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Cz a s n a W al n e Z g ro ma d ze n ie
– 22 . 0 5 . b r.

rzed nami kolejne Walne Zgromadzenie Członków Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Od jego przeprowadzenia dzieli nas kilka dni. WZ jest najwyższą statutową władzą Spółdzielni. Tegoroczne Walne odbędzie 22. maja br. o 1600 w Górnośląskim Centrum Kultury im. Krystyny Bochenek
w Katowicach, Plac Sejmu Śląskiego 2. Stosowne zawiadomienia dostarczono już Członkom HGSM.
WZ rządzi się ściśle określonymi 2000 r. Dz.U. 03.119.1116 z póź. By ułatwić zapoznanie się ze źródłow Statucie HGSM i Regulaminie WZ zm. i § 21 ust. 4, 8 i 10 Statutu Hutni- wymi dokumentami w bieżącym
procedurami i uczestniczący w nim czo-Górniczej Spółdzielni Mieszka- wydaniu „NO” publikujemy praktycznie wszystkie. Ich komplet wyzobowiązani są się im ściśle podpo- niowej.
rządkować. Uczestnicy – pod rygoJednym z najważniejszych zadań łożono do wglądu 8 maja br. – czytaj
rem unieważnienia Walnego – mu- WZ jest dokonanie oceny minionego str. 2, gdzie przypominamy też poszą przebrnąć przez część procedu- roku. Zamierzając świadomie rządek obrad. Na stronach bieżąceralną i realizować tylko to, co ujęto i merytorycznie uczestniczyć go wydania prezentujemy również
w przyjętym porządku obrad.
w Walnym Zgromadzeniu i po- tegoroczny Plan remontów i zdjęcia
Walne Zgromadzenie zwoływane dejmować odpowiedzialne i wią- z realizowanych bądź już wykonajest przez Zarząd HGSM na podsta- żące decyzje, należy samodziel- nych prac.
Zapraszamy na Walne Zgromadzewie art. 83 ust. 2 ustawy o spółdziel- nie zaznajomić się z materiałami,
niach mieszkaniowych z 15 grudnia jakie będą przedmiotem obrad. nie i oczywiście do lektury „NO”
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Porządek obrad

Walnego Zgromadzenia
Członków HGSM
w dniu 22. 05. 2014 r.
1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.

Siedziba Zarządu HGSM

2. Wybór Prezydium zebrania.

Katowice, ul. Gliwicka 65

3.
4.
5.
6.
7.

Biuro Obsługi Mieszkańca 32 606-17-81, 82

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej i jej ukonstytuowanie się.
Wybór komisji wniosków i uchwał i jej ukonstytuowanie się.
Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu porządku obrad.
Sprawozdanie komisji mandatowo-skrutacyjnej.
Podjęcie uchwały o przyjęciu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni w roku 2013.
Podjęcie uchwały o przyjęciu i zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego Spółdzielni sporządzonego na dzień 31. 12. 2013 r.
Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego Spółdzielni za rok 2013.
Podjęcie uchwały o przyjęciu Sprawozdania z działalności Zarządu
HGSM w roku 2013.
Podjęcie uchwały o przyjęciu Sprawozdania z działalności Stałej Komisji
Statutowej HGSM w roku 2013.
Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu HGSM.
Podjęcie uchwały o ustaleniu liczebności Rady Nadzorczej oraz przeprowadzenie jej wyborów na następną kadencję i podjęcie uchwały.
Zakończenie zebrania.
8 maja materiały na WZ wyłożono do wglądu

Na podstawie § 78 ust. 3, Statutu Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z art. 89 § 1 Ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. Dz.U. 03.188.1848 z póź. zm. Zarząd HGSM zawiadamia, że:
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni
w roku 2013,
- Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2013,
- Sprawozdanie z działalności Zarządu HGSM w roku 2013,
- Projekty Uchwał objęte porządkiem obrad zebrania,
są wyłożone do wglądu:
od 8. maja br.
w siedzibie Spółdzielni, II piętro pokój nr 19
(Sekcja Organizacyjno-Prawna) w godz. od 900 do 1330.
Na podstawie § 21 ust. 10 Statutu HGSM, członkowi przysługuje prawo do
zapoznania się z ww. dokumentami.
Wydawca: Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowej w Katowicach. Nakład - 6.000 egz..
Redakcja „Nasze Osiedle”, Redaktor naczelny: Piotr Sowisło; 40-853 Katowice, ul. Gliwicka 65, .
tel. 32 606-17-00,  e-mail: nasze.osiedle@poczta.fm  Skład i łamanie: Spółka Wydawnicza „PiR” s.c. .
e-mail: pirup@o2.pl; Druk: Drukarnia „Omegapress”,  Sosnowiec. Numer zamknięto 30 kwietnia 2014 r.
Materiały i listy prosimy nadsyłać na adres redakcji. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Redakcja nie
zawsze zgadza się z opiniami, poglądami czytelników, zamieszczonymi na łamach. Materiałów nie zamówionych
redakcja nie zwraca i zastrzega prawo do dokonywania skrótów w listach i nadsyłanych tekstach.
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CENTRALA TELEFONICZNA
32 606-17-00
Fax. 32 606-17-91

