazowych	
i	wzrósł	od	1.04.2016	r.	ze	stawki	6,50	zł	za	
mieszkanie	do	stawki	18,50	zł	lub	24,50	zł	
w	zależności	od	ilości	urządzeń	gazowych	
i	wyniósł	63.898	zł.	Koszt	utrzymania	stałej	
gotowości	Serwisu	Technicznego	to	10.250	zł	
miesięcznie,	czyli	do	końca	września	92.245	
zł,	

n	 344	zgłoszenia	dotyczące	działania	domofo-
nów,

n	 120	zgłoszeń	dotyczących	działania	dźwigów	
w	budynkach	przy	ul.	Józefowskiej	84-88,	94-
98,	114-	118,	114a-118a,	w	tym	2	zgłoszenia	
dotyczące	dewastacji.

Dokonano	wspólnie	z	towarzystwami	ubezpie-
czeniowymi	likwidacji	64	szkód,	które	wystąpiły	
w	lokalach	mieszkalnych	oraz	mieniu	spółdzielni.	
W	przeważającej	części	w	mieszkaniach	były	
to	szkody	zalaniowe,	a	w	mieniu	spółdzielni	 
13	szkód	dotyczyło	złamanych	lub	przewróconych	
drzew.	Szkody	w	drzewostanie	powodowane	były	
anomaliami	pogodowymi	w	miesiącach	wakacyj-
nych.	W		przypadkach	szkód	zgłaszanych	przez	
mieszkańców,	często	pracownicy	Administracji	
służyli	pomocą,	szczególnie	osobom	starszym	
przy	prawidłowym	wypisaniu	druku	zgłoszenia	
szkody	do	ubezpieczyciela.	Mieszkańcy	uzyskiwali	
również	szczegółowe	informacje	o	dalszym	toku	
postępowania	odszkodowawczego.	

Prowadzenie	zadań	związanych	z	eksploatacją	
zasobów	jest	złożone	i	w	dużej	mierze	polega	
na	koordynacji	kierunków	działania	Spółdzielni	
przyjętych	przez	Walne	Zgromadzenie	oraz	obo-
wiązujących	wymogów	prawa	i	oczekiwań	użyt-
kowników	lokali,	z	możliwościami	finansowymi	
Osiedla	opartymi	na	rachunku	kosztów	i	wpływów.
Wydatki	w	większości	są	cykliczne	i	niezależne	

od	działań	Zarządcy.	O	wysokości	podatku	od	
nieruchomości,	opłacie	za	użytkowanie	wieczyste,	
opłacie	za	wywóz	nieczystości	decydują	organy	
samorządowe	Miasta	Katowice,	natomiast	o	cenie	
energii	elektrycznej,	wody,	czy	też	ciepła	dostawcy	
tych	mediów.	Część	kosztów	wynika	z	prawa	bu-
dowlanego	i	przepisów	sanitarno-porządkowych,	
które	mają	za	zadanie	poprawić	bezpieczeństwo	
zamieszkiwania,	a	część	ma	służyć	poprawie	
estetyki	otoczenia,	jednakże	zawsze	priorytetem	
jest	bezpieczeństwo	zamieszkujących.

Koszty	eksploatacji	za	3	kwartały	tego	roku	
zamykają	się	kwotą	4.758.590	zł,	przy	wpływach	
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za	ten	sam	okres	w	wysokości	4.827.740	zł,	wraz	
z	bilansem	otwarcia	i	podatkiem	dochodowym.
Przewidujemy,	że	rok	2016	zamkniemy	kwo-

tą	6.521.690	zł,	przy	wpływach	w	wysokości	
6.450.830	zł,	wraz	z	bilansem	otwarcia	i	po-
datkiem	dochodowym.

Rok	2016	jest	rokiem	trudnym	finansowo,	
rozpoczęliśmy	go	ujemnym	bilansem	otwarcia	
w	wysokości	-81.083,61	zł,	który	według	szacun-
kowej	prognozy	na	koniec	roku	zmniejszy	się	do	
wysokości	-70.590	zł.	Jedną	z	najistotniejszych	
przyczyn	ujemnego	bilansu	na	eksploatacji	jest	
przesunięcie	z	funduszu	remontowego	część	„A”	
legalizacji	wodomierzy	i	przejęcie	tych	kosztów	
oraz	wpływów	w	zakres	eksploatacji	(Uchwała	
Rady	Nadzorczej	nr	64/2016).	Obowiązujący	odpis	
z	wnoszonych	przez	użytkowników	lokali	opłat	
dotyczący	pokrycia	kosztów	legalizacji	i	wymia-
ny	wodomierzy	nie	jest	wystarczający.	Większa	
czułość	obecnie	zamontowanych	wodomierzy	już	
poskutkowała	zmniejszeniem	niedoboru	pomiędzy	
kosztami	i	wpływami	za	zużytą	wodę	i	odprowa-
dzone	ścieki.	W	roku	2016	przewidujemy	dalszy	
spadek	niedoboru	do	różnicy	zaledwie	-1,15%.	
Koszty	zużytej	wody	i	odprowadzonych	ścieków	
są	największą	pozycją	kosztową	w	eksploatacji	
(39%),	więc	każdy	odzyskany	ułamek	procenta	
zamienia	się	w	złotówki,	dla	zobrazowania	-1,15%	
to	w	skali	roku	2016	stanowi	kwotę	-28.590	zł.

