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

Zarząd Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej  

zawiadamia, że Zebranie Osiedlowe 

Osiedla sZOPieNiCe

odbędzie się w czwartek, 8 grudnia 2016 roku 

o godz. 1600 w siedzibie Zarządu KSM  

przy ul. Klonowej 35c w Katowicach

OKRESOWE SpRaWOzdaniE zaRzĄdU
KaTOWiCKiEJ SpÓŁdziELni MiESzKaniOWEJ

z dziaŁaLnOŚCi W 2016 ROKU

pORzĄdEK ObRad
zEbRania OSiEdLOWEgO 

(Ciąg dalszy na str. 2)

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

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

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

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

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

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

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

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

Wykres nr 1
Struktura wartości majątku trwałego kSm w 2016 roku

budynki i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej  

242.784 tys. zł, tj. 92,59%

grunty własne i prawa 
wieczystego użytkowania 

17.391 tys. zł, tj. 6,63%

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

Szanowni Spółdzielcy!

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

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

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

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

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

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

2)  dążeniem do uzyskania właściwych 
relacji i wskaźników ekonomicznych 

oraz utrzymania stabilnej sytuacji 
finansowej Spółdzielni,

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

Wykres nr 2
Struktura członków kSm w 2016 roku 

członkowie oczekujący 
- 623  tj . 3,88%

członkowie zamieszkali 
- 13.892 tj . 86,41%

członkowie posiadający 
osobowość prawną i inni 

- 1.561 tj . 9,71%

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

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

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

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

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

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

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

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

i. FunduSze Spółdzielni

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

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

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

ii. Majątek trwały

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

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

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

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

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

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

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

iii. Sprawy członkowSkie

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

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

154 osoby,
n  wykreślenia lub wystąpienia ze Spół-

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

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

Liczba LokaLi mieSzkaLnych w oSiedLach kSm w 2016 roku

Wykres nr 4
Struktura koSztów goSpodarki 

zaSobami mieSzkaniowymi kSm w 2016 roku

(Ciąg dalszy na str. 4)

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

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

iV. GoSpodarka  
zaSobaMi MieSzkaniowyMi

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

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

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

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

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

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

 
Sytuacja w poszczególnych częściach 

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

1) eksploatacja podstawowa

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

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

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

Wykres nr 5
Struktura wpływów (naLiczonych) goSpodarki  

zaSobami mieSzkaniowymi kSm w 2016 roku

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

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

wpływy na remonty  
i konserwacje (finansowane  

z funduszu remontowego 
część "B")

15,30%

wpływy na eksploatację 
55,49%

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

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

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

2) dostawa ciepła

koSzty i wpływy dotyczące dostawy 
ciepła i podgrzania wody:

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

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

n  wynik statystyczny netto (różnica 
między kwotą wpłat zaliczkowych 

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

3) remonty
n  koszty remontów bieżących i wpły-

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

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

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

Realizacją remontów w Spółdzielni zaj-
mują się:

n  Osiedla KSM – w granicach dyspozycji 
funduszem remontowym część „B” 
– gdzie tę część opłat miesięcznych 
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SpRaWOzdaniE zaRzĄdU KSM

   

(Ciąg dalszy na str. 6)

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

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

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

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

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

szu remontowego część „B”
n  koszty poniesione – ogółem 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V. zaleGłości w opłatach 
i windykacja należności 

Spółdzielni

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

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

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

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

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

n  wysłano 3.485 wezwań do zapłaty,

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

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

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

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

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

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

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



  6                                                                                             WSPÓLNE SPRAWY OSIEDLA SZOPIENICE

SpRaWOzdaniE zaRzĄdU KSM
(Ciąg dalszy ze str. 5)

Wykres nr 7
Struktura udziału Sprzedaży uSług  

poSzczegóLnych zakładów ceLowych kSm  
w ich Sprzedaży ogółem w 2016 roku

Zakład Ciepłowniczy
63,46%

Serwis Techniczny
21,80%

Zakład Usług Parkingowych
12,77%

Mieszkaniowe Biuro 
Pośrednictwa

1,97%

darstw domowych na łączną kwotę  
812.545 zł,

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

n  dokonano 18 wpisów do Krajowego 
Rejestru Długów,

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

n  wszczęto 4 pozwy o eksmisję z lokalu,

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

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

Vi. inweStycje
 
W 2016 roku Spółdzielnia kontynuowa-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vii. działalność  
GoSpodarcza

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

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

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

i centruM  
zarządzająco-uSłuGoweGo

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

n  mgr krystyna piaSecka – Prezes 
Zarządu, Dyrektor Spółdzielni,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

na organizowanym przez „Magazyn 
Gospodarczy Fakty”,

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

iX. działalność Społeczna, 
oświatowa i kulturalna

 

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

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

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

Efektem działalności realizowanej bez-
pośrednio przez osiedla KSM jest ponad 
900 imprez i form z udziałem około 20 tys. 
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uczestników, w tym imprezy osiedlowe, 
wycieczki, imprezy rekreacyjno-sportowe, 
formy okazjonalne, np. Dzień Dziecka, 
Święto Misia, Dzień Przyjaciół - Sąsia-
dów i inne.

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

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

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

X. kontrole

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

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

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

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

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

n  całokształtu działalności Administracji 
Osiedla Gwiazdy.

Komórka ds. kontroli wewnętrznej:

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

n  uczestniczyła w pracach Głównej Ko-
misji Inwentaryzacyjnej KSM,

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

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

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

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

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

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

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

n  25 skarg i wniosków,

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

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

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

Z poważaniem

zarząd
katowickiej Spółdzielni 
MieSzkaniowej

Katowice, listopad 2016 rok
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SpRaWOzdaniE z dziaŁaLnOŚCi RadY OSiEdLa 
„SzOpiEniCE” za OKRES Od 7 gRUdnia 2015  

ROKU dO 8 gRUdnia 2016 ROKU

(Dokończenie na str. 10)

I.	PRZEBIEG	KADENCJI	 
I	SKŁAD	RADY	OSIEDLA

Rada	Osiedla	„Szopienice”	w	okresie	sprawoz-
dawczym	pracowała	w	siedmioosobowym	skła-
dzie:

n Marian	ŚWIERCZYńSKI	–	przewodniczący	
RO,  

n Marek	KLIMKIEWICZ	–	z-ca	przewodni-
czącego	RO,	

n Maria	MACIOŁ	–	sekretarz	RO,									
n	 Członkowie	 RO	 –	 Grażyna	 KNIAT,  

Krystyna	 REMBIERZ, Władysław	 
ŚMIGIEL, Stefan	PŁuSKA.                          

		Członkami	Rady	Nadzorczej	są:	Marek	Klim-
kiewicz		i	Marian	Świerczyński,	którzy	zapew-
niają	nam	bezpośrednią	łączność	między	Radą	
Osiedla	i	Radą	Nadzorczą,	informując	i	wyjaśniając	
na	posiedzeniach	Rady	Osiedla	o	pracach	Zarządu	
i	Rady	Nadzorczej.	Nasi	członkowie	Rady	Nadzor-
czej	pracują	w	komisjach		Gospodarki	Zasobami	
Spółdzielni	oraz	Komisji	Społeczno-Kulturalnej.		
Marek	Klimkiewicz	jest	przewodniczącym	

Komisji	Gospodarki	Zasobami	Spółdzielni,	na-
tomiast	Marian	Świerczyński	członkiem	Komisji	
Społeczn-Kulturalnej.	Pełniąc	te	funkcje	wpływają	
na	podejmowanie	decyzji	dotyczących	funkcjono-
wania	naszej	Spółdzielni	i	poszczególnych	osiedli.				

