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Czas na Walne Zgromadzenie  
– 22. 05. br.

Przed nami kolejne Walne Zgromadzenie Członków Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Od jego przeprowadzenia dzieli nas kilka dni. WZ jest najwyższą statutową władzą Spółdzielni. Te-

goroczne Walne odbędzie 22. maja br. o 1600 w Górnośląskim Centrum Kultury im. Krystyny Bochenek 
w Katowicach, Plac Sejmu Śląskiego 2. Stosowne zawiadomienia dostarczono już Członkom HGSM.

WZ rządzi się ściśle określonymi 
w Statucie HGSM i Regulaminie WZ 
procedurami i uczestniczący w nim 
zobowiązani są się im ściśle podpo-
rządkować. Uczestnicy – pod rygo-
rem unieważnienia Walnego – mu-
szą przebrnąć przez część procedu-
ralną i realizować tylko to, co ujęto 
w przyjętym porządku obrad.

Walne Zgromadzenie zwoływane 
jest przez Zarząd HGSM na podsta-
wie art. 83 ust. 2 ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych z 15 grudnia 

2000 r. Dz.U. 03.119.1116 z póź. 
zm. i § 21 ust. 4, 8 i 10 Statutu Hutni-
czo-Górniczej Spółdzielni Mieszka-
niowej.

Jednym z najważniejszych zadań 
WZ jest dokonanie oceny minionego 
roku. Zamierzając świadomie 
i merytorycznie uczestniczyć 
w Walnym Zgromadzeniu i po-
dejmować odpowiedzialne i wią-
żące decyzje, należy samodziel-
nie zaznajomić się z materiałami, 
jakie będą przedmiotem obrad. 

By ułatwić zapoznanie się ze źródło-
wymi dokumentami w bieżącym 
wydaniu „NO” publikujemy prak-
tycznie wszystkie. Ich komplet wy-
łożono do wglądu 8 maja br. – czytaj 
str. 2, gdzie przypominamy też po-
rządek obrad. Na stronach bieżące-
go wydania prezentujemy również 
tegoroczny Plan remontów i zdjęcia 
z realizowanych bądź już wykona-
nych prac.

Zapraszamy na Walne Zgromadze-
nie i oczywiście do lektury „NO” 



2 Nasze Osiedle

nr 1 /maj 2014

WydaWca:.Hutniczo-Górnicza.Spółdzielnia.Mieszkaniowej.w.Katowicach..Nakład.-.6.000.egz..
Redakcja „Nasze.Osiedle”,.Redaktor.naczelny:.Piotr.Sowisło;.40-853.Katowice,.ul..Gliwicka.65,..
tel..32.606-17-00,..e-mail:.nasze.osiedle@poczta.fm..Skład i łamanie:.Spółka.Wydawnicza.„PiR”.s.c...
e-mail:.pirup@o2.pl;.Druk:.Drukarnia.„Omegapress”,..Sosnowiec..Numer.zamknięto.30.kwietnia.2014.r.

Materiały i listy prosimy nadsyłać na adres redakcji. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Redakcja nie 
zawsze zgadza się z opiniami, poglądami czytelników, zamieszczonymi na łamach. Materiałów nie zamówionych 
redakcja nie zwraca i zastrzega prawo do dokonywania skrótów w listach i nadsyłanych tekstach.

CENTRALA TELEFONICZNA  
32.606-17-00.

Fax..32.606-17-91

Siedziba Zarządu  HGSM 
Katowice,.ul..Gliwicka.65
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i instalacji cieplnych
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mgr.inż..Jerzy.WYSOCKI. 32.606-17-44

C A Ł O D O B O W E   P O G O T O W I E 
A W A R Y J N E 
„Instal.Serwis”

Tel..32..606-17-00.wew.4...
32..606-17-38.

Porządek obrad 
Walnego Zgromadzenia 

 Członków HGSM  
w dniu 22. 05. 2014 r.

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.

2. Wybór Prezydium zebrania.

3. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej i jej ukonstytuowanie się.

4. Wybór komisji wniosków i uchwał i jej ukonstytuowanie się.

5. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu porządku obrad.

6. Sprawozdanie komisji mandatowo-skrutacyjnej.

7. Podjęcie uchwały o przyjęciu Sprawozdania z działalności Rady Nad-
zorczej Spółdzielni w roku 2013. 

8. Podjęcie uchwały o przyjęciu i zatwierdzeniu Sprawozdania finanso-
wego  Spółdzielni sporządzonego na dzień 31. 12. 2013 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego Spół-
dzielni za rok 2013.

10. Podjęcie uchwały o przyjęciu Sprawozdania z działalności Zarządu 
HGSM w roku 2013.

11. Podjęcie uchwały o przyjęciu Sprawozdania z działalności Stałej Komisji 
Statutowej HGSM w roku 2013.

12. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu HGSM.

13. Podjęcie uchwały o ustaleniu liczebności Rady Nadzorczej oraz prze-
prowadzenie jej wyborów na następną kadencję i podjęcie uchwały.

14. Zakończenie zebrania.

8 maja materiały na WZ wyłożono do wglądu

Na podstawie § 78 ust. 3, Statutu Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszka-
niowej w związku z art. 89 § 1 Ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 16 wrze-
śnia 1982 r. Dz.U. 03.188.1848 z póź. zm. Zarząd HGSM zawiadamia, że:

- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni  
w roku 2013,

- Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2013,

- Sprawozdanie z działalności Zarządu HGSM w roku 2013,

- Projekty Uchwał objęte porządkiem obrad zebrania,

są wyłożone do wglądu: 
od 8. maja br. 

w siedzibie Spółdzielni, II piętro pokój nr 19  
(Sekcja Organizacyjno-Prawna) w godz. od 900 do 1330.

Na podstawie § 21 ust. 10 Statutu HGSM, członkowi przysługuje prawo do 
zapoznania się z ww. dokumentami.
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Sprawozdanie rady nadzorczej Hutniczo-Górniczej 
Spółdzielni MieSzkaniowej z działalności w 2013 roku

Szanowni Członkowie Spółdzielni
Rada Nadzorcza HGSM przedstawia sprawozdanie ze 

swojej działalności za rok 2013.
Podstawą prawną działalności Rady Nadzorczej były 

następujące akty prawne:
- Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15. 12. 

2000r. z późn. zm.,
- Ustawa Prawo spółdzielcze z dnia 16. 09. 1982 r. 

z późn. zm.,
- Statut Spółdzielni.

Rada Nadzorcza HGSM, stosownie do artykułu 44 Usta-
wy „Prawo Spółdzielcze” oraz § 27 Statutu HGSM, sprawo-
wała w roku sprawozdawczym funkcje kontroli oraz nad-
zoru nad całokształtem dzia-
łalności Spółdzielni.

W okresie od 01. 01. 
2013 r. do 22. 05. 2013 r. 
w związku ze śmiercią V-ce 
Prezesa Zarządu HGSM Pana 
Zbigniewa Sztos oraz od-
delegowaniem przez Radę 
Nadzorczą Członka Rady Pa-
na Waldemara Brzucha-
cza, który od dnia 16. 01. 
2013 r. mocą Uchwały Rady 
Nadzorczej Nr 532/2013/01 
pełnił funkcję Członka Zarządu HGSM, Rada Nadzorcza 
działała w składzie 6 osobowym:
- Cecylia Gasz-Płońska – Przewodnicząca RN,
- Mirosław Smuda – Zastępca Przewodniczącego RN,
- Aleksandra Podsiadło – Sekretarz RN,
- Joanna Lipa – członek,
- Dariusz Ślęzak – członek,
- Mirosław Waszkowiak – członek.

22. 05. 2013 r. Walne Zgromadzenie Członków przyję-
ło Uchwałę nr 11/2013 na mocy, której dokonało uzupeł-
niających wyborów członka do Rady Nadzorczej HGSM. 
Po złożeniu przez Zarząd HGSM wniosku i dokonaniu 
przez Sąd Rejonowy w Katowicach zmian w Krajowym 
Rejestrze Sądowym w okresie od 06. 06. do 31. 12. 
2013 r. Rada Nadzorcza działała w składzie 7 osobowym:
- Cecylia Gasz-Płońska – Przewodnicząca RN,
- Mirosław Smuda – Zastępca Przewodniczącego RN,
- Aleksandra Podsiadło – Sekretarz RN,
- Joanna Lipa – członek,
- Dariusz Ślęzak – członek,
- Adam Szkuta – członek,
- Mirosław Waszkowiak – członek.

Przygotowaniem organizacyjnym i tematycznym po-
siedzeń Rady Nadzorczej kierowało Prezydium Rady, 
które zgłaszało wnioski do Zarządu dotyczące szczegóło-
wego opracowania materiałów będących przedmiotem 
obrad Rady.

W zależności od potrzeb Rada powoływała ze swojego 
grona doraźne zespoły do zbadania problemów stwier-
dzonych przez Radę, zgłaszanych przez Członków Spół-
dzielni lub Zarząd.

Celem pracy Zespołów było szczegółowe zapoznawa-
nie się z dokumentami źródłowymi wpływającymi do 
Rady, uzyskiwanie dodatkowych wyjaśnień od kompe-
tentnych pracowników Spółdzielni oraz wypracowywa-
nie opinii i jej prezentacja na forum Rady Nadzorczej.

Praca Rady Nadzorczej przebiegała zgodnie z uchwa-
lonym ramowym Planem Pracy Rady na 2013 rok, posze-
rzanym i uzupełnianym o sprawy wpływające do Rady 
oraz wynikające z potrzeb bieżących.

Rozpatrywanie spraw, za-
leżnie od ich specyfiki koń-
czyło się podjęciem uchwał 
bądź zapisem w protokole 
w formie zalecenia lub wnio-
sku.

W roku 2013 najbardziej 
priorytetowymi zagadnienia-
mi, którym Rada poświęciła 
najwięcej uwagi i czasu, były:
 Sytuacja ekonomiczna, 
a w szczególności bieżące 
monitorowanie działalności 

HGSM w zakresie windykacji należności wraz z ana-
lizą osiąganych przez Spółdzielnię wyników finanso-
wych oraz płynność finansowa,
 Analiza zmian w przepisach prawa spółdzielczego 

pod kątem ich wpływu na działalność HGSM oraz ini-
cjowanie, wraz z Zarządem działań w celu dostosowa-
nia Spółdzielni do tych zmian.
Rada Nadzorcza była na bieżąco informowana o aktu-

alnej sytuacji finansowej HGSM, a raz na kwartał dokony-
wała analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej na pod-
stawie przedstawianych przez Zarząd informacji. Ponad-
to, analizowano kwartalne informacje o stanie zadłuże-
nia mieszkańców oraz o efektach podejmowanych czyn-
ności windykacyjnych należności czynszowych wobec 
najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, jak rów-
nież o bieżącej działalności Spółdzielni.

W ramach funkcji nadzoru Rada Nadzorcza w okre-
sie sprawozdawczym przeprowadzała oceny:
•  przygotowywanych przez Zarząd kwartalnych infor-

macji o wynikach ekonomiczno-finansowych Spół-
dzielni w odniesieniu do założeń planu oraz do wyni-
ków lat ubiegłych,

•  przestrzegania i funkcjonowania obowiązujących 
w Spółdzielni Regulaminów oraz ich dostosowywania 
do aktualnych potrzeb,

•  realizacji Planu remontowego w zakresie rzeczowo-fi-
nansowym,

Walne Zgromadzenie Członków HGSM - 2013 r.
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•  realizacji Planu remontów bieżących,
•  realizacji przez Zarząd wniosków i skarg zgłaszanych 

do Zarządu Spółdzielni w ramach skarg i wniosków,
•  realizacji przez Zarząd uchwał i zaleceń Rady Nadzorczej,
•  zasad i prawidłowości wyboru ofert na roboty objęte 

Planem Remontowym HGSM,
•  skuteczności działań służb Spółdzielni w zakresie 

ściągalności opłat czynszowych za lokale mieszkalne 
i użytkowe.

W ramach działań kontrolnych Rada przeprowadziła 
następujące kontrole:
•  w zakresie procedury przeprowadzenia przetargów 

oraz udzielenia zamówień na roboty budowlane przy-
gotowane do realizacji w roku 2013;

•  w zakresie przebiegu prac remontowych objętych 
planem remontowym w roku 2013 oraz dokumentacji, 
losowo wybranych obiektów, w których prowadzone 
były prace;

•  w zakresie windykacji należności;
W tym celu powołała ze swojego grona:

•  Komisję ds. kontroli prawidłowości wyboru ofert na 
wykonanie prac przedstawionych w planie gospodar-
czo-finansowym HGSM na 2013 rok.
Celem pracy Komisji  było przeprowadzenie kontroli 

w zakresie procedury przeprowadzania przez HGSM 
przetargów oraz udzielania zamówień na roboty budow-
lane przygotowane do realizacji w roku 2013,
•  Komisję ds. kontroli prawidłowości realizacji i roz-

liczenia wybranych ofert na realizacje zadań przewi-
dzianych w planie gospodarczo-finansowym HGSM na 
rok 2013. Celem pracy Komisji było przeprowadzenie 
kontroli związanej z przebiegiem prac remontowych 
objętych planem remontowym w roku 2013 oraz prze-
prowadzenie kontroli dokumentacji, losowo wybra-
nych obiektów, w których prowadzone były prace.

•  Komisję ds. kontroli działalności Zarządu HGSM w za-
kresie windykacji należności.
Celem pracy Komisji było przeprowadzenie kontroli 

działalności HGSM w zakresie windykacji należności 

z lokali mieszkalnych i z lokali użytkowych oraz pracy 
Działu windykacji.

Przeprowadzone kontrole nie stwierdziły uchybień od 
przyjętych procedur w kontrolowanym zakresie. Kon-
trole zakończono zaleceniami i uwagami dotyczącymi 
możliwości poprawienia istniejących procedur w celu 
poprawy efektywności prowadzonych działań.

