ISSN 1232–5929

WSPÓLNE
SPRAW
 Y
OSIEDLA ZAWODZIE
Na podstawie z § 99 ust. 3 i 4 Statutu KSM,
Zarząd Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
oraz Administracja i Rada Osiedla
zapraszają na Zebranie Osiedlowe
OSIEDLA ZAWODZIE

które odbędzie się w czwartek, 28 listopada
2019 roku o godz. 1600 w sali „KAMSOFT”
przy ul. 1 Maja 133 w Katowicach

SPRAWOZDANIE RADY OSIEDLA ZAWODZIE
Z DZIAŁALNOŚCI W 2019 ROKU

Z

godnie z § 104 Statutu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Rada Osiedla Zawodzie składa sprawozdanie ze swojej
działalności a w szczególności z podjętych w czasie
swojej kadencji uchwał i wniosków.
W okresie sprawozdawczym Rada Osiedla
pracowała w następującym składzie:
l Eugeniusz DYCZKA – przewodniczący
Rady Osiedla;
l Jerzy SZNAJDER – zastępca przewodniczącego Rady Osiedla, przewodniczący Komisji Budżetowej;
l Elżbieta CYMERMAN – zastępca przewodniczącej Rady Osiedla, przewodniczcy
Komisji Kontroli i Nadzoru;
l Janina DURJASZ – sekretarz Rady Osiedla,
przewodnicząca Komisji Społeczno-Kulturalnej;
l Ireneusz BEKAJŁO – członek Rady Osiedla;
l Teresa DARNOWSKA – członek Rady Osiedla;
l Andrzej ŁUKASIEWICZ – członek
Rady Osiedla;
l Marian SAMCZUK – członek Rady Osiedla;
l Katarzyna TATARUCH – członek
Rady Osiedla.
W ramach Rady Osiedla działały trzy komisje problemowe:
l Komisja Budżetowa,
l Komisja Kontroli i Nadzoru,
l Komisja Społeczno-Kulturalna.

Ulica Haubki 2-2a

Do dnia 31 października 2019 roku Rada Osiedla
Przedstawicielami Osiedla Zawodzie w Radzie
nie podjęła żadnych uchwał, ale przyjęła kilkaNadzorczej są:
dziesiąt wniosków i opinii.
l Andrzej ŁUKASIEWICZ, pełniący w Radzie
W marcu 2019 roku weszły w życie dwie
Nadzorczej funkcję przewodniczącego Komisji
Uchwały
z 2018 roku dotyczące ustalenia odpisu
Gospodarki Zasobami Spółdzielni,
na
konserwację
dźwigów oraz Uchwała w sprawie
l Krystyna KLACZKOWSKA – członek
regulacji
stawki
w pozycji „usługi gospodarzy”.
Komisji Rewizyjnej.
Rada Osiedla skupiała swoją działalność na
Kierownikiem Osiedla w okresie sprawozdawczym był Janusz NALEŚNIK. Rada Osiedla nadzorze i opiniowaniu działalności finansowopozytywnie ocenia jego pracę na rzecz Osiedla, -gospodarczej,społeczno-kulturalnej i oświatoświadczą o tym osiągnięte wyniki finansowo- wej prowadzonej przez Administrację Osiedla
Zawodzie.
gospodarcze Osiedla Zawodzie.
Bardzo wymierne były propozycje mieszkańW okresie sprawozdawczym za 2019 rok Rada
Osiedla odbyła 10 spotkań plenarnych. Decyzje ców naszego Osiedla zgłaszane podczas Zebrań
Rady Osiedla podejmowane były kolegialnie, Osiedlowych oraz kierowane pisemnie i ustnie do
ZAWODZIE
wWSPÓLNE
formie uchwał,SPRAWY
wniosków i OSIEDLA
opinii.
Administracji i Rady Osiedla.

Uzupełniały je coroczne
przeglądy wiosenno-jesienne, w których uczestniczyli
przedstawiciele Rady Osiedla
i pracownicy Administracji.
Podczas tych lustracji zasięgano opinii mieszkańców na
temat problemów związanych
z zamieszkiwaniem w zasobach Spółdzielni.
Protokoły z tych przeglądów
stanowiły podstawę tworzenia
planów gospodarczych Osiedla na 2020 rok, jak również
wskazywały na oczekiwania mieszkańców w zakresie
„współżycia” sąsiedzkiego
i poprawy komfortu zamieszkiwania.
Rada Osiedla zapraszała
osoby nieterminowo wywiązujące się z opłat miesięcznych
za mieszkanie w celu podjęcia
przez te osoby zmiany sposobu
postępowania i w konsekwencji
spłaty zadłużenia lub podpisania ugody. Podczas tych spotkań wskazywano członkom
zalegającym w opłatach na
problemy wynikające z ich zadłużenia.
Rada Osiedla opiniowała
i zatwierdzała plany z zakresu
działalności społecznej, kulturalnej i oświatowej.
Współdziałanie Rady Osiedla z Administracją,
przyczyniło się do tego, że należymy w KSM do
osiedli z najniższymi opłatami za mieszkanie.
Kontrola wykonania planu rzeczowo-finansowego odbywała się co kwartał, poprzez porównanie
wpływów i wydatków, zarówno w kosztach eksploatacji, działalności remontowej oraz społeczno
-kulturalnej i oświatowej Osiedla.
Plan finansowo-gospodarczy w kosztach eksploatacji na 2019 rok zakładał zbilansowanie kosztów
i wpływów zgodnie z podjętą Uchwałą Rady
Osiedla nr 3/2018. Dotychczasowe wyniki wskazują, że jego realizacja pozostaje niezagrożona.
Podejmowane przez Administrację i Radę Osiedla
(Dokończenie na str. 2-3)

1

SPRAWOZDANIE RADY OSIEDLA ZAWODZIE
Z DZIAŁALNOŚCI W 2019 ROKU
(Dokończenie ze str. 1)

działania mające na celu racjonalizację kosztów
eksploatacji, są utrudnione, ponieważ decydujący
wpływ na wielkość opłat mają wolnorynkowe ceny
mediów, materiałów i stawki świadczonych usług
przez podmioty zewnętrzne, a stanowią one około
50% całkowitych kosztów Osiedla.
Pożytki z wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy terenów i reklam są znaczącym elementem mającym wpływ na osiągnięcie pozytywnego wyniku
w kosztach eksploatacji. Niestety, w roku sprawozdawczym w związku z wykupem lokali przez ich
najemców a także rezygnacjami z najmu wpływy
z tego tytułu znacznie się obniżyły co bezpośrednio
przekłada się na sytuację ekonomiczną Osiedla.
Pomimo tych trudności analizując stawki opłat
za mieszkanie w poszczególnych osiedlach Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej - Osiedle
Zawodzie w dalszym ciągu należy do osiedli
mających najniższe koszty zamieszkiwania.
Stawka opłaty miesięcznej na dzień 1 sierpnia
2019 roku za użytkowanie lokalu mieszkalnego
przez 3 osoby i powierzchni 50 m2 dla Osiedla
Zawodzie kształtuje się w wysokości 594,65zł.
Plan remontowy jest tworzony przy uwzględnieniu wnoszonych przez mieszkańców opłat na
fundusz remontowy część „B” w wysokości 1,25
zł/m2/m-c i jest jedną z najniższych stawek w KSM
w okresie sprawozdawczym.
Realizacja remontów z funduszu część „B”
w 2019 roku objęła swoim zakresem prawie
wszystkie pozycje planu wieloletniego, wynikające
z przeglądów Osiedla oraz zaleceń z Zebrania Osiedlowego.
Zrealizowano roboty poprawiające infrastrukturę techniczną, ciągi pieszo-jezdne, place zabaw
i inne elementy, jak również renowację zieleni.
Prowadzono wymianę pionów i poziomów kanalizacyjnych, wentylacji dachowych, wewnętrznych
instalacji ppoż.
W ramach likwidacji barier architektonicznych
wykonano nowe podjazdy dla osób niepełnosprawnych jak również dodatkowe balustrady i pochwyty przy schodach wejściowych do budynków.
Uszczegółowienie zagadnienia zostało zawarte
w sprawozdaniu Administracji Osiedla Zawodzie
za 2019 rok.
Zakres robót remontowych na 2019 rok był
analizowany przez Komisję Budżetową oraz na
posiedzeniach Rady Osiedla. Plan został zrealizowany, a zamknięcie roku szacowane jest na
kwotę około 50.000 zł.
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu
remontów w roku 2019 oraz planu remontów
w Osiedlu Zawodzie na 2020 rok przedstawi
w swoim sprawozdaniu Kierownik Administracji.
W ramach Rady Osiedla funkcjonowały trzy
wymienione we wstępie Komisje problemowe:
Komisja Budżetowa funkcjonowała w 6-osobowym składzie, W okresie sprawozdawczym odbyła
10 posiedzeń. Na posiedzeniach zajmowano się
następującymi problemami:
l ocena i przyjmowanie planów działalności
eksploatacyjnej i remontowej na 2019 rok;
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l okresowe (kwartalne) oceny realizacji
planów od strony rzeczowej, kosztowej
i finansowej;
l weryfikowanie planów w związku z koniecznością zmiany priorytetów co do realizacji
niektórych zadań (np. roboty awaryjne);
l analiza materiałów bieżących przedstawianych
przez administrację;
l przedstawianie wniosków i propozycji uchwał
do zatwierdzenia przez Radę Osiedla;
l analiza i przedstawianie propozycji zmian
stawek i wysokości odpisów, wynikających
z kształtowania się wpływów a także kosztów
przy realizacji danej działalności;
l przyjmowanie Uchwał Rady Nadzorczej oraz
ich realizacja przez Radę Osiedla;
l analiza treści pism skierowanych do Rady
z Zarządu, od członków Spółdzielni, a także innych podmiotów gospodarczych czy organów
współpracujących z KSM oraz przyjmowanie
ich do wiadomości lub do realizacji.
Przy realizacji wymienionych wyżej zadań
głównym celem Komisji było współdziałanie
z Administracją w kontroli wydatkowania środków
finansowych pozostających w dyspozycji Osiedla
w sposób racjonalny, tj. utrzymania kosztów na
poziomie dostępnych wpływów. To zadanie zostało
w minionym roku w pełni wykonane.
Komisja Kontroli i Nadzoru w okresie sprawozdawczym działała w oparciu o roczny plan
działania Osiedla. Odbyło się 10 spotkań Komisji.
W planie pracy Komisji Kontroli i Nadzoru zostały
ujęte następujące tematy:
l przygotowywanie opinii na posiedzenia Zarządu dot. osób zadłużonych;
l analizowanie zaległości opłat za lokale mieszkalne z podziałem na poszczególne nieruchomości,
l prowadzenie rozmów z osobami zalegającymi
z opłatą za lokal mieszkalny;
l analiza wydatków związanych z dewastacjami;
l uczestniczenie w wiosennych i jesiennych
przeglądach Osiedla;
l rozpatrywanie skarg i zażaleń lokatorów.
Najważniejszym zadaniem Komisji była analiza zaległości opłat za lokale mieszkalne, na
której podstawie kierowane były zaproszenia dla
użytkowników mieszkań na rozmowy z członkami Komisji Kontroli i Nadzoru. Rozmowy
miały na celu wyjaśnienie przyczyny powstania zaległości w opłatach za lokale. W okresie
sprawozdawczym na wniosek Komisji Administracja zaprosiła na rozmowy 165 osób zalegających z opłatą za lokal mieszkalny (około 2
miesięcy). Na zaproszenie zareagowały tylko
44 osoby, które zadeklarowały spłatę zaległości
w ratach, bądź uregulowały zaległość w całości.
Członkowie Komisji w rozmowach tych każdorazowo informowali zadłużonych o skutkach niedotrzymania ustalonych terminów spłaty zadłużenia
oraz o możliwości otrzymania dotacji z MOPS-u
dla osób o niskich dochodach.
Zadłużenie w opłatach za lokale mieszkalne
Osiedla Zawodzie na dzień 30 września 2019r.
wyniosło 546.820 zł, a szczegółowa analiza za

