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Mandatami wyrażana jest wola spółdzielców

Wybory prezydenckie 2015
10. maja wybierać będziemy Prezydenta Rzeczpospolitej. O urząd głowy państwa  

ubiega się 11 osób, bo tyle zostało zarejestrowanych. Głosowanie odbędzie się od 700 do 2100.

Idź wybrać swojego kandydata!

WZCz jest najwyższą statutową 
władzą Spółdzielni i rządzi się ściśle 
określonymi w Statucie HGSM pro-
cedurami. Uczestniczący w nim zo-
bowiązani są ściśle się im podpo-
rządkować. Muszą też przebrnąć 
– pod rygorem unieważnienia Wal-
nego – przez część proceduralną 
i realizować tylko to, co ujęto w przy-
jętym 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 minione-
go roku. By świadomie i meryto-
rycznie uczestniczyć w Walnym 
Zgromadzeniu i podejmować odpo-
wiedzialne i wiążące decyzje, nale-
ży samodzielnie zaznajomić się 
z materiałami, jakie będą przedmio-
tem obrad. W celu ułatwienia zapo-
znania się ze źródłowymi dokumen-

tami, w bieżącym wydaniu „NO” 
publikujemy praktycznie wszyst-
kie. Ich komplet wyłożono do wglą-
du 7 maja br. – czytaj str. 2, gdzie 
publikujemy też Porządek obrad. 
Na stronach bieżącego „NO” wyda-
nia publikujemy zdjęcia z niektó-
rych zrealizowanych w 2014 robót 
i prezentujemy fotografie niektó-
rych obiektów, zadań zaplanowa-
nych do realizacji w tegorocznym 
Planie remontów.

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

21. 05. br. 21. 05. br.

P r z e d  n a m i
kolejne Walne Zgromadzenie Członków Hutniczo-Górniczej  
 Spółdzielni Mieszkaniowej. Od jego przeprowadzenia dzieli nas kil-
kanaście dni. Tegoroczne Walne odbędzie 21. maja br. o 1600 trady-
cyjnie już w Górnośląskim Centrum Kultury im. Krystyny  
Bochenek w Katowicach, Plac Sejmu Śląskiego 2. 
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Od 7 maja materiały WZCz HGSM wyłożone do wglądu
Zarząd Hutniczo-Górniczej Spół-

dzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że:
- Sprawozdanie z działalności Rady 

Nadzorczej Spółdzielni w roku 2014,
- Sprawozdanie finansowe Spół-

dzielni za rok 2014,
- Sprawozdanie z działalności Za-

rządu HGSM w roku 2014
oraz Projekty Uchwał objęte po-

rządkiem obrad zebrania wyłożono 
do wglądu z dniem 7. 05. 2015 r. 
Materiały dostępne są w godz. od 

900 do 1330 w siedzibie Spółdzielni, 
II piętro pokój nr 19, Sekcja Orga-
nizacyjno-prawna – podstawa 
prawna § 78 ust. 3, Statutu HGSM 
w związku z Art. 89 § 1 ustawy Prawo 
spółdzielcze z 16 września 1982 r. 
Dz. U. 03.188.1848 z póź. zm.

Jednocześnie Zarząd HGSM infor-
muje, że Członkowi Spółdzielni przy-
sługuje prawo do zapoznania się 
z ww. dokumentami – podstawa 
prawna § 21 ust. 10 Statutu HGSM.

Porządek obrad 
Walnego Zgromadzenia Członków HGSM

w dniu 21. 05. 2015 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 Nadzor-
czej Spółdzielni w roku 2014. 

8. Podjęcie uchwały o przyjęciu i zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego 
Spółdzielni sporządzonego na dzień 31. 12. 2014 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego Spółdzielni 
za rok 2014.

10. Podjęcie uchwały o przyjęciu Sprawozdania z działalności Zarządu 
HGSM w roku 2014.

11. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu HGSM.

12. Podjęcie uchwały o przyjęciu Sprawozdania z działalności Stałej Komisji 
Statutowej HGSM w roku 2014.

13. Podjęcie uchwały o przyjęciu informacji nt. przeprowadzonej Lustracji 
pełnej HGSM za lata 2011, 2012, 2013, 2014

14. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań 
zaciąganych przez HGSM.

15. Podjęcie uchwały dotyczącej ustanawiania prawa odrębnej własności lo-
kali mieszkalnych i ich sprzedaży na rzecz najemców wg zapisów § 87 Sta-
tutu HGSM

16. Podjęcie uchwały o sprzedaży lokalu użytkowego nr 1 przy Plac Wyzwo-
lenia 9 w Katowicach.

17. Zakończenie zebrania. 
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Sprawozdanie  
rady nadzorczej Hutniczo-Górniczej Spółdzielni 

MieSzkaniowej z działalności za rok 2014
Szanowni Członkowie Spółdzielni,

Rada Nadzorcza Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Miesz-
kaniowej przedstawia sprawozdanie ze swojej działalno-
ści za rok 2014.

Podstawą prawną działalności Rady Nadzorczej były 
następujące akty prawne:
- Ustawa o spółdzielniach 

mieszkaniowych z dnia 
15. 12. 2000 r. z późn. zm.,

- Ustawa Prawo spółdziel-
cze z dnia 16. 09. 1982 r. 
z późn. zm.,

- Statut Spółdzielni.
Rada Nadzorcza HGSM, 

stosownie do artykułu 44 
ustawy „Prawo spółdziel-
cze” oraz § 27 Statutu HGSM, 
sprawowała w roku spra-
wozdawczym funkcje kon-
troli oraz nadzoru nad cało-
kształtem działalności Spół-
dzielni.

W roku 2014 upływała kadencja dotychczas urzędują-
cej Rady Nadzorczej, która do dnia Walnego Zgromadze-
nia, tj. do 22. 05. 2014 r. działała w składzie 7 osobo-
wym:
- Cecylia Gasz-Płońska – Przewodnicząca Rady Nad-

zorczej,
- Mirosław Smuda – z-ca Przewodniczącej Rady Nad-

zorczej,
- Aleksandra Podsiadło – Sekretarz RN,
- Adam Szkuta – Członek,
- Joanna Lipa – Członek,
- Mirosław Waszkowiak – Członek,
- Dariusz Ślęzak – Członek.

Podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 22. 05. 2014 
r. Członkowie spółdzielni dokonali wyboru 7 Członków 
Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

W dniu 28. 05. 2014 r. Rada ukonstytuowała się i dzia-
ła w składzie:
- Cecylia Gasz-Płońska – Przewodnicząca Rady Nad-

zorczej,
- Damian Chmura – z-ca Przewodniczącej Rady Nad-

zorczej,
- Dariusz Ślęzak – Sekretarz RN,
- Adam Szkuta – Członek,
- Joanna Lipa – Członek,
- Tadeusz Moryl – Członek,
- Mirosław Smuda – 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, zgła-
szanych przez Członków 
Spółdzielni lub Zarząd.

Celem pracy Zespołów by-
ło szczegółowe zapoznawa-
nie się z dokumentami źró-
dłowymi wpływającymi do 
Rady, uzyskiwanie dodatko-
wych wyjaśnień od kompe-
tentnych pracowników 
Spółdzielni oraz wypracowy-
wanie opinii i jej prezentacja 
na forum Rady Nadzorczej. 

Praca Rady Nadzorczej 
przebiegała zgodnie 
z uchwalonym ramowym 
Planem Pracy Rady na 2014 

rok, poszerzanym i uzupełnianym o sprawy wpływające 
do Rady oraz wynikające z potrzeb bieżących.

Rozpatrywanie spraw, zależnie od ich specyfiki koń-
czyło się podjęciem uchwał bądź zapisem w protokole 
w formie zalecenia lub wniosku. 

W roku 2014 najbardziej priorytetowymi zagadnienia-
mi, którym Rada poświęciła najwięcej uwagi i czasu, były:
 Sytuacja ekonomiczna, a w szczególności bieżące mo-

nitorowanie działalności HGSM w zakresie windykacji 
należności wraz z analizą osiąganych przez Spółdziel-
nię wyników finansowych oraz płynność finansowa,
 Realizacja Planu remontowego oraz planu remontów 

bieżących.
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 zadłużenia 
mieszkańców oraz o efektach podejmowanych czynno-
ści windykacyjnych należności czynszowych wobec na-
jemców lokali mieszkalnych i użytkowych, jak również 
o bieżącej działalności Spółdzielni.

W ramach funkcji nadzoru Rada Nadzorcza
w okresie 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,

Cecylia Gasz-Płońska sprawozdaje
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•  przestrzegania i funkcjonowania obowiązujących 
w Spółdzielni Regulaminów oraz ich dostosowywania 
do aktualnych potrzeb,

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

•  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 Nadzor-
czej,

•  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 przeprowa-

dziła następujące kontrole:
•  w zakresie procedury przeprowadzenia przetargów 

oraz udzielenia zamówień na roboty budowlane przy-
gotowane do realizacji w roku 2014;

•  w zakresie przebiegu prac remontowych objętych 
planem remontowym w roku 2014 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 go-
spodarczo-finansowym HGSM na 2014 r.
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 2014, 
•  Komisję ds. kontroli prawidłowości realizacji i roz-

liczenia wybranych ofert na realizacje zadań prze-

widzianych w planie gospodarczo-finansowym 
HGSM na rok 2014.
Celem pracy Komisji było przeprowadzenie kontroli 

związanej z przebiegiem prac remontowych objętych 
planem remontowym i planem bieżących remontów 
w roku 2014 oraz przeprowadzenie kontroli dokumen-

tacji, losowo wybranych obiektów, w których prowa-
dzone były prace.
•  Komisję ds. kontroli działalności Zarządu HGSM 

w zakresie 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 związku z upływem trzyletniego okresu od przepro-
wadzonej lustracji obejmującej lata 2008-2010, Rada 
Nadzorcza zgodnie ze Statutem HGSM (§ 83) oraz usta-
wą Prawo spółdzielcze (art. 91 § 1) skierowała do Regio-
nalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszka-
niowej wniosek o przeprowadzenie lustracji pełnej za 
lata 2011-2013. Lustracja działalności HGSM odbyła się 
w okresie od 01. 12. 2014 r. do 19. 01. 2015 r., objęła la-
ta 2011-2014 i zakończyła się przyjęciem protokołu oraz 
listem polustracyjnym od Prezesa Zarządu Regionalnego 
Związku Rewizyjnego.

Zgodnie z § 83 pkt 5 Statutu HGSM Rada Nadzorcza 
w osobnym punkcie Walnego Zgromadzenia przedsta-
wia wyniki przeprowadzonej lustracji.
W roku 2014 Rada Nadzorcza podobnie jak w latach 

poprzednich, w celu spełnienia wymogów Ustawy 

Sprawozdanie  
rady nadzorczej Hutniczo-Górniczej Spółdzielni 

MieSzkaniowej z działalności za rok 2014

Rada Nadzorcza i Zarząd HGSM - WZCz 2014
W trakcie WZCz nie brakuje 

pytań i rzetelnych odpowiedzi
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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 32 uchwały oraz przyjęto 
zalecenia i wnioski dla Zarządu.

Kontynuowane jest prowa-
dzenie dwóch odrębnych 
protokolarzy:

- jednego dotyczącego 
spraw ogólnych HGSM,

- drugiego dotyczącego 
spraw członkowskich, któ-
ry nie jest udostępniany.
Rejestr uchwał jest wspól-

ny, obejmuje wszystkie 
uchwały podjęte przez Radę 
Nadzorczą.

W uchwałach dotyczą-
cych spraw członkowskich 
nie ujawnia się danych per-
sonalnych i adresowych 
osób, których uchwała dotyczy.

Sprawy poddane pod obrady Rady Nadzorczej w roku 
sprawozdawczym obejmowały ponadto:
 Zatwierdzenie „Planu remontowego HGSM na rok 

2014”,
 Zatwierdzenie „Planu remontów bieżących HGSM na 

rok 2014”, 
 omówienie i zatwierdzenie „Sprawozdania Zarządu 

Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej z jego 
działalności w 2013 roku”,
 zapoznanie się z opinią i raportem biegłego rewiden-

ta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 
rok 2013,
 omówienie sprawozdania finansowego i wyników 

ekonomicznych HGSM za 2013 rok, 
 przyjęcie realizacji Uchwał podjętych na Walnym 

Zgromadzeniu Członków HGSM w roku 2013,
 analizowanie skarg i wniosków zgłaszanych człon-

kom Zarządu w ramach poniedziałkowych wizyt oraz 
sposobów ich załatwiania,
 akceptacja wniosków Zarządu dotyczących wpisa-

nia w ciężar odpisów aktualizujących zadłużeń ciążą-
cych na lokalach mieszkalnych. Decyzje Rady, w tym 
zakresie dotyczyły wyłącznie zadłużenia nieściągalne-
go dotyczącego lokali mieszkalnych, których dotych-
czasowi mieszkańcy zmarli, a do Spółdzielni nie zgłosi-
ły się żadne osoby z ich rodzin w stosunku, do których 
Spółdzielnia mogłaby wytoczyć postępowanie sądowe 
w celu wyegzekwowania należnych kwot,

 zatwierdzenie „Planu gospodarczo-finansowego na 
rok 2015”,
 zatwierdzenie „Planu pracy Rady Nadzorczej na rok 2015”,
 kontrola wykonywania przez Zarząd uchwał i zale-

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

sków polustracyjnych,
 kontrolę bieżącej dzia-
łalności Spółdzielni w okre-
sach kwartalnych,
 inne bieżące zagadnienia 
wynikające z kompetencji 
Rady Nadzorczej.

