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

Zarząd Katowickiej Spółdzielni  Mieszkaniowej  

zawiadamia, że Zebranie Osiedlowe 

Osiedla sUPeRJedNOsTKa

odbędzie się we wtorek,1 grudnia 2015 r. 

o godz. 1600  w Gimnazjum nr 3 

przy ul. Sokolskiej 23 w Katowicach

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 fundu-
szem remontowym część „A” w ramach 
zakreślonych przez Walne Zgroma-
dzenie w uchwale, uszczegółowionej 
dla konkretnego roku, wieloletniej 
Strategii Ekonomicznej. Stawkę od-
pisu na tę część funduszu remonto-
wego w zakresie dotyczącym działań 
termomodernizacyjnych i moderni-
zacyjnych oraz działań energoosz-
czędnych uchwala Rada Nadzorcza 
Spółdzielni. Wysokość stawki doty-

cząca 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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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 Spra-
wy”, dostarczanego bez dodatkowych 
opłat członkom – mieszkańcom Spół-
dzielni. Praca kolegium redakcyj-
nego 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 SUpERJEdnOSTKa za ROK 2015
Działalność	Rady	Osiedla	oparta	jest	na	

paragrafie	102-104c	Statutu	Katowickiej	
Spółdzielni	Mieszkaniowej	oraz	Regula-

minie	Rady	Osiedla	KSM.
Rada	Osiedla	w	2015	roku	pracowała		w	nastę-

pującym	składzie:
1.	 Lech	MALINOWSKI	–	Przewodniczący	

Rady	Osiedla,
2. Andrzej	TWARDOWSKI	–	Zastępca	Prze-

wodniczącego	RO,	Przewodniczący	Komisji	
Techniczno-Ekonomicznej,

3. Elfryda	MARCINKOWSKA	–	Sekretarz	
RO,	Przewodnicząca	Komisji	Społeczno-
-Kulturalnej,

 Członkowie	Rady	Osiedla:
4. Ewa	KubIS,
5.	 Paweł	GRIMLOWSKI,
6.	 Zbigniew	KOT,
7. Erwin	SOWA.
W	roku	sprawozdawczym	2015	(dane	na	30	

listopada	br.),	Rada	Osiedla	odbyła	10	posiedzeń	
plenarnych,	na	których	omawiano	najistotniejsze	
sprawy	i	problemy	Osiedla.	Szczególną	uwagę	
poświęcono	zaleceniom	z	przeglądów	okresowych	
budynku	Superjednostka.
W	 sumie	 na	 posiedzeniach	 plenarnych	

RO	 opracowano	 i	 podjęto	 23	 uchwały	 
oraz	4	wnioski	dotyczące	ważnych	spraw	Osiedla.	
Obejmowały	między	innymi:

n	 sprawy	bieżące	eksploatacji	i	konserwacji	
urządzeń	będących	na	wyposażeniu	osiedla,

n	 koszty	planowanych	remontów	bieżących	
i	długoterminowych,

n	 opiniowanie	wniosków	na	najem	lokali	użytko-
wych,	ustalanie	wysokości	opłaty	czynszowej,

n	 opiniowanie	wniosków	na	dzierżawę	po-
wierzchni	dachu	pod	reklamy	świetlne,	usta-
lanie	wysokości	opłaty	za	dzierżawę,

n	 rzeczowo-finansowe	ustalenia	związane	z	dzia-
łalnością	społeczno-kulturalną,

n	 pomoc	osobom	w	trudnej	sytuacji	życiowej,
n	 prowadzenie	rozmów	z	dłużnikami,
n	 rozwiązywanie	sporów	sąsiedzkich,
n	 stały	nadzór	nad	finansami	Osiedla,
n	 organizacja	parkingu	i	analiza	kosztów	zwią-

zanych	z	jego	funkcjonowaniem,
n	 nadzór	nad	wykonaniem	monitoringu	w	bu-

dynku,
n	 ustalenie	wysokości	stawki	eksploatacyjnej	

za	lokale	mieszkalne	i	użytkowe,
n	 przyjęcie	planu	rzeczowo-finansowego	re-

montów	Osiedla	na	rok	2015,
n	 przyjęcie	planu	działalności	społeczno-kultu-

ralnej	na	rok	2015,
n	 przyjęcie	założeń	ekonomiczno-gospodarczych	

na	rok	2015.
W	składzie	Rady	Osiedla	działają	dwie	komisje:

n Komisja	Techniczno-Ekonomiczna,	prze-
wodniczący:	Andrzej	Twardowski

n Komisja	Społeczno-Kulturalna,	przewod-
nicząca:	Elfryda	Marcinkowska

Komisja	Techniczno-Ekonomiczna	odbyła	
6	posiedzeń,	na	których	omawiane	były	nastę-
pujące	tematy:
n	 analiza	 i	 przyjęcie	 planu	 remontów	 na	

rok	2015,
n	 analiza	 i	przyjęcie	planu	eksploatacji	na	

rok	2015,
n	 wybór	w	drodze	przetargów	firm	wykonują-

cych	roboty	remontowo-budowlane	na	terenie	
Osiedla	realizowane	zgodnie	z	przyjętym	
planem	remontów,

n	 bieżący	monitoring	zaawansowania	prac	re-
montowych	ujętych	w	planie	remontów,

n	 przygotowanie		budynku	i	terenu	do	okre-
su	zimowego,

n	 cykliczne	spotkania	z	inspektorem	nadzoru	
i	kierownikiem	firmy	wykonującej	remont	
drogi	Śródmiejskiej.

Komisja	uczestniczyła	w	odbiorach	robót	wy-
konywanych	na	terenie	naszego	Osiedla.
Członkowie	komisji	aktywnie	uczestniczyli	

w	okresowych	przeglądach	stanu	technicznego	
budynku	i	jego	otoczenia,	w	tym:
n	 przegląd	wiosenny,
n	 przegląd	jesienny.
Były	to	tematy	priorytetowe	ze	względu	na	

bezpieczeństwo	mieszkańców	oraz	zabezpieczenie	
podstawowych	warunków	życia.	Dlatego	przy	
opracowaniu	planów	i	założeń	ekonomicznych	
Rada	Osiedla	skupiła	się	na	zabezpieczeniu	środ-
ków	na	te	cele.
Członkowie	Komisji	aktywnie	uczestniczyli	we	

wszystkich	działaniach	podejmowanych	przez	Ad-
ministrację,	a	dotyczących	prawidłowego	funkcjo-
nowania	urządzeń	technicznych	naszego	budynku.
Działalność	społeczno-kulturalną	koordynowała	

Komisja	Społeczno-Kulturalna,	która	odbyła	
5	posiedzeń.	W	ramach	swoich	działań	podjęła	
następujące	inicjatywy:
n	 niesienie	pomocy	osobom	w	trudnej	sytuacji	

życiowej,	
n	 opiniowanie	wyjazdów	rekreacyjno-tury-

stycznych		i	imprez		kulturalno-oświatowych	
organizowanych	przez	Administrację	Osiedla,

n	 analizowanie	kosztów	i	wpływów	z		działal-
ności	społeczno-kulturalnej.

Nasi	mieszkańcy	uczestniczyli	w	imprezach	
organizowanych	przez	Dział	Społeczno-Kulturalny	
KSM	oraz	w	imprezach	kulturalnych	organizowa-
nych	staraniem	Administracji.
Członkowie	poszczególnych	komisji	aktywnie	

uczestniczyli	w	przeglądach	zasobów	Osiedla	pod	
kątem	oceny	ich	stanu	technicznego	i	typowania	
do	bieżących	remontów,	a	także	w	procedurach	
wyboru	wykonawców	robót	remontowych	oraz	
w	odbiorach	końcowych	wykonanych.	
Rada	Osiedla	z	satysfakcją	odnotowuje	doko-

nujące	się,	pozytywne	zmiany	w	funkcjonowaniu	
i	wyglądzie	zasobów	Osiedla.	Rada	Osiedla	do-
strzega	również	sprawy	i	problemy,	na	których	
powinna	skupić	się	nasza	uwaga	w	latach	następ-
nych.	Do	takich	węzłowych	problemów	–	w	oce-
nie	Rady	–	urasta	obecnie	kwestia		przebudowy	
odcinka	Rondo-Rynek	i	zakończenia	budowy	ulicy	
Śródmiejskiej	wzdłuż	wschodniej	granicy	budynku,	
która	ma	mieć	miejsce	w	końcu	bieżącego	roku.	
	Rada	Osiedla	w	ramach	swoich	kompetencji	

analizuje	zaległości	czynszowe	członków	KSM	
naszego	Osiedla.	Jest	to	sprawa		ważna	i	delikatna.	