1.	ORGANIZACJA	PRACY	 
RADY	OSIEDLA	

Rada	Osiedla	pracowała	w	okresie	sprawoz-
dawczym	na	swoich	zwyczajnych	posiedzeniach	
plenarnych.	Zebrania	odbywały	się	co	najmniej	
raz	w	miesiącu	w	siedzibie	Administracji	Osiedla			
w	Katowicach	–	Szopienicach,	ul.	Morawa	103.	

Niezależnie	od	posiedzeń	plenarnych,	RO	pra-
cowała	w	powołanych	spośród	siebie	komisjach:

n	 technicznej:	przewodnicząca	–	Maria	Macioł,
	 członkowie:	Marian	Świerczyński,	Stefan	Płus- 

ka.
n	 ekonomicznej:	przewodniczący	–	Marek	

Klimkiewicz,	
	 członkowie:	Grażyna	Kniat,	Maria	Macioł,	

Marian	Świerczyński.
n	 kulturalno-społecznej:	przewodniczący	–	

Władysław	Śmigiel,	
	 członkowie: 	 Krystyna	 Rembierz,	 

Marian	Świerczyński.

Komisje	w	zależności	od	rodzaju	rozwiązywa-
nych	problemów	przygotowywały	materiały	na		
posiedzenia	Rady.	
W	miarę	potrzeb	na	zebrania	zapraszani	byli	

goście	z	zewnątrz,	m.	in.	członkowie	Zarządu,	
przedstawiciele	Policji,	przedstawiciele	Straży	
Miejskiej,	wykonawcy	zlecanych	prac.	

Najmłodsi zwycięscy turnieju tenisa stołowego zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka

2.	KONTAKT	RADY	OSIEDLA	
Z	MIESZKAńCAMI

Podstawową	formą	kontaktu	z	mieszkańcami	
Osiedla	Szopienice	były	cotygodniowe	dyżury	
pełnione	przez	członków	Rady	w	siedzibie	przy	
ul.	Morawa	103	(biuro	Administracji	Osiedla)	
w	każdą	środę	w	godz.	od	1600	do	1700.	Dodat-
kową	bardzo	ważną	formą	kontaktu	są	okazyjne	
spotkania	z	mieszkańcami	w	celu	uzyskania	ich	
opinii	na	temat	planowanych	i	realizowanych	
zadań	oraz	bieżących	problemów	.

II.	DZIAŁALNOŚĆ	RADY	OSIEDLA	
W	OKRESIE	SPRAWOZDAWCZYM

Rada	Osiedla	w	okresie	sprawozdawczym	
działała	w	oparciu	o	obowiązujący	Statut	Kato-
wickiej	Spółdzielni	Mieszkaniowej	i	Regulamin	
Rady	Osiedla	oraz	wypracowane	wcześniej	for-
my	działania.

1). Gospodarka zasobami osiedla

n		 kontynuacja	wymiany	stolarki	okiennej	w	bu-
dynkach	mieszkalnych	realizowana	przez	użyt-
kowników	lokali	mieszkalnych	we	własnym	
zakresie		-	refundacja	oraz		wymiana	stolarki	
okiennej	realizowana	przez	Spółdzielnię,

n	 modernizacja	dźwigu	w	budynku	przy	ul.	
Osiedlowej	9	oraz	kontynuacja	bieżącej	na-
prawy	dźwigów,

n	 naprawa	zewnętrznej	warstwy	pokrycia	dacho-
wego	budynku	przy	ul.	Bednorza	32-34-36-38,

n	 naprawa	pasa	podrynnowego	budynku	przy	
ul.		Zamenhofa		16a-b-c,

n	 wymiana	instalacji	sanitarnej,	kanalizacyjnej	
w	budynku	przy	ul.	Hallera	32a-b-c-d

n	 wykonanie	nowej	opaski	i	naprawa	fundamen-
tów	budynku	przy	ul.	Przedwiośnie	1-3-5,

n	 dalsza	wymiana	nawierzchni	asfaltowej	na	
kostkę	brukową	oraz	utwardzenie	nawierzchni,	
co	poprawiło	estetykę	otoczenia	i	zwiększyło	
ilość	miejsc	postojowych,

n	 wymiana	instalacji	domofonowej	na	instalację	
cyfrową	w	budynkach	przy	ul.	Morawa	119c,	
Morawa	119d	i	Morawa	91c.

 
Zgodnie	z	planem	remontu	kontroli	tych	robót		

dokonywała	Komisja	Techniczna,	która	na	bie-
żąco	sprawdzała	stan	zaawansowania	prac	oraz	
wniosków	wynikających	z	planowych	przeglądów	
Komisji	Technicznej.		

Z	przykrością	nadmieniamy,	że	na	bieżąco		
musiały	być	wykonywane	prace	remontowe,	które		
wynikały	z	dewastacji	budynków.	Najwięcej	de-
wastacji	odnotowano	w	budynku		Zamenhofa	16a.	

W tym miejscu już po raz kolejny pragniemy 
zwrócić się do wszystkich współmieszkańców 
o pomoc w zapobieganiu zniszczeniom  i dewasta-
cji naszych budynków. Pamiętajmy, że naprawy 
pokrywamy z naszych wspólnych pieniędzy. Gdyby 
nie dewastacje – celowych robót można byłoby 
zrobić znacznie więcej. 
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Mieszkańcy Osiedla „Szopienice” na wycieczce w Warszawie 

Oprócz	działalności	rzeczowej	kontrolowano	

także	sytuację	finansową	osiedla	w	zakresie	fun-

duszy	eksploatacji	i	remontów.		

 

Jednym	z	głównych	celów	Rady	Osiedla	było	

takie	gospodarowanie	posiadanymi	środkami	

finansowymi	Osiedla,	aby	mimo	stałego	wzrostu	

cen	rynkowych	nie	zwiększać	opłat	czynszowych.	

Jest	to	tym	trudniejsze,	że	z	roku	na	rok	rośnie	

udział	opłat	zupełnie	od	nas	niezależnych,	dla	

których	Spółdzielnia	jest	jedynie	inkasentem,	

a	dotyczących	mediów,	wywozu	nieczystości	czy	

podatków	i	opłat	publiczno-prawnych.	Łącznie	

koszty	te	stanowią	już	ponad	połowę	naszych	opłat	

czynszowych.	W	związku	z	niebilansowaniem	się	

wpływów	i	kosztów	zwiększono	jedynie	stawkę		

kosztów	obsługi	osiedla	oraz	odpisu	na	działalność	

społeczno-kulturalną	Osiedla	„Szopienice”.

2). Działalność  klulturalno-społeczna 

W	ramach	tej	działalności	Rada	Osiedla	poprzez	

Komisję	Społeczno-Kulturalną	zajmowała	się	

przede	wszystkim	dwoma	tematami:

a)		 organizacją	wypoczynku	dla	mieszkańców	

osiedla.	W	tym	zakresie	zorganizowała	wy-

cieczkę	na	Słowację	do	Oravicy	na	baseny	ter-

malne,	do	Warszawy,		na	Ziemię	Małopolską			

oraz	imprezę		dla	dzieci	i	młodzieży	–	turniej	

tenisa	stołowego	z	okazji	Dnia	Dziecka.	

b)		 działaniami	na	rzecz	zmniejszenia	zadłużenia.	

	 Zmniejszenie	zadłużenia	to	jedna	z	najważ-

niejszych	kwestii	w		naszym	Osiedlu.	Problem	

ten	jest	jednym	z	kluczowych	zarówno	dla	

Rady	Osiedla,	jak	i	całej	Spółdzielni.	Działając	

w	tym	zakresie	RO	wystosowała	do	ok.	60	

lokatorów	zalegających	z	opłatami	prośby	

o	spotkanie	i		wyjaśnienie	sposobu	spłacenia	

zaległości.	

	 Pomimo,	iż		nieznaczna	część	zgłosiła	się	na	

spotkanie,	to	jednak	duża	liczba	lokatorów	

spłaciła	zadłużenie.	

