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Zarz¹d Katowickiej  Spó³dzielni Miesz ka nio wej 
oraz Rada i Administracja Osiedla „Wierzbowa”

uprzejmie zapraszaj¹ na

Zebranie osiedlowe

które odbêdzie siê we wtorek, 19 lutego 2013 r.  
o godz. 1600 w w Sali Konferencyjnej KSM  

w Katowicach przy ul. Klonowej 35 c

WSPÓLNE

Sprawozdanie rady oSiedla 
WierzboWa KatoWicKiej Spółdzielni 

MieSzkaniowej za 2012 rok

Szanowni mieszkańcy Osiedla Wierzbo-
wa, przedstawiamy państwu roczną infor-
mację sprawozdawczą zgodnie ze Statutem 

Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz re-
gulaminem Rady Osiedla

Rada osiedla jest organem Spółdzielni, który 
działa w imieniu członków spółdzielni zamiesz-
kałych na terenie osiedla oraz sprawuje społeczny 
nadzór nad działalnością Administracji Osiedla.

Rada Osiedla Wierzbowa w roku 2012 
pracowała w następującym składzie osobowym.
n Teresa Wiązania – przewodnicząca Ra-

dy Osiedla,
n Barbara TrOcer-DziaćkO – zas-

-tępca przewodniczącego  Rady Osiedla                                                  
i przewodnicząca Komisji  Gospodarki Za-
sobami Osiedla,

n Jan kasperski – członek Rady Osiedla,
n anna Glücksman – członek Rady Osie-

dla,
n anna paluch – przewodnicząca Komisji 

Społeczno - Kulturalnej,
n adam kulik – członek Rady Osiedla,
n maria  miksieWicz – członek Rady 

Osiedla.
W okresie sprawozdawczym Rada odbyła 10 

posiedzeń plenarnych. W posiedzeniach tych 
brali udział pracownicy Administracji. Wszyst-
kie zebrania są protokołowane.

Z ważniejszych i istotnych spraw będących 
tematem obrad Rady Osiedla to :
n Kontrola  realizacji zatwierdzonego planu 

remontów na 2012 rok. 
n Przeglądy stanu technicznego  budynków  

wchodzących w skład zasobów naszego   
osiedla .

n Udział w komisyjnych wyborach wykonaw-
ców robót oraz w komisyjnych odbiorach ro-
bót realizowanych na osiedlu.

n Współpraca z przedstawicielem w Radzie 
Nadzorczej.

n Analiza skarg i wniosków
n Bieżące analizy kosztów eksploatacji .
n Wnikliwe analizy kosztów ,oraz sukcesywna 

realizacja  czynności eksploatacyjnych. 

n Kontrola nad realizacją planu społeczno kul-
turalnego za 2012 oraz uwzględnianie po-
trzeb mieszkańców w zakresie  działań spo-
łeczno-kulturalnych.

n Analizowanie sytuacji zadłużenia osiedla z 
tytułu zalegania z opłatami za lokale miesz-
kalne i lokale użytkowe.

n Spotkania z dłużnikami w opłatach za lokale 
mieszkalne.

n Bieżąca analiza stawek opłat za lokale miesz-
kalne i lokale użytkowe.

n Podjęcie stosownych  uchwał  zatwierdzające  
założenia gospodarcze (plany) na 2013 rok. 

n Inne tematy i problemy wynikające z kom-
petencji Rady Osiedla.

W ostatnim okresie zaniepokojenie Rady 
wzbudził fakt, że na koniec roku 2012 w zakre-
sie funduszu remontowego B za lata 2006 do 
2012 występuje znaczące saldo ujemne na kilku 
nieruchomościach. Oznacza to, że te nierucho-
mości mają niskie przychody na pokrycie swo-
ich poniesionych kosztów. Analiza danych dla 

nieruchomości z największym saldem ujemnym 
doprowadziła do wniosku, że dla nieruchomości 
tych trzeba będzie zmienić stawki .

Dyżury poszczególnych członków Rady Osie-
dla odbywają się 1 raz w miesiącu.

 Ta  forma kontaktów mieszkaniec -Rada 
Osiedla umożliwia  bezpośrednie zgłoszenie 
wniosków lub skargi oraz na bieżąco przedys-
kutowanie danego problemu.