ostatnie lata zostanie przedstawiona w sprawozdaniu kierownika administracji.
Komisja dokonywała analizy wydatków związanych z dewastacja i kradzieżami. W ostatnim
roku nie odnotowano takich zdarzeń, co cieszy,
ponieważ bywały lata, kiedy osiedle z tego tytułu
ponosiło wymierne straty finansowe.
Zadaniem członków Komisji jest również
uczestniczenie w wiosenno-jesiennych przeglądach osiedla.
Ponadto obie Komisje przygotowały propozycje zmian do Statutu i regulaminów Katowickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej:
l Statutu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej;
l Regulaminu Porządku Domowego;
l Regulaminu Używania Lokali, Obowiązków
Spółdzielni i Użytkowników oraz rozliczeń
Spółdzielni z Użytkownikami Zwalniającymi Lokale,
l Regulaminu funduszu remontowego KSM;
l Regulaminu rozliczania kosztów GZM i ustalenia opłat w KSM.
Komisja Społeczno-Kulturalna działała
w 6-osobowym składzie. Spotkania Komisji odbywały się raz w miesiącu (z wyjątkiem miesiąca sierpnia).
Działalność Komisji, podobnie jak w latach
ubiegłych była ściśle powiązana z działalnością
Klubu „Trzynastka”. Komisja uczestniczyła i nadzorowała jego funkcjonowanie. Wspólnie tworzono
roczny plan działalności. Komisja czuwała nad
racjonalną gospodarką finansową, tak aby spełniała
ona oczekiwania mieszkańców Osiedla i była
skierowana do wszystkich grup wiekowych.
Do końca października 2019 roku odbyło się
126 imprez, w których uczestniczyły 1864 osoby.
Mieszkańcy chętnie współpracowali i uczestniczyli w zajęciach organizowanych w Klubie,
takich jak „Dzień Seniora”, „Dzień Sąsiada”,
spotkania wigilijne, wyjścia do teatru, kina, wycieczki, grzybobranie i wiele innych. Komisja
wytypowała osoby chętne na wyjazd na wczasy
do Jastarni i Władysławowa.
Dużą uwagę przywiązywaliśmy także do zajęć
i imprez dla dzieci i młodzieży. W planach Komisji
są świąteczne spotkania z najstarszymi mieszkańcami Osiedla i odwiedziny starszych, samotnych
mieszkańców, połączone z wręczeniem paczek.
Dla bezpieczeństwa dzieci braliśmy aktywny
udział w wiosennym przeglądzie placów zabaw.
Współpraca ze Stowarzyszeniem „Mocni Razem”
w 2019 roku była z powodzeniem kontynuowana.
Poza uczestniczeniem w posiedzeniach Rady
Osiedla oraz pracy w Komisjach, członkowie Rady
Osiedla, pełnili dyżury w siedzibie Administracji
osiedla w każdą drugą środę miesiąca, których
celem była możliwość złożenia ewentualnych
uwag, skarg i wniosków przez mieszkańców.
Członkowie Rady Osiedla uczestniczyli również
w pracach Komisji przy wyborze wykonawców
prac remontowych w Osiedlu oraz przy odbiorach
wykonanych robót.
Rada Osiedla podczas swoich posiedzeń formułowała wnioski do Zarządu i Rady Nadzorczej
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Spółdzielni. Dotyczyły one zmian statutowych, jak
również regulaminów wewnętrznych Spółdzielni.
Przedmiotowe wnioski dotyczyły między innymi:
1. Obciążania nieruchomości budynkowych
przy ul. Bohaterów Monte Cassino 22, 24, 26
stawką odpisu na fundusz remontowy część „
A”. W/w nieruchomości nie wnoszą odpisu,
a stan techniczny elementów konstrukcyjnych
ulega znacznemu pogorszeniu – wniosek do
chwili obecnej nie zrealizowany.
2. Ustalenia zasad rozliczania zużycia gazu w nieruchomościach ze zbiorczym gazomierzem
według rzeczywistego zużycia w poszczególnych nieruchomościach.
Wniosek zrealizowany – opracowano Regulamin rozliczania gazu.
3. Zmian w strukturze organizacyjnej oraz zasad funkcjonowania działalności społecznej,
kulturalnej i oświatowej.
4. Zmian w Statucie KSM oraz regulaminów,
dotyczących niektórych obszarów działalności Spółdzielni.
5. Urealnienia druku dotyczącego opłat za lokale mieszkalne.
6. Ujednolicenia jednostki rozliczeniowej w poszczególnych składowych opłat eksploatacyjnych do 1 m2 powierzchni lub udziału
w nieruchomości.
7. Zmniejszenia wysokości odpisu „oddłużeniowego” z funduszu remontowego część „B”
w ciężar funduszu część „A”.
Rada Osiedla przypomina mieszkańcom Osiedla Zawodzie, że w 2018 roku został uchwalony
na Walnym Zgromadzeniu Statut Katowickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w nowej wersji, który
dnia 10 października 2018 roku został wpisany
do rejestru KRS.
Zasady działalności Rad Osiedli według nowego
Statutu KSM nie uległy zmianie.
Rada Osiedla i Administracja współpracują
z Przewodniczącym Rady Miasta Katowice Maciejem Biskupskim oraz wspólnie ze Stowarzyszeniem „Mocni razem” dbają o integrację
społeczną, a także biorą udział w spełnianiu potrzeb
mieszkańców naszego Osiedla.
Rada Osiedla wyraża podziękowanie pracownikom Administracji i Kierownikowi Osiedla
Januszowi Naleśnikowi za troskę i zaangażowanie w rozwiązywaniu bieżących problemów
osiedla i jego mieszkańców oraz dobrą współpracę
z Radą Osiedla.
Rada Osiedla dziękuje Zarządowi i Radzie Nadzorczej za pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców naszego osiedla zgodnych
z naszymi oczekiwaniami.
W ciągu czteroletniej kadencji Rada Osiedla
realizowała zadania zgłaszane na Zebraniach Osiedlowych, rozwiązywała problemy zgłaszane przez
mieszkańców, sprawowała pieczę nad stanem
gospodarczo-finansowym osiedla.
Analizując czteroletnią kadencje Rady Osiedla możemy stwierdzić, że w zmianach opłat za
mieszkania w KSM dokonano regulacji w tych
pozycjach, w których były one niezbędne. Obrazują
to poniższe Uchwały:

1) Uchwała nr 2/2016 z dnia 14.09.2016 – dotyczy regulacji opłaty dla pozycji inne koszty
z 0,90 zł/m2 na 1,00 zł/m2 - obowiązująca od
dnia 1.01.2017 roku.
2) Uchwała nr 2/2017 z dnia 26.01.2017 – dotyczy
ustalenia odpisu na remont i konserwację dźwigu:
– odpis na konserwację w wysokości 0,12 zł/
m2,
– odpis na fundusz remontowy w wysokości
0,19 zł/m2 - od 1.07.2017 roku.
3) Uchwała nr 3/2017 z dnia 26.01.2017 – dotyczy
ustalenia odpisu na wymianę bądź legalizację
wodomierzy w wysokości 1,60 zł /wodomierz/m-c z dniem 1.07.2017 roku i nawiązywała
do Uchwały Rady Nadzorczej KSM.
4) Uchwała nr 5/2017 z dnia 25.10.2017 – dotyczy
zmiany stawki w pozycji fundusz remontowy część „B” z 1,15 zł/m2 na 1,25 zł/m2 od
1.03.2018 rok.
5) Uchwała nr 9/2017 z dnia 20.11.2017 – dotyczy zmiany stawki w pozycji działalność
społeczno-oświatowa i kulturalna z 0,08 zł/
m2 na 0,10 zł/m2 z dn. 1.03.2018rok.
6) Uchwała nr 1/2018 z dnia 24.10.2018 r, – dotyczy regulacji opłaty dla pozycji konserwacja
dźwigów z 0,12 na 0,15 zł/m2 - od dnia
1.03.2019 roku.
7) Uchwała nr 2/2018 z dnia 24.10.2018 - regulacja opłat dla usługi gospodarzy:
– z 6,55 na 7,55 zł/m2- dla budynków sprzątanych na zewnątrz,
– z 15,00 na 17,00 zł/m2 dla budynków sprzątanych zarówno, zewnątrz jak i wewnątrz - od
1.03.2019 roku.
Równocześnie Rada wspólnie z Administracją
Osiedla podjęły działania zmierzające do ograniczenia zużycia energii elektrycznej w częściach
wspólnych budynków.
Należą do nich:
1. Modernizacja oświetlenia z żarowo-świetlówkowego na ledowe z zastosowaniem czujników
ruchu. Przyniosło to wymierne oszczędności,
dlatego też w kolejnych latach wszystkie budynki osiedla zostaną wyposażone w tego
typu systemy oświetlenia.
2. Modernizacja dźwigów prowadzi do poprawy
komfortu zamieszkiwania, ale również do
zmniejszenia poboru energii. Realizacja tego
zadania dobiega końca.
3. Sukcesywnie wymieniamy wentylatory w nieruchomościach wyposażonych w wentylację
mechaniczną, co również ma wpływ na obniżenie zużycia energii elektrycznej, a tym
samym kosztów utrzymania zasobów osiedla.
Zmiana stawki na fundusz remontowy część
„B” podyktowana była wzrostem kosztów i dużym
zakresem robót do wykonania. Poprzednia stawka
obowiązywała od 2006 r. przez okres 12 lat i była
najniższa w KSM.
W czasie czteroletniej kadencji Rady Osiedla
w niżej wymienionych rejonach Osiedla między
innymi zrealizowano następujące zadania:
l Rejon ul. Łącznej:
– nową bezpieczną nawierzchnię na placu zabaw,

WSPÓLNE SPRAWY OSIEDLA ZAWODZIE

–
–
–
–

chodnik, dojście na parking i na plac zabaw,
dwa podjazdy dla osób niepełnosprawnych,
wymianę hałasującego dźwigu,
piony i poziomy kanalizacyjne i opaski
przy budynkach,
– wymianę drzwi wejściowych oraz naprawę schodów.
l Rejon ulicy 1 Maja:
– przyspieszono modernizację budynku przy ul.
1 Maja 110a z funduszu remontowego część
„ B” – zwrot nakładów nastąpi w 2022 roku,
– prowadzono wymianę pionów i poziomów
wewnętrznej kanalizacji sanitarnej,
– wykonano nowe konstrukcje daszków nad
wejściami do budynków, przy ul. 1 Maja 144146 z poliwęglanu winylu, które zapewniają
większe bezpieczeństwo i oświetlają schody wejściowe.
l Rejon ulic Bohaterów Monte Cassino, Hałubki i Piaskowej:
– wewnętrzną instalację ppoż.,
– wymianę poziomów centralnie ciepłej wody,
– modernizacje parterów,
– remont chodników i skarp wraz z oświetleniem,
– wymianę wentylatorów dachowych.
W ramach funduszu remontowego część „A”
w omawianym okresie wykonano:
l docieplenie elewacji Bohaterów Monte Cassino
5,1 Maja 110a i Hałubki 2- 2A,
l remont dźwigów w nieruchomościach przy
ul. Piaskowa 4, Bohaterów Monte Cassino
12, Staszica 3, Łączna 4.
l wymianę wewnętrznej instalacji c.o. – 1 Maja
110, 110a, 1 Maja 112, 1 Maja 114c, 1 Maja
118b, Racławicka 5, Racławicka 9-13.
W planie funduszu remontowego część „ A”
na 2020 rok ujęto modernizację budynku przy
ul. 1 Maja 156-d, a w latach następnym kolejne
nieruchomości w tym rejonie osiedla.
Ponadto w ramach dobrej współpracy z władzami miasta przy osobistym zaangażowaniu
Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy
i Przewodniczącego Rady Miasta Macieja Biskupskiego udało się zrealizować wniosek mieszkańców budynków przy ul. 1Maja 156-156d, 158d,
162a-162d, 162f-162i w sprawie powiększenia
ilości miejsc postojowych w tym rejonie.
Wzdłuż budynków 1 Maja 162 ze środków
Urzędu Miasta Katowice Miejski Zarząd Ulic
i Mostów wykonał parking służący między innymi
naszym mieszkańcom.
Przedstawiciele Rady Osiedla aktywnie uczestniczyli w spotkaniach organizowanych na terenie
Zawodzia przez agendy miejskie dotyczące spraw
gospodarskich i bezpieczeństwa zamieszkiwania.
Reasumując wszystkie wnioski i zalecenia
z Zebrań Osiedlowych zostały zrealizowane. Informacje o ich realizacji co roku podawane były
w sprawozdaniach Administracji Osiedla.
Rada Osiedla Zawodzie przedstawiając Państwu
sprawozdanie ze swojej działalności ma nadzieję,
że wykonana praca zostanie pozytywnie oceniona
przez mieszkańców naszego Osiedla.
RADA OSIEDLA ZAWODZIE KSM
Katowice, listopad 2019 rok
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A

dministracja Osiedla Zawodzie przedstawia niniejszym sprawozdanie z działalności administracyjno-gospodarczej Osiedla
za 2019 rok, którego zasięg i zakres działania
charakteryzują syntetyczne dane liczbowe obrazujące realizację zadań.
W roku sprawozdawczym Administracja sprawowała nadzór i zarządzała (wykres nr 1):