W	trakcie	2015	roku	przeprowadzono	szereg		roz-
mów	z	osobami	zalegającymi	z	opłatami.	W	wielu	
przypadkach	rozmowy	te	podziałały	dyscyplinu-
jąco.	Są	jednak	tacy	pośród	mieszkańców,	którzy	
ignorują	zarówno	regularne	opłacanie	czynszu,	jak	
i	zaproszenia	do	rozmowy	na	forum	Rady.	Osoby	
te	wzywane	są	na	posiedzenia	Zarządu,	a	w	skraj-
nych	przypadkach	Rady	Nadzorczej	Spółdzielni.	
RO	jednomyślnie	podkreśla		dobrą	i	rzeczową		

współpracę	z	Administracją	Osiedla	i	Zarządem	
KSM,	który	w	miarę	posiadanych	możliwości	
z	dużą	życzliwością	odnosił	się	do	wniosków	
i	sugestii	Rady	w	zakresie	podejmowania	różnych	
wniosków,	prac,	działań	i	decyzji	mających	na	celu	
polepszenie	sytuacji	Osiedla	i	jego	mieszkańców.
Rada	docenia	i	wyraża	uznanie	dla	pracowników	

Administracji	za	ich	wkład	pracy	na	rzecz	Osiedla,	
w	tym	zwłaszcza	dodatkowy	wysiłek	związany	
z	bieżącym	reagowaniem	na	dynamicznie	zmie-
niającą	się	sytuację	przy	robotach	budowlanych	
związanych	z	realizacją	inwestycji	„Przebudowa 
układu drogowego, placów publicznych, torowiska 
tramwajowego oraz infrastruktury technicznej 
w strefie Rondo – Rynek – Etap II”	.	W	szczegól-
ności	zaangażowanie	w	rozwiązywanie	problemów	
generowanych	przez	budowę	drogi	Śródmiejskiej,	
organizację	i	funkcjonowanie	parkingu,	w	tym	
stanowczą	postawę	względem	Urzędu		Miasta	
w	sprawie	zabiegania	o	montaż	nowego	systemu	
dostępu	do	Osiedla	na	koszt	inwestora	budowy	
drogi	Śródmiejskiej	i	w	pozostałych	kluczowych	
kwestiach	związanych	z	przedmiotową	inwesty-
cją,	a	także	nadzór	nad	pracą	ochrony	budynku	
ze	szczególnym	uwzględnieniem	funkcjonowa-
nia	monitoringu.
			W	dniu	8	marca	2011	r.	w	związku	z	upływem	

4-letniej	kadencji	Rady	Osiedla	odbyło	się	zebranie	
Grupy	Członkowskiej	Osiedla	Superjednostka,	na	
którym	została	wybrana	nowa	Rada	na	czteroletnią	
kadencję	na	lata	2011–2015.	
W	tym	okresie	Rada	Osiedla	odbyła	57	po-

siedzeń	 plenarnych	 na	 których	 uchwalono	
141	uchwał.
W	sprawozdaniach	rocznych	Rada	Osiedla	

przedstawiała	szczegółowe	informacje	ze	swo-
jej	działalności.
Kończąc	swą	4-letnią	kadencję	pragnę	podzię-

kować	wszystkim	Członkom	Rady	Osiedla	za	
aktywny	udział	w	pracach	na	rzecz	mieszkańców	
naszego	Osiedla.
Proszę	o	przyjęcie	sprawozdania	za	rok	2015	

i	za	całą	4-letnią	kadencję.
Z	poważaniem	

Przewodniczący Rady  Osiedla
Lech MaLinOwski



  10                                                                        WSPÓLNE SPRAWY OSIEDLA SUPERJEDNOSTKA

SpRaWOzdaniE adMiniSTRaCJi OSiEdLa „SUpERJEdnOSTKa” 
z dziaŁaLnOŚCi gOSpOdaRCzEJ i SpOŁECznO-KULTURaLnEJ 

za 10 MiESięCY 2015 R. ŁĄCzniE z pRzEWidYWanYM  
WYKOnaniEM za CaŁY ROK KaLEndaRzOWY

 SZANOWNI		PAŃSTWO!

Katowicka	Spółdzielnia	Mieszkaniowa,	
Administracja	Osiedla	Superjednostka	
realizuje	swoje	zadania	w	oparciu	o	Prawo	

Spółdzielcze,	Ustawę	o	Spółdzielniach	Miesz-
kaniowych	oraz	Statut	Katowickiej	Spółdziel-
ni	Mieszkaniowej.
Niniejszym	przedstawiamy	sprawozdanie	z	dzia-

łalności	administracyjno-gospodarczej	Osiedla	
w	oparciu	o	wykonanie	rzeczowo-finansowe	za	
10	miesięcy		roku	2015	z	prognozą	na	31.12.2015	
r.,	którego	zasięg	i	zakres	działania	charakte-
ryzują	syntetyczne	dane	liczbowe	obrazujące	
realizację	zadań.

Administracja	sprawuje	bezpośredni	zarząd			
powierzonym	jej		majątkiem,	który	stanowi:

n	 jeden		piętnastopiętrowy	budynek	z	763	miesz-
kaniami	o	powierzchni	33.652	m2	p.	u.,

n 175	wbudowanych	garaży	zlokalizowanych	
w	 podziemiach	 budynku	 o	 powierzchni	 
3.090	m2	p.	u.

n 28	wbudowanych	lokali	użytkowych	o	łącz-
nej	powierzchni	użytkowej	960	m2.	W		tym	
18	lokali	na	najem	i	6	lokali		posiadających	
spółdzielcze	własnościowe	prawo	do	lokalu,	
4	lokale	własne	spółdzielni,	oraz	1	kiosk	wol-
nostojący.

n	 przy	budynku	wyznaczono	122	miejsca	pos- 
tojowe,	w	tym	6	miejsc	dla	osób	niepełno-
sprawnych.

	 Całkowita	 powierzchnia	 działki	 grunto-
wej	Osiedla	Superjednostka	KSM	wynosi	 
11.151	m2.  

Dla	bezpiecznego	zamieszkiwania	budynek	
wyposażony	jest	w:

1.	 system	automatycznego	oddymiania	budyn-
ków,

2.	 36	szt.		drzwi	ppoż.	o	odporności	ogniowej	
EI-30	i	monitoring	ppoż.,	

3.	 system	oświetlenia	awaryjnego	dróg	ewaku-
acyjnych	w	przypadku	braku	zasilania	ener-
getycznego,

4.	 detektory	typu	Expert/G		sygnalizujące	nie-
szczelności	instalacji	gazowej	na	piętrze	tech-
nicznym	oraz	w	tunelu	instalacyjnym,	

5.	 12	szt.	dźwigów	osobowych	po	4	szt.	dla	
każdego	segmentu	w	tym	po	2	dźwigi	oso-
bowo-towarowe	w	segmencie

6.	 instalację	hydrantową	tzw.	„mokrą”	-				piony	
Ø	80,	

7.	 monitoring	powierzchni	wspólnych	składający	
się	z	26	kamer	zewnętrznych	i	wewnętrznych		
z	rejestratorem	obrazu.

Administracja	Osiedla	Superjednostka	w	2015	
roku	pracowała	w	6-osobowym	składzie	(w	tym	
kierownik,	2	konserwatorów	i	3	pracowników	
administracyjnych).	

Na	rzecz	Osiedla,	na	podstawie	zawartych	
umów,		świadczone	są	usługi	wykonywane	przez	
podmioty	zewnętrzne.

n	Firma	Ser	-	Mont	-	Dźwig	-	od	roku	1990	
prowadzi	stałą	konserwację	dźwigów	osobowych	
i	wykonuje	naprawy,	remonty	lub	inne	prace	
dotyczące		dźwigów	na	podstawie	umów	i	zleceń,
n	Firma	Eltex	od	roku	2001	wykonuje	kon-

serwację	i	naprawy	instalacji	elektrycznej	oraz	
osprzętu	instalacji	elektrycznej	na	podstawie	od-
rębnych	zleceń	lub	umów.
n	biuro	Ochrony	„Jackil”	od	roku	1998	spra-

wuje	ochronę	i	dozorowanie		budynku	miesz-
kalnego	oraz	zabezpieczenie	i	nadzorowanie	
prawidłowego		parkowania	samochodów	na	terenie	
naszej	nieruchomości.
n	Usługi	czystościowo	porządkowe	w	wewnątrz	

budynku		oraz	na	zewnątrz,	tj.	utrzymanie	w	czys- 
tości	terenów	zielonych,	dróg	oraz	chodników	
a	także	dostarczanie	mieszkańcom	wszelkiej	we-
wnętrznej	korespondencji	świadczą	firmy:
–	Przedsiębiorstwo	Wielobranżowe		„TEL-

buD”	od	roku	2002	(obsługa	klatek		24,	26,	28,	
30,	32)	od	listopada	2014	br.	również	klatek	16,	
18,	20,	22	
–	firma		MPGK	zgodnie		z		zawartą	umową,	

świadczy	usługi	wywozu	nieczystości	stałych	
i	wielkogabarytowych.
n	Firma	„Gaz-Kom”	z	Dąbrowy	Górniczej	

zgodnie	z	prawem	budowlanym,	na	podstawie	za-
wartej	umowy,	wykonuje	okresową	kontrolę	stanu	
technicznego	sprawności	przewodów	kominowych	
w	lokalach	mieszkalnych	i	niemieszkalnych	oraz	
usuwa	zanieczyszczenia	w	przewodach	komi-
nowych.

