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

Zarząd Katowickiej Spółdzielni  Mieszkaniowej  
zawiadamia, że  Zebranie Osiedlowe 

Osiedla ŚRÓdMieŚCie
odbędzie się w środę, 25 listopada 2015 roku, 

o godz. 1600 na Wydziale Teologicznym  
Uniwersytetu Śląskiego w  Katowicach  
przy ul. Jordana 18/IVpiętro sala nr 401

OKRESOWE SpRaWOzdaniE zaRzĄdU
KaTOWiCKiEJ SpÓŁdziELni MiESzKaniOWEJ

z dziaŁaLnOŚCi W 2015 ROKU

pORzĄdEK ObRad
zEbRania OSiEdLOWEgO 

(Ciąg dalszy na str. 2)

1.	 Otwarcie	Zebrania,	wybór	Prezydium	Zebra-
nia	Osiedlowego,	zapoznanie	z	porządkiem	
obrad	Zebrania	oraz	wybór	Komisji:	Wybor-
czej,	Mandatowo-Skrutacyjnej	i		Wniosko-
wej.

2.	 Ustalenie	liczebności	Rady	Osiedla	w	ka-
dencji	2015-2019.

3.	 Zgłaszanie	kandydatów	do	Rady	Osie-
dla	KSM.

4.	 Okresowe	sprawozdania:
a)	 Zarządu	z	działalności	w	roku	2015,	
b)	 Rady	Osiedla	z	działalności	w	roku	2015,
c)	 kierownictwa	Osiedla	z	działalności	Ad-

ministracji	Osiedla	w	roku	2015,		w	tym																							
z	realizacji	wniosków	uchwalonych	przez	
poprzednie	Zebranie	Osiedlowe.

5.	 Przedstawienie	projektu	osiedlowego	pla-
nu	działalności	gospodarczo-finansowej																						
i	społeczno-kulturalnej	na	2016	rok.

6.	 Sprawozdanie	Komisji	Wyborczej	(przed-
stawienie	listy	kandydatów).

7.	 Wybory	członków	Rady	Osiedla.
8.	 Dyskusja.
9.	 Sprawozdanie	Komisji	Mandatowo-Skruta-

cyjnej	(ogłoszenie	wyników	wyborów).	
10.	Sprawozdanie	Komisji	Wnioskowej	i	uchwa-

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

11.	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”.

budynki i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej  

250.295 tys. zł, tj. 93,04%

grunty własne i prawa 
wieczystego użytkowania 17.304 

tys. zł, tj. 6,43%

pozostałe środki trwałe 
(dźwigi 

i urządzenia) 
1.415 tys. zł, tj. 0,53%

Wykres nr 1
Struktura wartości majątku trwałego kSm w 2015 roku

Szanowni Spółdzielcy!

Zarząd Katowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, zgodnie z posta-
nowieniami § 94, ust. 3 Statutu 

KSM, przedstawia niniejszym Członkom 
KSM okresową informację sprawozdaw-
czą dotyczącą działalności i sytuacji 
ekonomicznej naszego przedsiębiorstwa 
spółdzielczego w roku 2015. Zawarte 
w informacji dane zostały sporządzo-
ne na podstawie sprawozdań za okres 
od 1 stycznia 2015 r. do 30 września 
2015 r. oraz przewidywanego wykonania  
w IV kwartale 2015 roku.

Działalność Spółdzielni w okresie spra-
wozdawczym koncentrowała się na reali-
zacji założeń objętych rocznym planem 
gospodarczo-finansowym oraz działalności 
społeczno-kulturalnej i oświatowej za-
twierdzonym przez Radę Nadzorczą KSM, 
a także na zatwierdzonej przez Walne 
Zgromadzenie Strategii Ekonomicznej 
KSM oraz na wykonywaniu długoter-
minowych i bieżących zaleceń organów 
samorządowych, jak też innych wyni-

kających z obowiązujących przepisów 
i ustaw, w tym m.in. tych, które zalecały 
lub nakazywały poddanie się określonym 
kontrolom i lustracjom. 

Na przestrzeni 2015 roku Spółdziel-
nia prowadziła – w znacznej mierze jako 
kontynuację działań – prace związane z: 
1.  realizacją zadań ujętych w planach 

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

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

3.  prowadzeniem czynności organizacyj-
no-prawnych i finansowych niezbęd-
nych do realizacji wniosków członków 
związanych z dalszym przekształce-
niem lokali spółdzielczych na ich 

odrębną własność, przygotowaniem 
i podejmowaniem kolejnych uchwał 
Zarządu określających odrębną wła-
sność lokali w poszczególnych nieru-
chomościach budynkowych, bieżącą 
aktualizację uchwał podjętych w po-
przednich latach dostosowującą ich 
treść do zachodzących w tym okresie 
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SpRaWOzdaniE zaRzĄdU KSM
(Ciąg dalszy ze str. 1)

Wykres nr 2
Struktura członków kSm w 2015 roku 

członkowie oczekujący 
- 633  tj . 3,85%

członkowie zamieszkali 
- 14.269 tj . 86,70%

członkowie posiadający 
osobowość prawną i inni 

- 1.555 tj . 9,45%

zmian w strukturze osób uprawnio-
nych do lokali oraz kontynuowaniem 
prac zmierzających do uporządko-
wania spraw terenowo-prawnych dla 
wszystkich nieruchomości spółdziel-
czych i mienia spółdzielczego,

4.  dążeniem do uzyskania korzystnych 
dla Spółdzielni i Spółdzielców za-
pisów w nowo opracowanych przez 
Radę Miasta planach zagospoda-
rowania przestrzennego Katowic,  
a w szczególności – bieżące śledzenie 
i analizowanie projektowanych za-
pisów, opiniowanie i wnioskowanie 
zmian w tym zakresie, podejmowanie 
niezbędnych interwencji, itp.,

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

Rok 2015, podobnie jak lata poprzednie, 
zapisał się jako kolejny rok nieprzychyl-
nych dla spółdzielczości trendów w za-
kresie zmian legislacyjnych, a zwłaszcza 

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 2016 roku.

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

i. Majątek trwały

Wartość majątku trwałego ogółem netto 
Spółdzielni na koniec 2015 roku wyniesie 
269.014 tys. zł, z czego przypada:
1)  na budynki i obiekty inżynierii lądowej 

i wodnej – 250.295 tys. zł, tj. 93,04%,
2)  na grunty własne i prawa wieczyste-

go użytkowania – 17.304 tys. zł, tj. 
6,43%,

dotyczącej nas sfery mieszkaniowej, za-
uważalne było również dalsze postępujące 
pogarszanie się warunków prowadzenia 
działalności gospodarczej przez polskie 
spółdzielnie. 

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. 

3)  pozostałe środki trwałe (dźwigi i urzą-
dzenia) – 1.415 tys. zł, tj. 0,53%. 

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

Ogółem w latach 2008-2015 nastąpiło 
zmniejszenie majątku trwałego Spółdzielni  
w sumie o 317.558 tys. zł, z czego 
w związku z procesem wyodrębniania 
własności lokali na rzecz poszczególnych 

członków o 256.388 tys. zł, ale nadal 
w zarządzie Spółdzielni pozostaje majątek 
trwały o wartości 525.402 tys. zł.

Strukturę wartości majątku trwa-
łego KSM w 2015 roku przedstawia 
wykres nr na str. 1.

ii. Sprawy członkowSkie 

W 2015 roku Spółdzielnia liczyła 16.457 
członków (w 2014 r. – 16.750 członków).  
W rejestrach Spółdzielni figuruje jeszcze 
2.921 kandydatów na członków KSM (w 
2014 r. – 2.923 kandydatów), pochodzą-
cych z zapisów w latach 80. ubiegłego 
stulecia. 

W bazie członkowskiej na przestrzeni 
2015 roku odnotowaliśmy zmiany sta-
nu członkowskiego:
n  zmniejszenie stanu osobowego o 427 

osób na skutek wystąpienia ze Spół-
dzielni, wykreślenia lub wykluczenia,

n  powiększenie o 134 osoby wskutek 
przystąpienia do Spółdzielni no-
wych członków,

n  per saldo liczba członków zmniejszyła 
się o 293.

Strukturę członków Spółdzielni 
w 2015 roku prezentuje obok wykres 
nr 2. 

iii. 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 jednoro-
dzinne, 860 garaży wolno stojących i 26 
wolno stojących pawilonów handlowych. 
Zarządzanie i administrowanie zasobami 
prowadzone jest w oparciu o 17 osiedli, 
wyodrębnionych organizacyjnie i eko-
nomicznie (z 16 administracjami) oraz 
Centrum Zarządzająco-Usługowe, zwa-
ne 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 wykres nr 3 
na str. 3.

koszty gospodarki zasobami miesz-
kaniowymi w 2015 roku, w skali całej 
Spółdzielni (łącznie wszystkie osiedla) 
obejmujące: koszty utrzymania i bieżą-
cej eksploatacji nieruchomości, koszty 
zużycia zimnej wody i odprowadzenia 
ścieków w lokalach i częściach wspól-
nych nieruchomości oraz koszty dosta-
wy i zużycia ciepła i podgrzania wody 
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SpRaWOzdaniE zaRzĄdU KSM
Wykres nr 3

Liczba LokaLi mieSzkaLnych w oSiedLach kSm w 2015 roku

Wykres nr 4
Struktura koSztów goSpodarki 

zaSobami mieSzkaniowymi kSm w 2015 roku

(Ciąg dalszy na str. 4)

Mały Staw - mieszkania w trakcie zasiedlania - budynki administrowane - przej-
ściowo - przez Zakład Usług Parkingowych KSM docelowo zostaną włączone do 
osiedla Graniczna.
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nakłady na remonty 
i konserwację (finansowane  

z funduszu remontowego
część " B" )

19,48%

koszty eksploatacj i  
51,86%

koszty energii cieplnej
28,66%

w lokalach, a także koszty konserwacji, 
napraw i bieżących remontów (w zakresie 
finansowanym z funduszu remontowego 
część „B”) – wyniosą ogółem 106.764.100 
zł, stanowiąc 96,94% kosztów plano-
wanych. Natomiast na pokrycie tych 
kosztów naliczone w ramach odpisów 
wpływy z opłat za lokale stanowią kwotę 
102.343.740 zł, (tj. 93,31% wpływów 
planowanych), co wskazuje, że roczne 
wpływy są niższe od poniesionych kosztów  
o 4.420.360 zł. 

Należy wyjaśnić, że wykazana wysokość 
„wpływów” jest podawana zgodnie z obo-
wiązującymi w gospodarce spółdzielczej 
przepisami – w wielkościach naliczonych, 
a nie w wysokości wpływów rzeczywiście 
uzyskanych, bowiem w rachunkowości 
spółdzielni mieszkaniowych ma zastoso-
wanie zasada rachunkowości memoria-
łowej, a nie kasowej. Powyższe oznacza, 
iż po stronie „wpływów” nie uwzględnia 
się zaległości i „niedopłat” występujących 
w opłatach za lokale. Wynik roku – sko-
rygowany o naliczony i odprowadzony 
do budżetu państwa podatek dochodowy 
oraz pożytki z działalności gospodarczej 
Spółdzielni, a także po uwzględnieniu 
bilansów otwarcia (sald), zamknie się 
nadwyżką w wysokości 2.188.250 zł (ob-
liczonej także memoriałowo).

Strukturę kosztów i wpływów gospo-
darki zasobami mieszkaniowymi ogó-
łem za rok 2015 prezentują graficznie 
wykres nr 4 obok i nr 5 na str. 4. 

Sytuacja w poszczególnych częściach 
strukturalnych gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi w roku 2015 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 eksploatacji 

zasobów mieszkalnych (bez kosztów 
ciepła i podgrzania wody):

n  koszty poniesione – 55.364.940 zł, 
co odpowiada wykonaniu kosztów 
planowanych w 99,33%; stanowią one 
51,86% kosztów gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi Spółdzielni,

n  wpływy – 55.372.950 zł, tj. 98,05% 
wpływów planowanych,

n  wynik netto po uwzględnieniu nad-
wyżki z lat ubiegłych (B.O.), odprowa-
dzonego należnego budżetowi państwa 
podatku dochodowego, pożytków oraz 
realizacji Uchwały nr 64/2015 Rady 

Nadzorczej KSM dotyczącej wyłącze-
nia z funduszu remontowego część 
„A” legalizacji wodomierzy – wynosi 
1.163.405 zł.

Statystyczne roczne koszty jednost-
kowe i średnie jednostkowe wpływy na 
eksploatację zasobów w poszczegól-
nych osiedlach KSM (w przeliczeniu 
na 1 m2) przedstawia wykres nr 6  
na str. 4. 

Uszczegółowiona informacja o sytuacji 
ekonomicznej i wynikach działania osiedli 
jest prezentowana odrębnie – w sprawoz-
daniach opracowanych przez poszczególne 
kierownictwa osiedli i Rady Osiedlowe.
2.  dostawa ciepła
–  koszty i wpływy dotyczące dostawy 

ciepła i podgrzania wody:
n  koszty – 30.602.210 zł, stanowią one 

28,66% kosztów gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi Spółdzielni,

n  wpływy zaliczkowe (do rozliczenia) 
– 29.123.170 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 bilans otwarcia oraz podatek 
dochodowy: (-) 2.604.880 zł.

3.  remonty
–  koszty remontów bieżących i wpły-

wy są odnoszone i rozliczane w ra-
mach funduszu remontowego część 
„B” i omówione w części dotyczącej 
gospodarki remontowej.
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SpRaWOzdaniE zaRzĄdU KSM
(Ciąg dalszy ze str. 3)

Wykres nr 5
Struktura wpływów (naLiczonych) goSpodarki  

zaSobami mieSzkaniowymi kSm w 2015 roku

Wykres nr 6
roczne jednoStkowe koSzty i wpływy na ekSpLoatację zaSobów (bez co i ccw)  z  b.o., zaLiczką  
na podatek dochodowy,  pożytkami oraz uchwałą nr 64/2015 rn z uwzgLędnieniem  zaLegłości  

w opłatach za LokaLe w 2015 roku

wpływy na remonty  
i konserwacje (finansowane  

z funduszu remontowego 
część " B" )

17,44%

wpływy na eksploatację 
54,10%

zaliczki na koszty ciepła
28,46%
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Gospodarka remontowa prowadzona 
była w oparciu o stosowne plany przyjęte 
przez właściwe statutowo organy Spół-
dzielni (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 Osiedla, a akceptowało Walne Zgro-
madzenie odbyte w częściach w dniach 
17 i 18 czerwca 2015 roku.

Realizacją remontów w Spółdzielni zaj-
mują się:
n  Osiedla KSM – w granicach dyspozycji 

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

n  Centrum Zarządzająco-Usługowe – 
w zakresie gospodarowania 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 termo-
modernizacyjnych i modernizacyjnych 
uchwala najwyższy organ Spółdzielni, 
zaś w części odnoszącej się do tzw. 
działań energooszczędnych – Rada 

Nadzorcza. Wysokość stawki dotyczą-
ca działań termomodernizacyjnych 
pozostaje na niezmienionym poziomie 
od stycznia 2004 roku, a dotycząca 
działań energooszczędnych od lipca 
2001 roku – przy ogólnym wzroście 
wszystkich kosztów. Dobór wyko-
nawców prowadzony jest w oparciu 
o przetargi i wybór ofert organizowane 
przez Zarząd, a przeprowadzony przez 
wieloosobową Komisję Przetargową 
Spółdzielni. Poprawność i efektywność 
przeprowadzonych procedur prze-
targowych podlega corocznej ocenie 
Rady Nadzorczej KSM, a także jest 
kontrolowana w toku okresowych lu-
stracji zewnętrznych.

W finansowanych z funduszu remon-
towego część „A” odbiorach robót wyko-

nywanych w poszczególnych osiedlach 
uczestniczą obok przedstawicieli „Cen-
trum” przedstawiciele administracji i Rad 
Osiedli. 

W roku 2015 (nie są to dane bilansowe):
–  koszty i wpływy dotyczące funduszu 

remontowego część „b”:
n  koszty poniesione ogółem 20.796.950 

zł, co odpowiada wykonaniu kosztów 
planowanych w 108,24%,

n  wpływy ogółem (wg naliczeń) 
17.847.620 zł, tj. 94,38% wpły-
wów planowanych,

n  wynik finansowy roku na fundu-
szu remontowym część „B” wynosi 
(-)2.949.330 zł, natomiast liczony w ra-
chunku ciągnionym wynosi 3.629.725 
zł; jest to jednak wartość teoretyczna 
(wynikająca z zasady rachunkowości 
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prognoza wykonania funduSzu remontowego część „a”  
za 12 mieSięcy 2015 roku

   

(Ciąg dalszy na str. 6)

memoriałowej), bo weryfikuje ją po-
ziom zaległości w opłatach;

–  koszty i wpływy dotyczące funduszu 
remontowego część „a”:

n  koszty poniesione – ogółem 25.067.000 
zł, co odpowiada wykonaniu kosztów 
planowanych w 93,30%,

n  wpływy ogółem (łącznie z efektem III 
strony finansowania – płatności roz-
łożone w czasie) 28.128.805 zł, tj. 
81,35% wpływów planowanych,

n  wynik finansowy roku na funduszu re-
montowym część „A” wynosi 3.061.805 
zł, natomiast liczony w rachunku cią-
gnionym wynosi 3.282.378 zł.

Z funduszu remontowego część „A” finan-
sowane były prace określone dla roku 2015  
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 bu-
dynkach. Uwzględniono tu po stronie 
wydatków także założoną w planie 
spłatę wymagalnych w tym okresie rat 
kredytowych (związanych z finansowa-
niem robót zrealizowanych w osiedlach  
w latach minionych) ze środków tego 
funduszu. 

