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

oraz Administracja i Rada Osiedla  
zapraszają na Zebranie Osiedlowe 

OSIEDLA WIERZBOWA

które  odbędzie  się  w  środę, 15 stycznia 2020  r. 
o  godz 1600  w Sali Konferencyjnej KSM  

przy ul. Klonowej 35c w Katowicach

SPRAWOZDANIE RADY OSIEDLA 
WIERZBOWA KSM  

Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2019 ROKU

OSIEDLA WIERZBOWA

(Dokończenie na str. 2)

SZANOWNI CZŁONKOWIE
MIESZKAŃCY OSIEDLA WIERZBOWA! 

Rada Osiedla w myśl Statutu KSM jest or-
ganem spółdzielni sprawującym nadzór 
i kontrolę społeczną nad działalnością 

administracji osiedla. W roku 2019 kończy się  
czteroletnia kadencja Rady Osiedla. Na mijającą 
kadencję w roku 2015 został na Zebraniu Osie-
dlowym wybrany 7-osobowy skład Rady bez 
członków zastępczych,

Skład Rady Osiedla w 2016 roku uległ zmianie 
z powodu objęcia przez panią Annę  Glücksman. 
stanowiska kierowniczego naszego osiedla. 

W listopadzie 2018 roku z powodu śmierci 
pani Barbary Trocer-Dziaćko nastąpił kolejny 
uszczerbek składu Rady Osiedla.  

Obecnie skład Rady Osiedla Wierzbowa jest na-
stępujący.

n Teresa WIĄZANIA – przewodnicząca 
Rady Osiedla,

n Jan KASPERSKI – członek Rady Osiedla,
n Anna PALUCH – przewodnicząca Komisji 

Społeczno-Kulturalnej,
n Adam KULIK – członek Rady Osiedla,
n Maria  MIKSIEWICZ – członek Rady Osie-

dla. 

Rada Osiedla działa w 2 komisjach  proble-
mowych:

n komisja gospodarki zasobami osiedla,
n komisja społeczno-kulturalna.

Plenarne posiedzenia Rady Osiedla  odbywają 
się 1 raz w miesiącu z wakacyjną przerwą w lipcu 
i sierpniu, natomiast komisje wg potrzeb proble-
mowych. 

W roku 2019 odbyło się 10 posiedzeń plenar-
nych i 2 posiedzenia komisji.

W posiedzeniach tych biorą  udział pracownicy 
Administracji. Wszystkie posiedzenia  są proto-
kołowane.

Mimo zmniejszonego liczebnie składu Rady 
Osiedla należy zaznaczyć, że nałożone statutowo 
obowiązki zostały w pełni zrealizowane

Do kompetencji  Rady Osiedla należy:
n Kontrola  realizacji zatwierdzonego planu 

remontów na dany rok. 

n Przeglądy stanu technicznego  budynków  
wchodzących w skład zasobów naszego osie-
dla.

n Udział w komisyjnych wyborach wykonawców 
robót oraz w komisyjnych odbiorach robót 
realizowanych na osiedlu.

n Analiza skarg i wniosków.
n Bieżące analizy kosztów eksploatacji. 
n Kontrola nad realizacją planu społeczno-kul-

turalnego.
n Analizowanie sytuacji zadłużenia osiedla z ty-

tułu zalegania w opłatach za lokale mieszkalne, 
garaże wbudowane i lokale użytkowe.

n Spotkania z osobami zalegającymi  w opłatach 
za lokale mieszkalne.

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

n Podejmowanie stosownych  uchwał  zatwier-
dzających założenia gospodarcze (plany) na  
dany rok oraz stawek opłat zależnych od spół-
dzielni.

n Inne tematy i problemy wynikające z kompe-
tencji Rady Osiedla.

REMONTY

Stan techniczny poszczególnych nieruchomości  
wynikający z przeglądów rocznych jest podstawą 

do ustalenia zakresu remontów dla danej nierucho-
mości. Konstruując plan remontów na dany rok 
w pierwszej kolejności uwzględnia  się bezpie-
czeństwo zamieszkiwania i możliwości finansowe 
poszczególnych nieruchomości.

Zatwierdzony plan remontów część „B” za 2019 
rok został rzeczowo wykonany w całości. Szcze-
gółowe zestawienie  poszczególnych pozycji jest 
wykazane w sprawozdaniu Administracji Osiedla.

EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE  
NIERUCHOMOŚCI

Koszty utrzymania nieruchomości to koszty 
zależne od Spółdzielni i koszty niezależne. Koszty 
niezależne od spółdzielni stanowią średnio  około 
70% całości kosztów eksploatacji. Koszty zależne 
od spółdzielni to te dla których stawkę ustala  
w wyniku analizy spółdzielnia. Niestety galo-
pujące zmiany ustawowych cen na  rynku takich 
jak, benzyny, energii, materiałów biurowych, 
usług serwisowych, najniższej stawki płac itp., 
mają wpływ na nasze ustalenia. Trudno więc jest 
utrzymać  przez dłuższy okres na  niezmiennym 
poziomie ustaloną stawkę. 
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SPRAWOZDANIE RADY OSIEDLA 
WIERZBOWA KSM  

Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2019 ROKU
W związku z powyższym zaszła koniecz-

ność zmiany:

n koszty obsługi osiedla  z dniem 1.01.2020 
r. uchwałą RO Nr 2/2019 z dnia 16.09.2019 
wzrastają  o 7,70 zł/mieszkanie dla członków 
i 10,58 zł/mieszkanie dla nieczłonków; 

n pozostałe koszty eksploatacji (w tym między 
innymi, podatki, koszty konserwatorskie, kon-
trole zgodne z prawem budowlanym, pielęgna-
cja zieleni itp.) celem utrzymania płynności 
finansowej w tej pozycji została zmieniona 
stawka o 25 groszy za metr kwadratowy od 
1.01.2020 r, zgodnie z uchwałą RO Nr.2/2019 
z 16.09.2019 r.