W roku 2013 Rada Nadzorcza, podobnie jak w latach 
poprzednich, w celu spełnienia wymogów Ustawy 

o ochronie danych osobowych odbywała posiedzenia 
w podziale na sprawy ogólne i sprawy członkowskie. 
W sumie odbyła 16 posiedzeń, z czego 12 w sprawach 
ogólnych i 4 posiedzeń w sprawach członkowskich, 
w trakcie których podjęto 45 uchwał oraz przyjęto zale-
cenia i wnioski dla Zarządu.

Kontynuowane jest prowadzenie dwóch odrębnych 
protokolarzy:
- jednego dotyczącego spraw ogólnych HGSM,
- drugiego dotyczącego spraw członkowskich, który nie 

jest udostępniany. Rejestr uchwał jest wspólny, obejmu-
je wszystkie uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą.
W uchwałach dotyczących spraw członkowskich nie 

ujawnia się danych personalnych i adresowych osób 
których uchwała dotyczy.

Sprawy poddane pod obrady Rady Nadzorczej w roku 
sprawozdawczym obejmowały ponadto:
 Zatwierdzenie „Planu remontowego HGSM na rok 2013”,
 wybór firmy do przeprowadzenia rocznego badania 

sprawozdania finansowego HGSM,
 omówienie i zatwierdzenie „Sprawozdania Zarządu 

HGSM z jego działalności w 2012 roku”,
 zapoznanie się z opinią i raportem biegłego rewidenta z ba-

dania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2012,
 analizowanie skarg i wniosków zgłaszanych człon-

kom Zarządu w ramach poniedziałkowych wizyt oraz 
sposobów ich załatwiania,
 omówienie i ocena wyników przeprowadzonej kontroli 

prawidłowości wyboru oferentów na wykonanie prac przed-
stawionych w „Planie remontowym HGSM na rok 2013”,

ul. Gabriela Narutowicza 9-9A 
- realizacja w 2013 r.

ul. Strzelców Bytomskich 21A-E
- wykonano w 2013 r. 
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 omówienie sprawozdania finansowego i wyników 
ekonomicznych HGSM za 2012 rok,
 przyjęcie realizacji Uchwał podjętych na Walnym 

Zgromadzeniu Członków HGSM w roku 2012,
 przyjęcie zmian w regulaminach obowiązujących 

w Spółdzielni, których opracowanie, zaopiniowanie lub 
zatwierdzenie leży w kompetencjach Rady Nadzorczej,
 akceptacja wniosków Zarządu dot. wpisania w ciężar 

odpisów aktualizujących zadłużeń ciążących na loka-
lach mieszkalnych. Decyzje Rady, w tym zakresie doty-
czyły wyłącznie zadłużenia nieściągalnego dotyczące-
go lokali mieszkalnych, których dotychczasowi miesz-
kańcy zmarli, a do Spółdzielni nie zgłosiły się żadne 
osoby z ich rodzin w stosunku do których spółdzielnia 
mogłaby wytoczyć postępowanie sądowe w celu wy-
egzekwowania należnych kwot,
 zatwierdzenie „Planu gospodarczo-finansowego na 

rok 2014”,
 zatwierdzenie „Planu pracy Rady Nadzorczej na rok 2014”,
 kontrola wykonywania przez Zarząd uchwał i zale-

ceń Rady Nadzorczej,
 kontrola wykonywania przez Zarząd zaleceń i wnio-

sków polustracyjnych,
 kontrolę bieżącej działalności Spółdzielni w okresach 

kwartalnych;
 inne zagadnienia wynikające z kompetencji Rady 

Nadzorczej.
Często przewijającym się w pracy Rady Nadzorczej te-

matem były sprawy dotyczące wykreśleń, wykluczeń 
z członkostwa w HGSM oraz wygaśnięcia spółdzielcze-
go lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

W przedmiotowych sprawach, Rada rozpatrzyła sprawy 
Członków, wobec których Zarząd po wyczerpaniu działań 
proceduralnych skierował wnioski o wykreślenie bądź 
wykluczenie. Konieczność rozpatrywania wniosków 
o wykluczenie z członkostwa w HGSM wynikała głównie 
z powodu zadłużenia w opłatach na rzecz Spółdzielni.
Rada podjęła 45 uchwał, z czego 16 dotyczyło wykreśleń 

z członkostwa w związku z:
- dokonanymi sprzedażami bądź darowiznami spółdziel-

czych praw do lokali mieszkalnych,
- przejściem w skutek uchwały podjętej przez właścicie-

li do odrębnego od Spółdzielni podmiotu prawnego – 
Wspólnoty mieszkaniowej,

- 3 dotyczyły wykluczenia z członkostwa w HGSM 
w związku z nie uiszczaniem opłat za lokale mieszkalne.

- 2 dotyczyły wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego 
prawa do lokalu mieszkalnego w związku z nie uisz-
czaniem opłat za lokale mieszkalne.
Na koniec okresu sprawozdawczego podjęte 21 uchwał 

uprawomocniły się.
Pozostałe 24 uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą 

dotyczyły:
- spraw ekonomiczno-finansowych,
- gospodarki zasobami Spółdzielni,
- spraw terenowo-prawnych,

- zatwierdzenia regulaminów i innych przepisów we-
wnętrznych HGSM,

- innych spraw organizacyjno-samorządowych.
Rada na bieżąco uzyskiwała informacje o działaniach 

w najbardziej istotnych dla mieszkańców i Spółdzielni 
kwestiach, tj.:
•  zmiany sposobu wytwarzania ciepła dla potrzeb C.O. 

i C.W.U. dla osiedla ks. prof. Konstantego Michal-
skiego oraz prowadzenia działań w celu podłączenia 
ww. osiedla do miejskiej sieci ciepłowniczej,

•  starania w celu pozyskiwania od Miasta Katowice lo-
kali socjalnych dla dłużników,

•  prowadzenia działań w celu zawierania z Urzędem 
Miasta Katowice ugód o odszkodowania za nie wska-
zanie lokali socjalnych,

•  realizacja zadań objętych planem remontowym,
•  prowadzonych przez Sejm prac dotyczących zmian 

w przepisach prawa spółdzielczego i ich konsekwen-
cjach dla HGSM.
Rada Nadzorcza zaznajamiana była również z wynika-

mi prac Stałej Komisji Statutowej.
Należy podkreślić, że wiele rozpatrywanych zagadnień 

wnoszonych pod obrady Rady Nadzorczej dotyczyło 
spraw mających charakter jednostkowy, wymagający 
jednak zajęcia stanowiska przez Radę. Dotyczyły one 
m.in. rozpatrywania pism, skarg, wniosków i odwołań 
mieszkańców Spółdzielni.

Na podstawie opinii biegłego rewidenta oraz własnej 
analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej Hutniczo-Gór-
niczej Spółdzielni Mieszkaniowej, Rada Nadzorcza 
stwierdziła, co następuje:
- występuje pełna płynność finansowa;
- ściągalność należności czynszowych za rok 2013 wy-

niosła 100 %;
- stan środków pieniężnych wyniósł na koniec 2013 r. 

4.735.451,11 zł; zmniejszył się w stosunku do roku 
2012 o 236.041,19 zł, z uwagi na dokonywanie opłat 
z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za 
dany miesiąc z góry;

- wysokość zobowiązań krótkoterminowych oraz dłu-
goterminowych na koniec 2013 roku wyniosła 
35.355.791,29 zł, w stosunku do roku poprzedniego 
nastąpił wzrost zobowiązań o 13.291.647,81 zł, na co 
złożyły się zaciągnięte w roku 2013 kredyty w PKO 
BP w kwocie 15.315.548,13 zł. Spółdzielnia termino-
wo reguluje zobowiązania z tytułu zaciągniętych poży-
czek i kredytów;

- wskaźnik płynności finansowej III stopnia wynosi 0,4;
- kondycja ekonomiczno-finansowa Spółdzielni jest stabilna,

Podsumowując przedstawione sprawozdanie, Rada Nad-
zorcza pozytywnie ocenia działalność Spółdzielni w 2013 
roku, a tym samym pracę Zarządu, w tym okresie i wnosi 
do Walnego Zgromadzenia Członków HGSM o udzielenie 
absolutorium poszczególnym członkom Zarządu.

Rada Nadzorcza  
Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
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I. Zagadnienia ZarZądcZe
1. STRUKTURA ZASOBóW 
MIESZKANIOWyCH HGSM

stan na 31. 12. 2013 r.
Własność i współwłasność 

Spółdzielni
•  Budynki – 341

Własność Spółdzielni
•  Lokale mieszkalne – 3.208
•  Powierzchnia użytkowa mieszkań 

– 148.187,31 m2

•  Powierzchnia nieruchomości 
gruntowych będących własnością 
Spółdzielni – 842 m2

•  Powierzchnia udziału Spółdziel-
ni w nieruchomościach grunto-
wych w wieczystym użytkowaniu 
- 283.986,77 m2

Lokale wyodrębnione
•  Lokale mieszkalne – 2.375
•  Powierzchnia użytkowa mieszkań 

– 120.060,04 m2

•  Powierzchnia udziału odrębnych 
właścicieli:

- w nieruchomościach gruntowych
- w wieczystym użytkowaniu 

– 158.853,94 m2

Ogółem Spółdzielnia zarządzała:
•  Budynki – 341
•  Lokale mieszkalne – 5.583
•  Powierzchnia użytkowa mieszkań 

– 268.247,35 m2

Dane dotyczące własności 
Spółdzielni w budynkach 

Wspólnot Mieszkaniowych

•  Lokale mieszkalne – 127
•  Powierzchnia użytkowa mieszkań 

– 7.169,85 m2

•  Powierzchnia udziału Spółdziel-
ni w nieruchomościach grunto-
wych w wieczystym użytkowaniu 
– 6.791,78 m2

Wiek budynków, którymi zarządza 
Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia 
Mieszkaniowa jest bardzo zróżnico-
wany. Najstarszy budynek został wy-
budowany w 1805 roku i mieści się 
on przy ul. Leśnego Potoku 15, nato-
miast najnowsze budynki położone 
w Mysłowicach przy ul. Fryderyka 
Szopena 26, 28 powstały w 1988 ro-
ku. Pozostałe budynki Spółdzielni 
wybudowane zostały w latach 1850-
1980. Budynki zarządzane przez 
Spółdzielnię zlokalizowane są w róż-
nych dzielnicach Katowic oraz 
w Mysłowicach

Tak duże zróżnicowanie zasobów 
mieszkaniowych oraz ich usytuowa-
nie wywołuje szereg trudności 
i zwiększa koszty zarządzania szcze-
gólnie w zakresie obsługi transpor-
towej, logistycznej i administracyj-
nej. Mimo to Spółdzielnia zapewnia 
wysoki poziom obsługi zasobów 
mieszkaniowych, szczególnie w za-
kresie zabezpieczania, usuwania 
awarii i zgłaszanych usterek oraz re-
alizacji przeglądów technicznych.

Zmiany w systemie prawnym 

umożliwiają wyodrębnienie się z za-
sobów Spółdzielni wspólnot miesz-
kaniowych. W takich przypadkach 
Spółdzielnia podejmuje działania 
mające na celu przyjęcie obowiąz-
ków zarządcy wspólnotami.

Spółdzielnia zarządza, na mocy 
uchwał podjętych przez Wspólnoty 
o powierzeniu Spółdzielni zarządza-
nia nieruchomością wspólną, 
9 Wspólnotami:

1. Plac Nr 4,
2. Plac Nr 5,
3. Józefa Lompy 7,
4. J. Lompy 9
5. Henryka Dąbrowskiego 17,
6. H. Dąbrowskiego 17B,
7. H. Dąbrowskiego 20,
8. H. Dąbrowskiego 20A,
9. H. Dąbrowskiego 20B.

Zmiany w strukturze zasobów, 
wynikające z uchwał Walnego 
Zgromadzenia Członków

W roku 2013 Walne Zgromadzenie 
Członków HGSM nie podjęło uchwał 
w sprawie zbywania nieruchomości 
gruntowych oraz budynków.

W dalszym ciągu Zarząd HGSM po-
dejmuje działania zmierzające do 
zrealizowania Uchwał podjętych 
przez WZCz HGSM w roku 2012, 
które dotyczą zbycia nieruchomości 
gruntowych częściowo zabudowa-
nych budynkami stacji transformato-
rowych.

Sprawozdanie z działalności zarządu Hutniczo-Górniczej  
Spółdzielni MieSzkaniowej za 2013 rok

Zarząd HGSM przedstawia sprawozdanie z działalno-
ści w roku 2013.

Podstawą prawną działalności Zarządu w roku 2013 
były m.in. następujące akty prawne:
- Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych  

z dnia 15. 12. 2000 r. z późn. zm.,
- Ustawa Prawo spółdzielcze z dnia 16. 09. 1982 r. 

z późn. zm.,
- Statut Spółdzielni,
- Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków HGSM,
- Uchwały Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni.

W oparciu o wymienione wyżej przepisy Zarząd pro-
wadził działalność oraz podejmował decyzje w celu rze-
telnej, celowej i prawidłowej gospodarki Spółdzielni. 