Wykres nr 1
ZASOBY OSIEDLA ZAWODZIE WEDŁUG POWIERZCHNI (w m2)

l 32 nieruchomościami budynkowymi w których
znajduje się 1850 lokali mieszkalnych o łącznej
powierzchni użytkowej 93.817,61 m2,
l 34 lokalami użytkowymi o powierzchni użytkowej 2.155,34 m2,
l 20 garażami o powierzchni użytkowej 437,86
m2 (1 garaż dwustanowiskowy),
l 8 placami zabaw wyposażonymi w urządzenia
zabawowe oraz zieleń rekreacyjną,
l 584 miejscami postojowymi dla samochodów
usytuowanymi w sąsiedztwie nieruchomości
budynkowych i na parkingach osiedlowych,
l 8,7 ha całkowitej powierzchni Osiedla.
Administracja Osiedla w roku 2019 pracowała
w 11-osobowym składzie. Funkcję Kierownika
Osiedla pełni Janusz Naleśnik.
W roku sprawozdawczym podstawowe zadania wynikały z planu gospodarczo-finansowego
i działalności społecznej, kulturalnej i oświatowej
Osiedla, przyjętego przez Radę Osiedla w dniu
28.11.2018r, a następnie przez Radę Nadzorczą
jako część planu Spółdzielni.
Po przekształceniu części mieszkań spółdzielczych w prawo odrębnej własności w oparciu
o Ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia
14.06.2007 roku( z późniejszymi zmianami) struktura zasobów mieszkaniowych przedstawia się
tak, jak na wykresie nr 2.
Działalność gospodarcza w Osiedlu ukierunkowana była w szczególności na realizację prac
i czynności związanych z utrzymaniem właściwego
stanu technicznego zasobów, a także poprawę
komfortu zamieszkiwania oraz efektywniejszym
wykorzystaniem posiadanych środków finansowych.
Mając to na uwadze Administracja prowadziła
m.in. niżej wymienione czynności (stan na dzień
31.10.2019 r.):

WYKAZ ZASOBÓW WEDŁUG WŁASNOŚCI

łych w danym lokalu (w oparciu o wypełnione
przez mieszkańców oświadczenia) 152 szt.
i przekazywanie tychże danych do działu
ewidencji opłat za lokale. Przejęto dwa lokale mieszkalne. Ponadto w przedmiotowym
zakresie prowadzono także korespondencję
z mieszkańcami;
l rozpatrzono i załatwiono ogółem 1169 pism l prowadzono korespondencję z firmami ubezpieczeniowymi dot. ustalania odpowiedzialdotyczących głównie wniosków i uwag na
temat warunków zamieszkiwania w nieruności oraz wypłaty odszkodowań z tytułu
chomości, prowadzonych prac remontowych,
powstałych szkód (głównie zalań) w lokalach
występujących awarii, oświadczeń ilości osób
mieszkalnych i użytkowych oraz w pomieszzamieszkujących, itp.;
czeniach wspólnego użytku a także częściach
l zarejestrowano 1.792 zgłoszenia od mieszwspólnych nieruchomości;
kańców dotyczących awarii. Były to głównie l na bieżąco monitorowano jakość wykonyusterki instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz
wanych usług na rzecz zasobów Osiedla
awarie ślusarskie w ilości 1.295 , a także
w zakresie: sprzątania, pielęgnacji terenów
usterki instalacji elektrycznej wraz z konieczzielonych oraz dostarczanego do mieszkań
nością bieżącego uzupełniania oświetlenia
sygnału tv (pakiet podstawowy);
w ilości 497 zgłoszeń;
l
stale kontrolowano stan odśnieżenia dróg
l zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości
i chodników oraz stopnia zaśnieżenia dachów
i porządku (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)
budynków w czasie trwania tzw. “Akcji zima”
Administracja zajmowała się prowadzeniem
aktualizacji ewidencji ilości osób zamieszkaw celu zapewnienia bezpieczeństwa zamiesz-

4

l

l

l

l

Wykres nr 2

kiwania i przebywania w pobliżu nieruchomości;
zlecono firmie Dezyderat Zakład Usługowy mgr Roman Piernikarczyk z siedzibą
w Katowicach - zgodnie z Zarządzeniem nr
188/2019 Prezydenta Miasta Katowice z dnia
12.03.2019 przeprowadzenie w okresie od
15.04.2019 - 06.05.2019 wiosennej oraz od
16.09.2019 - 07.10.2019 jesiennej, kompleksowej akcji odszczurzania;
nadzorowano firmy w zakresie prawidło1 kontroli wynikających
wego przebiegu
z art. 62 ust. 1 ustawy prawo budowlane (tj. przeglądy kominiarskie i gazowe),
a także prowadzono korespondencję z mieszkańcami w tym zakresie;
uczestniczono w rocznej kontroli okresowej
stanu technicznej sprawności obiektów, estetyki nieruchomości oraz ich otoczenia zgodnie
z art. 62 ust. 12 ustawy prawo budowlane;
na bieżąco współpracowano ze Strażą Miejską
i Policją w zakresie zapewnienia porządku
i bezpieczeństwa zamieszkiwania w naszych zasobach;
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l uczestniczono w kontrolach zewnętrznych
przeprowadzanych przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach oraz
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Katowicach;
l na bieżąco współpracowano z Radą Osiedla
Zawodzie we wspólnym rozwiązywaniu problemów Osiedla, w tym również konfliktów
sąsiedzkich na zasadzie mediacji;
l prowadzono zgodnie z wymogami prawa
budowlanego dokumentację techniczną
i książki obiektów budowlanych;
l wysłano 25 zapytań ofertowych do firm zewnętrznych, na przeprowadzenie następujących robót remontowych w osiedlu;
l wymiany instalacji ppoż. w budynku przy ul.
1 Maja 108 – 5 zapytań ofertowych;
l wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Łączna 1A – 5 zapytań ofertowych;
l modernizacja parteru ul. Bohaterów Monte
Cassino 5 – 5 zapytań ofertowych;
l remont chodników Bohaterów Monte Cassino
3 – 5 zapytań ofertowych,
l remont chodników ul. Łączna 3 – 5 zapytań ofertowych’
a ponadto zlecono do Działu ds. Nadzoru Remontów i Inwestycji przeprowadzenie wyboru
wykonawców oraz nadzoru nad robotami
remontowymi w Osiedlu, których szacunkowa wartość przekraczała 100.000 zł netto
lub charakter zadania wymagał ustanowienia
inspektora nadzoru.
Powyższe dotyczyło:
l wymiany instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Łączna 3-5;
l remontu elewacji (strona zachodnia) w budynku przy ul. B. M. Cassino 6;
l prowadzono wybory wykonawców na roboty
remontowe w Osiedlu;
l na bieżąco nadzorowano jakość wykonywanych usług na rzecz Spółdzielni przez firmy
zewnętrzne, przekazywano protokolarnie„fronty” robót, a po ich zakończeniu dokonywano
komisyjnych odbiorów technicznych;
l na bieżąco monitorowano stan techniczny
budynków, obiektów małej architektury
i estetyki otoczenia;
l przygotowano 57 zleceń na roboty eksploatacyjne, awaryjne i remontowe ujęte w planie
funduszu remontowego Osiedla część „B”,
których wartość nie wymagała przeprowadzenia wyboru wykonawcy;
l wystawiano faktury za zużyte media najemcom
lokali użytkowych oraz firmom świadczącym
usługi na zlecenie Spółdzielni;
l prowadzono dokumentację związaną z dzierżawą tablic reklamowych usytuowanych na
nieruchomościach gruntowych i budynkowych Osiedla;
l analizowano i kontrolowano zużycie energii
elektrycznej i wody w budynkach;

l prowadzono rozliczenia gazu w nieruchomościach ze zbiorczym gazomierzem dot. Boh.
Monte Cassino1, Staszica3 i Piaskowej 4;
l na bieżąco analizowano stan wpływów i kosztów eksploatacyjnych oraz remontowych
w Osiedlu;
l przygotowywano plany gospodarcze Osiedla;
l prowadzono działalność społeczno-kulturalną
w Osiedlu;
l pośredniczono w załatwianiu spraw związanych z uzyskaniem przez osoby posiadające
niskie dochody - dodatków mieszkaniowych
(z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej).
Taką pomoc w roku bieżącym w naszym Osiedlu uzyskały 23 osoby.
W ramach zawartych z zewnętrznymi podmiotami gospodarczymi umów cywilno-prawnych
świadczone są na rzecz Osiedla usługi w zakresie:

nikiem gazu), usług porządkowych, odczytów
wody, konserwacji dźwigów, domofonów,
odbioru sygnału telewizji kablowej w zakresie podstawowym i pozostałych kosztów
operacyjnych zamkną się kwotą 3.658.135zł.
Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, stanowiąca iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących (wg oświadczeń) daną
nieruchomość i stawki w wysokości 14 zł przy
selektywnej zbiórce odpadów, przekazywana jest
do Urzędu Miasta zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Katowice nr XXIV/495/16 z dn. 27.04.2016.
Pragnę w tym miejscu poinformować, że
w 2019r. podobnie jak w roku 2018 zostały przeprowadzone przez służby miejskie w osiedlach
kontrole prawidłowości segregowania śmieci
( kontrola dotyczyła segregacji śmieci przez
mieszkańców). Zarząd Spółdzielni po konsultacjach z przedstawicielami mieszkańców (Radami
Osiedli) zadeklarował w imieniu mieszkańców
w Urzędzie Miasta Katowice segregację śmieci.
Niestety z przykrością powiadamiamy, że w/w kontrole wykazały nieprawidłowości co skutkowało
wszczęciem przeciwko Spółdzielni postępowań
administracyjnych i niestety ukaraniem Spółdzielni, a co za tym idzie zwiększeniem opłaty
miesięcznej dla mieszkańców korzystających
z danego śmietnika z 14,00 zł od osoby na 20,00
zł. Spodziewamy się, że takie kontrole będą nieuniknione i coraz częstsze.

l bieżącego sprzątania budynków i terenów
zielonych – siedem podmiotów zewnętrznych;
l konserwacja dźwigów osobowych przez firmy:
Otis, Thyssen Krupp Elewator;
l konserwacja domofonów przez firmy Zako
Service s.c. i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„Get - Roman Bartela”;
l eksploatacja i konserwacja gniazd tv – UPC;
l utrzymanie właściwego stanu sanitarnego
zapewnia Specjalistyczny Zakład Usługowy
Dezynsekcji, Dezynfekcji i Deratyzacji;
l pielęgnację terenów zielonych prowadzi Zakład
Niestety sygnały płynące z kręgów władz saZieleni Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniomorządowych miasta nie napawają optymizmem
wej;
l usługi kominiarskie prowadzi Spółdzielnia ponieważ z dniem 01.01.2020 roku planuje się
wzrost stawek opłat za śmieci do poziomu 21,30 zł/
Pracy Kominiarzy.
osobę przy selektywnej zbiórce do poziomu 42,60
zł na osobę w przypadku braku zadeklarowania
EKSPLOATACJA PODSTAWOWA
selekcji odpadów.
W 2019 ROKU
Czujemy się w obowiązku i pragniemy poniWykonanie roku 2019 w kosztach eksploatacji żej przypomnieć Państwu, że do pojemników:
dla lokali mieszkalnych planuje się w wysokoWRZUCAMY:
ści 5.482.430 zł, przy wpływach w wysokości
– karton, tekturę, czaso5.262.750 zł. Powstała różnica zostanie pokryta
pisma, książki, gazety,
z pożytków lokali użytkowych.
papierowe torby, broa) Prognozowane roczne koszty obsługi osiedla
szury, katalogi, gazetki
obejmujące między innymi : koszty adminireklamowe, zużyte zestracyjne i bieżące w tym: koszty osobowe
szyty, papier biurowy,
z narzutami, koszty BHP, koszty transportu, koperty, prospekty, foldery.
opłaty telekomunikacyjne, koszty utrzymania NIE WRZUCAMY:
pomieszczeń administracyjnych, koszty ma- – tapet, zabrudzonych, zatłuszczonych papierów,
teriałów biurowych, i wielu innych wyniosły pieluch, innych artykułów higienicznych, worków
720.180.zł.
po cemencie, papieru przebitkowego, kalki oraz
b) Przewidywane koszty w zakresie zatrudnienia opakowań wielomateriałowych np. kartonów po
pracowników fizycznych, materiałów, opłat mleku i sokach.
podatkowych od nieruchomości i za wieczyste
WRZUCAMY:
użytkowanie terenów, czyszczenie kominów
–
butelki (PETy),
(okresowe i bieżące) ubezpieczenie rzeczowe,
plastikowe
nakrętki,
pielęgnacja zieleni, odśnieżanie , ochrona poplastikowe
opakoważarowa budynków, kontrola instalacji gazowej,
nia po żywności, kodezynfekcja i deratyzacja, koszty dewastacji,
smetykach i chemii
koszty utrzymania gotowości i prac pogotowia
gospodarczej, foliotechnicznego wyniosły 1.104.115 zł.
we worki i reklamówki, pojemniki po wyrobach
c) koszty energii elektrycznej, wody i kanalizacji,
(Ciąg dalszy na str. 6)
zużycia gazu ( w budynkach ze zbiorczym licz-
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(Ciąg dalszy ze str. 5)