DZIAŁALNOŚĆ   
SPOŁECZNO-KULTURALNA

Wypracowane przez lata formy w tej działal-
ności dla naszej społeczności to:

n Mikołajki dla dzieci,
n paczki dla osób samotnych z okazji świąt 

Bożego Narodzenia
n zakup biletów do kina, teatru, NOSPR-u (częś- 

ciowa odpłatność).
Na przestrzeni ostatnich lat dokonywaliśmy 

próby zorganizowania innej formy niż wyżej wy-
mienione,  tj. wycieczki, spotkania integracyjne.  
Niestety z uwagi na bardzo małą ilość zaintere-
sowanych nie dochodziły do skutku.

Pojedyncze osoby korzystają z wycieczek or-
ganizowanych przez Zarząd Spółdzielni lub inne 
administracje naszej Spółdzielni. 

ZADŁUŻENIA

Na  plenarne posiedzenia Rady Osiedla są zapra-
szani członkowie, którzy mają zaległości w opła-

tach za użytkowanie mieszkań przekraczające 
2-miesięczne należne opłaty. W 2019 roku zostało 
zaproszonych pisemnie 95 osób. Na spotkania po 
uzyskaniu zaproszenia przychodzi bardzo mało 
osób i tak w 2019 roku przybyły zaledwie 3.  
Niestety w stosunku do osób uchylających się 
od wnoszenia opłat za dany lokal mieszkalny 
wszczęte jest postępowanie windykacyjne zgodnie 
z przyjęta procedurą windykacyjną .

Zadłużenie za lokale mieszkalne na naszym osie-
dlu wynosi na dzień 30.11.2019 r. – 175.711,00 zł.                            

Na każdym plenarnym posiedzeniu Rady Osie-
dla, członek Rady Nadzorczej z naszego osiedla 
pani Anna Paluch przekazywała wszelkie in-
formacje  i ustalenia dokonane na szczeblu Rady 
Nadzorczej. 

Członkowie Rady Osiedla pełnią 1 raz w mie-
siącu w siedzibie administracji dyżur. Dokładne 
terminy są podane na tablicy ogłoszeń i stronie 
internetowej KSM – jest to zawsze pierwsza środa 
miesiąca w godzinach od 1600 – 1700. Mieszkańcy 
naszego osiedla mogą zgłaszać się, przedstawiając 
swoje wnioski i skargi dotyczące ładu, porządku, 
bezpieczeństwa, remontów oraz aby uzyskać po-
rady mieszczące się w zakresie  kompetencji Rady 
Osiedla. Wszelkie zgłoszenia są odnotowywane   
w rejestrze i przedstawiane na posiedzeniu ple-
narnym Rady Osiedla, a po omówieniu zostaje im 
nadany stosowny bieg zmierzający do rozwiązania 
problemu. W 2019 roku na dyżur nikt nie przybył.  
Otwarty w 2017 roku na parterze w budynku przy 
ul. Modrzewiowej 24b w ramach współpracy 
z Policją punkt dyżurów dzielnicowych Policji 
jest nadal czynny i jest dobrą formą komunikacji 
pomiędzy mieszkańcami a policją. 

Dla poprawy bezpieczeństwa i zgodnie suge-
stiami mieszkańców zainstalowano monitoring 
na 3 budynkach przy ul. Modrzewiowej. Ponadto  
dwa razy w roku na posiedzenie Rady Osiedla  i na 
zebranie osiedlowe zapraszani są: dzielnicowy Po-

licji, Straż  Miejska, przewodniczący  Rady Miasta 
Katowice. Podczas  tych spotkań wymieniano 
informacje nt. interwencji tych służb na terenie 
osiedla  oraz naszych sugestii w zakresie  patroli 
policji, naprawy ulic miejskich i infrastruktury 
przebiegających przez nasze osiedle.

W  listopadzie 2019 Rada Osiedla zatwierdziła 
założenia gospodarcze osiedla na 2020 rok i pod-
jęła stosowne uchwały dla poszczególnych części 
tych założeń:

n Plan remontów z funduszu części „B”.
n Plan działalności eksploatacyjnej
n Plan społeczno-kulturalny

Zakres rzeczowo finansowy działalności Admi-
nistracji Osiedla Wierzbowa jest podany w spra-
wozdaniu Administracji.

Podsumowując czteroletnią kadencję Rada  
Osiedla Wierzbowa uważa, że realizowała dobrze 
swoje obowiązki na rzecz mieszkańców. 

RO dziękuje: Radzie Nadzorczej KSM, Zarzą-
dowi KSM, pracownikom Administracji Osiedla 
Wierzbowa za wsparcie i pomoc w realizacji 
naszych statutowych zadań. Dziękujemy rów-
nież  członkom naszej osiedlowej społeczności 
za zaangażowanie, wyrozumiałość i życzliwość. 

Ustępująca Rada Osiedle życzy nowo wy-
branej Radzie wytrwałości, realizacji wszel-
kich pomysłów i kontynuacji działań na rzecz 
mieszkańców Osiedla Wierzbowa.

Zapraszamy wszystkich członków i mieszkań-
ców  naszego osiedla na zebranie sprawozdawczo-
-wyborcze, które odbędzie się w dniu 15 stycznia 
2020 r. o godzinie 1600 w sali konferencyjnej KSM 
przy ul. Klonowej 35 c.

W imieniu 
Rady Osiedla Wierzbowa
Przewodnicząca  Rady
TERESA WIĄZANIA      

SZANOWNI PAŃSTWO!

Administracja Osiedla Wierzbowa Ka-
towickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
wypełniając swoje statutowe obowiązki,  

przedstawia niniejszym sprawozdanie z dzia-

łalności administracyjno-gospodarczej Osiedla 

w oparciu o wykonanie rzeczowe i finansowe oraz  

prognozę ich wykonania na dzień 30.11.2019 r.

Podstawowe zadania będące przedmiotem dzia-

łań Administracji zawarte były w Planie gospo-

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ADMINISTRACJI OSIEDLA WIERZBOWA 

ZA 2019 ROK
darczo-finansowym Osiedla, stanowiącym część 
Planu gospodarczo-finansowego całej Spółdzielni.

Plan ten został przedstawiony mieszkań-

com naszego Osiedla na Zebraniu Osiedlowym                  

w dniu 1.04.2019 r., a przedtem był przyjęty w obo-

wiązującym trybie przez Radę Osiedla Wierzbowa, 

a następnie Radę Nadzorczą.