Sprawozdanie obejmuje następujące 
zagadnienia:
I. Zarządcze

1. Struktura zasobów mieszkaniowych HGSM
2. Eksploatacja zasobów HGSM
3. Kwestie samorządowo-członkowskie

3.1. Członkostwo
3.2. Prawo
3.3. Posiedzenia Zarządu
3.4. Zatrudnienie w HGSM
3.5. Zagadnienia społeczne

II. Techniczne
1. Roboty budowlane
2. Roboty energo-elektryczne
3. Roboty zlecone firmom zewnętrznym, nadzoro-

wane przez Dział Energetyczny
III. Ekonomiczne

Szanowni Członkowie Spółdzielni
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a) Uchwała nr 14/2012 rejon uli-
cy Oswobodzenia 120 w Katowi-
cach,

b) Uchwała nr 15/2012 rejon ulicy 
Bednarska 35a, 35b, 35c w Katowi-
cach,

c) Uchwała nr 16/2012 rejon ulicy 
Leśnego Potoku 46, 46A w Kato-
wicach,

d) Uchwała nr 17/2012 rejon ulicy 
Lipowa 1, 3, 5, 7 w Katowicach,

e) Uchwała nr 18/2012 rejon ulicy 
Lwowska 17 w Katowicach,

f) Uchwała nr 19/2012 rejon ulicy 
Św. Anny 11 w Katowicach,

g) Uchwała nr 20/2012 rejon ulicy 
Ludwika Zamenhofa 12 w Katowi-
cach,

2. Eksploatacja zasobów HGSM
Spółdzielnia wykonywała czynno-

ści związane z zarządzaniem sub-
stancją mieszkaniową przy pomocy 
trzech administracji:

- Administracja Budynków 
„Szopienice” AD1

- Katowice, ul. Strzelców Bytom-
skich 21d, tel. 32 606-17-10; 11

Funkcję Kierownika pełniła Kata-
rzyna Liszka-Włosowicz.

- Administracja Budynków 
„Baildon” AD2

- Katowice, ul. Dąbrówki 4b, 
tel. 32 06-17-20; 21

Funkcję Kierownika pełniła Żane-
ta Niemiec.

- Administracja Budynków
„Wieczorek” AD3

- Katowice, Pl. Wyzwolenia 4, 
tel. 606-17-30; 31

Funkcję Kierownika pełnił Ma-
riusz Rogacki.

Do najważniejszych 
obowiązków i uprawnień 

poszczególnych administracji 
w okresie sprawozdawczym 

zaliczyć należy:
•  Prowadzenie z współwłaściciela-

mi i mieszkańcami budynków kon-
sultacji w ramach, których ustalane 
są zakresy remontów danej nieru-
chomości, oraz naprawy bieżące.

•  Prowadzenie ksiąg meldunko-
wych oraz ich aktualizacja wraz 

z Urzędem Miasta, wypełnianie do-
kumentów umożliwiających zmia-
ny meldunkowe oraz przygoto-
wywanie wniosków o wszczęcie 
postępowania administracyjnego 
o wymeldowanie z urzędu.

•  Prowadzenie książek obiektów 
budowlanych, w tym kontrola 

i nadzór nad dokonywaniem wpi-
sów przez Inspektorów Nadzoru 
Budowlanego.

•  Prowadzenie ewidencji budyn-
ków, w stosunku do których nale-
ży wykonać niezbędne przeglądy 
wynikające z Prawa Budowlane-
go i sprawowanie nadzoru nad ich 
wykonywaniem.

•  Przyjmowanie zgłoszeń mieszkań-
ców w sprawach ich dotyczących 
np.: awarii, dewastacji zasobów, 
wycinki drzew.

•  Nadzór nad stanem sanitarno-porząd-
kowym podległych zasobów miesz-
kaniowych oraz placów zabaw.

•  Przygotowywanie dokumentów 
umożliwiających zasiedlanie pu-
stostanów i wprowadzanie zmian 
w umowach najmu wynikających 
z przyczyn naturalnych.

•  Prowadzenie dokumentacji zwią-
zanej z montażem i wymianą wo-
domierzy.

•  Prowadzenie dokumentacji zwią-
zanej z przebudową i budową pie-
ców węglowych.

•  Prowadzenie ewidencji i aktu-
alizacja dokumentacji związanej 

z gospodarką odpadami komunal-
nymi.

•  Prowadzenie ewidencji i aktu-
alizacja umów najmu dzierżawy 
gruntów i garaży.

•  Przeprowadzanie przeglądów 
i prowadzenie dokumentacji zwią-
zanej z komisjami technicznymi.

•  Samodzielne ustalanie harmono-
gramu przeglądów budynków wy-
nikających z artykułu 62 Prawa bu-
dowlanego (w tym rocznych i pię-
cioletnich).

•  Prowadzenie rozmów z dłużni-
kami.

•  Typowanie budynków do obję-
cia ich Planem remontowym oraz 
przygotowywanie harmonogra-
mów i realizacja ujętych w nich 
napraw bieżących i konserwacji.

•  Uczestniczenie w czynnościach 
eksmisyjnych.

3. Kwestie samorządowo-
-członkowskie

3.1. Członkostwo
Obsługa mieszkańców Spółdzielni 

w zakresie stosunku członkostwa pro-
wadzona jest przez Zespół Członkow-
ski, który prowadzi są m.in. rejestry:
•  Członków Spółdzielni,
•  posiadaczy spółdzielczego wła-

snościowego prawa,
•  posiadaczy lokatorskiego spół-

dzielczego prawa,
•  rejestr właścicieli posiadających 

odrębną własność lokalu,
•  rejestr ksiąg wieczystych,

ul. Dobra 10 – nowe ocieplenie. Foto archiwum „NO”
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Podobnie, jak w roku 2012, tak 
i w roku 2013 odbywała swoje po-
siedzenia Komisja Przetargowa. Jej 
prace każdorazowo są protokołowa-
ne. Komisja sporządza sprawozda-
nia ze swojej działalności, które na-
stępnie przedkładane są Zarządowi 
HGSM.

Zakres prac Komisji obejmuje:
a) przygotowanie dokumentów nie-

zbędnych do publikacji ogłoszenia 
o przetargu w prasie,

b) organizację oraz przeprowadze-
nie przetargu,

c) przyjmowanie i weryfikacja do-
kumentów dopuszczających do 
postępowania przetargowego,

d) przygotowywanie dokumentów 
do Kancelarii notarialnej, celem 
zawarcia Aktu notarialnego o usta-
nowienie prawa odrębnej własno-
ści nabytego w drodze przetargu 
lokalu mieszkalnego.
Ponadto, Komisja przetargowa na 

posiedzeniach rozpatruje wnoszone 
przez Kierowników poszczegól-
nych Administracji i Zespołu Windy-
kacyjnego, jak również przez najem-
ców, wnioski w sprawie:
a) wskazania lokali socjalnych lub 

pomieszczeń tymczasowych dla 
dłużników z wyrokami sądowymi 
o eksmisję,

b) zamiany na pustostan, w zamian 
za przekazanie do dyspozycji 
HGSM zajmowanego lokalu miesz-
kalnego.
W roku 2013 Komisja Przetargo-

wa odbyła 8 posiedzeń, w trakcie 
których rozpatrywała wnioski 
w sprawie przyznania lub zamiany 
lokali mieszkalnych zgodnie z „Re-
gulaminem ustalania pierwszeństwa 

w zawarciu umowy przyznającej 
prawo do lokalu w zasobach HGSM” 
oraz przeprowadziła 10 postępo-
wań przetargowych, w wyniku 
których zostało sprzedanych na pra-
wach odrębnej własności 59 pusto-
stanów. W roku sprawozdawczym 
zawartych zostało 64 umowy nota-

rialne, w tym 5 umów, które z uwagi 
na złożone przez biorących udział 
w postępowaniach przetargowych 
w 2012 roku, wnioski w sprawie 
prolongaty terminu wpłaty wylicy-
towanej należności, uległy przesu-
nięciu. W okresie objętym niniej-
szym sprawozdaniem Komisja za-
opiniowała przyznanie 23 pusto-
stanów na zasadzie umowy o najem 
lokalu mieszkalnego, w związku 
z czym zawarto łącznie 23 umowy 
o najem lokalu mieszkalnego, w tym:
- 11 umów w związku z zamianą 

mieszkań na pustostan,
- 4 umowy z osobami z budynków 

przeznaczonych do wyburzenia,
- 2 umowy najmu z osobami ubiega-

jącymi się o przyznanie mieszka-
nia w trybie bezprzetargowym,

- 3 umowy najmu z Urzędem Mia-
sta na pustostany wskazane przez 
HGSM, jako lokale socjalne.
W efekcie pracy Komisji, Spół-

dzielnia uzyskała:
- wpływy z tytułu wniesionych 

kaucji mieszkaniowych w kwo-
cie 33.751,36 zł,

- wpływy z tytułu zakupu miesz-
kania (wylicytowana war-
tość rynkowa lokalu) w kwocie 
3.972.740,40 złotych.
Zespół członkowski wykonuje 

wszystkie czynności związane 
z przygotowaniem dokumentów 

umożliwiających przyjęcie w poczet 
członków Spółdzielni, w tym kontro-
la złożonych wniosków, deklaracji 
o przyjęcie do Spółdzielni, wpłaty 
udziałów i wpisowego.

W roku 2013 Spółdzielnia za-
warła 67 umów ustanawiając na 
rzecz członków i najemców, prawa 

odrębnej własności. Łącznie na 
dzień 31. 12. 2013 r. ustanowiono 
odrębną własność dla 2.795 lokali.

W roku 2013 w poczet człon-
ków Spółdzielni w sumie przyję-
to 5 osób w związku z nabyciem 
w drodze przetargu prawa odrębnej 
własności do lokalu mieszkalnego,

W roku 2013 z rejestru człon-
ków skreślono 72 osoby, w tym:
a) 57 osób w związku ze zgonem, 

darowizną, dokonaniem sprzedaży 
bądź zamianą lokalu mieszkalnego, 
zrzeczeniem się spółdzielczego pra-
wa, wypowiedzeniem członkostwa,

b)  9 osób – w związku z wykreśle-
niem z członkostwa,

c)  5 osób – w związku z wyklucze-
niem z członkostwa,

d)  1 osoba – w związku z przej-
ściem w reżim ustawy o własno-
ści lokali.
Liczbę Członków skreślonych pre-

zentujemy w wykresie nr 1, str. 14.
Na dzień 31. 12. 2013 r. Spół-

dzielnia liczyła 1.343 Członków, któ-
rzy wnieśli 1.733 udziałów o łącznej 
wartość 86.650,00 złotych.

Różnica pomiędzy ilością człon-
ków a wniesionymi udziałami wyni-
ka z faktu, iż każdemu członkowi 
przysługuje prawo wniesienia wię-
cej niż jednego udziału.

Wpływ na liczbę udziałów ma 
również fakt, iż osobom, które zrze-

Tabela nr 1. Wysokość wkładów w latach 2010-2013

Lp. Stan na:
Wkład budowlany

(w zł)
Wkład mieszkaniowy

(w zł)

1. 31. 12. 2010 r. 8.008.748,14 332.720,10

2. 31. 12. 2011 r. 7.861.834,29 320.180,10

3. 31. 12. 2012 r. 7.741.579,27 292.290,10

4. 31. 12. 2013 r. 7.276.560,56 284.002,70
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kły się członkostwa w HGSM, 
w związku z dokonaniem darowi-
zny, sprzedaży, zamiany, jak również 
spadkobiercom oraz członkom wy-
cofującym część wniesionych udzia-
łów, zgodnie z § 7 ust. 3 Statutu 
HGSM, udziały zwracane są po za-
kończeniu roku bilansowego i za-
twierdzeniu sprawozdania finanso-
wego.

W wykresie nr 2, str. 14, przedsta-
wiamy kształtowanie się liczby 
udziałów w latach 2010-2013

W związku z przekształcaniem 
spółdzielczych praw do lokali miesz-
kalnych i ustanawianiem odrębnej 
własności na koniec roku 2013 
wartość wkładów budowlanych 
wyniosła 7.276.560,56 zł, wkładów 
mieszkaniowych 284.002,70 zł.

Wysokość wkładów w poszcze-
gólnych latach przedstawia tabela 
nr 1, str obok. 

3.2. PRAWO
Ogół stosunków obejmujących 

działalność Spółdzielni, relacje 
z członkami i najemcami regulują 
m.in. poniższe akty prawne:
- Ustawa o spółdzielniach miesz-

kaniowych z dnia 15. 12. 2000 r. 
z późn. zm.

- Ustawa Prawo Spółdzielcze 
z dnia16. 09. 1982 r. z późn. zm.

- Ustawa o ochronie praw lokato-
rów, mieszkaniowym zasobie gmi-
ny i o zmianie kodeksu cywilnego 
z dnia 21. 06. 2001 r. z późn. zm.

- Ustawa o własności lokali z dnia 
21. 04. 1994 r. z późn. zm.
oraz Statut Spółdzielni, uchwały 

organów nadzorujących, regulaminy 
przyjęte przez Radę Nadzorczą i Za-
rząd Spółdzielni oraz Plan gospodar-
czo-finansowy HGSM na dany rok.

Sprawy sądowe
Spółdzielnia przy pomocy świad-

czących pomoc prawną radców 
prawnych w roku 2013 skierowa-
ła do sądu 260 pozwów dotyczą-
cych zapłaty należności pieniężnych 
oraz eksmisji.

Liczba spraw skierowanych do 
Sądu w roku 2013, z podziałem na 

poszczególne kategorie, przedstawia 
się następująco:

a) o eksmisję – 58,
b) o zapłatę – 202.

W roku sprawozdawczym nastąpił 
znaczny spadek liczby skierowanych 

do Sądu spraw o zapłatę i o eksmisje. 
Z chwilą uzyskania przez Spółdziel-
nię nakazów zapłaty 2 osoby dobro-
wolnie uregulowały zaległości wo-
bec Spółdzielni, 10 osobom Zarząd 
HGSM wyraził zgodę na spłatę zasą-
dzonych należności czynszowych 
wraz z odsetkami i kosztami sądowy-
mi w ratach, 117 nakazów zapłaty 
opatrzonych klauzulą wykonalności 
Zarząd skierował do postępowania 
egzekucyjnego prowadzonego przez 
komornika sądowego. W 93 spra-
wach zgodnie z przepisami prowa-
dzona jest egzekucja komornicza: 
z wynagrodzenia za pracę, świad-
czeń emerytalnych, rachunków ban-
kowych, ruchomości oraz innych 
wierzytelności i praw majątkowych.