garmażeryjnych, drobny styropian, opakowania
wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
a także puszki po żywności, drobny złom żelazny
i metali kolorowych, puszki aluminiowe, kapsle
z butelek, metalowe zakrętki.
NIE WRZUCAMY:
– opakowań po olejach przemysłowych, sprzętu
AGD, rur kanalizacyjnych, paneli, baterii, produktów z materiału PCV, gumy, puszek po farbach
i lakierach, drutów oraz styropianu budowlanego
i wielkoformatowego.

1 000 000,00

ZADŁUŻENIA W LATACH 2010-2019
908 636,54

900 000,00
800 000,00

904 869,22
863 309,24

834 382,17

821 058,11

828 390,00

778 990,32

751 114,29

700 000,00
600 000,00

543 028,73 546 820,36

500 000,00

WRZUCAMY:
400 000,00
– kolorowe i białe butelki, słoiki po napo300 000,00
jach i żywności (bez
zanieczyszczeń innymi
200 000,00
materiałami np. meta100 000,00
lami) oraz szklane opakowania np. po kosmetykach.
0,00
NIE WRZUCAMY:
2010
2011
2012
2013
szkła zbrojonego, okiennego, samochodowego,
luster, szkła stołowego (szklanek, kieliszków, l nadwyżki gruzu budowlanego i innych odpatalerzy), szkła nietłukącego typu „ARCOROC”,
dów remontowych należy dostarczyć osobiście
szkła kryształowego, żarówek, świetlówek, neodo miejsca składowania odpadów Katowice,
nówek, porcelany, fajansu, zniczy.
ul. Milowicka 7 oraz ul. Obroki 140.
WRZUCAMY:
l informujemy, że w każdą środę w godzinach
– organiczne odpaod 1500-2000 istnieje możliwość darmowego
dy ogrodowe (trawę,
odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elekliście, rozdrobnione
tronicznego, np.: lodówki, pralki, kuchenki itp.
gałęzie), gnijące owoZnaczny wpływ na wysokość kosztów eksploce, obierki z warzyw atacji mają opłaty za dostawę mediów, których
i owoców oraz fusy cenę jednostkową ustala dostawca.
z kawy i herbaty.
W szczególności dotyczy to:
NIE WRZUCAMY:
l wody i odprowadzania ścieków,
– resztek jedzenia innych niż warzywa i owoce, l energii elektrycznej,
ziemi oraz darni.
l centralnego ogrzewania i podgrzania centralnie
zimnej wody,
WRZUCAMY:
– resztki jedzenia, l opłat publiczno-prawnych, podatków i wielu
innych
odpady higieniczne,
Podejmowane
przez Spółdzielnię, a w tym Adzużyte ODPADY pieministrację i Radę Osiedla działania mają wpływ
luchy, popiół.
na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w częW tym miejscu
ściach wspólnych nieruchomości:
gorąco apelujemy do
mieszkańców osiedla o stosowanie się do zasad l punkty świetlne zastąpiono świetlówkami
o mniejszej mocy,
segregacji. Proszę abyście Państwo reagowali
l
sukcesywnie lampy na korytarzach i klatkach
na nie właściwe zachowania innych współschodowych
zastępuje się oprawami z czujnimieszkańców.
kiem ruchu typu LED. Oświetlenie tego typu
Informujemy, ponadto, że:
zamontowano w budynkach: Bohaterów Monte
l odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz) z reCassino 1, Bohaterów Monte Cassino 3, Boh.
montów prowadzonych samodzielnie przez
Monte Cassino 5, 1 Maja 144-146, 148-150,
mieszkańców, - odbierane będą nieodpłatnie
Piaskowa 4, Staszica 3, Hałubki 2-2a, piwnijeden raz w roku kalendarzowym w ilości niece w budynkach: Boh. Monte Cassino 8-20,
przekraczającej 2 m3 w workach typu big-bag.
1 Maja 110,
Zapotrzebowania należy dokonać bezpośrednio l na bieżąco regulowane są zegary czasowe,
w biurze obsługi klienta MPGiK, Katowice l windy po modernizacji zużywają mniej enerul. Obroki 140, tel. 32/35-87-609 do 612,
gii elektrycznej.
l dwa razy w miesiącu z wyznaczonych miejsc
Pragnę w tym miejscu poinformować, że w celu
na osiedlu, zgodnie z harmonogramem umiesz- dalszego ograniczenia kosztów energii elektrycznej
czonym na tablicach ogłoszeń budynków od- poza mieszkaniem Administracja i Rada Osiedla
bierane są odpady wielkogabarytowe,
podjęły decyzję o zamianie opraw żarowych na
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Wykres nr 3

ZADŁUŻENIA W LATACH 2010-2019

2014

2015

2016

2017

2018

2019

ledowe we wszystkich nieruchomościach Osiedla.
Aktualnie oczekujemy na ujęcie zadania w ścieżce
tzw,, białych certyfikatów”, co dodatkowo przyniesie wymierne korzyści finansowe.
Bardzo duże znaczenie mają czynności zmierzające do ustalenia faktycznej ilości osób zamieszkałych w lokalu, bowiem opłatę za gaz w budynkach
wyposażonych w gazomierze zbiorcze, ustala się
biorąc za podstawę ilość osób zamieszkałych w pewnym stopniu dotyczy to również rozliczenia
ciepłej wody.
Osiedle dzięki właściwej organizacji oraz zarządzaniu lokalami użytkowymi w roku sprawozdawczym uzyskało kwotę 180.000 zł, która
została przeznaczona na pokrycie części kosztów
eksploatacji mieszkań w Osiedlu.
Administracja wspólnie z Radą Osiedla analizuje
koszty utrzymania Osiedla tak, aby ograniczyć
wzrost stawek tylko do koniecznych wysokości.
Bieżąca realizacja planu, ograniczona jest
w znacznej mierze zadłużeniem finansowym użytkowników lokali, wynikającym z niedochowania
terminów wnoszenia opłat, wnoszeniem opłat
w niepełnej wysokości, a nawet okresowy całkowity ich brak. Mimo działań podejmowanych przez
Zarząd, Radę Osiedla i Administrację Osiedla na
dzień 30.09.2019 r. zadłużenie w Osiedlu osiągnęło wysokość 546.820,36 zł, co w przeliczeniu
na lokale mieszkalne (1850), daje średnio kwotę
295,58 zł/na mieszkanie.
Powyższy wykres obrazuje wysokość zaległości
w latach 2010-2019.
W zakresie windykacji były podejmowane
różnorodne działania.
Administracja i Rada Osiedla w ramach posiedzeń Komisji Kontroli i Nadzoru przeprowadzała
rozmowy z osobami zalegającymi w opłatach za
lokale mieszkalne m.in. proponując im spłatę
zadłużenia w ratach, bądź sugerując zamianę
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ADMINISTRACJI OSIEDLA ZAWODZIE W 2019 ROKU
Tabela nr 1
ZADŁUŻENIA OSIEDLA Z PODZIAŁEM
NA NIERUCHOMOŚCI BUDYNKÓW NA DZIEŃ 30.09.2019 ROKU
LP

Adres
zamieszkania

zaległość ogółem

zaległości
bieżące

zasądzone

sporne

Liczba lokali
ogółem

liczba lokali
mieszkalnych
zalegająca
z opłatami
bieżącymi

1

2

3

4

5

6

7

8

Zaległość średnia
Eksmisje
na 1 lokal
Liczba lokali
zasadzonemieszk.(zal.bieżące
mieszkalnych
lokale mieszk.
)
9

10

11

1 1 MAJA 108

7 819,77

7 819,77

66,00

24,00

118,48

2 1 MAJA 110

2 022,39

2 022,39

21,00

7,00

96,30

2

20,00

65,00

3 1 MAJA 110 A

1 156,23

1 156,23

21,00

3,00

55,06

21,00

4 1 MAJA 112

3 845,09

3 845,09

23,00

7,00

167,18

20,00

5 1 MAJA 114C

2 817,91

2 817,91

21,00

7,00

134,19

21,00

186,52

186,52

22,00

2,00

8,48

21,00

6 1 MAJA 118 B
7 '1 MAJA 122-126

47 400,79

19 807,56

13 392,73

14 200,50

93,00

31,00

212,98

1

90,00

10 1 MAJA 144-146

17 178,21

9 623,45

5 058,38

2 496,38

64,00

18,00

150,37

1

64,00

12 1 MAJA 148-150

13 768,30

10 156,77

3 611,53

66,00

16,00

153,89

2

66,00

14 1 MAJA 156-D

22 011,61

13 269,53

61,00

21,00

217,53

1

19 1 MAJA 158 D

900,42

900,42

25,00

5,00

36,02

8 742,08

4 238,73

60,00
25,00

20 1 MAJA 162A-D

9 470,02

5 231,29

60,00

21,00

87,19

24 1 MAJA 162F-I

8 166,77

8 166,77

41,00

14,00

199,19

1

40,00

60,00

28 BMC 8

9 591,38

9 591,38

31,00

8,00

309,40

30,00

29 BMC 1

30 628,97

30 628,97

138,00

46,00

221,95

122,00

30 BMC 10-20

17 340,65

17 340,65

185,00

56,00

93,73

179,00

31 BMC 22

12 990,78

12 990,78

46,00

16,00

282,41

40,00

37,00

13,00

158,06

33,00

10,00

615,10

34 BMC 24

5 848,13

5 848,13

35 BMC 26

34 115,87

20 298,39

41 BMC 3

22 584,65

22 584,65

42 BMC 5

70 390,89

10 492,67

1 637,97

1 637,97

43 BMC 6-6B
44 HAŁUBKI 2-2A
47 HAŁUBKI 6-8
48 HAŁUBKI 6A-8A

13 817,48

40 395,69

8 925,67

19 502,53

1 237,99

146,00

39,00

154,69

138,00

31,00

76,03

31,00

5,00

52,84

35,00
1

31,00

1

121,00

122,00

28,00

15 381,31

5 217,65

65,00

11,00

80,27

64,00

6 106,96

6 106,96

27,00

8,00

226,18

24,00

355,82

355,82

25,00

2,00

14,23

24,00

50 ŁĄCZNA 1-1A

68 960,80

25 757,11

29 662,24

52 ŁĄCZNA 2-4

26 061,70

21 935,17

4 126,53

54 ŁACZNA 3-5

48 725,68

16 606,54

27 121,26

4 997,88

90,00

56 PIASKOWA 4

31 107,62

8 951,02

14 209,66

7 946,94

60,00

58 RACŁAWICKA 5

1 634,42

1 634,42

22,00

6,00

74,29

60 RACŁAWICKA 9-13

1 260,72

1 260,72

54,00

10,00

23,35

61 STASZICA 3

5 352,01

5 352,01

60,00

11,00

89,20

60,00

546 820,36

309 594,71

1 952,00

560,00

280,13

1 850,00

Razem

164 559,90

72 665,75

90,00

37,00

286,19

90,00

32,00

243,72

2

26,00

184,52

3

17,00

149,18

546 820,36

Ogółem

posiadanego mieszkania na mniejsze. Prowadzone
rozmowy przyniosły pozytywny skutek, ponieważ
zaległości jak wynika z przywołanego powyżej
zestawienia w stosunku do lat ubiegłych znacznie
zmalały. Osoby uchylające się od rozmów z Radą
Osiedla jak i ci, którzy mimo deklaracji nadal
notorycznie zalegali z opłatami, kierowani byli do
dalszego postępowania windykacyjnego prowadzonego przez Zarząd Spółdzielni, w tym na jego
posiedzenia zmierzające do podjęcia odpowiednich