Przewijającym się w pracy 
Rady Nadzorczej tematem 
były sprawy dotyczące wy-
kreśleń, wykluczeń z człon-
kostwa w HGSM.

Rada rozpatrzyła sprawy, 
wobec których Zarząd po 
wyczerpaniu działań proce-
duralnych skierował wnio-

ski o wykreślenie bądź wykluczenie. Konieczność roz-
patrywania wniosków o wykluczenie z członkostwa 
w HGSM wynikała głównie z powodu zadłużenia w opła-
tach na rzecz Spółdzielni.

Rada podjęła 32 uchwały, z czego 4 dotyczyły wykre-
śleń 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, 

- 2 uchwały dotyczyły wykluczenia z członkostwa 
w HGSM w związku z nie uiszczaniem opłat za loka-
le mieszkalne.
Na koniec okresu sprawozdawczego podjętych 

6 uchwał uprawomocniło się.
Pozostałe 26 uchwał podjęte przez Radę Nadzorczą 

dotyczyły:
- spraw ekonomiczno-finansowych,
- gospodarki zasobami Spółdzielni,
- zatwierdzenia przepisów wewnętrznych HGSM, 
- innych spraw organizacyjno-samorządowych.

Rada na bieżąco uzyskiwała informacje o działaniach w naj-
bardziej istotnych dla mieszkańców i Spółdzielni kwestiach, tj.:
•  starań w celu pozyskiwania od Miasta Katowice lokali 

socjalnych dla dłużników, 
•  prowadzenia działań w celu zawierania z Urzędem 

Miasta Katowice ugod o odszkodowania za niewskaza-
nie lokali socjalnych,

Sprawozdanie  
rady nadzorczej Hutniczo-Górniczej Spółdzielni 

MieSzkaniowej z działalności za rok 2014

Kto „za”, kto „przeciw”
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Sprawozdanie 
z działalności Stałej koMiSji Statutowej HGSM 

za okreS 02. 01. 2014 r. do 31. 12. 2014 r.

Sekretarz 
(-) Ewa Cichońska 

Przewodniczący
(-) Damian Chmura

Sprawozdanie  
rady nadzorczej Hutniczo-Górniczej Spółdzielni 

MieSzkaniowej z działalności za rok 2014
•  realizacja zadań objętych planem remontowym.

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, wnio-
sków 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 2014 wy-

niosła 101,6% na co wpływ miały otrzymane odszko-
dowania z Urzędu Miasta Katowice oraz prowadzone 
przez Spółdzielnię czynności windykacyjne;

- stan środków pieniężnych wyniósł na koniec 2014 r. 
5.192.285,77 złotych i zwiększył się w stosunku do 
roku 2013 o 456.834,66 złotych;

- wysokość zobowiązań krótkoterminowych oraz dłu-
goterminowych na koniec 2014 roku wyniosła 
41.758.946,67 złotych. W stosunku do roku poprzed-
niego nastąpił wzrost zobowiązań o 6.403.155,38 zło-
tych, na co złożyły się zaciągnięte w roku 2014 kredy-
ty w PKO BP w kwocie 10.177.889,48 złotych. Spół-
dzielnia terminowo reguluje zobowiązania z tytułu za-
ciągniętych pożyczek i kredytów;

- wskaźnik płynności finansowej III stopnia wynosi 0,54;
- kondycja ekonomiczno-finansowa Spółdzielni jest sta-

bilna. 
Podsumowując przedstawione sprawozdanie, Rada 

Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Spółdzielni 
w 2014 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

Układ, wytłuszczenia, opracowanie  

graficzne, zdjęcia – redakcja „NO”

Działająca w roku 2014 Stała Ko-
misja Statutowa została powołana 
Uchwałą Zebrania Przedstawicieli 
Członków Nr 13/ZPCz/2004 z dnia 
23. 06. 2004 r., Zmiana składu Komi-
sji nastąpiła na mocy Uchwał Walne-
go Zgromadzenia Członków HGSM 
Nr 10/2010 z dnia 10. 06. 2010 r. 
oraz Nr 12/2012 z dnia 24. 05. 
2012 r. 

W roku sprawozdawczym Stała 
Komisja Statutowa pracowała w na-
stępującym składzie: 
- Damian Chmura – Przewodniczący,
- Ewa Cichońska – Sekretarz,
- Stanisław Nowak – Członek,
- Henryka Wawrosz – Członek,
- Grzegorz Niedźwiedzki – Czło-

nek Komisji.

Z ramienia Zarządu HGSM w pra-
cach Komisji brał udział Prezes Za-
rządu Adam Bomba, z ramienia Ra-
dy Nadzorczej HGSM – pełniący 
funkcję Przewodniczącego Stałej 
Komisji Statutowej Damian Chmura.

Obsługę prawną w roku sprawoz-
dawczym zapewniał radca prawny 
Maciej Krzyżaniak z Kancelarii 
Prawnej „Paragraf”.

Posiedzenia Stałej Komisji Statuto-
wej HGSM odbywały się zgodnie 
z zapisami § 50 Statutu HGSM.

Celem odbytych posiedzeń było 
zapoznanie się z obowiązującymi 
w Spółdzielni aktami prawnymi, tj. 
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 
o spółdzielniach mieszkaniowych, 
ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. 

o własności lokali oraz dokonanie 
analizy obowiązującego w HGSM 
Statutu i rozpatrzenie dokonania 
w jego zapisach zmian.

Komisja z uwagi na fakt, iż w roku 
sprawozdawczym nie były dokony-
wane istotne zmiany w aktach praw-
nych na mocy, których Spółdzielnia 
prowadzi działalność, jak również 
do Zarządu HGSM nie wpływały 
wnioski i opinie członków Spół-
dzielni dotyczące wprowadzenia 
zmian w zapisach Statutu HGSM, po-
stanowiła, iż Statut nie wymaga do-
konania i wprowadzenia zmian.

Powyższe sprawozdanie Stałej Ko-
misji Statutowej zostało zatwierdzo-
ne na posiedzeniu Komisji w dniu 
13. 04. 2015 r.

Nie bądź obojętny - za likwidowanie dewastacji 
TY  też  p łac i sz ! ! !
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I. ZaGadnIenIa ZaRZądCZe
1. Struktura zasobów 

mieszkaniowych HGSM
stan na 31. 12. 2014 r.

Własność i współwłasność 
Spółdzielni

• Budynki –  340
Własność Spółdzielni

• Lokale mieszkalne  –  3.136
• Powierzchnia użytkowa mieszkań   

– 144.708,54 m2

• Powierzchnia nieruchomości 
gruntowych będących własnością 
Spółdzielni –  842 m2

• Powierzchnia udziału Spółdziel-
ni w nieruchomościach grunto-
wych w wieczystym użytkowaniu 
–  272.426,75 m2

Lokale wyodrębnione
• Lokale mieszkalne  –  2.458
• Powierzchnia użytkowa mieszkań 

–  123.545,29 m2

• Powierzchnia udziału odrębnych 

właścicieli w nieruchomościach 
gruntowych w wieczystym użyt-
kowaniu –  148.050,25 m2

Ogółem Spółdzielnia 
zarządzała:

• Budynki –  340
• Lokale mieszkalne –  5.594
• Powierzchnia użytkowa mieszkań 

–  268.253,83 m2

Dane dotyczące własności 
Spółdzielni w budynkach 

Wspólnot Mieszkaniowych 
• Lokale mieszkalne –  125
• Powierzchnia użytkowa mieszkań 

–  7.081,29 m2

• Powierzchnia udziału Spółdziel-
ni w nieruchomościach grunto-
wych w wieczystym użytkowaniu 
–  6.781,46 m2

Wiek budynków, którymi zarządza 
Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia 
Mieszkaniowa jest bardzo zróżnico-
wany. Najstarszy budynek został wy-

budowany w 1805 roku i mieści się 
przy ul. Leśnego Potoku 15, nato-
miast najnowsze budynki powstały 
w 1988 roku i położone są w Mysło-
wicach przy ul. Fryderyka Szopena 
26, 28. Pozostałe budynki Spółdziel-
ni wybudowane zostały w latach 
1850-1980. Budynki zarządzane 
przez Spółdzielnię zlokalizowane są 
w różnych dzielnicach Katowic oraz 
w Mysłowicach.

Zróżnicowanie zasobów mieszka-
niowych oraz ich usytuowanie wy-
wołuje szereg trudności i zwiększa 
koszty zarządzania szczególnie w za-
kresie obsługi transportowej, logi-
stycznej i administracyjnej. Mimo to 
Spółdzielnia zapewnia wysoki po-
ziom obsługi zasobów mieszkanio-
wych, szczególnie w zakresie zabez-
pieczania, usuwania awarii i zgłasza-
nych usterek oraz realizacji przeglą-
dów technicznych.

Sprawozdanie z działalności zarządu Hutniczo-Górniczej  
Spółdzielni MieSzkaniowej za rok 2014

Siedzibą Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Miesz-
kaniowej jest miasto Katowice 40-853, ulica Gli-
wicka 65

Skład organów HGSM w roku sprawozdawczym:
Zarząd:

- Adam Bomba –  Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny,
- Waldemar Brzuchacz –  Członek Zarządu, Dyrektor 

ds. Eksploatacyjnych.
Rada Nadzorcza

do 21 maja 2014 r. w składzie:
- Cecylia Gasz-Płońska –  Przewodnicząca RN,
- Mirosław Smuda –  z-ca Przewodniczącej RN,
- Aleksandra Podsiadło –  Sekretarz RN,
- Dariusz Ślęzak –  Członek RN,
- Joanna Lipa –  Członek RN,
- Mirosław Waszkowiak –  Członek RN,
- Adam Szkuta –  Członek RN.

od 28 maja 2014 r. w składzie:
- Cecylia Gasz-Płońska –  Przewodnicząca RN,
- Damian Chmura –  z-ca Przewodniczącej RN,
- Dariusz Ślęzak –  Sekretarz RN,
- Mirosław Smuda –  Członek RN,
- Joanna Lipa –  Członek RN,
- Tadeusz Moryl –  Członek RN,
- Adam Szkuta –  Członek RN.

Podstawą prawną działalności Zarządu w roku 2014 
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 i Uchwały or-
ganów nadzorujących, Zarząd prowadził działalność 
oraz podejmował decyzje w celu rzetelnej, celowej i pra-
widłowej 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

III.  Ekonomiczne
1.  Sprawozdanie Finansowe
2.  Koszty w układzie rodzajowym
3.  Wykaz zobowiązań kredytowych
4.  Fundusze Spółdzielni
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Sprawozdanie z działalności zarządu Hutniczo-Górniczej  
Spółdzielni MieSzkaniowej za rok 2014

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. Józefa Lompy 9,
5. Henryka Dąbrowskiego 17,
6. Henryka Dąbrowskiego 17B,
7. Henryka Dąbrowskiego 20,
8. Henryka Dąbrowskiego 20A,
9. Henryka Dąbrowskiego 20B.
Zmiany w strukturze zasobów, 

wynikające z uchwał Walnego 
Zgromadzenia Członków

Zarząd HGSM w roku 2014, zgod-
nie z Uchwałą Nr 22/2012 podjętą 
przez Walne Zgromadzenie Człon-
ków HGSM w dniu 24. 05. 2012 r., 
dokonał sprzedaży prawa użytko-
wania wieczystego gruntu o po-
wierzchni 699,00 m2 oraz własności 
posadowionego na tym gruncie zde-
kapitalizowanego budynku stano-
wiącego odrębną nieruchomość 
o powierzchni użytkowej 388,08 m2, 
położonej w Katowicach przy ul. 
Gliwickej 91 –  na rzecz osoby fi-

zycznej (Akt Notarialny Reperto-
rium „A” Nr 15713/2014 z dnia  
01. 12. 2014 r.) za kwotę brutto 
245.000,00 zł.