Mamy w Radzie różne zdania, różny punkt 
widzenia, ale cel mamy jeden: dobro naszego 
osiedla i jego mieszkańców.

Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi i propo-
zycje. Cieszą nas, kierowane pod naszym adre-
sem słowa uznania, dla naszej społecznej pracy. 
Reagujemy na słowa krytyki, bowiem jest ona 
często konstruktywna. 

Dziękujemy wszystkim za wsparcie, za osobi-
ste zaangażowanie i pomoc w realizacji naszych 
statutowych zadań.

RADA OSIEDLA „WIERZBOWA”
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Sprawozdanie adMiniSTraCji oSiedla  
„WierzboWa” z działalnoŚci GoSpodarczej  

i Społeczno-KUltUralnej W 2012  roKU
szanowni państwo!

Administracja Osiedla „Wierzbowa”, wy-
pełniając swoje statutowe obowiązki,  
przedstawia niniejszym sprawozdanie  

z działalności gospodarczej Osiedla za rok 2012, 
Podstawowy zakres  działania Administracji 

osiedla wynikał z planu gospodarczego-finanso-
wego osiedla oraz planu działalności społeczno 
-kulturalnej przyjętych do realizacji przez Radę 
Osiedla w dniu 28.11.2012 r., a następnie jako 
część planu gospodarczego i społeczno-kultu-
ralnego Spółdzielni zatwierdzonego przez Radę 
Nadzorczą KSM.

Działania Administracji były zbieżne z kierun-
kami działania Spółdzielni i były ukierunkowa-
ne na zagadnienia związane z poprawą warun-
ków zamieszkiwania, dostosowanie budynków 
osiedla do obecnie obowiązujących standardów  
(w tym wymogów Prawa Budowlanego), przy 
jednoczesnym efektywnym wykorzystaniu środ-
ków finansowych.

Do obowiązków Administracji należało rów-
nież zapewnienie właściwej obsługi eksploata-
cyjnej, jak i czynne uczestniczenie w zapew-
nieniu warunków do kontynuacji procesu prze-
kształcenia mieszkań spółdzielczych w odrębną 
własność łącznie z wszelkimi z tym związanymi 
uzgodnieniami. 

Na dzień 31.12.2012 r. zostało wyodrębnionych 
łącznie 285 mieszkań (w tym 5 w 2012 roku).

W roku 2012 Administracja Osiedla „Wierzbo-
wa” sprawowała powierzony zarząd majątkiem  
w skład którego wchodziły  23 budynki mieszkal-
ne o łącznej powierzchni użytkowej 41.011,08 m2, 
w których zlokalizowane są także 3 lokale użyt-
kowe i 8 garaży wbudowanych.

Administracja pracowała w  5-osobowym skła-
dzie, w tym obsada techniczno-administracyjna:  
n  Kierownik Osiedla       

 

Nieruchomość

M  24 bc
M  24 -24a
M  30bc
B   36 – 36 a
B   38 -38a
B   40 -40 a
B   42-42 a
B   44-46
B   30
B   26-26a
W   1a
W   2-2a
W   19-21
W   26 – 28
W   27-29
W   31-33
W   35- 37
W   38- 46
G    5 – 5 a
G    7 -7a
K   31-33
K   34 – 34 a
T   31 ad

koszty od 
2006 do 
2012

wpływy od 
2006 do 
2012

saldo 
narastając
o na 2012 

r.
580 166 610 952 30 786
415 180 611 192 196 012
624 363 607 910 -16 453
117 013 78 867 -38 146
99 062 78 831 -20 231

102 428 78 634 -23 794
148 110 78 831 -69 279
130 318 148 506 18 188
179 617 113 324 -66 293
30 872 60 165 29 293
78 536 53 759 -24 777
87 896 91 314 3 418

222 324 213 805 -8 519
89 262 213 684 124 422

103 508 90 344 -13 164
128 155 88 899 -39 256
154 923 89 065 -65 858
605 886 536 921 -68 965
124 975 150 843 25 868
108 804 147 640 38 836
263 565 212 549 -51 016
37 068 59 013 21 945
90 836 117 904 27 068