Łącznie w latach 2010-2013 
Spółdzielnia skierowała do Sądu 
1.766 pozwów.

W wykresie nr 3, str. 14, przedsta-
wiamy liczbę skierowanych do Sądu 
pozwów w latach 2010-2013.

Podobnie, jak w latach ubiegłych, 
problemem pozostaje długotrwała 
procedura zgodnego z prawem eg-
zekwowania należnych Spółdzielni 
opłat czynszowych oraz przeprowa-
dzanie eksmisji z lokali.

Mimo tego niekorzystnego zjawi-
ska w roku 2013 odnotowano 
wzrost przeprowadzonych eksmisji. 
Dokonano łącznie 57 eksmisji 
i zamian, z czego 32 eksmisje wyko-
nano do lokali socjalnych w zasobach 

HGSM a 25 eksmisji do noclegowni, 
schroniska lub innej placówki zapew-
niającej miejsca noclegowe, w tym w:

- Administracji AD1 – 26,
- Administracji AD2 – 21,
- Administracji AD3 – 10,

W wyniku przeprowadzonych 
eksmisji do lokali socjalnych odzy-
skane lokale mieszkalne zostały 
przeznaczone do zasiedlenia na wa-
runkach przetargowych.

W okresie objętym sprawozda-
niem Zarząd podejmował działania 
mające na celu ograniczenie wzro-
stu należności.

Do najważniejszych działań w tym 
zakresie, zaliczyć należy:
 działalność Zespołu windykacyj-

nego,
 przeprowadzanie przez Kierowni-

ków Administracji rozmów windy-
kacyjnych z dłużnikami,
 udzielanie mieszkańcom porad 

oraz pomocy w uzyskaniu dodat-
ków mieszkaniowych; na koniec 
2013 r. uprawnionych do korzy-
stania z dodatku mieszkaniowego 
było 359 mieszkańców. Suma 
przyznanych dodatków, która 
wpłynęła na konto Spółdzielni wy-
niosła 1.368.149,45 zł,

ul. Grodowa 26A-D roboty ziemne obok budynku. Foto archiwum „NO”
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 kierowanie przez Zarząd wnio-
sków do Rady Nadzorczej o wy-
kluczenie z członkostwa w Spół-
dzielni.
Zarząd HGSM, w związku z wdro-

żeniem przez MOPS w Katowicach 
Programu Pomocy dla osób star-
szych i niepełnosprawnych pn. „Sie-
demdziesiąt plus”, mającego na celu 
podniesienie jakości życia osób po 
ukończeniu 70 roku, poprzez:
 zaspokajanie realizacji potrzeb 

zdrowotnych,
 zaspokajanie realizacji potrzeb 

mieszkaniowych,
 ułatwianie udziału w życiu spo-

łecznym,
 zaspokajanie realizacji potrzeb so-

cjalnych,
w dalszym ciągu prowadził, przy 

pomocy Kierowników Administracji 
oraz podległych im pracowników, 
akcję udzielania dla mieszkańców 
zasobów HGSM spełniających kryte-
ria określone przez MOPS, pomocy 
oraz wsparcia poprzez wskazywanie 
i kierowanie do Terenowych Punk-
tów Pomocy Społecznej.

Stan należności z tytułu dostaw 
i usług na koniec okresu sprawoz-
dawczego, z uwzględnieniem ich 
struktury czasowej i wartości utwo-
rzonych odpisów aktualizujących na-
leżności, przedstawia się następująco:
- bieżące – 16.595,59 zł,
- do 30 dni – 747.525,36 zł,
- 31-90 dni – 815.038,35 zł,
- od 91-180 dni – 932.727,14 zł,
- powyżej 180 dni – 1.589.988,12 zł.

W wyniku podejmowanych czyn-
ności windykacyjnych, współczyn-
nik ściągalności opłat czynszowych 
w roku 2013 wyniósł 100%, co w po-
równaniu do innych podmiotów 
o zbliżonej strukturze społeczno- 
ekonomicznej jest poziomem bar-
dzo dobrym.

Zarząd HGSM w myśl zapisów art. 
18 pkt 5 ustawy o ochronie lokato-
rów, występował do Urzędu Miasta 
Katowice i Urzędu Miasta Mysłowi-
ce o wypłatę odszkodowań z tytułu 
nie dostarczenia lokali socjalnych. 

Spółdzielnia zawarła w przedmioto-
wych sprawach Ugody, na mocy któ-
rych HGSM otrzymała w roku 2013 
odszkodowanie w kwocie 
1.660.197,59 złotych.

Posiedzenia Zarządu
Zarząd, jako statutowy Organ Spół-

dzielni, działa na podstawie aktów 

prawnych rangi ustawowej, Statutu 
oraz stosownych regulaminów.

Zarząd, na posiedzeniach zwoły-
wanych przez Prezesa Zarządu, po-
dejmuje najważniejsze decyzje doty-
czące działalności Spółdzielni. Na 
bieżąco analizował i oceniał wyniki 
ekonomiczno-finansowe Spółdzielni 
oraz realizację zatwierdzonych przez 
Radę Nadzorczą Planu remontowe-
go i Planu remontów bieżących.

W roku 2013 w związku ze śmiercią 
v-ce Prezesa Zarządu HGSM Pana  
Zbigniewa Sztos, oddelegowany przez 
Radę Nadzorczą Członek Rady Pan 
Waldemar Brzuchacz, mocą Uchwały 
Rady Nadzorczej Nr 532/2013/01 
z dnia 16. 01. 2013 r. został wybrany 
na Członka Zarządu HGSM.

Po zarejestrowaniu w dniu 15. 02. 
2013 r. zmian w Krajowym Reje-
strze Sądowym, Rada Nadzorcza 

podpisała z Członkiem Zarządu 
Umowę o pracę na stanowisku Dy-
rektor ds. Eksploatacyjnych.

W roku 2013 odbyły się 24 po-
siedzenia Zarządu, w trakcie któ-
rych podejmowano Uchwały i Po-
stanowienia. Posiedzenia protokoło-
wane są przez Zespół ds. organiza-

cyjno-prawno-terenowych i archiwi-
zowane w odpowiednich rejestrach.

W ramach posiedzeń Zarząd pod-
jął 80 Uchwał oraz 10 Postanowień.

Decyzje Zarządu podejmowane 
w tych formach, dotyczą zarówno 
mieszkańców Spółdzielni, jak i pra-
cowników, dla których Prezes Zarzą-
du Spółdzielni jest pracodawcą. 
W ramach odbywanych posiedzeń 
omawiane na nich kwestie wymagają 
niejednokrotnie zatwierdzenia przez 
Radę Nadzorczą Spółdzielni i w ta-
kich też sprawach Zarząd zwraca się 
do Rady o przyjęcie ich do porządku 
obrad danego posiedzenia RN.
Skargi i Wnioski mieszkańców
Członkowie Zarządu Spółdzielni 

przyjmują członków i najemców 
w ramach skarg i wniosków.

W roku 2013 przyjęto 71 osób. 
Prowadzona jest ewidencja zgłasza-

Tabela nr 2. Zatrudnienie w Spółdzielni. Stan na 31. 12. 2013 r.

Lp. Rodzaj umowy Etat
Stanowiska

Ogółem
robotnicze nierobotnicze

1 Umowa o pracę

pełny 24 60 84

3/4 5 1 6

1/2 2 1 3

1/4 – – –

1/16 – 1 1

2
Urlop 
wychowawczy

pełny – – –

1/2 – – –

3
Świadczenie 
rehabilitacyjne

pełny – – –

RAZEM 31 63 94

4
Umowa 
zlecenie

– 20 2 22

OGóŁEM OSóB 51 65 116
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nych skarg i wniosków, która służy 
Zarządowi do podejmowania odpo-
wiednich działań i decyzji oraz sta-
nowi przedmiot analizy dla Rady 
Nadzorczej.

Główne sprawy zgłaszane przez 
mieszkańców, to: zapytania dotyczą-
ce przekształcenia spółdzielczych 
praw do lokali mieszkalnych 
w odrębną własność lokalu, 
przepisania umów najmu, przy-
dzielenia lub zamiany lokali 
mieszkalnych, spłaty bądź umo-
rzenia zadłużenia głównego 
lub odsetek, stanu techniczne-
go budynków mieszkalnych 
i wykonania w nich remontów.

Na podkreślenie zasługuje 
fakt, iż liczba skarg kierowanych 
do Zarządu Spółdzielni – patrz 
Wykres nr 4, str. 14 – w stosun-
ku do lat ubiegłych spada, co 
stanowi przejaw poprawnej 
działalności Spółdzielni.

W roku 2013 Zarząd HGSM 
wraz z kadrą kierowniczą po-
szczególnych Administracji 
kontynuował rozpoczęte w ro-
ku 2011 ze współwłaścicielami oraz 
członkami Spółdzielni spotkania, 
które mają charakter konsultacji 
społecznych związanych z zakresem 
rzeczowym i finansowym robót re-
montowych objętych funduszem re-
montowym poszczególnych nieru-
chomości oraz innych drobnych, 
lecz koniecznych do wykonania 
prac. Prowadzona jest ewidencja od-
bytych spotkań, która służy Zarządo-
wi do analizy i podejmowania odpo-
wiednich działań i decyzji; w roku 
2013 odbyły się 22 spotkania.

Głównymi kwestiami poruszany-
mi na przedmiotowych spotkaniach 
były:
a) docieplenia budynków,
b) remonty instalacji C.O.,
c) remonty instalacji elektrycznej,
d) remonty instalacji wodno – kana-

lizacyjnej,
e) remonty budynków, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem remon-
tu dachów, klatek schodowych 

wraz z wymianą stolarki okien-
nej i drzwiowej w częściach 
wspólnych,

f) rozliczenia funduszu remontowe-
go pod kątem wykonanych robót 
dociepleniowych,

g) ustalanie warunków finansowa-
nia robót,

h) kalkulacje opłat czynszowych,
i) inne sprawy związane ze zwięk-

szeniem komfortu użytkowania 
budynków i nieruchomości, elimi-
nacji powstałych niedogodności 
czy też usterek (naprawa domofo-
nów, oświetlenia budynków, uli-
czek osiedlowych, regulacja drzwi, 
naprawa samozamykaczy, inne)
Finalizacja tych zadań przebiega 

według sformalizowanych proce-
dur, gdyż musi uwzględniać szereg 
czynników powodujących koniecz-
ność rozłożenia realizacji inwestycji 
w czasie.

Procedury te stanowią:
a) przygotowanie stosownej doku-

mentacji,
b) przeprowadzenie procesu wybo-

ru wykonawców,
c) zapewnienie środków finanso-

wych na realizację zadania,
d) przeprowadzenie konsultacji 

z mieszkańcami nieruchomości, 
której zadanie dotyczy.

Wszystkie zgłaszane w ramach 
konsultacji społecznych zadania są 
skrupulatnie przez Zarząd i kadrę 
kierowniczą rozpatrywane, analizo-
wane, kwalifikowane i realizowane. 
W sytuacjach, gdy zadania wymagają 
dłuższego okresu czasowego lub du-
żego nakładu finansowego następu-

je, rozpoczęcie ich realizacji 
z założeniem zakończenia za-
dania w późniejszym terminie.

3.3. Zatrudnienie
 w Spółdzielni

Zatrudnienie w Spółdzielni 
w roku 2013 porównując do 
ubiegłego, zarówno na stanowi-
skach nierobotniczych jak i na 
stanowiskach robotniczych, było 
nas tym samym poziomie - patrz 
tabela 2 i wykres 5, str. 15.

Struktura zatrudnienia przed-
stawiona na powyższym wy-
kresie z podziałem na stanowi-
ska robotnicze i nierobotnicze 
umożliwia sprawne funkcjono-
wanie Spółdzielni, bez nad-
miernych kosztów w tej dzie-
dzinie.

Stan zatrudnienia (w przeliczeniu 
na osoby) – dla umowy o pracę 
– w poszczególnych latach (patrz 
wykres nr 6, str. 15) przedstawia się 
następująco:

- 31. 12. 2010 r. – 132
- 31. 12. 2011 r. – 120
- 31. 12. 2012 r. – 94
- 31. 12. 2013 r. – 94

3.5. Zagadnienia społeczne
Rok 2013 był kolejnym rokiem, 

w którym Spółdzielnia, w ramach 
statutowej działalności prowadziła 
działalność społeczną, kulturalną 
i oświatową w celu zaspokojenia po-
trzeb swoich członków, jak również 
dla instytucji prowadzących działal-
ność charytatywną lub non-profit.

Na wniosek mieszkańców Osiedla 
„Bagno”, Zarząd dokonał zmiany 
przeznaczenia lokalu mieszkalnego 
w budynku przy ul. Roździeńskiej 
24 w Katowicach, będącego pusto-
stanem, na lokal użytkowy w postaci 
Klubu osiedlowego „BAGNO”, 

Dbamy o ptaki – budki lęgowe ul. Widok 35. 
Foto archiwum „NO”
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w którym prowadzenia jest działal-
ność kulturalno-oświatowa na rzecz 
społeczności lokalnej.

W dalszym ciągu wydawana jest 
gazetka „Nasze Osiedle”, w której 
publikowane są najważniejsze kwe-

stie dotyczące problemów Spół-
dzielni i jej mieszkańców. Członko-
wie informowani są o posiedze-
niach organów Spółdzielni, podję-
tych uchwałach, bieżącej działalno-
ści, w tym Klubu Osiedlowego. Re-

dakcja odpowiada na łamach gazetki 
na pytanie do niej kierowane, jak 
również udziela porad prawnych.