Nakłady na remonty kapitalne i mo-
dernizacje finansowane z funduszu 
remontowego część „A” oraz źródła 
wpływów na ten fundusz w 2015 roku 
przedstawia obok tablica nr 1.

iV. zaleGłości w opłatach 
i windykacja  

należności Spółdzielni

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

Zaległości w 2015 roku oscylują w wy-
sokości 11,2 mln zł. W stosunku do ana-
logicznego okresu roku poprzedniego 
następuje, mimo intensyfikacji działań 
windykacyjnych, wzrost zaległości w opła-
tach, co po części jest w naszej ocenie 
konsekwencją wpływu niekorzystnych 
zjawisk gospodarczych na kondycję finan-
sową budżetów domowych wielu zamiesz-
kujących w naszych zasobach rodzin. 
Wskaźnik zaległości w opłatach liczony 
w stosunku do wpływów memoriałowych 
w 2015 roku oscyluje na poziomie 8,20%. 

W 2015 roku wykorzystywano na bie-
żąco różnorodne prawnie dozwolone in-
strumenty windykacji należności oraz 
działania na drodze wewnątrzspółdzielczej 
(Rady Osiedli, Zarząd i Rada Nadzorcza), 
a także zewnętrzne formy dochodzenia 

należności prowadzone na zlecenie Spół-
dzielni przez wyspecjalizowane firmy win-
dykacyjne. 

W okresie od 1.01.2015 roku do 
28.10.2015 roku w ramach działań zmie-
rzających do poprawy sytuacji na odcinku 
dochodzenia należności:
n  wysłano 4.049 wezwań do zapłaty,
n  w sytuacjach uzasadnionych Spół-

dzielnia wyraziła zgodę na ratalną 
spłatę lub prolongatę terminu spłaty 
zadłużeń 409 osobom,

n  odbyto dotychczas 10 posiedzeń Za-
rządu, na które zaproszono 238 za-
dłużonych członków,

n  opracowano 97 wniosków zadłużonych 
członków – skierowanych przez Zarząd 
do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą,

n  przekazano 323 sprawy do Działu 
Obsługi Prawnej celem skierowania 
na drogę postępowania sądowego,

n  przesłano do Urzędu Miasta Katowice 
120 wezwań do zapłaty odszkodowania 
za niedostarczenie lokali socjalnych na 
kwotę 605.830 zł – zawarto 47 ugód 
na kwotę 228.070 zł,

n  potwierdzono 738 wniosków do Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
o pomoc finansową dla konkretnych 
mieszkańców w formie dodatków 
mieszkaniowych - pomoc taką otrzy-
muje 380 gospodarstw domowych na 
łączną kwotę 972.680 zł,

n  przekazano 280 spraw do windykacji 
prowadzonej przez zewnętrzne fir-
my windykacyjne,

n  dokonano 11 wpisów do Krajowego 
Rejestru Długów,

n  skierowano na drogę sądową 207 poz- 
wów o zapłatę w sprawie zadłużeń 
z tytułu opłat i czynszów,

n  wszczęto 10 pozwów o eksmisję z lo-
kalu,

n  skierowano do sądu 11 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 admi-
nistracyjną 5 wniosków w sprawach 
innych (zasiedzenie, najem, zawezwa-
nie do próby ugodowej, wpis do KRS, 
wpis do ksiąg wieczystych, zgłoszenia 
wierzytelności do upadłości).

V. inweStycje
 
W 2015 roku Spółdzielnia kontynu-

owała zalecaną przez Radę Nadzorczą 
i Walne Zgromadzenie politykę spowol-
nienia procesów przygotowania i realizacji 
inwestycji. W zakresie części inwestycji, 
szczególnie co do których przygotowanie 
i wykonanie limitowały nadal istniejące 
uwarunkowania zewnętrzne – uniemożli-
wiające ich szybką realizację – przygoto-

 

L.p. Fundusz remontowy część "A" j.m. PLAN 2015 R.
Wykonanie 
zadań za                          

12 m-cy 2015 r.
1. 2. 3. 4. 5.

1. Wpływy, w tym: zł 34 579 010 28 128 805
z działalności gospodarczej (80% nadwyżki Zakładów Celowych) " 238 340 0
odpis na fundusz termomodernizacyjny      1,22 zł/m2 " 13 510 000 13 510 000
działania energooszczędne                       0,34 zł/m2 " 3 900 000 3 900 000
jednorazowe wpłaty z tyt. przydziału lokali " 3 000 5 000
odpłatność za podzielniki radiowe " 487 000 487 000
przesunięcie środków finansowych z funduszu remontowego część "B" " 2 282 500 2 277 255
odpłatność za wodomierze i ciepłomierze " 610 000 350 510
spłata zadłużenia " 200 000 140 000
płatności odroczone III strona finansowania " 13 348 170 4 200 000
 wpływy  wg uchwały RN nr 64/2015 " 1 059 040
 wpływy  wg uchwały RN nr 67/2016 2 500 000
zwrot nakładów poniesionych z fund. rem. "B" z tyt. przyspieszeń ociepleń -300 000

2. Wydatki, w tym: zł 26 868 400 25 067 000
remont dźwigów " 1 360 000 1 340 000
wymiana sieci ciepłowniczej i modernizacja urządzeń grzewczych ZC " 2 086 500 1 901 320
modernizacja ociepleń " 20 215 000 20 425 400
stolarka okienna " 0 0
montaż uzupelniający wodomierzy " 2 545
instalacja elektryczna " 395 000 343 905
spłata kosztów podzielników kosztów ogrzewania (1/10 kosztów) " 548 700 553 000
opłata skarbowa, audyty, dokumentacja, opłaty za wpis do ksiąg wieczystych "
spłata kredytów wraz z kosztami obsługi, prowizji i odsetek od kredytów termomodern. " 211 200 211 200
montaż (wymiana) wodomierzy lokalowych " 1 752 000 0
zwrot kosztów robót sfinansowanych przejściowo przez fundusz rem. część "B" " 300 000
niedobór Zakładów Celowych " 289 630

3. Wynik roku " 7 710 610 3 061 805

4. B.O. 1.01.2015 r. " 220 573 220 573

5. Wynik roku  z B.O. " 7 931 183 3 282 378

Prognoza wykonania funduszu remontowego część "A" za 12 miesięcy 2015 r.
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SpRaWOzdaniE zaRzĄdU KSM
(Ciąg dalszy ze str. 5)

Wykres nr 7
Struktura udziału Sprzedaży uSług  

poSzczegóLnych zakładów ceLowych kSm  
w ich Sprzedaży ogółem w 2015 roku

Zakład Ciepłowniczy
61,35%

Serwis Techniczny
22,13%

Zakład Usług Parkingowych
14,78%

Mieszkaniowe Biuro 
Pośrednictwa

1,74%

wanie inwestycji ograniczono do działań 
niezbędnych, lecz „bezkosztowych” lub 
nisko nakładowych.

W ramach „niskonakładowego” przygo-
towania inwestycji pod nazwą „Parking 
wielopoziomowy z częścią handlowo-
-usługową w rejonie ul. Podhalańskiej 
i Bohaterów Monte Cassino”, w oparciu 
o Decyzję Nr 278/2013 o warunkach 
zabudowy KSM doprowadziła skutecznie 
do podziału geodezyjnego, który wydzielił 
z zasobów Urzędu Miasta teren niezbędny 
dla realizacji tej inwestycji. Na powyższe 
Spółdzielnia uzyskała Decyzję Prezydenta 
Miasta Katowice Nr 78/2014 zatwier-
dzającą projekt podziału nieruchomoś- 
ci, co pozwoliło uruchomić czynności 
zmierzające do pozyskania terenu przez 
KSM w formie aktu notarialnego. Urząd 
Miasta przedstawił Spółdzielni wycenę 
nabywanego terenu opracowaną przez 
rzeczoznawcę majątkowego, z którą Spół-
dzielnia się nie zgodziła, uznając ją za 
poważnie zawyżoną. Aktualnie Spółdziel-
nia oczekuje ustosunkowania się Urzędu 
Miasta i rzeczoznawcy do uwag i wnio-
sków Spółdzielni, licząc na korzystne dla 
Spółdzielni negocjacje.

W ramach planowanej do realizacji in-
westycji pn. „Budynek mieszkalny przy  
ul. Domeyki” w Dzielnicy Murcki wykona-
no roboty przygotowawcze, tj. wyburzenie 
części podziemnej zlikwidowanej kotłow-
ni kolidującej z planowaną zabudową 
mieszkaniową. Uzyskano dokumentację 
projektowo-kosztorysową budynku oraz 
prawomocną decyzję zatwierdzającą pro-
jekt budowlany i udzielającą pozwolenia 
na budowę.

Odnośnie spraw terenowo-praw-
nych wykonano wszystkie czynności, 
w tym ustalono na podstawie wyce-
ny Urzędu Miasta – wysokość udzia-
łów w gruncie dla każdego mieszkania  
w zakresie nieruchomości (budynki przy 
ul. Bohaterów Monte Cassino 6, 6a, 6b, 8 
oraz przy ul. Zamkowej 61-61c). O koszcie 
nabycia gruntu oraz wartości niezbędnych 
do pokrycia udziałów przypadających 
na poszczególne lokale powiadomiono 
każdego z mieszkańców wraz z informa-
cją o terminie wpłat. Powyższe działania 
umożliwią w najbliższym okresie notarial-
ne nabycie od Urzędu Miasta odpowiednio 
– ½ własności lub prawa użytkowania 
wieczystego poszczególnych działek 
związanych z w/w nieruchomościami, 
co jest równoznaczne z uregulowaniem 
stanu prawnego dla tych nieruchomości 
umożliwiających rozpoczęcie procedur 
warunkujących wyodrębnianie mieszkań 
na wskazanych lokalizacjach.

Vi. działalność GoSpodarcza

Na przestrzeni roku sprawozdawczego 
na potrzeby obsługi technicznej mająt-
ku Spółdzielni i szeroko rozumianego 
pośrednictwa w obrocie lokalami funk-
cjonowały cztery Zakłady Celowe wyod-
rębnione gospodarczo i ekonomicznie 
(w oparciu o wewnętrzny rozrachunek 
gospodarczy, lecz bez osobowości praw-
nej), są to: Serwis Techniczny, Zakład 
Ciepłowniczy, Zakład Usług Parkingo-
wych i Mieszkaniowe Biuro Pośrednictwa.  
Łączny wynik rocznej działalności za-
kładów zamknie się (po uwzględnieniu 
podatku dochodowego) niedoborem 
w wysokości 276.090 zł – przy rocznych 
kosztach funkcjonowania zakładów w wy-
sokości 12.655.060 zł i wartości zreali-
zowanych usług (sprzedaży) w wysokości 
12.378.970 zł. Niedobory i nadwyżki z tej 
działalności rozliczane są corocznie z fun-
duszem remontowym część „A”.

Udział poszczególnych Zakładów 
Celowych w sprzedaży ogółem w 2015 
roku przedstawiono poniżej na wy-
kresie nr 7.

Vii. inforMacja o pracy  
zarządu i centruM  

zarządzająco-uSłuGoweGo  
katowickiej Spółdzielni  

MieSzkaniowej

W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 
30 września 2015 roku Zarząd Spółdzielni 
pracował w składzie:
n mgr krystyna piasecka – prezes Za-

rządu, dyrektor Spółdzielni,
n mgr urszula Smykowska – zastępca 

prezesa Zarządu, zastępca dyrektora 

ds. Ekonomiczno-Księgowych, Głów-
ny Księgowy,

n mgr zbigniew olejniczak - zastępca 
prezesa Zarządu, zastępca dyrektora 
ds. Gospodarki Zasobami Spółdzielni.

Obowiązki Zarządu wynikające z posta-
nowień Statutu KSM były wykonywane 
na bieżąco. Zarząd odbył 49 protokoło-
wanych posiedzeń i podjął 392 uchwały, 
ponadto przygotował kompleksowo Walne 
Zgromadzenie (odbyło się w 2 częściach  
– 17 i 18 czerwca 2015 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 rozpatry-
wane były również zagadnienia doty-
czące inwestycji (10 razy), gospodarki 
zasobami mieszkaniowymi i działalności 
osiedli oraz współpracy z samorządem 
osiedlowym (21 razy), zadłużeń w opła-
tach za lokale (comiesięcznie), remontów 
kapitalnych i modernizacji zasobów (8 
razy), działalności społeczno-kulturalnej  
i oświatowej (13 razy), wyników wewnętrz-
nych i zewnętrznych kontroli działalności 
Spółdzielni (8 razy), spraw pracowniczych 
i socjalnych (15 razy), zmian w regulami-
nach wewnętrznych, spraw organizacyj-
nych, skarg i wniosków i inne. 

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 7 zarządzeń wewnętrznych,  
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1 aneks do zarządzenia, 3 pisma okólne 
i 8 poleceń. 

Obok bieżącej działalności gospodarczej 
i merytorycznej Zarząd oraz upoważnieni 
na mocy odpowiednich pełnomocnictw 
Zarządu – Kierownicy Osiedli uczestni-
czyli reprezentując Spółdzielnię na ze-
wnątrz w tematycznych konferencjach, 
kongresach, seminariach, spotkaniach 
i naradach, w tym z udziałem władz 
i przedstawicieli województwa i miasta 
Katowice, a także w imieniu Spółdzielni 
uczestniczyli przy sporządzaniu i zawie-
raniu aktów notarialnych dotyczących 
przenoszenia własności lokali na odrębną 
własność członków, ustanawiania nowych 
terminów użytkowania wieczystego działek 
gruntowych, nabywania i zbywania nie-
ruchomości, 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 Spółdzielni. Praca kolegium 
redakcyjnego była prowadzona społecznie, 
a tematyczne artykuły członków Zarządu  
i pracowników Spółdzielni, a także człon-
ków Rady Nadzorczej opracowywane bez-
płatnie. 

Spółdzielnia w 2015 roku w szerokim 
zakresie korzystała również z możliwości 
komunikowania się z członkami przez 
internet. KSM wykorzystuje ten kanał 
informacji już od 2001 roku za pośrednic-
twem własnej strony internetowej i poczty 
elektronicznej. Nowa strona internetowa 
uruchomiona w 2014 roku, wykonana 
zgodnie z najnowszymi standardami 
zawiera nie tylko wszystkie istotne dla 
członków informacje (stale aktualizowane) 
ale również potrzebne druki i wnioski do 
pobrania w popularnym formacie pdf – dla 
ułatwienia procedur załatwiania różnych 
spraw przez mieszkańców.

W ocenie zewnętrznej na przestrzeni 
2015 roku za swą działalność Spółdzielnia 
nasza została uhonorowana prestiżowymi 
wyróżnieniami, a wśród nich:
n  tytułem „Dobra Spółdzielnia 2015” 

w konkursie organizowanym przez 
Redakcję Magazynu Gospodarcze-
go Strefa Biznesu Dziennika Gaze-
ta Prawna,

n  tytułem „Grand Prix” 5-lecia programu 
„Dobra Spółdzielnia”,

n  tytułem „Menadżer Spółdzielca 5-lecia” 
dla Prezes Zarządu mgr Krystyny Pia-
seckiej, która uznana została jednym 
z pięciu najlepszych spółdzielczych za-
rządców,

n  tytułem „Spółdzielcza Osobistość” 
dla Prezes Zarządu mgr Krystyny 
Piaseckiej za wybitne osiągnięcia 
w działaniach na rzecz spółdzielczości 
mieszkaniowej, trwały wkład w rozwój 
polskiego mieszkalnictwa oraz obronę 
i rozwijanie idei spółdzielczych przy-
znanym przez Stowarzyszenie Przyja-
ciół „Domów Spółdzielczych” i Redakcji 
miesięcznika „Domy Spółdzielcze”,

n  listem gratulacyjnym Komendanta 
Głównego Państwowej Straży Pożarnej, 
Szefa Obrony Cywilnej Kraju z okazji 
jubileuszu 20-lecia utworzenia for-
macji Obrony Cywilnej w KSM.

Viii. funduSze Spółdzielni

1.  Fundusze podstawowe – własne (bez 
funduszu udziałowego) obejmują fun-
dusz zasobowy i wkładów. Wartość 
funduszy własnych na przestrzeni 
lat (podobnie jak majątku trwałego) 
ulega ciągłemu zmniejszeniu (głów-
nie w związku z postępującym nadal 
procesem wyodrębniania lokali na 
własność indywidualną). Prognozo-
wany stan funduszy podstawowych 
netto w 2015 roku wyniesie 256.331 
tys. zł, co oznacza ich zmniejszenie 
w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 
16.444 tys. zł, tj. 6,42%.

2.  Fundusze celowe Spółdzielni, w skład 
których wchodzą: fundusz interwen-
cyjny, fundusz gruntów oraz omó-
wiony wcześniej, fundusz remontowy 
składający się z dwóch części „A” oraz 
części „B” uzyskały – salda dodatnie, 
potwierdzając skuteczność zintegro-
wanych wysiłków podejmowanych 
w tym kierunku przez Zarząd, Radę 
Nadzorczą i Rady Osiedlowe. 

iX. działalność Społeczna, 
oświatowa i kulturalna

Organizacja imprez, zajęć cyklicznych 
i innych form działalności społecznej, 
oświatowej i kulturalnej przebiegała na 
podstawie przygotowanych przez poszcze-
gólne jednostki planów, zatwierdzonych 
uchwałami 17 Rad Osiedli i Zarzą-
du Spółdzielni. Zrealizowany program 
działalności, na który składały się duże 
przedsięwzięcia i mniejsze zdarzenia kul-

turalne, rekreacyjne, oświatowe i tury-
styczne, licząc do końca 2015 roku – to 
ponad 70 kół zainteresowań oraz zespołów 
oraz przeszło 950 zajęć i imprez z udzia-
łem ponad 19,5 tys. uczestników.