13 541,45

decyzji i działań windykacyjnych. Niezależnie od
postępowania windykacyjnego sprawy o zapłatę
kierowane były także do zewnętrznych firm windykacyjnych, sądów i komorników.
Zauważyć należy, że im niższe zadłużenie
mieszkańców, tym lepsza płynność finansowa
Osiedla i Spółdzielni, co z kolei ma znaczący
wpływ na terminowe regulowanie płatności bez
odsetek i kar za zwłokę.
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88,00
88,00
88,00
60,00
1

22,00
51,00

16

Stan zaległości w opłatach na dzień 30.09.2019
w naszym Osiedlu przedstawia zamieszczona
powyżej tabela nr 1 (w układzie nieruchomości budynkowych).
W kolumnie 9 tabeli podano ponadto (obliczoną
metodą średniej ważonej) wielkość zaległości
przypadających w przeliczeniu na jeden lokal
w danym budynku.
(Ciąg dalszy na str. 8)
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ADMINISTRACJI OSIEDLA ZAWODZIE W 2019 ROKU
(Ciąg dalszy ze str. 7)

W roku 2019 w ramach kosztów eksploatacji zrealizowano:
1. okresowe kontrole polegające na sprawdzeniu:
l stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych, estetyki
obiektu budowlanego oraz jego otoczenia
(obowiązkowa ustawowo kontrola pięcioletnia)
w zakresie instalacji elektrycznej w Budynkach
przy ul. Boh. Monte Cassino 22, 24, 26;
l instalacji p. poż w budynkach:
l instalacje „suchych pionów” w 10 budynkach;
l instalacje nawodnione w 5 budynkach;
l kontrola sprawności instalacji oddymiania
w 5 budynkach (w I i II półroczu);
l instalacji gazowej;
l przewodów kominowych (kontrole przeprowadzono we wszystkich budynkach);
l kontrole i realizację zaleceń dozoru technicznego dotyczących dźwigów osobowych;
l okresowe kontrole i naprawy urządzeń zabawowych na placach zabaw osiedla
2. Zakład Zieleni Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej wykonał:
l trzykrotne koszenie trawników wraz z wywozem;
l usunięcie 3 szt. drzew po wichurach wraz
z wykarczowaniem brył korzeniowych;
l renowację placu zabaw przy ulicy 1 Maja 144.
l Zgodnie z decyzją nr 157/Z/2019 z dnia
08.04.2019r. Prezydenta Miasta Katowice
do wycięcia zostało zakwalifikowanych 9
sztuk chorych drzew, które zostaną usunięte
w późniejszym terminie.
3. W ramach obsługi bieżącej do dnia 30.09.2019
r. przyjęto:
l 70 zgłoszeń w sprawie centralnego ogrzewania,
l 130 zgłoszeń dotyczących awarii dźwigów,
l 150 zgłoszeń niesprawności domofonów.
W roku 2019 służby techniczne Osiedla zrealizowały 2069 zleceń dotyczących bieżącej obsługi
Osiedla oraz usunięcia awarii w lokalach mieszkalnych i użytkowych, a także w infrastrukturze
technicznej i zagospodarowania nieruchomości gruntowych.
Szacunkowe zamknięcie roku w zakresie
eksploatacji przy uwzględnieniu przychodów
z najmu lokali użytkowych, bilansie otwarcia
oraz podatkach określa się w wysokości około
74.900 zł.
GOSPODARKA REMONTOWA WYKONANIE FUNDUSZU REMONTOWEGO
CZĘŚĆ „B”
W 2019 roku roboty remontowe realizowane
były zgodnie z przyjętym planem remontów.
Stawka funduszu remontowego część „B”
dla lokali mieszkalnych wynosiła 1,25 zł/m2.
Plan remontów na 2019 r. został przyjęty Uchwałą Rady Osiedla nr 4/2018 w dniu 28.11.2018 r.
na kwotę 1.223.402 zł, przy wpływach 1.246.078
zł i bilansie otwarcia w wysokości 70.000 zł. Zamknięcie roku 2019 zgodnie z przywołaną powyżej
uchwałą szacowane było na kwotę 92.676 zł.
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Roboty remontowe wykonywane były
przez firmy zewnętrzne wybierane zgodnie
z procedurą wyboru wykonawców obowiązującą
w Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Przedstawiciele Rady Osiedla uczestniczyli w wyborze
wykonawców robót remontowych. Odbiory robót
remontowych odbywały się również przy współudziale członków Rady Osiedla
Rzeczowe wykonanie planu remontów przedstawia Tabela nr 2 na str. 9.
Realizacja finansowa planu remontów osiedla
część „B” w 2019, wg stanu na dzień 30.09.2019r.
kształtuje się jak poniżej:))
l Wydatki dot. funduszu remontowego część
„B”
		
984.313,78 zł
l Wpływy dot. funduszu remontowego część
„B”
839.673,91 zł
l Wynik		
-144.639,87 zł
l B.O. 1.01.2019 r.
237.385,42 zł
l Wynik z B.O		
92.745,55 zł
Z funduszu remontowego część „A” realizowane są remonty w ramach wieloletniej Strategii
Ekonomicznej obejmującej działania termorenowacyjne, energooszczędne i modernizacyjne oraz
wymiana dźwigów.
W tym roku zmodernizowano instalacje centralnego ogrzewania w nieruchomościach przy ul.
Racławickiej 9, Racławickiej 11 i Racławickiej
13 i zakończono termorenowację elewacji nieruchomości przy ul. Hałubki 2 -2a oraz wymieniono
dźwig w nieruchomości przy ul. Bohaterów Monte
Cassino 12.
W osiedlu Zawodzie saldo funduszu remontowego część „A” w rachunku ciągnionym na
30.09.2019 r. wynosi minus 11.076.396 zł.
Saldo funduszu remontowego część „A” w rachunku ciągnionym na dzień 30.09.2019r. dla
poszczególnych nieruchomości budynkowych
przedstawia tabela nr 3 na str. 9.
Administracja współpracowała z Zarządem
Spółdzielni i podległymi mu poszczególnymi
działami uzyskując merytoryczne wsparcie przy
rozwiązywaniu wielu problemów wymagających
opinii osób posiadających stosowne uprawnienia
i wiedzę na wielu płaszczyznach działalności Spółdzielni.
Chciałbym podkreślić, że wiele spraw ważnych dla mieszkańców osiedla udaje się załatwić
przy współdziałaniu z przedstawicielami organów
samorządowych i władz miasta. Należy w tym
miejscu wymienić bardzo aktywną współpracę
Przewodniczącego Rady Miasta Pana Macieja
Biskupskiego, który jest otwarty na nasze potrzeby bolączki i wnioski w których realizacji
nas wspiera.
Rada Osiedla wnioskowała o rozbudowę miejsc
postojowych na terenach miejskich w rejonie nieruchomości przy ul. 1 Maja 162-162-d co przy jego
osobistym zaangażowaniu i akceptacji Prezydenta
Miasta Pana Macieja Krupy udało się zrealizować.
Miejski Zarząd Ulic i Mostów wykonał parking,
który służy między innymi mieszkańcom tej części
naszego Osiedla.

To dzięki między innymi jego zaangażowaniu oraz wsparciu Pana Prezydenta udało się
zrealizować wniosek mieszkańców o zmianę
nawierzchni łącznika ulicy Marcinkowskiego i
Boh. Monte Cassino.
Bardzo ważnym tematem dla infrastruktury
transportowej miasta, ale uciążliwym dla mieszkańców naszego Osiedla jest trwająca aktualnie
budowa Centrum Przesiadkowego „Zawodzie.”
Inwestycja prowadzona w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości przy ul. Łącznej i 1-go
Maja jest uciążliwa i w znacznym stopniu komplikuje zamieszkiwanie w tym rejonie, ale mamy
nadzieję że jest to stan przejściowy i docelowo
sytuacja zmieni się zdecydowanie na korzyść
warunków zamieszkiwania.
Wiele spraw w Osiedlu zostało zrealizowane
lub ich realizacja dobiega końca, mam na myśli
chociażby stan dróg, chodników, parkingów, czy
terenów zielonych, a także modernizację dźwigów
osobowych czy też kolejny etap termomodernizacji.
Kolejne trudne zadania jeszcze przed nami.
Prowadzimy m.in. rozłożoną w czasie wymianę wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
modernizację instalacji c.o., remonty instalacji
elektrycznej itd.
Musimy pochylić się nad instalacją gazową,
zwłaszcza w nieruchomościach w , których wykonano ją w technologii rur skręcanych, a jej wiek
pomimo stałych i doraźnych kontroli i nadzoru
stwarza ryzyko rozszczelnienia.
Poczynając od roku 2020 ze środków finansowych Funduszu Remontowego część „A” modernizacji dociepleń poddane zostaną elewacje
budynków, które nie spełniają obecnie obowiązujących norm energooszczędności. Jako pierwsza
do realizacji w tym zadaniu już w roku następnym zakwalifikowana została nieruchomość przy
ul.1Maja 156 – 156d.
Wiele tematów ujawnia się podczas okresowych
kontroli i należy na nie reagować na bieżąco,
aby nie pogarszać stanu technicznego substancji
budowlanej oraz komfortu zamieszkiwania.
Niezwykle ważnym tematem dla coraz szerszej
grupy mieszkańców pozostaje problem likwidacji
występujących w wielu nieruchomościach Osiedla
barier architektonicznych. Kilka lat temu zabudowano platformę komunikacyjną dla osób z ruchowym ograniczeniem sprawności w nieruchomości
przy ul. Łącznej 3 – 5, w roku ubiegłym za kwotę
43.200 zł został wykonany stacjonarny podjazd
w nieruchomości przy ul. Łącznej 2 – 4 W trakcie
realizacji jest podjazd do nieruchomości przy ul.
Łącznej 1 – 1a.
W ramach tego zadania celem poprawy komunikacji wykonano zabudowę dodatkowych
barierek i pochwytów w klatkach schodowych
nieruchomości między innymi przy ul. 1Maja
156 – 156d, 158d, 162a – 162d,1 Maja 108.
Wszystkie te działania muszą uwzględniać
możliwości finansowe Osiedla, stąd też w pierw(Dokończenie ze str. 12)
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1-Maja 108

8 964

1-Maja 122-126

18 576

1-Maja 144-146

15 120

1-Maja 148-150

20 520

B.M.Cassino 3

12 636

B.M.Cassino 5

30 780

B.M.Cassino 24

15 444
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Modernizacja dźw igu

Tabela nr 2
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INNE ROBOTY

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY
FUNDUSZU REMONTOWEGO CZĘŚĆ „B”
NA ROK 2019
L.p.
1

1

ADRES
BUDYNKU

RODZAJ
I OPIS ROBÓT

2

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
I DRZWIOWEJ

Wartość
robót
3

Ogółem
w tym:
1-Maja 144-146
Piaskowa 4
B.M.Cassino 1
B.M.Cassino 10-20
B.M.Cassino 8
1-Maja 158d
1-Maja 156-156d
1-Maja 110a

2

3

ROBOTY DEKARSKIE
Uzupełnienie docieplenia na kominach
Remont zadaszenia wejścia
Naprawy dekarskie

ROBOTY MURARSKO TYNKARSKIE
Modernizacja parteru

62 645

B.M.Cassino 5
Racław icka 9-11

4

ROBOTY MALARSKIE

Ogółem:

5

WOD-KAN, GAZ, C.C.W.

9

10

11

3 310
4 725
9 000
7 200
71 341

Remont balkonów

1-Maja 114c

(realizacja z 2018r)

Staszica 3

86 400
15 120

Wstaw ienie studzienki kanalizacyjnej przed bud.

1-Maja 108

Wymiana odcinków instalacji c.c.w .