Zasadnicze	zadania,	będące	przedmiotem		na-
szego	działania	w	2015	roku,	były	ujęte	w	planie	
gospodarczo-finansowym	i	działalności	społecz-
no-kulturalnej	Osiedla	przyjętym	przez	Zebranie	
Osiedlowe		w	dniu		17	grudnia	2014	r.,	a	następnie	
przez	Radę	Osiedla.	Rada	Nadzorcza	zatwierdzi-
ła	plan	Osiedla	jako	element	Zbiorczego	Planu	
działalności	gospodarczej	i	społeczno-kulturalnej	
KSM	na	rok	2015.
Realizując	przyjęte	założenia		zmierzamy		do	

utrzymania	i	stałej		poprawy	stanu	technicznego	
budynku	i	prawidłowej	obsługi	eksploatacyjnej.

I.	DZIAŁALNOŚĆ	EKSPLOATACYJNA

Na	większość	ponoszonych	kosztów	eksploatacji	
Spółdzielnia,	Administracja	i	Rada	Osiedla	nie	
mają	wpływu.	O	ich	wysokości	przesądzają	ceny,	
o	których	decydują	między	innymi	władze	samo-
rządowe	oraz	monopolistyczne	przedsiębiorstwa	
świadczące	usługi,	a	także	zakres	realizowanych	
usług,	ilość	zużywanych	mediów	oraz	wielkość	
zarządzanych	nieruchomości	i	obiektów.

Nie	mamy		wpływu	m.	in.	na:

l		 wysokość	cen	energii	elektrycznej,	ciepła,	
wody,	odprowadzenia	ścieków	komunalnych,

l			wysokość	podatków	i	opłat	na	rzecz	Urzędu	
Miejskiego	(gminy),	w	tym	–	za	wieczyste	
użytkowanie	gruntów	i	podatku	od	nierucho-
mości,

l		 ceny	wywozu	nieczystości,
l		 wysokość	opłat	bankowych,
l			wysokość	podatków	i	innych	obligatoryjnych	

obciążeń,	jak	np.	CIT,	VAT,	PFRON	i	innych.

Administracja	na	bieżąco	wykonuje	wiele	róż-
nego		rodzaju	czynności,	których	celem	jest	prawi-
dłowe	funkcjonowanie	budynku	i	zarządzanie	nim,	
a	zwłaszcza	utrzymanie	stanu		nieruchomości	na	
właściwym	poziomie		technicznym		i	estetycznym.	

n			ogółem	zarejestrowano	i	udzielono	odpowie-
dzi	na	786	pism	(stan	na	dzień	30.10.2015	
r.),	w	tym	wydano	30	warunków	remontu	
mieszkań,	inne	dotyczyły	głównie	spostrzeżeń	
na	temat	warunków	zamieszkiwania	w	nieru-
chomości,	prowadzonych	prac	remontowych,	
występujących	awarii,	zmian	meldunkowych,	
wniosków	o	wynajem	lokali,	komórek	go-
spodarczych,	korespondencji	z	instytucjami	
zewnętrznymi	itp.,

n	 zarejestrowano	131	zgłoszeń	(stan	na	dzień	
30.10.2015	r.)	od	mieszkańców	dotyczących	
awarii.	Były	to	głównie	usterki	instalacji	
elektrycznej,	instalacji	kanalizacyjnej,	awarie	
ślusarskie	i	murarskie,	występujące	zarówno	
w	mieszkaniach,	w	pomieszczeniach	ogólnego	
użytku,	jak	również	na	terenach	zewnętrznych	
nieruchomości,	zarejestrowano	43	zgłoszenia	
dotyczące	usterek	na	dźwigach.	Należy	pod-
kreślić,	że	większość	niesprawności	została	
usunięta	w	dniu	zgłoszenia,

n		 prowadzono	podręczny	„magazynek”	osie-
dlowy	(przyjmowano	na	stan	ewidencyjny	
i	wydawano	materiały)	w	tym	prowadzo-
no	szczegółową	ewidencję	rozliczeniową	
i	inwentaryzacyjną	–	zgodnie	z	przyjętymi	
w	KSM	zasadami,

n	 na	bieżąco	uzupełniano	i	korygowano	spisy	
mieszkańców	w	poszczególnych	segmentach,

n	 co	miesiąc	pracownicy	Administracji	uczest-
niczyli	w	odczytach	liczników	energii	elek-
trycznej	i	wody,	

n		 prowadzono	bieżącą	kontrolę	prawidłowości	
pracy	zainstalowanych	urządzeń	pomiarowych	
oraz	prowadzono	związaną	z	tym	ewidencję.	
W	przypadkach	ujawnienia	nieprawidłowości		
interweniowano	do	właściwych	służb.

n	 zgodnie	z	ustawą	o	zmianie	ustawy	o	utrzy-
maniu	porządku	i	czystości		w	gminach	oraz	
niektórych	 innych	ustaw	(Ustawa	z	dnia	
1.07.2011	Dz.	U.	2011	nr	152	poz.	897),	
która	weszła	w	życie	z	dniem	1.07.2013	r.,	
Administracja	zajmowała	się	prowadzeniem	
ewidencji	ilości	osób	zamieszkałych	w	danym	
lokalu	(w	oparciu	o	złożone	przez	mieszkań-
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ców	oświadczenia)	i	przekazywanie	danych	
do	działu	ewidencji	opłat	za	lokale.	Ponadto	
w	przedmiotowym	zakresie	prowadzono	także	
korespondencję	z	mieszkańcami.	W	sumie	
zarejestrowano	i	zweryfikowano	zamieszki-
wanie	60	osób,

n	 przejęto		(protokołem	zdawczo-odbiorczym)	
na	podstawie	wypowiedzenia	umowy	najmu	
przez	najemcę	pięć	lokali	użytkowych,	jedną		
komórkę	gospodarczą,	

n	 prowadzono	korespondencję	z	firmami	ubez-
pieczeniowymi	dot.	ustalania	odpowiedzialnoś- 
ci	oraz	wypłatę	odszkodowania	przez	firmy	
ubezpieczeniowe		z	tytułu	powstałych	szkód	
(głównie	zalań)	w	lokalach	mieszkalnych	
i	użytkowych		oraz		w	pomieszczeniach	wspól-
nego	użytku.	W	sumie	potwierdzono	szkody	
i	udzielono	odpowiedzi	w	30	sprawach	(stan	
na	dzień	30.10.2015	r.),

n	 na	bieżąco	monitorowano	jakość	wykonywa-
nych		usług	na	rzecz	Spółdzielni	w	zakresie:	
bieżącego	sprzątania,	pielęgnacji	terenów	
zielonych,	ochrony	budynku	i	monitoringu	
oraz	dostarczanego	do	mieszkań	sygnału	tv	
(pakiet	podstawowy),	

n	 stale	kontrolowano	stan	odśnieżenia	dróg	
i	chodników,	zjazdów	do	tuneli	oraz	stopnia	
zaśnieżenia	dachu	budynku	w	czasie	trwa-
nia	tzw.	„akcji	zima”	w	celu	zapewnienia	
bezpieczeństwa	i	komfortu	zamieszkiwania	
w	nieruchomości,

n	 w	przedmiocie	budowy	drogi	Śródmiejskiej, 
począwszy	od	marca	2013	r.	i	przez		lata	2014	
i	2015	do	nadal,	cyklicznie	spotykano	się	w	zes- 
połach	roboczych,	w	których	uczestniczyli	
przedstawiciele	Zarządu	i	Administracji	Osie-
dla,	Rady	Osiedla	oraz	Pełnomocnik	Prezyden-
ta	Miasta	i	przedstawiciele	firmy	wykonującej	
prace.	Spotkania	miały	na	celu	uzgodnienia	
w	zakresie:	organizacji	ruchu,	bezpieczeństwa,	
harmonogramu	robot,	bieżącego	informowania	
o	zaawansowaniu	prac,	modernizacji	systemu	
wjazdów	i	wyjazdów,	odczyszczenia	elewacji,	
wymiany	okien	w	mieszkaniach	po	stronie	
wschodniej,	odgrodzenia	terenu	od	drogi	
Śródmiejskiej.	W	wyniku	przeprowadzonej	
sondy	wśród	mieszkańców	zwyciężyła	opcja	
nasadzenia	zieleni	w	donicach,	co	zostało	
wykonane.	Wykonano	naprawę	odwodnienia	
liniowego	po	stronie	wschodniej	parkingu	
i	modernizację	systemu	wjazdu	i	wyjazdu	 
(w	miesiącu	listopadzie).	Było	i	jest	nadal	
prowadzone	stałe	monitorowanie	przebie-
gu	robót	i	związane	z	tym		przedstawianie	
stanowiska	oraz	oczekiwań	w	stosunku	do	
inwestora	ze	strony	władz	spółdzielni	repre-
zentujących	interesy	mieszkańców.	Treść	
pisma	z	dnia	6.10.2015,	jakie	otrzymaliśmy	
od	wiceprezydenta	Sobuli	w	przedmiocie	
realizacji	uwag	i	wniosków,	zamieszczamy	
na	końcu	niniejszego	sprawozdania,