Pozycją	kosztów,	która	wzrosła	w	2016	roku	
jest	kontrola	szczelności	instalacji	gazowej.	Od	
tego	roku	oprócz	konserwacji,	naprawy	i	przeglądu	
przewodów	instalacji	gazowej	dokonywane	są	
przeglądy	urządzeń	gazowych	(grzejniki	gazowe,	
kuchnie	gazowe)	–	Uchwała	Rady	Nadzorczej	nr	
7/2016.	Rozszerzony	zakres	kontroli	ma	przyczy-
nić	się	do	dalszego	zapewnienia	bezpieczeństwa	
mieszkańców,	niestety	zdarza	się,	że	urządzenia	
gazowe	w	mieszkaniach	są	niezdatne	do	użytku,	
stanowiąc	poważne	zagrożenie,	w	związku	z	tym	
zachodzi	konieczność	podjęcia	działań	zabez-
pieczających,	m.in.	odcięcie	dopływu	gazu	do	
instalacji	gazowej	w	lokalu.	

Jak	co	roku	wykonujemy	czynności	wynikające	
z	art.	62	prawa	budowlanego	i	obowiązków	za-
rządcy	nieruchomości.	Za	3	kwartały	2016	roku	
ponieśliśmy	koszty	związane	z:

n	 kontrolą	stanu	technicznego	instalacji	gazowej	
za	kwotę	65.910	zł,	przewidujemy	zakończyć	
rok	kwotą	87.060	zł,

n	 kontrolą	stanu	technicznego	przewodów	ko-
minowych	wraz	z	czyszczeniem	przewodów	
i	kanałów	kominowych	za	kwotę	32.760	zł,	
przewidujemy	zakończyć	rok	kwotą	48.090	zł,

n	 kontrolą	stanu	technicznego	instalacji	oddy-
miania	w	budynkach	przy	ul.	Józefowskiej	
84-88;	94-98;	114-118;	114a-118a	za	kwotę	
4.940	zł,	przewidujemy	zakończyć	rok	kwotą	
12.360	zł,

n	 kontrolą	stanu	technicznego	nieruchomości	
za	kwotę	58.600	zł,

n	 konserwacją	i	dozorem	dźwigów	osobowych	
za	kwotę	80.340	zł,	przewidujemy	zakończyć	
rok	kwotą	104.150	zł,

n	 konserwacją	instalacji	domofonowej	za	kwotę	
32.000	zł,	przewidujemy	zakończyć	rok	kwotą	
49.490	zł,

n	 konserwacją	gniazd	i	instalacji	radiowo-tele-
wizyjnej	za	kwotę	75.530	zł,	przewidujemy	
zakończyć	rok	kwotą	100.940	zł,

n	 kosztami	prac	konserwacyjno-naprawczych,	
wykonanych	siłami	własnymi	(przez	kon-
serwatorów)	i	przez	Serwis	Techniczny	za	
kwotę	474.970	zł,	przewidujemy	zakończyć	
rok	kwotą	594.950	zł.

Koszty	eksploatacji	obejmujące	m.	in.	wydatki	
za	zużyte	media	i	wywóz	nieczystości:

n	 lokatorzy	w	naszych	zasobach	za	3	kwartały	
2016	r.	zużyli	129.454	m3	wody	za	kwotę	
1.837.930	zł,	przewidujemy	zakończyć	rok	
kwotą	2.492.840	zł,

n	 oświetlenie	pomieszczeń	ogólnego	użyt-
ku	oraz	praca	dźwigów	zużyły	~	234.700	
kWh,	szacunkowy	koszt	 to	kwota	około	 
141.210	zł,	przewidujemy	zakończyć	rok	
kwotą	213.670	zł,

n	 koszt	wywozu	nieczystości	stałych	za	9	mie-
sięcy	wyniósł	590.060	zł.	przewidujemy	za-
kończyć	rok	kwotą	778.030	zł.

Koszty	eksploatacji	to	także	wydatki	dotyczące	
utrzymania	nieruchomości,	estetyki,	bezpieczeń-
stwa	oraz	obsługi	zasobów.	Za	3	kwartały	2016	
roku	koszty	przedstawiały	się	następująco:

n	 podatek	od	nieruchomości	-	kwota	94.690	zł,	
przewidujemy,	iż	rocznie	zamknie	się	kwotą	
125.120	zł,

n	 opłaty	za	wieczyste	użytkowanie	terenu	-	kwota	
108.610	zł,	na	koniec	roku	przewidujemy	
łączny	wydatek	na	kwotę	144.830	zł,

n	 ubezpieczenia	rzeczowe	–	poniesiony	koszt	
to	kwota	40.360	zł,	przewidujemy,	że	rok	
zamknie	się	kwotą	55.860	zł,

n	 obsługa	Osiedla,	w	tym	koszty	dotyczące	płac	
i	narzutów	pracowników	Administracji,	koszty	
Rady	Osiedla,	koszty	utrzymania	pomieszczeń	
administracyjnych,	koszty	transportu	i	ryczał-
tu	samochodowego,	koszty	BHP,	prowizja	
bankowa,	koszty	usług	telekomunikacyjnych	
i	pocztowych,	koszty	materiałów	biurowych,	

