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Na podstawie z § 99 ust. 3 i 4 Statutu KSM, 
Zarząd Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej  

oraz Administracja i Rada Osiedla  
zapraszają na Zebranie Osiedlowe 

OSIEDLA IM. KS. P. ŚCIEGIENNEGO

które odbędzie się w poniedziałek, 2 grudnia 2019 roku  
o godz. 1600 w Sali Konferencyjnej KSM

przy ul. Klonowej 35 c w Katowicach

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY 
OSIEDLA IM. KS. P. ŚCIEGIENNEGO 

W ROKU 2019

OSIEDLA  IM. KS. P. ŚCIEGIENNEGO

(Dokończenie na str. 2)

Ul. Daszyńskiego 15-21 – prace dociepleniowe

Zgodnie ze Statutem Katowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej § 102, obecna Rada Osiedla 
została wybrana na Zebraniu Osiedlowym 

w dniu 17 listopada 2015 r. na czteroletnią kadencję 
i działa w następującym 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. Andrzej ŁOGIEWA – członek Rady Osiedla,
8. Bożena MACHNIK – członek Rady Osiedla,
9. Tadeusz OCZKO – 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, Ekonomicznej, Rozjem-
czej i Społeczno-Kulturalnej, które w okresie 
sprawozdawczym odbyły łącznie 105 posiedzeń.

Działając w oparciu o § 103 i § 103a Statutu 
KSM w komisjach, w ramach ich kompetencji 
rozpatrywano, analizowano i formułowano opinie 
dotyczące konkretnych problemów i spraw kiero-
wanych do spółdzielni przez mieszkańców osiedla 
oraz różne instytucje i firmy zewnętrzne. Rada na 
posiedzeniach na podstawie sprawozdań komisji 
i ich wniosków przyjmowała stanowisko lub opinię 
w sprawach pozostających w kompetencji organów 
zarządzających spółdzielnią oraz podejmowała 
decyzje i uchwały w sprawach będących w jej 
statutowo określonym zakresie działania. Wśród 
najważniejszych spraw i problemów, którymi 
w omawianym okresie rocznym zajmowała się 
Rada Osiedla i jej komisje można wymienić:
l uchwalanie planów działalności gospodar-

czej, społecznej i kulturalnej na 2020 rok,               
z uwzględnieniem posiadanych środków 

finansowych oraz potrzeby zbilansowania 
przewidywanych wpływów i kosztów,

l okresową analizę i ocenę sytuacji finansowej 
Osiedla w zakresie ponoszonych kosztów        
i wpływów na eksploatacji oraz realizowanych 
robotach remontowych,

l rozpatrywanie i opiniowanie prognozowanych 
zmian w opłatach miesięcznych za lokale 
mieszkalne, lokale użytkowe i garaże oraz 
bieżących spraw dotyczących działalności 
Osiedla w aspekcie ekonomiczno-finansowym,

l opiniowanie konieczności wykonania dodatko-
wych remontów mając na uwadze ich pilność 
i koszty,

l rozpatrywanie wniosków mieszkańców o wy-
konanie prac remontowych w ich mieszkaniach 
oraz innych wniosków i propozycji dotyczą-
cych gospodarowania mieniem       i zasoba-
mi Osiedla,

l opiniowanie propozycji zbycia terenów bę-
dących we władaniu spółdzielni,

l 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,

l rozpoznawanie i opiniowanie wniosków i skarg 
lokatorów w sprawach międzysąsiedzkich oraz 
poszukiwanie sposobów rozwiązywania lub 
łagodzenia sytuacji konfliktowych,

l systematyczne prowadzenie rozmów z miesz-
kańcami Osiedla zadłużonymi wobec  KSM, 
w celu wyjaśnienia przyczyny zaległości 
w opłatach związanych z użytkowanymi lo-
kalami oraz uzgadniania sposobu i terminów 
ich spłacania,

l okresowe opiniowanie działalności programo-
wej Klubu „Józefinka” m.in. w ramach akcji 
„Lato” i akcji „Zima”, działalności sekcji 
i kół zainteresowań oraz innych form dzia-
łalności 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, imprezy 
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Andrzejkowe, Mikołajkowe oraz Wigilijne dla 
seniorów i osób samotnych,

l wnoszenie uwag do projektów regulaminów 
wewnętrznych Spółdzielni.

Rada Osiedla odbyła w okresie sprawozdaw-
czym 14 protokołowanych posiedzeń. W oparciu 
o wnioski komisji podjęto 6 uchwał w sprawach:

l zmiany odpłatności za wynajem pomieszczeń 
w Klubie „Józefinka”,

l ustalenia odpłatności za korzystanie z zajęć 
organizowanych przez Klub „Józefinka”,

l zmiany w opłatach miesięcznych za lokale 
mieszkalne odpisu na działalność społeczno-
-kulturalną, 

l zmiany w opłatach miesięcznych odpisu za 
usługi gospodarzy,

l zmiany w opłatach miesięcznych za lokale 
mieszkalne odpisu na koszty inne eksploatacji,

l ustalenia odpłatności za korzystanie z zajęć 
fitness w Klubie „Józefinka”. 

W oparciu o § 104 Statutu KSM, jak co roku 
Rada składa sprawozdanie ze swej działalności, 
z podjętych decyzji i uchwał.

Sprawozdanie Rady Osiedla za rok 2019 przed-
stawiamy w sposób ogólny, wskazując wybrane, 
główne tematy naszej działalności. Zainteresowa-
nych szczegółowymi danymi odnośnie realizacji 
planu rzeczowo-finansowego Osiedla odsyłamy do 
sprawozdania Administracji, a w sprawach dzia-
łalności kulturowo-oświatowej do sprawozdania 
Kierowniczki klubu KSM „Józefinka”.

Rada Osiedla, mając na względzie określo-
ne i ograniczone środki finansowe, stara się                         

o uwzględnienie i zaspokojenie najpilniejszych 
potrzeb mieszkańców, przede wszystkim wynika-
jących z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa 
eksploatacji budynków mieszkalnych, do czego 
zobligowani jesteśmy obowiązującymi przepisami 
budowlanymi, przeciwpożarowymi, sanitarnymi, 
itp. Obok realizowanych w ostatnim okresie na 
szerszą skalę robót związanych z wymianą pio-
nów kanalizacyjnych, szczególnie w budynkach 
wysokich, których wymiana z uwagi na zakres 
robót musi być zlecana firmom zewnętrznym, 
na bieżąco opiniuje potrzebę wykonania robót 
w trybie awaryjnym. Niepokój budzi stan dachów 
i pionów zimnej wody w niektórych budynkach 
i mogąca pojawić się w związku z tym ewentu-
alna konieczność ich naprawy, a więc niezbędne 
jest  zapewnienie zabezpieczenia finansowego na 
wypadek awarii. Powyższe tematy są traktowane 
przez Radę Osiedla i Administrację Osiedla jako 
ważne, wymagające w najbliższych latach duże-
go zaangażowania, a co za tym idzie wydatków 
z funduszu remontowego.

W mijającym roku szczególnie trudny i absor-
bujący był problem tzw. „śmieciowy”, któremu 
Rada poświęciła wiele uwagi na swych posiedze-
niach, w tym także w związku z uwagami i wnios- 
kami składanymi przez mieszkańców. Niestety 
przy obecnych uwarunkowaniach terytorialnych                 
i zabudowie wielorodzinnej oraz wynikających 
z przepisów ustawowych i uchwał Rady Miasta 
Katowice jest to sprawa trudna nie tylko do roz-
wiązania, ale nawet minimalnego uporządkowa-
nia. Rada zwraca się tą drogą do mieszkańców 
o przestrzeganie przepisów w tej dziedzinie oraz 
procedur i zasad segregacji odpadów, w tym także 
w odniesieniu  do tzw. gabarytów i odpadów 

nietypowych, a szczególnie do przestrzegania 
terminów ich wykładania. 

Rada Osiedla wyraża uznanie dla Administra-
cji Osiedla za dobrą pracę, właściwe meryto-
rycznie i skuteczne rozwiązywanie bieżących 
problemów Osiedla, w tym dbałość o dyscyplinę 
finansową oraz unikającą konfliktów współpracę 
z Radą Osiedla.

Rada ocenia pozytywnie działalność Klubu 
„Józefinka”, a szczególnie jego wkład na rzecz 
budowania przyjaznych i dobrosąsiedzkich relacji 
wśród mieszkańców. Rada docenia różnorodne 
formy aktywności realizowane w Klubie, zwłasz-
cza w odniesieniu do seniorów. Rada składa po-
dziękowanie dla zespołu wokalnego „Józefinki”, 
który jest przykładem realizacji spółdzielczych 
wartości w sferze kultury, a z drugiej strony ich 
propagowanie w społecznościach senioralnych, 
także poza spółdzielnią.

Rada szczególnie dziękuje Zarządowi KSM za 
wspieranie działań na rzecz ciągłego polepszenia 
warunków zamieszkania, tak w budynkach miesz-
kalnych, jak i ich otaczającej przestrzeni, zgodnie 
niejednokrotnie z wnioskami mieszkańców. To 
życzliwe podejście i poparcie skutkuje widocznymi 
efektami wspólnej pracy.

Rada Osiedla dziękuje wszystkim mieszkańcom 
za współpracę w czasie mijającej kadencji, cenne 
wnioski i uwagi w zakresie infrastruktury, eksplo-
atacji zasobów, potrzeb remontowych zgłaszanych 
do Administracji i na Zebraniach Osiedlowych.