n	 zlecono	firmie	Gramat-Bis	sp.	z	o.	o		z	siedzibą	
w	Katowicach		-	zgodnie	z	zarządzeniem	nr	
131/2015	Prezydenta	Miasta	Katowice	z	dnia	
20.03.2015	r.	-	przeprowadzenie	w	okresie	od	
20.04	do	11.05.br	wiosennej	oraz	od	21.09	do	
12.10.br. jesiennej	kompleksowej	akcji	od-
szczurzania,

n	 nadzorowano	firmy	w	zakresie	prawidłowego	
przebiegu	kontroli	wynikających	z	ustawy		
prawo	budowlane	(tj.	przeglądy	kominiarskie	
i	gazowe),	a	także	prowadzono	korespondencję	
z	mieszkańcami	w	tym	zakresie,

n	 na	bieżąco	współpracowano	ze	Strażą	Miejską	
i	Policją	w	zakresie	zapewnienia	bezpieczeń-
stwa	zamieszkiwania	na	terenie	nieruchomości	
oraz	parkowania	pojazdów,

n	 uczestniczono	w	kontrolach	przeprowadzanych	
przez	Państwowy	Powiatowy	Inspektorat	Sa-
nitarny	w	Katowicach	oraz	Powiatowy	Inspek-
torat	Nadzoru	Budowlanego	w	Katowicach

n	 na	bieżąco	współpracowano	z	Radą	Osiedla	
Superjednostka	we	wspólnym	podejmowaniu	
zadań	i	rozwiązywaniu	problemów	Osiedla,	
w	tym	również	konfliktów	sąsiedzkich	na	
zasadzie	mediacji.	Prowadzono	odbiory	tech-
niczne	robót	remontowych,

n	 prowadzono,	zgodnie	z	wymogami	prawa	bu-
dowlanego,	dokumentację	techniczną	i	książ-
ki	obiektów,

n	 uczestniczono		przetargach	mających	na	celu	
wyłonienie	wykonawcy	na	przeprowadzenie	
robót	remontowych	wynikających	z	przyjętego	
planu	remontów,

n	 na	bieżąco	nadzorowano	jakość	wykonywa-
nych	usług	na	rzecz	Spółdzielni	przez	firmy	
zewnętrzne,	przekazywano	protokolarnie	fron-
ty	robót,	a	po	ich	zakończeniu	dokonywano	
komisyjnych	odbiorów	technicznych,	

n	 na	bieżąco	monitorowano	stan	techniczny	
budynku,	obiektów	małej	architektury	i	este-
tyki	otoczenia,

n	 przygotowywano	zlecenia	firmom	zewnętrz-
nym	na	wykonanie	robót	awaryjnych	i	wy-
nikających	z	bieżącej	eksploatacji	w	ilości	 
24	szt.	(stan	na	dzień	30.10.2015	r.),

n	 wystawiano	faktury	za	zużyte	media	najemcom	
lokali	użytkowych	oraz	firmom	świadczącym	
usługi	na	zlecenie	Spółdzielni	118	szt.	(stan	
na	dzień	30.10.2015	r.),

n	 prowadzono	dokumentację	i	korespondencję	
związaną	z	dzierżawą	tablic	reklamowych	
i	najmem	połaci	dachowej	pod	reklamy,

n	 analizowano	i	kontrolowano	zużycie	energii	
elektrycznej	i	wody	w	budynku,	oraz	do-
konywano	analizy	kosztów	wywozu	śmieci	
i	rupieciarni,

n	 wydawano	i	weryfikowano	identyfikatory	
mieszkańcom	budynku,	uprawniające	do	par-
kowania	na	terenie	nieruchomości,

n	 pośredniczono	w	załatwianiu	spraw	związa-
nych	z	uzyskaniem	przez	osoby	posiadające	

niskie	dochody	dodatków	mieszkaniowych	
(z	Miejskiego	Ośrodka	Pomocy	Społecz-
nej).	Taką	pomoc	w	roku	bieżącym	uzyskała	 
1	osoba,	a	w	sumie		pomocą	objętych	jest		17,

n	 uczestniczono	w	podpisywaniu	aktów	notarial-
nych	zawartych	w	związku	z	przekształcaniem		
spółdzielczych	praw	do	lokalu	w	odrębną	
własność.	Dotyczyło	to	4	lokali	mieszkalnych	
i	1	lokalu	użytkowego.

Na	pokrycie	kosztów	eksploatacji	Osiedla	
w	 roku	2015	dysponowalibyśmy	 -	przy	 zu-
pełnym	braku	zaległości	w	opłatach	-	kwotą	 
2.558.380	zł	(będącej	sumą		wszystkich	naliczeń	
z	lokali	mieszkalnych,	użytkowych,	garaży,	reklam	
oraz	salda	na	rok	2015).																															

Została	ona	wydatkowana	w	następujący	sposób.             

1.	 Koszt	energii	elektrycznej	(oświetlenie	klatek	
i	korytarzy,	tuneli	garażowych,	oświetlenie	
podcieni	i		energia	zużyta	przez	dźwigi	)	

205.900	zł
2.	 Zużycie	wody	w	lokalach	mieszkalnych	z	od-

prowadzeniem	ścieków	 														613.160	zł
3.	 Wywóz	nieczystości	stałych	i		wielkogabary-

towych	 	 														197.140	zł
4.	 Inne	koszty	utrzymania	budynków,	w	tym;	

(prowizje	bankowe,	opłaty	abonamentowe,	
koszty	dewastacji,	PFRON)												196.090	zł

5.	 Opłata	za	wieczyste	użytkowników	gruntów	
18.640	zł

6.	 Usługi	obce	-	remonty		dot.	lokali	użytkowych	
i	garaży	nie	należących	do	mieszkańców

 0	zł
7.	 Podatek	od	nieruchomości															39.860	zł
8.	 Ubezpieczenie	rzeczowe	budynków	

14.760	zł
9.	 Roczna	kontrola	kominiarska	w	tym	czysz-

czenie	przewodów	kominowych	i	wentylacyj-
nych	 	 																																13.000	zł

10.	Kontrola	roczna		obiektów	i	budynków	miesz-
kalnych	 	 																18.540	zł

11.	Kontrola	instalacji	gazowej	z	usunięciem	
wszystkich	nieszczelności																32.780	zł

12.	Pielęgnacja	zieleni,		odśnieżanie	 		3.180	zł
13.	Ochrona	ppoż.	budynków															27.580	zł
14.	Usługi	Serwisu	Technicznego	 50.180	zł
15.	Usługi	dozoru	mienia	 														258.570	zł
16.	Dezynfekcja,	dezynsekcja,	deratyzacja	

2.380	zł
17.	Płace	konserwatorów	z	narzutami	 72.940	zł
18.	Koszty	obsługi		Osiedla,	w	tym:	płace	pracow-

ników,	koszty	RO,	opłaty	telekomunikacyjne,	
koszty	BHP,	koszty	pomieszczeń	administra-
cyjnych,	koszty	transportu														363.300	zł

19.	Konserwacja	i	dostawa	sygnału	RTV
 29.320	zł
20.	Konserwacja	dźwigów	 																79.470	zł
21.	Usługi	gospodarzy	 																93.520	zł
22.	Okresowe	odczyty	wody	 																		5.950	zł
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23.	Materiały	eksploatacyjne,	np.:	żarówki,	świe-
tlówki,	automaty		zmierzchowe,	zawory	ku-
lowe,	zamki,	klosze,	oprawy	oświetleniowe,	
klamki,	samozamykacze,	farby	olejne	oraz	inne		
materiały	związane	z	eksploatacja	i	bieżącym	
utrzymaniem	budynku	 																24.530	zł

  Razem	koszty	eksploatacji	*					2.360.790	zł

*  wartość prognozowana na koniec roku  tj. na 
dzień 31.12.2015 r.