W minionym roku, podobnie jak 
w latach ubiegłych, HGSM prowa-
dziła działalność w ramach Klubu 

„Plan remontowy HGSM na rok 2013”  
zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 541/2013/10 w dniu 27. 03. 2013 r.  

po dokonanej w dniu 30. 10. 2013 r. na mocy Uchwały Rady Nadzorczej Nr 570/2013/40 korekcie

Lp. Lokalizacja Zakres planowanych robót Stan realizacji robót 

ADMINISTRACJA AD1

1. Bednarska 35A-C
a) Termomodernizacja budynku z robotami 

towarzyszącymi,
b) Malowanie klatki 

Wykonano

Kontynuacja w roku 2014

2. Józefa Grzegorzka 14A-D

a) Termomodernizacja budynku z robotami 
towarzyszącymi,

b) Wymiana przyłączy kanalizacji sanitarnej, 
deszczowej oraz przyłącza wody

Wykonano

Kontynuacja w roku 2014

3. J. Grzegorzka 18A-D

a) Termomodernizacja budynku z robotami 
towarzyszącymi,

b) Wymiana przyłączy kanalizacji sanitarnej, 
deszczowej oraz przyłącza wody

Termin zakończenia  
30. 06. 2014 r.

Termin zakończenia  
30. 06. 2014 r.

4. gen. Józefa Hallera 30E-H

a) Termomodernizacja budynku z robotami 
towarzyszącymi,

b) Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej 
i cyrkulacji, piony i poziomy w piwnicy,

c) Wymiana wymiennika
d) Malowanie klatek schodowych

Wykonano

Kontynuacja w roku 2014

Wykonano
Kontynuacja w roku 2014

5. Gustawa Morcinka 3, 3A
Termomodernizacja budynku z robotami 
towarzyszącymi

Wykonano

6. Strzelców Bytomskich 21A-E

a) Termomodernizacja budynku z robotami 
towarzyszącymi,

b) Wymiana przyłączy kanalizacji sanitarnej, 
deszczowej oraz przyłącza wody

Wykonano

Kontynuacja w roku 2014

7. Fryderyka Szopena 26, 26A, 26B
Termomodernizacja budynku z robotami 
towarzyszącymi

Wykonano 

8. Fr. Szopena 28A, 28B
Termomodernizacja budynku z robotami 
towarzyszącymi

Wykonano

9.
Os. ks. prof. Konstantego 
Michalskiego

Przyłączenie budynków do sieci z dala 
czynnej 

Kontynuacja w roku 2014

10. Ratuszowa 1 Docieplenie budynku Kontynuacja w roku 2014

12. Strzelców Bytomskich 23A-C Wymiana przyłącza wody Kontynuacja w roku 2014

ADMINISTRACJA AD2

1. Zielonogórska 5, 7, 9, 11
a) Remont nawierzchni drogi oraz budowa 

parkingu
b) Remont balkonów 

Kontynuacja w roku 2014

Kontynuacja w roku 2014

2. ks. P. Ściegiennego 15, 17, 21, 23 Remont kominów ponad dachem Wykonano

3. Błękitna 2, 4 Remont kominów ponad dachem Wykonano
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Lp. Lokalizacja Zakres planowanych robót Stan realizacji robót 

4. Widok 27, 35, 37

a) Termomodernizacja budynku z robotami 
towarzyszącymi,

b) Wymiana przyłącza kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej,

c) Malowanie klatek schodowych

Wykonano

Kontynuacja w roku 2014

Kontynuacja w roku 2014

5. Dobra 8, 10, 12, 14, 

a) Termomodernizacja budynku z robotami 
towarzyszącymi,

b) wymiana przyłącza kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej – bez budynku Dobra 14,

c) Malowanie klatek schodowych

Wykonano

Kontynuacja w roku 2014

Kontynuacja w roku 2014

6. Widok 27, 35, 37 Wymiana instalacji c.o. Wykonano

7.
Dobra 8, 10, 12, 14, 
Dobra 8

Wymiana instalacji c.o.
Wymiana instalacji c.o.

Wykonano
Kontynuacja w roku 2014

8. Błękitna 6, 10, 12
a) Termomodernizacja budynku z robotami 

towarzyszącymi,
b) Malowanie klatek schodowych

Wykonano

Kontynuacja w roku 2014
9. Błękitna 6, 10, 12 Wymiana instalacji c.o. Wykonano

10. 18 Sierpnia 1, 1A

a) Termomodernizacja budynku z robotami 
towarzyszącymi,

b) Wymiana przyłączy kanalizacji 
deszczowej 

Wykonano

Kontynuacja w roku 2014

11. 18. Sierpnia 1, 1A
Montaż instalacji c.o z wymiennikiem oraz 
przyłączem 

Wykonano

12. Gabriela Narutowicza 9, 9A

a) Termomodernizacja budynku z robotami 
towarzyszącymi,

b) Wymiana przyłączy kanalizacji 
deszczowej,

c) Malowanie klatek schodowych

Wykonano

Kontynuacja w roku 2014

Kontynuacja w roku 2014

13. G. Narutowicza 9, 9A
Wymiana instalacji c.o. z montażem wy-
miennika, przyłącze wysokich parametrów 

Wykonano

14. Bronisławy 17, 17A, 17B 
Termomodernizacja budynku z robotami 
towarzyszącymi

Wykonano 

15. Barbary 5A, Remont dachu Wykonano 

16.
18. Sierpnia 2-6A; 8-12A;
18. Sierpnia 3-3A; 5-5A; 7-7A;  
G. Narutowicza 9-9A

Wymiana instalacji sanitarnej oraz 
deszczowej – główny kolektor

Kontynuacja w roku 2014

ADMINISTRACJA AD3

1. Grodowa 26A-26D

a) Termomodernizacja budynku z robotami 
towarzyszącymi.  Wymiana instalacji 
c.o. z montażem nowego wymiennika.  
Wykonanie przyłącza wysokich 
parametrów, rozbiórka budynku starej 
wymiennikowi,

b) Wymiana przyłączy kanalizacji 
deszczowej,

c) Wymiana instalacji wodno 
– kanalizacyjnej – piony i poziomy,

d) Malowanie klatek schodowych

Wykonano

Kontynuacja w roku 2014

Kontynuacja w roku 2014

Kontynuacja w roku 2014

2. Grodowa 30 a-c 
Montaż wymiennika z remontem 
pomieszczenia 

Wykonano 

ciąg d
alszy n

a str. 16 
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Wykres nr 2. Liczba udziałów 
na koniec danego roku

Wykres nr 1. Liczba Członków skreślonych  z rejestru 
członków HGSM w roku 2013

Wykres nr 3. Liczba skierowanych
do sądu pozwów w okresie 2010-2013 

w rozbiciu na poszczególne lata 

90

78
71

111

2012 r.2010 r. 2011 r. 2013 r.

Wykres nr 4. Liczba osób zgłaszających się  
w ramach skarg i wniosków  

w latach 2010-2013  w rozbiciu na poszczególne lata

 czytaj - str. 11



Nasze Osiedle 15

nr 1 /maj 2014

Sprawozdanie z działalności zarządu Hutniczo-Górniczej 
Spółdzielni MieSzkaniowej za 2013 rok

robotnicze nierobotnicze

[stanowiska]

0

20

40

60

80

2013 r.2012 r.2011 r.2010 r.

31

63

31

6362

71

53

67

Wykres nr 5. Zatrudnienie w latach 2010-2013
 w podziale na stanowiska  robotnicze i nierobotnicze 

2012 r.2010 r. 2011 r.

[Osoby] 94

2013 r.

94132 120

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

32.000

33.000

34.000

35.000

36.000

37.000

38.000

2013 r.2010 r. 2011 r. 2012 r.

32.726

34.196

37.661 36.433

Wykres nr 6. Stan zatrudnienia w HGSM  
w latach 2010-2013

Wykres nr 7. Fundusze Spółdzielni w latach 2010-2013 – w tysiącach zł  czytaj - str. 22

Szczegóły imprez w siedzibie klubu   „Siódemka” i na afiszach.

„Siódemka”   zaprasza
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Osiedlowego „Siódemka” oraz przy 
współpracy ze Szkołami Podstawo-
wymi nr 20 w Załężu, nr 53 w Niki-
szowcu i nr 44 w Szopienicach jak 
również z Centrum Aktywności Lo-
kalnej w Szopienicach.

W ramach prowadzonych działań 

zrealizowano między innymi niżej 
wymienione zadania:

1. Akcja „Zima w mieście”
2. Halowy Turniej Piłki Nożnej
3. Piknik Wiosenny
4. Akcja „Lato w mieście”
5. Turniej Tenisa Stołowego

6. Jesienny Turniej Piłki Nożnej
7. Turniej Badmintona
8. Jesienny turniej Piłki Nożnej
9. Andrzejki
10. Mikołajki
W okresie sprawozdawczym Hut-

niczo-Górnicza Spółdzielnia Miesz-

„Plan remontów bieżących HGSM na rok 2013” zatwierdzony chwałą Rady Nadzorczej  
Nr 545/2013/14 w dniu 10. 05. 2013 r. po dokonanej w dniu 30. 10. 2013 r. na mocy Uchwały Rady 

Nadzorczej Nr 571/2013/41 korekcie

Lp. Lokalizacja Zakres planowanych robót
Stan  

realizacji robót

Administracja AD1

1. Deszczowa 12 Remont pokrycia dachowego Wykonano

2.
Roździeńska
20-20A, 20B-20C, 22-26

Naprawa elewacji – wykonanie ściągów na 
budynkach

Wykonano

3. Wiosny Ludów 52, Wytapiaczy 2 Częściowy remont dachu/dachówka Wykonano

4. Wiosny Ludów 21 Docieplenie stropu strychowego Wykonano

5. gen. Józefa Hallera 30A, 30B, 30C

1. Korekta poziomej instalacji wod.-kan. 
i przyłączy do budynku.

2. Kompleksowa wymiana pionów instalacji 
wod.-kan., C.W.U i cyrkulacji,

3. wymiana wymienników ciepła C.W.U. i C.O

Kontynuacja 
 w roku 2014

Administracja AD2

1. Piotra Niedurnego 5, 7 Remont pokrycia dachowego Wykonano

2. Gdańska 5 Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych Wykonano

Administracja AD3

1. ks. Alojzego Ficka 3 Remont kominów Wykonano

2. ks. Alojzego Ficka 4 Remont kominów Wykonano

3. ks. Alojzego Ficka 5 Remont kominów Wykonano

4. Oswobodzenia 65 Remont kominów Wykonano

5. Plac Wyzwolenia 1 Remont kominów Wykonano

6. Plac Wyzwolenia 2 Remont kominów Wykonano

7. Plac Wyzwolenia 3 Remont kominów Wykonano

8. Św. Anny 12 Remont kominów Wykonano

9. Św. Anny 14 Remont kominów Wykonano

Remonty klatek schodowych

Lp. Lokalizacja Zakres planowanych robót
Stan  

realizacji robót

Administracja AD1

1. ks. bp. Herberta Bednorza 16 Remont klatki z wymiana instalacji elektrycznej Wykonano


 ciąg d

alszy ze str. 13
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Lp. Lokalizacja Zakres planowanych robót
Stan  

realizacji robót

2.
gen. Józefa Hallera 
28A, 28B, 28C, 28D

Remont klatek z wymianą instalacji elektrycznej Wykonano

3. Ludwika Zamenhoffa 12, 14, 16 Remont klatek z wymianą instalacji elektrycznej Wykonano

Administracja AD2

1.
prof. Jana Mikusińskiego  
38A, 40A, 42A

Remont klatek z wymianą instalacji elektrycznej Wykonano

2. 18. Sierpnia 2B, 4B, 6A Remont klatek z wymianą instalacji elektrycznej Wykonano

3. Dobra 19 Remont klatki z wymianą instalacji elektrycznej Wykonano

Administracja AD3

1. Lwowska 16 Remont klatki z wymianą instalacji elektrycznej Wykonano

2. Odrowążów 16
Remont klatki z wymianą instalacji elektrycznej, 
wymianą okien i przeróbką instalacji gazowej

Wykonano

3. Plac Wyzwolenia 3
Remont klatki z wymianą instalacji elektrycznej, 
wymianą okien i przeróbką instalacji gazowej

Wykonano

4. Antoniego Czechowa 3
Remont klatki z wymianą instalacji elektrycznej, 
wymianą okien i przeróbką instalacji gazowej

Wykonano

5. A. Czechowa 5
Remont klatki z wymianą instalacji elektrycznej, 
wymianą okien i przeróbką instalacji gazowej

Wykonano

Niezależnie od Planu remontowego i Planu remontów bieżących realizowanych przez firmy zewnętrzne, służby 
techniczne HGSM wykonały:

ROBOTy ENERGO-ELEKTRyCZNE

1. Usuwanie zgłoszonych przez mieszkańców awarii instalacji elektrycznej 2.055 interwencji

2. Pomiary okresowe ochrony przeciwporażeniowej 43 klatki

3. Przeprowadzenie remontów instalacji elektrycznych w zakresie instalacji obwodów ad-
ministracyjnych i mieszkaniowych, min.: remont tablic licznikowych, tablic zabezpie-
czeń przelicznikowych, tablic wyłącznika głównego z jego wymianą, uzupełnienie 
osprzętu elektrycznego i opraw oświetleniowych.

15 budynków

4. Przeprowadzanie przeglądów instalacji elektrycznych dla nowo zasiedlonych lokali 
mieszkalnych oraz lokali socjalnych

10 lokali

ROBOTy DOTyCZąCE INSTALACJI C.O. i C.W.U.