B.M.Cassino 5

4 212

Uszczelnienie przew odu kominow ego

1-Maja 112

2 592

Montaż naw iew ników w oknach

1-Maja 156-156d
1-Maja 110a

Wymiana instalacji domofonow ej

Hałubki 8

Remont balkonów

B.M.Cassino 26

Izolacja części fundamentu

Łaczna 3

8 640

Wymiana odcinka kanalizacji

B.M.Cassino 26

8 856

Racław icka 5

1 476

1-Maja 158d

2 052

Napraw a dróg i chodników

B.M.Cassino 1,3,5,,Racł.5

Roboty w ykonyw ane przez zakłady

Osiedle

ODPIS NA FUNDUSZ INTERWENCYJNY
SPŁATA RAT POŻYCZKI Z FUNDUSZU INTERW.

Tabela nr 3
Zestawienie kosztów ulepszeń i prac poniesionych w okresie od roku 1992 do
dnia 30.09.2019 z centralnej części funduszy remontowych Spółdzielni (remontów
kapitalnych + fundusz „A”) oraz naliczonych wpływów z odpisów na działania energooszczędne i termomodernizacyjne z uwzględnieniem środków przeksięgowanych
z funduszu remontowego część „B”, 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 30.09.2019)

Adres budynku

1

Ogółem:

1 934 516
1 953 185

Piaskowa 4

775 566

1 235 015

1-go Maja 162a-162d

677 941

985 473

1-go Maja 156-156d

801 280

1 056 636

871 376

1 125 598

3 764 036

3 964 620

Staszica 3

943 035

1 130 914

1-go Maja 158d

236 629

422 274

33 480 w trakcie realizacji

13 145

2 659

Łączna2-4

8 326

Hałubki 6

2 160

ELEWACYJNE

Ogółem:

Remont elew acji (str. zachodnia)

B.M.Cassino 6

29 300
29 300

MAŁA ARCHITEKTURA

Ogółem:

Remont chodnika

Łączna 3

35 670

Remont chodnika

B.M.Cassino 3

37 515

Remont chodnika

1-Maja 108,110,110a

17 220

Napraw a naw ierzchni asfaltow ej

Hałubki 2-2a,8a,Staszica 3

56 000 w trakcie realizacji

REMONTY DŹWIGÓW
Remonty bieżące

INNE ROBOTY

Ogółem:

w tym:
1-Maja 108

146 405

269 352

139 752
8 964

150 474

328 829

Hałubki 6-8

326 798

443 948
440 954

Boh.Monte Cassino 6-6b

578 312

675 006

Boh.Monte Cassino 24

2 460

94 186

Boh.Monte Cassino 26

52 584

82 970

Boh.Monte Cassino 8

659 030

668 823

2 043 943

1 991 573

476 526

363 636

1-go Maja 122-126
Racławicka 5

1 409 621

1 242 042

1-go Maja 112

639 698

387 602

1-go Maja 110

637 711

381 394

1-go Maja 114c

635 525

354 812

1-go Maja 118b

637 125

345 011

1 153 753

852 334

778 553

338 513

1-go Maja 144-146

Racławicka 9-13
1-go Maja 110a
1-go Maja 162f-162i

1 931 779

900 867

1-go Maja 148-150

2 405 248

1 279 568

18 576

Hałubki 2-2a

3 004 121

1 233 860

1-Maja 144-146

15 120

1-Maja 148-150

20 520

Boh.Monte Cassino 1

5 274 906

2 435 336

B.M.Cassino 3

12 636

Boh.Monte Cassino 3

5 631 357

2 449 298

B.M.Cassino 5

30 780

Boh.Monte Cassino 5

5 945 578

2 437 031

B.M.Cassino 24

15 444

RAZEM

46 370 706

35 294 310

Łączna 1-1a

2 700

Łączna 3-5

10 476

Piaskow a 4

4 536

Piaskow a 4

129 600

Ogółem:

Łączna 1a

Wykonanie poręczy przy w ejściu

1-Maja 156-156d, 162a-d

Remont balkonów

1-Maja 114c

402 939

Saldo
( 3-2 )

Saldo na
1 m2
p.u.m.

4

847 234
703 637
529 673
459 449
307 532
255 356
254 222
200 584
187 879
185 645
147 085
115 119
114 156
96 695
91 726
30 386
9 793
-52 370
-112 890
-167 579
-252 096
-256 316
-280 713
-292 114
-301 419
-440 040
-1 030 912
-1 125 680
-1 770 262
-2 839 570
-3 182 058
-3 508 546
-11 076 396

5

Średnie
saldo
statystyczn
e na 1 lokal
6

170,20

9 627,66

141,95

7 995,87

106,86

6 019,02

145,75

7 657,49

122,26

5 125,54

94,42

4 255,93

87,63

3 911,11

20,05

1 120,58

65,07

3 131,31

172,24

7 425,81

74,20

3 677,13

101,61

4 796,62

101,47

4 756,50

56,82

3 453,38

45,83

2 620,74

17,01

980,19

5,81

326,42

-10,49

-588,43

-120,85

-5 131,35

-54,02

-2 618,43

-253,34

-12 604,81

-261,92

-12 815,82

-308,15

-13 367,29

-329,90

-13 910,19

-137,76

-5 910,18

-506,33

-20 954,27

-473,16

-25 772,80

-355,77

-17 055,76

-572,12

-27 660,34

-474,78

-23 275,17

-531,85

-26 082,45

-586,98

-28 996,25

-118,10

-5 990,48

*do dnia 30.09.2019
**uwzględnia środki przeksięgowane z fund. rem. cz. "B" i fund. Interwencyjnego
Zestawienie nie uwzględnia kosztów wymiany wodomierzy i podzielników c.o.

Saldo ogółem osiedla na dzień 30.09.2019

-11 076 396 zł

45 000 w trakcie realizacji
4 266

Wykonanie obejmy
przy drabinie (nadbudów
ka)
B.M.Cassino
24
3 000
WSPÓLNE
SPRAWY
OSIEDLA
ZAWODZIE
(realizacja z 2018r)

3 389

Hałubki 6a-8a

Boh.Monte Cassino 22

1-Maja 122-126

Wykonanie podjazdu dla niepełnospraw nych

Wykonanie w ew n. inst. ppoż ( realizacja z 2018r)

3

1 423 512

Boh.Monte Cassino 10-20

1-Maja 110a

2
1 230 879

50 000 w trakcie realizacji

REONT INST. DOMOFONOWEJ

Wpływy z
Razem
odpisów za
koszty za
lata
lata
19971992 -2019*
2019*/**

Łączna 2-4

33 480

22 520

88 780
1 408 624

KOSZTY OGÓŁEM

Łączna 3-5

B.M.Cassino 6-6b

20 172

38 000

celow e KSM ( Serw is Techniczny)

13
14

Wymiana pionów i poziomów w ew . kan.sanitarnej

Wymiana w entylatorów dachow ych

2 916
16 740

Renow acja studzienki kanalizacyjnej

Łączna 3-5

3 185

702
10 260

Docieplenie komina

10 800

3 185

5 535

Wymiana poziomów inst. gazow ej

1 936 840

64 935

3 000
127 000

Piaskow a 4

1 089 606

197 735

4 266

Wykonanie w ew n. inst. ppoż ( realizacja z 2018r)

Łączna 1-1a

0

45 000 w trakcie realizacji

Wymiana drzw i do piw nic ( drzw i ppoż)

47 000 w trakcie realizacji
4 845

402 939

B.M.Cassino 24

1-go Maja 108

ROBOTY ELEKTRYCZNE

Ogółem:

Wykonanie obejmy przy drabinie (nadbudów ka)

82 800

Osiedle

4 536

129 600

1-Maja 156-156d, 162a-d

1-Maja 108

Wymiana zaw orów c.o

Piaskow a 4

Piaskow a 4

Wykonanie poręczy przy w ejściu

1-Maja 144-146

Ogółem:

10 476

Łączna 1a

Wymiana poziomów i pionów w ew . kan.sanitarnej

ROBOTY INSTALACYJNE CO

2 700

Łączna 3-5

Wykonanie podjazdu dla niepełnospraw nych

Wykonanie w ew n.instalacji ppoż

Modernizacja dźw igu

12

3 390
1 140

Ogółem:

B.M.Cassino 6-6b,22,24,

8

10 423
10 137
5 683
4 026
4 751
4 012

21 600
4 968
2 787
497
1 404
961
3 316
4 882
3 888
302
205
162
929
432
260
2 808
3 240
16 416
340
1 944

Remont balkonów

7

4

67 797

1-Maja 114c
1-Maja 118b
Łączna 1-1a
Łączna 2-4
Ogółem
w tym:
1-Maja 108
Łączna 1-1a
B.M.Cassino 1
B.M.Cassino 3
B.M.Cassino 5
B.M.Cassino 6-6b
B.M.Cassino 10-20
B.M.Cassino 22
B.M.Cassino 24
Piaskowa 4
Staszica 3
Hałubki 2-2a
Hałubki 6a-8a
Łączna 1-1a
1-Maja 110a
1-Maja 114c
1-Maja 122-126
1-Maja 158d
1-Maja 156-d
Racławicka 5

Uzupełnienie kratek w entylacyjnych stropodachu

6

Uw agi

Łączna 1-1a

127 000

Staszica 3

86 400

Wymiana drzw i do piw nic ( drzw i ppoż)

Piaskow a 4

15 120

Wstaw ienie studzienki kanalizacyjnej przed bud.

1-Maja 108

5 535

9

10

WSPÓLNE SPRAWY OSIEDLA ZAWODZIE

121

28

209

40

35

2

Hałubki 2-2a

Hałubki 6-8

Hałubki 6a-8a

Piaskowa 4

Staszica 3

Boh. Monte Cassino 1

Boh. Monte Cassino 3

Boh. Monte Cassino 5

Boh.Monte Cassino
6-6b

Boh. Monte Cassino
8-20

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Boh. Monte Cassino 22

12 Boh. Monte Cassino 24

122

122

60

60

24

24

64

3

Adres budynku

L.p.

Liczba
mieszkań

2002

2002

2002 inst
wody
2017 inst.
ppoż
2019 inst.
ppoż
2001inst
wody
2012 p.poż
2002 inst
wody
2013 p.poż.
2002 inst
wody
2014 p.poż.

2015 p.poż

4

Instalacja
wodna PVC/
p.poż

2003

2003

5

2006

2006

2008/2016

2008

2008

2004

2004

2003

2003

2018

6

Wymiana
inst.
Wymiana
kanal.
drzwi
piony/
wejściowych
poziomy

2006

2006

2016

2014

2013

2004

2004

2002

2002

2003

7

Wymiana
okien na kl.
schodowych

2000/2004/2017
2018

2003

2011

2010

2011

2008

2009

8

2006

2006

2016

2014

2013

2004

2004

2018/2019

9

Docieplenia
dachu
Remont dachu/ elewacji/
100% płatne z
wymiana rynien funduszu
rem.
cz. „A”

2017

2006

2011

2004

2004

2003

2004

2004

2011

2011

2015

10

Malowanie
klatek/ rem.
parterów

11

Elementy
konstrukcyjne/
balkony

2012/2013
2015/2017
2018
2015
2011 droga

2006/2015

2009/2015
2011 droga

brak windy

2006/2013

2014
2016 droga

2012

2008/2015

2012/2016
2016 droga

2012

2018

brak windy

2011
2015 parking
2012
2015 parking

brak windy

2013/2015

13

Remont kapitalny
dźwigów
50% płatne z funduszu
rem.cz.”A”

2011

2012/2014

12

Drogi i chodniki
zewnętrzne

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH W OSIEDLU „ZAWODZIE” PODSTAWOWYCH ROBOTACH MODERNIZACYJNYCH
1.
I REMONTOWYCH, WG BUDYNKÓW W OKRESIE OD 2000 R DO 2019 R0KU

Tabela nr 4

WSPÓLNE SPRAWY OSIEDLA ZAWODZIE

11

51

88

88

88

66

20

21

20

21

21

90

64

66

60

25

60

15 Racławicka 9-13

16 Łączna 1-1a

17 Łączna 2-4

18 Łączna 3-5

19 1-Maja 108

20 1-Maja 110

21 1-Maja 110a

22 1-Maja 112

23 1-Maja 114c

24 1-Maja 118b

25 1-Maja 122-126

26 1-Maja 144-146

27 1-Maja 148-150

28 1-Maja 156-156d

29 1-Maja 158d

30 1-Maja 162a-162d

40

22

14 Racławicka 5

31 1-Maja 162f-162i

31

Adres budynku

Liczba
mieszkań

13 Boh. Monte Cassino 26

L.p.