Zaległości	w	opłatach	czynszowych

Zadłużenie	członków	wobec	Spółdzielni	z	tytułu	
niewnoszenia	lub	opóźnionego	uiszczania		opłat,	
wzrosło	w	stosunku	do	porównywalnego	okresu	
roku,		tj.	do	listopada	2014	r.	0,74%	i	wynosi				
na	dzień		31.10.2015	r.	290.590,00	zł,	łącznie	za	
wszystkie	typy	lokali.	W	tym:

n	 mieszkania	 	 									228.450,00	zł
n	 lokale	użytkowe	i	reklamy									56.660,00	zł 
n	 garaże	 	 													5.480,00	zł

Przewidujemy,	iż	zadłużenie	mieszkańców	za	
lokale	mieszkalne	może	wynieść	na	koniec	roku	
2015	–	216.500	zł.	W	przeliczeniu	na	statystycz-
ne	mieszkanie	w	osiedlu	wysokość	zadłużenia	
w	opłatach	wyniesie	średnio	284	zł	na		mieszkanie.
W	roku	sprawozdawczym	odbyły	się	4		zebra-

nia	(dane	do	30.10.2015	r.),	na	które	zaproszono	
19 osób.	54	osobom	niewnoszącym	w	terminie	
opłaty,	po	uprzednim	upomnieniu,	zablokowano	
karty	magnetyczne	upoważniające	do	wjazdu	na	
teren	Osiedla.	W		wyniku	tych	działań	na	poczet	
zadłużenia	została	wpłacona	kwota	w	wysokości	
20.040	zł.
Rozpatrywano	nie	tylko	możliwości	poprawy	

sytuacji	na	tym	odcinku	oraz	formy	mobilizo-
wania	dłużników	do	zapłaty,	ale	też	możliwości	
pomocy	najuboższym	(np.	pomoc	w	załatwianiu	
dokumentacji	niezbędnej	do	ubiegania	się	o	tzw.	
„dodatek	mieszkaniowy”).	W	stosunku	do	dłuż-
ników	prowadzi	się	postępowania	windykacyj-
ne,	a	ponadto	osoby,	które	notorycznie	zalegają	
z	opłatami,	kieruje	się	na	rozmowy	do	Zarządu	
i	Rady	Nadzorczej	KSM,	kierowane	są	wnioski	
o	dalsze	postępowanie	w	celu	pozbawienia	ich	
członkostwa	Spółdzielni,	a	w	dalszej	kolejności		
do	pozbawienia	tytułu	prawnego	do	lokalu.	
Niestety	zaległości	w	opłatach	znacznie	ogra-

niczają	rzeczywistą	wielkość	zgromadzonych	
środków	finansowych,	wynikającą	z	hipotetycz-
nej	sumy	terminowo	wnoszonych	przez	naszych	
mieszkańców	comiesięcznych	opłat,	która	stanowi	
główne	ograniczenie	wielkości	podejmowanych	
zadań	eksploatacyjno-remontowych.	
W	tym	miejscu	przypominamy,	iż	zgodnie	ze	

Statutem	KSM	art.	49	ust.3		„członek obowiązany 
jest uiszczać opłaty bez wezwania, z góry do 20 
dnia każdego miesiąca. Przez datę zapłaty rozumie 

się datę wpływu pieniędzy do kasy Spółdzielni lub 
na jej rachunek bankowy.”

Pożytki

Pożytki	i	inne	dochody	z	nieruchomości	wspól-
nej	służą	pokrywaniu	wydatków	związanych	z	jej	
eksploatacją	i	utrzymaniem.	W		roku	sprawoz-
dawczym	pożytki	w	wysokości	104.470	zł	uzy-
skane	z	dzierżawy	dachu		pod	reklamy	i	z	czynszu	
wnoszonego	za	tablice	reklamowe,	dzierżawy	
pomieszczeń	gospodarczych,	zostały	wykorzystane	
zgodnie	z	uchwałą	Rady	Osiedla	na	częściowe		
pokrycie	kosztów	ochrony	budynku	oraz	innych	
kosztów	eksploatacji.

Koszty	c.	o.

Koszty	za	zużyte	ciepło	w	sezonie	grzewczym	
2014/2015	wyniosły	781.220	zł.	Były	one	niższe		
niż	w	sezonie	grzewczym		2013/2014	o	6,73%, 
przewidywane	wpływy	wyniosą	867.867	zł,	pro-
gnozowany	BO	na	2016	r.	wyniesie	-47	285	zł, 
ponieważ	w	roku	sprawozdawczym	BO	wyniósł	
-134	482	zł.

Dewastacje

Odnotowywaliśmy	wielokrotnie	zniszczenia	
urządzeń	parkingowych,	tj.	szlabanów,	słupków	
czytnikowych,	pylonów		itp.	Administracja	za	
każdym	razem	występowała	do	ubezpieczyciela,	
który	ubezpiecza	mienie	spółdzielni,	o	odszko-
dowanie.	Ubezpieczyciel	uznawał	roszczenia	
odszkodowawcze.	Jednak	koszt	ubezpieczenia,	
jak	również	wzrost	składki,	ze	względu	na	wystę-
powanie	wysokiej	szkodowości,	ponosi	w	całości	
osiedle	tj.	jego	mieszkańcy.
Ponadto	ponoszony	był	koszt		zakupu	materia-

łów	na	usunięcie	skutków	dewastacji	i	zniszczeń	
w	budynku,	usunięcia	graffiti	z	podcieni	budynku.	
W	większości	przypadków	robocizna	była	wyko-
nywana	głównie	siłami	własnymi	lub	też	osiedle	
otrzymywało	zwrot	z	tytułu	ubezpieczenia	mienia.		
Korzystając	zatem		z	okazji,		w	tym	miejscu	

ponownie	gorąco	apelujemy	do	wszystkich	
mieszkańców	o	współpracę	w	dbałości	o	wspólne	
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mienie	i	zwracanie	uwagi		na	zachowania	innych		
przebywających	w	budynku	osób.

Parking

Zgodnie	z	Państwa	wnioskiem	i	oczekiwaniami	
zamknięty	parking	pod	Superjednostką	działa	już	
od	ośmiu		lat.	Obecnie	odpłatnie	wydano	już	704 
szt.	kart	magnetycznych	dla	mieszkańców	budynku	
i	posiadaczy	garaży,	jak	również	dla	najemców	
lokali	użytkowych	prowadzących	w	naszym	bu-
dynku	działalność	usługową.
Koszt	 utrzymania	 parkingu	w	 roku	 spra-

wozdawczym	wyniósł	49.000 zł (prognoza		na	
31.12.2015	r.).	Na	kwotę	tę	złożyły	się	koszty	
ochrony	i	utrzymania	porządku,	koszty	dewastacji	
i	zniszczeń	szlabanów,	pylonów,	wymiana	lamp,	
montaż	szlabanów	na	wyjeździe	z	garaży	od	strony	
południowej,	natomiast	prognozowany	wpływ 
tj.	odpis	z	czynszów,	opłata	za	wydanie	karty	
magnetycznej,	jednorazowa	opłata	za	aktywację	
karty	magnetycznej	oraz	przyznane	odszkodowa-
nia, wyniesie 46.280	zł. 
Wszystkim	Państwu,	którzy	posiadają	karty	

magnetyczne	dziękujemy	za	zrozumienie	i		pod-
porządkowanie	się	przyjętym	i	uznanym	w	naszej	
społeczności	normom	oraz	współudział	we	wdro-
żeniu		systemu	organizacji	parkowania,	sprawne	
wykupienie	i	użytkowanie	kart.	
Administracja	co	roku	prowadzi	akcję	uaktu-

alniania	posiadania	kart	zgodnie	z obowiązują-
cymi	zasadami.	Apelujemy	o ich	przestrzeganie,	
szczególnie	w zakresie	prawidłowego	parkowa-
nia	i nieprzekazywania	kart	osobom	z zewnątrz. 
Do	parkowania	wyznaczono	122	miejsca.		To	

mniej	niż	liczba	chętnych,	co	wynika	z	ograni-
czenia	rozmiarów	terenu	do	zagospodarowania	
i	konieczności	przestrzegania	przepisów	prze-
ciwpożarowych.	
Należy	podkreślić,	że	dzięki	zabiegom	i	sta-

raniom	Zarządu	KSM	i	Administracji	Osiedla,	
Urząd	Miasta,	w	związku	ze	zmianą	organizacji	
ruchu	związaną	z	oddaniem	drogi	Śródmiejskiej	
do	użytkowania,	sfinansował	montaż	nowych	
szlabanów	wraz	z	infrastrukturą,	na	wjazdach	do	
tuneli	garażowych	od	strony	ul.	Chorzowskiej	i	na	
wysokości	kl.	16	wjazd	z	drogi	Śródmiejskiej.
Staraniem	Administracji	 teren	 od	 strony	 

ul.	P.	Skargi	został	ogrodzony,	co	pozwoliło	wyeli-
minować	parkujące	auta	osób	z	zewnątrz.	Dzięki	
tym	działaniom	uzyskano	dodatkowe	miejsca	
postojowe.	
Prosimy	o	parkowanie	aut	w	wyznaczonych	

miejscach	zgodnie	z	przepisami	ruchu	drogowego.

Monitoring

Na	Państwa	wniosek	i	w	trosce		o	bezpieczeń-
stwo	osób	i	ochronę	mienia	w	budynku	został	
zabudowany	system	monitoringu	kompatybilny	
z	monitoringiem	zewnętrznym	funkcjonującym	na	
parkingu	i	monitoringiem	wewnętrznym.	W	roku	

sprawozdawczym	zamontowano	jedna	kamerę	
w	kabinie	dźwigowej	–	był	to	wniosek	z	Zebra-
nia	Osiedlowego	w	roku	2014.	Portier	prowadzi	
24-godzinną	obserwację	terenu.	Obraz	ten	jest	
również	rejestrowany.	
Koszt	monitoringu	w	roku	wyniósł	56.681 

zł	brutto.
Monitoring,	jako	system,	działa	od	sześciu	

lat.	Kamery	są		serwisowane.	Obecnie	osiedle	
wyposażone	jest	w	kamery	cyfrowe:		

n	 KAMERY	ZEWNĘTRZNE	parking	i	tunele	
garażowe.		RAZEM	10	szt.

n	 KAMERY	WEWNĘTRZNE		na	piętrach	
windowych	i	portierniach.	RAZEM	16	szt.	

n	 KAMERY	w	KABINIE	DŹWIGU			
RAZEM	1	szt.