	 Za	10	miesięcy	2016	roku	zadłużenie	wyniosło	

566.500	zł.	Na	ogólną	ilość	1207	mieszkań 

zadłużonych	było	364.	Statystycznie	każde	

mieszkanie	osiedla	zadłużone	jest	na	kwotę	

1.556	zł.	W	stosunku	do	roku	ubiegłego	jest	

spadek	zadłużenia	o	14,2%. 

	 Pragniemy	zaznaczyć,	że	w	kwocie	ogólnego	

zadłużenia,	aż	217.530	zł	to	mieszkania	z	wy-

rokami	sądowymi.	Mimo	spadku	zadłużenia		

Osiedle	„Szopienice”jest	nadal	w	czołówce	

zadłużeń	czynszowych	w	Spółdzielni.	

III.	NAJWAŻNIEJSZE	ZADANIA	 

NA	NAJBLIŻSZY	OKRES

n		 kontynuacja	wymiany	instalacji	sanitarnej	

kanalizacyjnej	w	budynkach	przy	ul.	Hallera																			

32e-f-g-h,	Hallera	28e-f-g,	

n		 wymiana	odcinka	kanalizacji	deszczowej	

w	budynku	przy	ul.	Morawa	93b,

n		 wymiana	instalacji	domofonowej	na	cyfrową	

w	budynku	przy	ul.	Hallera	32a-b-c-d,

n		 wykonanie	chodników	pomiędzy	budynkami	

Przedwiośnie	1-3-5	i	1a-3a-5a.

	 Pozostałe	prace	to:	

n			wymiana	stolarki	okiennej,	bieżąca	naprawa	

dźwigów	oraz	inne	bieżące		zadania.		

W	okresie	sprawozdawczym	Rada	Osiedla		

podjęła	uchwały:

n	 UCHWAŁA	NR	1	/1/2016	z	dnia	12.01.2016		

–	w	sprawie:	Założeń	Ekonomiczno-Gospo-

darczych	Osiedla	„Szopienice”,

n	 UCHWAŁA	NR	2/2/2016	z	dnia	12.01.2016	
–	w	sprawie:	Planu	Remontów	na	rok	2016																												
w	zakresie	funduszu	remontowego	części	„B”,

n	 UCHWAŁA	NR	3/3/2016	z	dnia	12.01.2016		 
–	w	sprawie:	Planu	Merytoryczno-Finanso-
wego	Działalności	Społeczno-Kulturalnej	
na	rok	2016,		

n	 UCHWAŁA	NR	4/4/2016		z	dnia	28.06.2016	
–	w	sprawie:	podniesienia	stawki	odpisu	na	
działalność	społeczno-kulturalną	Osiedla	
„Szopienice”,

n	 UCHWAŁA	NR	5/5/2016	z	dnia	28.06.2016	
–	w	sprawie:	podniesienia	stawki	kosztów	
obsługi	osiedla	„Szopienice”.

Na	zakończenie	Rada	Osiedla	„Szopienice”	
pragnie	podkreślić	dobrą	współpracę	z	Admini-
stracją	Osiedla.	Szczególnie	liczymy	również	na	
współpracę	z	mieszkańcami	w	sprawie	bezpie-
czeństwa	i	ochrony	przed	dewastacją	wyposażenia	
budynków,	wind,	placów	zabaw	oraz	naszego	
wspólnego	dobra.	

Przewodniczący Rady     
Osiedla „Szopienice” 
MaRian ŚwieRczyńSki
Sekretarz Rady                                             
Osiedla „Szopienice”    
MaRia MaciOł                                                                
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W ROKU 2016 ORaz pLan na 2017 ROK

W powierzonym	zarządzie	Administra-cji	Osiedla	„Szopienice”	znajduje	się	
pięć	zespołów	budynków	Katowickiej	

Spółdzielni	Mieszkaniowej,	rozproszonych	i	usy-
tuowanych	na	terenie	trzech	rejonów	miasta,	tj.:	
Szopienice,	Dąbrówka	Mała	i	Burowiec.					
Zarządzanie	tak	rozproszonymi	zespołami	bu-

dynków	rodzi	pewne	trudności	związane	nie	tylko	
z	administrowaniem,	prowadzeniem	prac	remon-
towych	czy	bieżącą	naprawą	i	konserwacją,	ale	
także,	co	można	odczuć,	trudności	przy	budowaniu	
wspólnej	społeczności	osiedlowej.
Eksploatowane	budynki	są	znacznie	zróżnicowa-

ne	pod	względem	,,wieku’’	–	najstarsze	liczą	już	
ponad	50	lat,	toteż	wymagały	nie	tylko	remontu,	
ale	także	przystosowania	do	współczesnych	stan-
dardów.	W	tym	także	do	obecnie	obowiązujących	
przepisów	prawa	budowlanego.

Powierzchnia	objętego	zarządzaniem	terenu	
wynosi:	92.947	m2.	W	Osiedlu	eksploatowane	są	 
23	budynki	mieszkalne	wielorodzinne,	w	których	
na	dzień	dzisiejszy	zamieszkuje	według	oświad-
czeń	właścicieli	praw	do	lokali	2.249	osób.

W	 budynkach	 znajduje	 się	 1.207	 lokali	
mieszkalnych	o	łącznej	powierzchni	użytko-
wej	55.081,86	m2,	oraz	6	garaży	wbudowanych 
o	łącznej	powierzchni	95,90	m2,	o	statusie	wła-
snościowego	prawa	do	garażu.		
W	Administracji	Osiedla	łącznie	z	kierowni-

kiem	zatrudnionych	jest	7	osób,	w	tym	3	konser-
watorów. Administracją	Osiedla	kieruje	–	inż.	
Stanisław	Skupień.

PRACE	OGÓLNOADMINISTRACYJNE

n		 do	administracji	wpłynęły	w	kończącym	się	
roku	94	pisma	od	mieszkańców,		które	roz-
patrzono	i	załatwiono.	Często	załatwienie	
problematyki	zawartej	w	pismach	wymaga-
ło	przedstawienia	i	uzyskania	opinii	Rady	
Osiedla.	Tematyka	pism	była	zróżnicowana	
i	dotyczyła	w	szczególności:	

–	 zmian	adresu	korespondencyjnego,	zmian	
liczby	osób	zamieszkałych	w	lokalach,	in-
formacji	o	zakresie	planowanych	remontów,	
wniosków	o	przegląd	stolarki	okiennej	w	celu	
zakwalifikowania	do	wymiany	czy	zgody	na	
wymianę	we	własnym	zakresie,	nierzadko	
prośby	w	rozwiązaniu	konfliktów	sąsiedzkich.	
Obszerną	korespondencję	przeprowadzono	
z	lokatorami	z	ul.	Zamenhofa,	która	dotyczyła	
wydzielenia	i	zamknięcia	drogi	dla	innych	niż	
KSM	użytkowników.	Niestety,	z	uwagi	na	to,	
że	te	drogi	nie	należą	w	całości	do	KSM,	brak	
jest	takich	możliwości.

n		 przyjmowane	były	zgłoszenia	telefoniczne	
o	awarii	dźwigów	osobowych,	uszkodzeniach	
instalacji	domofonowej,	zapowietrzonych	ka-
loryferach,	utrzymaniu	porządku,		czy	innego	
typu	usterkach.	

n		 przyjęto	840	zgłoszeń	dotyczących	awarii	
hydraulicznych,	ślusarskich,	budowlanych																					
i		elektrycznych.	Zgłoszenia	dotyczyły	również	
prośby	o	interwencję	w	sytuacjach	uciążliwych	
sąsiadów,	czy	posprzątania	korytarzy	piwnic	
zagraconych	„niczyimi”	meblami	i	sprzętami.