538 793,52 zł 

1 073 213,71 zł 

141 204,82 zł 

1 837 924,78 zł 

591 338,36 zł 

288 922,28 zł 

17 490,69 zł 

81 827,31 zł 
80 338,43 

zł 32 000,19 zł 

75 529,13 zł 
Koszty obsługi osiedla

Inne koszty eksploatacji

Energia elektryczna poza lokalem

Woda i kanalizacja

Wywóz nieczystosci, wraz z wywozem 
dużych gabarytów

Usługi gospodarzy

Koszt rozliczenia wody

Legalizacja, wymiana wodomierzy

Konserwacja dźwigów

Konserwacja domofonów

Pakiet podstawowy RTV

koSzty ekSpLoatacji za 9 mieSięcy 2016 roku
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amortyzacji	–	za	9	miesięcy	zamknęły	się	kwo-
tą	538.790	zł,	na	koniec	roku	przewidujemy	
narastająco	koszt	742.830	zł,

n	 usługi	gospodarzy	terenu	-	kwota	288.920	
zł,	 przewidujemy	 zakończyć	 rok	 kwotą	
385.380	zł,

n	 odśnieżanie,	 dotychczasowe	 koszty	 to	 
4.060	zł,	przewidujemy	zamknięcie	roku	kwotą	
13.060	zł,	

n	 pielęgnacja	zieleni	-	poniesiono	nakłady	na	
kwotę	66.100	zł,	przewidujemy,	iż	roczne	
koszty	wyniosą	112.280	zł.

Dla zobrazowania istniejących proporcji 
w kosztach eksploatacji na str. 12 przedstawia-
my wykres kosztów eksploatacji za 9 miesięcy br.

Znaczną	kwotę	wydatków	z	funduszu	remon-
towego	część	„B”	Osiedle	poniosło	w	wyniku	
realizacji	Uchwał	Rady	Nadzorczej	KSM:	

1)	 nr	8/2013	o	zasadzie	przeksięgowywania	
kwoty	0,20	zł/m2/m-c,	co	daje	298.040	zł 
rocznie	z	funduszu	remontowego	Osiedla	część	
„B”	na	fundusz	remontowy	część	„A”,	celem	
zmniejszenia	wielkości	ujemnych	sald	na	tej	
części	funduszu.	Tak	więc	stawka	odpisu	na	
fundusz	remontowy	część	„B”	Osiedla	jest	
mniejsza	o	0,20	zł/m2/m-c.	

2)	 nr	65/2015	o	przeksięgowaniu	należności	za	
roboty	wykonane	podczas	docieplania	budyn-
ków,	które	były	finansowane	z	funduszu	„A”,	
a	faktycznie	pozostają	w	zakresie	finansowania	
funduszu	„B”	Osiedla.	W	roku	2016	była	to	
kwota	205.850	zł.

Przeksięgowania	te	skutkują	wprawdzie	po-
mniejszeniem	kwoty	przeznaczonej	na	remonty	rea- 
lizowane	w	Osiedlu	w	ciężar	części	„B”	funduszu	
remontowego,	ale	pozwalają	na	wcześniejszą	spłatę	
zobowiązań	na	części	funduszu	remontowego	„A”.

Podobnie	jak	w	latach	poprzednich,	w	roku	2016	
w	zasobach	Osiedla	wykonano	roboty	remontowe	
finansowane	z	funduszu	remontowego	część	„A”	
na	łączną	kwotę	4.917.625	zł.	Największe	koszty	
z	tego	zakresu	to:

n	 roboty	termomodernizacyjne	budynków	przy	
ul.	Kotlarza	9-9e	i	Nowowiejskiego	12-12e	–	
kwota	4.377.579	zł,

n	 docieplenie	stropów	piwnic	–	kwota	442.660	zł.

W	bieżącym	roku	kontynuowano	kompleksowe	
remonty	i	modernizacje	klatek	schodowych,	które	
rozpoczęto	w	roku	2013.	Koszty	planowanego	
zakresu	robót	mieściły	się	w	ramach	wpływów	
na	fundusz	remontowy	część	„B”.	Zawarta	przez	
Zarząd	umowa	z	wykonawcą	jest	korzystna	dla	

Osiedla	ze	względu	na	możliwość	spłaty	należ-
ności	w	ciągu	10	lat	dawała	Osiedlu	możliwość	
realizacji	również	innych	robót	remontowych.	
Jednak	w	trakcie	prowadzenia	prac	mieszkańcy	
wnioskowali	o	wykonanie	dodatkowych	robót,	
które	nie	zostały	ujęte	w	kosztorysach	umownych.	
Wykonano	np.	wymianę	drzwi	wejściowych	do	
klatek	schodowych,	czy	remont	schodów	wejś- 
ciowych	do	budynków.	Wartość	umowy	wzrosła	
i	Osiedle	zanotowało	wynik	ujemny	na	funduszu	
remontowym	część	„B”.	
Rada	 Nadzorcza	 na	 posiedzeniu	 w	 dniu	

20.09.2016	r.	„zobowiązała	Osiedle	„Ściegien-
nego”	do	opracowania	i	przedstawienia	Radzie	
Nadzorczej	programu	naprawczego	dot.	oddłu-
żenia	na	funduszu	remontowym	część	„B”	wraz	
z	harmonogramem	spłat	do	końca	2017	roku	i	jego	
wcześniejsze	przedstawienie	na	posiedzeniu	Ko-
misji	Rewizyjnej	i	GZS	w	miesiącu	październiku	
br.”	(Protokół	nr	10/629/2016).
Według	analizy	i	prognozy	stanu	funduszu	

remontowego	część	„B”	za	rok	2016	szacujemy	
ujemny	bilans	zamknięcia	roku	w	wysokości	
około	-764.900	zł.	Wynik	ujemny	ma	charakter	
przejściowy	i	wiąże	się	ściśle	z	realizowaną	przez	
Osiedle	strategią	kompleksowej	polityki	remonto-
wej	i	modernizacją	klatek	schodowych,	zgodnie	
z	wcześniej	przyjętym	na	Zebraniu	Osiedlowym	
wnioskiem	zaakceptowanym	przez	organy	samo-
rządowe	i	Zarząd	Spółdzielni.	
Zgodnie	z	zapisem	zawartym	w	Protokole	