II.	REMONTY

Część		„B”	funduszu	remontowego		w	2015			
roku,	wyniosłaby	(gdyby	nie	było	zaległości	
w	opłatach)		ogółem	2.233.000	zł,	wg	naliczeń	
za	wszystkie	typy	lokali	z	B.O.
Na	tę	kwotę	złożyły	się	naliczenia,		bilans	otwar-

cia		oraz	wpłaty	lokatorów	na	wymianę	stolarki	
okiennej	w	wysokości	25%	wartości	wymienio-
nych	przez	spółdzielnię	okien	oraz	przesunię-
cie	środków	na	fundusz	remontowy	część	„A”,	 
tj.	przyspieszenie	spłaty	zobowiązań	nieruchomo-
ści	budynkowej	Osiedla	w	wysokości	80.760	zł.
Przyjęty		plan	remontów	na	2015	planujemy	zre-

alizować	po	stronie	kosztów	na wartość 578.950 zł	
Wykorzystanie	środków	z	przeznaczeniem	na	

koszty	prac	remontowych		przedstawiają	się	na-
stępująco:

	 WYMIANA	STOLARKI OKIENNEJ										
koszt	ogólny	30.130	zł

 w  tym: 
n	 Realizowana	przez	Spółdzielnię	w	mieszka-

niach			 																																21.730	zł
n	 Realizowana	przez	członków		we	własnym	

zakresie	-	koszty	refundacji														8.400	zł
	 Wymianę	stolarki	okiennej		prowadzi	się	zgod-

nie	z	obowiązującym	w	KSM	Regulaminem	
i	przyjętą	strategią	ekonomiczną.

ZAKRES	I	KOSZT	POZOSTAŁYCh	RO-
bÓT	REMONTOWYCh	KSZTAŁTOWAŁ	
SIę	NASTęPuJĄCO:

n	 remont	dźwigów	w	tym	zgodnie	z	zaleceniami	
UDT                   16.150	zł

n	 wykonanie	przyłączy	pożarowych	wody	z	na-
sadami	pożarniczymi	

195.240	zł

n	 remont	wraz	z	modernizacją	oświetlenia	na	
oświetlenie	energooszczędne																				0	zł

n	 uzupełnienie	odspojonego	tynku	wraz	z	uzu-
pełnieniem	obróbek	blacharskich	na	ognio-
murkach	na	dachu	 																43.936	zł

n	 naprawa	poprzez	remont	lub	wymianę	drzwi	
ppożarowych	 	 																22.400	zł

n	 zwiększenie	wysokości	poprzez	wymianę	
balustrad	na	XV	kondygnacji																453	zł

n	 roboty	awaryjne	kontynuacja	z	2014	r.	-	od-
wodnienie	liniowe	str	wschodnia	Al.	Korfan-
tego	16-24	 	 																32.533	zł

n	 naprawa	ubytków	wyprawy	i	betonu	oraz	
zabezpieczenie	odspojeń	na	belkach	kablo-
betonowych	w	tunelach	garażowych		

69.510	zł

n	 naprawa	poprzez	oczyszczenie	dylatacji	28-30	
i	30-32	po	stronie	wschodniej	 									0	zł

n	 modernizacja	systemu	wjazdu	i	wyjazdu,	
montaż	szlabanów	od	strony	południowej	
wjazdu	do	tunelu	garażowego	 	7.900	zł

n	 robota	awaryjna	–	izolacja	garaży	poprzez	
iniekcje	 																																13.788	zł

n	 robota	awaryjna	–	wymiana	pionów	gazowych	
w	II	etapach	 	 																79.577	zł

n	 zabudowa	ślimaka	str.	wschodnia	koszt	z	2014	
roku	 	 	 																26.033	zł

n	 odpis	na	fundusz	interwencyjny							10.300	zł

	 RAZEM	*	 	 														548.820	zł

 wartość prognozowana na koniec roku  tj. na 
dzień 31.12.2015 r.

Graficzny obraz kosztów remontów przedstawia 
wykres na str. 14.

Wybór	wykonawców		robót		następował	komi-
syjnie	spośród	ofert	otrzymanych,	w	odpowiedzi	
na	wysłane	zapytania	ofertowe,	zgodnie	z	obowią-
zującymi	w	KSM	procedurami	w	tym	zakresie,	
a	w	odbiorach		robót		każdorazowo	uczestniczyli	
przedstawiciele	Rady	Osiedla.	

Fundusz	remontowy	„A”	

Zestawienie	kosztów		ulepszeń	i	prac	poniesio-
nych	w	okresie	od	roku	1992	do	dnia	30.10.2015	r.	
(prognoza)	z	centralnej	części	funduszy	remonto-
wych	Spółdzielni	(remontów	kapitalnych	+	fundusz	
„A”)	oraz	naliczonych	wpływów	z	odpisów	na	
działania	energooszczędne	i	termomodernizacyjne	
z	uwzględnieniem	środków	przeksięgowanych	
z	funduszu	remontowego	część	„B”	przedstawia	
tabela na str. 14.

Wyrównanie	salda	Osiedla	następuje	z	odpisów	
na	fundusz	remontowy	„A”	1,22	zł/m2	na	działania	
termomodernizacyjne	i	0,34	zł/m2	na		działania	
energooszczędne	oraz	zasilenia	z	funduszu	re-
montowego	cz.	„B”	0,20	zł/m2,	obowiązujących	
na	dzień	31.10.2015	r.
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16150 zł

195240

43940 zł

22400 zł

31450 zł

32530 zł

69510 zł

7900 zł 13790 zł
79580 zł

26030 zł

10300 zł

KOSZT ROBÓT REMONTOWYCH W 2015 R

Remont dźwigów w tym zg. z za leceniami  UDT

Wykonanie przyłączy pożarowych wody z nasadami  pożarniczymi

Remont wraz z modernizacją oświetlenia  na  oświetlenie energooszczędne 

Uzupe łnienie odspojonego tynku wraz z uzupe łnieniem obróbek blacharskich na ogniomurkach 

Naprawa poprzez remont lub wymianę do 7 drzwi  p.pożarowych z elementem przeszklonym.

Zwiększenie wysokości  poprzez wymianę ba lustrad na XV kondygnacji

Roboty awaryjne kontynuacja  z 2014 - odwodnienie l iniowe

Naprawa ubytków wyprawy i  betonu oraz zabezpieczenie odspojeń na  belkach kablobetonowych w tunelach garażowych;kontynuacja  2014

Naprawa poprzez oczyszczenie dylatacji  28-30 i  30-32 po s tronie wschodniej

Modernizacja  systemu wjazdu i  wyjazdu, montaż s zlabanów od s trony południowej wjazdu do tunelu garażowego

Robota awaryjna – i zolacja  garaży poprzez iniekcje 

Robota  awaryjna – wymiana pionów gazowych w II  etapach

Zabudowa ś l imaka s tr wschodnia

Odpis  na  fundusz interwencyjny

(Dokończenie ze str. 13)

SpRaWOzdaniE adMiniSTRaCJi OSiEdLa „SUpERJEdnOSTKa” 
z dziaŁaLnOŚCi gOSpOdaRCzEJ i SpOŁECznO-KULTURaLnEJ 

za 10 MiESięCY 2015 R. ŁĄCzniE z pRzEWidYWanYM  
WYKOnaniEM za CaŁY ROK KaLEndaRzOWY

II.	DZIAŁALNOŚĆ	 

SPOŁECZNO 

-KuLTuRALNA

Do	obowiązków	Administracji	na-

leżała	również	realizacja	działalności	

społeczno-kulturalnej	w	Osiedlu	sta-

nowiącej	statutową	powinność	Spół-

dzielni.	W	ramach	 tej	działalności	

zorganizowano	dla	mieszkańców	na-

szego	Osiedla	wspólne	wyjścia	do	teatru	

i	kina,	wycieczki	i	zabawę	dla	dzieci.

Wpływy	na	działalność	społeczno-

-kulturalną	w	Osiedlu	Superjednostka		

w	roku	2015	ze	wszystkich	typów	lo-

kali	w	sumie	z	bilansem	otwarcia	roku	

2015	oraz	z	odpłatnością		uczestników		

imprez	wyniosą	54.920	zł.

wartość prognozowana  

na koniec roku, 

tj. na dzień 31.12.2015 r.

Suma	ta	zostanie	spożytkowana	w	na-

stępujący	sposób:

n	 wyjścia	do	teatru,	centrów	rozryw-

ki,	na	koncerty	dla	94	osób	

                                        4.620	zł

n	 biesiada	turystyczna	dla	20	osób																								

1.800	zł

n	 trzykrotne		wyjście	do	kina	dla	68	osób

 1.060	zł

n	 wycieczki:		w	lutym	kulig	dla	25	osób,	ma-

jówka	do	Pszczyny	dla	25	osób,	czterodniowa	

do	Drezna	we	wrześniu	dla	24	osób												

34.400	zł

n	 paczki	świąteczne	dla	10	osób	 				500	zł

n	 pomoc	osobom	w	trudnej	sytuacji	 				200	zł

n	 ubezpieczenie	uczestników	w	imprezach	

w	roku	2015	 	 	 						20	zł

n	 spotkanie	świąteczne	mieszkańców	30	osób	

dofinansowanie	300	zł

Ogółem	koszt	*	 	 															42.900	zł

*  wartość prognozowana na koniec roku  tj. na 

dzień 31.12.2015 r.