Realizacja powyższych zadań opierała 
się o bazę własną, w tym 6 klubów spół-
dzielczych, 2 sale integracyjne, tereny 
osiedlowe – w tym 42 place gier i zabaw 
i 10 boisk, a także obiekty miejskie (ba-
seny, instytucje kultury, placówki szkol-
ne i przedszkolne, parki itp.). Osiedla 
organizowały ponadto, zgodnie z zapo-
trzebowaniem mieszkańców, różnorodne 
formy wyjazdowe, jak np. wycieczki jedno 
i wielodniowe, wyjazdy na grzyby oraz 
turnusy wypoczynkowe dla seniorów. 
Pulę osiedlowych proponowanych dla 
mieszkańców przez Spółdzielnię imprez 
wypełniał Dział Społeczno-Kulturalny, 
poprzez zorganizowanie (w układzie ogól-
nospółdzielczym) 24 imprez, w tym m.in. 
zbiorowe wyjazdy na baseny termalne, 
narty, wczasy nad Bałtykiem, wycieczki 
krajoznawcze – po Pogórzu Przemyskim, 
Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, w Pie-
niny, na Słowację (Tatralandia), do Parku 
Nauki i Rozrywki w Krasiejowie, na Jar-
mark Bożonarodzeniowy do Wrocławia. 
Jak co roku, z inicjatywy Klubu Biegacza 
z osiedla im. Ściegiennego zorganizowany 
został tradycyjny już na dystansie 10 
km VII Bieg do Słońca o Puchar Prezesa 
KSM, który odbył się 22 sierpnia w Par-
ku Śląskim.

KSM uczestniczyła ponadto jako współ-
organizator w Przeglądzie Zespołów Ama-
torskich „Na Klepisku” (na którym nasze 
osiedlowe zespoły uzyskały wysokie III 
miejsce). Spółdzielnia nasza była również 
zwyczajowo współorganizatorem imprez 
o zasięgu wojewódzkim, tj. XIII Pikniku 
Osób Niepełnosprawnych w Podlesicach 
(13 czerwca) oraz XXXIV Złazu Rodzin-
nego Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych 
z metą w Szczyrku (5 września). Wydatki 
na organizację powyższych zadań zamkną 
się kwotą ponad 1.400.000 zł znajdując 
pokrycie w przewidywanych wpływach 
z opłat mieszkańców (przede wszystkim 
członków Spółdzielni) na działania prospo-
łeczne, sprzyjające tworzeniu warunków 
godnego i kulturalnego zamieszkiwania 
w spółdzielczych budynkach oraz indy-
widualnych wpłat uczestników imprez. 

W roku sprawozdawczym nasza Spół-
dzielnia wraz z Polskim Towarzystwem 
Mieszkaniowym z siedzibą w Warsza-
wie oraz Regionalnym Związkiem Re-
wizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych 
w Katowicach była współorganizatorem 
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i gospodarzem konferencji pn. „Spółdziel-
nie mieszkaniowe w organizmie miasta”  
(22 października), której uczestnikami byli 
spółdzielcy z kraju, przedstawiciele wielu 
samorządów miejskich oraz zaproszeni 
goście (w tym ze Śląskiej Izby Budow-
nictwa i Regionalnej Izby Gospodarczej 
w Katowicach). W ramach realizowanej 
przez Spółdzielnię działalności społecznej 
za pośrednictwem stanowiska ds. po-
mocy członkom i wolontariatu priorytet 
nadano głównie rozpoznawaniu i pomocy 
w rozwiązywaniu problemów bytowych 
i zdrowotnych naszych mieszkańców oraz 
realizacji ponad 200 usług i interwencji 
we współpracy z MOPS i innymi podmio-
tami zewnętrznymi.

Formy wsparcia i organizacji imprez 
dla osób w trudnej sytuacji życiowej były 
domeną Fundacji KSM, która 28 wrześ- 
nia podczas obchodów 10-lecia swojej 
działalności, dokonała podsumowania 
swoich osiągnięć organizując z tej okazji 
galę charytatywną na rzecz dzieci oczeku-
jących wesołych wydarzeń świątecznych.

X. kontrole 

W 2015 roku Spółdzielnia kontrolowa-
na była przez następujące zewnętrzne 
organy kontrolne:
n  Państwowy Powiatowy Inspektor Sa-

nitarny w Katowicach, który przepro-
wadził 23 kontrole, w zakresie oceny 
przygotowania i przebiegu akcji dera-
tyzacji oraz oceny stanu sanitarnego 
nieruchomości budynkowych,

n  Straż Miejska (dwukrotnie) w zakresie 
kontroli stanu osiedla im. Zgrzeb-
nioka, pod kątem stanu sanitarnego 
w rejonie nieruchomości,

n  Państwowa Inspekcja Pracy w Kato-
wicach (jedna kontrola) w zakresie 
prawnej ochrony pracy (w tym BHP) 
oraz stosowania przepisów dotyczą-
cych legalności zatrudnienia w przed-
siębiorstwie,

n  Centrum Wierzytelności Mieszka-
niowych PKO BP (jedna kontrola) 
w zakresie poprawności sporządzania 
oświadczeń o kwotach wpłat wniesio-
nych do Spółdzielni przez jej członków 
z tytułu posiadanych kredytów miesz-
kaniowych,

n  Urząd Komunikacji Elektronicznej 
(jedna kontrola) współudział KSM 
w czynnościach wyjaśniających loka-
lizację urządzeń zakłócających pracę 
systemów radiokomunikacyjnych.

Kontrole wewnętrzne wynikające z rocz-
nego planu przeprowadzone w roku 2015 
dotyczyły całokształtu działalności Admi-
nistracji Osiedli: Superjednostka, HPR, 
Śródmieście, Wierzbowa, Janów i Ście-
giennego.

Pozaplanowe czynności kontrolne wyko-
nywane na polecenie członków Zarządu:
n  przygotowanie opracowania dotyczące-

go zdarzeń gospodarczych zaistniałych 
w roku 2014 w zakresie rzeczowego 
i finansowego wykonania robót przez 
Zakłady Celowe na rzecz Osiedli oraz 
Centrum Zarządzająco-Usługowe-
go KSM,

n  badanie ankietowe przeprowadzone 
wśród pracowników KSM zatrudnio-
nych na stanowiskach robotniczych 
i nierobotniczych w zakresie efek-
tywności czasu pracy pracowników 
w wybranych jednostkach i komór-
kach organizacyjnych.

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

misji Inwentaryzacyjnej KSM,
n  uczestniczyła w pracach zespołu 

powołanego do opracowania progra-
mu zmierzającego do sukcesywnego 
zmniejszania zobowiązań finansowych 
nieruchomości w zakresie funduszu 
remontowego część „A”, 

n  brała udział w pracach zespołów pro-
blemowych, 

n  uczestniczyła w zakresie przygoto-
wywania materiałów dla biegłych są-
dowych powoływanych przez sądy, 
w celu przygotowania opinii dla po-
trzeb toczących się spraw sądowych, 

n  koordynowała na bieżąco sporządzanie 
materiałów sprawozdawczych przygo-
towywanych przez służby Spółdzielni 
poprzez elektroniczny portal sprawoz-
dawczy dla Głównego Urzędu Staty-
stycznego,

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

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

Na przestrzeni roku (do 30.10.2015 r.) 
do Spółdzielni wpłynęło:
n  38 skarg i wniosków,

n  29 pism związanych z zakłócaniem 
spokoju i nieprzestrzeganiem Regu-
laminu porządku domowego,

n  29 pism zakwalifikowanych jako in-
terwencje w określonych sprawach.

przedstawiając niniejsze sprawozda-
nie Zarząd składa podziękowanie wszyst-
kim, którzy przyczynili się do zapewnienia 
niezakłóconej bieżącej pracy Spółdzielni, 
do realizacji zatwierdzonych przez Walne 
Zgromadzenie, a omówionych i przedsta-
wionych wyżej zadań, do pozytywnego 
postrzegania Spółdzielni, w tym do uzy-
skanych pochwał i wyróżnień. Szczególne 
podziękowania Zarząd kieruje zwłaszcza 
do działaczy wszystkich organów samo-
rządowych Spółdzielni – Rady Nadzorczej 
i Rad Osiedlowych – którzy na bieżąco, 
sprawując funkcje nadzorczo-kontrolne, 
swoimi ocenami i uwagami przyczynia-
ją się do doskonalenia pracy Zarządu 
Spółdzielni i podległych mu pracowników 
oraz uzyskiwania satysfakcjonujących 
wyników działania Katowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w wielu dziedzinach.

Ze szczególnymi wyrazami uznania 
zwracamy się do wszystkich członków Rad 
Osiedlowych, których mandaty właśnie 
wygasają (a jest to niemała grupa 130 
osób). Państwa czteroletnia aktywność 
i poświęcenie swoich umiejętności, wiedzy 
i prywatnego czasu dla spraw Spółdzielni 
i osiedli, w których zamieszkujecie, przy-
czyniła się do korzystnych przeobrażeń 
Waszego najbliższego otoczenia i lokal-
nych miejsc zamieszkiwania nie tylko dla 
Spółdzielców, ale także naszego miasta 
i jego wszystkich mieszkańców. Życzymy, 
by Wasza bezinteresowna działalność 
znalazła należne uznanie i zaufanie Spół-
dzielców (także podczas wyborów).

Podziękowanie za rzetelną pracę na 
rzecz społeczności spółdzielczej należy się 
także pracownikom naszej Spółdzielni, 
bowiem to oni aktywnie współuczestniczą  
w rozwiązywaniu codziennych bieżących 
spraw i problemów naszej spółdzielczej 
wspólnoty poprzez bezpośrednie działania 
i dbałość o wspólne mienie, zwracając 
także uwagę poprzez zgłaszane konstruk-
tywne wnioski na wszelkie zauważone 
niedociągnięcia i nieprawidłowości, by 
w efekcie było lepiej, sprawniej, taniej.

 Z poważaniem

 zarząd
  katowickiej Spółdzielni  

MieSzkaniowej
 Katowice, listopad 2015 rok
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SpRaWOzdaniE z dziaŁaLnOŚCi  
Rady OSiEdLa ŚRÓdMiEŚCiE  

W 2015 ROKU

W roku	2015	Rada	Osiedla	Śródmieście	KSM	wypełniała	przede	wszystkim	
funkcje	sprecyzowane	w	Statucie	Spół-

dzielni	i	na	podstawie	Regulaminu	jej	działania.	
Skład	personalny	Rady	Osiedla	pozostaje	nie-
zmienny	od	czasu	ostatnich	wyborów	i	przedstawia	
się	następująco:

1.  Janina	DZIuNIKOWSKA–	Przewodnicząca	
Rady	Osiedla.																																																								

2. 	 Maria	BILAK	–	Z-ca	Przewodniczącej	Rady	
Osiedla.	

3.		 Kazimierz	MIRONOWICZ	–	Sekretarz	
Rady	Osiedla.

4.		 Józef	DOBICZEK	–	Przewodniczący	Komis-
ji	GZS.

5.		 Halina	CvETANOWSKA – Członek	Komis-
ji	GZS.

6.		 Krzysztof		MŁyńCZyK – Członek	Komis-
ji	GZS.

7.		 Barbara	WANIEK	–	Przewodnicząca	Komisji	
Społeczno-Kulturalnej.

8.		 Alicja	SZCZEPANIK	–	Członek	Komisji	
Społeczno-Kulturalnej

9.		 Dariusz	TKACZEWSKI – Członek	Komisji	
Społeczno-Kulturalnej

 
Zmienił	się	natomiast	przedstawiciel	do	Rady	

Nadzorczej	i	od	27	czerwca	2014	r.	funkcję	tę	
pełni	Jarosław	BEDNARCZyK. 
W	omawianym	okresie	Rada	Osiedla	odbyła	

łącznie	10	posiedzeń	plenarnych,	4	posiedzenia	
Komisji	Społeczno-Kulturalnej	oraz	4	spotkania	
z	dłużnikmi.	Komisja	GZS	w	bieżącym	roku	
najwięcej	pracy	miała	w	terenie	przy	przeglądach	
technicznych	budynków,	odbiorach	robót,	ocenie	
pracy	wykonawców,	przetargach	itp.	Działania	
Rady	Osiedla	są	protokołowane;	treść	zawarta	
w	tych	protokołach	oddaje	znaczenie	i	wagę	zagad-
nień,	którymi	Rada	zajmowała	się	w	ciągu	całego	
roku.	Co	miesiąc	też	członkowie	Rady	pełnią	
dyżury	w	siedzibie	Administracji	dla	umożliwienia	
kontaktów	z	mieszkańcami.
Rok	2015	kończy	też	kadencję	Rad	Osiedli. 

W	spółdzielczej	gazecie	„Wspólne	Sprawy”	szcze-
gółowo	omówiono	ich	działania	i	dokonania.
Jak	w	poprzednich	latach	ze	szczególną	uwagą	

Rada	traktowała	działalność	gospodarczą	Spół-
dzielni	w	obrębie	Osiedla	„Śródmieście”.	Znaczną	
uwagę	poświęcono	kosztom,	starając	się	wpływać	
na	ograniczanie	wydatków,	szczegółowo	analizo-
wano	przebieg	prac	remontowych	ujętych	w	planie	
roku	sprawozdawczego,	ograniczając	wydatki	do	
robót	związanych	z	bezpieczeństwem	i	koniecz-
nych	interwencji	po	przeglądach.		
Innym	problemem	o	szczególnym	znaczeniu	dla	

sprawnego	przebiegu	realizacji	zadań	zarówno	Ad-
ministracji	Osiedla	jak	i	pośrednio	Rady	Osiedla,	
były	wspólne	działania	zmierzające	do	zminima-
lizowania	zadłużeń	czynszowych	występujących	

ze	strony	osób	zamieszkałych	w	„Śródmieściu”.		
Aby	skutecznie	przeciwdziałać	takim	sytuacjom,	
Rada	Osiedla	oddziaływała	na	dłużników		poprzez	
systematyczne	spotkania	z	nimi,	rozmowy	w	trak-
cie	których	wyjaśniano	przyczyny,	informowano	
o	nieuchronnych	skutkach,	uzyskiwano	pisemne	
zobowiązania	itp.	W	efekcie		tych	starań	w	2015	r.	
udało	się	odzyskać	30.087,48	złotych	spłaty	zale-
głości.	Systematyczne	działania	w	tym	względzie	
są	widoczne	chociaż	efekty	nie	do	końca	spełniają	
nasze	oczekiwania.Ostatecznie	kwota	zadłużenia	
za	lokale	mieszkalne	wynosi	369.252,12	złotych.

W	ciągu	roku	2015	Rada	Osiedla	podjęła	łącznie	
6	uchwał,	które	dotyczyły	następujących	spraw:	

l Nr	1	z dnia	15.04.2015	r. 	dot.	przyznania	
dofinansowania	dla	dwóch	członków	w	ra-
mach	wczasów	dla	seniorów	w	Pogorzelicy	
w	czerwcu	2015r.

l Nr	2	z dnia	20.05.2015	r.	dot.przyznania	
dofinansowania	dla	jednej	osoby	w	ramach	
wczasów	dla	seniorów	w	Pogorzelicy	w	czerw-
cu	2015r.

l Nr	3	z dnia	21.10.2015	r.	dot.	zmiany	stawek	
eksploatacyjnych	dla	lokali	mieszkalnych	od	
1.02.2016r.

l Nr	4	z dnia	21.10.2015	r. dot.	zatwierdzenia	
projektu	planu	działalności	społecznej	oświa-
towej	i	kulturalnej	na	2016	rok.

l Nr	5	z dnia	17.11.2015r.	dot.	zatwierdzenia	
projektu	założeń	ekonomiczno-gospodarczych	
na	2016	rok.

l Nr	6	z dnia	17.11.2015r.		dot.	przygotowania	
paczek	dla	dzieci	z	okazji	Mikołaja.

Ponadto,	wychodząc	naprzeciw	problemowi	
naszego	osiedla,	którym	jest	przewaga	starszych	
niejednokrotnie	samotnych	mieszkańców,	zor-
ganizowano		spotkanie	przedświąteczne	przed	
Wielkanocą,	a	drugie	przeznaczone	dla	ww.	osób	
planujemy	przed	Bożym	Narodzeniem.	Rada	
Osiedla	stara	się,	by	działalność	społeczno-kultu-
ralna	była	dostosowana	do	bieżących	potrzeb	jego	
mieszkańców.	W	tym	roku	zorganizowaliśmy	też	
trzydniową	wycieczkę	do	Kazimierza	Dolnego,	
Sandomierza	i	Nałęczowa.
Przedstawiając	w	dużym	skrócie	sprawozdanie	

z	działalności	Rady	Osiedla,	wspomniano	już	na	
wstępie,	że	praca	ta	nie	ogranicza	się	do	uczest-
nictwa	w	posiedzeniach.	Udziału	tego	gremium	
wymagają	też	inne	działania,	m.	in.,	oceny	pracy	
wykonawców	robót,	jak	również	dość	często	roz-
patrywanie	skarg	i	wniosków	osób	zamieszkałych	
w	zasobach	Osiedla.
Rada	Osiedla	każdorazowo	uwzględnia	także	

spotkania	z	przedstawicielami	Administracji	dla	
rozstrzygnięć	problemów	występujących	w	co-
dziennej	pracy	tejże	oraz	należy	podkreślić,	że	
w	każdej	szczególnej	sytuacji	tego	wymagającej	
członkowie	Rady	byli	i	są	do	dyspozycji	Osiedla	
i	jego	kierownictwa,	służąc		pomocą	względ-
nie	radą.	Zaangażowanie	wszystkich	członków	
Rady	Osiedla		jest	zawsze	ogromne,	co	świadczy	
o	odpowiedzialnym	traktowaniu	powierzonego	
im	zadania.