Nr	4/33/281/2013	z	posiedzenia	Rady	Osiedla	
,,Ściegiennego”	w	dniu	6.03.2013,	na	którym	Rada	
Osiedla	w	wyniku	głosowania	podjęła	decyzję	
o	kontynuowaniu	robót	dot.	modernizacji	klatek	
schodowych	zgodnie	z	podpisaną	umową,	obcią-
żenie	budynków	z	tytułu	realizacji	tego	programu,	
wynosiłoby	45%	-50%	rocznych	wpływów	Osiedla	
na	fundusz	remontowy	część	,,B”	tj.	ok.	900.000	
zł/rok	przez	okres	10	lat.	
W	celu	oddłużenia	funduszu	remontowego	

część	„B”	Rada	Osiedla	Uchwałami	Nr	6/2016	 
i	7/2016	z	dnia	12.10.2016	r.	zmuszona	była	zwięk-
szyć	dotychczasowe	wpływy	przez	podniesienie	
obecnej	stawki	odpisu	na	f.	remontowy	część	,,B”	
z	kwoty	1,50	zł/m2,	na	1,90	zł/m2	od	1.02.2017	
r.	Decyzja	Rady	była	konieczna,	aby	Osiedle	nie	
popadało	w	dalsze	zadłużenie.	

Przyjęty	 do	 realizacji	 kompleksowy	 pro-
gram	remontu	modernizacji	klatek	schodowych	 
w	budynkach	na	Osiedlu	„Ściegiennego”	zapew-
nia	m.	in.:
n	 poprawę	warunków	zamieszkania	poprzez	

nową	elewację	i	czystość	klatek	schodowych,	
poprawiając	ogólną	estetykę,

n	 poprawę	bezpieczeństwa	korzystania	z	kla-
tek	schodowych	poprzez	odnowione	stopnie	
schodów	i	nowe	antypoślizgowe	posadzki,

n	 likwidację	nierówności	powstałych	po	szko-
dach	górniczych	oraz	po	wieloletniej	eksplo-
atacji	klatek	schodowych,

n	 większą	przerwę	czasową	pomiędzy	następnym	
remontem	klatki	schodowej,	dzięki	specjal-
nym	farbom	oraz	glazurze	na	ścianie,	którą	
wystarczy	umyć,

n	 oszczędności	na	zużytej	energii	elektrycznej,	
dzięki	jasnym	kolorom	odbijającym	światło	na	
klatkach	schodowych	oraz	zmianie	oświetlenia	
na	oszczędne	oświetlenie	LED-owe,

n	 oszczędności	na	stawce	za	roboty	budowlane,	
gdyż	obecnie	przyjęta	stawka	jest	niższa	niż	
najmniejsza	stawka	za	roboty	budowlane,	
która	ma	obowiązywać	od	2017	r.,

n	 remonty	prowadzone	w	cyklu	ciągłym	obej-
mującym	wszystkie	budynki	Osiedla	nie	po-
wodują	interwencji	mieszkańców	o	kryteriach	
wyboru	kolejności	robót,	szczególnie,	gdy	
remonty	miałyby	być	prowadzone	w	odstę-
pach	czasowych	wynikających	z	faktycznych	
możliwości	finansowych	Osiedla.	

n	 znaczny	wzrost	wartości	nieruchomości	i	sa-
mych	mieszkań	poprzez	wrażenia	wizualne	 
i	funkcjonalne	po	wykonaniu	remontów	klatek	
schodowych,	

n	 większą	dbałość	mieszkańców	o	wspólne	
mienie	i	zaangażowanie	w	działania	mające	
na	celu	utrzymanie	obecnego	stanu,

n	 większa	estetyka	zasobów	ograniczyła	akty	
wandalizmu	i	dewastacji.