Nasze Osiedle

Wymiana Okien 32 606-17-83
Sekcja ds. windykacji 32 606-17-85, 86
Sekcja ds. członkowskich 32 606-17-87, 88
Czynsze 32 606-17-62, 63
Administracja AD1 „Szopienice”
Katowice, Strzelców Bytomskich 21
Kierownik Administracji
Katarzyna Liszka-Włosowicz   32 606-17-10
Obsługa Mieszkańca 32 606-17-11, 12
Technik Budownictwa 32 606-17-13
Administracja AD2 „Baildon”
Katowice, Dąbrówki 4B
Kierownik Administracji .
Żaneta Niemiec 32  606-17-20
Obsługa Mieszkańca 32 606-17- 21, 22
Technik Budownictwa 32 606-17-23
Administracja AD3 „Nikiszowiec”
Katowice, Pl. Wyzwolenia 4
Kierownik Administracji .
Mariusz Rogacki 32 606-17-30
Obsługa Mieszkańca 32 606-17-31
Technik Budownictwa 32 606-17-32
Zespół ds. Technicznych
i Nadzoru
Kierownik Zespołu
inż. Roman ADAMCZYK 32 606-17-80
Zespół ds. Remontów,
Inwestycji i Nadzoru
Kierownik Zespołu
Dorota MIZERACKA 32 606-17-70
Samodzielne stanowisko
ds. Ochrony Środowiska i Zabytków
Specjalista  Leszek SZKLARZ 32 606-17-42
Samodzielne stanowisko ds. sieci
i instalacji cieplnych
Specjalista mgr Jerzy ŻAK 32 606-17-45
Samodzielne stanowisko ds. sieci
i instalacji wod-kan i gaz.
Specjalista
Krzysztof OCHMANN 32 606-17-43, 46
Samodzielne stanowisko ds. sieci
i instalacji elektrycznej i dźwigowej
Specjalista
mgr inż. Jerzy WYSOCKI 32 606-17-44
CAŁODOBOWE POGOTOWIE
AWARYJNE
„Instal Serwis”
Tel. 32  606-17-00 wew.4  .
32  606-17-38