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

Za Radę Osiedla
Przewodniczący
TADEUSZ NOWAK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
ADMINISTRACJI OSIEDLA IM. KS. P. ŚCIEGIENNEGO 

ZA 9 MIESIĘCY 2019 ROKU 
wraz z szacunkiem za IV kwartał oraz założenia na rok 2020

Osiedle im. Ks. Piotra Ściegiennego to 
jedno z siedemnastu osiedli Katowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej, wyod-

rębnione organizacyjnie i gospodarczo. Zasoby 
Osiedla są zróżnicowane pod względem wielkości 
budynków, ich wieku, położenia, ilości kondy-
gnacji, jak również struktury wieku osób w nich 
mieszkających. Pierwszy budynek zlokalizowany 
w Dębie został oddany do użytku w roku 1969, 
a ostatni wybudowany przy ul. Rożanowicza 
(pod siemianowickim Bytkowem) przekazano 
do użytkowania w 1997 roku. Siłą rzeczy stopień 
zużycia budynków i komfortu zamieszkiwania 
jest różny. Zróżnicowanie zasobów wiąże się 
zatem z odmiennymi potrzebami remontowymi 
poszczególnych nieruchomości i ich otoczenia. 

Osiedle Ściegiennego jest drugim pod względem 
wielkości osiedlem KSM.  

W jego skład wchodzi:

l 37 budynków z 2.344 mieszkaniami, o łącznej 
powierzchni 124.183.96 m2, w tym 4 budynki 
wysokie wyposażone w 24 dźwigi osobowe;

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

l 18 lokali użytkowych (wbudowanych) o łącz-
nej powierzchni 489,71 m2;

l 3 domki jednorodzinne o łącznej powierzchni 
826,06 m2.

Z łącznej ilości 2.344 mieszkań prawie 59% 
stanowią mieszkania posiadające odrębną włas- 
ność. W roku 2019 z upoważnienia Zarządu KSM 
Kierownik Administracji Osiedla uczestniczyła 

w podpisaniu 6 aktów notarialnych ustanawia-
jących odrębną własności lokali mieszkalnych. 

Aktualną strukturę własności zasobów  
obrazuje wykres nr 1 na str. 3.

W zasobach Osiedla „Ściegiennego” pozostają 
budynki przy ulicach Brzoskwiniowej 21, More-
lowej 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.

Budynki te położone są na rozległym terenie, 
który zajmuje łącznie obszar ponad 18 ha. 
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Ul. Jabłoniowa 46 - prace dociepleniowe (Ciąg dalszy na str. 4)

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
ADMINISTRACJI OSIEDLA IM. KS. P. ŚCIEGIENNEGO 

ZA 9 MIESIĘCY 2019 ROKU 
wraz z szacunkiem za IV kwartał oraz założenia na rok 2020

Takie usytuowanie zasobów, rozrzuconych 
terytorialnie, stwarza dodatkowe utrudnienia              
w całościowym bieżącym administrowaniu Osie-
dlem i poszczególnymi nieruchomościami, nadzo-
rowaniem pracy firm zewnętrznych świadczących 
usługi na rzecz Osiedla i gospodarzy budynków, 
prowadzeniem prac remontowych oraz bieżącymi 
naprawami i konserwacją, które wykonują kon-
serwatorzy Administracji Osiedla. 

Administracja z siedzibą przy ul. Jabłonio-
wej 52  w okresie sprawozdawczym pracowała       
w składzie:

l	obsługa techniczno-eksploatacyjna –  I-VI/2019 
- 5 i 3/4 etatów, VII-IX/2019 - 5 etatów, 

l konserwatorzy -  5 etatów.                        

Do podstawowych obowiązków Administracji 
Osiedla należy sporządzanie corocznych planów 
gospodarczo-finansowych, które w swoim założe-
niu zawsze dają pierwszeństwo dla robót mających 
na celu eliminację zagrożenia bezpieczeństwa 
użytkowników i osób trzecich, zabezpieczenia 
przeciwpożarowego budynków, spełniania wy-
magań dotyczących ochrony środowiska oraz 
zachowania zapobiegawczego charakteru remon-

0,13%
2,47%

38,82%

58,58%

Struktura zasobów Osiedla "Ściegiennego"
 wg kryterium własności lokali

najem mieszkań -3 
lokale
Spółdzielcze 
lokatorskie - 58 
lokali
Spółdzielcze 
własnościowe - 910 
lokali
Odrębna własność - 
1373 lokale

Wykres nr 1
STRUKTURA ZASOBÓW OSIEDLA ŚCIEGIENNEGO

WG KRYTERIUM WŁASNOŚCI LOKALI

tów, równocześnie mając na uwadze poprawę 
komfortu zamieszkiwania.

Należy podkreślić, że każde działanie Admi-
nistracji musi mieć pokrycie w obowiązujących 
przepisach prawnych. Budynki Osiedla muszą 
być eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, 
wymogami ochrony środowiska i Prawa budow-
lanego. Głównym celem działania Administracji 
Osiedla jest zapewnienie prawidłowej eksploatacji 

i funkcjonowania powierzonego majątku, w tym 
utrzymanie obiektów i powiązanej infrastruktury 
we właściwym stanie technicznym, bezpieczeństwa 
i estetyki, a ponadto przewidywanie, likwidowanie 
i minimalizowanie zagrożeń dla zdrowia i życia 
osób zamieszkujących.          

SZANOWNI MIESZKAŃCY OSIEDLA, 

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa – 
Administracja Osiedla Ściegiennego – jak co 
roku przedstawia sprawozdanie z działalności 
administracyjno-gospodarczej Osiedla. Obecne 
przygotowane zostało w oparciu o wykonanie 
rzeczowe i finansowe za 9 miesięcy 2019 roku 
z doszacowaniem za IV kwartał. 

Podstawowe przepisy i wytyczne mające wpływ 
na działalność Administracji Osiedla to Statut 
KSM (uwzględniający zmiany uchwalone na 
Walnym Zgromadzeniu w czerwcu 2018 r.), re-
gulaminy i uchwały organów Spółdzielni, wyni-
kające z prawa spółdzielczego, a także zadania 
ujęte w planie gospodarczo-finansowym naszego 
Osiedla, przyjętym w obowiązującym trybie przez 
Radę Osiedla Uchwałą Nr 8 w dn. 26.11.2018 r., 
Radę Nadzorczą, a następnie przedstawionym 
mieszkańcom na Zebraniu Osiedlowym w dniu 
4.03.2019 r. Plan naszego Osiedla stanowi część 
planu gospodarczo-finansowego całej Spółdzielni.

Bieżące administrowanie nieruchomościami 
jest działaniem złożonym, przy podejmowaniu 
decyzji i dokonywaniu czynności mających na 
celu utrzymanie zasobów mieszkaniowych w sta-
nie niepogorszonym, a dodatkowo w warunkach 
spółdzielczych musi być realizowane przy jed-
noczesnym łagodzeniu i szukaniu kompromi-
sów wobec rozbieżnych oczekiwań, wniosków           
i problemów. Coraz większe trudności można 
również odczuć przy budowaniu wspólnej społecz-
ności osiedlowej, gdyż oczekiwania mieszkańców 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
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wraz z szacunkiem za IV kwartał oraz założenia na rok 2020

różniących się od siebie budynków oraz terenów 
przyległych, są odmienne i czasami trudne do 
pogodzenia. Rodzi to konflikty zarówno między-
ludzkie, jak i sąsiedzkie a rola Administracji polega 
wtedy na eliminowaniu źródła konfliktu, co jest 
niełatwe i nie zawsze możliwe. We wszystkich 
sprawach musimy również stosować przepisy wy-
nikające z przepisów Rozporządzenia o Ochronie 
Danych Osobowych (RODO).

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

l ustalanie przyczyn usterek i nieprawidłowo-
ści zgłaszanych przez użytkowników lokali, 
określenie sposobu ich usunięcia oraz fizyczne 
ich usunięcie wraz z ewidencjonowaniem 
tych zdarzeń,

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

l prowadzenie stałego nadzoru nad robotami re-
montowymi,

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

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

l kontrola wykonania rocznych i pięciolet-
nich przeglądów okresowych (wynikających              
z Ustawy Prawo budowlane) wszystkich obiek-
tów wraz z usuwaniem wykazanych usterek,

l zlecanie wykonania przez uprawnione osoby 
rocznych kontroli szczelności instalacji gazo-
wych w mieszkaniach (łącznie z urządzenia-
mi gazowymi) oraz prawidłowości działania 
przewodów wentylacyjnych i spalinowych 
wraz z egzekwowaniem od mieszkańców 
wykonania zaleceń o usunięcie stwierdzonych 
nieprawidłowości wydanych podczas kontroli, 

l przygotowanie umów lub wystawianie zleceń 
wykonawcom zewnętrznym i zakładom celo-
wym KSM na wykonanie prac projektowych, 
robót budowlanych i świadczenie usług wraz 
z nadzorem ich realizacji,

l ewidencjonowanie, zgłaszanie do ubezpie-
czyciela i potwierdzanie szkód powstałych              
w mieniu  Osiedla,

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

l prowadzenie stałego nadzoru nad jakością 
usług świadczonych przez firmy zewnętrzne,        
w tym: utrzymanie czystości na terenie Osie-

dla, porządku, koszenie traw i pielęgnacja 
zieleni, utrzymanie terenów w okresie zimo-
wym, odśnieżanie, 

l bieżąca kontrola i analiza zużycia energii 
elektrycznej i wody w budynkach,

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

l przyjmowanie użytkowników lokali zgła-
szających się do Administracji ze swoimi 
problemami dotyczącymi zamieszkania itp., 
bieżąca obsługa i pomoc w załatwianiu spraw, 

l prowadzenie ilościowej ewidencji ruchu lud-
ności i współpraca w tym zakresie z Urzędem 
Miasta, również dla celów gospodarki odpa-
dami komunalnymi,

l współpraca z organami samorządowymi Spół-
dzielni.