Prognozujemy,	że	rok	2015	zamknie		się	saldem	

dodatnim	w	wysokości	12.020	zł.

Z	oferowanych	w	ramach	działalności	społecz-

no-kulturalnej	dofinansowywanych	imprez	może	

skorzystać	każdy	mieszkaniec,	będący	członkiem	

Spółdzielni	lub	uczestniczący	w	tworzeniu	osie-

dlowego	funduszu	społeczno-kulturalnego	oraz		

wnoszący	na	bieżąco	opłaty	czynszowe	za	lokal.

Od	lat	dokonujemy	starań	o	zwiększenie	za-

dowolenia	mieszkańców	ze	świadczonych	przez	

nas	usług.	Dziękujemy	za	wszystkie	przekazane	

nam	spostrzeżenia,	wnioski	i	uwagi.	Dołożymy	

starań,	aby	wykorzystać	je	w	codziennej	pracy	

tak,	aby	przyczyniły	się	do	poprawy	wizerunku	

naszego	Osiedla.

Na	zakończenie	pragnę	podziękować	za	me-

rytoryczną		współpracę	Radzie	Nadzorczej,	Za-

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 

Al.Korfantego 16-32 23 999 481 10 323 469 -13 676 013 -406,40 -17 947,52 
do dnia 31.10.2015 

      

rządowi	Katowickiej	Spółdzielni	Mieszkaniowej	

i	Zakładom	Celowym	Spółdzielni	oraz	Radzie	

Osiedla,	którzy	przyczynili	się	do	efektywniej-

szego	działania	i	realizacji	niełatwych	zadań	co	

zaowocowało	poprawieniem	warunków	zamiesz-

kiwania.	Szczególne	słowa	podziękowania	kieruję	

na	koniec	upływającej	kadencji	do	reprezentantów	

mieszkańców	pracujących	w	Radzie	Osiedla	za	

ich	pomoc	w	rozwiązywaniu	problemów	i	pracę	

na	rzecz	Osiedla.

Katowice, listopad  2015
kieROwnik aDMinisTRacJi
Osiedla superjednostka
mgr weROnika sikORa
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Zamierzenia	 Administracji	 Osiedla	
w zakresie	działalności	eksploatacyjnej,	 
a	w	szczególności	remontowej	na	rok	

2016,	wynikają	z	zaspokojenia	potrzeb	na	miarę	
możliwości	finansowych	Osiedla.	Kierownictwo	
Administracji,	wspólnie	z	Komisją	Technicz-
no-Ekonomiczną	i	Radą	Osiedla,	opracowało	
założenia	planu	remontów	i	konserwacji	zaso-
bów	Osiedla.
	Założenia	planu		powstały	w	oparciu	o	ustale-

nia	na	podstawie	przeglądów	stanu	technicznego	
zasobów	i	infrastruktury	technicznej	oraz	na	ba-
zie	założeń	wieloletniego	planu	remontów	KSM	
w	części	odnoszącej	się	do	naszego	Osiedla. 

  I.	EKSPLOATACJA

Przewiduje	się,	iż	w zakresie	prognozy	założeń	
eksploatacji	koszty	ze	wszystkich	typów	lokali				
zamykają	się	kwotą	2.516.980	zł		przy	wpływach		
roku	2.585.000 zł i bilansie	otwarcia	106.610	zł.	
Zaplanowane	koszty	zabezpieczają	poniesienie	

przewidywanych	nakładów	związanych	z	wyko-
naniem:	utrzymania	czystości	budynku		i	zieleni,	
konserwacji	i	kontroli	technicznych,	opłat	zwią-
zanych	z	zużyciem	energii	elektrycznej,	wody	
i	kanalizacji,	kosztów	ponoszonych	w	związku	
z	centralnym	ogrzewaniem,	podatków	i	opłat	
lokalnych,	zarządzania	i	administrowania	nie-
ruchomością.	
Pełna	realizacja	planu	w	roku	2016	jest	uwa-

runkowana	pozyskaniem	zaplanowanych	wpły-
wów,	co	z	kolei	uzależnione	jest	od	regularnego	
i	terminowego	wnoszenia	opłat	miesięcznych	za	
użytkowanie	lokali	oraz	zmniejszenia	rozmia-
rów	dewastacji.
W	roku	2016	stosownie	do	obowiązków	wyni-

kających	z	Art.	62	Prawa	Budowlanego	przepro-
wadzone	zostaną	następujące	kontrole	instalacji	
i	obiektów:

l	 kontrola	stanu	technicznego	instalacji	i	apa-
ratów	gazowych	wraz	z	usunięciem	ewentu-
alnych	nieszczelności	na	instalacji,

WSTępnE zaŁOżEnia  dziaŁaLnOŚCi gOSpOdaRCzEJ 
OSiEdLa SUpERJEdnOSTKa na ROK 2016

l kontrola	przewodów	kominowych	i	spalino-
wych,	

l		 kontrola	jednoroczna	budynku,	

l	 kontrola	urządzeń	ppożarowych.

Środki	z	opłat	za	lokale	mieszkalne,	lokale	
użytkowe,	garaże	oraz	przewidywane	pożytki	
z	dzierżawy	dachu	rozdysponowaliśmy	tak,	aby	
zabezpieczyć	najpilniejsze	potrzeby.
Staramy	się	gospodarować	oszczędnie	i	roz-

sądnie,	wydatkując	środki	tam,	gdzie	jest	to	nie-
zbędne	oraz	pilnując,	aby	stan	naszych	zasobów	
mieszkalnych	nie	odbiegał	standardem	od	Pań-
stwa	oczekiwań.

II.		REMONTY	

Bazując	na	znajomości	potrzeb	remontowych	
Osiedla	ustalonych	w	trakcie	okresowych	przeglą-
dów	stanu	technicznego	budynku	oraz	możliwości	
finansowych	Osiedla	przedstawiamy	Państwu	
założenia	planu	remontów	na	2016	r.		

1.	 Wymiana	stolarki	okiennej	w	3	mieszkaniach	
przez	KSM	 																																17.040	zł

2.	 Wymiana	stolarki	okiennej	refundacja	we	
wszystkich	mieszkaniach	–	55	mieszkań	 														

217.710	zł

  RAZEM	STOLARKA	OKIENNA

	 234.750	zł

3.	 Naprawy	dźwigów	zgodnie	z	zaleceniem	UDT	
i	wskazaniem	konserwatora														67.920	zł

  DŹWIGI	 	 																67.920	zł

4.	 Wykonanie	w	etapach	przyłączy	pożaro-
wych	wody	z	nasadami	pożarniczymi	Ø	75								
KONTYNUACJA	2015	 														310.000	zł

5.	 Zabezpieczenie	przed	napływaniem	wody,	
osuszenie	i		uszczelnienie	dylatacji	28-30	i	30-
32		po	stronie		wschodniej	KONTYNUACJA	
z	2015	r.	oczyszczenie	pozostałych	dylatacji	
zabezpieczenie	przed	przemakaniem	wody	od	
strony	zachodniej	odcinek	kl.	24-32

  150.000	zł

6.	 Wymiana	szuflad	wsypowych	wraz	z	uzupeł-
nieniem	ubytków	i	malowaniem	fragmentu	
ściany	w	komórkach	na	piętrach	15	szt.

 30.000 zł

7.	 Remont	dylatacji	wewnętrznych	wraz	z	wy-
mianą	elementów	metalowych	na	elastyczne,	
36	szt.	 																																86.400	zł

8.	 Odnowienie	wyjść	na	taras,	pomieszczeń	
komórek		i	pomieszczeń	maszynowni	3	szt.

 21.000	zł

9.	 Zabezpieczenie	przed	wysokimi	temperaturami	
i	przegrzaniem	pomieszczeń	maszynowni.

 48.000	zł

10.	Remont	pomieszczenia	warsztatu	i	magazynu

 16.000	zł

11.	Sukcesywne	malowanie	segmentami	klatek	
schodowych	i	korytarzy	w	3	etapach.

 320.000	zł

12.	Odpis	na	Fundusz	Interwencyjny	mieszkania,	
lokale,	garaże	 	 																10.300	zł

 INNE		RAZEM	 											1.294.370	zł

III.	DZIAŁALNOŚĆ	 
SPOŁECZNO-	KuLTuRALNA		

Na	działalność	społeczno-kulturalną	w	2016	
r.	przewiduje	się	akumulację		kwoty	(według	
naliczeń)	–	w	wysokości		47.960	zł,	na	którą	
składają	się:

l	 planowane	wpływy	w	wysokości	35.940	zł
l	 BO	roku	2016	w	wysokości	12.020	zł.