Rada Osiedla ŚRódmieŚcie
KatOwicKiej spółdzielni 
mieszKaniOwej
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Administracja	 Osiedla	 „Śródmieście”	
przedstawia	niniejszym	sprawozdanie	
z	działalności	administracyjno-gospo-

darczej	Osiedla	za	2015	rok,	którego	zasięg																							
i	zakres	działania	charakteryzują	syntetyczne	
dane	liczbowe	obrazujące	realizację	zadań.
W	roku	sprawozdawczym	Administracja	spra-

wowała	nadzór	i	zarządzała:

l	 22	budynkami	z	851	mieszkaniami	o	ogólnej	
powierzchni	mieszkalnej	39.820	m2,

l	 26.066	m2	powierzchni	terenów	Osiedla,
l	 60	garażami,
l	 20	lokalami	użytkowymi.	

Administracja	Osiedla	wykonywała	swoje	obo-
wiązki	w	7-osobowym	składzie:
l		 obsada	techniczno-administracyjna	–		5	etatów;
l		 konserwatorzy	–	2	etaty.	 	

W	roku	sprawozdawczym	podstawowe	zadania	
wynikały	z	planu	gospodarczo-finansowego	i	dzia-
łalności	społeczno-kulturalnej	Osiedla,	którego	
projekt	został	przyjęty	przez	Radę	Osiedla	w	dniu	
19.11.2014	r.,	a	następnie	w	drodze	głosowa-
nia	przyjęty	przez	Zebranie	Osiedlowe	odbyte	
w	dniu	27.11.2014	r.	Rada	Nadzorcza	KSM	w	dniu	
24.02.2015	r.	zatwierdziła	plan	gospodarczy	oraz	
program	działalności	społecznej	i	kulturalnej	Spół-
dzielni	na	rok	2015,	których	składową	stanowią	
plany	poszczególnych	Osiedli.
Działalność	gospodarcza	w	Osiedlu	ukierun-

kowana	była	w	szczególności	na	realizację	prac	
i	czynności	związanych	z	utrzymaniem	właściwego	
stanu	technicznego	zasobów,	a	także	poprawę	
komfortu	zamieszkiwania	oraz	efektywniejsze		
wykorzystanie	posiadanych	środków	finansowych.	
Mając	to	na	uwadze	Administracja	prowadziła	 
m.	in.	niżej	wymienione	czynności:

l	 rozpatrzono		i	załatwiono	ogółem	920	pism	
(stan	na	dzień	26.10.2015	r.),	dotyczących	
głównie	wniosków	i	uwag	na	temat	warunków	
zamieszkiwania	w	nieruchomości,	prowa-
dzonych	prac	remontowych,	występujących	
awarii,	zmian	meldunkowych,		itp.;

l	 zarejestrowano	685		zgłoszeń	(stan	na	dzień	
26.10.2015	r.)	od	mieszkańców	dotyczących	
awarii.	Były	to	głównie	usterki	instalacji	elek-
trycznej,		instalacji	kanalizacyjnej,	awarie	
ślusarskie	i	murarskie,	występujące	zarówno	
w	mieszkaniach,	w	pomieszczeniach	wspólne-
go	użytku,	jak	również	na	terenach	zewnętrz-
nych	nieruchomości;

l		 zgodnie	z	ustawą	o	o	utrzymaniu	czystości	
i	porządku	(Dz.	U.	z	2013	r.	poz.	1399	z	późn.	
zm.),	Administracja	zajmowała	się	prowadze-
niem	ewidencji	liczby	osób	zamieszkałych	
w	danym	lokalu	(w	oparciu	o	wypełnione	
przez	mieszkańców	oświadczenia)	i	przeka-
zywanie	tychże	danych	do	działu	ewidencji	
opłat	za	lokale.	Ponadto	w	przedmiotowym	
zakresie	prowadzono	także	korespondencję	
z	mieszkańcami;	

l		 przejęto	jeden	lokal	mieszkalny	(w	związku	
ze	zgonem	jego	użytkownika)	oraz	zasiedlono	
jeden	lokal	mieszkalny	i	garaż;

l		 prowadzono	korespondencję	z	firmami	ubez-
pieczeniowymi	dot.	ustalania	odpowiedzial-
ności	oraz	wypłatę	odszkodowań	z	tytułu	
powstałych	szkód	(głównie	zalań)	w	lokalach	
mieszkalnych	i	użytkowych		oraz	z	tytułu	de-

ZASOBy	OSIEDLA	„ŚRÓDMIEŚCIE”

STRuKTuRA	WŁASNOŚCIOWA	LOKALI	MIESZKALNyCH

 

 

wastacji	w	pomieszczeniach	wspólnego	użyt-
ku;

l		 bieżąco	monitorowano	jakość	wykonywanych		
usług	na	rzecz	Spółdzielni	w	zakresie:	bieżą-
cego	sprzątania,	pielęgnacji	terenów	zielonych	
oraz	dostarczanego	do	mieszkań	sygnału	tv	
(pakiet	podstawowy);

l		 stale	kontrolowano	stan	odśnieżenia	dróg	
i	chodników	oraz	stopnia	zaśnieżenia	dachów	
budynków	w	czasie	trwania	tzw.	„Akcji	zima”,	
w	celu	zapewnienia	bezpieczeństwa	zamieszki-
wania	i	przebywania	w	pobliżu	nieruchomości;

l		 występowano	pisemnie	do	władz	miejskich	
o	wyrażenie	zgody	na	wycinkę	drzewostanu	
rosnącego	przy	ulicach:	Francuskiej	63	(dz.	
nr	41/4	k.m.	64),		Francuskiej	65a	(dz.	nr	41/3	
k.m.	64),	Rybnicka	13-17	(dz.	nr	40/7	k.m.	64),	
Jordana	16abc	(dz.	nr	53	k.m.	57),	Bratków	
3	(dz.	nr	55/2	k.m.	65),	Szeligieiwcza	6	(dz.	
nr	16/13	k.m.	57),	Poniatowskiego	14d	(dz.
nr	19/11	k.m.	29);

l		 zlecono	firmie	Dezyderat	Zakład	Usługowy	
mgr	Roman	Piernikarczyk		z	siedzibą	w	Ka-
towicach		–	zgodnie	z	zarządzeniem	nr	131/15	
Prezydenta	Miasta	Katowice	z	dnia	20.03.2015	
r.	–	przeprowadzenie	w	okresie	od	20.04-11.05.
br.	wiosennej	oraz	od	21.09-12.10.br.	jesiennej,	
kompleksowej	akcji	odszczurzania;	

l		 nadzorowano	firmy	w	zakresie	prawidłowego	
przebiegu	kontroli	wynikających	z	art.	62	ust.	
11	ustawy	prawo	budowlane	(tj.	przeglądy	
kominiarskie	i	gazowe),	a	także	prowadzono	
korespondencję	z	mieszkańcami	w	tym	za-
kresie;

l	 uczestniczono	w	5-letniej	kontroli	 stanu	
technicznego	i	przydatności	do	użytkowania	
nieruchomości,	estetyki	nieruchomości	oraz	
ich	otoczenia	zgodnie	z	art.	62	ust.	12	ustawy	
prawo	budowlane;

l		 na	bieżąco	współpracowano	ze	Strażą	Miejską	
i	Policją	w	zakresie	zapewnienia	bezpieczeń-
stwa	zamieszkiwania	w	naszych	zasobach;

l		 uczestniczono	w	kontrolach	zewnętrznych	
przeprowadzanych	przez	Państwowy	Powiato-
wy	Inspektorat	Sanitarny	w	Katowicach	oraz	
Powiatowy	Inspektorat	Nadzoru	Budowlanego	
w	Katowicach;

l		 na	bieżąco	współpracowano	z	Radą	Osiedla	
Śródmieście	we	wspólnym	rozwiązywaniu	
problemów	Osiedla,	w	tym	również	konfliktów	
na	zasadzie	mediacji	sąsiedzkich;

l		 prowadzono	zgodnie	z	wymogami	prawa	
budowlanego	 dokumentację	 techniczną																							
i	książki	obiektów;

l		 wysłano	14	zapytań	ofertowych	do	firm	zew- 
nętrznych	na	przeprowadzenie	robót	remon-
towych	w	Osiedlu;

l		 zlecono	do	Działu	ds.	Nadzoru	Remontów	
i	Inwestycji	przeprowadzenie	wyboru	wyko-
nawców	oraz	nadzoru	nad	robotami	remonto-
wymi	w	Osiedlu,	których	wartość	przekraczała	
100.000	zł	netto.	Powyższe	dotyczy	remontu	
wewnętrznej	instalacji	kanalizacji	sanitarnej	
w	nieruchomości	przy	ul.	Plebiscytowej	40a,	
40b,	42a	i	Podchorążych	1a.

l		 uczestniczono	w wyborach	wykonawców	na	
roboty	remontowe	w	Osiedlu;
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l		 na	bieżąco	nadzorowano	jakość	wykonywa-
nych	usług	na	rzecz	Spółdzielni	przez	firmy	
zewnętrzne,	przekazywano	protokolarnie	
„fronty”	robót,	a	po	ich	zakończeniu	doko-
nywano	komisyjnych	odbiorów	technicznych;

l		 na	bieżąco	monitorowano	stan	techniczny	
budynków,	obiektów	małej	architektury	i	es-
tetyki	otoczenia;

l		 przygotowano	20	zleceń	na	roboty	eksploata-
cyjne,	awaryjne	i	remontowe	ujęte	w	planie	
funduszu	remontowego	Osiedla	część	„B”,	
których	wartość	nie	wymagała	przeprowa-
dzenia	wyboru	wykonawcy;

l		 wystawiano	faktury	za	zużyte	media	najemcom	
lokali	użytkowych	oraz	firmom	świadczącym	
usługi	na	zlecenie	Spółdzielni;

l		 prowadzono	dokumentację	związaną	z	dzierża-
wą	tablic	reklamowych	usytuowanych	w	gra-
nicach	naszych	nieruchomości;	

l		 analizowano	i	kontrolowano	zużycie	energii	
elektrycznej	i	wody	w	budynkach;

l		 na	podstawie	umowy	zawartej	z	firmą	Park	
Partner	Sp.	z	o.o.		wydawano	mieszkańcom	
budynków	identyfikatory,	uprawniające	do	
parkowania	na	terenie	nieruchomości	przy	
ul.	Poniatowskiego	14abcd,	Mikołowskiej	40,	
Rybnickiej	13-15-17,	Jordana	16abc,	Podcho-
rążych	1a,	Szeligiewicza	6,	Szafranka	3,	Rey-
monta	3,	Wojewódzkiej	25	i	Kobylińskiego	
2a	oraz	Plebiscytowej	38a-42b;

l	 na	bieżąco	analizowano	stan	wpływów	i	kosz-
tów	eksploatacyjnych	oraz	remontowych	
w	Osiedlu;

l		 przygotowywano	plany	gospodarczo-finanso-
we	i	działalności	społeczno-kulturalnej	Osie-
dla;

l	 prowadzono	działalność	społeczno-kulturalną	
w	Osiedlu;

l		 pośredniczono	w	załatwianiu	spraw	związa-
nych	z	uzyskaniem	przez	osoby	posiadające	
niskie	dochody	dodatków	mieszkaniowych	
(z	Miejskiego	Ośrodka	Pomocy	Społecznej).	
Taką	pomoc	w	roku	bieżącym	w	naszym	Osie-
dlu	uzyskało	10	osób.

Na	pokrycie	kosztów	eksploatacji	Osiedle	
„Śródmieście”	dysponowało	–	według		naliczeń	
opłat	–	kwotą	2.109.670	zł,	z	tego:

STAN	ZALEgŁOŚCI	W	OPŁATACH	ZA	LOKALE	
MIESZKALNE	W	LATACH	2008-2015

 

l	 od	lokali	mieszkalnych																1.893.420	zł
l	 od	garaży	 	 															26.400	zł
l	 od	lokali	użytkowych	i	reklam							189.850	zł
oraz	wynikiem	roku	poprzedniego																5.930	zł

Ze	względu	na	fakt	zalegania	niektórych	miesz-
kańców	naszego	Osiedla	z	bieżącymi	opłatami,	
realne	wpływy	były	niższe	o	369.252,12	zł,	co	
stanowi	19,5%.	Warto	w	tym	miejscu	podkreś- 
lić,	że	w	roku	ubiegłym	zadłużenia	wynosiły	
293.606,71	zł,	w	związku	z	czym	wg	stanu	na	dzień	
26.10.2015	r.	wysokość	zadłużenia	w	stosunku	do	
2014	r.	wzrosła	o	75.645,41	zł	czyli	o	ok.	25,76%.
Ogółem	zaległości	w	opłatach	za	lokale	miesz-

kalne	i	niemieszkalne	łącznie	(wg	stanu	na	dzień	
30.09.2015	r.)		wyniosły:	380.089,	56	zł.
W	przeliczeniu	na	statystyczne	mieszkanie	

w	Osiedlu	wielkość	zadłużenia	w	opłatach	wg	
stanu	na	dzień	26.10.2015	r.	wynosiła	średnio	
433,90	zł	(patrz tabela obok). Stan zaległości 
w opłatach za lokale w latach 2008 - 2015 przed-
stawia wykres powyżej.
W	zakresie	windykacji	były	podejmowane	

różnorodne	działania.	Administracja	Osiedla	
przy	udziale	przedstawicieli	Rady	Osiedla	pod-
czas	spotkań	odbytych	w	dniach:	19.02.2015	
r.,	15.04.2015	r.,	10.06.2015	r.	oraz	21.10.2015	
r.	-	przeprowadzała	rozmowy	z	osobami	zalega-
jącymi	w	opłatach	za	lokale	mieszkalne	m.	in.,	
proponując	im	spłatę	zadłużenia	w	ratach,	bądź	
sugerując	zamianę	posiadanego	mieszkania	na	
mniejsze.	Prowadzone	rozmowy	i	wyjaśnienia	
spowodowały	spłatę	należności	osób	zadłużonych	
w	kwocie	30.087,48	zł.	Osoby	uchylające	się	od	
rozmów	z	Radą	Osiedla,	jak	i	ci,	którzy	mimo	
deklaracji	nadal	notorycznie	zalegali	z	opłata-
mi,	kierowani	byli	do	dalszego	postępowania	
windykacyjnego	prowadzonego	przez	Centrum	
Zarządzająco-Usługowe,	w	tym:	na	posiedzenie	
Zarządu	i	Rady	Nadzorczej	KSM,	zmierzające	do	
podjęcia	odpowiednich	decyzji,	z	pozbawieniem	
członkostwa	w	KSM	włącznie.	Niezależnie	od	
postępowania	wewnątrzspółdzielczego,		sprawy	
o	zapłatę	kierowane	były	także	do	zewnętrznych	
firm	windykacyjnych,	sądów	i	komorników.
W	wyniku	powstałych	zadłużeń	w	regulowaniu	

opłat	za	mieszkanie	w		naszym	Osiedlu	z	grona	
członków	naszego	osiedla	w	roku	bieżącym	wy-
kreślono	dwie	osoby.
Ponadto	w	odniesieniu	do	mieszkańców	lokali	

użytkowanych	przez	czterech	członków	KSM	

Lp. Adres budynku 
Lokale 
mieszk. 
ogółem 

Liczba 
lokali 

mieszk. 
zalegające         
z opłatami 

Zaległości 
ogółem 

 

Zaległość        
średnia   na     

1 mieszkanie 

 

Zaległość 
średnia na m2 

pow. 
mieszkalnej 

[zł] 

W tym: 

Wykreślenia            
z członkostwa          

w KSM 

Eksmisje 
zasądzone 

Lokale 
mieszk. 

Lokale 
mieszk. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Barbary 3-3a 39 14 40 843,37 zł 1 047,27 zł 22,87 zł - 1 

2 Bratków 3 7 3 796,24 zł 113,75 zł 2,43 zł - - 

3 Drzymały 17 37 19 28 633,65 zł 773,88 zł 17,53 zł - - 

4 Francuska 18 8 2 792,91 zł 99,11 zł 1,61 zł - - 

5 Francuska 61-65 50 21 8 980,78 zł 179,62 zł 5,25 zł - - 

6 Francuska 61a-65a 59 19 4 593,23 zł 77,85 zł 2,70 zł - - 

7 Jordana 16a-c 45 15 33 080,18 zł 735,12 zł 17,98 zł 1 1 

8 Kobylińskiego 2a 32 11 5 839,66 zł 182,49 zł 4,82 zł - - 

9 Kochanowskiego 1 8 4 1 098,61 zł 137,33 zł 2,29 zł - - 

10 Macieja 3-5 18 12 44 705,61 zł 2 483,65 zł 53,52 zł 1 1 

11 Mikołowska 40 68 26 13 985,89 zł 205,67 zł 4,13 zł - 1 

12 Plebiscytowa 38a-42b 82 32 16 094,80 zł 196,28 zł 3,88 zł - - 

13 Podchorążych 1a 39 12 6 809,61 zł 174,61 zł 4,02 zł - - 

14 
Poniatowskiego 14a-
14d 42 

19 12 316,98 zł 293,26 zł 5,68 zł - - 

15 Reymonta 3 40 11 6 793,16 zł 169,83 zł 3,74 zł - - 

16 Rybnicka 13-17 95 34 44 027,99 zł 463,45 zł 7,63 zł - - 

17 Sienkiewicza 42-48 56 22 5 914,78 zł 105,62 zł 2,57 zł - - 

18 Szafranka 3 34 14 44 163,04 zł 1 298,91 zł 23,34 zł - - 

19 Szafranka 6 8 2 706,40 zł 88,30 zł 1,43 zł - - 

20 Szeligiewicza 20 26 14 12 090,37 zł 465,01 zł 8,87 zł - - 

21 Szeligiewicza 6 29 12 12 514,99 zł 431,55 zł 9,67 zł - - 

  22 Wojewódzka 25 
29 

12 24 469,87 zł 843,79 zł 16,64 zł - - 

 R a z e m 851 330 369 252,12 zł 433,90 zł 9,28 zł 2 4 
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(Ciąg dalszy ze str. 11)
KOSZTy	DEWASTACJI	W	LATACH	2008-2015

 
z	naszego	Osiedla	zastosowano	sądowy	rygor	
eksmisji	(wyroki	z	lat	ubiegłych).