n		 w	ramach	współdziałania	z	towarzystwami	
ubezpieczeniowymi	wystawiono	27	druków	
o	likwidację	szkód,	które	wystąpiły	w	lokalach	
mieszkalnych	spowodowanych	przede	wszyst-
kim	zalaniem.	Wystąpiły	również	sytuacje,	
kiedy	to	administracja	występowała	o	od-
szkodowania	na	pokrycie	kosztów	likwidacji	
szkód	spowodowanych	wandalizmem	m.in.	
likwidacją	wulgarnych	grafiti.	

n	 W	zakresie	zadań	realizowanych	przez	Ad-
ministrację	są	również	wnioski	i	dokumenty	
niezbędne	do	przejęcia	zadłużonych	lokali	
mieszkalnych,	dla	których	zostały	wydane	
wyroki	eksmisyjne,	a	także	przygotowywanie	
dokumentów	dla	kolejnych	zadłużonych	lokali	
mieszkalnych	w	celu	złożenia	wniosków	do	
sądów	koniecznych	do	wydania	wyroków	eks-
misyjnych.

n		 Rozliczaliśmy	otrzymane	faktury	za	zużyte	
media	na	poszczególne	nieruchomości.	Do-
tyczy	to	rozliczenia	za	wodę	z	Katowickimi	
Wodociągami	S.A.,	za	wywóz	śmieci	z	MPGK,	
za	energię	z	ENEA	S.A.,	PGNiG	S.A.	i	TAU-
RON	Dystrybucja		oraz	za	gaz	z	PGNiG.

n	 Prowadzono	zgodnie	z	wymogami	prawa	bu-
dowlanego	dokumentację	techniczną	i	książki	
obiektu	budowlanego.		

KONSERWACJA	I	NAPRAWY	BIEŻĄCE

n	 z	robót	stolarskich	wykonano	naprawy	drzwi	
w korytarzach	piwnicznych	i pomieszczeniach	
ogólnego	użytku,	bieżące	naprawy	i regulacje	
okien	na	korytarzach	i w	piwnicach,	naprawy	
zamknięć	drzwi	wejściowych itp.,

n	 wymianę	uszkodzonych	szyb,	czyszczenie	
oraz	montaż	gablot ogłoszeniowych,

n	 wymianę	uszkodzonych	deskowań	na	piaskow-
nicach	oraz	bieżące	konserwacje	i naprawy	
oraz	malowanie	urządzeń	na	placach zabaw,

n	 uzupełniano	na	bieżąco	klamki,	wkładki		oraz	
zamki	w pomieszczeniach	ogólnego użytku,

n	 plombowanie	wodomierzy	po	pracach	remon-
towych	w poszczególnych	lokalach mieszkal-
nych,

n	 udrożnianie	instalacji	sanitarnej	i burzowej,
n	 naprawa	wentylacji	w niskich	budynkach	

z wentylacją mechaniczną,
n	 naprawa	i bieżące	uzupełnienie oświetlenia,
n	 oraz	szereg	innych	prac	wykonywanych	przez	

konserwatorów	wynikających	z bieżącego za-
potrzebowania.

NADZÓR

n		 prowadzenie	stałego	nadzoru	nad	prawidło-
wością	i	jakością	usług	świadczonych	przez	
firmy	wewnętrzne	i	zewnętrzne,	tj.	pielęgnacją	
zieleni,	konserwacją	domofonów,	bieżącą	
konserwacją	dźwigów,	
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n		 prowadzenie	stałego	nadzoru	nad	robotami	

budowlanymi	wykonywanymi	przez	firmy	
wyłonione	w	drodze	wyboru	ofert,	a	także	
wykonywanymi	na	zlecenie,

n		 kontrola	wykonania	rocznych	przeglądów	
budowlanych	wszystkich	obiektów,

n		 ewidencjonowanie,	ustalanie	przyczyn	i	usu-
wanie	usterek	zgłaszanych	przez	użytkowni-
ków	lokali,

n		 przyjmowanie	wniosków	użytkowników	lokali	
mieszkalnych	zgłaszających	się	do	admini-
stracji	ze	swoimi	problemami	dotyczącymi	
zamieszkiwania	oraz	pomoc	w	przygotowy-
waniu	wniosków	o	dodatki	mieszkaniowe	itp.

SPRAWOZDANIE	Z	REALIZACI	 
FuNDuSZu	REMONTOWEGO	 

W	CZĘŚCI	„B”	OSIEDLA	„SZOPIENICE”	
KSM	W	2016	ROKu

Plan	remontów	na	2016	r.	został	sporządzony	
w	oparciu	o	znajomość	potrzeb	remontowych	
Osiedla,	ustalonych	w	wyniku	okresowych	przeglą-
dów	stanu	technicznego	budynków	mieszkalnych	
z	uwzględnieniem	zaleceń	zawartych	w	protoko-
łach	kontroli	okresowej	stanu	technicznej	spraw-
ności	budynków,	wniosków	mieszkańców	i	mając	
na	uwadze	szacunkowe	możliwości	finansowe	
Osiedla.	Przedstawiony	plan	został	pozytywnie	
zaopiniowany	przez	Radę	Osiedla	na	posiedzeniu	
plenarnym,	natomiast	ostateczny	plan	remontów	
został	zatwierdzony	do	realizacji	Uchwałą	Rady	
Osiedla	1/2/2016	z	dnia	12.01.2016	r.
Plan	remontów	na	Osiedlu	„Szopienice”	przed-

stawiał	się	następująco	:

I.	 WYMIANA	STOLARKI	OKIENNEJ		
	 (na	łączną	kwotę)																											28.820	zł
II.	 ROBOTY	DEKARSKIE														73.230	zł
 (dot. naprawy zewnętrznej warstwy pokrycia 

Bednorza 32-34-36-38 oraz naprawy pasa 
podrynnowego na Zamenhofa 16 a-b-c)

III.		ROBOTY	INSTALACYJNE	wod.-kan,	
gaz,	ccw,	ppoż.	 														428.760	zł

	 (dotyczy wymiany instalacji kanalizacji sa-
nitarnej w budynkach Hallera 32 a-b-c-d)

IV.		MAŁA	ARCHITEKTuRA									198.000	zł
V.	 WYMIANA	INSTALACJI	DOMOFONO-

WEJ	 	 																34.332	zł
 (dotyczy wymiany na instalacje cyfrową 

w budynkach Morawa 91c, Morawa 119e, 
Morawa 119c)

VI.	 REMONT	DŹWIGÓW																58.400	zł
 (dotyczy bieżących napraw i koszt moderni-

zacji dźwigu Osiedlowa 9)
VII.	ELEWACJE	 	 																41.580	zł
 (wykonanie nowej opaski, naprawa i ocieple-

nie części fundamentów Przedwiośnie 1-3-5)
VIII.	INNE	ROBOTY (m. in. naprawa balko-

nów)		 	 																15.000	zł
IX. ODPIS	NA	FuNDuSZ	INTERWENCYJ-

NY	 	 	 																13.220	zł
X.	 ODSETKI	OD	KREDYTu												1.800	zł

Poniesione	wydatki	z	części	„B”	Funduszu	
Remontowego	w	2016	r.	wyniosły	893.142	zł, 
natomiast	wpływy	na	część	„B”	Funduszu	Remon-
towego,	w	przypadku	braku	zaległości,	wyniosą	
1.152.345	zł	(w	tym	bilans	otwarcia	roku	2016	
w	kwocie	161.915	zł). 
Informujemy,	że	w	roku	2016	zrealizowaliśmy	

wszystkie	zaplanowane	na	ten	rok	prace	remonto-
we	i	w	ramach	przywracania	terenu	po	robotach	

ziemnych	wykonywanych	podczas	wymiany	sieci	
wodnej	i	kanalizacyjnej	zrealizowaliśmy	kolejny	
etap	odtworzenia	ciągów	pieszych	i	miejsc	par-
kingowych	na	osiedlu	przy	ul.	Morawa.	