Przed przystąpieniem do sprzeda-
ży nieruchomości gruntowych i bu-
dynkowych następuje ich wycena 
przez uprawnionego rzeczoznawcę 
majątkowego. Sprzedaż nierucho-
mości gruntowych i budynkowych 
dokonywana jest w formie postępo-
wania przetargowego.
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 pełni Kata-
rzyna Liszka-Włosowicz,

- Administracja Budynków 
„Baildon” AD2

Katowice, ul. Dąbrówki 4b, tel. 32 
606-17-20; 21 

Funkcję Kierownika do 30. 06. 
2014 r. pełniła Żaneta Niemiec, od 
02. 07. 2014 r. p.o. Kierownika jest 
Magdalena Klimek.

- Administracja Budynków 
„Wieczorek” AD3

Katowice, Pl. Wyzwolenia 4, tel. 
32 606-17-30; 31 

Funkcję Kierownika pełni Ma-
riusz Rogacki

Do najważniejszych obowiąz-
ków i uprawnień poszczególnych 
administracji w okresie sprawoz-
dawczym 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.
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•  Przeprowadzanie przeglądów 
i prowadzenie dokumentacji zwią-
zanej z komisjami technicznymi,

•  Samodzielne ustalanie harmono-
gramu przeglądów budynków wy-
nikających z art. 62 Prawa budow-
lanego (w tym rocznych i 5-let-
nich).

•  Prowadzenie rozmów z dłużnikami. 
•  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 Spółdziel-

ni w zakresie stosunku członko-
stwa prowadzona jest przez Zespół 
Członkowski, który prowadzi m.in. 
rejestry: 
•  Członków Spółdzielni, 
•  posiadaczy spółdzielczego wła-

snościowego prawa, 
•  posiadaczy lokatorskiego spół-

dzielczego prawa, 
•  rejestr właścicieli posiadających 

odrębną własność lokalu, 
•  rejestr ksiąg wieczystych.

Podobnie, jak w roku 2013, tak 
i w roku 2014 odbywała swoje posie-
dzenia Komisja Przetargowa, której 
prace każdorazowo są protokołowa-
ne. Komisja sporządza sprawozdania 
ze swojej działalności, które następnie 
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 po-

siedzeniach rozpatruje wnioski wno-

szone przez Kierowników poszczegól-
nych Administracji, Zespół Windyka-
cyjny i mieszkańców 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 2014 Komisja Przetargowa 

odbyła 10 posiedzeń, w trakcie któ-
rych rozpatrywała wnioski w spra-

wie przyznania lub zamiany lokali 
mieszkalnych zgodnie z „Regulami-
nem ustalania pierwszeństwa w za-
warciu umowy przyznającej prawo 
do lokalu w zasobach HGSM”. Oso-
by zainteresowane zamianą lokali 
mieszkalnych z pustostanami, dekla-
rowały wpłatę wymaganej kaucji 

mieszkaniowej, spłatę zadłużenia 
czynszowego jak również zdanie do 
dyspozycji HGSM obecnie zajmowa-
nego lokalu mieszkalnego, a także 
wykonanie we własnym zakresie 

i na własny koszt remontu. Ponadto, 
Komisja przetargowa przeprowadzi-
ła 9 postępowań przetargowych, 
w wyniku których zostało sprzeda-
nych na prawach odrębnej własno-
ści 45 pustostanów. W roku spra-
wozdawczym zawarte zostały 42 
umowy notarialne. Z uwagi na złożo-
ne przez biorących udział w postę-
powaniach przetargowych w 2014 
roku, wnioski w sprawie prolongaty 
terminu wpłaty wylicytowanej na-
leżności 3 umowy zostały zawarte 
w 2015 r. W okresie objętym niniej-

Tabela nr 1. Wysokość wkładów w latach 2011-2014

Lp. Stan na:
Wkład budowlany

(w zł)
Wkład mieszkaniowy

(w zł)

1 31. 12. 2011 r. 7.861.834,29 320.180,10

2 31. 12. 2012 r. 7.741.579,27 292.290,10

3 31. 12. 2013 r. 7.276.560,56 284.002,70

4 31. 12. 2014 r. 7.189.009,03 275.002,70

ul. Widok 10 – docieplono budynek i wymieniono instalację c.o.
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szym sprawozdaniem Komisja zaopi-
niowała przyznanie 21 pustosta-
nów na zasadzie umowy o najem lo-
kalu mieszkalnego i zawarto 21 
umów o najem lokalu mieszkalnego, 
w tym: 3 umowy w związku z zamia-
ną mieszkań na pustostan, 10 umów 
z osobami z budynków przeznaczo-

nych do wyburzenia, 5 umów najmu 
z osobami ubiegającymi się o przy-
znanie mieszkania w trybie bezprze-
targowym oraz 3 umowy najmu 
z z osobami ubiegającymi się o przy-
znanie mieszkania celem przyłącze-
nia do obecnie zajmowanego lokalu 
mieszkalnego. 

W efekcie pracy Komisji, Spół-
dzielnia uzyskała:
- wpływy z tytułu wniesionych 

kaucji mieszkaniowych w kwo-
cie 71.438,31 zł,

- wpływy z tytułu rejestracji i wy-
dania umowy najmu w kwocie 
4.850,00 zł,

- wpływy z tytułu kosztów zamia-
ny w kwocie 300,00 zł,

- wpływy z tytułu zakupu miesz-
kania (wylicytowana war-
tość rynkowa lokalu) w kwocie 
3.505.668,00 zł.
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 2014 HGSM rozpoczęła re-
alizację wniosków dotyczących usta-
nowienia prawa odrębnej lokali 
mieszkalnych i ich sprzedaż na rzecz 
dotychczasowych najemców wg za-

sad określonych w § 87 Statutu 
HGSM przy zastosowaniu bonifikat 
z tytułu przepracowanych lat w za-
kładzie przekazującym swe zasoby 
na rzecz Hutniczo Górniczej Spół-
dzielni Mieszkaniowej lub z tytułu 
lat zamieszkania w lokalu.

W tym zakresie w roku 2014 Spół-
dzielnia zawarła 36 aktów nota-
rialnych, w tym: 22 umowy ustano-
wienia odrębnej własności lokali 
i ich sprzedaży na rzecz najemców, 
14 umów o ustanowienie i przenie-
sienie prawa odrębnej własności lo-
kali na rzecz Członków posiadają-
cych spółdzielcze własnościowe 
prawa do lokali mieszkalnych.

Środki pieniężne, jakie Spółdziel-
nia uzyskała z tytułu przekształceń 
na rzecz dotychczasowych najem-
ców wynoszą 414.160,00 zł.

Ponadto, w roku 2014 na podsta-
wie wyroków sadowych o zobowią-
zanie do złożenia oświadczenia woli, 
zostały ustanowione prawa odręb-
nej własności lokali mieszkalnych na 
rzecz 3 najemców. 

W roku 2014 Spółdzielnia za-
warła 83 umowy ustanawiając na 
rzecz członków i najemców, prawa 
odrębnej własności. Łącznie na 
dzień 31. 12. 2014 r. ustanowiono 
odrębną własność dla 2.878 lokali. 

W roku 2014 w poczet człon-
ków Spółdzielni w sumie przyję-
to 15 osób w związku z nabyciem 
w drodze kupna, darowizny lub 
spadku spółdzielczego prawa do lo-
kalu lub w związku z nabyciem 
w drodze przetargu prawa odrębnej 
własności do lokalu mieszkalnego,

W roku 2014 z rejestru człon-
ków (patrz wykres nr 1 str. 16) 
skreślono 68 osób, w tym:
a)  59 osób –  w związku ze zgonem, 

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

b)  6 osób –  w związku z wykreśle-
niem z członkostwa, 

c)  3 osoby –  w związku z wyklu-
czeniem z członkostwa.
Na dzień 31. 12. 2014 r. Spół-

dzielnia liczyła 1.290 członków, któ-
rzy wnieśli 1.656 udziałów o łącznej 
wartość 82.800,00 zł. 

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 rów-
nież fakt, iż osobom, które zrzekły się 
członkostwa w HGSM, w związku z do-
konaniem darowizny, sprzedaży, zamia-
ny, jak również spadkobiercom oraz 
członkom wycofującym część wniesio-
nych udziałów, zgodnie z § 7 ust. 3 Sta-
tutu HGSM, udziały zwracane są po za-
kończeniu roku bilansowego i zatwier-
dzeniu sprawozdania finansowego.

Wykres nr 2, str. 16 przedstawia 
kształtowanie się liczby udziałów 
w latach 2011-2014.

W związku z przekształcaniem 
spółdzielczych praw do lokali miesz-
kalnych i ustanawianiem odrębnej 
własności na koniec roku 2014 
wartość wkładów budowlanych 

ul. Strzelców Bytomskich 21 A-E – nowy chodnik



Nasze Osiedle 11

nr 1 /maj 2015

Sprawozdanie z działalności zarządu Hutniczo-Górniczej  
Spółdzielni MieSzkaniowej za rok 2014

wyniosła 7.189.009,03 zł, wkładów 
mieszkaniowych 275.002,70 zł.

Wysokość wkładów w latach 
2011-2014 przedstawia tabela nr 1.

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 dnia 
16. 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 2014 skierowa-
ła do sądu 309 pozwów dotyczą-
cych zapłaty należności pieniężnych 
oraz eksmisji. 

Liczba spraw skierowanych do 
Sądu w roku 2014, z podziałem na 
poszczególne kategorie, przedstawia 
się następująco:

a) o eksmisję –  57,
b) o zapłatę –  252.

Z chwilą uzyskania przez Spółdziel-
nię nakazów zapłaty 11 osób dobro-
wolnie uregulowało zaległości wo-
bec Spółdzielni, 11 osobom Zarząd 
HGSM wyraził zgodę na spłatę zasą-
dzonych należności czynszowych 
wraz z odsetkami i kosztami sądowy-
mi w ratach, 75 nakazów zapłaty opa-
trzonych klauzulą wykonalności Za-
rząd skierował do postępowania eg-
zekucyjnego prowadzonego przez 
komornika sądowego. W 61 spra-
wach zgodnie z przepisami prowa-
dzona jest egzekucja komornicza: 
z wynagrodzenia za pracę, świadczeń 

emerytalnych, rachunków banko-
wych, ruchomości oraz innych wie-
rzytelności i praw majątkowych. 

Łącznie w latach 2011-2014 
Spółdzielnia skierowała do Sądu 
1.651 pozwów.

Wykres nr 3, str. 16 przedstawia 
kształtowanie się liczby skierowa-
nych do Sądu pozwów na przełomie 
lat 2011-2014, w rozbiciu na po-
szczególne okresy.

Podobnie, jak w latach ubiegłych, 
problemem pozostaje długotrwała 

procedura zgodnego z prawem eg-
zekwowania należnych Spółdzielni 
opłat czynszowych oraz przeprowa-
dzanie eksmisji z lokali.

W roku 2014 dokonano łącznie 
50 eksmisji, zamian oraz dobro-
wolnego zdania lokalu mieszkal-
nego, z czego 35 eksmisje wykona-
no do lokali socjalnych w zasobach 
HGSM a 15 eksmisji do noclegowni, 
schroniska lub innej placówki za-
pewniającej miejsca noclegowe, 
w tym w:

Tabela nr 2. Zatrudnienie w Spółdzielni. Stan na 31. 12. 2014 r.

Lp. Rodzaj umowy Etat
Stanowiska

Ogółem
robotnicze nierobotnicze

1 Umowa o pracę

pełny 27 58 85

3/4 3 1 4

1/2 2 1 3

1/4 — — —

1/16 — 1 1

2
Urlop 
wychowawczy

pełny — — —

1/2 — — —

3
Świadczenie 
rehabilitacyjne

pełny — — —

RAZEM 32 61 93

4
Umowa 
zlecenie

— 19 2 21

OGÓŁEM OSÓB 51 63 114

ul. Dobra 8 - tak było podczas remontu klatki w 2014 r.
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- Administracji AD1 –  19,
- Administracji AD2 –  14,
- Administracji AD3 –  17.

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; w roku 
2014 r. uprawnionych do korzy-
stania z dodatku mieszkaniowego 
było 829 mieszkańców. Suma 
przyznanych dodatków, która 
wpłynęła na konto Spółdzielni wy-
niosła 1.297.194,51 zł.
 kierowanie przez Zarząd wnio-

sków do Rady Nadzorczej o wyklu-
czenie z członkostwa w Spółdzielni
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 –  9.714,51 zł,
- do 30 dni –  762.082,77 zł,
- 31-90 dni –  784.256,20 zł,
- od 91 do 180 dni –  881.406,00 zł,
- powyżej 180 dni –  1.421.780,54 zł.