Działalność Administracji ukierunkowana była 

głównie na zagadnienia związane z poprawą wa-

runków zamieszkiwania, dostosowanie budynków 

Osiedla do obecnie obowiązujących standardów 

(w tym do aktualnych wymogów Prawa Budow-

lanego), przy jednoczesnym efektywnym wyko-

rzystaniu gromadzonych środków finansowych.

  W zasobach  Osiedla Wierzbowa w 2019 r. 

znajdowały się 24 budynki mieszkalne o łącznej 

liczbie 852 mieszkań, 3 lokali użytkowych oraz 

8 garaży wbudowanych.
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ADMINISTRACJI OSIEDLA WIERZBOWA 

ZA 2019 ROK
W Administracji Osiedla zatrudnionych jest  

5 pracowników: kierownik, administrator, in-
spektor ds. technicznych oraz 2 konserwatorów.

Ponadto obsługa Osiedla  do końca listopada 
2019 r. realizowana była na podstawie stałych 
umów cywilno-prawnych z 1 firmą  usługowo-
porządkową. Osiedle obsługiwały w zakresie 
eksploatacji 3 firmy: firma konserwująca dźwigi 
osobowo-towarowe, domofony oraz firma serwi-
sująca system monitoringu .

PRACE I DZIAŁALNOŚĆ  
EKSPLATACYJNA W 2019 ROKU

W okresie od 1.01 do 30.11.2019 r. do Ad-
ministracji Osiedla Wierzbowa wpłynęło 591 
pism i podań od mieszkańców Osiedla oraz róż-
nych instytucji zewnętrznych, które dotyczyły 
spraw Osiedla i indywidualnych mieszkańców. 
Wymagały one rozpoznania, załatwienia lub 
wyjaśnienia podnoszonych w pismach kwestii, 
rozwiązania (w miarę możliwości prawnych) 
problemów, a niektóre dotyczące podmiotów nie 
podlegających Spółdzielni wymagały interwencji                      
w odpowiednich instytucjach.

Na bieżąco realizowane były zadania zwią-
zane z administrowaniem, między innymi z:

1. przygotowywaniem założeń  ekonomiczno-go-
spodarczych uchwalanych przez Radę Osie-
dla;

2. prowadzeniem ewidencji ruchu ludności 
(obecnie zamieszkałych ok. 1310 osób) w za-
kresie: zwiększenia i zmniejszenia liczby 
zamieszkałych osób w związku ze stałym lub 
czasowym pobytem, dokonywaniem zmian 
ewidencyjnych zgłaszanych przez lokatorów 
obejmujących urodzenia dziecka, zmiany 
stanu cywilnego, zgonu mieszkańców oraz 
przekazywaniem do Działu Ewidencji Opłat 
za Lokale miesięcznych wykazów zmian 
osobowych osób zameldowanych lub wy-
meldowanych, w celu skorygowania opłat 
z tytułu liczby użytkowników mieszkań oraz 
opłaty za śmieci;

3. przygotowaniem informacji o osobach za-
dłużonych dla potrzeb Administracji, Rady 
Osiedla, Zarządu oraz uczestniczeniem w roz-
mowach z osobami zalegającymi w opłatach 
wspólnie z Radą Osiedla i sporządzanie proto-
kołów z prowadzonych rozmów oraz udziałem 
w posiedzeniach Zarządu Spółdzielni;

4. bieżącym monitorowaniem jakości wykony-
wanych usług utrzymania czystości i porządku           
na terenie Osiedla, przyjmowaniem od miesz-
kańców wniosków, spostrzeżeń i uwag doty-

czących pracy odpowiedzialnych za te usługi 
służb, sporządzaniem protokołów z kontroli, 
a w szczególnych wypadkach dokonywaniem 
zgodnie z umową odpowiednich potrąceń 
z wynagrodzenia podmiotom gospodarczym 
za stwierdzone uchybienia w pracy;

5. nadzorowaniem firm w zakresie prawi-
dłowego przebiegu kontroli wynikających 
z ustawy Prawo Budowlane (tj. przeglądy 
okresowe, kominiarskie i gazowe), a także 
prowadzeniem korespondencji z mieszkań-
cami w tym zakresie;

6. bieżącą współpracą ze Strażą Miejską i Policją 
w zakresie zapewnienia porządku i bezpie-
czeństwa zamieszkiwania w zarządzanych 
przez Spółdzielnię zasobach;

7. kontrolowaniem faktur wystawianych przez 
podmioty gospodarcze i innych faktur kosz-
towych oraz dekretowaniem ich zgodnie 
z obowiązującym w KSM planem kont;

8. analizowaniem kosztów oraz opracowaniem 
niezbędnych kalkulacji i innych załączników         
do umów z podmiotami gospodarczymi;

9. tworzeniem stosownej dokumentacji (proto-
kołów zdawczo-odbiorczych) przy przeka-
zywaniu/przejmowaniu od osób fizycznych 
i prawnych lokali mieszkalnych/użytkowych 
mieszczących się w zasobach Osiedla (w tym 
przejmowaniem tych lokali po rozwiązaniu, 
wygaśnięciu lub wypowiedzeniu umowy);

10. współdziałaniem przy tworzeniu dokumentacji 
dotyczącej likwidacji szkód z tytułu zdarzeń 
losowych i potwierdzaniem oraz opisywaniem 
powstałych szkód umożliwiających wypłatę 
ewentualnych odszkodowań z tego tytułu na 
rzecz właścicieli lokali i  Spółdzielni przez 
firmę ubezpieczeniową;

11. monitorowaniem działań firm wykonują-
cych cięcia  sanitarno-pielęgnacyjne drzew 
i krzewów na terenie Osiedla i postanowień 
wynikających z wydanych decyzji Wydziału 
Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Ka-
towice w zakresie usunięcia i nasadzeń drzew;

12. nadzorowaniem w okresie wiosennym i je-
siennym kompleksowej deratyzacji zgodnie 
z obowiązującą Uchwałą Rady Miasta Ka-
towice, polegającej na rozłożeniu środków 
eliminujących gryzonie w korytarzach piw-
nicznych we wszystkich budynkach miesz-
kalnych w Osiedlu;

13. kompleksowym oczyszczaniem piaskow-
nic ze starego piasku po okresie zimowym 
oraz uzupełnieniem czystym piaskiem wraz 
z przeprowadzeniem dezynfekcji w okre-
sie wiosennym;