Zauważyć	należy,	że	im	niższe	zadłużenie	
mieszkańców,	tym	lepsza	płynność	finansowa	
Spółdzielni,	co	z	kolei	ma	znaczący	wpływ	na	
koszty	eksploatacji.	

Stan zaległości w opłatach za lokale na dzień 
26.10.2015 r. w naszym Osiedlu przedstawia 
zamieszczona na str. 11 tabela (w układzie nie-
ruchomości budynkowych). 

W	kolumnie	6	tabeli	podano	ponadto	(obliczoną	
metodą	średniej	ważonej)	wielkość	zaległości	
przypadających	w	przeliczeniu	na	jeden	lokal	
mieszkalny	w	danym	budynku.
Problemem	niepożądanym,	obciążającym	dodat-

kowo,	a	ponadto	nieracjonalnie	koszty	Osiedla	jest	
występowanie	dewastacji	i	kradzieży.	Wg	stanu	na	
dzień	31.10.2015	r.	dewastacje	wyniosły	3.967	zł.	

Koszty usunięcia dewastacji w latach 2008-
2015 przedstawia wykres powyżej.
Pragniemy,	korzystając	z	tej	publikacji,	za-

apelować	do	naszych	mieszkańców	o	zwracanie	
uwagi	i	reagowanie	na	próby	dewastacji	i	kradzie-
ży,	gdyż	koszty	usuwania	skutków	wandalizmu	
i	napraw	ponoszą	wszyscy,	bowiem	zmniejszają	
one	wysokość	dostępnych	środków	finansowych,	
które	mogłyby	być	wykorzystane	na	realizację	
robót	remontowych,	a	także	podwyższają	koszty	
bieżącej	eksploatacji.
Ważną	pozycją	w	dochodach	Osiedla	są,	poza	

opłatami	od	lokali	mieszkalnych,	wpływy	uzy-
skiwane	z	użytkowania	lokali	niemieszkalnych	
oraz	z	reklam.	Po	odliczeniu	kosztów	związanych	
z	eksploatacją,	nadwyżka	uzyskana	z	wynajmu	
lokali	użytkowych		i	reklam	w	2015	r.	wyniosła	
86.818,19	zł,	co	daje	średnio	na	jedno	mieszkanie	
zmniejszenie	potencjalnych	obciążeń	finansowych	
rzędu	102,02	zł	w	skali	roku.
Wydatki	związane	z	eksploatacją	budynków,	

w	dużej	części	uzależnione	są	od	czynników	nie-
zależnych	od	Spółdzielni,	np.	kształtowania	się	
wielkości	zużycia	mediów	przez	mieszkańców,	cen	
materiałów	i		usług	oraz	opłat	publiczno-prawnych,	
ustalonych	przez	władze	państwowe	i	samorządo-
we,	a	także		przedsiębiorstwa	świadczące	usługi	
m.	in.	komunalne	(często	działające	na	zasadzie	
naturalnego	monopolisty	w	danej	branży).
W	związku	z	koniecznością	zapewnienia	bez-

piecznego	zamieszkiwania	mieszkańców	i	zre-
alizowania	obowiązujących	nas	w	tym	zakresie	
uregulowań	prawnych	wynikających	z	obowiązują-
cego	prawa,	w	tym	prawa	budowlanego,	w	ramach	
kosztów	eksploatacji	poniesiono	znaczne,	acz	
niezbędne,	wydatki	na:

1.		 Coroczne	badanie	techniczne	dźwigów	oraz	
wykonanie	zaleceń	Urzędu	Dozoru	Technicz-
nego	 																																						koszt	12.410	zł,

2.		 Okresową	kontrolę	stanu	technicznej	spraw-
ności	i	wartości	użytkowej	budynku	przepro-
wadzaną	co	5	lat,	zgodnie	z	art.	62	ust.1,	pkt	1	
ustawy	w	zakresie	konstrukcyjnym	budynku,	
stanu	technicznego	jego	elementów	składo-
wych,	skuteczności	ochrony	przeciwporaże-
niowej	 instalacji	 elektrycznej,	 odgromowej	
oraz	 innych	 instalacji	 znajdujących	 się	w	
wyposażeniu	budynku	 						koszt	24.101		zł,

3.		 	Coroczną	kontrolę	wszystkich	instalacji	ga-
zowych	w	budynku	 						koszt	12.961	zł,

4.		 Coroczną	kontrolę	i	czyszczenie	przewodów	
kominowych,	spalinowych	i	wentylacyjnych	
(art.	62	ust.1,	pkt	1c	ustawy)		koszt	17.540 zł,

5.		 Wykonanie	zaleceń	wynikających	z	przepi-
sów	BHP	 	 								koszt	2.767	zł,

6.		 	Ochronę	 ppoż.	w	 budynkach	 oraz	wyko-
nanie	 zaleceń	 pokontrolnych,	 związanych	 
m.	in.	ze	zmianami	w	przepisach	ppoż.		
	 	 	 								koszt	1.823	zł.

Ogółem	koszty	eksploatacji	w 2015	r.	ukształ-
towały	się	następująco: 

1.		 Energia	elektryczna	(poza	mieszkaniami)					
                78.000	zł
2.		 Woda	i	kanalizacja	 												726.590	zł**
3.		 Wywóz	nieczystości	ogółem				231.780	zł
4.		 Usługi	gospodarzy	 								153.710	zł
5.		 Odczyty	wody	 																												5.300	zł
6.		 Konserwacja	dźwigów	 										50.180	zł
7.		 Konserwacja	domofonów											17.710	zł
8.		 Eksploatacja	gniazd	RTV											38.420	zł
9.		 Koszty	zarządzania	Osiedla
	 (obejmujące	m.	in.	płace	pracowników	z	na-

rzutami,	koszty	bhp,	transport,	opłaty	teleko-
munikacyjne,	koszty	utrzymania	pomieszczeń	
Administracji	Osiedla	(wraz	z	mediami),	ma-
teriały	biurowe,	amortyzację)			377.900	zł

10.		Inne	koszty	utrzymania	budynków
	 (w	tym:	opłata	za	wieczyste	użytkowanie	

gruntów,	podatek	od	nieruchomości,	czysz-
czenie	kominów,	ubezpieczenia,	pielęgnacja	
zieleni,	odśnieżanie	posesji,		ochrona		ppoż.	
budynków,	kontrola	szczelności	instalacji	
gazowej,	dezynfekcja,	deratyzacja,	koszty	
usuwania	dewastacji,	pogotowie	techniczne,	
materiały	konserwatorów,	Państwowy	Fundusz	
Rehabilitacji	Osób	Niepełnosprawnych)

             435.340	zł
	 Razem	koszty	eksploatacji:				2.114.930	zł*
	 *	wartość	prognozowana	na	koniec	roku, 

tj.	na	dzień	31.12.2015r.
**		wpływy	 od	 lokali	 mieszkalnych,	 lokali	

użytkowych	i	garaży	z	tytułu	zużycia	wody															
i	kanalizacji	wyniosły																713.240	zł.

Dodatkowym	obciążeniem	kosztów	eksploatacji	
było	odprowadzenie	podatku	dochodowego	od	
osób	prawnych	w	wysokości	23.890	zł	z	tytu-
łu	dzierżawy	terenu,	najmu	lokali	użytkowych,	
reklam	i	garaży	(z	działalności	nie	zaliczanej	do	
gospodarki	zasobami	mieszkaniowymi),	oraz	
kwoty	9.800	zł	stanowiącej	50%	pożytków	z	dzia-
łalności	gospodarczej	Spółdzielni,	a	dotyczącej	
lokali	mieszkalnych	nie	członków,	które	zgod-
nie	z	Uchwałą	nr	135/2011	Rady	Nadzorczej	
Katowickiej	Spółdzielni	Mieszkaniowej	zostały	
przeznaczone	na	działalność	społeczno-kulturalną	
i	oświatową.	

Podsumowując:
n	 Bilans	otwarcia:	 	 		5.930	zł
n	 Wpływy	(naliczone):	 											2.109.670	zł
n	 Wpływy	dot.	wym./legaliz.wodomierzy

8.860	zł
n	 Koszty	eksploatacji:	 											2.114.930	zł
n	 Podatek	dochodowy:	 																23.890	zł
n	 Wg	Uchwały	RN	nr	135/2011												9.800	zł
n	 Wg	Uchwały	RN	nr	64/2015												48.540	zł
	 Wynik	roku	2015	jest	ujemny	i	wynosi:

-72.700	zł*	     
 *	wartość	prognozowana	na	koniec	roku, 

tj.	na	dzień	31.12.2015		r.

Warto	przypomnieć,	 że	zgodnie	z ustawą	
o utrzymaniu	czystości	i porządku	(Dz.	U.	z 2013	
r.	poz.	1399	z późn.	zm.)	zmianie	uległy	zasady	
gospodarowania	odpadami	komunalnymi	oraz	
inne	uwarunkowania	prawne	dotyczące	porządku	
i czystości	w gminach.
Jak	wynika	z zasad	i stawek	przyjętych	w Kato-

wicach	przez	władze	samorządowe		odprowadza-
na	do	Urzędu	Miasta	opłata	za	gospodarowanie	
odpadami	komunalnymi	wynosi	14	zł	–	od	jednej	
zamieszkałej	osoby	przy	selektywnej	zbiórce	
odpadów	lub	20	zł	od	jednej	zamieszkałej	osoby	
przy	nieselektywnej	zbiórce	odpadów.	Prosimy	
zatem	mieszkańców,	którzy	zdeklarowali	się	
do	prowadzenia	selektywnej	zbiórki	odpa-
dów	o bieżącą	segregację	tychże	odpadów,	
bowiem	jak	wynika	z pisma	uM	Katowice	
z dnia	19.08.2015	r.	(znak	KS-vI	7031.254.2015	
NM),	podczas	przeprowadzonej	kontroli	przez	
urząd	Miasta	w zakresie	dotyczącym	sposo-
bu	gromadzenia	odpadów	komunalnych	oraz	
zbiórki	selektywnej,	stwierdzono	zaleganie	
odpadów	zbiórki	selektywnej	w pojemnikach	
przeznaczonych	do	gromadzenia	odpadów	
komunalnych	zmieszanych.	W przypadku	po-
wtórzenia	się	ww.	sytuacji	urząd	zagroził,	że	
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zostanie	zwiększona	comiesięczna	opłata	za	
odbiór	i zagospodarowanie	odpadów	komunal-
nych	wszystkim	mieszkańcom	nieruchomości	
z 14	zł	do	20	zł.	
Warto	przypomnieć,	że	firma	MPGK	Sp.	z o.o.	

w ramach	pobieranej	opłaty	za	gospodarowanie	
odpadami,	wywozi	także	odpady	wielkogabaryto-
we	(tj.	meble,	deski	itp.).	Harmonogram	wywozu	
tychże	odpadów	znajduje	się	na	tablicy	ogłoszeń	
we	wszystkich	nieruchomościach	naszego	Osiedla.	
Dla	przypomnienia,	wywóz	„gabarytów”	od-

bywa	się	w każdy	drugi	i czwarty	poniedziałek	
miesiąca,	za	wyjątkiem	ulicy	Macieja	3-5	gdzie	
wywóz	jest	przeprowadzany	w każdy	drugi	
i czwarty	czwartek	miesiąca.	
W	celu	uniknięcia	zalegania	„gabarytów”,	a tym	

samym	mając	na	względzie	estetykę	naszych	
nieruchomości,	prosimy	o wyrzucanie	powyż-
szych	odpadów	co	najwyżej	na	dwa	dni	przed	
planowanym	terminem	wywozu.	
Ponadto	w	nawiązaniu	do	spotkania	Zarządu	

i	członków	organów	samorządowych	Katowic-
kiej	Spółdzielni	Mieszkaniowej	z	prezydentem	
Katowic	Marcinem	Krupą	i	wiceprezydentem	
Bogumiłem	Sobulą,	które	odbyło	się	w	dniu	
26.03.2015	r.	w	siedzibie	Spółdzielni,	dotyczą-
cego	perspektyw	współpracy	KSM	z	władzami,	
samorządem	i	służbami	miejskimi,	poniżej	
przedstawiamy	Państwu	wniesione	przez	miesz-
kańców	naszych	zasobów	postulaty:

POSTuLAT	NR	1	
dotyczy	budynku	przy	ul.	Macieja	3-5	

	–	Działka	nr	247,	którą	ma	nabyć	Spółdzielnia	
ma	jeszcze	nadal	obciążoną	hipotekę.	Wydział	Gos- 
podarki	Mieniem	dużą	część	wpisów	w	języku	nie-
mieckim	usunął,	jednak	część	wpisów	pozostała?.

Odpowiedź	Wiceprezydenta	miasta	Katowice	
p.	Bogumiła	Sobuli	(pismo	BD.Iv7225.167.15.
ŁP	z	dnia	06.10.2015	r.):
–	W	KW	KA1K/00029308/0	prowadzonej	dla	

działki	nr	247	położonej	przy	ul.	Macieja	3-5	
w	dziale	III	widniało	18	wpisów.	W	wyniku	kil-
kuletnich	prac	udało	się	wykreślić	13	wpisów.	
Pozostałe	5	wpisów	to	prawo	do	rozbudowy	i	nad-
budowy,	służebność	przechodu	i	przejazdu,	prawo	
dożywocia	–	dla	osób,	które	nie	są	znane	z	miejsca	

EKSPLOATACJA		–	WPŁyWy	I KOSZTy	W LATACH	2008-2015

pobytu	bądź	nie	żyją	i	nie	przeprowadzone	zostało	
postępowanie	spadkowe.
Z	dokonanego	rozeznania	wynika,	iż	możliwy	

termin	ich	wykreślenia	jest	nieprzewidywalny	
w	czasie.	Zdaniem	Wydziału	Gospodarki	Mie-
niem	tut.	Urzędu	Miasta	Katowice	z	uwagi	na	to,	
iż	wpisy	te	dotyczą	jedynie	gruntu	i	są	z	okresu	
sprzed	wybudowania	przez	Spółdzielnię	budyn-
ków	mieszkalnych,	nie	stanowią	one	faktycznych	
przeszkód	uniemożliwiających	zbywanie	lokali.	
Wnioskiem	z	dnia	28.07.2015	r.	Katowicka		Spół-
dzielnia	Mieszkaniowa	zwróciła	się	o	nabycie	
nieruchomości	oznaczonej	jako	działka	nr	247	
o	powierzchni	61	m2	położonej	przy	ul.	Macie-
ja	z	uwzględnieniem	w	warunkach	finansowych	
nabycia	bonifikaty	od	ceny	sprzedaży.	Po	prze-
prowadzeniu	postępowania	wyjaśniającego	oraz	
uzupełnieniu	wniosku	w	dniu	1.09.2015	r.	zlecono	
operat	szacunkowy	określający	wartość	ww.	nie-
ruchomości.	Aktualnie	operat	szacunkowy	jest	
weryfikowany,	następnie	przedstawione	zostaną	
Państwu	wstępne	warunki	finansowego	nabycia	
przedmiotowej	nieruchomości.	

POSTuLAT	NR	2

–	Dodatkowe	patrole	w	okolicy	Szkoły	Muzycz-
nej	i	Muzeum	–	w	piątki	i	soboty	przenosi	się	tam	
„towarzystwo”	z	Mariackiej.

Odpowiedź Wiceprezydenta miasta Katowice 
p. Bogumiła Sobuli (pismo BD.IV7225.167.15.
ŁP z dnia 06.10.2015 r.):
–	Informuję,	że	ww.	teren	jest	objęty	patrolami	

Komendy	Miejskiej	Policji	i	Straży	Miejskiej.	
Jednakże	w	związku	ze	zgłoszoną	uwagą,	rejon	
ten	zostanie	objęty	szczególnym	nadzorem	dziel-
nicowego.

POSTuLAT	NR	3

–	Przyspieszenie	postępowań	w	sprawach	
dotyczących	wykonania	przez	miasto	Katowice	
obowiązku	zaoferowania	najmu	lokali	socjalnych.	
Na	dzień	dzisiejszy	pozostaje	do	wykonania	przez	
miasto	zasobów	KSM	161	wyroków	eksmisyjnych.	
Jednocześnie	przypominamy,	że	w	2014	roku	
z	Urzędu	Gminy	na	konto	Spółdzielni	wpłynęła	
jako	należne	odszkodowanie	tylko	część	należności	
kwota	w	wysokości	555.071,76	zł,	z	rzeczywiście	
dochodzonej	768.126,65	zł,	tytułem	odszkodowań	
za	niedostarczenie	lokali	socjalnych	sumy.	