ZAŁOŻENIA	DZIAŁALNOŚCI	 
GOSPODARCZEJ	OSIEDLA	 
„SZOPIENICE”	NA	2017	ROK	 
W	RAMACH	CZĘŚCI	„B”		 

FuNDuSZu	REMONTOWEGO

Projekt	planu	remontów	na	2017	rok	został	
przygotowywany	i	zaprezentowany	Radzie	Osie-
dla,	która	pozytywnie	go	zaopiniowała	i	zdecy-
dowała	o	przedłożeniu	projektu	planu	Zebraniu	
Osiedlowemu.	Projekt		uwzględnia	konieczność	
wykonywania	robót	remontowych,	których	po-
trzeba	była	wykazana	w	protokołach	okresowych	
kontroli	rocznych	oraz	jest	wynikiem	przeglądów	
jesiennych	stanu	budynków	oraz	infrastruktury	
osiedlowej.	
Projekt	plan	remontów	Osiedla	Szopienice”	na	

2017	rok	kształtuje	się	następująco:

1.	 Wymiana	stolarki	okiennej	na	łączną	kwo-
tę		 	 	 											25.000,00	zł 

 (wymiana przez KSM oraz częściowa refun-
dacja wymiany we własnym zakresie)

2.	 Roboty	instalacyjne	wod-kan.
840.000,00	zł

 (wymiana pionów kanalizacji sanitarnej, wod-
nej i deszczowej w budynkach przy ul.Hallera 
32e-f-g-h i 28 e-f-g oraz wymiana odcinka 
kanalizacji deszczowej przy ul. Morawa 93b)

3.	 Wymiana	instalacji	domofonowej 
15.000,00	zł

 (wymiana instalacji Hallera 32 a-b-c-d)
4.	 Mała	architektura																		100.000,00	zł
 (wykonanie chodników pomiędzy budynkami 

przy ul. Przedwiośnia)
5.	 Remont	dźwigów																						95.000,00	zł
 (naprawy bieżące oraz koszt modernizacji 

zgodnie ze strategią ekonomiczną KSM) 
6.	 Inne	roboty	(m.in. naprawa balkonów)

30.000,00	zł
7.	 Odpis	na	fundusz	interwencyjny	

13.220,00	zł
8.	 Spłata	odsetek			 													1.100,00	zł

Zaplanowane	 ogółem	 koszty	 wyniosą	 
1.119.320	zł,	natomiast	przewidywane	roczne	
wpływy		pomniejszone	o	przesunięcie	środków	
do	części	„A”	w	kwocie	132.200	zł	oraz	pokrycia	
części	robót	dodatkowych	poniesionych	z	funduszu	
„A”	dot.	Osiedlowej	13	i	Hallera	28e-f-g	zamkną	
się	wartością	988.300	zł.	Biorąc	pod	uwagę	bi-
lans	otwarcia	w	kwocie	259.203	zł,	zaplanowane	
roboty	uwzględniają	bilansowanie	się	kosztów	
i	wpływów	osiedla	w	zakresie	części	„B”	funduszu	
remontowego.	
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Struktura kosztów funduszu remontowego "B" 
Osiedla "Szopienice" w 2017 r.
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zeStawienie koSztów uLepSzeŃ i prac ponieSionych w okreSie  
od roku 1992 do dnia 31.10.2016 r.

( dotyczy kosztów z centralnej części funduszy remontowych Spółdzielni 
 remontów kapitalnych + fundusz „a”)

SpRaWOzdaniE z dziaŁaLnOŚCi  
adMiniSTRaCJi OSiEdLa KSM ,,SzOpiEniCE’’  

W ROKU 2016 ORaz pLan na 2017 ROK
STRuKTuRA	REALIZACJI	 

OSIEDLOWEGO	PLANu	W	ZAKRESIE	
EKSPLOATACJI		W	2016	ROKu

Uwzględniając	wydatki	na	pokrycie	bieżących	
kosztów	eksploatacji	za	trzy	kwartały	i	prognozę	
do	końca	roku	oraz	wpływy	według	naliczeń	
z	lokali	mieszkalnych	i	garaży	(bez	zaległości	
w	opłatach	za	lokale),	z	uwzględnieniem	bilansu	
otwarcia	w	2016	r.,	wynik	Osiedla	zamykać	się	
będzie	zgodnie	z	planem	kwotą:	3.519.540	zł.
Wydatki	związane	z	eksploatacją	budynków,	

w	dużej	części	uzależnione	są	od	kształtowa-
nia	się	cen	i	opłat	ustalanych	poza	Spółdzielnią	
i	w	sposób	niezależny	od	Spółdzielni,	tj.	władze	
państwowe,	samorządowe	oraz	przedsiębiorstwa	
świadczące	usługi	komunalne,	a	także	od	wielkości	
zużywanych	przez	mieszkańców	mediów,		takich	
jak	woda	i	ciepło.	
Ponadto	niektóre	działania	wymuszane	są	ko-

niecznością	dostosowania	się	do	obowiązujących	
przepisów	celem	zapewnienia	odpowiednich	wa-
runków	bezpiecznego	zamieszkiwania	w	budyn-
kach	i	użytkowania	lokali,	jak	np.	obowiązek	
dokonywania	zgodnie	z	Prawem	Budowlanym	
okresowych	przeglądów	i	kontroli	na	realizację	
których	ponoszone	są	znaczne	wydatki	finanso-
we.		Z	obligatoryjnych	kontroli	należy	wymienić	
w	szczególności:

n		 okresowe	kontrole	stanu	technicznego	budyn-
ków,

n		 badania	skuteczności	zerowania	instalacji	od-
gromowych,

n		 coroczną	kontrolę	przewodów	kominowych,	
spalinowych	i	wentylacyjnych,

n		 coroczną	kontrolę	wszystkich	instalacji	gazo-
wych	w	budynku,

n		 ochronę	ppoż.	w	budynkach	oraz	usuwanie	
stwierdzonych	podczas	kontroli		nieprawi-
dłowości,

n		 realizację	zaleceń	dozoru	dźwigów	osobowych.

STRuKTuRA	PROCENTOWA	uDZIA-
Łu	 POSZCZEGÓLNYCH	 KOSZTÓW	
SKŁADOWYCH	PRZEWIDZIANYCH	NA	
EKSPLOATACJĘ	W	2016	ROKu	BYŁA	NA-
STĘPuJĄCA:

l			Koszty	dostawy	wody	i	odprowadzania	
ścieków	stanowić	będą	31,7%	kosztów	eks-
ploatacji,

l		 Koszty	Administracji	Osiedla	na	które	
składają	się	koszty	BHP,	transportu,	opłat	
telekomunikacyjnych,	koszty	utrzymania	
pomieszczeń	administracji	Osiedla,	koszty	
bankowe,	materiały	biurowe,	amortyzacja,	
wynagrodzenie	pracowników	z	narzutami,	
diety	za	posiedzenia	Rady	Osiedla	–	wyniosą	

Adres	budynku
Razem	koszty	

za	lata	 
1992	-2016*

Wpływy	z	odpisów	
za	lata	 

1997-2016*/**

Saldo 
(3-2)

Saldo	na	
1	m2	p.u.m.