Osiedle	„Ściegiennego”	to	wyodrębnione	orga-
nizacyjnie	i	gospodarczo	osiedle	Katowickiej	Spół-
dzielni	Mieszkaniowej,	co	oznacza,	że	gospodaruje	
środkami	finansowymi	uzyskiwanymi	z	opłat	
miesięcznych	wnoszonych	przez	użytkowników	
lokali	mieszkalnych	i	garaży	oraz	najemców	lokali	
użytkowych	wbudowanych.	Tak	więc	planując	
roczne	wpływy,	zarówno	na	eksploatacji	jak	i	na	
funduszu	remontowym	część	„B”,	konieczne	jest	
odliczenie	zaległości	w	opłatach	miesięcznych.	
Na	koniec	września	2016	roku	zaległości	w	opła-
tach	za	mieszkania	na	naszym	Osiedlu	wyniosły	
630.789	zł	(w	tym	należności	bieżące,	zasądzone	
i	sporne,	czyli	pozostające	w	toku	postępowań	
sądowych)	i	w	stosunku	do	analogicznego	okresu	
roku	ubiegłego	zmalały	o	ok.	34.000	zł.	Zaległości	
te	dotyczą	727	mieszkań.	Jak	widać	kwota	zadłużeń	
jest	wysoka,	co	ma	znaczący	wpływ	na	płynność	
płatniczą	Spółdzielni,	zarówno	za	usługi	eksplo-
atacyjne	świadczone	przez	firmy	zewnętrzne,	
a	także	ogranicza	realizację	robót	remontowych. 
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Osoby	zalegające	z	opłatami	są	zapraszane	
na	spotkania	z	Administracją	i	Komisją	Roz-
jemczą	Rady	Osiedla,	które	odbywają	się	sześć	
razy	w	miesiącu,	w	różnych	godzinach,	również	
popołudniowych	dogodnych	dla	mieszkańców.	
Do	30.09.2016	r.	odbyło	się	49	takich	spotkań,	na	
które	zaproszono	188	osób.	Niestety	tylko	nieliczna	
grupa	osób	skontaktowała	się	w	celu	wyjaśnienia	
przyczyn	powstania	zaległości	i	złożenia	deklaracji	
spłaty	zadłużenia	w	opłatach	miesięcznych.	Liczba	
osób	podejmujących	rozmowy	ze	Spółdzielnią	
radykalnie	maleje	z	roku	na	rok.	Łączna	kwota	
zadłużenia	wszystkich	zaproszonych	wyniosła	
288.705	zł,	z	czego	spłacono	170.604	zł	(tj.	ponad	
59%).	W	Administracji	Osiedla	lub	na	spotkaniach	
z	Komisją	Rozjemczą	dłużnicy	mogą	uzyskać	
informację	na	temat	możliwości	ubiegania	się	
o	dodatek	mieszkaniowy	lub	inną	celową	formę	
pomocy	społecznej.	Dodatek	mieszkaniowy	przy-
znawany	jest	na	pół	roku	i	we	wrześniu	korzystały	
z	niego	42	osoby,	uzyskując	łączną	miesięczną	
kwotę	dodatków	w	wysokości	11.781	zł.	Pra-
cownicy	Administracji	pozostają	w	kontakcie	
z	Oddziałami	Terenowymi	Miejskiego	Ośrodka	
Pomocy	Społecznej	w	Katowicach	w	sprawach,	

w	których	udział	Spółdzielni	nie	wykracza	poza	
zakres	na	jaki	pozwala	ustawa	o	ochronie	danych	
osobowych.	Współpracujemy	również	w	sprawach	
trudnych	i	złożonych	problemowo	z	pracownikiem	
na	stanowisku	ds.	pomocy	członkom	i	wolonta-
riatu,	który	swoją	fachowością	i	doświadczeniem	
wspomaga	nasze	działania.	Szczególnie	trudne	
przypadki	przekazywane	są	do	dalszego	prowa-
dzenia	przez	tego	pracownika.

W	okresie	sprawozdawczym	członkowie	Spół-
dzielni,	którzy	notorycznie	zalegają	z	opłatami	
za	mieszkania	i	garaże,	zgodnie	z	obowiązującą	
procedurą	wewnątrzspółdzielczą	byli	zapraszani	
na	rozmowy	z	Zarządem	KSM	(9	osób),	a	następ-
nie	na	posiedzenia	Rady	Nadzorczej	(2	osoby).	
Niestety	najczęściej	zadłużenia	mieszkańców	
są	windykowane	na	drodze	sądowej,	a	czasem	
nawet	egzekucji	komorniczej.	Znaczna	część	za-
dłużeń	przed	skierowaniem	ich	na	drogę	sądową	
windykowana	jest	przez	specjalistyczne	firmy,	
które	posiadają	narzędzia	do	ujawnienia	majątku	
dłużnika	w	celu	zabezpieczenia	roszczeń.

Nadal	największe	zadłużenie	przypadające	na	
metr	kwadratowy	powierzchni	użytkowej	miesz-
kań	występuje	w	budynku	przy	ul.	Gruszowej	7.	
Jest	to	kwota	w	wysokości	18.874,55	zł	(stan	na	

30.09.2016	r.),	która	w	przeliczeniu	na	m2	wynosi	
17,69	zł.	Zadłużenie	utrzymuje	się	już	od	dawna	
i	w	analogicznym	okresie	roku	poprzedniego	
wynosiło	24.591,84	zł,	w	przeliczeniu	na	1	m2 
23,05	zł.	Budynek	ten	posiada	25	mieszkań	o	łącz-
nej	powierzchni	1067	m2.	Najmniejsze	zadłużenie	
występuje	niezmiennie	na	identycznym	budynku	
przy	ul.	Gruszowej	1.	Tam	według	stanu	na	dzień	
30.09.2016	r.	zadłużenie	wynosiło	0,52	zł/m2, 
łącznie	555,65	zł.	Dla	porównania	30.09.2015	r.	
zadłużenie	w	tym	budynku	wynosiło	0,69	zł/m2, 
łącznie	730,98	zł.	

Powyżej na wykresie zobrazowano wielkość 
zadłużenia na poszczególne nieruchomości, 
w przeliczeniu na m2 lokalu mieszkalnego.

Zarówno	Spółdzielnia,	jak	i	Rada	Osiedla	mają	
świadomość,	że	wielu	Mieszkańców	znajduje	
się	w	trudnej	sytuacji	finansowej spowodowanej	
często	brakiem	pracy	czy	poważną,	długotrwałą	
chorobą.	Coraz	częściej	notujemy	jednak	przy-
padki,	że	przyczyną	powstawania	zaległości	są	
kredyty	zaciągane	przez	mieszkańców	zarówno	
w	bankach,	jak	i	u	innych	pożyczkodawców	lub	
zakupy	ratalne	pociągające	za	sobą	wysokie	koszty	
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REaLizaCJa WniOSKÓW  
pRzyJęTyCH pRzEz  

zEbRaniE OSiEdLOWE  
OSiEdLa „ŚCiEgiEnnEgO”

W dniU 17 LiSTOpada 2015 ROKU

i	odsetki.	W	tych	przypadkach	to	Spółdzielnia,	
a	więc	pozostali	mieszkańcy	Osiedla	kredytują	
zobowiązania	płatnicze	dłużników.