Odpowiedź Wiceprezydenta miasta Katowice 
p. Bogumiła Sobuli (pismo BD.IV7225.167.15.
ŁP z dnia 06.10.2015 r.):
–	Z	uwagi	na	ograniczone	możliwości	miasta	

w	zakresie	dysponowania	wolnymi	lokalami	socjal-
nymi	nie	ma	możliwości	pozytywnego	rozpatrzenia	
Państwa	wniosku	o	przyspieszenie	postępowań	
dotyczących	realizacji	przez	miasto	wyroków	
sądowych	wraz	z	uprawnieniem	do	otrzymania	
lokalu	socjalnego.	Zaznaczyć	należy,	iż	miasto	
poza	obowiązkiem	wskazania	lokali	socjalnych	
zgodnie	z	wyrokami	ma	również	ustawowy	obo-
wiązek	zaspokajania	potrzeb	mieszkaniowych	
gospodarstw	domowych	o	niskich	dochodach.	
Żaden	z	obowiązujących	przepisów	nie	nakłada	
na	gminy	obowiązku	realizowania	wyroków	są-
dowych	w	określonym	terminie,	niemniej	jednak	
miasto	sukcesywnie,	w	miarę	możliwości	lokale	
te	wskazuje	wszystkim	osobom	uprawnionym.	Na	
dzień	dzisiejszy	w	rejestrze	wyroków	sądowych	
oczekujących	na	realizację,	zarejestrowanych	jest	
2961	wyroków	z	orzeczonym	uprawnieniem	do	
otrzymania	lokalu	socjalnego.	Miasto	Katowice	
średnio	rocznie	wskazuje	ok.	95	lokali	socjal-
nych	na	potrzeby	realizacji	sądowych	wyroków	
eksmisyjnych.	Jednak	niewspółmiernie	większa	
ilość	zgłaszanych	rocznie	do	realizacji	wyroków,	
wynosząca	ok.	300	powoduje,	iż	nie	jest	możliwe	
niezwłoczne	zrealizowanie	ich	wszystkich.	
Zgłoszone	przez	Państwo	wyroki	sądowe	orzeka-

jące	eksmisję	wraz	z	uprawnieniem	do	otrzymania	
lokalu	socjalnego	są	przez	miasto	sukcesywnie	
realizowane	w	miarę	pozyskiwania	wolnych	lo-
kali	socjalnych.
Podstawą	uznania	i	zapłaty	przez	miasto	Kato-

wice	odszkodowania	z	tytułu	niedostarczenia	lokali	
socjalnych	osobom	z	orzeczoną	eksmisją	wraz	
z	uprawnieniem	do	otrzymania	lokalu	socjalnego	
jest	udokumentowanie	wysokości	dochodzonego	
przez	wierzycieli	roszczenia,	co	za	tym	idzie	wy-
płata	na	Państwa	rzecz	tylko	części	zgłoszonych	
roszczeń	związana	była	z	brakiem	należytego	
udowodnienia	i	udokumentowania	dochodzonego	
roszczenia	w	poszczególnych	sprawach	odszko-
dowania.	

POSTuLAT	NR	4

–	Aktywizacja	Straży	Miejskiej	do	działań	rów-
nież	na	terenach	będących	własnością	gminy	
w	wieczystym	użytkowaniu	Spółdzielni,	w	tym	
reagowanie	m.	in.	na	porzucone	auta,	złe	parko-
wanie	pojazdów,	handel	na	terenach	do	tego	nie	
wyznaczonych	oraz	bez	stosownej	zgody,	wypro-
wadzanie	psów	na	terenach	z	tablicą	ich	zakazu,	
spożywanie	napojów	alkoholowych	w	miejscach	
przeznaczonych	na	rekreację,	w	sąsiedztwie	placów	
zabaw,	boisk,	itp.

Odpowiedź Wiceprezydenta miasta Katowice 
p. Bogumiła Sobuli (pismo BD.IV7225.167.15.
ŁP z dnia 06.10.2015 r.):
–	Zadania	realizowane	na	bieżąco.	Straż	Miejska	

jest	organem	powołanym	do	ochrony	porząd-
ku	publicznego.	Omawiane	czynności	kontrolne	
obejmują	obszary	zabudowy	mieszkalnej,	pro-
dukcyjnej,	handlowej	i	usługowej,	w	tym	również	
zasoby	spółdzielni	mieszkaniowych	na	terenie	
miasta	Katowice,	dotyczy	to	również	spożywania	

(Ciąg dalszy na str. 14)
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(Ciąg dalszy ze str. 13)

alkoholu	w	miejscach	objętych	zakazem.	Zgodnie	
z	ustawą	Prawo	o	ruchu	drogowym,	na	drogach	
wewnętrznych	przepisy	ustawy	stosuje	się	tylko	
w	zakresie	koniecznym	dla	uniknięcia	zagrożenia	
bezpieczeństwa	osób	i	wynikającym	ze	znaków	
i	sygnałów	drogowych.	Oznacza	to,	że	jeżeli	na	
takiej	drodze	jest	np.	znak	zakazu	parkowania	to	
Policja	i	Straż	Miejska	mogą	ukarać	kierowców	
za	niestosowanie	się	do	znaku	drogowego	deter-
minującego	określone	zachowanie	na	drodze.	
Na	drodze	wewnętrznej	interwencję	może	podjąć	
w	wypadku	wystąpienia	zagrożenia	bezpieczeństwa	
osób.	Jednak	to	zagrożenie	musi	być	realne	w	da-
nym	momencie	występujące,	a	nie	hipotetyczne,	
które	mogłyby	wystąpić	w	bliżej	nieokreślonej	
przyszłości	np.	Policjanci	w	takie	miejsca	przy-
jeżdżali	gdy	potrącono	pieszego	lub	doszło	do	
wypadku	lub	kolizji.
Usunięcie	nieużytkowanych	lub	nieposiadają-

cych	tablic	rejestracyjnych	pojazdów	możliwe	jest	
tylko	na	drogach	publicznych	w	strefach	ruchu	
lub	strefach	zamieszkania.

SPRAWOZDANIE	ADMINISTRACJI	
OSIEDLA	„ŚRÓDMIEŚCIE”	 

Z	WyKONANIA	PLANu	REMONTÓW	
W	2015	R.

Akumulacja	środków	finansowych	Funduszu	
Remontowego	część	„B”	na	2015	r.	wynosiła	
825.770	zł	(wartość	prognozowana	na	koniec	roku		
tj.	na	dzień	31.12.2015	r.),	w	tym:

n			bilans	otwarcia	2015	 																58.840	zł
n	 	wpływy	wg	naliczeń	wynikających	 z	 opłat	

miesięcznych	(od	lokali	mieszkalnych,	garaży	
i	lokali	użytkowych)	 														862.470	zł

n		 przesunięcie	środków	na	fundusz	remontowy	
część	„A”		tj.	przyspieszenie	spłaty	zobowiązań	
nieruchomości	budynkowych	usytuowanych	
w	 osiedlu	 z	 tytułu	wcześniej	wykonanych	
robót		 																														-95.540	zł

Uwzględniając	fakt,	iż	potrzeby	naszego	Osiedla	
związane	ze	stanem	technicznym	najstarszych	
w	KSM	zasobów	są	bardzo	duże,	środki,	któ-
rymi	dysponowaliśmy	przeznaczone	na	remon-
ty	były	wydatkowane	szczególnie	oszczędnie																						
i	każdorazowo		akceptowane	przez	Radę	Osiedla.
W	ramach	funduszu	remontowego	część	„B”	

wydatkowano	na	potrzeby	Osiedla	ogółem
670.220	zł. 

Wynik	roku	jest	dodatni	i	wynosi			155.550	zł.            

Wpływy i wydatki na fundusz remontowy „B”  
w latach 2008 - 2015 uwidocznione zostały w wy-
kresie na str. 15. 

Zakres	rzeczowy	i	finansowy	robót	remon-
towych	przeprowadzonych	zgodnie	z	planem	
remontów	na	2015	r.	ujęto	w zestawieniu tabela-
rycznym obok.	W	kolumnie	nr		2	została	podana	
wartość	robót	ujęta	w	planie	remontów	na	2015	
r.,	w	kolumnie	nr	3	natomiast	zostały	podane	
rzeczywiste	koszty	jakie	zostały	poniesione	na	
przeprowadzenie	tychże	robót:

Rodzaj	i	adres	przeprowadzanych	robót
Planie	

remontów	na	
2015	r.	

Rzeczywista	
wartość		
robót

1 2 3
1.	Stolarka	okienna:
a)	Wymiana	stolarki	okiennej	przez	KSM	w	lokalach	mieszkalnych		
–	13	szt.	o	łącznej	pow.	34	m2

23.800	zł 23.800	zł*

b)	 Refundacja	 kosztów	 wymiany	 stolarki	 okiennej	 przez	
mieszkańców

7.200	zł 7.200	zł*

c)	 Refundacja	 kosztów	wymiany	 stolarki	 okiennej	 w	 lokalu	
użytkowym	przy	ul.	Drzymały	17

24.000	zł 30.000	zł*

2.	Roboty	murarsko-tynkarskie:

Likwidacja	części	wymiennika –	ul.	Francuska	
61

120.000	zł 0

3.	Roboty	instalacyjne	wod.-kan.:
Wymiana	16-stu		pionów	instalacji	kanalizacyjnej	 –	ul.	

Plebiscytowa	
40a,40b,42a

222.00	zł 222.000	zł

Wymiana		pionów	instalacji	kanalizacyjnej	I	ETAP –	ul.	
Podchorążych	

1a

110.000	zł 108.000	zł*

4.	Roboty	elektryczne

Wymiana	instalacji	odgromowej –	ul.	
Mikołowska	

40

14.000	zł 12.500	zł

Montaż	instalacji	odgromowej –	ul.	Macieja	
3-5

18.000	zł 18.000	zł*

5.	Remonty	instalacji	domofonowej

Remont	instalacji	domofonowej	w	56	mieszkaniach –	ul.	
Sienkiewicza	

42-48

9.000	zł 8.400	zł

6.	Roboty	elewacyjne:

Naprawa	balkonu	przynależnego	do	m-nia	nr	32 –	ul.	
Szafranka	3

10.000	zł 9.000	zł

7.	Mała	architektura

Montaż	ogrodzenia	(partycypacja
w	wysokości	50%	kosztów)

–	ul.	Bratków	
3

6.000	zł 6.000	zł

8.	Remonty	dźwigów

Modernizacja	dźwigu	(partycypacja	w	wysokości	
50%	kosztów)

– 	 u l .	
Szeligiewicza	
6

65.000	zł 83.036	zł

9.	Inne	roboty

Usunięcie	usterek	po	przeglądach	rocznych –Mikołowska	40	
(19.500	zł)

–Kobylińskiego	
2a	(8.000	zł)

–Wojewódzka	25	
(	13.500	zł)

–Szeligiewicza	
20	(1.000	zł)*

30.000	zł 42.000	zł

10.	Odpis	na	fundusz	interwencyjny Osiedle 10.200	zł 10.200	zł

11.	Spłata	pożyczki	z	fund.	interwencyjnego
–Drzymały	
17,
–Szafranka	3

33.340	zł 33.340	zł

12.	Odsetki	dot.	spłaty	kredytu	na	wymianę	dźwigu
–Kobylińskiego	

2a 2.200	zł 2.200	zł

RAZEM: 704.740	zł 615.676	zł

*wartość	prognozowana,	roboty	remontowe	w	toku.
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Wybór	wykonawców	na	dwie	roboty	remontowe	
tj.	remont	balkonów	przy	ul.	Plebiscytowej	38a-
-38b	oraz	Szeligiewicza	20		był	przeprowadzony	
w	trybie	wyboru	ofert	przy	udziale	przedstawicieli	
Rady	Osiedla	i	Administracji.	Łącznie	wysłano	
14	zapytań	ofertowych.	

Ponadto	wystawiono	20	zleceń	na	przeprowa-
dzenie	robót	remontowych	i	eksploatacyjnych	
w	Osiedlu.	

	Jak	co	roku	część	środków	funduszu	remon-
towego	część	„B”	Osiedla	wydatkowana	została	
na	wymianę	stolarki	okiennej	w	lokalach	miesz-
kalnych	i	użytkowych	realizowanych	w	ramach	
umowy	z	wykonawcami	wybranymi	przez	Centrum	
Zarządzająco-Usługowe	Spółdzielni	dla	wszystkich	
jej	zasobów.

W	roku	bieżącym		wymieniliśmy	w	lokalach	
mieszkalnych	łącznie	13	szt.	okien	o	łącznej	po-
wierzchni	34	m2. Ponadto	prowadzimy	syste-
matyczną	refundację	kosztów	wymiany	stolarki	
okiennej	we	własnym	zakresie	przez	mieszkańców	
i	użytkowników	lokali	użytkowych.

	Kontynuujemy	w	Osiedlu	bardzo	ważne	za-
danie,	które	będzie	realizowane	przez	następne	
kilka	lat,	a	mianowicie	wymianę	pionów	insta-

Rodzaj	i	adres	przeprowadzanych	robót
Koszt	robót	
remontowych

Zmiana	usytuowania	instalacji	odgromowej –	Plebiscytowa	38b 2.800	zł*
Wymiana	tablicy	zasilającej	w	maszynowni	
zgodnie	 z	 zaleceniami	Urzędu	Dozoru	
Technicznego

–	Wojewódzka	25 2.900	zł

Remont	instalacji	domofonowej –	Kochanowskiego	1 2.200	zł

Wymiana	oświetlenia	w	pomieszczeniach	
wspólnego	użytku	na	oświetlenie	LED	

Osiedle 45.000	zł*

Remont	balkonów	od	strony	ulicy
–	Plebiscytowa	38a,	

38b
płatność	w	I	kwartale	

2016	r.*

Remont	5	szt.		balkonów-logii –	Szeligiewicza	20
płatność	w	I	kwartale	

2016	r.	*

RAZEM: 52.900	zł

	*wartość	prognozowana	,	roboty	remontowe	w	toku.

Ponadto	w	ramach	dodatkowych	robót	remontowych	i	awaryjnych	wykonano		następujące	roboty:

lacji	kanalizacyjnej.	Wymieniliśmy	wewnętrzną	
instalację	kanalizacyjną	w	budynku	mieszkalnym	
przy	ul.	Plebiscytowej	40a,	40b,	42a,	a	w	chwili	
obecnej	rozpoczynamy	wymianę	instalacji	kana-
lizacyjnej	w	budynku	przy	ul.	Podchorążych	1a,	
która	zakończona	zostanie	w	roku	2016.	

	Obecnie	prowadzimy	remont	5	balkonów-lo-
gii	od	strony	zachodniej	w	nieruchomości	przy	
ul.	Szeligiewicza	20	oraz	remont	15	balkonów	
usytuowanych	od	strony	ulicy	przy	ul.	Plebiscy-
towej	38a,	38b.	Przedmiotowe	zadania	remontowe	
zostaną	zrealizowane	zamiennie,	ponieważ	musi-
my	z	przykrością	skonstatować,	że	nie	wszyscy	
nasi	kontrahenci	i	najemcy	rzetelnie	podchodzą	
do	swoich	obowiązków.	Mamy	tu	na	uwadze	
nader	nieprofesjonalne	podejście	firmy	TAU-
RON	Ciepło	S.A.,	która	poprzez	swoje	działanie	
uniemożliwiła	nam	wykonanie	pierwotnie	uję-
tego	w	planie	remontów	Osiedla	na	rok	bieżący	
zadania,	polegającego	na	likwidacji	tzw.	„bunkra	
opałowego”	w	części	budynku	mieszkalnego	przy	
ul.	Francuskiej	61.

W	dwóch	kolejnych	nieruchomościach:	ul.		
Sienkiewicza	42-48	i	Kochanowskiego	1	zmo-
dernizowaliśmy	instalację	domofonową,	która	

wpłynęła	na	wzrost	poczucia	bezpieczeństwa	za-
mieszkiwania.

Ponadto	wykonaliśmy	wiele	innych,	mniejszych	
robót	awaryjnych	oraz	wynikających	z	rocznych	
przeglądów		zgodnie	z	art.	62	ust.1	ustawy	Prawo	
budowlane,	których	pełny	zakres	przedstawiamy	
Państwu	w	zestawieniu	tabelarycznym	powyżej.		

Bardzo	ważnym	zadaniem	remontowym	wynika-
jącym	z	przeprowadzonych	ekspertyz	techniczno-
-budowlanych	do	wykonania	w	latach	2016-2017	
będzie	gruntowna	modernizacja	klatki	schodowej	
nieruchomości	przy	ul.	Szeligiewicza	20.	Wnioski	
sformułowane	w	przedmiotowych	ekspertyzach	
wskazują	jednoznacznie,	iż	stan	istniejący	stwarza	
realne	zagrożenie	dla	substancji	budowlanej	nie-
ruchomości.

W	celach	porównawczych	na str. 17,	przedsta-
wiono	tabelarycznie	zestawienie	podstawowych	
–	najważniejszych	robót	remontowych	wykona-
nych	w	Osiedlu	na	przestrzeni	minionych	20	lat,	
sfinansowanych	z	funduszu	remontowego	Osiedla	
część	„B”	i	środków	finansowych	z	części	zarzą-
dzanej	centralnie	(fundusz	remontowy	część	„A”)	
oraz	planowane	roboty	na	rok	2016.	