Średnie	saldo	
statystyczne	na	

1	lokal

1 2 3 4 5 6

Hallera	32e-h 491 431 1	045	047 553 616 168,09 9 226,93

Hallera	32a-d 496 632 1	045	229 548	596 166,59 9	143,27

Osiedlowa	15 516	837 982	500 465 663 150,42 8	466,60

Morawa	119d 507	716 815	894 308	179 119,96 4	741,21

Morawa	91d 559	989 815	359 255	370 99,43 3	928,77

Morawa	93b 531 591 775	629 244	038 99,93 4 519,22

Morawa	119e 571	284 814	206 242 922 94,56 3	737,27

Morawa	119c 545	990 775	384 229 393 93,93 4	248,03

Morawa	119f 553 454 776	339 222	885 91,10 4	127,50

Morawa	91c 611	781 816	051 204	270 79,54 3 142,61

Morawa	93d 639	060 787	567 148	506 59,89 2	750,11
Zamenhoffa	
16-c

613 915 577	242 -36	673 -19,89 -894,47

Bednorza	32-38 645	776 488	074 -157	703 -102,04 -4	928,21
Zamenhoffa	
18-a

537	655 375	105 -162	550 -137,34 -6	020,38

Bednorza	24-30 711	637 497	700 -213	937 -136,36 -6	685,54

Osiedlowa	5-11 2	432	761 2	088	522 -344 239 -52,35 -2	689,36
Przedwiośnia	
7b-9b

781	142 411	502 -369	640 -285,46 -12 321,34

Przedwiośnia	
1a-5a

927	158 498	517 -428	641 -273,14 -9	741,85

Przedwiośnia	
7-9

844	952 411	138 -433	815 -334,35 -10	845,37

Przedwiośnia	
7a-9a

847	454 409	128 -438	326 -340,09 -10	958,14

Przedwiośnia	
1-5

971	453 491	783 -479	670 -309,87 -11	420,70

Hallera	28e-g 1	448	816 801	695 -647	121 -258,57 -14	380,46

Osiedlowa	13 2	770	016 997	425 -1	772	590 -572,59 -32	228,92

RAZEM 19	558	501 17	497	035 -2	061	466 -37,43 -1	707,93

Zestawienie	kosztów		ulepszeń	i	prac	poniesionych	w	okresie	od	roku	1992	do	dnia	31.10.2016	
z	centralnej	części	funduszy	remontowych	Spółdzielni	(remontów	kapitalnych	+	fundusz	„A”)	oraz	
naliczonych	wpływów	z	odpisów	na	działania	energooszczędne	i	termomodernizacyjne	z	uwzględnie-
niem	środków	przeksięgowanych	z	funduszu	remontowego	część	„B”,	zasilenia	środkami	z	funduszu	
interwencyjnego	oraz	obowiązkowej	2,5%	partycypacji	z	fund.rem.	cz.	„B”	na	pokrycie	części	kosztów	
kompleksowych	robót	ociepleniowych	(	wg	kosztów	w	dacie	poniesienia,	w	zł)	(	z	uwzględnieniem	
kosztów	odsetek	od	pożyczek	i	kredytów	do	spłaty	po	31.10.2016	).

	 *	do	dnia	31.10.2016	r.
	 **	uwzględnia	środki	przeksięgowane	z	fund.	rem.	cz.	„B”

	 Zestawienie	nie	uwzględnia	kosztów	wymiany	wodomierzy	i	podzielników	c.	o.
	 Saldo	ogółem	osiedla	na	dzień	31.10.2016	 	 -2.061.466,00 zł
	 Saldo	jednostkowe	na	dzień	31.10.2016	 	 -37,43 zł/1 m2 p.u. 
	 Duże	obciążenia	w	budynkach	przy	ul.Osiedlowej13	oraz	Hallera	28e-f-g	wynikają	z	wyko-

nanego	w	2013	roku	ocieplenia.	Kolejne	budynki	przewidziane	do	ociepleń	sukcesywnie	będą	
realizowane	zgodnie	ze	strategią	ekonomiczną	KSM	od	2017	roku.	 (Ciąg dalszy na str. 14)
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(Ciąg dalszy ze str. 13)

11,4%	łącznych	kosztów	eksploatacji	i	utrzy-
mują	się	na	poziomie	roku	ubiegłego,

l			Pozostałe	koszty	Osiedla	na	które	składają	się	
takie	wydatki,	jak:	płace	konserwatorów	wraz	

z	narzutami,	opłaty	za	wieczyste	użytkowanie	

terenów,	podatek	od	nieruchomości,	koszty	

kontroli	przewodów	wentylacyjnych,	ubez-

pieczenia	rzeczowe,	pielęgnacja	zieleni,	od-

śnieżanie,	ochrona	ppoż.	budynków,	kontrola	

instalacji	gazowej,	dezynfekcja,	dezynsekcja,	

deratyzacja,	materiały	budowlane	na	prace	

realizowane	przez	konserwatorów,	koszty	usu-

wania	skutków	dewastacji,	usługi	Pogotowia	

Technicznego,	opłaty	na	Państwowy	Fundusz	

Rehabilitacji	Osób	Niepełnosprawnych	–	wy-

niosą	24,7%	i	zmalały	o	0,8%,	w	stosunku	

do	kosztów	roku	ubiegłego,	pomimo	tego,	

że	w	dalszym	ciągu	spłacamy	raty	dotyczące	

wymiany	oświetlenia	energooszczędnego	

typu	LED,

l		 koszty	wywozu	nieczystości	stanowić	będą	
11,3%	kosztów	eksploatacji,

l		 usługi	gospodarzy	terenu 7%	kosztów	eks-

ploatacji,

l		 energia	elektryczna	3,6%;	konserwacja	dźwi-

gów	2,3%;	konserwacja	gniazd	RTV	1,3%, 

zużycie	gazu	(w	budynkach	ze	zbiorczym	

gazomierzem)	1,3%;	konserwacja	domofonów	

0,7%;	odczyty	zużycia	wody	0,5%;	oraz	

koszty	eksploatacji	garaży	i	lokali	użytkowych	

0,2%.

l  legalizacja	wodomierzy	stanowić	będzie	
2,2%	kosztów	eksploatacji,

koszty obsługi Osiedla
11,40%

Pozostałe koszty 
eksploatacyjne

24,70%

Gaz
1,30%

energia elektryczna
3,60%woda i kanalizacja

31,70%

RazeM wywóz 
nieczystości

11,30%

Usługi gospodarzy
7,00%

Odczyty wody
0,50%

konserwacja dźwigów
2,30%

konserwacja domofonów
0,70%

konserwacja
gniazd RTV

1,50%

koszty garaży i lokali 
użytkowych

0,20%

Struktura kosztów eksploatacji Osiedla "SzOPienice" 
w 2016 r.

l  dodatkowe	koszty	i	przychody	eksploatacyj-
ne	stanowić	będą	1,8%	kosztów	eksploatacji,

	 Razem	(z	uwzględnieniem	eksploatacji	lokali	

użytkowych	oraz	garaży)	w	2016	roku	plano-

wano	do	wydatkowania	kwotę	3.558.960	zł. 
Faktyczne	wydatki	wg	prognoz	na	koniec	2016	

roku	będą	zgodne	z	wielkością	zaplanowaną.

Plan	założeń	ekonomiczno-gospodarczych	na	

2017	rok,	w	którym	koszty	do	poniesienia	ujęte	

są	w	zbiorczym	planie	kosztów	i	przychodów	dot.	

eksploatacji	i	utrzymania	nieruchomości	wyniosą	

3.369.230	zł.	Z	uzyskanych	informacji	o	prze-
widywanych	zmianach	cen,	do	chwili	obecnej	

nieznana	jest	skala	zmian.	Przyjęte	stawki	na	

dzień	dzisiejszy	pozostają	na	dotychczasowym	

poziomie.	Planowane	wpływy	według	naliczeń	

za	lokale	mieszkalne	i	garaże	(bez	zaległości	

w	opłatach	za	lokale)	z	uwzględnieniem	bilansu	

otwarcia,		zamykać	się	będą	kwotą	3.365.220	zł.