14. bieżącym monitorowaniem jakości wykony-
wanych usług przez firmę MPGK w zakresie 
wywozu stałych odpadów komunalnych, 
a także utrzymaniem czystości boksów śmiet-
nikowych;

15. usuwaniem z korytarzy piwnic oraz pomiesz-
czeń ogólnego użytku (tj. pralnie, suszarnie) 
zgromadzonych przez mieszkańców rzeczy 
zbędnych, naruszających przepisy o ochro-
nie ppoż.;

16. współuczestniczeniem ze Strażą Miejską, 
przedstawicielami Rady Osiedla w przeglą-
dach wiosennych i zimowych, w zakresie 
należytego utrzymania czystości na tere-
nie Osiedla;

17. prowadzeniem podręcznego magazynku osie-
dlowego (przyjmowanie na stan ewidencyjny           
i wydawanie materiałów), a także prowadze-
niem szczegółowej ewidencji rozliczeniowej                   
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ADMINISTRACJI OSIEDLA WIERZBOWA 

ZA 2019 ROK
i inwentaryzacyjnej zgodnie z przyjętymi 
w KSM zasadami;

18. prowadzeniem bieżącej kontroli prawidłowoś- 
ci pracy zainstalowanych urządzeń pomiaro-
wych, jak też interweniowaniem w przypadku 
ujawnienia nieprawidłowości;

19. comiesięcznym sprawdzaniem pod względem 
merytorycznym, formalnym i rachunkowym, 
faktur obciążających Spółdzielnię za  dostar-
czane media, tj.: energię elektryczną, wodę 
oraz dokonywanie odpowiedniego rozliczenia 
kosztów na poszczególne nieruchomości 
i ich rejestrowanie;

20. prowadzeniem systemu kluczy do klatek 
schodowych, pomieszczeń wspólnego użytku                
i śmietników, w tym zamawianiem kluczy 
oraz wydawaniem ich mieszkańcom;

21. bieżącym uzupełnianiem i korektą spisów 
mieszkańców poszczególnych nieruchomości 
budynkowych oraz nazwisk na domofonach 
ze szczególnym uwzględnieniem przepi-
sów RODO;

22. udziałem w komisyjnych otwarciach lokali 
mieszkalnych i użytkowych oraz eksmisjach 
z lokali;

23. organizowaniem i uczestniczeniem w pra-
cach komisji dotyczących kwalifikacji sto-
larki okiennej do wymiany. Uczestniczeniem 
w komisjach dotyczących odbioru wymie-
nionej stolarki okiennej wraz z kontrolą 
i przygotowaniem dokumentacji niezbędnej 
do uzyskania należnej refundacji, a także 
weryfikowaniem dokumentacji przekazanej 
przez mieszkańców dotyczącej refundacji za 
wymienioną stolarkę okienną we własnym za-
kresie;

24. rozpatrywaniem wniosków dotyczących 
przeprowadzenia prac remontowo-moder-
nizacyjnych w lokalach przez mieszkańców 
Osiedla (w okresie 12 miesięcy br. udzielono 
38 uzgodnień z podaniem odpowiednich 
warunków technicznych);

25. przyjmowaniem i przekazywaniem do Zakładu 
Ciepłowniczego KSM zgłoszeń dotyczących 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu central-
nego ogrzewania i ciepłej wody, współdzia-
łaniem z Zakładem Ciepłowniczym KSM 
i firmą Brunata w zakresie reklamacji doty-
czących wysokości opłat;

26. przekazywaniem zgłoszeń o awariach dźwi-
gów osobowych, domofonów, sieci TV ka-
blowej, firmom prowadzącym ich obsługę 
i konserwację;

27. prowadzeniem na bieżąco książek obiek-
tów budowlanych;

28. współpracą z osobami uprawnionymi w czasie 
dokonywanych przeglądów stanu technicz-
nego budynków Osiedla w zakresie ogólno-
budowlanym;

29. sprawdzaniem wycen na roboty remontowe, 
przygotowywaniem umów  lub zleceń na 
te roboty;

30. sprawdzaniem prac wykonanych przez pra-
cowników, firmy zewnętrzne i mieszkańców;

31. rozwiązywaniem bieżących problemów tech-
nicznych wynikających z eksploatacji i zużycia 
elementów obiektów budowlanych;

32. prowadzeniem rejestrów zgłoszeń usterek 
występujących u mieszkańców;

33. współdziałaniem z Radą Osiedla Wierzbowa 
we wspólnym rozwiązywaniu problemów 
Osiedla, jak również konfliktów sąsiedzkich 
i udzielaniem niezbędnych informacji miesz-
kańcom pomocnych w uzyskaniu  dodatku 
mieszkaniowego lub pomocy z Miejskiego  
Ośrodka Pomocy Społecznej;

34. w dniu 13.12.2019 r. w sali konferencyjnej 
KSM przy ul. Klonowej 35 c administracja 
Osiedla zorganizowała „Spotkanie  Mikołaj-
kowe” dla dzieci. Ze spotkania tego skorzy-
stało 30 dzieci;

35.  nie zapominając o osobach samotnych se-
niorach  administracja zakupiła i przekazała 
50 paczek świątecznych osobom starszym 
i samotnym w ramach działalności społeczno 
kulturalnej na Osiedlu.

I. PROGNOZA WYKONANIA  KOSZTÓW 
EKSPLOATACJI W 2019 ROK

Przewidywane wykonanie w 2019 roku.

n Koszty administracji, w tym między innymi: 
płace pracowników umysłowych z narzutami, 
koszty BHP, opłaty telekomunikacyjne, kosz- 
ty utrzymania pomieszczeń administracji, 
ubezpieczenie rzeczowe          382.080,00 zł

n Inne koszty utrzymania budynku, w tym 
między innymi: płace pracowników fizycznych 
z narzutami, opłata za wieczyste użytkowanie 
gruntów, podatek od nieruchomości, czyszcze-
nie kominów,  pielęgnacja zieleni, odśnieżanie, 
ochrona pożarowa budynków, kontrola 
szczelności instalacji gazowej, dezynfekcja, 
deratyzacja, dezynsekcja, koszty dewastacji, 
pogotowie techniczne, legalizacja wodomierzy, 
odczyty wody           603.020,00 zł

n Energia elektryczna poza mieszkaniem
 36.350,00 zł
n Woda i kanalizacja          707.030,00 zł
n Wywóz nieczystości          222.820,00 zł
n Usługi gospodarzy          310.280,00 zł
n Konserwacja dźwigów            15.340,00 zł
n Konserwacja domofonów            17.670,00 zł
n Eksploatacja gniazd sygnału RTV 

21.400,00 zł
 Razem                     2.315.990,00 zł

Przewidywany wynik roku 2019 w zakresie 
eksploatacji wyniesie 40.280,00zł.