1. Przygotowanie do sezonu grzewczego urządzeń grzewczych wraz z instalacjami oraz 
prowadzenie eksploatacji przez okres grzewczy
a) Węzłów ciepłowniczych wysokoparametrowych 30 szt.

b) Węzłów ciepłowniczych niskoparametrowych 116 szt.
c) instalacji C.O. lokali mieszkalnych, w tym: 4.321 lokali

−  Indywidualnie rozliczanych z dostawcą ciepła, 1.363 lokale
−  kotłownie 4 obiekty

2. Usuwanie zgłoszonych przez mieszkańców usterek i awarii C.O. i C.W.U. 756 interwencji

ROBOTy STOLASKO-BUDOWLANE

1. Wykonanie i montaż kompletnej stolarki okiennej w klatkach schodowych 9 szt.

2. Wykonanie i montaż stolarki drzwiowej w dwóch budynkach 3 szt.
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3. Awaryjny remont dachu 495 m2

4. Wykonanie izolacji przeciwwilgocieniowej 70 m2

5. Wykonanie przyłączeń kanalizacji deszczowej 95 mb

6. Likwidacja osadnika ścieków i komory 3 szt.

7. Wymiana belki stropowej 42 m2

8. Adaptacja lokalu na lokal socjalny 1 szt.

9. Remont balkonów i elewacji 38 m2

10. Roboty remontowo-budowlane klatek schodowych 3 klatki

ROBOTy ELEKTRyCZNE WyKONANE PRZEZ FIRMy ZEWNĘTRZNE

1. Remont instalacji w pomieszczeniach piwnic i na strychach 5 budynków

2. Wymiana energetycznych złączy kablowych w budynkach, w których prowadzone 
były prace termomodernizacyjnej. 16 budynków

3. Wymiana napowietrznych sieci zasilających budynki na zasilanie kablowe 11 obiektów

4. Wykonanie oświetlenia zewnętrznego przy budynkach, w których prowadzone były 
prace termomodernizacyjne 30 obiektów

5. Naprawy, zgłaszanych przez mieszkańców, awarii instalacji elektrycznej na klatkach 
schodowych i strychach 60 zgłoszeń

6. Wymiana wyłącznika głównego w budynkach mieszkalnych 14 punktów

ROBOTy WODNO-KANALIZACyJNE, GAZOWE WyKONANE PRZEZ FIRMy ZEWNĘTRZNE

1. Wykonanie prób szczelności instalacji gazowej w zasobach HGSM 3.600 lokali

2. Wykonanie prób szczelności instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych 318 obiektów

3. Usuwanie awarii – nieszczelności 229 zgłoszeń

4. Wymiana poziomej i pionowej instalacji kanalizacji wewnętrznej 1.092 mb

5. Wymiana poziomej i pionowej instalacji wodociągowej wewnętrznej 890 mb

6. Wymiana zewnętrznej sieci kanalizacyjnej 1.287 mb

7. Wymiana zewnętrznej sieci wodociągowej 12 mb

8. Czyszczenie zewnętrznych ciągów instalacji kanalizacji deszczowej 3.100 mb

9. Remont wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych 10 klatek

10. Likwidacja przydomowych osadników kanalizacyjnych 2 szt.

kaniowa była również współorga-
nizatorem cyklicznie odbywają-
cych się:

- „Festynu Bezalkoholowego na 
BAGNIE”,

- „Europejskiego Dnia Sąsiada”
w ramach współpracy z Filią Miej-

skiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Szopienicach, który realizował pro-
gram „Centrum Aktywności Lokalnej”.

Celem programu było uaktywnie-
nie lokalnej społeczności na rzecz 
środowiska zamieszkania.

W okresie sprawozdawczym z za-
jęć organizowanych w Klubie „Sió-

demka” dziennie korzystała grupa 
dzieci i młodzieży w ilości do 
20 osób. Największą popularnością 
cieszyły się imprezy kulturalno–re-
kreacyjne, w których średnio brało 
udział kilkudziesięciu uczestników. 
Nie mniejszym zainteresowaniem 
cieszyła się zorganizowana impreza 
Mikołajkowa, w której udział wzięło 
ponad pięćdziesiąt dzieci.

W akcji „Lato w mieście” uczestni-
czyło łącznie w lipcu 130 i sierpniu 
156 dzieci. Największą popularno-
ścią wśród dzieci i młodzieży cieszy-
ły się imprezy kulturalno–rekreacyj-

ne, w których średnio brało udział 
po 40 uczestników.

HGSM ma nadzieję, że w latach ko-
lejnych działalność społeczno–kul-
turalno–oświatowa będzie cieszyć 
się tak samo dużą popularnością jak 
w roku sprawozdawczym.

II. Zagadnienia techniczne
Z uwagi na zmiany przepisów pra-

wa, które wprowadziły konieczność 
ustalania zadań remontowych odręb-
nie dla każdej nieruchomości oraz 
obowiązek ich uzgadniania z właści-
cielami lokali położonych w tych nie-
ruchomościach, remonty objęte ni-
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Tabela nr 4. Koszty HGSM w układzie rodzajowym w roku 2013

Rodzaj kosztów
PLAN

za 2013 r.
w tysiącach złotych

WyKONANIE
za 2013 r.

w tysiącach złotych

Zużycie materiałów 561,0 527,3

Energia (media) 11.223,0 10.240,5

Usługi obce 5.489,0 5.582,2

Podatki i opłaty 1.760,0 1.723,3

Wynagrodzenia 4.242,0 4.136,1

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 915,0 866,8

Amortyzacja 68,0 60,5

Pozostałe koszty rodzajowe 447,0 433,8

Odpisy na fundusz remontowy 7.540,0 7.526,5

razem: 32.245,0 31.097,0

niejszym Planem finansowane są 
z wpłat na fundusz remontowy po-
chodzących od mieszkańców danej 
nieruchomości, zachodzi więc ko-

nieczność ustalenia kosztów planowa-
nych prac remontowych i stosownie 
do tego ustalenia stawek na fundusz 
remontowy dla danej nieruchomości. 
Działania te w znaczący sposób wy-
dłużają czas dokonania niezbędnych 
uzgodnień.

Plan remontowy HGSM składa się 
z zadań uzgodnionych z przedstawi-
cielami mieszkańców poszczegól-
nych nieruchomości.

Spółdzielnia w roku 2013 oprócz 
robót remontowych wykazanych 
w „Planie remontowym na 2013 r.” 
realizowała również prace remonto-

we zgodnie z zatwierdzonym przez 
Radę Nadzorczą „Planem remontów 
bieżących HGSM na rok 2013”.

Koszty remontów wraz z robota-
mi towarzyszącymi w 2013 r. wyno-
siły 3.779.866,17 złotych.

PODŁąCZENIE BUDyNKóW 
NA OSIEDLU MICHALSKIEGO 

DO SIECI ZDALACZyNNEJ.
W roku 2013 została zakończona 

inwestycja dotycząca wykonania sie-

ci wysokich parametrów z wymien-
nikami dla każdego budynku w Osie-
dlu ks. prof. Konstantego Michalskie-
go wraz z podłączeniem Osiedla do 
z dala czynnego źródła ciepła. Ener-
gia cieplna do budynków Os. Mi-
chalskiego została podana w dniach 
09.-10. 01. 2014 r.

Sieć jak również wymienniki sta-
nowią własność dostawcy ciepła, tj. 
TAURON Ciepło.

Wartość inwestycji wyniosła:
1. Wykonanie sieci wysokich pa-

rametrów wraz z wymiennika-
mi oraz opłatą przyłączeniową 
– 1.301.661,74 zł brutto.

2. Remont pomieszczeń na wymien-
nikownię – 219.298,11 zł brutto.
Inwestycję sfinansowano z kredy-

tu udzielonego przez Bank PKO.
III. ZAGADNIENIA

EKONOMICZNE
Księgi rachunkowe prowadzone są 

w siedzibie Hutniczo-Górniczej Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Katowi-
cach na podstawie przepisów usta-
wy z dnia 29. 09. 1994 r. o rachunko-
wości. Spółdzielnia stosuje zakłado-
wy plan kont oraz przepisy i zasady 
rachunkowości w sposób ciągły.

Na dzień 31. 12. 2013 roku HGSM 
do prowadzenia ksiąg rachunko-

Tabela nr 3. Wynik HGSM na pozostałej działalności

Wyszczególnienie
2013 r.

w złotych

Lokale użytkowe i najem części wspólnych 279.418,19

Sprzedaż usług, materiałów, towarów 225.015,31

Działalność kulturalno-oświatowa -114.636,81

Pozostała działalność operacyjna 5.675.255,41

Operacje finansowe -211.853,03

Zdarzenia nadzwyczajne 0,00

Podatek dochodowy -195.714,00
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wych wykorzystywała Zintegrowa-
ny System Informatyczny „GRANIT” 
w zakresie modułów: czynsze, me-
dia, windykacja, wspólnoty mieszka-
niowe, członkowie, finanse i księgo-
wość, elektroniczny obrót płatniczy, 
kadry i płace.

Ponadto, HGSM wykorzystywała 
program firmy IZIS – gospodarka 
magazynowa

Sprawozdanie finansowe dotyczą-
ce Spółdzielni, jako osoby prawnej 
i podatnika podatku dochodowego 
od osób prawnych oraz podatnika 
podatku od towarów i usług, sporzą-
dzone jest na podstawie danych wy-
nikających z ksiąg rachunkowych. 
Otwarcie i zamknięcie ksiąg nastę-
puje odpowiednio na dzień rozpo-
czynający i kończący rok obrotowy, 
który w Spółdzielni jest rokiem ka-
lendarzowym. Księgi rachunkowe 
za 2013 rok otwarto bilansem otwar-
cia na dzień 01. 01. 2013 r. i zakoń-
czono bilansem zamknięcia na dzień 
31. 12. 2013 r.

Działania HGSM w aspekcie finan-
sowym realizowane były w oparciu 
o opracowany przez Zarząd i za-
twierdzony przez Radę Nadzorczą 
„Plan gospodarczo-finansowy na 
rok 2013”.

Nowelizacja ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych nałożyła na 
Spółdzielnię obowiązek rozliczania 
przychodów i kosztów w podziale na 
poszczególne nieruchomości, a pod-

stawą wyliczania opłaty dla miesz-
kańców stają się planowane dla po-
szczególnych nieruchomości koszty.

Spółdzielnia w roku 2013 uzyskała 
na gospodarce zasobami mieszkanio-
wymi wynik stanowiący nadwyżkę 
kosztów nad przychodami na pozio-

mie 1.659.973,44 zł, gdzie na eksplo-
atacji podstawowej wynik ten stano-
wi nadwyżkę kosztów nad przycho-
dami o wartości 1.390.380,34 zł, 
a media i świadczenia regulowane za 
pośrednictwem Spółdzielni to nad-
wyżka kosztów nad przychodami 
o wartości 269.593,10 złotych.

Skumulowany wynik na eksploata-
cji podstawowej wynosi „minus” 
4.141.128,49 złotych.

W okresie sprawozdawczym roku 
2013 Spółdzielnia uzyskała wynik na 
pozostałej działalności, który obrazu-
je tabela nr 3, str.19.

Strata na działalności kulturalno-
-oświatowej jest efektem ponoszenia 
kosztów utrzymania działalności kul-
turalno-oświatowej wobec mieszkań-
ców zasobów HGSM oraz kosztów 
wydawania gazetki spółdzielczej.

Dodatni wynik na pozostałej dzia-
łalności operacyjnej jest efektem, 
m.in. uzyskanych przychodów z ty-
tułu sprzedaży lokali mieszkalnych 
na zasadach prawa odrębnej własno-
ści w drodze przetargu oraz otrzy-
manych dotacji.

Spółdzielnia w roku 2013 uzyskała:
a) odszkodowanie z Miasta Katowi-

ce w wysokości 1.660.197,59 zł, 
z tytułu niedostarczenia lokali so-
cjalnych,

b) dotację z Wojewódzkiego Urzę-
du Ochrony Zabytków w wysoko-
ści 84.888,00 zł na renowację sto-
larki drzwiowej budynków miesz-
kalnych w dzielnicy Nikiszowiec,

c) premie remontowe z BGK 
w wysokości 788.478,98 zł na 
uciepłownienie i docieplenie bu-
dynków w zasobach HGSM,

d) premie termomoderniza-
cyjne z BGK w wysokości 
623.935,80 zł na docieplenie bu-
dynków w zasobach HGSM,
Wynik na działalności finansowej 

wykazuje wartość ujemną z uwagi 
na obciążenie kosztami kredytów za-
ciąganych na kompleksowe roboty 
remontowo-dociepleniowe.

Wynik uzyskany z innej działalno-
ści niż gospodarka zasobami miesz-
kaniowymi (nieruchomościami 
mieszkalnymi) stanowi wynik brutto 
Spółdzielni i za rok 2013 wynosi 
5.853.199,07 złotych.

Dochód (w rozumieniu ustawy 
o podatku dochodowym od osób 
prawnych) uzyskany przez Spół-
dzielnie mieszkaniowe z działalno-
ści innej niż gospodarka zasobami 
mieszkaniowymi podlega opodatko-
waniu podatkiem dochodowym, 
który wynosi 19%.

Stąd wynik brutto uzyskany z po-
zostałej działalności Spółdzielni po 
opodatkowaniu stanowi wynik fi-
nansowy netto, który za 2013 r. wy-
nosi 5.657.485,07 zł i prezentowany 
jest w bilansie w pozycji „Zysk (stra-
ta) netto”, a o sposobie jego rozlicze-
nia postanowi Walne Zgromadzenie 
Członków HGSM.

W porównywalnym okresie w ro-
ku 2012 Spółdzielnia osiągnęła na 
pozostałej działalności Spółdzielni 
następujący wynik:
 Lokale użytkowe i najem części 

wspólnych: 297.209,32 zł
 Sprzedaż usług: 233.877,37 zł
 Działalność Kulturalno-Oświato-

wa: -90.402,95 zł

W budynkach przy ul. Bronisławy 17, 17A-B wykonano opaskę 
izolacyjną. Foto archiwum „NO”
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Tabela nr 5. Zestawienie nieruchomości wraz z wykonanymi zadaniami, 
 na które zaciągnięto kredyty w 2013 r.