ZAMIERZENIA	
DZIAŁALNOŚCI	gOSPODARCZEJ	

OSIEDLA	„ŚRÓDMIEŚCIE”	NA	2016	ROK

Planowane	wpływy	na	fundusz	remontowy	
„B”	w	2016	r.	(w	wielkości	naliczonej	–	bez	
uwzględnienia	zaległości	w	opłatach	za	lokale)	
wraz	z	bilansem	otwarcia	przyjęto		w	wysokości	
880.190	zł,	w	tym:
n			bilans	otwarcia:		 														155.550	zł

n			wpływy	wg	naliczeń	wynikających	z	opłat	
miesięcznych		 	 														864.430	zł

n		 przesunięcie	środków	na	fundusz	remontowy	
część	„A”,	tj.	przyspieszenie	spłaty	zobowią-
zań	nieruchomości	budynkowych	usytuowa-
nych	w	Osiedlu:		 															-95.540	zł

n		 pokrycie	nakładów	na	roboty	dodatkowe	
w	Osiedlu	(wynikające	z	Katalogu	robót	do-
datkowych	wprowadzonych	w	roku	2004	
w	ramach	kompleksowości)	poniesione	w	prze-
szłości	oraz	które	powstaną	w	związku	z	re-
alizacją	Strategii	Ekonomicznej	KSM	na	lata	
2015-2024	 	 															-44.250	zł

Bazując	na		znajomości	potrzeb	remontowych,	
ustalonych	w	trakcie	okresowych	przeglądów	
stanu	technicznego	budynku	oraz	szacunkowych	
możliwości	finansowych	Osiedla,	planuje	się	
wykonać	następujące	roboty	remontowe:

W	ramach	planu	remontów	na	rok	2016	
przyjęto	do	wykonania		następujące	zadania	
remontowe:   

FuNDuSZ	REMONTOWy		„B”	
WPŁyWy	I WyDATKI	W LATACH	2008-2015

 

(Ciąg dalszy na str. 16)
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(Ciąg dalszy ze str. 15)

Rodzaj	i	adres	prowadzonych	robót
Wartość	

planowanych	robót	

1.	Stolarka	okienna:

a)	Wymiana	stolarki	okiennej	przez	KSM	w	lokalach	mieszkalnych		–	3	szt.			
o	łącznej	pow.	7,25	m2 3.800	zł

b)	Refundacja	kosztów	wymiany	stolarki	okiennej	w	dwóch	mieszkaniach	
–	5	szt.	o	łącznej	pow.	15,36	m2 8.000	zł

c)	Refundacja	kosztów	wymiany	stolarki	okiennej	w	lokalu	użytkowym	przy	
ul.	Drzymały	17	–	2	szt.	o	łącznej	pow.	8,42	m2 4.400	zł

2.	Roboty	murarsko-tynkarskie:

Likwidacja	części	wymiennika –	ul.	Francuska	61 120.000	zł

Remont	schodów	zewn.	i	części	elewacji	parteru –	ul.	Drzymały	17 20.000	zł

3.	Roboty	instalacyjne	wod.-kan.:

Dokończenie	 wymiany	 pionów	 	 instalacji	
kanalizacyjnej	II		ETAP

–	ul.	Podchorążych	1a 74.000	zł

Wymiana	 pionów	 instalacji	 kanalizacyjnej	 I		
ETAP

–	ul.	Francuska	61-63-
65	(60.000	zł)
–	ul.	Mikołowska	40
	(40.000	zł)

100.000	zł

4.	Roboty	elewacyjne

Sfinansowanie	remontu	balkonów-logii	
wykonanego	w	IV	kwartale	2015	r.

–	ul.	Szeligiewicza	20 49.000	zł

Sfinansowanie	remontu	15	szt.	balkonów	
wykonanego	w	IV	kwartale	2015	r.

–	ul.	Plebiscytowa	38a,	
38b

68.000	zł

Remont	balkonów	oraz	elewacji	od	podwórka
–	ul.	Plebiscytowa	40a,	
40b

100.000	zł

5.	Roboty	murarsko-tynkarskie	wewnętrzne

Remont	klatki	schodowej	I	ETAP –	ul.	Szeligiewicza	20										 100.000	zł

Remont	parteru –	ul.	Szeligiewicza	6 30.000	zł

6.	Roboty	elektryczne

Wymiana	oświetlenia	w	pomieszczeniach	
wspólnego	użytku	na	oświetlenie	LED		

Osiedle 40.000	zł

7.	Inne	roboty

Usunięcie	 usterek	 po	 przeglądach	 rocznych	 i	
5-cio	letnich

Osiedle 50.000	zł

11.	Odpis	na	fundusz	interwencyjny Osiedle 10.200	zł

12.	Spłata	pożyczki	z	fund.	interwencyjnego
–Drzymały	17,
–Szafranka	3

22.220	zł

13.	Odsetki	dot.	spłaty	kredytu	na	wymianę	dźwigu

–Kobylińskiego	2a	
(1.600	zł)
–Szeligiewicza	6	
(11.800	zł)

13.400	zł

RAZEM: 813.020	zł

Przedstawiony	do	realizacji	w	roku	2016	plan	
remontów	Osiedla	jest	kontynuacją	zadań,	które	
realizujemy	od	lat		oraz	obowiązków,	jakie	spo-
czywają	na	zarządcy	części	wspólnej	nierucho-
mości	w	zakresie	bezpieczeństwa	zamieszkiwania	
mieszkańców	i	utrzymania	w	pełnej	sprawności	
technicznej	substancji	budowlanej.

n	 W	przyszłym	roku	nadal	kontynuować	bę-
dziemy	wymianę	i	refundację	stolarki	okien-
nej	w	mieszkaniach	oraz	w	jednym	z	lokali	
użytkowych		przy	ul.	Drzymały	17.

n	 Jeżeli	firma	TAURON	Ciepło	S.	A.	nam	to	
umożliwi	przeprowadzimy	likwidację	tzw.	
„bunkra	opałowego”	w	budynku	mieszkalnym	
przy	ul.	Francuskiej	61.

n	 Będziemy	kontynuować	wymianę	instalacji	
kanalizacji	sanitarnej	w	naszych	nieruchomoś- 
ciach.	Dokończymy	wymianę	pionów	kanali-
zacyjnych	w	budynku	przy	ul.	Podchorążych	
1a	oraz	rozpoczniemy	wymianę	pionów	przy	
ul.	Francuskiej	61-63-65	i	Mikołowskiej	40.

n	 Wykonamy	remont	schodów	zewnętrznych	
oraz	części	elewacji	przed	wejściem	do	nie-
ruchomości	Drzymały	17.	

n	 Wyremontujemy	parter	budynku	Szeligiewicza	
6	oraz	rozpoczniemy	gruntowną	modernizację	
klatki	schodowej	nieruchomości	Szeligiewicza	
20.	

n	 Kontynuować	będziemy	wymianę	oświetlenia	
w	pomieszczeniach	wspólnego	użytku	na	
oświetlenie	LED.	

n	 Ponadto	wykonamy	szereg	robót	wynikających	
z	rocznych	i	5-letnich	przeglądów	przepro-
wadzonych	zgodnie	z	art.	62	ust.1	ustawy	
Prawo	budowlane.

Wszystkie	powyższe	zadania	mają	na	celu	utrzy-
manie	substancji	mieszkaniowej	w	stanie	niepogor-
szonym	technicznie,	a	przede	wszystkim	wpływają	
na	bezpieczeństwo	zamieszkiwania	mieszkańców.
Potrzeby	remontowe	Osiedla	są	znacznie	więk-

sze,	ale	w	związku	z	brakiem	wolnych	środków	
w	funduszu	remontowym	części	„B”	Osiedla,	
musiały	zostać	przełożone	do	realizacji	na	lata	na-
stępne.
Zestawienie	kosztów	ulepszeń	i	prac	poniesio-

nych	w	okresie	od	roku	1992	do	dnia	30.09.2015	
r.	z	centralnej	części	funduszy	remontowych	
Spółdzielni	(remontów	kapitalnych	+	fundusz	
„A”)	oraz	naliczonych	wpływów	z	odpisów	na	
działania	energooszczędne	i	termomodernizacyjne	
z	uwzględnieniem	środków	przeksięgowanych	
z	funduszu	remontowego	część	„B”	(z	uwzględnie-
niem	kosztów	odsetek	od	pożyczek	i	kredytów	do	
spłaty	po	30.09.2015	r.),	podajemy	w zestawieniu 
tabelarycznym na stronie 17:
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SpRaWOzdaniE z dziaŁaLnOŚCi adMiniSTRaCJi 
OSiEdLa „ŚRÓdMiEŚCiE” za 2015 ROK 

Adres	budynku
Razem	koszty	za	lata				

		1992-2015*

Wpływy	z	odpisów	
za	lata	

1997-2015*/**
	Saldo		(3-2)

Saldo	na	1	m2 

p.u.m.

Średnie	saldo	
statystyczne	na

	1	lokal

1 2 3 4 5 6
Plebiscytowa	38a-42b 977	638	zł 1	212	303	zł 234	665	zł 56,62	zł 2	861,76	zł
Sienkiewicza	42-48 549	303	zł 672	361	zł 123	058	zł 53,54	zł 2	197,47	zł
Szeligiewicza	6 297	395	zł 378	178	zł 80	784	zł 62,40	zł 2	785,64	zł
Poniatowskiego	14abcd 575	890	zł 633	323	zł 57	433	zł 26,47	zł 1	367,46	zł
Mikołowska	40 952	364	zł 989	043	zł 36	678	zł 10,83	zł 539,39	zł
Barbary	3-3a 538	946	zł 521	194	zł -17	752	zł -9,94	zł -455,18	zł
Bratków	3 108	799	zł 73	028	zł -35	771	zł -109,16	zł -5	110,08	zł
Francuska	18 183	401	zł 144	212	zł -39	189	zł -79,66	zł -4	898,63	zł
Kochanowskiego	1 153	667	zł 106	976	zł -46	691	zł -97,44	zł -5	836,37	zł
Szafranka	6 209	526	zł 149	091	zł -60	435	zł -122,51	zł -7	554,37	zł
Macieja	3-5 264	251	zł 198	578	zł -65	673	zł -78,63	zł -3	648,49	zł
Podchorążych	1a 570	825	zł 494	304	zł -76	521	zł -45,19	zł -1	962,08	zł
Kobylińskiego	2a 431	395	zł 353	940	zł -77	454	zł -63,97	zł -2	420,45	zł
Reymonta	3 625	685	zł 530	593	zł -95	092	zł -52,40	zł -2	377,30	zł
Szafranka	3 662	344	zł 551	449	zł -110	894	zł -58,60	zł -3	261,60	zł
Francuska	61a-65a 618	825	zł 497	499	zł -121	326	zł -71,21	zł -2	056,38	zł
Szeligiewicza	20 531	747	zł 397	677	zł -134	069	zł -98,41	zł -5	156,51	zł
Francuska	61-65 649	346	zł 500	532	zł -148	814	zł -86,92	zł -2	976,28	zł
Jordana	16abc 710	402	zł 538	205	zł -172	198	zł -93,58	zł -3	826,61	zł
Drzymały	17 717	698	zł 477	395	zł -240	303	zł -147,11	zł -6	494,69	zł
Wojewódzka	25 806	239	zł 429	068	zł -377	171	zł -256,47	zł -13	005,90	zł
Rybnicka	13-15-17 4	695	846	zł 1	687	239	zł -3	008	606	zł -521,45	zł -31	669,54	zł

Razem 15	831	532	zł 11	536	190	zł -4	295	342	zł -107,90	zł -5	047,41	zł

*do	dnia	30.09.2015r.	
**uwzględnia	środki	przeksięgowane	z	fund.	rem.	cz.	„B”
Zestawienie	nie	uwzględnia	kosztów	wymiany	wodomierzy	i	podzielników	c.	o.

Nie	da	się	pominąć	faktu,	że	wykonanie	zało-
żonego	planu	remontów	uzależnione	jest	w	dużej	
mierze	od	samych	mieszkańców,	a	ściślej	od	
terminowego	regulowania	opłat	(zgodnie	z	termi-
nami	statutowymi),	toteż	zwracamy	się	z	gorącym	
apelem	o	systematyczne	i	terminowe	dokonywanie	
opłat	za	mieszkania,	garaże	i	lokale	użytkowe.	

DZIAŁALNOŚć	 
SPOŁECZNO-KuLTuRALNA

Do	statutowych	obowiązków	Spółdzielni	de-
legowanych	odpowiednio	(zgodnie	ze	strukturą	
organizacyjną)	na	Administrację	należała	również	
realizacja	w	Osiedlu	zadań	z	zakresu	działalności	
społeczno-kulturalnej.

I.	SPRAWOZDANIE	ZA	2015	ROK

Wpływy	z	tytułu	odpisów		na	działalność	spo-
łeczno-kulturalną	w	Osiedlu	liczone	w	ciężar	
opłat	eksploatacyjnych	w	roku	2015	wynosiły		
16.680	zł*,	z	tego:
n		 od	mieszkań	 	 											10.600,00	zł
n		 od	lokali	użytkowych	 													5.800,00	zł
n		 od	garaży	 	 																250,00	zł
n		 inne	(najem)	 	 	 	30,00	zł
n		 odpłatności	za	imprezy	 													9.750,00	zł

n	 oraz	pozostałość	z	roku	2014:					47.310,00	zł
	 Ogółem	Osiedle	dysponowało	kwotą	

74.420	zł
	 *	wartość	prognozowana	na	koniec	roku,		 

tj.	na	dzień	31.12.2015		r.

W	2015	r.	Osiedle	planuje	wydatkować	na	
utrzymanie	sali	integracyjnej,	organizację	imprez	
oraz	dofinansowań	do	wycieczek	kwotę	33.930	zł.  

Imprezy	organizowane	w ramach	prowa-
dzonej	przez	Osiedle	działalności	społeczno-
-kulturalnej	przedstawiały	się	następująco:	

n		 23.02	bilety	do	Teatru	Śląskiego	im.	St.	Wy-
spiańskiego	w	Katowicach	na	operę	R.	Wa-
gnera	„Tannhäuser”.

n		 2.03		bilety	do	Chorzowskiego	Centrum	Kul-
tury	na	„Kabaret	Skeczów	Męczących”.

n		 15.03	bilety	do	Teatru	Śląskiego	im.	St.	Wy-
spiańskiego	w	Katowicach	na	gościnny	spek-
takl	Teatru	im.	J.	Słowackiego	z	Krakowa	
„Arszenik	i	stare	koronki”.

n	 26.03	w	sali	integracyjnej	odbyło	się	spotkanie	
wielkanocne	z	mieszkańcami	(członkami)	
Osiedla.	Wszystkich	obecnych	swoim	wy-
stępem	uhonorował	p.	Grzegorz	Płonka.

n		 25.04		bilety	do	Pałacu	Młodzieży	na	spektakl	
„Kobieta	Pierwotna”.

n		 6.05		bilety	do	Chorzowskiego	Centrum	Kul-
tury	na	„Kabaret	Młodych	Panów”.

n	 24.05	wyjazd	do	Gliwickiego	Teatru	Muzycz-
nego	na	operetkę	„Księżniczka	Czardasza”.

n		 4-6.09	 zorganizowaliśmy	 wspólnie	
z	Działem	Społeczno-Kulturalnym	KSM																							
3-dniową	wycieczkę	do	Kazimierza	Dolne-
go,	Sandomierza	i	Nałęczowa.	

n		 4.10	bilety	do	Centrum	Kultury	Katowice	na	
spektakl	„Życie	prywatne”.

n		 19.11	bilety	do	Teatru	Śląskiego	im.	St.	Wy-
spiańskiego	w	Katowicach	na	spektakl	„Ska-
zany	na	bluesa”.

n		 29.11	bilety	do	Teatru	Śląskiego	im.	St.	Wy-
spiańskiego	w	Katowicach	na	spektakl	„Czar-
ny	ogród”.

Dofinansowaliśmy	udział	naszych	mieszkań-
ców	(członków)	w	wyjazdach	organizowanych	
przez	inne	Osiedla	KSM	oraz	zakupiliśmy	nowe	
antyramy	do	sali	integracyjnej.

    Ponadto	w grudniu	br.	planujemy	orga-
nizację	następujących imprez:

n		 Imprezę	mikołajkową	dla		dzieci		w	wieku	
od	3	do	10	lat	w	Teatrze	Śląskim	im.	St.	Wy-
spiańskiego	w	Katowicach,	gdzie	odbędzie	się	

(Dokończenie na str. 19)



  18                                                                        WSPÓLNE SPRAWY OSIEDLA ŚRÓDMIEŚCIE

IN
f
O

R
M

A
C

jA
 O

 z
R

E
A

LI
z
O

W
A

N
Y

C
h

 W
 O

S
IE

D
Lu

 „
Ś
R

Ó
D

M
IE

Ś
C

IE
” 

 
P
O

D
S
t

A
W

O
W

Y
C

h
 R

O
b

O
t
A

C
h

 M
O

D
E
R

N
Iz

A
C

Y
jN

Y
C

h
 I
 R

E
M

O
N

t
O

W
Y

C
h

 W
g

  
b

u
D

Y
N

k
Ó

W
 W

  
O

k
R

E
S
IE

 O
D

 1
9
9
5
 R

. 
D

O
 2

0
1
5
 R

. 
 I
 P

LA
N

O
W

A
N

E
 N

A
 R

O
k

 2
0
1
6

L.
p.

Ad
re

s 
 b

ud
yn

ku
Li

cz
ba

 
m

ie
sz

- 
ka

ń

In
st

al
ac

ja
 

w
od

na
 P

VC
/ 

p.
po

ż
In

st
al

ac
ja

 
ga

zo
w

a

In
st

al
ac

ja
 

el
ek

try
cz

na
pi

on
y 

gł
ów

ne

M
al

ow
an

ie
 

kl
at

ek
/ r

em
. 

pa
rte

ró
w

R
em

on
t d

ac
hu

/ 
w

ym
ia

na
 ry

ni
en

D
oc

ie
pl

en
ia

 
el

ew
ac

ji/
 d

ac
hu

W
ym

ia
na

 in
st

. 
ka

na
l. 

pi
on

y/
po

zi
om

y

R
em

. 
fu

nd
am

./ 
w

yk
. i

zo
la

cj
i

D
ro

gi
  i

 
ch

od
ni

ki
 

ze
w

nę
trz

ne

R
em

on
t 

ka
pi

ta
ln

y 
dź

w
ig

ów

El
em

en
ty

 
ko

ns
tru

kc
yj

ne
/

ba
lk

on
y

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

1
Ko

ch
an

ow
sk

ie
go

 1
8

19
95

20
01

 C
U

20
00

20
02

20
00

20
00

-
-

20
14

-
20

10
  s

tro
p 

2
Pl

eb
is

cy
to

w
a 

38
A 

- 4
2B

82
19

95
-

20
02

20
03

20
06

 d
ac

h 
20

10
 ry

nn
y

19
99

20
02

20
13

 –
 P

le
b.