Administracja	Osiedla	„Szopienice”	wszystkie	

zgłaszane	awarie	i	naprawy	usuwała	na	bieżąco	

własną	ekipą	konserwatorów.	Jedynie	w	przypadku	

większych	awarii,	w	dni	wolne	od	pracy	korzystano	

z	usług	Serwisu	Technicznego	KSM.	Wszystkie	

środki,	którymi	dysponowało	Osiedle,	zarówno	

z	osiedlowej	części	Funduszu	remontowego,	jak	

i	przeznaczonych	na	pokrycie	kosztów	eksploatacji,	

były	wydatkowane	oszczędnie.	

Wpływ	na	wydatki	Osiedla	mają	także	koszty	

(zbędnie	wydawanych	pieniędzy)	na	usuwania	

skutków	dewastacji	i	kradzieży.	Należy	wspo-

mnieć,	że	również	jak	w	roku	poprzednim,	malo-

wano	wulgarne	grafitti,		dewastowano	kilkakrotnie	

drzwi	zewnętrznych	w	budynku	przy	ul.	Zamen-

hofa	.	Częste	są	również	dewastacje	oświetlenia	

zewnętrznego	i	wewnątrz	budynków.	W	dalszym	

ciągu	w	budynkach	przy	ul.	Morawa	i	Osiedlowej	

wyrywane	były		lampy	oświetleniowe,	a	nawet	

zrywane	plastikowe	klosze	(na	pewno	nikomu	

nieprzydatne).	Zmuszeni	byliśmy	ponieść	koszty	

na	zakup	dodatkowych	lamp.	Należy	zauważyć,	

że	każde	koszty	związane	z	usuwaniem	dewastacji	

SpRaWOzdaniE z dziaŁaLnOŚCi  
adMiniSTRaCJi OSiEdLa KSM ,,SzOpiEniCE’’  

W ROKU 2016 ORaz pLan na 2017 ROK

niestety	obciążają	wszystkich	mieszkańców.	Środki	

te	można	by	było	przeznaczyć	na	przykład	na	

zakup	urządzeń	zabawowych	dla	najmłodszych.	

W	wyniku	dewastacji	niszczone	były	między	

innymi:	dźwigi	osobowe,	pożarowe,	skrzynki	

pocztowe,	wybijane	szyby	w	drzwiach	wejścio-

wych,	instalacje	elektryczne,	wyłączniki	światła,	

zrywane	i	dewastowane	oprawy	oświetleniowe	

oraz	zamki	i	wkładki,	samozamykacze	w	drzwiach	

wejściowych,	kradzione	były	żarówki,	jarzeniówki,	

oprawy	oświetleniowe.	Trudno	wymienić	wszyst-

kie,	ponieważ	uszkodzenia	w	wyniku	dewastacji	

były	bardzo	zaskakujące	i	nieprzewidywalne.	

Najbardziej	przykre	wrażenie	sprawia	dewastacja	

(grafitti)	nowo	ocieplonego	budynku	przy	ul.	

Hallera	28e-f-g.		
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Plan procentowego udziału w ogólnych kosztach rodzajowych  
eksploatacji i utrzymania nieruchomości w 2017 roku
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zestawienie graficzne kształowania się zaległości w poszczególnych 
nieruchomościach budynkowych kSM wg stanu na dzień 31.10.2016 r. 

w porównianiu do 2013, 2014 i 2015 roku 

2013
2014
2015
2016

SpRaWOzdaniE z dziaŁaLnOŚCi  
adMiniSTRaCJi OSiEdLa KSM ,,SzOpiEniCE’’  

W ROKU 2016 ORaz pLan na 2017 ROK
W związku z powyższym kolejny raz zwracamy 

się z apelem do mieszkańców, w których osobistym 
interesie jest reagowanie na przejawy dewastacji 
i wandalizmu oraz o czynny udział i pomoc w wy-
krywaniu sprawców kradzieży i zniszczeń poprzez 
kontakt z rejonowymi dzielnicowymi Policji:

l  sierżant Marcin Niechciał  
tel. kom. 600 208 562

l  aspirant  sztabowy Jacek Ząbek  
- tel. kom. 600 208 564

l  oficer dyżurny Komisariatu V   
- 32 256 91 33; 32 200 37 00; 606 371 239

Niestety	w	dalszym	ciągu,	z	przykrością	mu-
simy	stwierdzić,	że	ilość	i	krotność	należnych	
miesięcznych	opłat	zadłużonych	lokali	jest	znacz-
na	i	w	znacznym	stopniu	ogranicza	prawidłowe	
funkcjonowanie	poszczególnych	administracji,	
a	w	efekcie	całej	Spółdzielni.

Kwota	zadłużenia	Osiedla	„Szopienice”	jest	
niższa	do	analogicznego	okresu	2015	r.,	na	co	
niemały	wpływ	mają	bieżące	spotkania	i	rozmowy	
z	dłużnikami		przez	Zarząd	i	Radę	Nadzorczą	KSM	
oraz	przez	członków		Rady	Osiedla	.	

Przedstawione poniżej na dolnym wykresie 
zestawienie	pozwala	zauważyć,	iż	w	części	nie-
ruchomości	zadłużenia	się	zmniejszyły	i	znaczny	
spadek	zadłużenia	odnotowano	w	budynkach	przy	
ul.	Morawa	119F,	Morawa	93D,	Osiedlowej	5-7-
9-11	i	Osiedlowej	13,	lecz	w	części	nieruchomości	
(dotyczy	to	szczególnie	budynków	przy	ul.	Morawa	

119D,	Morawa	91D,	Morawa	91C,	i	Przedwiośnia	

7B-9B),	znacznie	wzrosła.

Rada	Osiedla	i	Administracja	Osiedla	„Szo-

pienice”	w	celu	uzyskania	poprawy	skuteczności	

windykacji	opłat	przeprowadzały	m.	in.	cyklicznie	

rozmowy	z	lokatorami	zalegającymi	z	opłatami,	

w	wyniku	czego	część	zalegających	spłaciła	lub	

sukcesywnie	spłaca	swoje	zobowiązania	„czyn-

szowe”.	Rada	Osiedla	i	Administracja	sugerują	

osobom	zadłużonym	–	dla	zmniejszenia	obciążeń	

z	tytułu	opłaty	za	lokale	-		zamianę	posiadanych	

mieszkań	na	lokale	mniejsze,	informują	o	możli-

wościach	uzyskania	pomocy,	np.	z	MOPS-u	itp.	

Dłużnicy	w	znacznej	części	uchylają	się	jednak	

od	rozmów	z	Radą	Osiedla.	Sprawy	osób,	które	
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(Dokończenie ze str. 15)

SpRaWOzdaniE z dziaŁaLnOŚCi  
adMiniSTRaCJi OSiEdLa KSM ,,SzOpiEniCE’’  

W ROKU 2016 ORaz pLan na 2017 ROK
zalegają	z	opłatami	na	znaczne	kwoty	lub	upor- 

czywie	uchylają	się	od	realizacji	zobowiązań	dot.	

terminowego	wnoszenia	opłat,	kierowane	są	do	

dalszego	postępowania	wewnątrzspółdzielczego,	

w	tym	na	rozmowy	z	Zarządem	i	Radą	Nadzorczą	

KSM.	W	wyniku	których	w	stosunku	do	nich	

podejmowane	są	odpowiednie	decyzje,	z	pozba-

wieniem	członkowstwa	w	KSM	włącznie	oraz	

kontynuacja	dalszych	bardziej	rygorystycznych	

Przewiduje	się,	że	w	roku	2017	środki	finan-
sowe	na	działalność	społeczno-kulturalną		

wynosić	będą	35.300	zł.		(bilans otwarcia  roku 

wyniósł  5.300 zł).