Lp. Lokalizacja Kwota zaciągniętego kredytu w zł
Budowa instalacji C.O. wraz z wymiennikiem

1. 18. Sierpnia 1-1A 238.166,81
Budowa sieci wysokich parametrów z wymiennikiem,  

wykonanie remontu pomieszczenia na wymiennik
1. Józefa Grzegorzka 18A-D 136.383,34
2. gen. Henryka Le Ronda 16D-F 109.120,66
3. J. Grzegorzka 14A-D 137.248,80
4. Strzelców Bytomskich 21A-E 938.680,00
5. Strzelców Bytomskich 23A-E 108.264,85

Częściowe sfinansowanie termomodernizacji budynku
1. Fryderyka Szopena 26, 26A-B 738.020,37

Docieplenie budynków wraz z robotami towarzyszącymi
1. Błękitna 8 52.905,47
2. Dobra 17 83.183,44
3. Jasna 17 109.587,69
4. Jasna 19 98.377,78
5. Przedwiośnia 2, 4, 6 141.764,35
6. Przedwiośnia 8, 10 151.985,10
7. Widok 14 79.156,65
8. Widok 29 324.000,00
9. Widok 31 329.400,00
Montaż wymiennika, budowa przyłącza wysokich parametrów, rozbiórka budynku wymiennikowi, 

wykonanie robót dodatkowych
1. Grodowa 30A-C 156.476,44

Termomodernizacja budynku
1. 18. Sierpnia 1-1A 321.761,16
2. Józefa Grzegorzka 14A-D 1.594.773,11
3. Gustawa Morcinka 3, 3A 366.665,25
4. Przedwiośnia 8A, 10A 787.983,47
5. Fryderyka Szopena 28A-B 676.436,40

Termomodernizacja budynku wraz z wymianą instalacji C.O., malowanie klatki schodowej,  
wykonanie robót dodatkowych

1. Dobra 14 399.863,31
2. Błękitna 10 486.280,03
3. Błękitna 12 481.942,75
4. Błękitna 6 483.504,59
5. Dobra 10 419.775,47
6. Dobra 12 87.687,34
7. Widok 27 475.179,61
8. Widok 35 436.664,92
9. Widok 37 508.751,62

Termomodernizacja budynku z rozbiórką wymiennikowi
i robotami dodatkowymi

1. Grodowa 26A-D 518.083,40
Termomodernizacja budynku, wykonanie prac dodatkowych

1. Bednarska 35A-C 635.619,14
2. Bronisławy 17, 17A-B 192.525,12
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 Pozostała działalność operacyjna: 
2.426.203,29 zł
 Operacje finansowe: 125.216,82 zł
 Zdarzenia nadzwyczajne: 0,00 zł
 Podatek dochodowy: 

-201.288,00 zł
i uzyskała, w tym też roku wynik fi-

nansowy netto o wartości 
2.790.815,85 zł.

Przyjęte w planie gospodarczym na 
rok 2013 stawki opłaty eksploatacyj-
nej i na fundusz remontowy umożli-
wiły utrzymanie nieruchomości będą-
cych własnością lub współwłasnością 
Spółdzielni w stanie niepogorszonym. 
Jednak nie w pełni pozwoliły na zrów-
noważenie przychodów i kosztów 
oraz na zaspokojenie potrzeb tech-
nicznych wszystkich zarządzanych 
przez Spółdzielnię nieruchomości.

Stawki opłaty eksploatacyjnej były 
zróżnicowane dla poszczególnych 
nieruchomości i kształtowały się na 
poziomie od 2,09 zł/m2 do 4,72 zł/
m2. Stawka funduszu remontowego 
wynosiła od 1,00 zł/m2 do 5,80 zł/m2.

W tabeli nr 4, str. 19, przedstawio-
no planowane i wykonane koszty ro-
dzajowe Spółdzielni w roku 2013.

Poziom kosztów rodzajowych 
ukształtował się na poziomie 96,4% 
wartości planowanych.

W 2013 r. Spółdzielnia zaciągnęła 
zobowiązania w postaci kredytów 

bankowych w PKO BP SA w kwocie 
15.315.548,13 zł na sfinansowanie 
kosztów remontów z przeznacze-
niem na:

Kredyty (zgodnie z zawartymi 
w 2013 r. umowami) zostały udzie-
lone na 20 lat, prowizja wyniosła 1% 
kredytu, a oprocentowanie zmienne, 
oparte o stawkę WIBOR 3M, zamyka 
się w przedział 4,95-5,01 %.

Nieruchomości, na które zacią-
gnięto kredyty prezentujemy w ta-
beli nr 5, str. 21.

Zobowiązania z tytułu kredytów 
i pożyczek zaciągniętych do końca ro-
ku 2013 wyceniono na dzień bilanso-
wy w wysokości skorygowanej ceny 
nabycia, zgodnie z „Ustawą o rachun-
kowości” oraz Rozporządzeniem Mini-
stra Finansów w sprawie szczegóło-
wych zasad uznawania, metod wyce-
ny, zakresu ujawniania i sposobu pre-
zentacji instrumentów finansowych.
Wartość tych zobowiązań wyszcze-
gólniono w tabeli nr 6, str. 23.

Podsumowując, na koniec 2013 r. 
Spółdzielnia posiadała zobowiązania 
z tytułu kredytów bankowych i po-
życzek w łącznej kwocie 
25.151.703,63 zł, w tym:

- pożyczki z WFOŚiGW 
– 1.252.096,23 zł

- kredyty bankowe w PKO BP 
– 23.899.607,40 zł

FUNDUSZE WŁASNE
SPóŁDZIELNI

stan na 31. 12. 2013 r.
1. Fundusz udziałowy 

– 86.650,00 zł
2. Fundusz zasobów mieszka-

niowych – 24.355.085,13 zł
3. Fundusz zasobowy 

– 723.933,58 zł
4. Fundusz wkładów budowla-

nych – 7.276.560,56 zł
5. Fundusz wkładów mieszka-

niowych – 284.002,70 zł
Razem: 32.726.231,97 zł

W wykresie nr 7, str. 15, przedsta-
wiamy kształtowanie się łącznej 
wartości funduszy HGSM w latach  
2010-2013.

Obniżenie wielkości funduszy na 
przestrzeni lat 2010-2013 wynika 
z ustanawiania i przenoszenia prawa 
odrębnej własności lokali mieszkal-
nych na rzecz osób uprawnionych, 
zgodnie z postanowieniami ustawy 
o Spółdzielniach mieszkaniowych.

Czynnikiem ryzyka wpływającym 
na działalność Spółdzielni w najbliż-
szych okresach staje się pogorszenie 
sytuacji ekonomiczno-finansowej na 
rynkach światowych i w Polsce, które 
niekorzystnie wpływa na dochody 
rodzin zamieszkujących w zasobach 
Spółdzielni. W konsekwencji zagro-
żony może być dotychczasowy 100 % 

Lp. Lokalizacja Kwota zaciągniętego kredytu w zł

3. gen. Józefa Hallera 30E-H 577.938,94
4. Strzelców Bytomskich 21A-E 248.981,55
5. Gabriela Narutowicza 9-9A 119.984,98

Wykonanie wewnętrznej instalacji C.O. oraz docieplenie wraz z robotami towarzyszącymi
1. 18. Sierpnia 8-12A 309.080,75
2. Janusza Korczaka 29-31 14.180,03
3. J. Korczaka 33-35 51.220,15
4. J. Korczaka 40-44 69.617,25
Wymiana instalacji C.O. z budową przyłącza wysokich parametrów, malowanie klatek schodowych, 

wykonanie robót dodatkowych
1. Gabriela Narutowicza 9-9A 290.926,94

Wymiana instalacji C.O., budowa nowego przyłącza sieci parametrów, wykonanie robót dodatkowych
1. Grodowa 26A-D 692.399,10

Wymiana wymiennika, pionów i poziomów wod.-kan., malowanie klatek schodowych,  
wykonanie prac dodatkowych

1. gen. Józefa Hallera 30E-H 135.000,00
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Tabela nr 6. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2009-2013.

Lp. Lokalizacja
Pożyczki WFOŚ zaciągnięte 

w latach 2009-2013
Zobowiązanie na dzień 

bilansowy, tj na 31. 12. 2013 r.

1. Gabriela Narutowicza 3-7A 1.076.151,00 645.687,00

2. 18. Sierpnia 2-6A 991.000,00 597.505,07

3. Widok 33 213.700,00 8.904,16

Razem pożyczki: 2.280.851,00 1.252.096,23

Lp. Lokalizacja
Kredyty PKO zaciągnięte 

w latach 2009-2013
Zobowiązanie na dzień 

bilansowy, tj. na 31. 12. 2013 r.

1. 18. Sierpnia 1-1A 559.927,97 549.950,19

2. 18. Sierpnia 2-6A 1.041.483,84 846.524,74

3. 18. Sierpnia 8-12A 3.219.542,20 2.619.889,32

4. Bednarska 35 A-C 635.619,14 627.291,82

5. Błękitna 10 486.280,03 479.337,36

6. Błękitna 12 481.942,75 474.666,91

7. Błękitna 6 483.504,59 476.201,17

8. Błękitna 8 445.461,05 391.190,56

9. Bronisławy 17A-B 192.525,12 187.612,84

10. Dobra 10 419.775,47 413.961,57

11. Dobra 12 87.687,34 82.726,29

12. Dobra 14 399.863,31 393.838,40

13. Dobra 15 370.059,26 322.353,50

14. Dobra 17 277.278,12 241.571,94

15. Grodowa 26A-D 1.210.482,5 1.192.065,08

16. Grodowa 30A-C 156.476,44 153.739,60

17. Józefa Grzegorzka 14A-D 1.732.021,91 1.710.259,10

18. J. Grzegorzka 18A-D 136.383,34 132.984,46

19. gen. Józefa Hallera 30E-H 712.938,94 698.944,38

20. Jasna 17 296.334,81 254.415,55

21. Jasna 19 283.532,76 244.253.02

22. Janusza Korczaka 29 – 31 616.386,42 499.665,20

23. J. Korczaka 33 – 35 611.742,53 496.183,79

24. J. Korczaka 40 – 44 808.855,43 655.943,21

25. gen. Henryka Le Ronda 16D-F 109.120,66 106.142,88

26. Gustawa Morcinka 3-3A 366.665,25 361.878,80

27. Gabriela Narutowicza 9-9A 410.911,92 399.875,78

28. Przedwiośnie 2, 4, 6 1.031.079,75 889.959,46
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współczynnik ściągalności opłat 
czynszowych.

Podejmowane jednak czynności 
windykacyjne oraz posiadane 
przez Spółdzielnię środki finanso-
we wraz z działaniami w obszarze 
pozostałej działalności gospodar-
czej, pozwolą na utrzymanie płyn-
ności finansowej.

Przewiduje się, że w najbliższych 
latach mimo występujących zagro-
żeń, sytuacja finansowa Spółdzielni 
będzie stabilna, zachowana będzie 
pełna płynność finansowa a współ-
czynnik ściągalności opłat nie ule-
gnie pogorszeniu.

Zmiany w systemie prawnym, 
umożliwiają wyodrębnienie się z za-
sobów Spółdzielni wspólnot miesz-
kaniowych.

Podkreślić należy, że powstawanie 
wspólnot nie wpływa na wielkość 
i wartość zasobów będących wła-
snością Spółdzielni, natomiast powo-
duje spadek przychodów. W takiej 

sytuacji Zarząd HGSM podejmuje 
działania zmierzające do dostosowa-
nia poziomu kosztów do uzyskiwa-
nych przychodów. Jednocześnie re-
alizowane są działania mające na ce-
lu przejęcie obowiązków zarządcy 
wspólnotami.

Przewidywany rozwój Spółdzielni 
będzie zmierzał w kierunku podno-
szenia poziomu stanu technicznego 
posiadanych zasobów i poprawy kom-
fortu zamieszkania jej członków wraz 
z poprawą jakości zarządzania zasoba-
mi. Zarząd w dalszym ciągu będzie 
kładł nacisk na rozwój komunikacji 
z właścicielami, członkami i mieszkań-
cami Spółdzielni w zakresie oczeki-
wań dotyczących prac remontowych, 
zagospodarowania terenów HGSM 
i możliwości realizacji ich inicjatyw.

W najbliższym okresie Spółdzielnia 
nie przewiduje rozpoczęcia działal-
ności inwestycyjnej związanej z bu-
dową budynków mieszkalnych. Na-
tomiast w dalszym ciągu realizowane 

są roboty budowlane związane ze 
zmianą przeznaczenia budynku 
mieszkalnego przy ul. Gliwicka 63.

Niniejsze sprawozdanie dotyczą-
ce roku 2013 przedstawia najistot-
niejsze kwestie z działalności Spół-
dzielni, które wraz z uchwałami or-
ganów, stanowią podstawę jej funk-
cjonowania.

Prowadzenie prawidłowej gospo-
darki finansowej Spółdzielni, realizo-
wanie Planów gospodarczych, rygo-
rystyczne egzekwowanie należności 
Spółdzielni ma znaczący wpływ na 
dobrą kondycję finansową Spółdziel-
ni, co zapewnia członkom HGSM 
bezpieczeństwo zamieszkiwania 
w jej zasobach.

Wszystkie przytoczone w spra-
wozdaniu dane i dokumenty znajdu-
ją się w siedzibie Spółdzielni i odpo-
wiednie organy oraz uprawnione 
osoby mogą dokonać ich analizy.

Katowice 31. 03. 2014 r.

Układ, wytłuszczenia, zdjęcia od redakcji „NO”

Lp. Lokalizacja
Kredyty PKO zaciągnięte 

w latach 2009-2013
Zobowiązanie na dzień 

bilansowy, tj. na 31. 12. 2013 r.