W wyniku podejmowanych czyn-
ności windykacyjnych, współczyn-
nik ściągalności opłat czynszowych 
w roku 2014 wyniósł 101,6% na co 
wpływ miały otrzymane odszkodo-
wania z Urzędu Miasta oraz prowa-

dzone przez Spółdzielnię czynności 
windykacyjne. 

Zarząd HGSM w myśl zapisów 
Art. 18 pkt 5 ustawy o ochronie lo-
katorów, występował do Urzędu 
Miasta Katowice i Urzędu Miasta 
Mysłowice o wypłatę odszkodowań 
z tytułu nie dostarczenia lokali so-
cjalnych. Spółdzielnia zawarła 
w przedmiotowych sprawach ugo-
dy, na mocy których HGSM otrzy-
mała w roku 2014 odszkodowanie 
w kwocie 1.355.058,17 zł. 

3.3. Posiedzenia Zarządu
Zarząd, jako statutowy Organ Spół-

dzielni, działa na podstawie aktów 
prawnych rangi ustawowej, Statutu 
oraz stosownych regulaminów. 

Zarząd, na posiedzeniach zwoływa-
nych przez Prezesa Zarządu, podej-
muje najważniejsze decyzje dotyczą-
ce działalności Spółdzielni. Na bieżą-
co analizował i oceniał wyniki eko-
nomiczno–finansowe Spółdzielni 
oraz realizację zatwierdzonych przez 
Radę Nadzorczą Planu remontowego 
i Planu remontów bieżących. 

W roku 2014 odbyło się 25 po-
siedzeń Zarządu, w trakcie których 
podejmowano Uchwały i Postano-
wienia. Posiedzenia protokołowane 
są przez Zespół ds. organizacyjno 
–  prawnych i archiwizowane w od-
powiednich rejestrach. 

W ramach posiedzeń Zarząd pod-
jął 130 Uchwał oraz 11 Postano-
wień. 

Decyzje Zarządu podejmowane 
w tych formach, dotyczą zarówno 
mieszkańców Spółdzielni, jak i pra-
cowników, dla których Prezes Zarzą-
du Spółdzielni jest pracodawcą. W ra-
mach odbywanych posiedzeń oma-
wiane na nich kwestie wymagają nie-
jednokrotnie zatwierdzenia przez Ra-
dę Nadzorczą Spółdzielni i w takich 
też sprawach Zarząd zwraca się do 
Rady o przyjęcie ich do porządku ob-
rad danego posiedzenia RN.
Skargi i Wnioski mieszkańców
Członkowie Zarządu Spółdzielni 

przyjmują członków i najemców 
w ramach skarg i wniosków. 

ul. Gabriela Narutowicza 9-9A – odrestaurowano klatki schodowe
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W roku 2014 przyjęto 94 oso-
by. Prowadzona jest ewidencja zgła-
szanych skarg i wniosków, która słu-
ży Zarządowi do podejmowania od-
powiednich działań i decyzji oraz 
jest przedmiotem analizy dla Rady 
Nadzorczej.

Główne sprawy zgłaszane przez 
mieszkańców, to: zapytania dotyczą-
ce przekształcenia spółdzielczych 

praw do lokali mieszkalnych w od-
rębną własność lokalu, przepisania 
umów najmu, przydzielenia lub za-
miany lokali mieszkalnych, spłaty 
bądź umorzenia zadłużenia główne-
go lub odsetek, stanu technicznego 
budynków mieszkalnych i wykona-
nia w nich remontów, oraz spraw 
ogólnych budynków i mieszkań-
ców. W wykresie nr 4, str. 16 pre-

zentujemy wykaz osób zgłaszają-
cych się w ramach skarg i wniosków 
w latach 2011-2014.

W roku 2014 Zarząd HGSM 
wraz z kadrą kierowniczą poszcze-
gólnych Administracji kontynuował 
rozpoczęte w roku 2011 ze współ-
właścicielami oraz Członkami Spół-
dzielni spotkania, które mają charak-
ter konsultacji społecznych związa-

Tabela nr 3. Plan remontowy HGSM na rok 2014 – czytaj str. 19

Lp.
ADRES 

-LOKALIZACJA
ZAKRES PRAC

Wartość robót 
wykonanych 
w zł brutto

UWAGI

ADMINISTRACJA AD1

1 Bednarska 35a-c
Malowanie klatek z remontem instalacji 
elektrycznej.

122.489,66 Wykonano

2
Józefa Grzegorzka 
14 A-D

Wymiana przyłączy kanalizacji sanitarnej, 
deszczowej oraz przyłącza wody.

90.714,46 Wykonano

3
Józefa Grzegorzka 
18 A-D

1. Termomodernizacja budynku z robota-
mi towarzyszącymi.

2. Wymiana przyłączy kanalizacji sanitar-
nej, deszczowej oraz przyłącza wody.

1.794.754,35

60.401,14

Wykonano

Wykonano

4
gen. Józefa Hallera 
30E-H

1. Wymiana instalacji wodno-kanalizacyj-
nej i cyrkulacji, piony i poziomy w piw-
nicy, z wymianą przyłączy.

2. Malowanie klatek z remontem instalacji 
elektrycznej.

186.809,58

205.208,53

Wykonano

Wykonano

5
Strzelców 
Bytomskich 21 A-E

1. Wymiana przyłączy kanalizacji sanitar-
nej, deszczowej oraz przyłącza wody.

2. Remont schodów zewnętrznych, chod-
ników.

452.830,23 Wykonano

6
Fryderyka Szopena 
26, 26A, 26B

Remont schodów, chodników 
z robotami towarzyszącymi.

358.670,89 Wykonano

7
Osiedle ks. prof. 
Konstantego
Michalskiego

Przyłączenie budynków do sieci zdala-
czynnej.

— Wykonano

8 Ratuszowa 1
Docieplenie budynku z robotami towarzy-
szącymi.

286.325,38 Wykonano

9
Strzelców 
Bytomskich  23a-c

Wymiana przyłącza wody z robotami to-
warzyszącymi.

9.281,66 Wykonano

10
Ludwika
Zamenhoffa 22-26 

1. I ETAP –ROK 2014 wykonanie doku-
mentacji projektowej dotyczącej zabez-
pieczenia konstrukcji budynku.

2. II ETAP – 2014/2015 –wykonanie robót 
zabezpieczających konstrukcje budynku.

—

Roboty przyjęte 
do Planu 

remontowego 
HGSM na rok 

2015 r.

11
Józefy
Kantorówny 12-16

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

33.702,00 Wykonano

12 11. Listopada 9
Wykonanie dokumentacji na wykonanie 
docieplenia budynku oraz wymiany insta-
lacji c.o. z wymiennikiem.

29.397,00 Wykonano
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Lp.
ADRES 

-LOKALIZACJA
ZAKRES PRAC

Wartość robót 
wykonanych 
w zł brutto

UWAGI

13 Deszczowa 10 i 12 

Wykonanie dokumentacji na wykonanie 
docieplenia budynku.

2. Wykonanie docieplenia ścian fundamen-
towych z wymianą przykanalików insta-
lacji deszczowej i sanitarnej.

12.177,00

207.578,41

Wykonano

Wykonano

14 Wiosny Ludów 21 
1. Wykonanie dokumentacji na wykona-

nie docieplenia budynku.
2. Docieplenie budynku.

11.316,00

144.765,54

Wykonano

Wykonano

15
gen. Józefa
Hallera 64 

Docieplenie budynku z robotami towarzy-
szącymi.

—

Roboty przyjęte do 
Planu remontowe-
go HGSM na rok 

2015 r.
ADMINISTRACJA AD2

16
Zielonogórska 5, 7, 
9, 11

Remont balkonów. 132.769,48

Wykonanie I etapu 
remontu 25 szt. 

balkonów, pozostałe 
przyjęte do Planu 

remontowego HGSM 
na rok 2015 r.

17 Widok 27

1. Wymiana przyłącza kanalizacji sanitar-
nej i deszczowej.

2. Malowanie klatek z remontem instalacji 
elektrycznej.

52.960,61

53.355,11

Wykonano

Wykonano

18 Widok 35

1. Wymiana przyłącza kanalizacji sanitar-
nej i deszczowej.

2. Malowanie klatek z remontem instalacji 
elektrycznej.

51.775,57

27.527,74

Wykonano

Wykonano

19 Widok 37
Wymiana przyłącza kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej.

19.174,97 Wykonano

20 Dobra 8

1. Wymiana przyłączy kanalizacji sanitar-
nej i deszczowej.

2. Malowanie klatek z remontem instalacji 
elektrycznej.

3. Wymiana instalacji c.o. 

38.557,59

45.081,93

81.378,83

Wykonano

Wykonano

Wykonano

21 Dobra 10

1. Wymiana przyłączy kanalizacji sanitar-
nej i deszczowej.

2. Malowanie klatek z remontem instalacji 
elektrycznej.

31.084,12

45.081,93

Wykonano

wykonano

22 Dobra 12

1. Wymiana przyłączy kanalizacji sanitar-
nej i deszczowej.

2. Malowanie klatek z remontem instalacji 
elektrycznej.

24.332,95

32.498,02

Wykonano

Wykonano

23 Błękitna 6
Malowanie klatek z remontem instalacji 
elektrycznej.

1.976,40 Wykonano

24 Błękitna 10
Malowanie klatek z remontem instalacji 
elektrycznej.

64.439,28 Wykonano

25 Błękitna 12
Malowanie klatek z remontem instalacji 
elektrycznej.

57.825,77 Wykonano

26 18. Sierpnia 1, 1A Wymiana przyłączy kanalizacji deszczowej 21.112,92 Wykonano
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ciąg d
alszy n

a str. 18 

Lp.
ADRES 

-LOKALIZACJA
ZAKRES PRAC

Wartość robót 
wykonanych 
w zł brutto

UWAGI

27
Gabriela 
Narutowicza 9, 9A

1. Wymiana przyłączy kanalizacji deszczo-
wej.

2. Malowanie klatek z remontem instalacji 
elektrycznej.

30.829,65

118.676,25
Wykonano

28
18. Sierpnia 2-6a, 
8-12a, 3-3a, 5-5a, 7-7a, 

Wymiana instalacji sanitarnej oraz desz-
czowej główny kolektor.

445.437,60 Wykonano

29 18. Sierpnia 3-3a

1. Docieplenie budynku.
2. Wymiana instalacji c.o.
3. Wykonanie nowego przyłącza wyso-

kich parametrów.
4. Demontaż wymiennika z montażem no-

wego wymiennika ciepła.
5. Wymiana przykanalików instalacji desz-

czowej.

—

Roboty przyjęte do 
Planu remontowego 

HGSM na rok 
2015 r.– Na wniosek 
mieszkańców klatki 

Nr 3 roboty na chwilę 
obecną nie będą 

prowadzone

30 18. Sierpnia 5-5a

1. Docieplenie budynku.
2. Wymiana instalacji c.o.
3. Wykonanie nowego przyłącza wyso-

kich parametrów.
4. Montaż nowego wymiennika ciepła.
5. Wymiana przykanalików instalacji desz-

czowej.

—

 Roboty przyjęte do 
Planu remontowego 
HGSM na rok 2015 r.

31 18. Sierpnia 7-7a

1. Docieplenie budynku.
2. Wymiana instalacji c.o.
3. Wykonanie nowego przyłącza wyso-

kich parametrów 
4. Montaż nowego wymiennika ciepła.
5. Wymiana przykanalików instalacji desz-

czowej.

—

Roboty przyjęte do 
Planu remontowego 

HGSM  
na rok 2015 r.

32 Lipowa 1-3
Wykonanie dokumentacji na docieplenie 
budynku wraz z wykonaniem instalacji 
centralnego ogrzewania.

15.621,00 Wykonano

33 Lipowa 5-7
Wykonanie dokumentacji na docieplenie 
budynku wraz z wykonaniem instalacji 
centralnego ogrzewania.

15.621,00 Wykonano

34 Widok 10a 

Docieplenie budynku wraz z wymianą 
instalacji c.o., instalacji deszczowej i sani-
tarnej – przykanaliki oraz z opracowaniem 
dokumentacji projektowej.

466.437,31 Wykonano

35 Widok 10

Docieplenie budynku wraz z wymianą 
instalacji c.o., instalacji deszczowej i sani-
tarnej–przykanaliki oraz z opracowaniem 
dokumentacji projektowej.

451.235,15 Wykonano

36
Bronisławy 17, 
17a, 17b

Wymiana instalacji deszczowej i sanitarnej 
– przykanaliki.