Wstępne założenia  
działalności  

gospodarczej osiedla 
„ściegiennego” na rok 2017 

Koszty	eksploatacji,	jak	co	roku	zawierają	
prognozowane	koszty	dotyczące	eksploatacji	
i	utrzymania	naszych	zasobów.	Układając	plan	
kosztów	eksploatacji,	przede	wszystkim	podli-
czamy	wszystkie	wydatki	stałe,	które	jak	co	roku	
musimy	zapłacić	Katowickim	Wodociągom,	przed-
siębiorstwom	energetycznym,	Urzędowi	Miasta	
oraz	wykonawcom	wszystkich	obligatoryjnych	
kontroli	budowlanych.	Koszty	eksploatacji	to	
wydatki	od	których	nie	można	„uciec”,	powtarzają	
się	cyklicznie	i	nie	można	z	nich	zrezygnować.	
W	roku	2017	planujemy	koszty	w	wysokości	
6.692.270	zł,	przychody	w	wysokości	6.695.530	
zł.	Realizacja	zaplanowanych	kwot	pozwoli	zli-
kwidować	ujemny	bilans	otwarcia	roku	2017.	

W	zakresie	funduszu	remontowego	część	„B”	
planujemy	niewiele	wydatków,	gdyż	koszty	rozli-
czeń	długoterminowych	za	modernizację	i	remonty	
klatek	schodowych	wraz	z	ujemnym	bilansem	
otwarcia	roku	2017	pochłaniają	prawie	całą	kwotę	
szacowanych	wpływów.	Poniżej	podział,	jaki	za-
mierzamy	dokonać	z	prognozowanych	wpływów:

n	 wpływy	z	odpisów	w	wysokości	-	2.594.020	
zł,	pomniejszone	o	kwotę	298.040	zł	z	tytu-
łu	przekazania	części	środków	na	przyspie-
szenie	oddłużenia	nieruchomości	osiedla	
z	tytułu	zobowiązań	za	poniesione	koszty	
wykonanych	remontów	w	latach	wcześniej-
szych	oraz	o	kwotę	236.510	zł	(uchwała	RN	
KSM	65/2015)	dotyczącej	pokrycia	części	
kosztów	robót	dodatkowych	wykonanych	
przy	ociepleniu,	pomniejszone	o	ujemny	bi-
lans	otwarcia	w	przewidywanej	wysokości	
-764.900	zł.

	 wydatki	jak	niżej:	
n	 odpis	na	fundusz	interwencyjny	–	31.700	zł,
n	 spłata	pożyczki	zaciągniętej	z	funduszu	inter-

wencyjnego	wraz	z	odsetkami	–	200.450	zł.

Jak	co	roku	apelujemy	do	wszystkich	miesz-
kańców	o	włączenie	się	we	współgospodarzenie	
zasobami	Osiedla	poprzez	bieżące	zgłaszanie	spo-
strzeżeń,	wniosków	i	uwag,	które	są	rozpatrywane	
a	przede	wszystkim	pomocne	w	procesie	bieżącego	
zarządzania,	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 „Ściegiennego”
ewa dOmagała

WNIOSEK	NR	1

– Docieplenie stropów garażowych w budynku przy ul. Daszyńskiego 21 z uwagi, że na podłogach 
mieszkań parterowych w okresie jesienno-zimowym jest temperatura 13-14° C.

–	Wniosek	zrealizowany.
Wykonano	izolację	termiczną	metodą	natrysku	na	stropach	garaży.	Odbiór	robót	nastąpił	w	dniu	

8.02.2016	r.

WNIOSEK	NR	2

– Docieplenie ściany budynku od strony dylatacji z powodu zimnej ściany pokojów i ustawicznego 
pojawiania się pleśni (dot. budynku przy ul. Daszyńskiego 21)

–	Roboty	zostaną	ujęte	w	planie	docieplenia	na	rok	2017,	po	uzyskaniu	dodatkowych	środków	
finansowych	(wg	informacji	TN).

SpRaWOzdaniE z dziaŁaLnOŚCi 
SpOŁECznEJ, OŚWiaTOWEJ  

i KULTURaLnEJ
KLUbU „JÓzEfinKa” KSM W ROKU 2016

Działalność społeczna, oświatowa 
i kulturalna w 2016 roku na Osie-
dlu im. ks. P. Ściegiennego prowa-

dzona była w oparciu o Klub „Józefinka” 
KSM. Wprawdzie mamy dopiero miesiąc 
październik, ale z powodu zbliżającego 
się corocznego zebrania mieszkańców 
Osiedla im. ks. P. Ściegiennego spróbuję 
podsumować nasze działania, biorąc pod 
uwagę także plany i prognozy pracy klubu 
do końca roku 2016. 

Przy prognozowanych wpływach łącznie 
z bilansem otwarcia w wysokości 153.120 
zł  i planowanych wydatkach w wysokości 
133.120 zł oraz planowanym dodatnim 
saldzie w wysokości około 20.000 zł bę-
dzie to około 200 imprez (w tym biegowe), 
z których skorzystało/skorzysta  około 
3500 uczestników. Bardzo często były 
to spotkania trzech pokoleń, pogłębiające 
więzi rodzinne poprzez wspólne wyjazdy, 
wyjścia, wspólną zabawę, pracę czy po 
prostu spędzanie wolnego czasu razem.