.3
8a

 
i 3

8b
20

14
-P

le
bi

sc
yt

ow
a 

42
b 

20
15

 - 
Pl

eb
is

cy
to

w
a 

40
a,

40
b 

i 4
2a

20
04

20
05

-2
00

6 
-

20
07

 2
00

8 
20

11
 

-e
le

w
. 2

01
2  

       
       

    
20

15
 (1

5s
zt

 
ba

lk
on

ów
 

38
a-

38
b)

    
    

    
    

20
16

 (4
0a

 i 
40

b)

3
Sz

el
ig

ie
w

ic
za

 2
0

26
19

95
20

00
 C

U
20

01
20

01
20

16
 I 

et
ap

19
99

19
99

/2
00

9*
-

-
-

20
13

 (5
0%

 z
 

f.r
em

.”A
”)/

20
14

 
z(

 5
0%

 z
 

f.r
em

.”B
”)

20
05

 / 
20

08
20

14
20

15
 (5

 s
zt

 
ba

lk
on

ów
-

lo
gg

i o
d 

st
r 

za
ch

od
ni

ej
)

4
Ba

rb
ar

y 
3 

- 3
A

40
19

95
20

01
 C

U
20

01
20

03
20

00
20

04
/2

00
7*

-
-

-
-

5
M

ik
oł

ow
sk

a 
40

68
19

99
 w

od
.  

20
09

 p
.p

oż
 

19
93

20
00

20
01

20
06

 
19

98
/2

00
9*

20
16

-
20

00
    

    
    

20
07

 
20

05
 2

00
7 

20
08

   
   

   
20

11
         

20
13

6
Po

ni
at

ow
sk

ie
go

 1
4A

 - 
D

42
19

98
20

00
20

00
20

00
  2

01
0 

   
20

04
-

-
20

00
-

7
R

ey
m

on
ta

 3
40

19
95

-
20

01
20

03
20

01
20

04
/2

00
9*

20
11

   
20

12
  

20
07

20
02

20
09

-

8
Ko

by
liń

sk
ie

go
 2

A
32

19
95

-
20

01
20

01
19

99
20

02
/2

00
9*

20
14

-
20

02
/2

01
0

20
12

 (5
0%

 z
 

f.r
em

.”A
”)

20
06

- 2
 ta

ra
sy

20
09

- 2
 ta

ra
sy

9
Po

dc
ho

rą
ży

ch
 1

 A
39

19
95

 w
od

. 
20

08
 p

.p
oż

 
-

20
02

20
09

20
07

 
19

99
/2

00
9*

20
15

/2
01

6
20

08
20

12
 –

 re
m

on
t  

po
dw

ór
ka

 
-

20
11

   
   

   
20

12
  

10
Fr

an
cu

sk
a 

61
 - 

65
50

19
99

-
20

01
20

03
20

01
20

00
/2

00
9*

20
16

 I 
et

ap
20

10
20

03
-

20
05

 
20

10
20

13
20

15

11
Fr

an
cu

sk
a 

61
A 

- 6
5A

58
19

99
-

20
01

20
03

20
01

20
00

/2
00

9*
-

20
10

20
03

-
20

05
20

13
20

14

12
Si

en
ki

ew
ic

za
 4

2 
- 4

8
56

19
95

 w
od

. 
20

06
po

zi
om

-
20

02
20

03
20

03
20

00
/2

00
3

-
-

 1
99

9/
 2

00
7 

20
13

 - 
as

fa
lt 

-

13
D

rz
ym

ał
y 

17
 

37
19

95
 w

od
.

20
10

 p
.p

oż
 

19
99

 C
U

20
00

20
09

   
re

m
. 

pa
rte

ru
   

20
10

 
20

01

19
98

/2
00

9*
20

16
 (r

em
on

t 
sc

ho
dó

w
 z

ew
n.

 
w

ra
z 

z 
cz

ęś
ci

ą 
el

ew
ac

ji)

20
13

 –
 3

 p
io

ny
 

ka
na

liz
ac

yj
ne

j 
(w

 p
io

ni
e 

m
ie

sz
ka

ń 
nr

 
1 

i 2
)

20
07

-
-

20
07

20
09

 - 
st

ro
p.

 

14
W

oj
ew

ód
zk

a 
25

29
19

98
-

20
00

20
10

19
99

19
99

/2
00

7*
20

10
-

-
-

20
07

 –
 b

al
k.

 
20

12
 –

 b
al

k.
 

20
13



WSPÓLNE SPRAWY OSIEDLA ŚRÓDMIEŚCIE                                                                                                19

L.
p.

Ad
re

s 
 b

ud
yn

ku
Li

cz
ba

 
m

ie
sz

- 
ka

ń

In
st

al
ac

ja
 

w
od

na
 P

VC
/ 

p.
po

ż
In

st
al

ac
ja

 
ga

zo
w

a

In
st

al
ac

ja
 

el
ek

try
cz

na
pi

on
y 

gł
ów

ne

M
al

ow
an

ie
 

kl
at

ek
/ r

em
. 

pa
rte

ró
w

R
em

on
t d

ac
hu

/ 
w

ym
ia

na
 ry

ni
en

D
oc

ie
pl

en
ia

 
el

ew
ac

ji/
 d

ac
hu

W
ym

ia
na

 in
st

. 
ka

na
l. 

pi
on

y/
po

zi
om

y

R
em

. 
fu

nd
am

./ 
w

yk
. i

zo
la

cj
i

D
ro

gi
  i

 
ch

od
ni

ki
 

ze
w

nę
trz

ne

R
em

on
t 

ka
pi

ta
ln

y 
dź

w
ig

ów

El
em

en
ty

 
ko

ns
tru

kc
yj

ne
/

ba
lk

on
y

15
R

yb
ni

ck
a 

13
 - 

17
95

19
95

 w
od

. 
20

11
 p

.p
oż

 
20

12
 R

yb
.1

3 
od

dy
m

ia
ni

e 
21

.5
00

 z
ł

20
13

 R
yb

.1
5  

-
20

00
20

02
20

00
 / 

20
09

19
95

20
13

/2
01

4*
-

-
20

02
-

Ba
lk

on
y:

 2
01

0-
R

yb
.1

7 
  2

01
1-

R
yb

.1
5 

16
Jo

rd
an

a 
16

 a
 - 

c
45

19
95

-
20

00
20

01
20

01
20

04
/2

00
9*

-
-

20
02

 / 
20

12
-

-

17
Sz

el
ig

ie
w

ic
za

 6
31

19
95

-
20

02
20

03
20

16
 (r

em
on

t 
pa

rte
ru

)
20

00
20

04
20

10
-

20
07

 
20

15
 (5

0%
 fu

n.
 

re
m

. c
z.

 „A
”)

-

18
Br

at
kó

w
 3

7
19

99
-

20
01

20
03

20
07

 
20

04
-

-
20

07
 

-
20

08
- b

al
us

tr.
      

19
Sz

af
ra

nk
a 

3
34

19
98

-
20

02
20

02
20

00
20

04
/2

00
9*

-
20

13
20

11
-

20
08

20
13

20
15

 
(m

ie
sz

ka
ni

e 
nr

 3
2)

20
Sz

af
ra

nk
a 

6
8

19
98

-
20

02
20

02
20

06
 

20
04

-
20

07
-

-
-

21
Fr

an
cu

sk
a 

18
8

19
98

-
20

02
20

02
20

06
 

20
04

-
-

-
-

22
M

ac
ie

ja
 3

 - 
5

18
19

95
 w

od
 

.2
00

9p
oz

io
m

19
99

 C
U

20
02

20
03

19
99

/2
00

7
20

00
-

20
07

20
07

-2
00

8
-

 
20

08

o
bj

aś
ni

en
ia

:  
    

  c
u

  -
 in

st
al

ac
ja

 m
ie

dz
ia

na
 

    
    

    
    

    
    

    
   *

    
- p

ła
tn

e 
z 

fu
nd

us
zu

 re
m

on
to

w
eg

o 
cz

. „
a”

    
    

Sprawozdanie  
z dziaŁaLnOŚCi  

adMiniSTRaCJi OSiEdLa  
„ŚRÓdMiEŚCiE” za 2015 ROK 

(Dokończenie ze str. 17)

spektakl	teatralny	pt.	„Przygody	Sindbada	Żeglarza”,	a	także	rozdane	
zostaną		paczki	mikołajkowe.		

n	 Zgodnie	z	coroczną	tradycją	Osiedla	przekażemy	15	paczek	świątecz-
nych	mieszkańcom	(członkom),	będącym	w	trudnej	sytuacji	materialnej,	
w	podeszłym	wieku,	a	także	aktywnie	uczestniczącym	w	życiu	spół-
dzielczym.

n	 Zorganizujemy	spotkanie	wigilijne	z	mieszkańcami	(członkami)	Osiedla	
w	sali	integracyjnej	przy		ul.	Poniatowskiego	14b	w	Katowicach.

W	związku	z	100.	rocznicą	urodzin	jednej	z	mieszkanek	naszego	Osiedla	
planujemy	zakup	jubileuszowego	upominku.

II.	PLAN	NA	2016	ROK:

Na	działalność	społeczno-kulturalną	w	2016	r.	przewiduje	się	akumulację		
kwoty	(według	naliczeń)	–	w	wysokości		70.520	zł,	na	którą	składają	się:

n	 planowane	wpływy	 	 																		w	wysokości	30.030	zł
n	 B.	O.		roku	2015	 	 																		w	wysokości	40.490	zł

Kwotę	tą	zamierzamy	wydatkować	(zgodnie	z	planem),	m.	in.	na:

n	 bilety	do	teatru,	muzeum	oraz	filharmonii	(w	zależności	od	atrakcyjności	
repertuaru)	dla	mieszkańców	(członków)	Osiedla;

n	 spotkanie	wielkanocne	w	sali	integracyjnej	z	mieszkańcami	(członkami)	
Osiedla	(kwiecień);

n	 3-dniową	wycieczkę	(lipiec);
n	 1-dniową	wycieczkę	(październik);
n	 spotkanie	mikołajkowe	dla	dzieci	(grudzień);
n	 spotkanie	wigilijne	dla	seniorów	(grudzień);
n	 paczki	dla	mieszkańców	(członków)	Osiedla	będących	w	trudnej	sytu-

acji	materialnej,	w	podeszłym	wieku,	a	także	aktywnie	uczestniczącym	
w	życiu	spółdzielczym;

n	 dofinansowanie	uczestnictwa	naszych	mieszkańców	w	imprezach	
i	wyjazdach	organizowanych	przez	KSM;

n	 zakup	sprzętu	i	materiałów.

O	zamierzeniach	wykazanych	w	planie	na	2016	rok	są	Państwo	infor-
mowani	w	formie	ogłoszeń	wywieszanych	w	tablicach	informacyjnych,	
znajdujących	się	na	klatkach	schodowych.	Prosimy	o	uważne	czytanie	
zawartych	w	nich	informacji,	ponieważ	brak	zainteresowania	powoduje	
niepełne	wykorzystanie	oferty,	którą	Państwu	przedstawiamy.
Mamy	nadzieję,	że	zaplanowane	imprezy	oraz	inne	formy	działalności	

społeczno-kulturalnej	i	wolontariatu,	doprowadzą	do	zwiększenia	integracji	
mieszkańców	oraz	aktywności	członków	naszej	wspólnoty	w	zakresie	
uczestnictwa	w	życiu	Spółdzielni	i	interesowania	się	jej	problemami.

	*																*																*

Czas	mija	bardzo	szybko	i	ani	się	obejrzeliśmy	–	a	w	roku	bieżącym	
upływają	statutowe	terminy	kadencji	Rad	Osiedlowych.
Pragnę	tą	drogą	wyrazić	serdeczne	podziękowania	wszystkim	członkom	

ww.	organu	za	merytoryczny	wkład	w	podejmowane	uchwały,	strategie	
i	działania,	za	wielokrotnie	fachową	pomoc	i	radę,		której	przez		cztery	lata	
wielokrotnie	doświadczałem.

Kierownik Osiedla Ksm 
„Śródmieście” 
janusz  naleŚniK
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REaLizaCJa WniOSKÓW z zEbRania  
OSiEdLOWEgO „ŚRÓdMiEŚCiE”  

OdbyTEgO W dniU 27 LiSTOpada 2014 ROKU
Wniosek nr 1

– Rozszerzyć nadzór firmy porządkowej 
(np. Park Partner) na wszystkie osiedlowe 
parkingi (w tym podwórza) w celu uniknięcia 
nielegalnego parkowania przez osoby nie 
będące członkami KSM.

–  O b e c n i e  f i r m a  P a r k  P a r t -
ner sprawuje nadzór nad ruchem 
i parkowaniem pojazdów na większoś- 
ci nieruchomości w Osiedlu „Śródmieście”. Po 
przeanalizowaniu sytuacji związanej z parko-
waniem samochodów jedyną nieruchomością 
wykazującą potrzebę objęcia nadzoru przez 
ww. firmę jest podwórko przy ul. Plebiscy-
towej 38a-42b. 

Firma Park Partner objęła swoją działal-
nością przedmiotową nieruchomość w li-
stopadzie br.

Pozostałe budynki nieobjęte nadzorem 
zabezpieczone są zamykanymi bramami lub 
nie posiadają miejsc do parkowania przez co 
działanie firmy na tych nieruchomościach 
jest  bezzasadne.

Wniosek nr 2

– Usunięcie zagrożenia niebezpieczeństwa 
w ruchu drogowym w rejonie ulicy Plebi-
scytowej/Powstańców - dotyczy mieszkań-
ców-kierowców z ul. Plebiscytowej 38a-42b 
- polegające na: zmianie organizacji ruchu na 
ww. ulicy z dwukierunkowego na jednokie-
runkowy (z zablokowaniem ul. Jordana) oraz 
„dzikim parkingiem” przy firmie „NOMA”, 
w wyniku czego dochodzi do zagrożeń kolizji 
z powodu złej widoczności  i nieprzestrze-
gania przepisów drogowych.

Wniosek: zlikwidować wspomniany „dzi-
ki parking”.

– Katowicka Spółdzielnia  Mieszkaniowa 
w dniu 4.02.2015 r. pisemnie wystąpiła do 
władz miasta z prośbą o zajęcie stanowiska  
w sprawie wprowadzenia zmiany usytu-
owania gazonu kwiatowego i ławki przy 
wyjeździe z bramy budynku przy ul. Plebiscy-
towej 38a w Katowicach oraz zlikwidowania 
„dzikiego parkingu” przy firmie „NOMA 2” 
(ponieważ ich obecne usytuowanie ogranicza 
widoczność przy wyjeździe z posesji i pro-
wadzi do kolizji samochodowych).

W dniu 12.03.2015 r. do siedziby tutejszej 
Spółdzielni Pierwszy Wiceprezydent Miasta 
Katowice Krzysztof Mikuła skierował pismo 
(ZNAK:OZ-K.1510.27.2015.EW) informujące, 
że  gazon oraz ławka usytuowana przy wy-
jeździe z bramy budynku Plebiscytowa 38a 
są elementem kompozycji urbanistycznej 
zaprojektowanej dla tego obszaru i wyko-

nanej, po uprzednim przedłożeniu projektu 
do konsultacji społecznej. Z uwagi na brak 
głosów sprzeciwiających się lokalizacji ławki 
oraz gazonu w tym właśnie miejscu, nie ma 
możliwości ich likwidacji lub zmiany miejsca 
ich usytuowania.

Natomiast w sprawie powstałego nielegal-
nego miejsca parkowania w pobliżu firmy 
„NOMA 2” wyjaśnił, że miejsce to zostanie 
objęte dodatkowymi patrolami służb po-
rządkowych. 

Informacja zawierająca treść udzielonej 
odpowiedzi została przekazana do wiadomoś- 
ci wszystkim mieszkańców nieruchomości 
Plebiscytowa 38a-42b  w dniu 26.03.2015 r. 
za pośrednictwem tablicach ogłoszeniowych.

Wniosek nr 3

– Wniosek o zlikwidowanie ławki pod 
balkonem na ul. Kobylińskiego 2a, ponie-
waż zbierają się tam i rozsiadują bezdomni, 
zakłócając spokój i zanieczyszczając okolicę.

Wniosek o wystąpienie do władz/ służb 
miejskich w tej sprawie.

– Katowicka Spółdzielnia  Mieszkanio-
wa wystąpiła w dniu 4.02.2015 r. pisemnie 
wystąpiła do władz miasta z prośbą o zaję-
cie stanowiska  w sprawie likwidacji ławki 
przy ul. Kobylińskiego 2a (ponieważ osoby 
korzystające z przedmiotowej ławki zanie-
czyszczają teren przy budynku i zakłócają 
spokój mieszkańcom).

W dniu 12.03.2015 r. do siedziby tutejszej 
Spółdzielni Pierwszy Wiceprezydent Miasta 

Katowice Krzysztof Mikuła skierował pismo 
(ZNAK:OZ-K.1510.27.2015.EW) informujące, 
że  ławki usytuowane m. in. na ulicy Koby-
lińskiego 2a, są elementem kompozycji urba-
nistycznej zaprojektowanej dla tego obszaru 
i wykonanej, po uprzednim przedłożeniu 
projektu do konsultacji społecznej. Z uwagi 
na brak głosów sprzeciwiających się lokalizacji 
ławki w tym właśnie miejscu, nie ma możli-
wości jej usunięcia. Ponadto przeprowadzona 
kontrola nie wykazała zaśmiecania terenu 
wokół ławki ani innych aktów wandalizmu. 
Ewentualne przypadki zakłócania ciszy nocnej 
przez osoby gromadzące się w tym rejonie 
należy zgłaszać do służb porządkowych. 

Informacja zawierająca treść udzielonej 
odpowiedzi została przekazana do wiadomoś- 
ci wszystkim mieszkańców nieruchomości 
Kobylińskiego 2a  w dniu 26.03.2015 r. za 
pośrednictwem tablicy ogłoszeniowej.

Wniosek nr 4

– Zainstalowanie oświetlenia, dwóch 
ledowych reflektorów zbliżeniowych na 
podwórku Kobylińskiego-Reymonta-Wo-
jewódzka (włącznik automatyczny) w celu 
poprawy bezpieczeństwa.

– Wniosek zrealizowany.
W celu doświetlenia podwórka Kobyliń-

skiego-Reymonta-Wojewódzka na elewacji 
budynku przy ul. Kobylińskiego 2a Admi-
nistracja Osiedla w maju br. zamontowała  
oświetlenie typu LED.