75.392,72 Wykonano

ADMINISTRACJA AD3

37 Grodowa 26A-26D

1. Wymiana instalacji wodno-kanalizacyj-
nej – piony i poziomy.

2. Wymiana przyłączy kanalizacji deszczo-
wej malowanie klatek z remontem in-
stalacji elektrycznej.

340.946,63 Wykonano

Wykonano
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 ciąg d

alszy ze str. 15

nych z zakresem rzeczowym i finan-
sowym robót remontowych obję-
tych funduszem remontowym po-
szczególnych nieruchomości oraz 
innych drobnych lecz koniecznych 
do wykonania prac. Prowadzona 
jest ewidencja odbytych spotkań, 
która służy Zarządowi do analizy 
i podejmowania odpowiednich dzia-
łań i decyzji; w roku 2014 odbyło się 
30 spotkań. 

Głównymi kwestiami poruszanymi 
na przedmiotowych spotkaniach były:

1. Uzgodnienia dotyczące planowa-
nych robót dociepleniowych.

2. Ustalenia zakresu robót remonto-
wych.
Finalizacja tych zadań przebiega 

według sformalizowanych procedur, 
gdyż musi uwzględniać szereg czyn-
ników powodujących konieczność 
rozłożenia realizacji inwestycji w cza-
sie. 

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. 
Ponadto, na odbytych z mieszkań-

cami spotkaniach poruszano sprawy 
dotyczące: 
1. całokształtu zagadnień dotyczą-

cych związanych z zarządzania 
nieruchomością –  budynkiem,

Tabela nr 4. „Plan remontów bieżących HGSM na rok 2014” zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej 
Nr 580/2014/06 w dniu 26. 03. 2014 r. po korekcie dokonanej w dniu 27. 08. 2014 r. na mocy 

Uchwały Rady Nadzorczej Nr 596/2014/22 i tabela nr 5 – czytaj str. 21

Lp.
ADRES 

-LOKALIZACJA
ZAKRES PRAC

Wartość robót 
wykonanych 
w zł brutto

UWAGI

Administracja AD1

1 Morawa 69 Remont połaci dachu. 15.023,42 Wykonano

2 Morawa 62 Remont połaci dachu. 16.866,96 Wykonano

3 Roździeńska 20B-20C Wymiana rynien. 16.506,10 Wykonano

4 Wiosny Ludów 63A Remont połaci dachu. 18.504,48 Wykonano

5 Wandy 20
Wymiana wewnętrznej instalacji wodno-
-kanalizacyjnej.

17.500,00 Wykonano

6.
gen. Józefa Hallera 30A, 
B, C, D

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

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

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

324.651,14 Wykonano

Administracja AD2

1
Barbary/Mikołowska
Barbary 5C-D

Kontynuacja remontu dachu
- remont przewiązki budynków.

249.471,75 Wykonano

2 Anioła 4, 6, 8
Wymiana drzwi wejściowych i instalacji 
domofonowej.

31.156,70 Wykonano

3 Karola 1 Wymiana bramy i okien klatki schodowej. 26.664,75 Wykonano

4 Widok 16
Wymiana wewnętrznej instalacji  
wod-kan.

18.758,74 Wykonano

Administracja AD3

1 Garbarska 1, 2, 3 Częściowy remont kominów. 37.593,67 Wykonano

2 Antoniego Czechowa 3 Częściowy remont kominów. 17.150,70 Wykonano

3 Antoniego Czechowa 13 Częściowy remont kominów. 8.675,58 Wykonano

4 ks. Jana Ficka 6, 7, 8, 9 Częściowy remont kominów. 30.606,16 Wykonano

5 Odrowążów 1 Częściowy remont kominów. 6.694,84 Wykonano

6 Giszowiecka 3, 4 Częściowy remont kominów. 24.993,51 Wykonano

7 Nad Stawem 5, 5A, 7, 7A
Projekt i wykonanie przyłączeń kanaliza-
cji oraz włączenie do nowego kolektora.

39.198,46 Wykonano
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Lp.
ADRES 

-LOKALIZACJA
ZAKRES PRAC

Wartość robót 
wykonanych 
w zł brutto

UWAGI

8 Oswobodzenia 119
Projekt i wykonanie przyłączeń kanaliza-
cji oraz włączenie do nowego kolektora.

6.757,25 Wykonano

9 Oswobodzenia 120
Projekt i wykonanie przyłączeń kanaliza-
cji oraz włączenie do nowego kolektora.

16.605,42 Wykonano

10 Lwowska 17 Wymiana wewnętrznej instalacji wod.-kan. 21.612,26 Wykonano

11 Grodowa 24
Przebudowa kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej.

—

Roboty przyjęte 
do Planu re-

montów bieżą-
cych HGSM na 

rok 2015 r.
12 Krakowska 152A Częściowa naprawa dachu. 6.556,08 Wykonano

2. rozliczenia kosztów ogrzewania,
3. sprawy miejsc parkingowych, za-

gospodarowywania terenu wokół 
budynków,

4. kosztów i rozliczeń wykonanych 
robót, 

5. kwestii stawek funduszu remon-
towego, opłaty eksploatacyjnej, 
pożytków z najmu nieruchomości 
wspólnych,

6. ustalania zakresu robót zgodnie 
z wykonanym projektem,

7. podejmowania przez mieszkańców 
decyzji dotyczących wstrzymania za-
planowanych robót remontowych.
Wszystkie zgłaszane w ramach kon-

sultacji społecznych zadania są skrupu-
latnie przez Zarząd i kadrę kierowniczą 
rozpatrywane, analizowane, kwalifiko-
wane i realizowane. W sytuacjach, gdy 
zadania wymagają dłuższego okresu 
czasowego lub dużego nakładu finan-
sowego następuje, rozpoczęcie ich re-
alizacji z założeniem zakończenia zada-
nia w późniejszym terminie. 
3.4. Zatrudnienie w Spółdzielni

Zatrudnienie w Spółdzielni w ro-
ku 2014 –  dane tabela nr 2, str. 11 – 
porównując do lat ubiegłych –  patrz 
wykres nr 5, str. 17 –  było na zbliżo-
nym poziomie.

Struktura zatrudnienia umożliwia 
sprawne funkcjonowanie Spółdziel-
ni, bez nadmiernych kosztów w tej 
dziedzinie. Stan zatrudnienia (w prze-
liczeniu na osoby) –  dla umowy 
o pracę –  w poszczególnych latach 
wynosi wg danych na:

- 31. 12. 2011 r. –  120
- 31. 12. 2012 r. –  94
- 31. 12. 2013 r. –  94
- 31. 12. 2014 r. –  93

W wykresie nr 6, str. 17 przedsta-
wiamy graficzną prezentację stanu 
zatrudnienia w latach 2011-2014

3.5. Zagadnienia społeczne
Rok 2014 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.

W minionym roku, podobnie jak 
w latach ubiegłych, HGSM prowadziła 
działalność w ramach Klubu Osiedlo-
wego „Siódemka” oraz przy współ-
pracy ze Świetlicą na „Bagnie”, Szkoła-
mi Podstawowymi Nr 20, Nr 53, Nr 44 
oraz Zespół Szkół Specjalnych Nr 10.

W ramach prowadzonych działań 
zrealizowano między innymi niżej 
wymienione zadania:

1. Akcja „Zima w mieście”
2. Turniej „Dwa Ognie”
3. Piknik Wiosenny
4. Akcja „Lato w mieście”
5. Turniej Szachowy
6. Turniej Tenisa Stołowego
7. Andrzejki
8. Mikołajki

W okresie sprawozdawczym Hut-
niczo-Górnicza Spółdzielnia Miesz-
kaniowa była również współorgani-
zatorem:

1. „VII Trzeźwościowego Festynu 
Rodzinnego na Bagnie”

2. „Europejskiego Dnia Sąsiada” 
w ramach współpracy z MOPS 
w ramach „Centrum Aktywności 
Lokalnej” oraz Stowarzyszeniem 
„Mocni Razem”.
Celem festynów była aktywizacja 

lokalnej społeczności na rzecz śro-
dowiska zamieszkania.

W okresie sprawozdawczym z za-
jęć organizowanych w Klubie „Sió-
demka” korzystała średnio kilkuna-
stoosobowa grupa, głównie dzieci 
w wieku do lat dwunastu. Najwięk-
szą popularnością wśród dzieci cie-
szyły się szeroko rozumiane zajęcia 
plastyczne oraz rekreacyjne, w któ-
rych średnio brało udział powyżej 
dwudziestu uczestników.

II. Zagadnienia techniczne
 „Plan remontowy HGSM na rok 

2014” zatwierdzony Uchwałą Rady 
Nadzorczej Nr 579/2014/05 w dniu 
26. 03. 2014 r. po dokonanej w dniu 
01. 10. 2014 r. na mocy Uchwały Ra-
dy Nadzorczej Nr 598/2014/24 ko-
rekcie –  patrz tabela nr 3 str. 13. 

 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 
nieruchomościach, remonty objęte 
Planem remontowym finansowane 
są z wpłat na fundusz remontowy 
pochodzących od mieszkańców da-
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Tabela nr 5. Remonty klatek schodowych – czytaj str. 21

Lp. ADRES -LOKALIZACJA ZAKRES PRAC

Wartość robót wy-
konanych zadań 

w zł brutto
 UWAGI

Administracja AD 1

1 Janusza Korczaka 29-31
Remont instalacji elektrycznej wraz 
z robotami budowlano-malarskimi.

73.668,14 Wykonano

2 Brynicy 5
Remont instalacji elektrycznej wraz 
z robotami budowlano-malarskimi.

43.953,28 Wykonano

Administracja AD 2

1 Widok 29
Remont instalacji elektrycznej wraz 
z robotami budowlano-malarskimi.

42.410,13 Wykonano

2 Widok 31
Remont instalacji elektrycznej wraz 
z robotami budowlano-malarskimi.

49.988,04 Wykonano

3 Anioła 4 Remont instalacji elektrycznej. 22.958,21 Wykonano

Administracja AD 3

1 Św. Anny 5
Remont instalacji elektrycznej wraz 
z robotami budowlano-malarskimi.

38.689,52 Wykonano

2 Św. Anny 11
Remont instalacji elektrycznej wraz 
z robotami budowlano-malarskimi.

39.059,00 Wykonano

3 Św. Anny 17
Remont instalacji elektrycznej wraz 
z robotami budowlano-malarskimi.

45.857,85 Wykonano

4 Św. Anny 19
Remont instalacji elektrycznej wraz 
z robotami budowlano-malarskimi.

45.681,28 Wykonano

5 Plac Wyzwolenia 1
Remont instalacji elektrycznej wraz 
z robotami budowlano-malarskimi.

45.079,38 Wykonano

6 Plac Wyzwolenia 2
Remont instalacji elektrycznej wraz 
z robotami budowlano-malarskimi.

45.079,38 Wykonano

7 Janowska 7
Remont instalacji elektrycznej wraz 
z robotami budowlano-malarskimi.

42.337,91 Wykonano

8 Janowska 9
Remont instalacji elektrycznej wraz 
z robotami budowlano-malarskimi.

42.143,85 Wykonano

9 Szopienicka 44
Remont instalacji elektrycznej wraz 
z robotami budowlano-malarskimi.

42.452,89 Wykonano

10 Szopienicka 46
Remont instalacji elektrycznej wraz 
z robotami budowlano-malarskimi.

42.779,31 Wykonano

11 Giszowiecka 3
Remont instalacji elektrycznej wraz 
z robotami budowlano-malarskimi.

46.730,94 Wykonano

12 Antoniego Czechowa 9
Remont instalacji elektrycznej wraz 
z robotami budowlano-malarskimi.

42.384,52 Wykonano

13 Antoniego Czechowa 11
Remont instalacji elektrycznej wraz 
z robotami budowlano-malarskimi.

42.384,52 Wykonano

14 Antoniego Czechowa 13
Remont instalacji elektrycznej wraz 
z robotami budowlano-malarskimi.

40.818,61 Wykonano

15 Antoniego Czechowa 15
Remont instalacji elektrycznej wraz 
z robotami budowlano-malarskimi.

41.208,86 Wykonano

16 Zofii Nałkowskiej 8
Remont instalacji elektrycznej wraz 
z robotami budowlano-malarskimi.

42.379,38 Wykonano

17 Rymarska 1 Roboty budowlano-malarskie. 43.063,23 Wykonano

18 Lwowska 18
Remont instalacji elektrycznej wraz 
z robotami budowlano-malarskimi.

26.559,40 Wykonano
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Tabela nr 6. Roboty energoelektryczne

Lp. Zakres prac
Uwagi
- ilość -

1 Usuwanie zgłoszonych przez mieszkańców awarii instalacji elektrycznej. 2.052 interwencji
2 Pomiary okresowe ochrony przeciwporażeniowej. 230 klatki

3

Przeprowadzenie remontów instalacji elektrycznych w zakresie instalacji obwo-
dów administracyjnych i mieszkaniowych, min.: remont tablic licznikowych, ta-
blic zabezpieczeń przelicznikowych, tablic wyłącznika głównego z jego wymia-
ną, uzupełnienie osprzętu elektrycznego i opraw oświetleniowych.