Kwotę	tą	zamierzamy	wydatkować	(zgodnie	
z	prognozą	planu)	na:

l  akcję	zima		w	okresie	I	kw.	2016	r.
–	 imprezy	kulturalne	i	oświatowe									2.460	zł
–	 kulig				 	 																		4.560	zł	
l imprezy	w	II	i	IV	kw.	2016	r.
–	 imprezy	kulturalne	i	oświatowe,		kino,	teatr	

1.860	zł 

(Dokończenie na str. 16)
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REaLizaCJa WniOSKÓW z zEbRania OSiEdLOWEgO OSiE-
dLa SUpERJEdnOSTKa z dnia 17 gRUdnia 2014 ROKU

WNIOSEK	NR	1	 

„Wniosek o dokończenie realizacji wniosku 

z roku 2008 dot. montażu systemu monitorują-

cego windy i korytarze w naszym budynku celem 

zapobieżenia zagrożeniom i efektom wandalizmu, 

WSTępnE zaŁOżEnia  dziaŁaLnOŚCi gOSpOdaRCzEJ 
OSiEdLa SUpERJEdnOSTKa na ROK 2016

(Dokończenie ze str. 15)

–	 Dzień	Dziecka	 					 																					300	zł

–	 jednodniowa	wycieczka	 	 	6.000	zł

–	 biesiada	turystyczna					 	 	1.800	zł

–	 Mikołaj		i	spotkania	świąteczne									1.020	zł

l		 „akcję	lato”	w	okresie	III	kw.	2016	r.		 	

–		 	4-dniowa	wycieczka	 																24.000	zł

–	 wyjście	do	kina	lub	teatru																					900	zł  

	 oraz

l	 pomoc	osobom	potrzebującym														800	zł

l	 dofinansowania	wewnętrzne	do	uczestnictwa	

w	imprezach		 					 																					600	zł

Przewiduje	się,	że	wszystkie	zaplanowane	formy	

z	wyjątkiem	pozycji	pomoc	dla	potrzebujących,	

Dzień	Dziecka,	Mikołaj,	będą	organizowane		z	częś- 

ciową		partycypacją	kosztów	przez	jej	uczestników,	

w	wymiarze	do	50%	kosztu	imprezy,	nie	mniej	niż	

30%	od	osób	nie	zalegających	z	opłatą	czynszo-

wą	i	będących	członkiem	KSM	–	mieszkańcem	

Osiedla	Superjednostka.

Mamy	nadzieję,	że	przedstawione	założenia	

działalności	społeczno-kulturalnej	dla	Osiedla	

na	rok	2016	uzyskają	aprobatę		mieszkańców,		

a	zaplanowane	imprezy	zrekompensują		brak	

klubu	osiedlowego.

Na	zakończenie	serdecznie	dziękuję		miesz-

kańcom	Osiedla	i	działaczom	samorządowym	za	

czynne	włączanie	się	w	działalność		społeczno-

-kulturalną	i	udzielaną	w	tym	względzie	pomoc.

Katowice, listopad  2015
kieROwnik aDMinisTRacJi
Osiedla superjednostka
mgr weROnika sikORa

tj. jedna winda do monitoringu, w ramach posia-
danych środków finansowych.” 

–	Wniosek	został	zrealizowany.	Kamera	w	dźwi-
gu	osobowym	nr	1409	przy	Al.	Korfantego	18,	
została	zamontowana	w	dniu	18.05.2015	r.	Kamery	
monitoringu	na	korytarzach	tj.	w	holach	windo-

wych,	zostały	zamontowane	w	latach	ubiegłych	
(2009-2014).

Katowice, listopad  2015
kieROwnik aDMinisTRacJi
Osiedla superjednostka
mgr weROnika sikORa

Podczas	 	 spotkania	Zarządu	 i	 członków	
organów	 samorządowych	Katowickiej	
Spółdzielni	Mieszkaniowej	z	Prezydentem	

Katowic	Marcinem	Krupą	i	Wiceprezydentem	
bogumiłem	Sobulą,	które	odbyło	się	w	dniu	
26	marca	2015	 roku	w	 siedzibie	Spółdziel-
ni,	dotyczącego	perspektyw	współpracy	KSM	
z	władzami,	samorządem	i	służbami	miejskimi	
oraz	podczas	spotkań	roboczych	przedstawicieli		
KSM	z	Wiceprezydentem	Bogumiłem	Sobulą	 
i	z	przedstawicielami	Urzędu	Miasta	odpowiedzial-
nymi	za	budowę	drogi	Śródmiejskiej	w	przedmio-
cie	ustaleń	związanych	z	budową	drogi	zabiegano	
o	realizację	szeregu	wniosków	i	postulatów.	
W	podsumowaniu	spotkania,	na	ręce	Pana	

Prezydenta	Miasta	Katowice	zostało	skierowane	
pismo	z	dnia	14.04.2015	r.	znak	MZ 6025 /2015 , 
w	którym	m.	in.	w	punkcie	„VII.	Sprawy	związane	
z	infrastrukturą	komunikacyjną	miasta”		zwrócono	
się	o:		(…)	„kontynuowanie wzmożonego nadzoru 
nad realizacją inwestycji - droga „Śródmiejska” 
oraz realizacją wniosków i ustaleń dokonanych 
podczas spotkania z Panem wiceprezydentem 
Bogumiłem Sobulą oraz zagospodarowanie terenu 
(zieleń, skwery), jak i oświetlenie terenu przy bu-
dynku „Superjednostka” po zakończeniu budowy 
drogi „Śródmiejskiej”.
W	 piśmie	 z	 dnia	 6.10.2015	 r.	 znak	

BD.IV.7225.167.15.ŁP		Wiceprezydent	bogu-
mił	Sobula	odniósł	się	do	zgłoszonych	uwag	
i	przedstawił	poniższe	wyjaśnienia	:	

inFORMaCJa O STaniE REaLizaCJi WniOSKÓW i pOSTULaTÓW 
zgŁOSzOnYCH na SpOTKaniU zaRzĄdU KSM i ORganÓW 
SaMORzĄdOWYCH z pREzYdEnTEM MiaSTa KaTOWiCE

W dniU 26 MaRCa 2015
Cytat:	(…)	
1.Ciek powierzchniowy odwadniający wschod-

nią część parkingu nad garażem. 
WYKONANO.
2. Balustrada ograniczająca parking nad ga-

rażem od strony północnej.
WYKONANO.
3. Okładzina zamienna północnej elewacji ga-

rażu w rejonie wjazdu do tunelu wschodniego.
WYKONANO.
4. Zagospodarowanie  pasa terenu pomiędzy 

krawędzią parkingu a murem oporowym nowo 
budowanej ul. Śródmiejskiej.
WYKONANO.
5. Doraźne zabezpieczenie przed opadami 

izolacji cieplnej na elewacji wschodniej garażu 
i odsłoniętego fragmentu stropu nad garażem 
w rejonie koryta odwadniającego.
WYKONANO.
6. Docelowa organizacja ruchu i system kontroli 

dostępu do parkingów.
6.1	Projekt	stałej	organizacji	ruchu
Stała	organizacja	ruchu	zostanie	wprowadzona	

po	zakończeniu	robót	budowlanych
6.2	System	kontroli	dostępu	do	parkingów
KONTYNUACJA	.	Miasto	zleciło	wykonanie	

Generalnemu	Wykonawcy.
7. Doraźna naprawa nawierzchni traktów pie-

szo-jezdnych 
WYKONANO.

8. Naprawa chodnika wzdłuż budowy obiek-
tu SUPERSAM.
WYKONANO.
9. Wymiana stolarki okiennej na wschodniej 

elewacji budynku SUPERJEDNOSTKA
Miasto	podejmie	decyzję	po	 zakończeniu	 

II	etapu	przebudowy	Strefy	Rondo-Rynek
10. Oczyszczenie elewacji budynku SUPER-

JEDNOSTKA po zakończeniu robót.
Decyzja	nastąpi	po	zakończeniu	II	etapu	prze-

budowy	Strefy	Rondo-Rynek	i	leży	w	gestii	Ge-
neralnego	Wykonawcy.

11. Oczyszczenie parkingu w garażu i nad ga-
rażem z ziemi nawiezionej na kołach samocho-
dów budowy.
KONTYNUACJA		roboty	porządkowe	pro-

wadzone	są	na	bieżąco	przez	Generalnego	Wy-
konawcę.

12. Oświetlenie terenu sąsiadującego z budyn-
kiem SUPERJEDNOSTKI.
WYKONANO	oświetlenie	zgodne	z	projektem	

wzdłuż	ul.	Śródmiejskiej,	które	będzie	uruchomio-
ne	po	oddaniu	do	użytkowania	.”	
Zarząd	Katowickiej	Spółdzielni	Mieszkaniowej	

i	kierownictwo	Administracji	Osiedla	pragnie	
zapewnić,	że	zabiega	o	wykonane	dotąd	niezre-
alizowanych	postulatów.

Katowice, listopad  2015
kieROwnik aDMinisTRacJi
Osiedla superjednostka
mgr weROnika sikORa