2002

2001

2002

2002

2002

2002

2019 inst.
ppoż

2001

2000

2002

2002

Instalacja
wodna PVC/
p.poż

2018

2018

2016
poziomy

2003

2003

2004

2003

2003

2003

2006

2010

2004

2004

2005

2008

2010

2005

2009

2009

2009

2002

2006

2007

2007

2005

2003

2009

2003

2005

2004

2013
2003/2019
poziomy
2003/2013

2005

2009

2002

Wymiana
okien na kl.
schodowych

2019/2011

2004

2003

Wymiana
inst.
Wymiana
kanal.
drzwi
piony/
wejściowych
poziomy

2002

2007

2007

2007

2007

2004/2009

2008/2009

2007 obróbki

2009 obróbki

2007 obróbki

2010 obróbki

2007 obróbki

2008

2006

2009

2005

2011

2013

2013

2006

2006

2016 /2017

Docieplenia
dachu
Remont dachu/ elewacji/
100% płatne z
wymiana rynien funduszu
rem.
cz. „A”

2011

2011

2010

2010

2014

2014

2013

2010

2011

2011

2007

2009

2003

2010

2010

2011

2009

2012

Malowanie
klatek/ rem.
parterów

2014

2018

2017/2018

2008

2011

Elementy
konstrukcyjne/
balkony

2011

2010/2011

2011

2011

brak windy

brak windy

brak windy

brak windy

2008/2010

2009/2010

2004/2005

2011 droga
2010/2014
chodniki
2011

brak windy

2011

brak windy

brak windy

brak windy

2015
2012 droga
2011

brak windy

2015

2002/2005

2001/2003

2013/2014
2010 parking
2011

2009/2018

brak windy

brak windy

Remont kapitalny
dźwigów
50% płatne z funduszu
rem.cz.”A”

2011/2012
2014 parking

2012
2011 parking

2009/2011

2013

Drogi i chodniki
zewnętrzne

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ADMINISTRACJI OSIEDLA ZAWODZIE W 2019 ROKU
(Dokończenie ze str. 8)

szej kolejności realizowane w ramach funduszu remontowego będą zadania wpływające na
bezpieczeństwo mieszkańców i stan techniczny
nieruchomości.
Dla zobrazowania zaawansowania środków
finansowych funduszu remontowego przedstawiamy w formie tabelarycznej informację
o podstawowych robotach modernizacyjnych
i remontowych wg budynków w latach od 2000
do 2019 (Tabela nr 4 na str. 10-11).
Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim działaczom samorządowym za
ich czteroletnią kadencję, która upływa z chwilą wyboru nowej Rady Osiedla, a odbędzie się
to podczas Zebrania Osiedlowego w czwartek,
28 listopada 2019 roku o godz. 1600 w sali „Kamsoft” ul. 1 Maja 133, na które tą drogą pragnę
serdecznie zaprosić wszystkich zainteresowanych
sprawami Osiedla. Ich troska i merytoryczne działanie na rzecz interesu wszystkich mieszkańców
Osiedla, przy jednoczesnym uwzględnianiu jego
specyfiki, równoważąc oczekiwania i możliwości
finansowe zaowocowały tym, że jesteśmy jednym
z najtańszych Osiedli w Katowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej. Stosując jako wskaźnik mieszkanie
o powierzchni 50 m2 zamieszkałe przez 3 osoby
na dzień 1.08.2019 roku kształtuje się on na poziomie 594,65 zł/mieszkanie. Dziękuję również
wszystkim tym mieszkańcom, którzy reagowali na
wszelkie sytuacje i zdarzenia mające negatywny
wpływ na bezpieczeństwo, estetykę i komfort
zamieszkiwania w naszych zasobach.
ZAŁOŻENIA DZIAŁAKNOŚCI
GOSPODARCZEJ OSIEDLA ZAWODZIE
NA 2020 ROK
Działania Administracji Osiedla zmierzają do
dalszej poprawy standardów zamieszkania i utrzymania budynków we właściwym stanie technicznym.
Podstawowym źródłem finansowania są opłaty
eksploatacyjne oraz odpis na fundusz remontowy.
Projekt planu gospodarczo-finansowego na
rok 2020 dla osiedla zostanie przyjęty na plenar-

WYSZCZEGÓLNIENIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
KOSZTY ADMINISTROWANIA
INNE KOSZTY
ZIMNA WODA
GAZ
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI
SPRZĄTANIE
ODCZYTY WODY
EKSPLOATACJA GNIAZD RTV
KONSERWACJA
DOMOFONÓW
KONSERWACJA DŹWIGÓW
WODOMIERZE i pozostałe
RAZEM
nym posiedzeniu Rady Osiedla, które odbędzie
się w listopadzie 2019 r.
Zbiorczy plan kosztów i przychodów dotyczących eksploatacji w roku 2020 w lokalach mieszkalnych planuje się w wysokości 5.572.815,00
zł, przy wpływach 5.321.195 zł (co daje wynik
ujemny w wysokości 251.620 zł).
Projekt planu na rok 2020 w zakresie eksploatacji przedstawiamy w tabeli powyżej.
Szacunkowe zamknięcie roku w zakresie
eksploatacji przy uwzględnieniu przychodów
z najmu lokali użytkowych, bilansie otwarcia
oraz podatkach określa się w wysokości około
1.350 zł.
Plan kosztów i przychodów sporządzony został
w oparciu o znajomość kosztów poniesionych
w poprzednim roku obrachunkowym i uwzględnia
aktualnie znany nam wzrost cen i podatków, aczkolwiek chociażby przywołana już w tekście sytuacja skokowego wzrostu niektórych cen mediów
i danin publiczno-prawnych w swojej dynamice
może prowadzić do tego, że będziemy zmuszeni
do korekty założeń.
Niezależnym od nas jest również wprowadzona
od stycznia 2020 roku zmiana wysokości najniższego wynagrodzenia, jak również powołanie

WPŁYWY
416.180
509.530
1.176.700
1.850.000
74.000
604.790
361.080
22.160
68.195
37.260

KOSZTY
366.180
723.450
1.216.230
1.870.000
74.000
611.290
361.080
22.160
68.195
37.260

128.290
73.010
5.321.195

128.290
94.680
5.572.815

przez rząd Pracowniczych Planów Kapitałowych,
co przełoży się na presję płacową skutkującą
wzrostem kosztów. Dlatego też zarówno w eksploatacji jak i funduszu remontowym część „B”
konieczna będzie regulacja stawek, aby sprostać
tym wymaganiom.
Plan remontów został skonstruowany w oparciu
o okresowe kontrole obiektów oraz przeglądy zasobów osiedla i przyjęty zostanie na posiedzeniu
plenarnym w miesiącu listopadzie 2019 r. Ograniczony jest on wielkością środków finansowych,
jakimi osiedle będzie dysponowało w 2020 roku.
Mając na uwadze aktualny wzrost składników
cenotwórczych, jak również ich dalszą dynamikę
w roku przyszłym, pozostawienie odpisu na fundusz remontowy część „B” na dotychczasowym
poziomie 1,25zł/ m2 spowoduje znaczne ograniczenie zakresu robót remontowych.
W załączeniu do założeń, przedstawiamy w formie tabelarycznej na stronie obok plan remontów
na rok 2020. (Tabela nr 5).
Katowice, 4 listopada 2019 r.
Kierownik Administracji
Osiedla Zawodzie
JANUSZ NALEŚNIK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU
„TRZYNASTKA” ZA ROK 2019

P

rowadząc różnorodną działalność kulturalną,
rekreacyjną i wychowawczą w 2019 roku
uwzględniliśmy fakt, że jest to Rok Powstań
Śląskich. Z tej okazji braliśmy udział w cyklu
spotkań organizowanych przez Teatr Śląski pod
nazwą Rok Powstań Śląskich. Pierwsze spotkanie
pod tytułem „Wojna pomnikowa” dotyczące budowy Kopca Wyzwolenia w Piekarach Śląskich
zainspirowało nas do zorganizowania wycieczki
do Piekar Śląskich. Przy okazji wyjazdu oprócz
kopca zwiedziliśmy Bazylikę NMP i Ogród Botaniczny w Radzionkowie , a przewodnik zapoznał
nas z historią powstań śląskich. Byliśmy także
w Muzeum Powstań Ślaskich w Świętochłowicach.
W ciągu całego roku w klubie odbywały się
różnego rodzaju imprezy okolicznościowe dla
dzieci takie jak: konkursy (między innymi konkurs
tabliczki mnożenia), zawody i rozgrywki sportowe.

12

Dorośli brali udział w spotkaniu wielkanocnym,
z okazji Dnia Matki, biesiadzie z okazji Dnia
Sąsiada organizowanej przez Stowarzyszenie
Mocni Razem, biesiadzie „Powitanie jesieni”
itp., a także korzystali z imprez rekreacyjnych
oraz wyjść do NOSPR-u, kina i teatru na ciekawe
filmy i spektakle.
Spacer do tężni solankowej na Zadolu

Trzynastkowicze przed Kopcem Wyzwolenia
w Piekarach Śląskich

Wspólnie ze Stowarzyszeni Mocni Razem zorganizowaliśmy dla seniorów cykl spotkań z Policją
pod hasłem „Bezpieczny Senior”. Na spotkaniach
był poruszany problem szeroko pojętego bezpieczeństwa na przykład oszustw bankowych,
zagadnienia prawne, pomoc ze strony Miejskiego
(Dokończenie na str. 14)
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IX.1

Wymiana wentylatorów dachowych

B.M.Cassino 18,20

X

REMONTY INSTALACJI
AZART
REMONT INSTALACJI
DOMOFONOWEJ

Ogółem:

XI.1

Remont instalacji domofonowej

Hałubki 6, 8a

3 500

I-II

XI.2

Remont instalacji domofonowej
Remont instalacji domofonowej

1-Maja 162f-i

8 000

I-II

XI.3
XII

motaż kaset z dwóch stron

B.M.Cassino 5
Ogółem:

5 000

I

XIII
XIII.1

Ogółem:
1-Maja 108

XIII.3

MAŁA ARCHITEKTURA
Wykonanie nawierzchni
z kostki betonowej – wjazd na podwórko
Remont chodnika (z asfaltowego
na kostkę betonową)

Wykonanie chodnika

Piaskowa 4

XIII.4

Remont chodnika od str. południowej

Staszica 3

XIII.5

Naprawa nawierzchni asfaltowych

XIII6

30 000

II-III

ZAŁOŻENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ OSIEDLA ZAWODZIE NA 2020 ROK
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Tabela nr 5
PLAN REMONTÓW RZECZOWO-FINANSOWY
FUNDUSZU REMONTOWEGO CZĘŚĆ „B”
NA ROK 2020
POZ.

ADRES
BUDYNKU

RODZAJ
I OPIS ROBÓT

Wartość
robót

TERMIN
REALIZACJI
(KWARTAŁ)

1

2

3

I

WYMIANA STOLARKI
OKIENNEJ w tym:

Ogółem:

I.1

REALIZOWANA PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ

Razem:

I.1.1

W MIESZKANIACH

I.1.2
I.2

NA KLATKACH SCHOD. I POM.OGÓLNEGO UŻYTKU

4

5

60 000

30 000

II-III

UŻYTKOWNIKÓW MIESZKAŃ WE WŁASNYM

30 000

ZAKRESIE KOSZTY REFUNDACJI

II

WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
REALIZOWANEJ PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ

II.1

W TYM : NA KLATKACH SCHOD.