TABELA NR 1

 

Adres budynku

1 2 3 4
Modrzewiowa 24-a
Modrzewiowa 30b-c
Wierzbowa 38-46
Wierzbowa 26-28
Klonowa 31-33
Wierzbowa 19-21
Wierzbowa 1a
Wierzbowa 35-37
Wierzbowa 27-29
Wierzbowa 31-33
Wierzbowa 2- 2a
Brzozowa 36-a
Brzozowa 42-a
Brzozowa 38-a
Brzozowa 40-a
Brzozowa 30
Grabowa 5-a
Grabowa 7-a
Brzozowa 44-46
Klonowa 34-a
Topolowa 31-d
Brzozowa 26-a
Modrzewiowa 24b-c
RAZEM

Razem koszty 
za lata 

1992 -2012*

Wpływy z 
odpisów za lata 

1997-2012*/**

Saldo
( 3-2 )

587 361 1 151 277 563 915
628 148 1 144 442 516 293
921 093 1 208 158 287 065
317 876 481 392 163 516
336 206 478 527 142 320
350 922 481 817 130 895
85 728 90 133 4 405

198 972 200 633 1 661
214 690 203 444 -11 246
220 155 199 634 -20 522
174 104 148 607 -25 497
206 856 177 454 -29 402
209 658 177 576 -32 082
211 572 177 560 -34 012
212 502 177 134 -35 368
306 180 255 309 -50 871
417 377 339 776 -77 601
425 192 332 977 -92 215
447 671 334 672 -113 000
363 595 132 890 -230 705
593 480 264 316 -329 164
532 051 134 462 -397 590

2 386 958 1 142 780 -1 244 179
10 348 350 9 434 969 -913 381

TABELA NR 2

n Administrator    
n Inspektor d/s Technicznych                
n oraz 2-ch Konserwatorów.

Ponadto obsługę Osiedla re-
alizowały  na podstawie sta-
łych umów:
n  z 5 podmiotami  gospodar-

czymi na pełnienie obowiązków 
gospodarzy,
n  z 1 podmiotem  gospodar-

czym na konserwację i naprawę 
dźwigów.
n  z 1 podmiotem  gospo-

darczym na konserwację do-
mofonów.

realizacja planu 
FunDuszu  

remOnTOWeGO  
część „B”    

za 2012 rOk
(Uchwała Rady Osiedla nR 9/2011  

z dnia 29.11.2011 R.)

Podstawą finansowania robót remontowych 
w osiedlu stanowi Funduszu Remontowy „B”.

W 2012 roku łącznie wpływy na Fundusz Re-
montowy „B”(według naliczeń) wynikających z:
n opłat naliczanych według powierzchni lokali, 

który wyniósł                                  658.228 zł
n opłat na remonty dźwigów  które wyniosły                                                        
                    40.000 zł
n opłat za garaże wbudowane, które wyniosły                     

1.747 zł
n wpłat  udziału lokatorów w wymianie stolarki 

okiennej, które wyniosły                     8.390 zł
n b i l a n s u  o t w a r c i a   k t ó r y  w y n i ó s ł                                 

9.786 zł
Łącznie wpływy na Fundusz remontowy w 

2012 roku wynosiłyby w przypadku termino-
wego wnoszenia opłat przez 100% użytkowni-

ków lokali -    718.151 zł. 
Zgodnie z zatwierdzonym 

Planem Remontów na rok 
2012, jak również nie ujętych 
w Planie bieżących potrzeb 
remontowych wynikających 
z awarii, na cele remontów  
w naszym Osiedlu wydatko-
wana została kwota 702.895 
zł. 