Za 11 miesięcy 2019 roku Osiedle nasze 
w opłatach za lokale, wykazuje istnienie znacz- 
nego zadłużenia mieszkańców w zakresie opłat 
związanych z użytkowaniem lokali mieszkal-
nych. Zadłużenie to wynosi 175.711,21 zł, co 
w przeliczeniu na jeden statystyczny lokal daje 
kwotę ok. 206,23 zł, jednakże zmniejszyło się 

przewidywane wykonanie kosztów eksploatacji w 2019 roku

Koszty administracji osiedla
Pozostałe koszty
Energia elektryczna
Woda i kanalizacja
Wyw óz nieczystości
Usługi gospodarzy
Konserw acja dźw igów
Konserw acja domofonów
AZART
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NIERUCHOMOŚĆ ZALEGŁOŚĆ
Brzozowa 26 - 26a 476,16 zł
Brzozowa 30 222,85 zł
Brzozowa 36 - 36a 1.216,80 zł
Brzozowa 38 - 38a 1.885,01 zł
Brzozowa 40 - 40a 223,18 zł
Brzozowa 42 - 42a 730,16 zł
Brzozowa 44 – 46 2.802,98 zł
Grabowa 5 - 5a 3.205,10 zł
Grabowa 7 - 7a 3.196,81 zł
Klonowa 31 - 33 5.358,11 zł
Wierzbowa 1a 855,46 zł
Wierzbowa 2 - 2a 2.624,89 zł
Wierzbowa 19 - 21 17.289,88 zł
Wierzbowa 26 - 28 13.000,13 zł
Wierzbowa 27 - 29 1.087,06 zł
Wierzbowa 31 - 33 7.851,75 zł
Wierzbowa 35 - 37 2.759,08 zł
Wierzbowa 38 - 46 58.421,61 zł
Klonowa 34 -34a 0,79 zł
Topolowa 31ad 2.191,10 zł
Modrzewiowa 24 - 24a 27.340,32 zł
Modrzewiowa 24bc 7.962,02 zł
Modrzewiowa 30bc 15.009,96 zł
RAZEM 175.711,21 zł

II. PROGNOZOWANE WYKONANIE 
FUNDUSZU REMONTOWEGO OSIEDLA

 NA KONIEC 2019 ROKU

 Wpływy w roku 2019:

n z tytułu odpisu na fundusz remontowy części 
„B” wg naliczeń                828.780 zł

n bilans otwarcia na dzień 1.01.2019 r. w wy-
sokości                   343.040 zł

n przesunięcie środków na fundusz remontowy 
część „A”                                 - 98 430 zł

 tj. przyspieszenie spłaty zobowiązań nierucho-
mości budynkowych usytuowanych w osiedlu 
z tytułu wcześniej wykonanych robót.

n częściowe pokrycie kosztów wykonania do-
datkowych robót przy wykonywaniu prac 
związanych z docieplaniem budynków reali-
zowane z funduszu „A”               - 87.710 zł

n pożyczka z funduszu interwencyjnego

 100.000 zł

 Łącznie wpływy w 2019 r.       1.085.680 zł
 Wydatki w roku 2019:

Zakres i koszty przeprowadzonych robót re-
montowych do końca 2019 r.  
przedstawiają się następująco:

1. Wymiana stolarki okiennej przez Spółdzielnię 
i we własnym zakresie                 32.640 zł    

2.  Montaż drzwi ppoż. w budynkach mieszkal-
nych wysokich                  75.920 zł

3.  Roboty dekarskie wykonane w ramach udzie-
lonej osiedlu pożyczki z funduszu interwen-
cyjnego w wysokości               190.730 zł

4.  Roboty murarskie                 44.910 zł
5.  Roboty malarskie                 166.500 zł
6.  Roboty wod-kan               202.120 zł
7.  Roboty c. o.                      340 zł
8.  Roboty elektryczne                 24.440 zł
9.  Mała architektura                 27.050 zł
10.  Remont dźwigów                   9.990 zł
11.  Inne roboty                284.240 zł
12.  Odpis na fundusz interwencyjny     10.130 zł
13.  Spłata pożyczki                 16.670 zł
 Łącznie wydatki                       1.085.680 zł

1. ROBOTY  WYKONANE  
SIŁAMI WŁASNYMI

Zespół konserwatorów Administracji Osiedla 
Wierzbowa w roku 2019 liczył 2 osoby. Pracow-
nicy zatrudnieni byli na następujących stanowis- 
kach: 1 osoba konserwator , 1 osoba konserwa-
tor-elektryk.

Ogółem na dzień 30.11.2019 r. zrealizowano 
ok. 912 różnego rodzaju napraw na podstawie 
przyjętych zgłoszeń od mieszkańców, w tym:
– 218 elektrycznych,
– 195 wod-kan,
– 212 ślusarskich,
– 287 ogólnobudowlanych
 obejmujących:
n regulację samozamykaczy drzwi budynków  

wg potrzeb na bieżąco,
n naprawę i konserwację instalacji odgromowej 

na budynkach mieszkalnych,
n usuwanie nieszczelności na instalacji gazowej 

w lokalach mieszkalnych,
n naprawę  i regulację stolarki drzwiowej w kory-

tarzach piwnicznych wraz z wymianą zamków  
i wkładek,

n naprawę i regulację stolarki okiennej na klat-
kach schodowych,

n malowanie ławek wraz z wymianą desek sie-
dzisk,

n montaż ławek parkowych,
n malowanie piaskownic wraz z wymianą de-

sek siedzisk,
n malowanie elementów urządzeń zabawowych 

placów zabaw wraz z wymianą zniszczo-
nych części,

n malowanie metalowych poręczy przy schodach 
terenowych i konstrukcji wsporczej daszków 
nad wejściami do budynków mieszkalnych,