42 budynki

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

15 lokali

Tabela nr 7. Roboty dotyczące instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

Lp. Zakres prac
Uwagi
- ilość -

1

Przygotowanie do sezonu grzewczego urządzeń grzewczych wraz z instalacjami 
oraz prowadzenie eksploatacji przez okres grzewczy:
a) węzłów ciepłowniczych wysokoparametrowych, 37 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. 3 obiekty

2 Usuwanie zgłoszonych przez mieszkańców usterek i awarii C.O. i C.W.U. 786 interwencji
Roboty stolarsko-budowlane

1 Remont– odtworzenie ślusarki bramy przejazdowej 1 szt.

2 Wymiana stolarki drzwiowej wejściowej do budynku. 9 szt.

3 Wymiana stolarki drzwiowej wejściowej do budynku. 6 szt.

4
Zabezpieczenie uszkodzonej fasady budynku, demontaż elementów sztukaterii, 
wzmocnienie rzeźby w niszy arkadowej.

1 szt.

nej nieruchomości, zachodzi więc 
konieczność ustalenia kosztów pla-
nowanych prac remontowych i sto-
sownie do tego ustalenia stawek na 
fundusz remontowy dla danej nieru-
chomości. Działania te w znaczący 
sposób wydłużają czas dokonania 
niezbędnych uzgodnień. 

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

Spółdzielnia w roku 2014 oprócz 
robót remontowych wykazanych 
w „Planie remontowym na 2014 r.” 
realizowała również prace remonto-
we zgodnie z „Planem remontów 
bieżących HGSM na rok 2014” za-
twierdzonym Uchwałą Rady Nadzor-
czej Nr 580/2014/06 w dniu 26. 03. 
2014 r. po korekcie dokonanej 
w dniu 27. 08. 2014 r. na mocy 
Uchwały Rady Nadzorczej Nr 

596/2014/22 (patrz tabela nr 4, 
str. 18 i tabela nr 5, str. 20).

W ubiegłym roku wykonano także 
prace energoelektryczne (patrz ta-
bela nr 6, str. 21) oraz roboty:
- dotyczące instalacji centralnego 

ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
- stolarsko-budowlane – patrz tabela 

nr 7, str. 21
Ponadto w tabeli nr 8 str. 22 przed-

stawiamy zestawienie wykonanych 
przez firmy zewnętrzne robót:
- elektrycznych,
- wodno–kanalizacyjnych,
- gazowych.

Podłączenie budynków na 
osiedlu ks. prof. Konstantego 

Michalskiego
do sieci zdalaczynnej.

W związku z zakończoną inwesty-
cją dotyczącą wykonania sieci wyso-
kich parametrów z wymiennikami 
dla każdego budynku na Osiedlu Mi-

chalskiego wraz z podłączeniem 
Osiedla do zdalaczynnego źródła 
ciepła oraz wyłączeniem z eksplo-
atacji kotłowni przy ul. 9. Maja w Ka-
towicach, Zarząd Spółdzielni, w ro-
ku sprawozdawczym, rozpoczął pro-
cedurę mającą na celu likwidację ko-
tłowni.

Został ustalony „Harmonogram in-
wentaryzacji składników majątko-
wych wchodzących w skład wyłą-
czonej z eksploatacji kotłowni, który 
obejmował: 
1. przegląd składników majątko-

wych wchodzących w skład ko-
tłowni,

2. sporządzenie przez biegłego rze-
czoznawcę majątkowego, wyceny 
składników majątkowych,

3. zatwierdzenie przez Zarząd 
HGSM zweryfikowanej wyceny 
składników majątkowych oraz 
ustalenie procedury ich zbycia.
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Mocą Uchwały Nr 15/2015 Zarząd 
HGSM wyraził zgodę na zbycie 

w drodze Publicznego ogłoszenia 
środków trwałych zlokalizowanych 
w przedmiotowej kotłowni.

Wartość środków trwałych 
i przedmiotów stanowiących wypo-
sażenie kotłowni osiedlowej zgod-
nie z operatem szacunkowym spo-
rządzony przez rzeczoznawcę mająt-
kowego Pana Stefana Szczyrbowski, 
nr uprawnień 3166, wynosiła 
164.000,00 zł. 

Zbycie środków trwałych i przed-
miotów stanowiących wyposażenie 
kotłowni odbywa się według nastę-
pującego postępowania:
1. W I Publicznym ogłoszeniu jako 

ceny zbycia stosuje się określone 
w operacie szacunkowym warto-
ści urządzeń i wyposażenia. 

2. W przypadku, gdy zbycie nie do-
szło do skutku Komisja likwidacyj-
na ogłasza II Publiczne ogłoszenie, 
gdzie ustalone wartości obniża się 
do wysokości 70% wartości okre-
ślonej w operacie szacunkowym.

3. W przypadku dalszej bezskutecz-
ności zbycia, Komisja likwidacyj-
na ogłasza III Publiczne ogłoszenie, 
gdzie określone wartości obniża się 
do wysokości 50% wartości okre-
ślonej w operacie szacunkowym.

4. W przypadku dalszej bezskutecz-
ności zbycia, Komisja likwidacyj-
na ogłasza IV Publiczne ogłosze-
nie, gdzie określone wartości ob-
niża się do wysokości 25% warto-
ści określonej w operacie szacun-
kowym.

5. W przypadku dalszej bezskutecz-
ności zbycia Komisja likwidacyj-
na, ogłasza V Publiczne ogłoszenie, 
w którym oferuje zbycie urządzeń 
i wyposażenia bez ustalenia ceny 
wywoławczej za wartość zapropo-
nowaną przez oferenta, przy czym 
jako kryterium wyboru stosuje się 
wartości wyższe. 

Tabela nr 8. Roboty wykonane przez firmy zewnętrzne

Lp. Zakres prac
Uwagi
- ilość -

Roboty elektryczne 

1 Remont instalacji w pomieszczeniach piwnic i na strychach. 17 klatek

2
Wymiana energetycznych złączy kablowych w budynkach, w których prowa-
dzone były prace termomodernizacyjnej. 

5 budynków

3 Wymiana napowietrznych sieci zasilających budynki na zasilanie kablowe. 2 obiekty

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

44 budynki

5
Naprawy, zgłaszanych przez mieszkańców, awarii instalacji elektrycznej na klat-
kach schodowych i strychach. 

1120 zgłoszeń

6 Wymiana wyłącznika głównego w budynkach mieszkalnych 2 punkty

Roboty wodno-kanalizacyjne, gazowe 

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. 264 zgłoszeń

4 Wymiana poziomej i pionowej instalacji kanalizacji wewnętrznej. 1.135 mb

5 Wymiana poziomej i pionowej instalacji wodociągowej wewnętrznej. 856 mb

6 Wymiana zewnętrznej sieci kanalizacyjnej. 99 mb

7 Wymiana zewnętrznej sieci wodociągowej. 12 mb

8 Czyszczenie zewnętrznych ciągów instalacji kanalizacji deszczowej. 3.250 mb

10 Likwidacja przydomowych osadników kanalizacyjnych. 1 szt.

Mysłowice – ul. Szopena 26, 
26A, 26B – odnowiono schody, 
chodniki i wykonano roboty 

towarzyszące
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6. W przypadku dalszej bezskutecz-
ności zbycia Komisja likwidacyjna 
w drodze selekcji, materiały me-
talowe przekazuje do fizycznej li-
kwidacji poprzez ich sprzedaż na 
złom, a pozostałe materiały podda-
je utylizacji. 
Zarząd przewiduje zakończenie 

czynności mających na celu zbycie 
środków trwałych i przedmiotów 
stanowiących wyposażenie kotłow-
ni do 30. 06. 2015 r.

III. Zagadnienia ekonomiczne
Księgi rachunkowe prowadzone są 

w siedzibie Hutniczo-Górniczej Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Katowicach 
na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 29. 09. 1994 r. o rachunkowo-
ści. Spółdzielnia stosuje zakładowy 
plan kont oraz przepisy i zasady ra-
chunkowości w sposób ciągły. 

Na dzień 31. 12. 2014 roku 
HGSM do prowadzenia ksiąg ra-
chunkowych wykorzystywała Zin-
tegrowany System Informatyczny 
„GRANIT” w zakresie modułów: 
czynsze, media, windykacja, 
wspólnoty mieszkaniowe, człon-
kowie, finanse i księgowość, elek-
troniczny 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 2014 rok otwarto bilansem otwar-
cia na dzień 01. 01. 2014 r. i zakoń-
czono bilansem zamknięcia na dzień 
31. 12. 2014 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 2014”. 

Nowelizacja Ustawy o Spółdziel-
niach mieszkaniowych nałożyła na 
Spółdzielnię obowiązek rozliczania 

Tabela nr 9. Wyniki na pozostałej działalności

Lp. Wyszczególnienie
2014 r.

w zł

1
Lokale użytkowe i najem części 
wspólnych

296.614,57

2 Sprzedaż usług, materiałów, towarów 277.061,82

3 Działalność kulturalno-oświatowa - 101.138,10

4 Pozostała działalność operacyjna 3.824.328,64

5 Operacje finansowe -877.080,57

6 Zdarzenia nadzwyczajne 0,00

7 Podatek dochodowy - 175.559,00

Tabela 10. Koszty HGSM w układzie rodzajowym w roku 2014

Lp. Rodzaj kosztów
PLAN

w tys. zł
za 2014 r.

WYKONANIE
w tys. zł

za 2014 r.

1 Zużycie materiałów 592,0 438,6

2 Energia (media) 11.914,0 9.676,8

3 Usługi obce 4.168,0 4.175,8

4 Podatki i opłaty 2.691,0 2.466,4

5 Wynagrodzenia 4.206,0 4.115,8

6 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 955,0 864,3

7 Amortyzacja 68,0 64,1

8 Pozostałe koszty rodzajowe 458,0 396,0

9 Odpisy na fundusz remontowy 9.032,0 8.742,1

10 razem: 34.084,0 30.939,9
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przychodów i kosztów w podziale na 
poszczególne nieruchomości, a pod-
stawą wyliczania opłaty dla mieszkań-
ców stają się planowane dla poszcze-
gólnych nieruchomości koszty.

Spółdzielnia w roku 2014 uzyskała 
na gospodarce zasobami mieszkanio-
wymi wynik stanowiący nadwyżkę 
kosztów nad przychodami na pozio-
mie 1.404.876,45 zł, gdzie na eksplo-

atacji podstawowej wynik ten stano-
wi nadwyżkę kosztów nad przycho-
dami o wartości 1.160.287,16 zł, 
a media i świadczenia regulowane za 
pośrednictwem Spółdzielni to nad-
wyżka kosztów nad przychodami 
o wartości 244.589,29 zł. 

Skumulowany wynik na eksploata-
cji podstawowej wynosi „minus” 
3.715.515,99 zł. 

W okresie sprawozdawczym roku 
2014 Spółdzielnia uzyskała wyniki 
na pozostałej działalności, który ob-
razuje tabela nr 9 str. 23,

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. 

Spółdzielnia w roku 2014 uzyskała 
odszkodowanie z Miasta Katowice 
w wysokości 1.355.058,17 zł, z ty-
tułu niedostarczenia lokali socjalnych,

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 2014 wynosi 
3.419.786,36 zł.

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 2014 r. wy-

Tabela 11. Kredyty PKO – sfinansowanie kosztów 
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Lp. Lokalizacja
Kwota zaciągniętego 

kredytu w zł
1 2 3

1 18. Sierpnia 1-1a 321.761,16

2 18. Sierpnia 5-5a 452.151,12

3 18. Sierpnia 7-7a 255.558,11

4 Bednarska 35a-c 120.000,00

5 Błękitna 10 64.439,28

6 Błękitna 12 30.954,29

7 Bronisławy 17a-b 231.030,14

8 Dobra 12 322.312,66

9 Dobra 8 446.460,76

10 Grodowa 26a-d 829.101,58

11 Grodowa 30a-c 6.895,20

12 Józefa Grzegorzka 14a-d 133.515,94

13 Józefa Grzegorzka 18a-d 1.872.620,20

14 gen. Józefa Hallera 30e-h 399.267,05

15 gen. Józefa Hallera 64a-b 174.860,68

16 gen. Henryka Le Ronda 16d-f 99.967,40

17 Gabriela Narutowicza 9-9a 504.104,15

18 Ratuszowa 1 200.000,00

19 Strzelców Bytomskich 21a-c 2.312.222,72

20 Strzelców Bytomskich 23a-c 100.494,25

21 Fryderyka Szopena 26a-b 829.201,00

22 Widok 10 101.101,40

23 Widok 10a 160.480,00

24 Widok 27 104.259,71

25 Widok 35 105.130,68

Razem kredyty pobrane w 2014 r. 10.177.889,48
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Tabela 12. Zobowiązania HGSM

Lp. Lokalizacja Pożyczki WFOŚ zaciągnięte 
w latach 2009-2014

Zobowiązanie na dzień 
bilansowy, tj na 31. 12. 2014 r.