W ramach prac ogólnoadministracyjnych 
w okresie od stycznia do września 2019 r. zareje-
strowano 1017 spraw załatwianych w formie pism, 
w tym ponad 300 pism wychodzących kierowanych 
do mieszkańców, firm zewnętrznych i innych 
komórek organizacyjnych Spółdzielni. Ponad 
500 pism przychodzących wymagało udzielenia 
odpowiedzi lub podjęcia stosownych działań. 
Rozpatrzenia i uzyskania opinii Rady Osiedla 
wymagało 55 spraw. Wszystkie wniesione sprawy 
załatwiane były terminowo, a te które pozostawały 
poza kompetencjami Spółdzielni kierowane były 
do odpowiednich instytucji celem dalszego zała-
twienia. Sprawy wnoszone przez mieszkańców 
dotyczyły bardzo różnych tematów. Były to m. 
in. wnioski o zgodę na wykonanie remontów               
i modernizacji mieszkań w różnym zakresie, czę-
sto wymagające również zgłoszenia do Urzędu 
Miasta. Liczba takich wniosków wzrosła znacząco 
w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego 

roku i do września wydanych zostało 156 zgód na 
przeprowadzenie remontów i modernizacji lokali 
mieszkalnych. Stwierdzamy, że wnioski o zgody 
na remonty mieszkań, szczególnie składane przez 
nowych właścicieli, obejmują coraz szerszy zakres, 
często niemożliwy do realizacji. Świadczy to 
zapewne o dbałości mieszkańców o swoje lokale 
i chęci podniesienia standardu zamieszkiwania, 
ale rodzi również duże uciążliwości związane 
z pozostawianiem odpadów poremontowych przy 
śmietnikach i komorach zsypowych oraz powo-
duje interwencje sąsiadów na wykonywanie gło-
śnych robót, nie zawsze w godzinach określonych 
Regulaminem porządku domowego. Natomiast 
zdecydowanie mniej przyjęto wniosków o wy-
mianę okien i naprawę balkonów, gdyż niewiele 
już pozostało mieszkań ze starymi oknami, a re-
monty balkonów wykonywane są przy pracach 
związanych z modernizacją dociepleń elewacji 
budynków. Niezmiennie od lat duże rozbieżno-
ści w opiniach mieszkańców dotyczą wniosków 
o  wycinkę lub radykalne cięcie drzew i krzewów. 
Zdania Mieszkańców wyrażone w przeprowadza-
nych przez Administrację sondażach są skrajnie 
różne, od opinii o wycinkę dużej ilości drzew 
do kategorycznego 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 każdorazowo 
przeprowadza wizję w terenie i dokładnie rozpo-
znaje sprawę. W tym miejscu musimy wyjaśnić, 
że każda zgoda Urzędu Miasta na uzasadnioną 
wycinkę drzew bez odszkodowania skutkuje na-
kazem nasadzenia nowych w ilości 4 szt. za każde 
usunięte drzewo przeważnie w miejscach, gdzie 
faktycznie nastąpiła wycinka. W długofalowym 
działaniu przewidujemy, że wykonane nasadzenia 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
ADMINISTRACJI OSIEDLA IM. KS. P. ŚCIEGIENNEGO 

ZA 9 MIESIĘCY 2019 ROKU 
wraz z szacunkiem za IV kwartał oraz założenia na rok 2020

mogą w przyszłości powodować kolejne wnioski 
o wycinki, więc w miarę możliwości wynikających 
z nakazu Urzędu staramy się nasadzać drzewa 
w formach niskich, kwitnących, ozdobnych i ła-
twych do formowania koron. 

W okresie objętym sprawozdaniem nie przyjęto 
skarg mieszkańców w sprawach dotyczących 
zamieszkiwania, wpłynęły jedynie dwa wnioski 
zbiorowe. Zgodnie z przyjętą procedurą i wła-
ściwością załatwienia zostały one przedstawione 
Radzie Osiedla do rozpatrzenia i zaopiniowania. 
Wnioski dotyczyły: 

l przycinki drzew – wniosek został zrealizowa-
ny,

l budowy zatoczek parkingowych – wniosek 
pozostaje w trakcie opiniowania.   

W okresie sprawozdawczym nie zanotowano 
pisemnych interwencji na niewłaściwe zachowanie 
sąsiadów. W tym temacie, jak i wielu innych, 
pozostawaliśmy w stałym kontakcie z Policją, 
poprzez dzielnicowych z Komisariatu Policji 
II, którzy w każdą środę w godz. 900-1000 pełnią 
dyżury w Administracji Osiedla przy ul. Jabło-
niowej 52. Współpraca z dzielnicowymi w spra-
wach wymagających załagodzenia stosunków 
sąsiedzkich daje bardzo dobre wyniki. W tym 
miejscu zachęcamy mieszkańców do korzystania 
z kontaktu z dzielnicowymi dyżurującymi w Admi-
nistracji Osiedla i zgłaszanie problemów, których 
rozwiązanie polepszy komfort i bezpieczeństwo 
zamieszkiwania, nie tylko w budynkach spółdziel-
czych, ale również na terenie całej dzielnicy. Dobra 
współpraca z Policją i konsekwentne zgłaszanie 
przez Administrację wszystkich (nawet drobnych) 
aktów wandalizmu w zasobach Osiedla skutkuje 
rzeczywistym zmniejszeniem kosztów napraw 
po dewastacjach. 

Koszty dewastacji w latach 2010-2018  
i za 9 miesięcy 2019 roku w zasobach Osiedla 

przedstawia wykres nr 2 na str. 4

Zgodnie z ewidencją Urzędu Miasta w 2.344 
mieszkaniach Osiedla Ściegiennego w lipcu 2019 r. 
zameldowanych było na pobyt stały 4.637 osób, 
a czasowy meldunek posiadały 92 osoby (czyli 
łącznie 4.729 osób). W porównaniu do grudnia 
2018 r. gdy zameldowanych było 4.745 osób 
stwierdzić należy, że tendencja zmniejszania się 
liczby zameldowanych znacznie zmalała (w roku 
2017 - 4.828 osób). Statystyka osób zameldo-
wanych nie ma jednak przełożenia na ilość osób 
faktycznie przebywających. Zgodnie z oświad-
czeniami składanymi do celów gospodarki odpa-
dami  w zasobach osiedla na dzień 30.09.2019 r. 
zamieszkiwało 4.430 osób, podczas gdy w roku 
2018 było to 4.491 osób, a w 2017 - 4.557 osób. 
W tym przypadku tendencja spadkowa nadal się 

utrzymuje. Ilość osób, które faktycznie zamiesz-
kują w zasobach Osiedla ulega comiesięcznym 
zmianom, o czym mieszkańcy mają obowiązek 
informować Administrację poprzez złożenie sto-
sownego oświadczenia. Prowadzenie systema-
tycznej ewidencji w tym zakresie wymagane jest 
przepisami „ustawy śmieciowej”. Od deklarowanej 
ilości osób odprowadzana jest do Gminy opłata 
za gospodarowanie odpadami. Na podstawie zło-
żonych oświadczeń w okresie sprawozdawczym 
dokonano 211 zmian ilości zamieszkałych osób 
(w roku 2018 – 285 zmian, w 2017 – 328 zmian).  
Informacje na bieżąco przekazywano do Działu 
Ewidencji Opłat za Lokale celem właściwego 
naliczenia opłat miesięcznych. Aktualizacja da-
nych w zakresie ewidencji osób wymaga ścisłej 
współpracy z mieszkańcami, o co w tym miejscu 
apelujemy. Zdarza się notorycznie, że w przy-
padku zmiany ilości osób na mniejszą właści-
ciele mieszkań bez opóźnień informują o tym 
Administrację, co nie zawsze zdarza się, gdy 
ilość mieszkańców wzrasta. Przypominamy, że 
każdą zmianę ilości zamieszkałych osób należy 
zgłosić do Administracji Osiedla w terminie 7 
dni.  Niejednokrotnie Urząd Miasta zwraca się 
do Spółdzielni o udzielenie wyjaśnień w przy-
padku, gdy stwierdzona zostanie niezgodność 
ilości osób deklarowanych w oświadczeniu 
a stanem meldunkowym na mieszkaniu (np. 
w przypadku braku zmiany oświadczenia po 
urodzeniu dziecka).

Administracja Osiedla wysyła przypomnienia 
o obowiązku aktualizacji oświadczeń o ilości 
zamieszkujących osób, gdy na podstawie danych 
uzyskiwanych co pół roku z Urzędu Miasta ilość 
osób zameldowanych różni się od tej wykaza-
nej w oświadczeniu. Działania te prowadzone są 
w interesie mieszkańców, a pomimo to spotykają 
się z brakiem zrozumienia ze strony tych, których 
sprawa dotyczy. W kontekście obowiązujących 
przepisów RODO wiedza w zakresie osób prze-
bywających w mieszkaniach ogranicza się jedynie 
do ilości osób, a nie jak nieraz jest to rozumiane 
również ich danych personalnych.