Niniejszym przedstawiamy 
strukturę wykonania najważ-
niejszych robót:
1. Wymiana stolarki okiennej   
i drzwiowej       koszt 61.429  zł
    która składa się między in-
nymi z:
n wymiany stolarki okiennej w 
lokalach mieszkalnych przez 
KSM                  27.774 zł
n wymiany stolarki okiennej 
przez KSM w pomieszczeniach 
ogólnych                   26.620 zł 

n wymiany stolarki okiennej w lokalach we 
własnym zakresie przez właścicieli mieszkań  
z częściowym dofinansowaniem           5.085 zł

n wymiany stolarki drzwiowej w lokalach we 
własnym zakresie przez właścicieli mieszkań 
z  częściowym dofinansowaniem       1.950 zł

2.   roboty murarskie       koszt 125.136 zł
 które składają się między innymi z:
n wykonania izolacji pionowej ścian zewnętrz-

nych budynku mieszkalnego przy ul. Wierz-
bowej 31-33 i 37, remontu schodów ul. To-
polowa 31a-31d; zabezpieczenia kanałów 
wentylacyjnych na stropodachach przed go-
łębiami ul. Modrzewiowa 24-24a; 24b-24c; 
30b-30c oraz innych drobnych bieżących  
napraw.

3.  roboty dekarskie        koszt 82.795  zł  
n  drobne  naprawy  pokrycia dachowego, rynien 

i rur spustowych oraz likwidacji przecieków z 
dachu, uszczelnienie świetlików według po-
trzeb na całym osiedlu.

4.  roboty malarskie                koszt 108.000 zł
n  malowanie  klatek schodowych  budynku 

mieszkalnego przy ul. Wierzbowej 38-46.
5.  roboty instalacyjne              koszt 82.577 zł  
    które składają się między innymi z:
n wymiany pionów kanalizacyjnych w bu-

dynku mieszkalnym przy ul. Wierzbowej 46  
i 1a, wymiany poziomów kanalizacyjnych w 
piwnicy bud. mieszkalnym przy ul. Modrze-
wiowej 24 i 24c, wymianie poziomu instalacji 
wodnej w bud. mieszkalnym przy ul. Brzo-
zowej 40-40a.

6.  roboty instalacyjne c. o.         koszt 2.305 zł
n drobne prace awaryjne w budynkach miesz-

kalnych przy ul. Wierzbowej 42; 37 i Topo-
lowej 31b

7.  roboty elektryczne               koszt 84.650 zł
     które składają się między innymi z:
n    remontu instalacji elektrycznej WLZ na klat-

kach schodowych budynku mieszkalnego 
przy ul. Wierzbowej 38-46. 

8.  remont dźwigów        koszt 60.194 zł
    który składa się między innymi z:
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Energia elektryczna
 Poza mieszkaniem           
                            

Woda i kanalizacja            
                                          
             
Wyw óz śmieci                  
                                          
              
Inne koszty 
Utrzymania budynku         
                        

Koszty 
Zarządzania osiedlem      
                                          
     
Konserw acja dźw igów     
                                          
                  
azart                                 
                                          
               
usługi gospodarzy            
                                          
              

odczyty w ody -                
                                          
                

konserw acje                     
                                          
                

(Dokończenie na str. 4)

WYkres nr 1 – kOszTY eksplOaTacji W 2012 rOku
n   modernizacja dźwigu osobowego w budynku 

mieszkalnego przy ul. Modrzewiowej 24c 
9.  Domofony              koszt 378 zł
n   drobne prace awaryjne w budynkach miesz-

kalnych przy Modrzewiowej 24c.
10. roboty inne         koszt 71.701 zł
      która składa się między innymi z :
n wykonania ekspertyzy w zakresie wentylacji 

dla budynków mieszkalnych przy ul. Wierz-
bowej 1a i 2-2a        koszt 19.680 zł

n wymiany szklenia naświetli poliwęglanem  
w budynku mieszkalnym przy ul. Klonowej 
31-33             koszt 2.808 zł

n  przesunięcia środków do części „A” Funduszu 
Remontowego pozwalającego przyspieszyć 
spłatę zobowiązań nieruchomości znajdują-
cych się w obrębie osiedla      koszt 49.213 zł

11.  spłata pożyczki  i odpis na Fundusz inter-
wencyjny        kwota 23.730 zł  

 w tabeli nr 1 na str. 2 przedstawiamy wynik 
finansowy poszczególnych nieruchomości w za-
kresie funduszu remontowego część „B” za okres 
od 2006 r. do 2012 r.