Klub „Józefinka” KSM, wychodząc na-
przeciw potrzebom mieszkańców naszego 
Osiedla – ale nie tylko - oferował szereg 
zajęć w sekcjach, klubach czy kołach 
zainteresowań oraz bogatą gamę imprez  
i uroczystości, takich jak m. in.: zaba-
wy noworoczne, koncerty młodych ta-
lentów i profesjonalistów, Walentynki, 
Śniadanie Wielkanocne, Dzień Babci 

i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Dzień 
Dziecka, Dzień Seniora, Europejski 
Dzień Sąsiada, Światowe Dni Misia, 
majówki, Barbórkę, spotkania Wigilijne  
i Opłatkowe, spotkania z medycyną, 
prawem, ciekawymi ludźmi, z Radnymi 
Miasta Katowice, z projektantami mody, 
modystką i architektami, z dietetykiem, 
rehabilitantem  i fizjoterapeutą, kosme-
tyczką, wyjścia do profesjonalnych placó-
wek kultury, do zaprzyjaźnionych klubów, 
MDK i wiele, wiele innych..

Do tradycji już należy organizacja 
dwóch dużych akcji dla dzieci i młodzieży 
szkolnej podczas ferii zimowych i wakacji 
letnich: l akcja ziMa 2016 (w okresie 
styczeń-luty-marzec),  zaowocowała 64 
imprezami, z których skorzystało  894 
uczestników. l akcja lato 2016  
(w okresie lipiec-sierpień-wrzesień), może 
pochwalić się 58 imprezami, w których 
wzięło udział  860 uczestników.

W obu akcjach dzieci i młodzież spę-
dzający czas na Osiedlu im. ks. P. Ście-
giennego (a także chętni dorośli i seniorzy) 
uczestniczyli w licznych wycieczkach  
(np. na grzyby w lasy lublinieckie, do 
Smolenia i Pilicy, do Żarek i Złotego Poto-
ku, do Doliny Będkowskiej, do Śląskiego 
Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, do 

(Dokończenie na str. 16)
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KLUbU „JÓzEfinKa” KSM W ROKU 2016

Ogrodów Kapias w Goczałkowicach, do 
Zabytkowej Kopalni Węgla Guido i ogro-
du Botanicznego w Zabrzu, do Promnic 
i Paprocan, do Będzina), spotkaniach, 
quizach, konkursach, projekcjach filmów, 
bajek, spektaklach teatralnych, balach, 
koncertach, warsztatach plastycznych, 
literackich, muzycznych, teatralnych, 
zajęciach lego robotyki, spotkaniach z blo-
gerką itp. organizowanych na terenie 
placówki i poza nią, korzystając z pięknej 
pogody, z placów zabaw, sprzętu rekre-
acyjno-sportowego, książek, filmów oraz 
komputera i internetu rozwijaliśmy naszą 
sprawność umysłową i fizyczną, pozna-
waliśmy ludzi, zwierzęta, kulturę. Kto był 
bardzo zainteresowany nowymi odkrycia-
mi mógł zaspokoić swoje zainteresowania, 
poszukując odpowiednich wiadomości  
w internecie. 

Wiele pięknych i słonecznych dni spę-
dziliśmy nad wodą ćwicząc swoją tężyznę 
fizyczną , korzystając z możliwości nauki 
lub doskonalenia umiejętności pływania 
pod czujnym okiem ratowników i instruk-
torów MOSiR-u. Dni deszczowe spędza-
liśmy w Klubie... ale bawiąc się równie 
dobrze i wesoło uwzględniając możliwości 
przenoszenia się w czasie i przestrzeni 
(korzystanie z komputerów, bal prze-
bierańców, szansa na sukces: taniec, 
śpiew, rysunek, sprawność ruchowa, 
komiczna, magiczna itp... ale ulubione 
zajęcia tego roku to zajęcia kulinarne!).  
Poza tym mieszkańcy Osiedla im. ks. P. 
Ściegiennego w ramach Klubu Teatral-
no-Filmowego korzystali z cyklicznych 
(1-2 razy w miesiącu) koncertów org. np. 
przez MDM Filharmonię, NOSPR, poka-
zów filmów w Centrum Sztuki Filmowej, 
w Multikinie, wyjść do Teatru Śląskiego 
im. Wyspiańskiego w Katowicach oraz do 
Galerii Teatru Śląskiego na tzw. „Sztu-
kowanie” (teatr od kuchni, malarstwo 
i rzeźba polska i światowa).  

Ponadto w Klubie „Józefinka” KSM 
w 2016 roku funkcjonowało 15 sekcji 
stałych (22 grupy) skupiających około 
320 uczestników w wieku od lat 2 do  
86 (!) (systematyczne spotkania np.1-2 
razy w tygodniu), gościliśmy Koło Emery-
tów, Rencistów  i Inwalidów Nr 13 (liczące 
około 60 osób). Z pomieszczeń Klubu 
korzystali też mieszkańcy osiedla orga-
nizujący uroczystości rodzinne, pokazy, 
prelekcje, itp. Najmłodsi mieszkańcy 
naszego Osiedla uczestniczyli w takich 
zajęciach, jak: plastyka, lektury na we-
soło, gry dydaktyczne, rozrywki umysło-

(Dokończenie ze str. 15) we, dużym zainteresowaniem cieszyła 
się nauka języka angielskiego dla dzieci 
i młodzieży (4 poziomy). Bardzo dużym 
powodzeniem cieszył się  Klub Malucha, 
do którego uczęszczały dzieci w wieku od 
lat 2 do 5 w towarzystwie opiekunów: 
mam, babć, a nawet tatusiów i dziadków!!! 
W tym miejscu możemy pochwalić się 
nowością – wprowadziliśmy dla zaintere-
sowanych rodziców i ich pociech naukę 
języka angielskiego w Klubie Malucha! 
Trochę dojrzalsi korzystali z różnych 
form fitness,  gimnastyki MIX, gimna-
styki 60+, zajęć rekreacyjno-ruchowych, 
spacerów z kijkami Nordic Walking, Klubu 
Seniora, czy Babcinych  Robótek, dla 
wszystkich dostępna była salka kom-
puterowa – 3 stanowiska i gry wideo na 
konsoli Sony Playstation 2 oraz stoły  
do tenisa stołowego (najczęściej wykorzy-
stywane w piątki).