Informujemy i uczulamy mieszkańców, że Urząd 
Miasta przeprowadza kontrole systemu gospoda-
rowania odpadami komunalnymi,  a w przypadku 
stwierdzenia niewłaściwego segregowania odpa-
dów oświadcza, że każde następne stwierdzone 
nieprawidłowości będą skutkowały w roku 2019  
zwiększeniem opłaty z 14 zł/os./miesiąc na 20 zł/
os/miesiąc dla wszystkich zamieszkałych w da-
nej nieruchomości, o czym z kolei zobowiązana 
jest poinformować mieszkańców Administracja. 
W roku 2020 stawka za brak segregacji wzrośnie 
z 20,00 zł/os/miesiąc do kwoty 42,60 zł/os/mie-
siąc. Prosimy zatem o stosowanie się do zasad 

segregacji odpadów, które każdy mieszkaniec 
otrzymał w formie ulotki,  a  dodatkowo informację 
taką umieszczono na tablicach ogłoszeń w klatkach 
schodowych. Usuwanie odpadów wielkogabary-
towych prowadzone jest przez miasto Katowice 
dwa razy w miesiącu zgodnie z harmonogramem 
wywieszonym na każdej klatce schodowej. Har-
monogram ten jest również dostępny na stronie 
internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Go-
spodarki Komunalnej w  Katowicach. W tym 
miejscu przypominamy, że usuwanie odpadów 
poremontowych leży w gestii mieszkańców, co 
wyraźnie określone jest w warunkach wydawanych 
przez Spółdzielnię na prowadzenie remontów 
i modernizacji mieszkań. Ponadto informuje-
my, że odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz) 
z remontów prowadzonych samodzielnie przez 
mieszkańców odbierane są nieodpłatnie jeden raz 
w roku kalendarzowym w ilości nieprzekraczającej 
2m3 w workach typu big-bag. Zapotrzebowania 
należy dokonać bezpośrednio w biurze obsługi 
klienta MPGK w Katowicach przy ul. Obroki 
140 (tel. 32/35-87-609 do 12). Niestety nie wszy-
scy korzystają z tej formy usuwania odpadów 
z remontu i ograniczają się do wystawienia ich 
pod śmietnik lub komorę zsypową „umilając” 
w ten sposób sąsiadom widoki z okien. Notujemy 
również notoryczne przypadki wyrzucania przed 
komory zsypowe rzeczy z opróżnianych lub re-
montowanych mieszkań, które nie kwalifikują 
się jako odpady wielkogabarytowe, gdzie nikt 
z mieszkańców nie poczuwa się do obowiązku 
posprzątania po sobie. Osiedle, a więc mieszkańcy 
ponoszą dodatkowe koszty wywozu takich od-
padów, które nie mają pokrycia we wnoszonych 
opłatach miesięcznych na gospodarkę odpadami 
komunalnymi. W okresie sprawozdawczym koszty 
te wyniosły 1.950 zł. Koszty wywozu tego typu 
odpadów od lipca tego roku znacząco wzrosły (o 
50%), powodując spore dodatkowe obciążenie 
finansowe dla Osiedla. MPGK stosuje również 
wysokie kary (500 zł netto) za brak segregacji 
odpadów w zamawianych dodatkowo kontene-
rach (np. rupiecie pomieszane z gruzem). W tym 
miejscu apelujemy do wszystkich Mieszkańców 
Osiedla o stosowanie się, zarówno do terminów 
wyznaczonych na wywóz odpadów wielkogaba-
rytowych, jak również do tego jakie odpady są 
uznawane za gabaryty. Wszystkie innego typu 
śmieci każdy mieszkaniec jest zobowiązany do-
starczyć do Gminnego Punktu Odbioru Odpadów. 
Do września 2019 r. Osiedle usunęło z terenów 
zielonych skoszoną trawę, zgrabione liście i po-
ścinane gałęzie, co wygenerowało koszty wywozu 
odpadów BIO w wysokości 15.876 zł. Szacujemy, 
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że do końca roku poniesiemy dodatkowo kwotę 
10.000 zł tytułem wywozu liści.

   W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 
dwie obligatoryjne akcje odszczurzania (wiosen-
ną i jesienną) w terminach ściśle określonych 
uchwałą Rady Miasta Katowice. Prawidłowość 
przeprowadzenia akcji „jesiennej” była przedmio-
tem kontroli Sanepidu. Kontrola ta obejmowała 
również poza zakresem akcji ogólny stan sanitarny 
budynku i terenu przyległego (w tym śmietników 
i piaskownic), ze szczególnym naciskiem na czy-
stość piwnic i pomieszczeń wspólnych. Protokół 
sporządzony przez Sanepid nie wykazał zaniedbań 
i potwierdził prawidłową dbałość o nieruchomości 
budynkowe w tym zakresie. Koszt wykonania obu 
tych deratyzacji wyniósł 4.700 zł. Ponadto, jak 
w latach poprzednich, wiosną wykonano czysz-
czenie i dezynfekcję wszystkich osiedlowych 
piaskownic, co kosztowało 560 zł. W ramach 
usług DDD zlecano również dezynsekcje celowe 
i usuwanie gniazd os na łączną kwotę 1.647 zł. 
Do końca tego roku planujemy jeszcze wykonanie 
czyszczenia i dezynfekcji ciągów zsypowych 
w budynkach wysokich przy ul. Józefowskiej, co 
będzie kosztowało ok. 8.000 zł.

W ramach bieżących napraw i konserwa-
cji w okresie 9 miesięcy 2019 roku przyjęto 
i wykonano: 

l 1.849 zgłoszeń dotyczących awarii i usterek m. 
in. wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, de-
karskich, stolarskich, ślusarskich, murarskich, 
brukarskich oraz prac ogólnogospodarczych, 
przy usunięciu których konserwatorzy Admini-
stracji przepracowali 6.055 godzin, zużywając 
materiałów o wartości  20.749 zł,

l Serwis Techniczny Katowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej wzywany był 218 razy do usu-
wania awarii, szczególnie w godzinach poza 
pracą Administracji Osiedla, w tym do awarii 
elektrycznych - 75, kanalizacyjnych – 44, 
wodociągowych – 39, instalacji gazowej – 15, 
centralnego ogrzewania – 24 i innych – 21. 
Wartość robocizny wg stawki do lutego 73,50 
zł, a od marca 120,00 zł za rb/h i zużytego 
do tych prac materiału wyniosła 41.272 zł. 
Koszt utrzymania stałej gotowości Serwisu 
Technicznego w miesiącach styczeń i luty to 
10.250 zł miesięcznie, a od marca nastąpiła 
podwyżka do kwoty 15.375 zł miesięcznie, 
co łącznie w skali roku da kwotę 174.250 zł,

l 303 zgłoszenia dotyczące działania domo-
fonów, w tym zgłoszenia dotyczące zmiany 
nazwisk lub ich usunięcia zgodnie z oświad-
czeniami składanymi przez mieszkańców okre-

ślającymi ich wolę w myśl realizacji wymogów 

RODO - koszty w ramach umowy ryczałtowej,

l 70 zgłoszeń dotyczących działania dźwigów 

w budynkach przy ul. Józefowskiej 84-88, 

94-98, 114-118, 114a-118a - koszty w ramach 

umowy ryczałtowej,

l 16 zgłoszeń przekazanych kominiarzom doty-

czących działania przewodów wentylacyjnych    

i spalinowych - koszty w ramach umowy ry-

czałtowej.

Ponownie przypominamy i apelujemy do 
Mieszkańców o rozszczelnianie okien i reali-
zację zaleceń kominiarskich wydanych podczas 
corocznych kontroli (np, zachowanie odpowiedniej 
powierzchni nawiewu w drzwiach do łazienek), 
gdyż prawidłowe działanie wentylacji grawitacyj-
nej w mieszkaniach wymaga dopływu powietrza 
z zewnątrz, którego brak może stwarzać zagrożenia      
w bezpiecznym zamieszkiwaniu. 

Dokonano wspólnie z towarzystwami ubezpie-
czeniowymi likwidacji 44 szkód, które wystąpiły   
w lokalach mieszkalnych oraz mieniu spółdzielni, 
a także 6 szkód w drzewostanie powstałych pod-
czas gwałtownych wiatrów i ulewnych deszczy. 

Prowadzenie zadań związanych z eksploatacją 
zasobów w dużej mierze polega na koordynacji 
kierunków działania Spółdzielni przyjętych przez 
Walne Zgromadzenie oraz obowiązujących wy-
mogów prawa i oczekiwań użytkowników lokali, 
z możliwościami finansowymi Osiedla opartymi 
na rachunku kosztów i wpływów. 

Sporym utrudnieniem w bieżącym admini-
strowaniu zasobami, które w naszym przypadku 
graniczą z innymi właścicielami terenów i nie-
ruchomości jest współpraca z ich zarządcami. 
Problemy dotyczą  korzystania z osiedlowych 
śmietników, ich usytuowania, pozostawiania 
odpadów gabarytowych i innych niż komunal-
ne, czy segregowane. Niedomówienia dotyczą 
również utrzymania zieleni na granicy terenów, 
gdzie np. drzewa rosnące na naszym terenie sypią 
jesienią liście na „obcy” teren. W ostatnim czasie 
przyjęliśmy również wystąpienie o  likwidację 
urządzenia zabawowego, ławek i piaskownicy, 
które  posadowione były częściowo poza granicą 
terenu Spółdzielni przebiegającą przez środek 
dużego trawnika.

2  5 9 3  3 8 0  z ł

1  9 7 3  5 7 0  z ł

Wyliczenie % kosztów zależnych i niezależnych od
 Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

57% - Koszty 
niezależne od 
Spółdzielni 
43% - Koszty 
zależne od 
Spółdzielni

Wykres nr 3
WYLICZENIE % KOSZTÓW ZALEŻNYCH I NIEZALEŻNYCH  

OD KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
ADMINISTRACJI OSIEDLA IM. KS. P. ŚCIEGIENNEGO 

ZA 9 MIESIĘCY 2019 ROKU 
wraz z szacunkiem za IV kwartał oraz założenia na rok 2020

Koszty związane z administrowaniem nieru-
chomościami dotyczą sfery eksploatacji nieru-
chomości budynkowych i mienia obsługującego 
te nieruchomości, tworzących razem spółdzielcze 
zasoby mieszkaniowe. Wydatki ściśle dotyczące 
eksploatacji nieruchomości w przeważającej części 
pozostają w sferze niezależnej od Spółdzielni, Ad-
ministracji, czy Rady Osiedla. Koszty te stanowią 
ok. 57% z uiszczanych opłat za mieszkanie. Ciężar 
tych kosztów wynika z czynników zewnętrznych, 
na które mają wpływ władze samorządowe oraz 
przedsiębiorstwa świadczące usługi dla Spół-
dzielni (zwłaszcza dostawcy mediów). Opłaty 
przekazywane są przez Spółdzielnię na rachunki 
firm zewnętrznych świadczących usługi na rzecz 
zaspokojenia potrzeb bytowych mieszkańców. 
Spółdzielnia pełni więc rolę „pośrednika”, który 
reguluje zbiorcze zobowiązania niezależnie od 
tego, czy odbiorca finalny (mieszkaniec) wnosi 
regularnie opłaty za mieszkanie. Windykując 
zadłużenia od mieszkańców zalegających z wno-
szeniem opłat za dostarczone usługi Spółdzielnia 
ponosi dodatkowe koszty, które faktycznie powin-
ny obciążać usługodawców. 