Ponadto z Funduszu Remontowego cześć „A” 
dofinansowano wymianę  dźwigu osobowego w 
budynku mieszkalnym przy ul. Modrzewiowej 
24c kwotą 59.400 zł.

w tabeli nr 2 na str. 2 przedstawiamy saldo 
poszczególnych nieruchomości w zakresie prac 
finansowanych ze środków funduszu remonto-
wego część „a” na dzień 31.12.2012 r.              

Jak wynika z powyższych informacji rok 2012 
Osiedla był kolejnym rokiem, w którym wyko-
nanie wielu poważnych robót remontowych z 
pewnością poprawiło stan techniczny zasobów  
i warunków zamieszkiwania.

kOszTY i WpŁYWY z TYTuŁu  
eksplOaTacji W 2012 rOku

Wpływy jakimi dysponowaliśmy w Osiedlu na 
pokrycie bieżących kosztów eksploatacji według 
naliczeń przedstawiają się następującą:
n z bieżących opłat na pokrycie kosztów eks-

ploatacji            1.809.980 zł
n bilans otwarcia roku 2012                86.698 zł
n łącznie               1.896.678 zł        

ze względu na zadłużenia w opłatach fak-
tyczna kwota, którą dysponowało Osiedle była 
mniejsza. zaległości w opłatach za użytkowa-
nie lokali na koniec 2012 r. wynosiły aż 350.020 
zł, stanowiąc 18% wpływów rocznych i były 
porównywalne z rokiem 2011.

Rada i Administracja Osiedla czyniły liczne 
starania w kierunku przeciwdziałania temu nie-
korzystnemu zjawisku przeprowadzając okreso-
we rozmowy z dłużnikami w celu wyjaśnienia 
przyczyn powstania zadłużenia, informując jed-
nocześnie o możliwości jego spłaty (np. w ratach 
w oparciu o stosowną zgodę Zarządu KSM ) oraz 
możliwościach uzyskania pomocy MOPS w po-
staci zasiłków oraz dodatków mieszkaniowych.

W odniesieniu do uchylających się, uporczy-
wych dłużników, zmuszeni byliśmy kierować ich 
sprawy do dalszego wewnątrzspółdzielczego po-
stępowania, na rozmowy z Zarządem, Radą Nad-
zorczą, celem podjęcia przez te organy dalszego 
działania w ramach obowiązujących procedur do 
wykluczenia z grona członków KSM włącznie.

Niestety często zadłużenia naszych miesz-
kańców uchylających się od terminowego wno-
szenia opłat związanych z użytkowaniem lokali 
były windykowane na drodze sądowej, a czasem 

nawet egzekucji komorniczej. Znaczna część za-
dłużeń przed skierowaniem ich na drogę sądową 
windykowana jest przez specjalistyczne firmy, 
którym łatwiej jest ujawnić majątek dłużników 
w celu zabezpieczenia roszczeń.

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

w tabeli nr 3 na str. 4 przedstawiamy struktu-
rę zaległości w opłatach  poszczególnych nieru-
chomościach  według stanu na dzień 31.12.2013 
roku. 

Koszty związane z eksploatacją budynków w 
dużej części zależały od kształtowania się opłat 
ustalanych w sposób niezależny od Spółdzielni, 
przez władze samorządowe (podatki, opłaty), od 
przedsiębiorstw świadczących usługi komunalne, 
a także od wielkości zużywanych przez mieszkań-
ców mediów oraz ilości wytwarzanych odpadów.

Poniższe zestawienie kosztów eksploatacji za 
roczny okres objęty sprawozdaniem może się 
minimalnie różnić od wyników ostatecznych, 
które będą znane z chwilą sporządzenia bilan-
su, którego termin sporządzenia upływa z dniem 
31.03.2013 roku.

kOszTY eksplOaTacji W 2012 rOku

n energia elektryczna 
 poza mieszkaniem                   61.256 zł
n Woda i kanalizacja               593.800 zł
n Wywóz śmieci                215.431 zł
n Inne koszty utrzymania budynku
                  433.016 zł
   w tym: (opłata za wieczyste użytkowanie 

gruntów, podatek od nieruchomości ,czysz-
czenie kominów, ubezpieczenie, pielęgnacja 
zieleni, odśnieżanie, ochrona p.poż. budyn-
ków, kontrola szczelności instalacji gazowej, 
dezynsekcja, deratyzacja, pogotowie tech-
niczne).