n wymianę  bezpieczników 38 szt.,  przycisków 
15 szt.,  wyłączników 10 szt., świetlówek 56,

n wymianę zamków w skrzynkach na listy,
n wymianę skrzynek reklamowych,  
n przegląd i konserwację instalacji elektrycznej 

klatek schodowych, korytarzy piwnicznych, 
pomieszczeń ogólnego użytku oraz tablic 
administracyjnych w budynkach a także oświe-
tlenia zewnętrznego,

n zabezpieczanie przed ptakami i czyszczenie 
otworów wentylacyjnych w kominach,

n osiatkowanie okienek piwnicznych i na stry-
chach,

n montaż nawiewników w stolarce okiennej,
n sprawdzanie zalewania mieszkań, szukanie 

przyczyny zalania, usunięcie jej jeżeli była 
po stronie Spółdzielni,

n montaż koszy na śmieci,
n koszenie trawy i przycinanie żywopłotów 

wg potrzeb,
n miejscowe naprawy zapadniętych bądź znisz-

czonych chodników i opasek wokół budyn-
ków mieszkalnych,

n uczestniczenie razem z pracownikiem Działu 
MT w kontroli stanu technicznej sprawności 
budynków mieszkalnych,

n przegląd dachów w budynkach mieszkalnych 
oraz gospodarczych wraz z naprawą drobnych 
nieprawidłowości pokryć dachowych, nasad 
kominowych, wywiewek kanalizacyjnych 
z oczyszczeniem koryt dachowych i rynien,

n oczyszczanie wg potrzeb zadaszeń wiatrołapów 
wejść do budynków,

n naprawa schodów terenowych i muru oporo-
wego,

n uzupełnienie tynku na elewacji (parter) oraz 
pomalowanie pasa elewacji,

n wymiana odcinków pionów kanalizacyjnych,
n wymiana zaworów przedlicznikowych wody 

ciepłej i zimnej,
n konserwacja instalacji odgromowej,
n wymiana ogrodzenia posesji,
n montaż kratek wentylacyjnych w przestrze-

ni stropodachów,
 a także:
n sprawdzanie szczelności instalacji gazowej 

w piwnicach,
n usuwanie niesprawności na cyrkulacji cie-

płej wody,
n udrożnianie pionów, poziomów i studzienek 

instalacji kanalizacyjnej,

w stosunku do analogicznego okresu roku 
ubiegłego o ok. 3,68%.
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n dokonywanie kontrolnych odczytów liczników 
energii elektrycznej i wodomierzy łącznie 
z ich plombowaniem,

n roznoszenie paczek świątecznych  dla miesz-
kańców.

2.  ROBOTY WYKONYWANE PRZEZ 
FIRMY ZEWNĘTRZNE:

Prowadzenie koordynacji - nadzoru ( w zakre-
sie uprawnień posiadanych przez pracowników 
administracji) nad:

a)  robotami wykonywanymi przez firmy wyło-
nione w drodze wyboru ofert, między innymi:

n nad robotami dekarskimi  wykonywanymi 
w budynkach mieszkalnych przy ul. Brzozowej           
26-26a; 30;  Grabowa 5-5a, Wierzbowa 2-2a;

n nad robotami ogólnobudowlanymi wykony-
wanymi w budynkach mieszkalnych przy ul. 
Klonowej 31-33; Wierzbowej 19-21;  

n nad robotami stolarskimi: montaż drzwi ppoż. 
w budynkach wysokich Modrzewiowa 24-24a; 
24b-24c; 30b-30c;

n nad robotami malarskimi: malowanie klatek 
i piwnic w budynkach mieszkalnych przy ul. 
Grabowej 5-5a; 7-7a; Brzozowej 44-46;

n nad robotami wod-kan: wymiana pionów ka-
nalizacji sanitarnej w budynkach mieszkalnych 
przy ul. Klonowej 31-33; Wierzbowej 27-29; 
31-33; 38-46, montaż rękawów żywicznych 
w wewnętrznych rurach spustowych przy 
ul. Modrzewiowej 24-24; 24b-24c; 30b-30c 
oraz nad pracami związanymi z wykonaniem 
nawodnionych pionów ppoż. w budynkach 
wysokich przy ul. Modrzewiowej  24-24; 
24b-24c; 30b-30c;

n nad robotami innymi: podwyższenie balustrady 
schodowej do wysokości 110 cm w budynkach 
mieszkalnych przy ul. Wierzbowej 1a; 38-46.

b)  robotami wykonywanymi w formie zlecenia, 
takimi jak;

n wykonanie zaleceń Spółdzielni Kominiarzy 
polegających na uszczelnieniu przewodów 
kominowych w lokalach mieszkalnych bu-
dynków  przy ul. Wierzbowej:  19-21;  38-46;  
Brzozowej 40-40a;

n wykonanie remontu dźwigów osobowych 
w budynkach mieszkalnych  przy ul. Modrze-
wiowej 24-24a; 24b-24c; 30b-30c;

n wykonanie monitoringu  w budynku miesz-
kalnym przy ul. Modrzewiowej 30b-30c oraz 
na wiatach z odpadami komunalnymi przy ul. 
Modrzewiowej 24-24a i 30b-30c;

n sprawdzanie wyceny kosztorysów robót zle-
conych;

n dokonywanie przeglądów  urządzeń zabawo-
wych;

n dokonywanie przeglądów mieszkań w związku 
z interwencjami lokatorów;

n udzielanie pisemnej odpowiedzi na pisma lo-
katorów;

n przygotowanie danych do projektu planu re-
montów na 2020 r.;

n współuczestniczenie w rocznym przeglądzie 
budynków osiedla w zakresie ogólnobudow-
lanym;

n współuczestniczenie w komisjach przetargo-
wych na planowane roboty remontowe;

n współuczestniczenie w odbiorach robót nad-
zorowanych przez Dział TN KSM

 
Jak wynika z powyższego zestawienia rok 2019 

był dla Osiedla kolejnym rokiem, w którym wy-
konanie wielu poważnych robót remontowych 
z pewnością poprawiło stan techniczny zasobów 
i warunków zamieszkiwania oraz poprawiło bez-
pieczne użytkowanie. 