W grupie tych usług znajdują się:
l wywóz nieczystości stałych (Gmina Katowice, 

pośrednio – MPGK),
l zużycie wody i odprowadzenie ścieków (Ka-

towickie Wodociągi),
l zużycie energii cieplnej (Tauron Ciepło),
l zużycie energii elektrycznej w częściach 

wspólnych nieruchomości (Tauron Pol-
ska Energia),

l opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, 
podatek od nieruchomości i opłaty lokalne 
(Urząd Miasta Katowice),

l podatki i inne obligatoryjne obciążenia, np. 
ZUS, CIT, VAT, PFRON i inne,

l opłaty i prowizje bankowe.

Ponadto część kosztów wynika z prawa bu-
dowlanego i przepisów sanitarno-porządkowych, 
które mają za zadanie zachować bezpieczeństwo 
zamieszkiwania, a część ma służyć poprawie 
estetyki otoczenia.  

Zadania związane przede wszystkim z prio-
rytetową koniecznością zapewnienia warunków 
bezpiecznego zamieszkiwania, wynikające z aktów 
prawnych, w tym Ustawy Prawo Budowlane, po-
ciągnęły za sobą do 30.09.2019 r. wydatkowane 
kwoty w wysokości:
l kontrola roczna technicznej sprawności bu-

dynków: 58.597 zł, od roku 2020 planowana 
jest  kwota ok. 74.520 zł, a za kontrolę 5-letnią 
kwota 90.211 zł,

l kontrola instalacji gazowych z usuwaniem 
nieszczelności: 72.686 zł,

l kontrola przewodów wentylacyjnych i komi-
nowych: 33.479 zł,

l kontrola instalacji oddymiania w budynkach 
wysokich przy ul. Józefowskiej: 5.779 zł,

l badania techniczne dźwigów osobowych przez 
Urząd Dozoru technicznego: 15.709 zł,

l przegląd instalacji przeciwpożarowej wraz 
z kontrolą gaśnic: 3.471 zł,

l kontrola instalacji elektrycznych w mieszka-
niach nieudostępnionych w 2018 r.: 280 zł.

W tym miejscu zwracamy się z prośbą do miesz-
kańców o udostępnianie mieszkań do przeprowa-
dzenia corocznych kontroli szczelności instalacji 
i urządzeń gazowych oraz sprawdzenia ciągów 
spalinowych i wentylacyjnych, a także co 5 lat 
kontroli przeciwporażeniowej instalacji elektrycz-
nej. Zwracamy również uwagę na konieczność 
wykonania wydanych zaleceń pokontrolnych, 
gdyż zlekceważenie usunięcia stwierdzonych 
nieprawidłowości może być tragiczne w skutkach. 

Koszty eksploatacji za 9 miesięcy 2019 roku 
wyniosły 4.582.700 zł, a cały 2019 rok szacujemy 
zamknąć kwotą 6.406.120 zł, przy wpływach 
w wysokości 6.452.400 zł, co z bilansem otwarcia, 
uwzględnieniem pożytków i podatkiem dochodo-
wym da szacunkowy bilans otwarcia roku 2020       
w wysokości 530.624 zł.

Szacowana wysokość bilansu otwarcia 2020 r. 
wynika między innymi z dokonywanych oszczęd-
ności na kosztach związanych z obsługą Osiedla, 
tj. niewykorzystaniu jednego pełnego etatu kon-
serwatora Administracji i niewykorzystaniu etatu 
pracownika obsługi administracyjno-biurowej. 
W stosunku do lat poprzednich Osiedle ponosi 
niższe koszty energii elektrycznej, co jest wy-
nikiem zmiany oświetlenia klatek schodowych. 
Kwota powstałych oszczędności pozostanie w re-
zerwie na planowane rządowe podwyżki cen za 
energię elektryczną oraz na inne nieprzewidziane 
zmiany cen. 

Koszty dotyczące eksploatacji za 9 miesięcy 
2019 r. z szacowanymi kosztami za IV kwartał  
przedstawiają się następująco:

l zużycie wody i odprowadzenie ścieków w lo-
kalach mieszkalnych, użytkowych i garażach: 

2.348.200 zł,
l odczyty i legalizacja wodomierzy w lokalach 

mieszkalnych, użytkowych, garażach i po-
mieszczeniach ogólnego użytku z przeprowa-
dzeniem rozliczeń zużycia wody:  130.090 zł,

l roboty konserwacyjne i naprawy z materia-
łami, w tym koszty utrzymania brygady kon-
serwatorów zatrudnionych w Osiedlu oraz 
koszty zrealizowanych w trakcie roku usług 
Serwisu, a także partycypacja w utrzymaniu 
w gotowości w ramach pogotowia Serwisu 
Technicznego KSM:                     609.880 zł,

l obsługa Osiedla (koszty administracyjno-
-biurowe, w tym koszty osobowe z narzutami, 
koszty posiedzeń Rady Osiedla, koszty BHP, 
utrzymania pomieszczeń administracyjno-
-warsztatowych, koszty materiałów biurowych 
i przedmiotów nietrwałych, usług telefonicz-
nych, wydatki komunikacyjne, amortyzacje, 
koszty prowizji bankowych):             739.360 zł,

l ochrona przeciwpożarowa, kominiarska i ga-
zowa budynków:              163.400 zł,

l utrzymanie budynków Osiedla, w tym usługi 
porządkowo-czystościowe gospodarzy budyn-
ków, pielęgnacja zieleni, odśnieżanie, usługi 
DDD:                 687.600 zł,

l wywóz nieczystości stałych:            754.540 zł,
l energia elektryczna części wspólnych nierucho-

mości (poza lokalami):                      114.940 zł,

(Dokończenie na str. 8)
 

Koszty obsługi osiedla

Inne koszty eksploatacji

Energia elektryczna poza lokalem

Woda i kanalizacja

Wyw óz nieczystości, 

Usługi gospodarzy

Koszt rozliczenia w ody

Legalizacja, w ymiana w odomierzy

Konserw acja dźw igów

Konserw acja domofonów

Pakiet podstaw ow y RTV

 - zł  500 000,00 zł  1 000 000,00 zł  1 500 000,00 zł  2 000 000,00 zł 

 488 129,15 zł 

 1 057 379,68 zł 

 101 203,50 zł 

 1 761 146,68 zł 

 565 905,68 zł 

 317 576,30 zł 

 15 204,04 zł 

 82 366,31 zł 

 78 552,66 zł 

 34 217,64 zł 

 65 268,20 zł 

Struktura kosztów Eksploatacji za 9 m-cy 2019 r.
Wykres nr 4

STRKTURA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ZA 9 MIESIĘCY 2019 R.
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(Ciąg dalszy ze str. 7)

l konserwacja dźwigów, domofonów oraz in-
stalacji RTV:                                    244.880 zł,

l opłaty publiczno-prawne, tzn. opłaty za 
wieczyste użytkowanie terenów oraz suma 
odprowadzanych do gminy podatków od nie-
ruchomościami:                 329.840 zł,

l inne koszty wraz z pozostałymi kosztami 
operacyjnymi, w tym koszty ubezpieczeń, 
koszty informowania mieszkańców wynika-
jące z zadań statutowych Spółdzielni, koszty 
dewastacji, wymiany źródeł światła, koszty 
PFRON, za usługi windykacyjne: 

267.640 zł.
Na str. 7 dla zobrazowania istniejących  

proporcji w kosztach eksploatacji  
przedstawiamy wykres nr 4  kosztów  
eksploatacji za 9 miesięcy 2019 roku. 

Opłaty na fundusz remontowy dzielone są na:
1. część „A” - z przeznaczeniem na finansowanie 

remontów kapitalnych i modernizacyjnych, 
głównie o charakterze energooszczędnym 
w skali całej Spółdzielni, wysokość odpisu na 
tę część funduszu remontowego jest ustalana 
uchwałą Rady Nadzorczej w kwocie jednako-
wej dla całości zasobów Spółdzielni, w tym 
także dla lokali stanowiących tzw. odrębną 
własność, 

2. część „B” wraz z odpisem na remonty dźwi-
gów, który obciąża tylko lokale w budynkach 
wyposażonych w dźwigi – dotyczy akumulacji 
środków finansowych na rzecz remontów 
wykonywanych w poszczególnych osiedlach, 
o ich wysokości jak i kierunkach wydatko-
wania decydują właściwe statutowo organy 
Spółdzielni – Rady Osiedli, a pośrednio także 
Rada Nadzorcza, wysokość odpisów wynika 
więc zarówno z aktualnych potrzeb w zakresie 
remontów, jak i założeń polityki Spółdzielni 
w zakresie odtwarzania i modernizacji sub-
stancji mieszkaniowej.  