n koszty zarządzania osiedlem      256.228 zł
 (obejmujące m.in.: płace pracowników z na-

rzutami, koszty bhp, opłaty telekomunikacyj-
ne, koszty utrzymania pomieszczeń admini-
stracji).  

n konserwacja dźwigów                   20.781 zł
n kablówka                  36.044 zł
n usługi  gospodarzy               110.428 zł
n Odczyty wody                 10.098 zł
n konserwacje                 17 143 zł 
 razem              1.754.225 zł

Koszty eksploatacji w 2012 roku przedstawia 
powyżej wykres nr 1.

kOszTY i WpŁYWY 
z TYTuŁu DziaŁalnOści 

spOŁecznO–kulTuralnej 
 W 2012 rOku

Zgromadzone środki finansowe w wysokości 
16.306 zł  (w tym 5.464 zł pochodziło z bilansu 
otwarcia) na działalność społeczno-kulturalną  
w 2012 roku przy odpisie 0,03 zł/m2  przeznaczo-
no na następujące cele:
n zakup i wręczenie paczek dla 60  osób z okazji 

Świąt Bożego Narodzenia   dla osób samot-
nych i nisko uposażonych                   3.600 zł

n zorganizowanie  imprezy  mikołajkowej 
wspólnie z osiedlem Janów  dla naszych 
najmłodszych dzieci  (36 dzieci w wieku od  
3 do 7 lat)       3.041 zł 

n udział czterech mieszkańców naszego Osiedla 
w  wycieczce do Sandomierza organizowanej 
przez Osiedle „Superjednostka” z częściową 
odpłatnością (1.040 zł)          996 zł

n zakup biletów do kina i teatru dla mieszkań-
ców Osiedla (66 osób) z częściową odpłatno-
ścią (3.272 zł)      6.603 zł 

spraWOzDanie z realizacji  
WniOskÓW (zaleceŃ)  

zeBrania przeDsTaWicieli  
ODBYTeGO W Dniu 27.03.2012 r.

zalecenie 1
– Prosimy o zmianę przeznaczenia pomiesz-

czenia suszarni w budynku mieszkalnym przy ul. 
Wierzbowej  26 - 28.

– Administracja Osiedla  „Wierzbowa” wystą-
piła z pismem do mieszkańców budynku Wierz-
bowa 26 – 28, w sprawie opinii dotyczącej likwi-
dacji pomieszczenia suszarni. Mieszkańcy nie 
wyrazili zgody na powyższe (97%).

Zalecenie zostało wykonane.

zalecenie 2
– Prosimy o przeprowadzenie sondażu wśród 

mieszkańców klatki schodowej Wierzbowa 28 
dotyczącym zgody na przejęcie obowiązku my-
cia i sprzątania klatki schodowej przez firmę ze-
wnętrzną.

– Administracja Osiedla „Wierzbowa” prze-
prowadziła sondaż wśród mieszkańców budynku 
Wierzbowa  28 . Na 29 mieszkańców 9 osób nie 
wyraziło zgody - Administracja po uzyskaniu pi-
semnej zgody wszystkich mieszkańców podejmie 
stosowne działania w celu zabezpieczenia firmy 
zewnętrznej do mycia i sprzątania przedmiotowej 
klatki schodowej.

Zalecenie zostało wykonane.
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SpraWozdanie adMiniStracji oSiedla „WierzboWa” 

 

Adres Zaległości ogółem Zaległości na 1m2 powierzchni użytkowej
Topolowa 31ad 1,47 zł

Klonowa 34 – 34a 20,35 zł 0,04 zł
Wierzbowa 35 – 37 6,38 zł
Wierzbowa 2 – 2a 543,83 zł 0,62 zł

Wierzbowa 1a 609,32 zł 1,17 zł
Grabowa 7 – 7a 1,41 zł

Brzozowa 40 – 40a 1,66 zł
Brzozowa 38 – 38a 1,48 zł

Brzozowa 30 847,75 zł 0,77 zł
Brzozowa 26 – 26a 4,55 zł
Topolowa 16 – 16a 48,62 zł