               

   III. KOSZTY I WPŁYWY Z TYTUŁU 

DZIAŁALNOŚCI  

SPOŁECZNO-KULTURALNEJ  

W 2019 ROKU

Wpływy w wysokości 28.350,00 zł (w tym 

dodatni bilans otwarcia 9.170,00 zł) na działal-

ność społeczno-kulturalną i oświatową w 2019 

roku przy odpisie 0,03zł/m2 przeznaczono na 

następujące cele:

n zakup i wręczenie paczek z okazji Świąt Boże-
go Narodzenia dla 50 osób samotnych i nisko 
uposażonych                                  5.000,00 zł

n zakup  paczek mikołajkowych (30 dzieci 
w wieku od 3 do 10 lat)                  2.400,00 zł

n zorganizowanie imprezy mikołajkowej              
 3.500,00zł                                                          

n zakup biletów do NOSPR-u, kina i teatru 
dla mieszkańców Osiedla z ich częściową 
odpłatnością                                17.450,00 zł

                            
 Razem koszty 2019 r.                 28 350,00 zł  

ZAMIERZENIA DZIAŁALNOŚCI  
GOSPODARCZEJ NA ROK 2020

Spółdzielnia zarządzając nieruchomościami, 
których jest właścicielem lub współwłaścicielem 
oraz wyodrębnionym mieniem innych właści-
cieli, ponosi wydatki pieniężne w celu utrzy-
mania zasobów w stanie niepogorszonym, nie 
dopuszczając do deprecjacji i dekapitalizacji 
majątku. Na wysokość tych wydatków celo-
wych wpływają  czynniki zarówno zależne od 
decyzji organów Spółdzielni, jak i całkowicie od 
nich niezależne. Spółdzielnia bowiem odgrywa 
tutaj rolę „pośrednika”, zwłaszcza w relacjach  
i rozliczeniach między dostawcami mediów.

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

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

I. PRZEWIDYWANE KOSZTY   
I WPŁYWY Z TYTUŁU EKSPLOATACJI  

(BEZ C.O.) W 2020 ROKU

Założone wpływy na pokrycie kosztów eks-
ploatacji według naliczeń przedstawiają się na-
stępująco:

n Planowany bilans otwarcia 2020 roku                                            
minus 93.680,00 zł

n Planowane wpływy z bieżących opłat             
 2.513.470,00 zł

n Przewidywana łączna wielkość naliczonych 
środków z B.O.                      2.419.790,00 zł

Przewidywane wykonanie w 2020 roku

n Koszty administracji, w tym między innymi: 
płace pracowników umysłowych z narzutami, 
koszty BHP, opłaty telekomunikacyjne, ko-
szty utrzymania pomieszczeń administracji, 
ubezpieczenie rzeczowe          426.450,00 zł

n Inne koszty utrzymania budynku, w tym 
między innymi: (płace pracowników fi-
zycznych z narzutami, opłata za wie- 
czyste użytkowanie gruntów, podatek od 
nieruchomości, czyszczenie kominów,  
pielęgnacja zieleni, odśnieżanie, ochrona 
pożarowa budynków, kontrola szczelności 
instalacji gazowej, dezynfekcja, deratyzacja, 
dezynsekcja, koszty dewastacji, pogotowie 
techniczne, legalizacja wodomierzy, odczyty 
wody,                          647.800,00 zł

n Energia elektryczna poza mieszkaniem 
36.350,00 zł

n Woda i kanalizacja          707.030,00 zł
n Wywóz nieczystości          222.820,00 zł
n Usługi gospodarzy          310.280,00 zł

n Konserwacja dźwigów            15.340,00 zł

n Konserwacja domofonów            17.670,00 zł

n Eksploatacja gniazd sygnału RTV 

21.380,00 zł

 RAZEM      2.405.120,00 zł

Przewidywany wynik roku 2020 w zakresie 

eksploatacji wyniesie 14.670,00 zł (z bilan-

sem otwarcia).

II. PLAN WYKORZYSTANIA  

FUNDUSZU REMONTOWEGO OSIEDLA 

W 2020 ROKU

Na rok 2020 w zakresie funduszu remontowego 

część „B” przewiduje się:

 Wpływy w roku 2020:

n z tytułu odpisu na fundusz remontowy części 

„B” wg naliczeń                833.430 zł

n przesunięcie środków na fundusz remontowy 

część „A”, tj. przyspieszenie spłaty zobowią-

zań nieruchomości budynkowych usytuowa-

nych w osiedlu z tytułu wcześniej wykonanych 

robót                 - 98 430 zł

n częściowe pokrycie kosztów wykonania do-

datkowych robót przy wykonywaniu prac   

związanych z docieplaniem budynków reali-

zowane z funduszu „A”                 - 87 710 zł

 Łącznie przewidywane wpływy w 2020 r. 

647.290 zł

Koszty administracji osiedla

Pozostałe koszty

Energia elektryczna

Woda i kanalizacja

Wywóz nieczystości

Usługi gospodarzy

Konserwacja dźwigów

Konserwacja domofonów

AZART

0,00 zł 100 000,00 zł 200 000,00 zł 300 000,00 zł 400 000,00 zł 500 000,00 zł 600 000,00 zł 700 000,00 zł 800 000,00 zł

przewidywane wykonanie kosztów eksploatacji w 2020 roku
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(Dokończenie ze str. 7)

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ADMINISTRACJI OSIEDLA WIERZBOWA 

ZA 2019 ROK

Założono wykonanie następujących zadań 
rzeczowych na łączną kwotę  647.290 zł, a w tym: 

1. Wymiana stolarki okiennej przez Spółdzielnię 
i we własnym zakresie                      20.000 zł    

2.  Roboty murarskie                    11.120 zł
3.  Mała architektura                  16.700 zł
4.  Remont dźwigów                           107.500 zł
5.  Inne roboty                 448.700 zł
6.  Odpis na fundusz interwencyjny        9.940 zł      
7.  Spłata pożyczki                    33.330 zł