Pożyczki WFOŚ

1 Gabriela Narutowicza 3-7a 1.076.151,00 538.071,00

2 18. Sierpnia 2-6a 991.000,00 349.755,11

3 Widok 33 213.700,00 0,00

4 razem pożyczki 2.280.851,00 887.826,11

Kredyty PKO

1 18. Sierpnia 1-1a 881.689,13 839.434,74

2 18. Sierpnia 2-6a 1.041.483,84 751.503,95

3 18 Sierpnia 5-5a 452.151,12 439.265,78

4 18. Sierpnia 7-7a 255.558,11 242.829,72

5 18. Sierpnia 8-12a 3.219.542,20 2.505.489,90

6 Bednarska 35a-c 755.619,14 723.156,61

7 Błękitna 10 550.719,31 532.258,67

8 Błękitna 12 512.897,04 494.984,85

9 Błękitna 6 483.504,59 464.953,47

10 Błękitna 8 445.461,05 374.125,78

11 Bronisławy 17a-b 423.555,26 409.952,72

12 Dobra 10 419.775,47 404.161,24

13 Dobra 12 410.000,00 394.860,38

14 Dobra 14 399.863,31 384.561,68

15 Dobra 15 370.059,26 308.262,35

16 Dobra 17 277.278,12 231.145,26

17 Dobra 8 446.460,76 431.829,84

18 Grodowa 26a-d 2.039.584,08 1.952.923,60

19 Józefa Grodowa 30a-c 163.371,64 155.211,54

20 Józefa Grzegorzka 14a-d 1.865.537,85 1.785.768,11

21 Józefa Grzegorzka 18a-d 2.009.003,54 1.948.631,69

22 gen. Józefa Hallera 30e-h 1.112.205,99 1.066.009,46

23 gen. Józefa Hallera 64a-b 174.860,68 170.534,76

24 Jasna 17 296.334,81 243.406,91

25 Jasna 19 283.532,76 233.680,97

26 Janusza Korczaka 29-31 616.386,42 477.909,46

27 Janusza Korczaka 33-35 611.742,53 474.596,24

28 Janusza Korczaka 40-44 808.855,43 627.410,77

29 gen. Henryka Le Ronda 16d-f 209.088,06 202.431,72

30 Gustawa Morcinka 3, 3a 366.665,25 349.693,74

ciąg d
alszy n

a str. 26 
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nosi 3.244.227,36 zł i prezentowany 
jest w bilansie w pozycji „Zysk (stra-
ta) netto” - o sposobie jego rozlicze-
nia postanowi Walne Zgromadzenie 
Członków HGSM.

W porównywalnym okresie w ro-
ku 2013 HGSM osiągnęła na pozosta-
łej działalności Spółdzielni następu-
jący wynik:
 Lokale użytkowe i najem części 

wspólnych –  279.418,19 zł.
 Sprzedaż usług –  225.015,31 zł.
 Działalność Kulturalno-Oświato-

wa –  114.636,81 zł.
 Pozostała działalność operacyjna 

–  5.675.255,41 zł.
 Operacje finansowe –  211.853,03 zł.
 Zdarzenia nadzwyczajne –  0,00 zł.
 Podatek dochodowy –  195.714,00 zł.

i uzyskała, w tym też roku wynik 
finansowy netto o wartości 

5.657.485,07 zł.

Przyjęte w planie gospodarczym na 
rok 2014 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 2,04 zł/m2 do 4,73 zł/m2. 
 Stawka funduszu remontowego wy-
nosiła od 1,00 zł/m2 do 5,80 zł/m2.

W tabeli 10, str. 23 przedstawiono pla-
nowane i wykonane koszty rodzajowe 
Spółdzielni w roku 2014. Poziom kosz-
tów rodzajowych ukształtował się na 
poziomie 90,8% wartości planowanych. 

W 2014 r. Spółdzielnia zaciągnęła 
zobowiązania w postaci kredytów 
bankowych w PKO BP SA w kwocie 
10.177.889,48 zł na sfinansowanie 
kosztów remontów. 

Kredyty (zgodnie z zawartymi 
w 2014 r. umowami) zostały udzie-
lone na 20 lat, prowizja wyniosła 1% 
kredytu a oprocentowanie zmienne, 
oparte o stawkę WIBOR 3M, zamyka 
się w przedział 4,28-5,02 %. 

Nieruchomości, na które w roku 
2014 zaciągnięto kredyty wyszcze-
gólniono w tabeli nr 11, str. 24.

Zobowiązania z tytułu kredy-
tów i pożyczek zaciągnięte do 
końca roku 2014 wyceniono na 
dzień bilansowy w wysokości 
skorygowanej ceny nabycia, zgod-
nie z ustawą o rachunkowości 
oraz Rozporządzeniem Ministra 
Finansów w sprawie szczegóło-

Lp. Lokalizacja Pożyczki WFOŚ zaciągnięte 
w latach 2009-2014

Zobowiązanie na dzień 
bilansowy, tj na 31. 12. 2014 r.

31 Gabriela Narutowicza 9-9a 915.016,07 875.019,09

32 Przedwiośnie 2, 4, 6 1.031.079,75 851.141,23

33 Przedwiośnie 8, 10 746.044,82 616.527,50

34 Przedwiośnie 8a, 10a 787.983,47 671.216,85

35 Ratuszowa 1 200.000,00 195.082,68

36 Strzelców Bytomskich 21a-c 3.499.884,27 3.387.111,70

37 Strzelców Bytomskich 23a-c 1.248.759,10 1.088.347,30

38 Fryderyka Szopena 26a-b 1.567.221,37 1.524.198,54

39 Fryderyka Szopena 28a-b 676.436,40 646.187,06

40 Widok 10 101.101,40 98.478,88

41 Widok 10a 160.480,00 157.127,07

42 Widok 12 413.862,50 336.237,74

43 Widok 14 368.032,68 306.768,69

44 Widok 16 361.426,89 297.879,90

45 Widok 27 579.439,32 560.923,13

46 Widok 29 405.908,07 329.461,61

47 Widok 31 411.121,04 333.885,94

48 Widok 33 170.000,00 0,00

49 Widok 35 541.795,60 523.848,29

50 Widok 37 508.751,62 490.188,79

Razem kredyty: 36.597.131,12 32.910.617,90

Łącznie pożyczki i kredyty: 38.877.982,12 33.798.444,01


 ciąg d

alszy ze str. 25
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Sprawozdanie z działalności zarządu Hutniczo-Górniczej  
Spółdzielni MieSzkaniowej za rok 2014

wych zasad uznawania, metod 
wyceny, zakresu ujawniania i spo-
sobu prezentacji instrumentów fi-
nansowych.Wartość tych zobowią-
zań patrz tabela 12, str. 25. 

Podsumowując, na koniec 2014 r. 
Spółdzielnia posiadała zobowiązania 
z tytułu kredytów bankowych i po-
życzek w łącznej kwocie 
33.798.444,01 zł, w tym:
- pożyczki z WFOŚiGW:

887.826,11 zł
- kredyty bankowe w PKO BP:

32.910.617,90 zł
Fundusze własne Spółdzielni

stan na 31. 12. 2014 r.
1. Fundusz udziałowy:
 82.800,00 zł
2. Fundusz zasobów mieszkanio-

wych: 23.117.033,25 zł
3. Fundusz zasobowy:

2.258.178,43 zł
4. Fundusz wkładów budowla-

nych: 7.189.009,03 zł
5. Fundusz wkładów mieszkanio-

wych: 275.002,70 zł
Razem: 32.922.023,41 zł

Wykres 7, str. 17 przedstawia kształ-
towanie się łącznej wartości fun-
duszy HGSM w latach 2011-2014.

Podwyższenie wielkości funduszy 
w roku 2014 wynika z podjętej 
przez Walne Zgromadzenie Człon-
ków HGSM Uchwały Nr 4/2014 
z dnia 22. 05. 2014 r. dotyczącej za-
silenia funduszu zasobowego kwotą 
1.485.681,41 zł.

Czynnikiem ryzyka wpływającym 
na działalność Spółdzielni w najbliż-
szych okresach staje się pogorszenie 
sytuacji ekonomiczno-finansowej na 
rynkach światowych i w Polsce, któ-
re niekorzystnie wpływa na dochody 
rodzin zamieszkujących w zasobach 
Spółdzielni. W konsekwencji zagro-
żony może być 100,0 % współczyn-
nik ściągalności opłat czynszowych. 

Podejmowane jednak czynności 
windykacyjne oraz posiadane przez 
Spółdzielnię środki finansowe wraz 
z działaniami w obszarze pozostałej 
działalności gospodarczej, pozwolą 
na utrzymanie płynności 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 zasadniczemu pogorszeniu.

Posiadane przez Spółdzielnię in-
strumenty finansowe w postaci po-
życzek i kredytów zaciągnięte zosta-
ły w złotych i nie niosą ryzyka finan-
sowego.

Zmiany w systemie prawnym, 
umożliwiają wyodrębnienie się z za-
sobów Spółdzielni wspólnot miesz-
kaniowych. W roku 2014 nie wystą-
piło wyodrębnienie się wspólnot.

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 
komfortu zamieszkania jej członków 
wraz z poprawą jakości zarządzania 
zasobami. Zarząd w dalszym ciągu 
będzie kładł nacisk na rozwój komu-

nikacji z właścicielami, członkami 
i mieszkańcami Spółdzielni w zakre-
sie oczekiwań dotyczących prac re-
montowych, zagospodarowania te-

renów 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 dotyczące 
roku 2014 przedstawia najistotniejsze 
kwestie z działalności Spółdzielni, 
które wraz z uchwałami organów, sta-
nowią podstawę jej funkcjonowania.

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 30. 03. 2015 r.
Układ, numeracja wykresów, tabel,  wy-

tłuszczenia, opracowanie graficzne 

– redakcja „NO”

ul. Ratuszowa 1 od podwórka - docieplono budynek w 2014 r.
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Dla potrzeb edytorskich 2 
strony listu złączono.

Lustracja pełna HGSM Lustracja pełna HGSM Lustracja pełna HGSM

Zgodna z wszelkimi przepisami prawa

Spółdzielnie miesz-
kaniowe z mocy 

prawa zobowiązane są 
do okresowej lustracji. 
Celem takiej kontro-
li dokonywanej przez 
uprawnionego lustra-
tora jest badanie le-
galności, gospodarno-
ści i rzetelności całości 
działania.

Lustrator po zakończe-
niu badania sporządza pro-
tokół, formułuje ewentual-
ne wnioski i całość przesy-
ła je do Spółdzielni. Każ-
dorazowo też szef Związ-
ku Rewizyjnego przepro-
wadzającego lustrację do-
starcza władzom Spół-
dzielni List polustracyjny, 
w którym w skróconej 
wersji podsumowuje lu-
strację. List ten Rada Nad-
zorcza zobowiązana jest 
przedstawić na najbliż-
szym Walnym Zgromadze-
niu. HGSM badaniu lustra-
cyjnemu poddana została 
na przełomie 2014-2015 r. 
Jej wynik jest jednoznacz-
ny działalność Spółdzielni 
jest prawidłowa i zgodna 
z wszelkimi przepisami 
prawa. W liście stwierdza 
się m.in.: Przedstawiona 
powyżej skrótowa synte-
za wyników badania lu-
stracyjnego oraz inne 
ustalenia zawarte w pro-
tokole, nie wymagają 
sformułowania przez 
Związek wniosków polu-
stracyjnych.

W liście polustracyjnym 
wystosowanym 10 lutego 
br. przez Zbigniewa Dur-
czoka, prezesa RZRSM 
czytamy:

„Regionalny Związek 
Rewizyjny Spółdziel-
czości Mieszkaniowej 
w Katowicach w okre-

sie od 1 grudnia 2014 
roku do 19 stycznia 
2015 roku, zgodnie 
z przepisami art. 91 - 93 

ustawy „Prawo spół-
dzielcze” przeprowa-
dził lustrację pełną Hut-
niczo-Górniczej Spół-
dzielni Mieszkaniowej 
w Katowicach, za okres 
od 1 stycznia 2011 r. do 
31 grudnia 2014 r.