Brzozowa 36 – 36a 3,13 zł
Brzozowa 42 – 42a 1,66 zł
Brzozowa 44 – 46 6,04 zł
Grabowa 5 – 5a 5,39 zł
Klonowa 31 – 33 12,31 zł

Wierzbowa 19 – 21 0,98 zł
Wierzbowa 26 – 28 9,37 zł
Wierzbowa 27 – 29 2,29 zł
Wierzbowa 31 – 33 2,64 zł
Wierzbowa 38 – 46 11,47 zł
Modrzewiowa 30bc 5,62 zł
Modrzewiowa 24bc 10,26 zł

Modrzewiowa 24 – 24a 11,07 zł
Razem

1 676,75 zł

5 506,21 zł

2 016,96 zł
1 267,83 zł
1 133,87 zł

2 653,11 zł
69 478,28 zł
2 388,95 zł
1 268,52 zł
8 699,04 zł
7 885,56 zł
25 360,19 zł
2 028,04 zł
19 414,44 zł
2 004,15 zł
2 278,32 zł
59 700,57 zł
27 649,40 zł
50 797,24 zł
54 791,55 zł
350 020,23 zł

TABELA NR 3

zaległość  w przeliczeniu na 1m2 powierzchni użytkowej wynosi średnio 8,53 zł 

zalecenie 3
– Prosimy o umieszczanie z wyprzedzeniem na 

tablicach ogłoszeń w klatce schodowej informa-
cji o organizowanych przez Spółdzielnię imprez 
społeczno–kulturalnych.

– Administracja Osiedla „Wierzbowa” pełni 
stały nadzór nad terminowością wywieszania 
ogłoszeń przez Gospodarzy budynków.

Zalecenie zostało wykonane.

zalecenie 4
– Prosimy o usunięcia drzewa przy ul. Topo-

lowej 31d, z uwagi na możliwość uszkodzenia 
rurociągu centralnego ogrzewania.

– Administracja Osiedla „Wierzbowa” zle-
ciła wykonanie powyższych prac do Zakładu 
Zieleni KSM, co zostało wykonane w styczniu 
2013 roku.

Zalecenie zostało wykonane.

plan DziaŁalnOści 
GOspODarczej 

i spOŁecznO-kulTuralnej 
OsieDla „WierzBOWa” 

na 2013 rOk
Przewidywane koszty i wpływy z tytułu re-

montów w 2013 (Uchwała Rady Osiedla nr 
5/2012 z dnia 28.11.2012 r.)

 W wyniku obligatoryjnych kontroli stanu  
technicznego budynków oraz  w oparciu o doko-
nany z udziałem Rady Osiedla przegląd  jesienny  
naszych zasobów przyjęto  zakres rzeczowo-fi-
nansowy Planu Remontów na rok 2013, (Uchwa-
ła Rady Osiedla  nr  5/2012 z dnia 28.11.2012 r.)

Środki z Funduszu Remontowego staraliśmy 
się   rozdysponować tak, żeby zabezpieczyć naj-
pilniejsze potrzeby remontowe Osiedla.

W przypadku terminowego wnoszenia opłat 
przez 100% użytkowników lokali:  
n planowane wpływy wynosiłyby 829.131 zł
n pożyczka z funduszu interwencyjnego 

100.000 zł
n memoriałowy Bilans Otwarcia 2013 

         15.255 zł
n Planowane koszty             877.121 zł
 w tym: 
I.  Wymiana stolarki okiennej           55.000 zł
n realizowana przez użytkowników i refundo-

wana                        40.000 zł
n wymiana okienek piwnicznych w budynkach 

przy ul..Wierzbowa 26-28               15.000 zł
ii.  roboty murarsko-tynkarskie     188.000 zł
n  Modrzewiowa 24 – 24a (renowacja podłoża),
n Wierzbowa 42 ; Grabowa 5 – 5a; 7 – 7a (drob-

ne prace murarskie), 
n  Wierzbowa 1a; 2 – 2a (wykonanie zaleceń 

ekspertyzy kominiarskiej).
iii. roboty dekarskie               121.600 zł
n  Grabowa 5 – 5a; 7 – 7a; Brzozowa 44 - 46.
iV. roboty elektryczne              131.000 zł
n  Wierzbowa 26 – 28; Modrzewiowa 24 - 24a.
V. roboty malarskie               185.000 zł
n  Wierzbowa 26 – 28; Modrzewiowa 24c.
Vi. roboty instalacyjne  (wod. - kan.)