29. Przedwiośnie 8, 10 746.044,82 644.570,61

30. Przedwiośnie 8A, 10A 787.983,47 702.631,13

31. Strzelców Bytomskich 21A-C 1.187.661,55 1.148.837,29

32. Strzelców Bytomskich 23A-C 1.148.264,85 1.032.608,26

33. Fryderyka Szopena 26A-B 738.020,37 720.450,71

34. F. Szopena 28A-B 676.436,40 669.037,16

35. Widok 12 413.862,50 351.598,44

36. Widok 14 368.032,68 320.711,70

37. Widok 16 361.426,89 311.487,39

38. Widok 27 475.179,61 468.667,01

39. Widok 29 405.908,07 344.390,78

40. Widok 31 411.121,04 349.576,64

41. Widok 33 170.000,00 0,00

42. Widok 35 436.664,92 429.653,85

43. Widok 37 508.751,62 501.959,51

Razem kredyty: 26.419.241,64 23.899.607,40

Łącznie pożyczki i kredyty: 28.700.092,64 25.151.703,63
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Chcesz poruszyć jakieś zagadnienie o miejscu zamieszkania, osiedlu? 
Masz propozycję na dotyczącą ogółu publikację na łamach „Naszego Osiedla”?!

Napisz: nasze.osiedle@poczta.fm

U nas nie będziesz się nudzić!

 „Siódemka” zaprasza 
W Klubie „Siódemka”, wolny czas spędzać mogą nie tylko najmłodsi. Tam nieco starsi też znajdą coś dla siebie. 

Można ze znajomymi przyjść na herbatkę i pogadać.
klub OSiedlOwy HGSm „Siódemka”

osiedle ks. prof. Konstantego Michalskiego, ul. Strzelców Bytomskich 21
Zaprasza: w pn., śr., pt.

od 1500 do 1900

i oferuje: gry planszowe, zabawy zręcznościowe, kredkowanie, malowanie na szkle, konkursy, rzeźbę w modelinie.

działo się...
W marcu br. odbył się turniej szachowy z udziałem 

ponad 20 uczestników. Dzieciaki wykazały się dobrą 
znajomością gry, a niektóre partie były bardzo zaciekłe 
– zdjęcia patrz str. 15.

dziać się będzie…
Na maj zaplanowano kolejną edycję „Pikniku Wio-

sennego w Ośrodku Padok” w Janowie (jazda konno, 

grill, gry i zabawy). Przewidywany termin 23 lub 24 maja.
Z kolei w czerwcu tradycyjnie odbędzie się Podwór-

kowy Turniej Piłki Nożnej dla dzieci ze szkół podsta-
wowych. Miejsce rozgrywek – boisko przy Szkole Pod-
stawowej nr 53 w Nikiszowcu. Wstępny termin ustalo-
no na 21. czerwca.

Później to już czas na kanikułę, czyli akcja… 
„Lato w mieście”.

Szczegóły wszystkich planowanych atrakcji w klubie i na afiszach. Zapraszamy do udziału.

Masz finansowe problemy  
– pamiętaj o dodatku mieszkaniowym

Posiadającym problemy finan-
sowe przypominamy o możli-
wości ubiegania się o finansową 
pomoc państwa. Problemy nie zni-
kają jak za dotknięciem czarodziej-
skiej różdżki i dlatego starajmy się 
najszybciej jak to możliwe pomóc 
sobie, występując np. o dodatek 
mieszkaniowy.

Ustawa z 21 czerwca 2001 r. 
(Dz.U. nr 71 poz. 734 z póź. zm.) 
w art. 31 ust. 1 określa dochód, dają-
cy podstawę do przyznania dodatku 
mieszkaniowego. Za podstawę 
przyjmuje się kwotę najniższej eme-
rytury. Od 1. 03. 2014 r. wynosi ona 
844,45 zł. Dodatek przysługuje oso-
bom, których średni miesięczny DO-
CHÓD BRUTTO (z podatkiem) na 
jednego członka gospodarstwa do-
mowego w okresie 3 miesięcy po-
przedzających datę złożenia wnio-
sku o przyznanie świadczenia nie 
przekracza:

- w gospodarstwie jednoosobo-
wym 175% kwoty najniższej emery-
tury, tj. 1.477,79 zł,

- w gospodarstwie wieloosobo-
wym 125% kwoty najniższej emery-
tury, czyli 1.055,56 zł. 

Kwota brutto to kwota bez 
składki: - emerytalnej, rentowej, 
chorobowej.

Dodatek przyznawany jest na nor-
matywną powierzchnię mieszkanio-
wą, a do dochodu gospodarstwa do-
mowego wlicza się, dochody brutto 
wszystkich zamieszkałych w danym 
gospodarstwie. 

Do dochodu nie wlicza się m.in. 
świadczeń pomocy materialnej dla 
uczniów, dodatków dla sierot zupeł-
nych, jednorazowych zapomóg z tytu-
łu urodzenia dziecka, dodatku z tytułu 
urodzenia dziecka, pomocy w zakresie 
dożywiania, zasiłków oraz dodatków 
pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych 
i jednorazowych świadczeń pienięż-
nych i świadczeń w naturze z pomocy 
społecznej, dodatku mieszkaniowego.

Dodatek może nie być przyznany, 
w przypadku, gdy w wyniku prze-
prowadzenia wywiadu środowisko-
wego zostanie ustalone, że występu-

je rażąca dysproporcja pomiędzy ni-
skimi dochodami wykazanymi w de-
klaracji a faktycznym stanem mająt-
kowym wnioskodawcy, wskazują-
cym, że jest on w stanie uiszczać wy-
datki związane z zajmowaniem loka-
lu mieszkalnego (domu jednorodzin-
nego), wykorzystując własne środki 
i posiadane zasoby majątkowe lub, 
gdy faktyczna liczba wspólnie stale 
zamieszkujących i gospodarujących 
z wnioskodawcą jest mniejsza niż 
wykazana w deklaracji.

Szczegółowe informacje o wszel-
kich kryteriach przyznawania dodat-
ku zainteresowani uzyskają w:

Mysłowiczanie w UM przy 
ul. Powstańców 1, a katowicza-
nie we właściwym dla miejsca za-
mieszkania Terenowym Punkcie 
Pomocy Społecznej. Wykaz TPPS 
w osiedlowych Administracjach.

PAMIĘTAJMy: dodatek przyzna-
wany jest od 1. dnia miesiąca nastę-
pującego po miesiącu, w którym zło-
żyliśmy wniosek, tj. jeżeli wniosek 
złożymy np. do końca maja, to po je-
go pozytywnym rozpatrzeniu przy-
znane świadczenie otrzymamy od 
1 czerwca.  pes
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Lp. Lokalizacja
Zakres prac

do wykonania

ADMINISTRACJA AD1

1 Bednarska 35A-C
Malowanie klatek z remon-
tem instalacji elektrycznej

2
Józefa Grzegorzka 

14A-D

Wymiana przyłączy kanali-
zacji sanitarnej, deszczo-
wej oraz przyłącza wody.

3
Józefa Grzegorzka 

18A-D

a) Termomodernizacja bu-
dynku z robotami towa-
rzyszącymi,
b) Wymiana przyłączy ka-
nalizacji sanitarnej, deszczo-
wej oraz przyłącza wody.

4
gen. Józefa Hallera 

30E-H

a) Wymiana instalacji 
wodno-kanal izacyjnej 
i cyrkulacji, piony i pozio-
my w piwnicy, z wymianą 
przyłączy,
b) malowanie klatek z re-
montem instalacji elek-
trycznej.

5
Strzelców

Bytomskich 21A-E

a) Wymiana przyłączy kana-
lizacji sanitarnej, deszczo-
wej oraz przyłącza wody,
b) remont schodów ze-
wnętrznych, chodników.

6
Fryderyka Szopena 

26, 26A, 26B

Remont schodów, chodni-
ków z robotami towarzy-
szącymi.

7 Ratuszowa 1
Docieplenie budynku z ro-
botami towarzyszącymi.

8
Strzelców

Bytomskich 23A-C
Wymiana przyłącza wody 
z robotami towarzyszącymi.

9
Ludwika  

Zamenhoffa 22-26 
Docieplenie budynku z ro-
botami towarzyszącymi.

10
Józefy  

Kantorówny 12-16

Wykonanie dokumentacji 
na docieplenie budynku 
oraz wykonania instalacji 
c.o. z wymiennikiem.

11 11. Listopada 9

Wykonanie dokumentacji na 
wykonanie docieplenia bu-
dynku oraz wymiany instala-
cji c.o. z wymiennikiem.

Lp. Lokalizacja
Zakres prac

do wykonania

12 Deszczowa 10 i 12 

a) Wykonanie dokumenta-
cji na wykonanie docie-
plenia budynku,
b) wykonanie docieplenia 
ścian fundamentowych 
z wymianą przykanalików 
instalacji deszczowej i sa-
nitarnej.

13 Wiosny Ludów 21 

Wykonanie dokumentacji 
na wykonanie docieplenia 
budynku.
Docieplenie budynku.

14
gen. Józefa Hallera 

64A-B

Docieplenie budynku 
z robotami towarzyszący-
mi wraz z wykonaniem 
przyłącza gazu i instalacją 
w mieszkaniach.

ADMINISTRACJA AD2

15
Zielonogórska

5, 7, 9, 11
a) Remont balkonów.

16 Widok 27

a) Wymiana przyłącza ka-
nalizacji sanitarnej i desz-
czowej,
b) malowanie klatki z re-
montem instalacji elek-
trycznej.

17 Widok 35

a) Wymiana przyłącza ka-
nalizacji sanitarnej i desz-
czowej,
b) malowanie klatki z re-
montem instalacji elek-
trycznej.

18 Widok 37
a) Wymiana przyłącza ka-
nalizacji sanitarnej i desz-
czowej,

19 Dobra 8

a) Wymiana przyłącza ka-
nalizacji sanitarnej i desz-
czowej,
b) malowanie klatki z re-
montem instalacji elek-
trycznej,
c) wymiana instalacji c.o. 

PROJEKT PLANU REMONTOWEGO NA ROK 2014
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Lp. Lokalizacja
Zakres prac

do wykonania

20 Dobra 10

a) Wymiana przyłącza ka-
nalizacji sanitarnej i desz-
czowej,
b) malowanie klatki z re-
montem instalacji elek-
trycznej.

21 Dobra 12 

a) Wymiana przyłącza ka-
nalizacji sanitarnej i desz-
czowej,
b) malowanie klatki z re-
montem instalacji elek-
trycznej.

22 Dobra 14
Malowanie klatki z remon-
tem instalacji elektrycz-
nej.

23 Błękitna 6
Malowanie klatki z remon-
tem instalacji elektrycz-
nej. 

24 Błękitna 10
Malowanie klatki z remon-
tem instalacji elektrycz-
nej.

25 Błękitna 12
Malowanie klatki z remon-
tem instalacji elektrycz-
nej.

26 18. Sierpnia 1, 1A
Wymiana przyłączy kanali-
zacji deszczowej.

27
Gabriela  

Narutowicza 9, 9A

a) Wymiana przyłączy ka-
nalizacji deszczowej,
b) malowanie klatek z re-
montem instalacji elek-
trycznej.

28
18. Sierpnia 2-6A; 
8-12A; 3-3A; 5-5A; 

7-7A, 

Wymiana instalacji sanitar-
nej oraz deszczowej 
– główny kolektor.

29 18. Sierpnia 3-3A

a) Docieplenie budynku
b) wymiana instalacji c.o.
c) wykonanie nowego 
przyłącza wysokich para-
metrów,
d)demontaż wymiennika 
z montażem nowego wy-
miennika ciepła,
e) wymiana przykanali-
ków instalacji deszczo-
wej. 

Lp. Lokalizacja
Zakres prac

do wykonania

30 18. Sierpnia 5-5A

a) Docieplenie budynku
b) wymiana instalacji c.o.
c) wykonanie nowego 
przyłącza wysokich para-
metrów,
d) montaż nowego wy-
miennika ciepła,
e) wymiana przykanali-
ków instalacji deszczowej.

31 18. Sierpnia 7-7A

a) Docieplenie budynku
b) wymiana instalacji c.o.
c) wykonanie nowego 
przyłącza wysokich para-
metrów,
d) montaż nowego wy-
miennika ciepła,
e) wymiana przykanali-
ków instalacji deszczowej. 

32 Lipowa 1-3,

Wykonanie dokumentacji 
na docieplenie budynku 
wraz z wykonaniem insta-
lacji c.o.

33 Lipowa 5-7

Wykonanie dokumentacji 
na docieplenie budynku 
wraz z wykonaniem insta-
lacji c.o.

34 Widok 10A 

Docieplenie budynku 
wraz z wymianą instalacji 
c.o.,instalacji deszczowej 
i sanitarnej- przykanaliki 
oraz z opracowaniem do-
kumentacji projektowej. 

35 Widok 10

Docieplenie budynku 
wraz z wymianą instalacji 
c.o.,instalacji deszczowej 
i sanitarnej - przykanaliki 
oraz z opracowaniem do-
kumentacji projektowej.

36
Bronisławy
17, 17A, 17B

Wymiana instalacji desz-
czowej i sanitarnej przyka-
naliki.

ADMINISTRACJA AD3

38 Grodowa 26A-26D

Wymiana instalacji wodno 
– kanalizacyjnej – piony 
i poziomy, z wymianą 
przyłączy kanalizacji desz-
czowej, malowanie klatek 
z remontem instalacji 
elektrycznej. 



Remonty 2014

ul. Józefa Grzegorzka 18 A-D

ul. Ratuszowa 1

Mysłowice, ul. Fryderyka Szopena 26, 26A, 26b

ul. Bednarska 35A-C

ul. Strzelców Bytomskich 21A-F
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