W ramach zgromadzonych środków na fundu-
szu remontowym część „A” obecnie przechodzą 
modernizację budynki przy ul. Daszyńskiego 15-
21. Jabłoniowej 46, co znacznie poprawi warunki 
zamieszkiwania i wpłynie na ich estetykę.

Znaczną kwotę wydatków z funduszu remon-
towego część „B” w roku 2019 Osiedle poniesie            
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 
nieruchomości osiedlowych na tej części fun-

Adres

1 2 3 4 5 6
Daszyńskiego 15-21 183,97
Mikusińskiego 5-15 107,81
Mikusińskiego 17-23 133,27
Rożanowicza 7 - 13 90,87
Józefowska 114-118 26,07
Jabłoniowa 35c-41c 100,99
Jabłoniowa 35a-41a 100,11
Jabłoniowa 35b-41b 97,83
Józefowska 84-88 18,01
Rożanowicza 1 333,42
Rożanowicza 3 - 5 96,30
Rożanowicza 15-17 89,94
Jabłoniowa 44 139,20
Józefowska 94-98 10,36 611,94
Jabłoniowa 50 118,39
Morelowa 12 102,20
Jabłoniowa 42 87,13
Jabłoniowa 54 75,92
Gruszowa 1 76,62
Gruszowa 9 70,91
Gruszowa 3 70,10
Gruszowa 7 59,02
Józefowska 35b 58,70
Jabłoniowa 48 39,05
Rysia 10-12a 25,56
Jabłoniowa 46 31,45
Ściegiennego 90 -82,19
Karłowicza 15-15b -88,84
Józefowska 114a-118a -31,91
Brzoskwiniowa 21 -376,63
Kotlarza 9-9e -197,02
Mikusińskiego 20-24 -478,19
Nowowiejskiego 12-12e -310,63
Kotlarza 7-7e -430,00
Nowowiejskiego 8-8e -452,01
Nowowiejskiego 6-6e -488,27
Kotlarza 5-5f -437,72
RAZEM -55,72

z centralnej części funduszy remontowych Spółdzielni (remontów kapitalnych + fundusz "A") oraz naliczonych wpływów z 
odpisów na działania energooszczędne i termomodernizacyjne z uwzględnieniem środków przeksięgowanych z funduszu 
remontowego część ''B",zasilenia środkami z funduszu interwencyjnego oraz obowiązkowej 2,5% partycypacji z fund.rem. 
cz."B" na pokrycie części kosztów kompleksowych robót ociepleniowych ( wg kosztów w dacie poniesienia, w zł) ( z 
uwzględnieniem kosztów odsetek od pożyczek i kredytów do spłaty po 30.09.2019 )

Razem koszty za 
lata 

1992 -2019*

Wpływy z 
odpisów za lata 

1997-2019*/**

Saldo
(3-2)

Saldo na 1 
m2 p.u.m.

Średnie 
saldo 

statystyczne 
na 1 lokal

642 576 1 214 981 572 405 18 464,69
1 434 570 1 971 312 536 742 5 963,80

872 858 1 316 705 443 847 7 397,46
52 883 441 716 388 833 7 069,70

4 591 315 4 913 122 321 807 1 532,41
872 611 1 178 653 306 042 4 372,03
875 282 1 178 660 303 378 4 333,97
882 011 1 178 481 296 470 4 235,28

4 712 197 4 934 794 222 597 1 059,99
37 461 248 880 211 420 23 491,09
19 710 207 459 187 749 8 534,05
24 819 200 143 175 324 7 622,80

268 008 417 235 149 227 5 969,09
4 820 189 4 948 698 128 508

292 547 420 648 128 101 5 124,05
309 695 420 036 110 342 4 413,66
326 661 421 080 94 418 3 776,73
365 153 453 871 88 718 3 548,72
333 268 415 037 81 769 3 270,75
338 943 414 300 75 358 3 014,30
341 199 416 155 74 956 2 998,24
351 875 414 846 62 972 2 518,88
314 641 370 053 55 412 2 770,62
373 136 414 802 41 666 1 666,63
540 229 578 046 37 818 1 454,53
385 048 418 905 33 857 1 354,26
509 161 421 501 -87 661 -3 506,44
662 688 512 535 -150 153 -3 336,73

5 006 385 4 636 253 -370 131 -1 869,35
833 979 431 398 -402 581 -16 103,25

2 474 416 1 648 766 -825 650 -9 173,89
1 835 796 831 073 -1 004 724 -22 327,19
2 994 917 1 687 231 -1 307 686 -14 529,84
3 513 879 1 714 019 -1 799 860 -19 998,44
3 649 100 1 730 002 -1 919 097 -21 323,30
3 738 529 1 708 701 -2 029 828 -22 553,64
4 190 583 2 038 621 -2 151 962 -20 494,88

53 788 318 46 868 721 -6 919 598 -2 952,05

duszu. Tak więc wpływy z odpisu na fundusz 
remontowy część „B” Osiedla są mniejsze 
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 2019 jest to 
kwota 247.030 zł.

Przeksięgowania te skutkują wprawdzie po-
mniejszeniem kwoty przeznaczonej na remonty 
realizowane w Osiedlu w ciężar części „B” fundu-

*uwzględnia środki przeksięgowane z fund. rem. cz. „B” i fund. Interwencyjnego
Zestawienie nie uwzględnia kosztów wymiany wodomierzy i podzielników c.o.

szu remontowego, ale pozwalają na wcześniejszą 
spłatę zobowiązań na części funduszu remon-
towego „A” ciążących na zmodernizowanych 
wcześniej budynkach.

Zestawienie kosztów prac finansowanych 
z funduszu remontowego część „A” w latach    

1992-2019 dla poszczególnych budynków  
Osiedla przedstawia powyższa tabela: 

Najstarsze budynki Osiedla „Ściegiennego” liczą 
prawie 50 lat. Stopień ich zużycia jest inny niż tych 
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wraz z szacunkiem za IV kwartał oraz założenia na rok 2020

wybudowanych w latach 90-tych XX wieku, co 
rzecz oczywista generuje inne potrzeby remontowe 
poszczególnych nieruchomości, również z uwagi 
na ich różnorodne konstrukcje. Realizując wniosek 
przyjęty przez Zebranie Osiedlowe, od roku 2013 
w zasobach Osiedla rozpoczęto prace związane 
z modernizacją klatek schodowych. Zakres remon-
tu jest jednakowy dla wszystkich budynków, co 
spowoduje zrównanie standardu części wspólnych 
nieruchomości. Obecnie realizowany jest ostatni 
etap remontu klatek schodowych w budynkach 
przy ul. Rożanowicza.

Koszty planowanego zakresu robót w roku 
rozpoczęcia prac  mieściły się w ramach wpły-
wów na fundusz remontowy część „B”. Zawarta 
przez Zarząd umowa z wykonawcą jest korzyst-
na dla Osiedla ze względu na możliwość spłaty 
należności w ratach i dała 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, wymianę oświetlenia czy 
remont schodów wejściowych do budynków. 
Prace te wpłyną na zmianę wartości robót, a w 
konsekwencji wydłużą termin spłaty rat.

W planie remontów Osiedla część „B” na 
rok 2019 zabezpieczono kwotę 1.676.650 zł na 
spłatę rat za wykonane już modernizacje klatek 
schodowych, remonty dźwigów, spłatę pożyczki 
z funduszu interwencyjnego oraz zaplanowano 
kwotę 700.000 zł na roboty inne (roboty awaryjne, 
nieprzewidziane, wynikłe w trakcie roku). Roboty 
awaryjne to w ostatnim czasie przede wszystkim 
wymiana pionów kanalizacyjnych w budynkach 
wysokich, których zły stan techniczny powoduje 
zalewania mieszkań. Prowizoryczne zabezpie-
czanie takich awarii generuje dodatkowe koszty 
związane z wypłatą odszkodowań za szkody zala-
niowe, więc w sytuacji kiedy stwierdzone zostaje 
uszkodzenie pionu na kilku odcinkach podejmowa-
na jest decyzja o wymianie całości. Takie roboty 
są zawsze priorytetowe w stosunku do np. robót 
brukarskich, czy takich które poprawiają estetykę 
zasobów. Nadal najważniejsze jest zabezpieczenie 
substancji budynkowych przed  niszczeniem. Zaso-
by Osiedla starzeją się i nakłady na bieżące utrzy-
mywanie ich w stanie bezpiecznego użytkowania 
wzrastają, czego przykładem są coroczne kontrole 
stanu technicznego budynków przeprowadzane 
przez służby techniczne Spółdzielni potwierdzone 
w protokołach wymaganych przepisami, które nie 
wykazują pogorszenia sprawności technicznej 
poszczególnych nieruchomości. 

Konsekwentna realizacja programu napraw-
czego, o którym informowaliśmy Państwa            

w ubiegłym roku, ograniczająca wykonywanie 
prac jedynie do robót bezwzględnie koniecznych 
skutkuje zmniejszeniem salda ujemnego na tym 
funduszu na koniec 2019 roku. Reasumując jest to 
wynik bardzo dobry świadczący o gospodarnym 
zarządzaniu zasobami Osiedla. Decyzją Rady 
Osiedla czasowo zrezygnowano z wymiany stolarki 
okiennej w mieszkaniach i odsunięto w czasie re-
fundacje za okna wymienione przez mieszkańców 
we własnym zakresie. 

Osiedle „Ściegiennego” gospodaruje środkami 
finansowymi uzyskiwanymi z opłat miesięcznych 
wnoszonych przez użytkowników lokali mieszkal-
nych i garaży oraz najemców lokali użytkowych 
wbudowanych. Planując roczne wpływy, zarówno 
na eksploatacji jak i na funduszu remontowym 
część „B” konieczne jest odliczenie zaległości 
w opłatach miesięcznych. Na koniec 2018 r. łączna 
kwota zadłużenia wynosiła 630.710 zł, podczas, 
gdy na koniec września 2019 roku zaległości 
w opłatach za mieszkania na naszym Osiedlu 
wyniosły 591.909 zł. Kwota ta obejmuje: 
l należności bieżące               369.576 zł 
l zasądzone                158.769 zł 
l sporne, czyli pozostające w toku postępowań 

sądowych                 63.564 zł

Jak widać kwota zaległości zmalała, ale nadal 
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. 