Środki	te	pozyskujemy	z	opłat	wnoszonych	

przez	użytkowników	lokali		członków	KSM	wg	

stawki	0,05	zł/m2/m-c	od	mieszkania	.

Zgodnie	z	przyjętym	na	rok	2017	planem	środki	

te	będą	przeznaczone	dla	mieszkańców	osiedla		

„Szopienice”	na:

zaŁOŻEnia dziaŁaLnOŚCi SpOŁECznEJ i KULTURaLnEJ  
na ROK 2017 OSiEdLa KSM „SzOpiEniCE”

l	 AKCJA	 ZIMA	 –	 przewidziany	 koszt	
12.000 zł.

–		 dwie	wycieczki	do	Chochołowa	na	baseny	
termalne.		

l	 AKCJA	LATO	–	przewidziany	koszt	6.000	
zł

–		 wycieczka	do	Wisły.
l	 IMPREZY	–	przewidziany	koszt	11.000	zł 
–		 organizacja	Turnieju	Tenisa	Stołowego	z	okazji	

Dnia	Dziecka,
–		 wycieczka	do	Warszawy.	

l DOFINANSOWANIE	ZEWNĘTRZNE	–	
przewidziany	koszt	1.000	zł 

–	 współpraca,	dofinansowanie	do	Szkoły	Pod-
stawowej	nr	44	w	Katowicach-Szopienicach

l	 DOFINANSOWANIE	WEWNĘTRZNE	–	
przewidziany	koszt	2.000	zł		

-		 dofinansowanie	do	obchodów	60-lecia	KSM
 Łączny	koszt	to	32.000	zł,	a	liczba	przewi-

dzianych		uczestników	300.   

kierownik administracji 
Osiedla kSM „SzOPienice”
inż.  STaniSław  SkUPień                      

Administracja	Osiedla	„Szopienice”	w	roku	
2016	w	ramach	działalności	społeczno-kul-

turalnej	zaplanowała	3	wyjazdy	rekreacyjne	dla	
członków	i	ich	rodzin	osiedla	„Szopienice”,	Turniej	
Tenisa	Stołowego	dla	dzieci	i	młodzieży	z	okazji	
Dnia	Dziecka	oraz	dofinansowanie	zewnętrzne.		
Kwota,	jaką	przewidziano	na	wydatki	związane	
z	ww.	imprezami,	to	18.200	zł.
Na		przestrzeni		roku		zrealizowano	następujące	

przedsięwzięcia	:
l	 AKCJA	ZIMA	–	4.800	zł 
–	 Wycieczka	na	Słowację	–	Oravice	na	baseny	

termalne	w	dniu	23.01.2016	r.	
	 W	wycieczce		uczestniczyło	29	mieszkań-

ców	osiedla	„Szopienice”,	w	ramach	imprezy	
uczestnicy	korzystali	z	basenów	termalnych,	
a	w	 ramach	poczęstunku	obiado-kolacja																				
w	Przyborowie.

l	 AKCJA	LATO	–	4.600	zł 
–	 Wycieczka	na	Ziemię	Małopolską	w	dniu	

10.09.2016	r.
	 W	wycieczce	uczestniczyło	29	mieszkańców	

osiedla	„Szopienice”,	w	ramach	wycieczki	
uczestnicy	zwiedzili	Muzeum	Zamku	i	Skan-

SpRaWOzdaniE z dziaŁaLnOŚCi SpOŁECznEJ  
i KULTURaLnEJ za ROK 2016 OSiEdLa KSM „SzOpiEniCE”

senu	w	Dobczycach,	Opactwo	Cystersów		
powstałe	w	1234	roku	w	Szczyrzycu,	w	ramach	
poczęstunku	obiad	w	gospodarstwie	agrotu-
rystycznym,	spotkanie	z	artystą	ludowym,	
degustacja	potraw	z	grilla	w	Ochotnicy	Dolnej.

l	 IMPREZY	–	7.800	zł
–	 Organizacja	Turnieju	Tenisa	stołowego		z oka-

zji	Dnia	Dziecka	w dniu	8.06.2016	r.			
	 Impreza	zorganizowana	dla	dzieci	i młodzieży	

mieszkańców	osiedla	„Szopienice”.	Rozgrywki	
tenisa	stołowego	w trzech		kategoriach	wieko-
wych:	od	8	–	10	roku	życia,	od	11	-		14	roku	
życia	i od	15	–	18	roku	życia	

	 Po	zakończeniu	rozgrywek	odbyło	się		uroczy-
ste	nagrodzenie		zwycięzców,	dzieci	otrzymały		
puchary,	medale,	dyplomy	+	nagrody	w	za-
leżności	od	zajętego	miejsca.		Dla	przybyłych	
dzieci	wraz	z	rodzicami	był	przygotowany	
poczęstunek	słodyczami.

–	 Wycieczka		do	Warszawy		w	dniu		21.05.2016	r.
	 W	wycieczce		uczestniczyło		49	mieszkań-

ców	osiedla	„Szopienice”,	w	ramach	imprezy	
uczestnicy	zwiedzili	Krakowskie	Przedmieście,	
m.	in.	Drogę	Królewską,	Aleje	Ujazdowskie,	

Pałac	Prezydencki,	Akademię	Sztuk	Pięknych,	
Kościół	św.	Krzyża	,	Plac	Piłsudskiego,	cmen-
tarz	Wojskowy,		w	ramach	poczęstunku	obiad	
w	„Barze	Janosik”	w	Kolonii	Zawada.

l	 WSPÓŁPRACA	DOFINANSOWANIE	
ZEWNĘTRZNE		–	1000	zł 

–	 Dofinansowanie	Ochotniczej	Straży	Pożarnej	
w Katowicach-Szopienicach.						

	 Ochotnicza	Straż	Pożarna	jest	jedną	z	nie-
licznych	organizacji	pozarządowych,	która	
bez	względu	na	sytuację	gospodarczą,	czy	
polityczną	w	dzień	i	w	nocy	ratuje	ludzkie	
życie.	By	spełniać	swoje	powołanie	musi	
ciągle	doskonalić	swoje	umiejętności	oraz	
wykorzystywać	nowoczesny	sprzęt	ratowni-
czy,	dzięki	naszemu	wsparciu	przyczyniamy	
się	do	utrzymania	mobilności	OSP.	

	Wpływy	roku	2016	wraz	z	bilansem	otwarcia		
z	przeznaczeniem	na	działalność	społeczno-kul-
turalną	wyniosły	24.100	zł.
Wydatkowano	kwotę	18.200	zł.

kierownik administracji 
Osiedla „Szopienice”
inż.  STaniSław  SkUPień                      

działań	windykacyjnych	poprzez	egzekucję	sądową	

i	komorniczą.	

Zwracamy się z gorącym apelem o systematyczne 

i terminowe dokonywanie opłat za mieszkania 

i garaże, gdyż nie można realizować zadań ujętych 
w planie  remontów czy bieżącej eksploatacji z hi-
potetycznie naliczonych wpływów lecz wpływów 
rzeczywiście uzyskanych. 

Administracja	Osiedla	„Szopienice”	dziękuje	

mieszkańcom,	Radzie	Osiedla,	Radzie	Nadzorczej	

oraz	Zarządowi	KSM	za	dobrze	układającą	się	
współpracę	i	pomoc	w	rozwiązywaniu	niełatwych	
problemów	związanych	z	zarządzaniem	osiedlem.	
Szczególne	słowa	uznania	i	podziękowania	kieru-
jemy	do	członków	reprezentujących	mieszkańców	
Osiedla	wybranych	do	Rady	Osiedla,	doceniając	
ich	wkład	pracy	w	rozwiązywaniu	problemów	
i	wsparcie	w	realizacji	powierzonych	zadań.

kierownik administracji 
Osiedla kSM „SzOPienice”
inż. STaniSław SkUPień