II.2

DO MIESZKAŃ (dot.drzw i zew .w ejśćiow ych)

III

ROBOTY STOLARSKIE

Ogółem:

0

IV
IV.1

ROBOTY DEKARSKIE

Roboty wynikające z przeglądu

Ogółem:
osiedle

92 000

IV.2

Naprawa zadaszenia wejścia do budynku 1-Maja 146

IV.3

Remont dachu

B.M.Cassino 14, 16

V

ROBOTY MURARSKO
TYNKARSKIE

Ogółem:

Ogółem:

21 500

Staszica 3

21 500

IV

I-II

0

II-III

100 000

IV

8 000

II

10 000

II

1-Maja 114c-118b

75 000

III-IV

Naprawa murku przy boisku

ul. B.M.Cassino 6b-24

13 000

III

XIV
XIV.1

REMONTY DŹWIGÓW
Remonty bieżące

Ogółem:
osiedle

200 000

100 000

I-IV

XIV.2

Remont dźwigu

Łączna 1

100 000

III-IV

XV
XV.1

Ogółem:
B.M.Cassino 26

50 000
8 000

II

XV.2

INNE ROBOTY
Remont podjazdu dla
niepełnosprawnych
Podwyższenie balustrad schodowych

12 000

I

XV.3

Wykonanie ogrodzenia

1-Maja 110
1-Maja 114c
Łączna 2

5 000

II

XV.4

Inne roboty z przeglądu

osiedle

25 000

XVI

ODPIS NA FUNDUSZ
SPŁATA RAT POŻYCZKI

XIII.2

50 000

I-IV

XVII

4 000

I

XVIII

38 000

II-III

XIX

B.M.Cassino 8-20

1-Maja 110

75 000

II-IV

V,2

Remont balkonów wg zgłoszeń.

osiedle

30 000

V,3

Uzupełnienie kratek wentylacyjnych
stropodachu, naprawa ubytków elewacji

osiedle

10 000

VI

ROBOTY MALARSKIE

Ogółem:

VI.1

Modernizacja parteru

B.M.Cassino 1

56 000

I

VI.2

Modernizacja parteru

B.M.Cassino 3

56 000

II

22 520

INTERWENCYJNY

37 000

Z FUNDUSZU INTERWENCYJNEGO
ODSETKI DOT.SPŁATY

KOSZTY OGÓŁEM
( suma poz.I -XVIII)
WPŁYWY ROKU
POMNIEJSZONE O KWOTĘ:

Remont balkonów

1 422 520
1768868
-170976
-225162

WPŁYWY- udział lokatorów
w koszcie wymiany stol.okiennej

I-IV

XXI
XXII

I

XXIII

WPŁYWY OGÓŁEM

XXIV

WPŁYWY OGÓŁEM

Z FUNDUSZU INTERWENCYJNEGO
Wraz z planowaną pożyczką

(XX plus XXI)

XXV

VII.2

410 000

B.M.Cassino 8,10,12

160 000

III-IV

Wymiana pionów i poziomów
kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Łączna 3-5

250 000

I-II

XXVI

ROBOTY INSTALACYJNE
C.O.

Ogółem:

0

IX

ROBOTY
ELEKTRYCZNE

Ogółem:

30 000

Bez planowanej pożyczki

ROKU 2019

IX.1

Wymiana wentylatorów dachowych

B.M.Cassino 18,20

X

REMONTY INSTALACJI
AZART
REMONT INSTALACJI
DOMOFONOWEJ

Ogółem:

XI.1

Remont instalacji domofonowej

Hałubki 6, 8a

3 500

I-II

XI.2

Remont instalacji domofonowej
Remont instalacji domofonowej

1-Maja 162f-i

8 000

I-II

XI.3
XII

motaż kaset z dwóch stron

B.M.Cassino 5
Ogółem:

5 000

I

XI

ELEWACYJNE

Ogółem:

30 000

MAŁA ARCHITEKTURA
Wykonanie nawierzchni
z kostki betonowej – wjazd na podwórko

Ogółem:
1-Maja 108

1 380 230

-49 790

XXVIII WYNIK ROKU Z B.O.

z planowaną pożyczką
(XXV plus XXVII)

XXIX

-42 290

50 000
210

WYNIK ROKU Z B.O.
Bez planowanej pożyczki

7 710

II-III

16 500

0

256000
50 000

Biesiada przy grillu „Powitanie jesieni”
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XIII
XIII.1

1 372 730

WYNIK ROKU

(XXVI plus XXVII)

VIII

0

(XXIII m inus XIX

XXVII BILANS OTWARCIA

Ogółem:

7 500

WYNIK ROKU
Wraz z planow aną pożyczką

( XXIV minus XIX)

ROBOTY INSTALACYJNE
WOD-KAN, GAZ, C.C.W.
Wykonanie wewn. instalacji ppoż.

1 372 730

PLANOWANE POŻYCZKI

(bez planow anej pożyczki) z w pł.stol.ok.

112 000

I-IV

POŻYCZKI Z FUNDUSZU INTERWENCYJNEGO

115 000

V,1

VII.1

0

256000
50 000

XX

VII

16 500

0

REALIZOWANA PRZEZ

drzw i do piw nic

ELEWACYJNE

Ogółem:

II-III

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU
„TRZYNASTKA” ZA ROK 2019
(Dokończenie ze str. 12)

Ośrodka Pomocy Społecznej oraz działania w sytuacjach kryzysowych.
Największą imprezą organizowaną dla dorosłych
był wyjazd na wczasy nad morze do Jastarni,
z którego skorzystało 41osób. Mieszkaliśmy
w Ośrodku „Posejdon” Nadwiślańskiej Agencji
Turystycznej. Ośrodek jest położony bezpośrednio
nad Zatoką Pucką i posiada własne molo, które
było dużą atrakcją i miejscem spacerów. Podczas
pobytu byliśmy na wycieczce w Juracie, gdzie
spacerowaliśmy po molo i zobaczyliśmy pomnik
Juraty - córki króla mórz.
Byliśmy także na dwóch wycieczkach autokarowych: do miejscowości Hel i do Trójmiasta.
Hel leży na końcu Półwyspu Helskiego i jest

Uczestnicy wczasów w Jastarni na wycieczce
w Gdańsku

niewielkim miasteczkiem, a do jego atrakcji należą:
port, fokarium i Muzeum Obrony Wybrzeża. Pani
przewodnik, bardzo ciekawie opowiadała nam
o historii miejscowości i wojennych działań na
Helu. Zwiedziliśmy także Muzeum Obrony Wybrzeża. Wycieczkę do Trójmiasta rozpoczęliśmy
w Gdyni od poznania historii okrętu wojennego
„Błyskawica”. Potem pojechaliśmy do Sopotu,
żeby pospacerować po molo, przejść deptakiem,
zobaczyć krzywy domek i pooddychać atmosferą
kurortu. Następnie pojechaliśmy na starówkę do

Uczestnicy wczasów w Jastarni przed Muzeum
Obrony Wybrzeża na Helu

Gdańska. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od pamiątkowego zdjęcia na moście nad Motławą z pięknym
widokiem na Żuraw. Zobaczyliśmy znany symbol Gdańska - pomnik Neptuna, ratusz, katedrę
pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, która
jest najdłuższym kościołem zbudowany z cegły.
Ostatnim punktem naszej wycieczki po Trójmieście była wizyta w katedrze w Oliwie. Wszyscy
uczestniczy wczasów byli bardzo zadowoleni
z pobytu. Na zakończenie podziękowaliśmy dyrekcji i pracownikom Nadwiślańskiej Agencji
Turystycznej i Ośrodka Wczasowego „Posejdon”
za miłą obsługę i pyszne posiłki, a pani Alicji Bytom za wspaniałą organizację i troskliwą opiekę.
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Przed zamkiem w Będzinie

W czasie wakacji w klubie były prowadzone
różnego rodzaju zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Często korzystaliśmy z oferty bezpłatnych zajęć
przygotowanych przez różne instytucje kulturalne. Byliśmy na filmach w Pałacu Młodzieży
i Teleporankach w Multikinie. Byliśmy dwa razy
na warsztatach muzyczno-plastycznych pt. „Jak
namalować dźwięk” w BWA oraz na wystawie
i warsztatach plastycznych w Szybie Wilson. Do
ciekawych zajęć należały warsztaty w Muzeum Zagłębia w Będzinie, na których dzieci wykonywały
średniowieczną biżuterię z modeliny i odpowiednio
przygotowanych blaszek. Zwiedzaliśmy także zamek w Będzinie i słuchaliśmy opowieści pt. „Jak
zostać rycerzem”. Byliśmy w Muzeum Śląskim na
wystawie pt. „Na tropie Tomka”. Jest to bardzo
ciekawie przygotowana wystawa. Dzieci lubią się
razem bawić i dlatego też kilka razy odwiedzali nas
wolontariusze ze Stowarzyszenia Mocni Razem,
którzy przygotowali ciekawe konkursy i zabawy
ruchowe w klubie i na placu zabaw.
Byliśmy także w Centrum Rozrywki „Guliwer”
i dwa razy na placu „Silesia Summer Park” przy
Silesii City Center, gdzie pod opieką instruktorów
można było przejść ścieżkę parku linowego, powspinać się po ściance wspinaczkowej lub zagrać
w minigolfa. Zwiedziliśmy Park im. Tadeusza
Kościuszki, zaczynając od Wieży Spadochronowej,
a kończąc na placu zabaw. Byliśmy także w Parku
Śląskim uczestnicząc w akcji „Lato Otwartych
Boisk”. Dzieci miały możliwość zagrać na boiskach przy Stadionie Śląskim i zwiedzić stadion
z przewodnikiem. Oglądaliśmy Park z góry jadąc
kolejką linową „Elka”.
Wybraliśmy się także na wycieczkę w góry.
Wjechaliśmy wagonikami na Szyndzielnię, gdzie
na tarasie schroniska dzieci malowały górski pejzaż. Na zakończenie wakacji byliśmy w Giszowieckim Centrum Kultury, gdzie dzieci ze wszystkich
klubów razem z animatorami-piratami doskonale
się bawiły.
Jesienią dla dorosłych wraz z Osiedlem im.
Fr. Ścigały zorganizowaliśmy wspólny wyjazd
na grzyby.
W czasie roku szkolnego oprócz imprez prowadziliśmy zajęcia w stałych sekcjach zainteresowań
dla dzieci i dorosłych. Do stałych zajęć należały:

Plener malarski w czasie wycieczki na Szyndzielnię

spotkania Klubu Seniora, gimnastyka usprawniająca „Aktywny Senior”, spacery z kijkami (nordic
walking), zajęcia plastyczno-techniczne „Ja też
potrafię,” spotkania Klubu Podróżnika i Klubu
Kobiet Aktywnych.
W ciągu całego roku współpracowaliśmy ze
Stowarzyszeniem „Mocni Razem”, organizując
wspólnie Dzień Kobiet, spotkanie z panem Leszkiem Jęczmykiem „Górnośląskie kroszonki”, Dzień
Sąsiada, cykl spotkań prozdrowotnych oraz zajęcia
dla dzieci w czasie ferii zimowych i wakacji.
Współpracowaliśmy także z MDK BoguciceZawodzie, Zespołem Szkół nr 1 i Przedszkolami
Miejskimi nr 19 i 95. Dzieci z Przedszkola nr 19
występowały z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz
na spotkaniu wielkanocnym za co serdecznie
dziękujemy paniom wychowawczyniom.
Łącznie do X 2019 roku zorganizowaliśmy 126
różnych form i imprez dla 1864 osób. W listopadzie
planujemy wycieczkę do Kopalni Soli w Bochni i do Niepołomic oraz zabawę andrzejkową,
a w grudniu spotkanie z Mikołajem i spotkanie
wigilijne dla samotnych mieszkańców osiedla.

Wycieczka na grzybobranie

Do końca roku planujemy zorganizować
15 imprez dla około 400 osób.
PROJEKT PLANU I ZAMIERZEŃ
DZIAŁALNOŚCI
SPOŁECZNO-KULTURALNEJ
KLUBU KSM „TRZYNASTKA”
NA ROK 2020
Projekt planu i zamierzeń działalności społeczno-kulturalnej osiedla został przyjęty na posiedzeniu plenarnym Rady Osiedla w listopadzie 2019 r.
Planowane koszty i wpływy bilansują się, po
stronie kosztów i wpływów planowana jest kwota
146.000 zł.
Klub Osiedlowy „Trzynastka” zaprasza do
udziału w imprezach i zajęciach stałych organizowanych dla mieszkańców w zależności od
zainteresowań i potrzeb.
W 2020 roku planujemy zorganizować 150
imprez dla około 2400 uczestników.
W klubie kontynuowane będą zajęcia w ramach
kół zainteresowań.
Od 2020 roku planujemy poszerzyć działalność
o nowe sekcje plastyczne dla dzieci przedszkolnych
i młodzieży szkoły podstawowej.
Organizowane będą imprezy okolicznościowe
dla dzieci i dorosłych, wspólne wyjścia do placówek kultury, wycieczki krajoznawcze. Wzorem
lat ubiegłych na życzenie seniorów planowany
jest w maju wyjazd nad polskie morze.
Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje mieszkańców i w zależności od zapotrzebowania będą
organizowane imprezy i zajęcia stałe.
Kierownik Klubu
ALICJA BYTOM
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