15.000 zł
n  Wierzbowa 26 - 28
Vii. mała architektura    8.000 zł
n Modrzewiowa 24 – 24a; 24bc.

Viii. remont dźwigów                 22.919 zł
n  Modrzewiowa 24 - 30c
iX. inne roboty    9.000 zł
n  Wierzbowa 1a (osuszenie ścian).
X.  spłata pożyczki  i odpis na Fundusz inter-

wencyjny                   43.175 zł
Xi. przesunięcia środków do części „a” Fun-

duszu remontowego pozwalającego przy-
śpieszyć spłatę zobowiązań nieruchomo-
ści                    98.427 zł

Ponadto z Funduszu Remontowego część „A” 
realizowane będzie modernizacja elewacji i bal-
konów  budynków przy  ul. Modrzewiowej 24-
24a; 24b-24c; 30b-30c.

przeWiDYWane kOszTY 
i WpŁYWY z TYTuŁu 

eksplOaTacji (Bez c. O.) 
W 2013 rOku

Założone wpływy na pokrycie kosztów eks-
ploatacji według naliczeń przedstawiają się na-
stępującą:
n przewidywana łączna wielkość naliczo-

nych środków             1.973.452 zł
n planowane wpływy z bieżących opłat
                                                         1.907.875 zł
n Bilans otwarcia 2013 roku            65.577 zł

 planowane koszty           1.927.172 zł
 a w tym:
n Energia elektryczna poza mieszkaniem                                                      
                   63.800 zł
n Zużycie wody i kanalizacji            721.906 zł
n Wywóz nieczystości              198.330 zł
n Inne koszty                470.286 zł
n Koszty administracji              269.266 zł
n Konserwacja dźwigów                 17.250 

zł
n Konserwacja i podanie sygnału RTV
                   37.200 zł

n Usługi gospodarzy              111.000 zł
n Konserwacje                 18.490 zł

przeWiDYWane 
kOszTY i WpŁYWY z TYTuŁu 
DziaŁalnOści spOŁecznO 
-kulTuralnej W 2013 rOku

Planowana wielkość środków (przy odpisie 
w wysokości 0,03 zł/m2 powierzchni mieszkal-
nej) na działalność społeczno-kulturalną w roku 
2013 wyniosą 13.400 zł i przeznaczone zostaną 
zgodnie z przyjętym na bieżący rok Planem, któ-
ry Rada Osiedla zatwierdziła Uchwałą nr 4/2012 
z dnia 28.11.2012 r. na:
n zakup i wręczenie paczek dla 60 osób  z oka-

zji Świąt Bożego Narodzenia   dla osób sa-
motnych i nisko uposażonych           3.000 zł 

n zorganizowanie  imprezy  mikołajkowej 
dla naszych najmłodszych dzieci (40 dzieci  
w wieku od 3 do 7 lat)   3.500 zł 

n zorganizowanie wycieczki dla mieszkańców 
(40 osób) Osiedla                25.040 zł 

 z częściową odpłatnością (12 800 zł)
n zakup biletów do teatru  dla mieszkańców 

Osiedla (80 osoby)   2.510 zł
 z częściową odpłatnością (1 500 zł)
n dofinansowanie festynu szkolnego dla dzieci 

Szkoły Podstawowej przy ul. Ordona   150 zł
n dofinansowanie do wczasów dla mieszkań-

ców Osiedla organizowanych przez inne Ad-
ministracje KSM                   1.000  zł

administracja Osiedla „Wierzbowa” dzię-
kuje mieszkańcom Osiedla za uwagi oraz po-
moc i zrozumienie w rozwiązywaniu proble-
mów związanych z zarządzaniem Osiedlem 
w 2012 roku.

Kierownik Osiedla Wierzbowa
inż. AnDRZEj DuDZIcZ

(Dokończenie ze str. 3)