Systematycznie spotykał się zespół śpie-
wających Seniorów JÓZEFINKI, a owoce 
wspólnych śpiewów i prób przedstawialiś- 
my w postaci występów w naszym klubie 
i w innych zaprzyjaźnionych klubach KSM, 
podczas II Katowickiego Dnia Aktywnego 
Seniora, w Domach Pomocy Społecznej, 
 w Hospicjum Cordis, Kołach Emerytów ...

Największa rozbieżność wiekowa była 
i jest widoczna w Klubie Biegacza „Jó-
zefinka” - od lat 7 do 77, ale biegają 
też rodzice z dziećmi w wózkach! Na-
szych zawodników widać na Osiedlu,  
na imprezach sportowych organizowanych 
przez MOSiR i TKKF na terenie Śląska, 
a także na terenie całej Polski, gdzie „doj-
rzalsi” biegacze przemierzają trasy mara-
tonów (42 km 195 m). Drugą grupę Klubu 
Biegacza „Józefinka” stanowią zawodnicy 
Nordic Walking w skład której wchodzi 20 
osób „w średnim wieku”, ale ze spacerów 
z kijkami korzysta systematycznie także 
21 Seniorów. nowością tego roku było 
powołanie do życia klubu 40+.

Dla wszystkich zainteresowanych or-
ganizowane były DOD (Dni Otwartych 
Drzwi) licznie odwiedzane przez dzieci nie-
korzystające z działalności sekcji stałych.

Nadal wiele dzieci przychodziło i przy-
chodzi do klubu prosto ze szkoły i odra-
biało zadania domowe, a potem korzystało 
z gier planszowych i stolikowych, ocze-
kując na powrót rodziców, często włącza-
jąc się we wszystkie działania placówki 
(pomoc w dekorowaniu klubu, udział 
w imprezach).

W swej działalności społeczno-oświa-
towo-kulturalnej Klub „Józefinka” KSM 
współpracuje z innymi Klubami KSM 

oraz ze środowiskiem: z przedszkolami, 
szkołami (np. Szkoła Podstawowa nr 17, 
Gimnazjum nr 9), XIV Liceum Ogólno-
kształcące, MBP filia nr 6 i 17,  parafią 
pw. św. Józefa Robotnika oraz świetlicą 
„Puchatki” (działającą przy kościele para-
fialnym), DDPS (Dzienne Domy Pomocy 
Społecznej), Hospicjum,  IPN, Archiwum 
Państwowym, p. Radnym Witoldem Wit-
kowiczem, Radą Jednostki Pomocniczej 
nr 11. 

Być może do końca roku 2016 wydarzy 
się jeszcze coś miłego i interesującego, 
czego sobie i wszystkim mieszkańcom ży-
czymy!

W roku 2017 planujemy kontynuować 
naszą działalność przy szacunkowych 
wpływach 153.000 zł, pochodzących 
głównie z odpisów na działalność społecz-
no-kulturalną z lokali mieszkalnych oraz 
wynajmu pomieszczeń Klubu, działalności 
sekcji i odpłatności za imprezy oraz pla-
nowanym dodatnim bilansem otwarcia 
w wysokości 20.000 zł. Oprócz sekcji, 
które znają już mieszkańcy planujemy  
uruchomić nowe,  m.in.  naukę języka 
niemieckiego dla dzieci i dorosłych, zajęcia 
artystyczno-teatralne, zajęcia plastyczne. 
Jesteśmy otwarci na potrzeby i propozycje 
naszych mieszkańców, a drzwi Klubu 
„Józefinka” KSM są szeroko otwarte dla 
wszystkich zainteresowanych naszą dzia-
łalnością. Pragniemy nadal uatrakcyjniać 
zajęcia, zwiększając komfort, wygodę, 
ilość i jakość naszej działalności. 

Przy okazji podsumowania roku 2016 
dziękujemy wszystkim wspaniałym lu-
dziom, dzięki którym Klub „Józefinka” 
KSM działa i może się rozwijać.

Dziękujemy Zarządowi KSM i Radzie 
Osiedla im. ks. P. Ściegiennego za zro-
zumienie i serce dla działalności spo-
łeczno-oświatowo-kulturalnej na rzecz 
mieszkańców i środowiska.

Dziękujemy Administracji Osiedla 
Ściegiennego za życzliwość, współpracę, 
wsparcie i bieżącą pomoc. Szczególnie 
dziękujemy naszym członkom i miesz-
kańcom, zwłaszcza uczestnikom zajęć 
i imprez, że są zainteresowani współ-
tworzeniem Klubu i za korzystanie z na-
szych propozycji. Dziękujemy za Waszą 
obecność i przychylne opinie. 

 Dziękujemy i zapraszamy do dal-
szej współpracy!

kierownik 
klubu „Józefinka” ksm
mgr geNOwefa wadelik