Najwyższe zadłużenie w wysokości 958,28 zł 
przypadające średnio na lokal mieszkalny             
w budynku zanotowano na nieruchomości przy 

ul. Józefowskiej 35b, gdzie na 20 mieszkań  
8 zalega z opłatami. Natomiast najniższe średnie 
zadłużenie w wysokości 1,51 zł/lokal występuje 
na budynku przy ul. Brzoskwiniowej 21, gdzie 
z opłatami zalegają 3 mieszkania na 25 w budynku.

Osoby zalegające z opłatami są zapraszane na 
spotkania z Administracją i Komisją Rozjemczą 
Rady Osiedla, które odbywają się przeważnie sześć 
razy w miesiącu, w różnych godzinach, również 
popołudniowych dogodnych dla mieszkańców. Do 
końca września 2019 r. odbyło się 48 takich spo-
tkania, na które zaproszono 274 osoby, z których 
tylko 59 skontaktowało się w celu wyjaśnienia 
przyczyn powstania zaległości i złożenia deklaracji 
spłaty zadłużenia w opłatach miesięcznych. Łączna 
kwota zadłużenia wszystkich zaproszonych wyniosła 
482.789 zł, z czego spłacono 237.789 zł (tj. prawie 
50%). W Administracji Osiedla lub na spotkaniach 
z Komisją Rozjemczą dłużnicy mogą uzyskać 
informację na temat możliwości podpisania ze 
Spółdzielnią stosownej ugody na spłatę zaległości 
w ratach. Ugody takie podpisało w bieżącym roku 
7 osób posiadających zadłużenie na łączną kwotę 
52.284 zł. Osoby w trudnej sytuacji finansowej 
mogą także ubiegać się w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej o dodatek mieszkaniowy 
albo inną celową formę pomocy.  Zadłużenia 
mieszkańców kierowane są na drogę postępowania 
sądowego, a czasem nawet egzekucji komorniczej. 
W tym roku jedna taka egzekucja z mieszka-
nia została wykonana, a kolejne 24 oczekują na 
przeprowadzenie. Znaczna część zadłużeń przed 
skierowaniem ich na drogę sądową windykowana 

Wykres nr 5
STRKTURA KOSZTÓW FUNDUSZU REMONTOWEGO „B” W 2019 R.
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
ADMINISTRACJI OSIEDLA IM. KS. P. ŚCIEGIENNEGO 

ZA 9 MIESIĘCY 2019 ROKU 
wraz z szacunkiem za IV kwartał oraz założenia na rok 2020

jest przez specjalistyczne firmy, które posiadają 
narzędzia do ujawnienia majątku dłużnika w celu 
zabezpieczenia roszczeń. 

Niepokojące jest lekceważące podejście dłuż-
ników do swoich zobowiązań finansowych wyni-
kających z faktu zamieszkiwania. Coraz częściej 
spotykamy się wręcz z oburzeniem, że „ośmielamy 
się” upominać dłużników o regularne wnoszenie 
opłat. Mamy świadomość, że wielu mieszkań-
ców znajduje się w trudnej sytuacji finansowej 
spowodowanej poważną, długotrwałą chorobą, 
a ostatnio rzadziej brakiem pracy. Notujemy jednak 
przypadki, 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 
i odsetki. W tych przypadkach to Spółdzielnia, 
a więc pozostali mieszkańcy Osiedla kredytują 
zobowiązania płatnicze dłużników. 

Pracownicy Administracji pozostają w kontakcie 
z Oddziałami Terenowymi Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Katowicach w sprawach 
dotyczących osób starszych, samotnych, które nie 
radzą sobie z problemami zdrowotnymi i ogólnymi 
sprawami związanymi z codzienną egzystencją. 
Dużym utrudnieniem w tego typu problemach 
są ograniczenia dostępu do danych osobowych 
rodziny, która powinna zająć się osobą potrze-
bującą opieki. Zauważamy, że w ostatnim czasie 
wzrasta liczba takich przypadków. W sprawach 
trudnych i złożonych problemowo współpracu-
jemy z pracownikiem na stanowisku ds. pomocy 
członkom i wolontariatu, który swoją fachowością 

i doświadczeniem wspomaga nasze działania. 
Przydatna jest również czujność sąsiadów, która 
pozwala na podjęcie działań mających na celu 
udzielenie szeroko pojętej pomocy potrzebującym.

Powyższy wykres nr 6 przedstawia wielkość 
zadłużenia lokali mieszkalnych na ostatni 
dzień roku w latach 2014-2018 i na dzień 

30.09.2019 r. 

ZAŁOŻENIA DZIAŁALNOŚCI  
GOSPODARCZEJ OSIEDLA 

ŚCIEGIENNEGO NA ROK 2020 

Koszty eksploatacji, jak co roku zawierają 
prognozowane koszty dotyczące eksploatacji 
i utrzymania osiedlowych zasobów. Sporządza-
jąc plan kosztów eksploatacji, przede wszystkim 
podliczamy wszystkie wydatki stałe, które jak 
każdego roku musimy zapłacić Katowickim Wo-
dociągom, przedsiębiorstwom 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. Na rok 2020 planujemy koszty 
na podstawie faktycznie poniesionych wydatków 
w roku bieżącym, z zabezpieczeniem odpowied-
nich kwot na pozycjach, o których wiemy, że ich 
koszty wzrosną, bądź możemy to przewidywać. 

Na dzień dzisiejszy mamy informację o wzroście 
kosztów niezależnych od Spółdzielni: 

l wywóz nieczystości: 
1. za odpady segregowane ze stawki 14,00 zł/

os/m-c na 21,30 zł/os/m-c, tj. o ponad 50%, 

2. za odpady niesegregowane ze staw-
ki 20,00 zł/os/m-c na 43,60 zł/os/m-c,  
tj. o ponad 100%;

l usuwanie odpadów BIO (trawa, liście, ścięte 
gałęzie drzew i krzewów) i innych, które nie 
kwalifikują się jako odpady komunalne i wiel-
kogabarytowe, nieodbierane przez MPGK        
w ramach opłaty śmieciowej (poremontowe, 
opony, lodówki, telewizory) pozostawiane 
są przez mieszkańców w miejscach do tego 
nie przeznaczonych: opłata za 1 kontener                 
o pojemności 5m3 ze stawki 189,- zł (netto) 
na 300 zł (netto), tj. o ponad 60%;

l od nieruchomości: grunty - ze stawki 0,40 zł/m2  

na 0,42 zł/m2  tj. o 5% budynki – ze stawki 
0,70 zł/m2  na 0,73 zł/m2  tj. o 4,3%,  średnio 
podatek od wszystkich rodzajów powierzchni 
wnoszony przez Spółdzielnię wzrośnie o ok. 
4,4%.

Innym czynnikiem kosztotwórczym niezależnym 
od Spółdzielni jest sygnalizowana przez rząd pod-
wyżka płacy minimalnej do kwoty 2.600 zł w 2020 r. 
i dalsze podwyżki w latach następnych. Nie do 
końca można przewidzieć jaki będzie to miało 
skutek na wysokość opłat za materiały i usługi 
świadczone na rzecz Spółdzielni. Być może ko-
nieczna będzie korekta wysokości opłat w trakcie 
roku, jeśli okazałoby się, że nasze przewidywania 
i prognozy nie uwzględniły wszystkich elementów 
wpływających na koszty.

Nasze szacunki, z uwagi na brak potwierdzonych 
informacji, nie uwzględniają zmian cen wody  
i odprowadzania ścieków, energii elektrycznej, 
ciepła oraz stawek podatków VAT, CIT i in.

W roku 2020 planujemy koszty w wysokości 
6.640.100 zł, przy planowanych przychodach  
6.450.000 zł (bez bilansu otwarcia roku i podatku). 

Wpływy z odpisów na fundusz remontowy 
część „B”, które w roku 2020 prognozujemy na 
kwotę w wysokości: 3.007.340 zł, pomniejszone 
zostaną w przyszłym roku o kwoty:

l 298.041,50 zł z tytułu przekazania części 
środków na przyspieszenie oddłużenia nie-
ruchomości osiedla z tytułu zobowiązań za 
poniesione koszty wykonanych remontów 
w latach wcześniejszych 

l 270.297,40 zł (uchwała RN KSM 65/2015) 
dotyczącej pokrycia części kosztów robót 
dodatkowych wykonanych przy ociepleniu. 

 Pozostała część wpływów przeznaczona bę-
dzie na:

l odpis na fundusz interwencyjny:     31.693,20 zł,
l spłatę rat za wykonane roboty modernizacyjne 

klatek schodowych:                        1.503.144 zł,
l remonty dźwigów:                110.000 zł, 
l rezerwę na roboty awaryjne:          794.100 zł. 

Wykres nr 6
STRUKTURA ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH MIESIĘCZNYCH  
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(Dokończenie na str. 9)
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W ramach robót awaryjnych wykonywane są 
jedyne te prace, które są konieczne dla utrzymania 
zasobów w niepogorszonym stanie technicznym. 
Ich zakres wynika z protokołów kontroli budyn-
ków przeprowadzanych przez służby techniczne 
Spółdzielni oraz usuwania przyczyn występujących 
awarii. Są to przeważnie wymiany pionów wod-
no-kanalizacyjnych, które ze względu na zakres 
robót muszą być zlecone firmom zewnętrznym.