W oparciu o sprawdzone 

i wykazane w protokole do-
kumenty, dane liczbowe 
i dodatkowe wyjaśnienia 
można stwierdzić, że praw-

nymi podstawami działalno-
ści Spółdzielni, w badanym 
okresie, były powszechnie 
obowiązujące przepisy pra-
wa, statut oraz wynikające 
z niego postanowienia regu-
laminów wewnętrznych, 
które Spółdzielnia dostoso-
wywała do zmieniających 

się przepisów prawnych. 
Postanowienia statutu i re-
gulaminów wewnętrznych 
i innych istotnych uchwał 
organów Spółdzielni były 
merytorycznie poprawne 
i zgodne z przepisami po-
wszechnie obowiązującymi.

Dokumentacja pracow-
nicza odpowiadała przepi-
som „Kodeksu pracy” i wy-
danym na jego podstawie 
przepisom wykonawczym 
zaś dokumentacja człon-
kowska spełniała wymogi 
określone w przepisach 
„Prawa spółdzielczego”.

Analiza dokumentacji 
walnych zgromadzeń, 
rady nadzorczej oraz 
zarządu wykazała, że 
działalność tych orga-
nów, prowadzona była 
zgodnie z przepisami 
ustawowymi a ponad-
to, że:
- zwoływanie obrad poszcze-

gólnych organów odby-
wało się w trybie i termi-
nach określonych w sta-
tucie lub wynikających 
z niego regulaminów,

- organy rozpatrywały 
sprawy i podejmowały 
uchwały należące do ich 
kompetencji,

- materiały będące przed-
miotem obrad pozwala-
ły na dokonanie oceny 
poszczególnych zagad-
nień przez dany organ 
oraz podejmowanie sto-
sownych decyzji,

- protokoły były sporzą-
dzane w sposób właści-
wy a ich treść umożliwia 
odtworzenie istotnych 
elementów obrad.
Ustalono także, że orga-

na Spółdzielni przestrzega-
ły ustawowych i statuto-
wych praw członków, 
w tym Spółdzielnia prze-
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nosiła własność lokali na 
uprawnione osoby.

Spółdzielnia prowadziła 
na bieżąco „książki obiek-
tów budowlanych” oraz 
terminowo przeprowa-
dzała kontrole, o których 
mowa w art. 62 „Prawa 
budowlanego”.

Zawarte przez Spółdziel-
nię umowy o roboty, do-
stawy i usługi, w zakresie 
sprawdzonym przez lu-
strację, zabezpieczały jej 
interesy, w tym zapewnia-
ły możliwość stosowania 
sankcji za nieterminowe 
wykonanie usług lub ro-
bót oraz za mogące wystą-
pić wady w wykonaniu ro-
bót albo niedostateczną ja-
kość świadczonych usług.

Spółdzielnia prawidło-
wo i terminowo dokony-
wała rozliczeń z tytułu 
opłat związanych z eks-

ploatacją lokali, w tym 
opłat niezależnych.

Hutniczo-Górnicza Spół-
dzielnia Mieszkaniowa 
w Katowicach, w latach 
objętych badaniem lustra-
cyjnym posiadała doku-
mentację opisującą zasady 
prowadzenia rachunko-
wości oraz Zakładowy 
Plan Kont, przyjęte uchwa-
łą Zarządu Spółdzielni nr 
68/2004 z dnia 25 listopa-
da 2004 r. wraz z później-
szymi aktualizacjami. No-
wy jednolity tekst „Doku-
mentacji Przyjętych Zasad 
Rachunkowości” Zarząd 
HGSM w Katowicach 
przyjął w dniu 30 wrze-
śnia 2011 roku uchwałą nr 
114/2011. W okresie obję-
tym badaniem lustracyj-
nym wprowadzono zmia-
ny zapisu Działu III – Ze-
spół 6 „produkty i rozli-

czenia międzyokresowe” 
uchwałą Zarządu nr 
78/2013 w dniu 18 grud-
nia 2013 roku.

Lustracja stwierdziła, że 
Spółdzielnia terminowo 
regulowała zobowiązania 
publiczno-prawne a stan 
ekonomiczno-finansowy 
był prawidłowy.

Majątek Spółdzielni w la-
tach 2011-2014 ubezpie-
czony był prawidłowo 
w UNIQA Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A. (dawniej 
Korporacja Ubezpiecze-
niowa „Filar”) oddział Ka-
towice. Na lata 2014/2015 
zawarto kompleksową po-
lisę ubezpieczenia mienia 
od ognia i innych zdarzeń 
losowych, odpowiedzial-
ności cywilnej w związku 
z posiadaniem mienia za-
rządzaniem nieruchomo-
ściami, ubezpieczenia mie-

nia od kradzieży z włama-
niem i rabunku oraz ubez-
pieczenia sprzętu elektro-
nicznego.

Przedstawiona powy-
żej skrótowa synteza 
wyników badania lu-
stracyjnego oraz inne 
ustalenia zawarte 
w protokole, nie wyma-
gają sformułowania 
przez Związek wnio-
sków polustracyjnych.

Stosownie do art. 93 § 4 
ustawy „Prawo spółdziel-
cze”, informację o wyni-
kach lustracji, Rada Nad-
zorcza winna przedstawić 
na najbliższym walnym 
zgromadzeniu.”

W podpisie:
(-) Zbigniew Durczok
– prezes Zarządu Regio-

nalnego Związku Rewizyj-
nego Spółdzielczości Miesz-
kaniowej w Katowicach

Pamiętaj o dodatku mieszkaniowym
Wszystkim borykającym się z finansowymi problemy przypominamy o możliwości ubiegania się 

o pomoc państwa, czyli o wystąpienie o dodatek mieszkaniowy. Jego przyznanie to w wielu 
przypadkach znacząca pomoc. 

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, która od 1. 03. 2015 r. wyno-
si 880,45 zł. Dodatek przysługuje 
osobom, których średni miesięczny 
DOCHÓD BRUTTO (z podatkiem) 
na jednego członka gospodarstwa 
domowego w okresie 3 miesięcy po-
przedzających datę złożenia wnio-
sku o przyznanie świadczenia nie 
przekracza:
- w gospodarstwie jednoosobowym 

175% kwoty najniższej emerytury, 
tj. 1540,79 zł,

- w gospodarstwie wieloosobowym 
125% kwoty najniższej emerytury, 
czyli 1100,56 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.

Informujemy ponadto, że od ubie-
głego roku można starać się o doda-
tek energetyczny

Świadczenie to zostało wprowa-
dzone nowelizacją Prawa energe-
tycznego uchwaloną 26 lipca 2013 r. 
(Dz.U. z 2013 r., poz. 984). Jest ono 

zadaniem z zakresu administracji 
rządowej. Dodatek energetyczny 
wypłacają gminy, które otrzymują na 
ten cel dotacje z budżetu państwa.

Dodatek energetyczny przysługuje 
tzw. wrażliwemu odbiorcy energii 
elektrycznej i jest przyznawany 
w formie ryczałtu.

Szczegółowe informacje o wszel-
kich kryteriach przyznawania pomo-
cy zainteresowani uzyskają w:

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

PAMIĘTAJMY: dodatek przyznawa-
ny jest od 1. dnia miesiąca następujące-
go po miesiącu, w którym złożyliśmy 
wniosek, tj. jeżeli wniosek złożymy np. 
do końca maja, to po jego pozytyw-
nym rozpatrzeniu przyznane świad-
czenie otrzymamy od 1 czerwca.  pes
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2015 2015 2015 2015 2015

Nowy rok i nowe zadania. Ich celem: bez-
pieczeństwo, poprawa szeroko rozumiane-

go komfortu zamieszkania, oszczędność ener-
gii i zwiększenie estetyki budynków – ich wnętrz 
i otoczenia.

By tak się stało musi być zapewnione finansowanie i mu-
szą być wykonane dziesiątki czynności przygotowaw-
czych. My prezentujemy kilka przewidzianych do więk-
szych remontów budynków. Pod koniec roku wszystkie 
te fotografie będą miały wartość archiwalną.      pes

ul. 11. Listopada 9 – z lewej – jeszcze przed termomodernizacją i robotami towarzyszącymi oraz wymianą 
instalacji c.o. z wymiennikiem. Podobne prace wykonane zostaną przy ul. Lipowej 1-3 – z prawej

Przy ul. Zielonogórskiej 5, 7, 9, 11a – z lewej – remontuje się balkony, naprawia elewację i schody 
zewnętrzne, a przy ul. Ludwika Zamenhofa 22-26 – z prawej – wykona docieplenie 

Połacie dachu będą remontowane – ul. Wałowa 8-8a (z lewej) i ul. Żelazna 22-22a (z prawej)

Remonty Remonty

Tu zajdą zmiany
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W tym roku przy ul. Przedwiośnie 2-4-6 (z lewej) i Janusza Korczaka 40-44 (z prawej) wymieniona 
zostanie instalacja elektryczna a klatki zostaną pomalowane

W Klubie „Siódemka”, wolny czas spędzać mogą nie tyl-
ko najmłodsi. Młodzież, Seniorzy znajdą tam też coś dla sie-
bie. Można ze znajomymi przyjść na herbatkę i pogadać.

Klub Osiedlowy „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.
Działalność społeczno-kulturalna wpisana jest 

w spółdzielczość.
Stąd też i Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkanio-

wa swą pieczą obejmuje szereg imprez adresowanych 

głównie dla dzieci. Ich spontaniczność i uśmiechnięte 
buzie to zapewne najlepsza „zapłata” dla organizatorów. 
Jednak nie tylko one korzystają z możliwości wspólnego 
spędzenia czasu przy grach i zabawach. Beneficjentami, 
jak to się ostatnio mówi, są także dorośli.

I tak, pod koniec stycznia br. w Miejskim Domu Kultury 
w Szopienicach przeprowadzono uroczyste spotkanie 
z okazji „Dnia Babci i Dziadka”. W wydarzeniu uczestni-
czyło kilkudziesięciu seniorów. Były występy artystyczne, 
słodki poczęstunek oraz... sporo wzruszeń gdy na scenie 
dla swoich najukochańszych babć i dziadków wdzięcznie 
prezentowały się wnuczki a popisy swych umiejętności 
pokazywali wnukowie. Jak było patrz zdjęcia.

Z kolei w maju zapraszamy na IX już Janowski 
Piknik Wiosenny. W programie m.in. jazda konno, 
ognisko z pieczeniem kiełbasek, gry i zabawy oraz na im-
prezę integracyjną Europejski Dzień Sąsiada w Szo-
pienicach – szczegóły w „Siódemce” i na afiszach.

„Lato w mieście”
Już teraz przypominamy rodzicom i dzieciom, że 

tradycyjnie w obydwa miesiące letniej kanikuły, tj. w lipcu 
i sierpniu w Klubie Osiedlowym „Siódemka” organizowa-
na jest akcja „Lato w mieście”. W programie zajęć dla pozo-
stających w mieście dzieci zaplanowano gry, zabawy, kon-
kursy, wyjścia do kina. Nie zabraknie też innych atrakcji. Ja-
kich...? to już samemu trzeba się sprawdzić. Oczywiście 
szczegółowy plan akcji będzie prezentowany na afiszach.

W „Siódemce” nie będziesz się nudzić!

„Siódemka” zaprasza 
i czeka 

Tu zajdą zmiany



Remonty 2014   Remonty 2014

ul. Józefa Grzegorzka 18 A-D – w trakcie i po termomodernizacji budynku 
i innych robotach towarzyszących

Budynek ul. Ratuszowa 1  
– po dociepleniu jak nowy

Ładnie, prawda?  
– ul. gen. Józefa Hallera 30 E-H

ul. Bednarska 35a-c – odnowiono klatki schodowe 
i wyremontowano instalację elektryczną

Pięknieją elewacje domów i wnętrza  
przy Błękitnej, Widok oraz Dobrej  

– na zdjęciu ul. Widok 10A, gdzie ponadto 
wymieniono instalację c.o.

Ubiegły rok zapisał się kolejnymi dziesiątka- 
 mi wykonanych remontów w Hutniczo-

-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej. W sprawoz-
daniu Zarządu HGSM zawarto te większe i najbardziej 
zarazem kapitałochłonne. Setki, a może i tysiące mniej-

szych, jak i doraźnych ukończonych prac publikacji nie 
doczeka się nigdy. Ot, wykonano, zapisano w stosow-
nych dokumentach, podliczono, rozliczono i już. My 
przedstawiamy zdjęcia niektórych realizacji i życzmy, 
by obiekty te z daleka omijali wandale. 