III. PRZEWIDYWANE KOSZTY  
I WPŁYWY Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI 

SPOŁECZNO-KULTURALNEJ  
W 2020 ROKU

Planowane naliczone wpływy z odpisu w wy-
sokości 0,03 zł/m2 powierzchni mieszkalnej na 
działalność społeczno-kulturalną w roku 2020 
wyniosą 15.020,00 zł (w tym bilans otwarcia  0,00 
zł) i przeznaczone zostaną na:

n zakup i wręczenie paczek dla 50  osób  z okazji-
Świąt Bożego Narodzenia   dla osób samotnych 
i nisko uposażonych              5.520,00 zł

n zakup paczek dla 40 dzieci i zorganizowanie 
imprezy mikołajkowej                   7.000,00 zł

n zakup biletów do teatru   i kina dla mieszkań-
ców Osiedla               1.800,00 zł

    z częściową odpłatnością (900,00 zł)
n dofinansowanie do festynu szkolnego

200,00 zł
n dofinansowanie do wycieczek dla naszych 

mieszkańców                  500,00 zł
     organizowanych  przez inne Osiedla KSM

Administracja  Osiedla  przypomina Państwu 
i prosi ponownie o stosowanie się do zasad 
segregacji śmieci w szczególności  przestrze-
gania terminów wywozu gabarytów. Brak lub 
niewłaściwa segregacja może prowadzić do 
wszczęcia postępowania administracyjnego 
i ukarania Spółdzielni, a w zasadzie jej miesz-
kańców, opłatą  za brak selektywnej zbiórki.

 Rada Miasta Katowice na XIV Sesji przyjęła  
21 listopada 2019 roku uchwałę „w sprawie  wy-
boru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty”, 
w której m. in. stwierdza się:

„§ 1. W przypadku odbierania odpadów komu-

nalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru 

metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi, określonej w art. 6j ust. 1 pkt. 

1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi, o której mowa 

w § 1 w wysokości 21,30 zł miesięcznie. 2. Ustala 

się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, 

jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny 

w wysokości 42,60 zł miesięcznie.”

Jakichkolwiek zmian w systemie gospodarki 

odpadami w Katowicach nie dokonano.

 Informujemy, ponadto, że:

n  odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz) z re-
montów prowadzonych samodzielnie przez 
mieszkańców, odbierane będą nieodpłatnie 
jeden raz w roku kalendarzowym  w ilości 
nieprzekraczającej 2m3 w workach typu big-
-bag. Zapotrzebowania należy dokonać bez-
pośrednio w biurze obsługi klienta MPGiK, 
Katowice ul. Obroki 140  tel. 32/35-87-609 
do 612. 

Korzystając z okazji, że niniejsze sprawozdanie 

dociera do każdego mieszkańca naszego osiedla 

pragniemy jak w roku ubiegłym, zwrócić  również 

uwagę na bardzo ważny aspekt zamieszkiwania 

w budynkach wielolokalowych a mianowicie 

na zasady współżycia społecznego. Chodzi nam 

o właścicieli zwierząt. Jak wiadomo, dopuszcza 

się trzymanie zwierząt domowych w budynkach 

wielorodzinnych po zapewnieniu odpowiednich 

warunków bezpieczeństwa i higieny       i pod wa-

runkiem, że nie powoduje to nadmiernej uciążliwo-

ści dla współlokatorów. Przez zwierzęta domowe 

rozumie się zwierzęta tradycyjnie przebywające 

wraz z człowiekiem w mieszkaniu, utrzymywane 

przez człowieka w charakterze jego towarzysza. 

Posiadacze zwierząt domowych zobowiązani są 

do dbania by zwierzęta nie zakłócały spokoju, 

nie stanowiły zagrożenia ani uciążliwości dla 

otoczenia, w tym uporczywego szczekania w cza-

sie nieobecności właściciela oraz zagrożenia dla 

ludzi i innych zwierząt. Opiekun zobowiązany jest 

do niezwłocznego usuwania z klatki schodowej, 

windy i innych pomieszczeń budynku służących 

do wspólnego użytku oraz miejsc publicznych 

(chodników, terenów zielonych, placów, itp.) 

zanieczyszczeń i odchodów własnych zwierząt 

domowych. Psy wyprowadzamy na smyczy. 

Zezwala się na zwolnienie psów ze smyczy je-

dynie w miejscach mało uczęszczanych przez 

ludzi i tylko w przypadku, gdy właściciel psa ma 

możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli 

nad jego zachowaniem. Zabrania się  się wpro-

wadzania psów i innych zwierząt do piaskownic, 

na wydzielone place zabaw dla dzieci, boiska, 

kwietniki i fontanny itp .

W tym miejscu pragniemy ponownie poruszyć 

sprawę najważniejszą bo dotyczącą bezpieczeń-

stwa  zamieszkiwania. Poniżej zamieszczamy 

apel wystosowany do użytkowników lokali  przez 

Krajową Izbę Kominiarzy z prośbą o stosowanie 

się do jego zapisów :

PAMIĘTAJ!!!!

Zapewnij właściwy dopływ powietrza do 

mieszkania, niezbędny do prawidłowego ciągu 

przewodów kominowych. Komin, który wdmu-

chuje spaliny lub wentylacja wdmuchująca 

powietrze do wewnątrz mieszkania, nie jest ko-

minem zatkanym, tylko źle użytkowanym przez 

domowników! Aby kominy działały poprawnie, 

musimy mieć w mieszkaniu prawidłowo zapro-

jektowane i rozmieszczone nawiewniki. Zamon-

towane czujniki czadu sygnalizują sytuację, gdy 

spaliny z piecyka wracają do pomieszczenia. 

Przestrzegajmy tych zasad – to nasze zdrowie, 

a nawet ŻYCIE!

PAMIĘTAJ!!!

KRAJOWA IZBA KOMINIARZY ”

Administracja Osiedla Wierzbowa dziękuje 

mieszkańcom Osiedla, Zarządowi Katowickiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej, za pomoc i zrozu-

mienie w rozwiązywaniu problemów związanych 

z zarządzaniem Osiedlem w 2019 roku. Szcze-

gólne słowa uznania i podziękowania kieruje-

my do członków Rady Osiedla reprezentujących 

mieszkańców Osiedla  doceniając ich wkład pracy 

w rozwiązywaniu problemów i wsparcie w reali-

zacji powierzonych zadań.

Kierownik Administracja
Osiedla KSM Wierzbowa
mgr inż. ANNA GLÜCKSMAN