Szacowany dodatni wynik finansowy na fundu-
szu remontowym Osiedla część „B” kończący rok 
2019,  pozwala przyjąć założenie, że podobny wy-
nik zostanie utrzymany na zakończenie 2020 roku.

Jeszcze raz podkreślamy, że Spółdzielnia 
zarządzając nieruchomościami, których jest 
właścicielem lub współwłaścicielem oraz wyod-
rębnionym mieniem innych właścicieli, ponosi 
wydatki pieniężne w celu utrzymania zasobów 
w stanie niepogorszonym, nie dopuszczając do 
deprecjacji i dekapitalizacji majątku. Na wysokość 
tych wydatków celowych wpływają  czynniki 
zarówno zależne od decyzji organów Spółdzielni, 
jak i całkowicie od nich niezależnych. Spółdziel-

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
ADMINISTRACJI OSIEDLA IM. KS. P. ŚCIEGIENNEGO 

ZA 9 MIESIĘCY 2019 ROKU 
wraz z szacunkiem za IV kwartał oraz założenia na rok 2020

nia bowiem odgrywa tutaj rolę „pośrednika”, 
zwłaszcza w relacjach i rozliczeniach między 
dostawcami mediów. 

Nie ma wątpliwości, że w nadchodzącym 
roku czeka nas nieuchronny wzrost kosz-
tów w zakresie wielu cenotwórczych czynni-
ków energetycznych, wzrostu cen rynkowych 
sprzedaży towarów i usług, w tym przede 
wszystkim kolejne progresje minimalnej płacy, 
z obligatoryjnym obciążeniem świadczeniami 
pieniężnymi w związku z wprowadzeniem ustawy 
o Pracowniczych Planach Kapitałowych, wzrost 
cen prądu, awizowane zmiany podatków i opłat 
lokalnych, a także jednolity dla całego kraju nowy 
system selektywnego zbierania odpadów komu-
nalnych. 

Wzmiankowane czynniki spowodują wzrost 
kosztów w całej gospodarce, w tym również 
w działalności naszej Spółdzielni - koszty muszą 
być pokryte wpływami finansowymi, żeby budżet 
był zrównoważony, zapewniając tym samym 
bezpieczeństwo egzystencji i osobistego majątku 
Spółdzielców i całej gospodarki Spółdzielni.

Dziękujemy mieszkańcom Osiedla za konstruk-
tywne włączanie się we współgospodarzenie zaso-
bami Osiedla. Dziękujemy za bieżące zgłaszanie 
spostrzeżeń, wniosków i uwag, które są pomocne 
w procesie bieżącego zarządzania. Dziękujemy 
za pomysły służące poprawie estetyki zasobów, 
które w miarę możliwości zarówno technicznych, 
jak i organizacyjnych i oczywiście finansowych 
staramy się realizować. Wszystkie zgłaszane su-
gestie są 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 zawsze 
okazywane wsparcie i pomoc w bieżącym dzia-
łaniu i rozwiązywaniu niełatwych problemów 
dotyczących naszej społeczności osiedlowej, które 
powstają w zasobach naszego Osiedla.   

Kierownik Administracji 
Osiedla Ściegiennego
mgr EWA DOMAGAŁA

Mija kolejny rok działalności spo-
łecznej, oświatowej i kulturalnej 
Klubu „Józefinka” KSM, w któ-

rym kontynuowano sprawdzone wzory 
merytorycznych cykli programowych oraz 
wprowadzono  nowe formy spędzania 
wolnego czasu dla młodych, troszkę star-
szych i seniorów.

Do istotnych wydarzeń mijającego roku 
należy między innymi zaliczyć:

l spotkania świąteczno-noworoczne dla  
osób samotnych,

l karnawałowe spotkania w Klubie Se-
niora,

l Wielkanocne Spotkania, 
l Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, 

Dzień Dziecka,
l Dzień Seniora połączony z biesiadą ta-

neczną,
l Spółdzielczy Dzień Sąsiada,

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
SPOŁECZNO-KULTURALNEJ  

KLUBU „JÓZEFINKA” KSM W 2019 R.

Akcja Lato w Klubie „Józefinka”(Dokończenie na str. 12)



  12                                                                        WSPÓLNE SPRAWY OSIEDLA  IM. KS. P. ŚCIEGIENNEGO

(Dokończenie ze str. 11)

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
SPOŁECZNO-KULTURALNEJ  

KLUBU „JÓZEFINKA” KSM W 2019 R.

Zespół „Józefinki”

l spotkania z muzyką i koncerty mło-
dych wykonawców,

l wystawy prac naszych mieszkań-
ców, np. wystawa tematyczna Anioły               
i Aniołki,

l Walentynki, Katarzynki i  Andrzejki,
l wachlarz spotkań tematycznie zwią-

zanych z 100. rocznicą I Powstania 
Śląskiego.          

Mieszkańcy  Osiedla im. Ks. P. Ście-
giennego bardzo licznie korzystali  z wyjść         
do instytucji kulturalnych naszego mia-
sta. Między innymi odwiedziliśmy Filhar-
monię Śląską, Kinoteatr „Rialto”, Galerię 
Teatru Śląskiego, Katowice Miasto Ogro-
dów – Instytucję Kultury im. Krystyny 
Bochenek itp.

Najmłodsi mieszkańcy brali udział 
w zajęciach plastycznych, tematycznych, 
spotkaniach z bohaterami bajek, wyj-
ściach do teatru, kina i muzeum oraz                   
w imprezach okazjonalnych.

Starsi korzystali z zajęć rekreacyjno-
-ruchowych, nowoczesnych form fitness,              
z Babcinych Robótek, oraz  zajęć Klubu 
Seniora, który cieszy się niesłabnącym 
powodzeniem.   W szeregi zacnych Senio-
rów wstępują  coraz to nowi mieszkańcy 
Osiedla, co świadczy o dużym zaintere-
sowaniu tą formą wspólnego spędzania 
czasu. 

Z pomieszczeń Klubu korzystali też 
mieszkańcy Osiedla organizujący pokazy,  
uroczystości rodzinne czy inne spotkania.

Dobrą tężyznę fizyczną i samopoczucie 
tworzyli uczestnicy  zajęć w Klubie Bie-
gacza, a ich udział  w biegach ulicznych, 
przełajowych,  na dłużnych i krótszych 
dystansach przynosił  rekreacyjne efekty, 
ale  także satysfakcję z uzyskanych dy-
plomów, pucharów i medali, które można 
zobaczyć w pomieszczeniach klubu.

W Klubie  działa Zespół Muzyczno-
-Wokalny „Józefinki”, pod kierownictwem 
artystycznym  Pani Marii Herman, który 
posiada w swoim repertuarze różnorodne 
piosenki regionalne, biesiadne, ludowe 
itp., biorąc udział w przeglądach organi-
zowanych przez lokalne stowarzyszenia 
i inne  organizacje. Takim wydarzeniem 
był  między innymi występ „Józefinek” 

na XVI Świętojańskim Festiwalu Pieśni 
i Przyśpiewek Zalotnych w Preczowie. 
Zespół  ten występował w miejscach 
szczególnych np. Hospicjum CORDIS, 
czy Domu Pomocy Społecznej „Zacisze”.

Klub „Józefinka” od lat współpracuje 
z klubami spółdzielczymi czego przy-
kładem był Dzień Sąsiada w Klubie 
„Centrum” z udziałem naszego zespołu  
„Józefinki” i seniorów oraz z Miejską Bi-
blioteką Publiczną Filia nr 6, Miejskim 
Domem Kultury  „Koszutka” i jego filią  
„Dąb”.

Z roku na rok stałymi punktami w ka-
lendarzu są dwie duże akcje, skierowane 
przede wszystkim do dzieci i młodzieży 
szkolnej, to jest 

l AKCJA ZIMA (styczeń, luty, marzec), 
która przyniosła realizację 30 imprez            
z udziałem 740 uczestników

 oraz  
l AKCJA LATO (lipiec, sierpień, wrze-

sień), która zaowocowała 47 impre-
zami dla 480 uczestników.

Ponadto w progach „Józefinki” gości-
liśmy Koło Emerytów Rencistów i Inwa-
lidów Nr 13, liczące ponad 60 członków.

Przy prognozowanych  wpływach w roku 
2019 w wysokości 141.790 zł planu-
je się wydatkować kwotę 148.450 zł 
na realizację ponad 120 form i imprez,  

(w tym 8 stałych sekcji i kół zaintereso-
wań)  dla około 2500 uczestników.

W roku 2020 planujemy  kontynu-
ować dotychczasową  działalność, ale 
także wprowadzać nowe formy na miarę 
zainteresowań i potrzeb, na realizację 
których planuje się przeznaczyć  około 
144.000 zł.

Przy okazji podsumowania roku 2019 
dziękujemy serdecznie przede wszystkim   
tym, dzięki którym Klub „Józefinka” KSM 
działa i może się rozwijać.

Szczególnie dziękujemy naszym człon-
kom i mieszkańcom-uczestnikom zajęć             
i imprez, za udział w proponowanych   
formach oraz zainteresowanych współ-
tworzeniem  Klubu.

Dziękujemy Zarządowi KSM oraz Ra-
dzie i  Administracji  Osiedla im. Ks. P. 
Ściegiennego  za  wsparcie  działalności 
społeczno-kulturalnej realizowanej na 
rzecz mieszkańców i ich środowiska.

Jesteśmy otwarci na Państwa propo-
zycje i sugestie, by wspólnie tworzyć 
wachlarz programowy, który przyniesie  
realizację Waszych  pasji, zainteresowań 
lub hobby.

Zapraszamy do dalszej współpracy! 

Kierownik Klubu
„Józefinka” KSM
mgr AGNIESZKA MICHALIK