nr 1 /maj 2014

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Hutniczo-Górniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej z działalności w 2013 roku
W zależności od potrzeb Rada powoływała ze swojego
Szanowni Członkowie Spółdzielni
Rada Nadzorcza HGSM przedstawia sprawozdanie ze grona doraźne zespoły do zbadania problemów stwierdzonych przez Radę, zgłaszanych przez Członków Spółswojej działalności za rok 2013.
Podstawą prawną działalności Rady Nadzorczej były dzielni lub Zarząd.
Celem pracy Zespołów było szczegółowe zapoznawanastępujące akty prawne:
- Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15. 12. nie się z dokumentami źródłowymi wpływającymi do
Rady, uzyskiwanie dodatkowych wyjaśnień od kompe2000r. z późn. zm.,
- Ustawa Prawo spółdzielcze z dnia 16. 09. 1982 r. tentnych pracowników Spółdzielni oraz wypracowywanie opinii i jej prezentacja na forum Rady Nadzorczej.
z późn. zm.,
Praca Rady Nadzorczej przebiegała zgodnie z uchwa- Statut Spółdzielni.
Rada Nadzorcza HGSM, stosownie do artykułu 44 Usta- lonym ramowym Planem Pracy Rady na 2013 rok, poszewy „Prawo Spółdzielcze” oraz § 27 Statutu HGSM, sprawo- rzanym i uzupełnianym o sprawy wpływające do Rady
wała w roku sprawozdawczym funkcje kontroli oraz nad- oraz wynikające z potrzeb bieżących.
Rozpatrywanie spraw, zazoru nad całokształtem dziależnie od ich specyfiki końłalności Spółdzielni.
czyło się podjęciem uchwał
W okresie od 01. 01.
bądź zapisem w protokole
2013 r. do 22. 05. 2013 r.
w formie zalecenia lub wniow związku ze śmiercią V-ce
sku.
Prezesa Zarządu HGSM Pana
W roku 2013 najbardziej
Zbigniewa Sztos oraz odpriorytetowymi zagadnieniadelegowaniem przez Radę
mi, którym Rada poświęciła
Nadzorczą Członka Rady Panajwięcej uwagi i czasu, były:
na Waldemara Brzucha Sytuacja
ekonomiczna,
cza, który od dnia 16. 01.
2013 r. mocą Uchwały Rady Walne Zgromadzenie Członków HGSM - 2013 r. a w szczególności bieżące
monitorowanie działalności
Nadzorczej Nr 532/2013/01
HGSM w zakresie windykacji należności wraz z anapełnił funkcję Członka Zarządu HGSM, Rada Nadzorcza
lizą osiąganych przez Spółdzielnię wyników finansodziałała w składzie 6 osobowym:
wych oraz płynność finansowa,
- Cecylia Gasz-Płońska – Przewodnicząca RN,
 Analiza zmian w przepisach prawa spółdzielczego
- Mirosław Smuda – Zastępca Przewodniczącego RN,
pod kątem ich wpływu na działalność HGSM oraz ini- Aleksandra Podsiadło – Sekretarz RN,
cjowanie, wraz z Zarządem działań w celu dostosowa- Joanna Lipa – członek,
nia Spółdzielni do tych zmian.
- Dariusz Ślęzak – członek,
Rada Nadzorcza była na bieżąco informowana o aktu- Mirosław Waszkowiak – członek.
22. 05. 2013 r. Walne Zgromadzenie Członków przyję- alnej sytuacji finansowej HGSM, a raz na kwartał dokonyło Uchwałę nr 11/2013 na mocy, której dokonało uzupeł- wała analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej na podniających wyborów członka do Rady Nadzorczej HGSM. stawie przedstawianych przez Zarząd informacji. PonadPo złożeniu przez Zarząd HGSM wniosku i dokonaniu to, analizowano kwartalne informacje o stanie zadłużeprzez Sąd Rejonowy w Katowicach zmian w Krajowym nia mieszkańców oraz o efektach podejmowanych czynRejestrze Sądowym w okresie od 06. 06. do 31. 12. ności windykacyjnych należności czynszowych wobec
2013 r. Rada Nadzorcza działała w składzie 7 osobowym: najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, jak również o bieżącej działalności Spółdzielni.
- Cecylia Gasz-Płońska – Przewodnicząca RN,
W ramach funkcji nadzoru Rada Nadzorcza w okre- Mirosław Smuda – Zastępca Przewodniczącego RN,
sie sprawozdawczym przeprowadzała oceny:
- Aleksandra Podsiadło – Sekretarz RN,
• przygotowywanych przez Zarząd kwartalnych infor- Joanna Lipa – członek,
macji o wynikach ekonomiczno-finansowych Spół- Dariusz Ślęzak – członek,
dzielni w odniesieniu do założeń planu oraz do wyni- Adam Szkuta – członek,
ków lat ubiegłych,
- Mirosław Waszkowiak – członek.
Przygotowaniem organizacyjnym i tematycznym po- • przestrzegania i funkcjonowania obowiązujących
w Spółdzielni Regulaminów oraz ich dostosowywania
siedzeń Rady Nadzorczej kierowało Prezydium Rady,
do aktualnych potrzeb,
które zgłaszało wnioski do Zarządu dotyczące szczegółowego opracowania materiałów będących przedmiotem • realizacji Planu remontowego w zakresie rzeczowo-finansowym,
obrad Rady.
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• realizacji Planu remontów bieżących,
• realizacji przez Zarząd wniosków i skarg zgłaszanych
do Zarządu Spółdzielni w ramach skarg i wniosków,
• realizacji przez Zarząd uchwał i zaleceń Rady Nadzorczej,
• zasad i prawidłowości wyboru ofert na roboty objęte
Planem Remontowym HGSM,
• skuteczności działań służb Spółdzielni w zakresie
ściągalności opłat czynszowych za lokale mieszkalne
i użytkowe.

z lokali mieszkalnych i z lokali użytkowych oraz pracy
Działu windykacji.
Przeprowadzone kontrole nie stwierdziły uchybień od
przyjętych procedur w kontrolowanym zakresie. Kontrole zakończono zaleceniami i uwagami dotyczącymi
możliwości poprawienia istniejących procedur w celu
poprawy efektywności prowadzonych działań.
W roku 2013 Rada Nadzorcza, podobnie jak w latach
poprzednich, w celu spełnienia wymogów Ustawy

ul. Strzelców Bytomskich 21A-E
- wykonano w 2013 r.

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

W ramach działań kontrolnych Rada przeprowadziła
następujące kontrole:
• w zakresie procedury przeprowadzenia przetargów
oraz udzielenia zamówień na roboty budowlane przygotowane do realizacji w roku 2013;
• w zakresie przebiegu prac remontowych objętych
planem remontowym w roku 2013 oraz dokumentacji,
losowo wybranych obiektów, w których prowadzone
były prace;
• w zakresie windykacji należności;
W tym celu powołała ze swojego grona:
• Komisję ds. kontroli prawidłowości wyboru ofert na
wykonanie prac przedstawionych w planie gospodarczo-finansowym HGSM na 2013 rok.
Celem pracy Komisji było przeprowadzenie kontroli
w zakresie procedury przeprowadzania przez HGSM
przetargów oraz udzielania zamówień na roboty budowlane przygotowane do realizacji w roku 2013,
• Komisję ds. kontroli prawidłowości realizacji i rozliczenia wybranych ofert na realizacje zadań przewidzianych w planie gospodarczo-finansowym HGSM na
rok 2013. Celem pracy Komisji było przeprowadzenie
kontroli związanej z przebiegiem prac remontowych
objętych planem remontowym w roku 2013 oraz przeprowadzenie kontroli dokumentacji, losowo wybranych obiektów, w których prowadzone były prace.
• Komisję ds. kontroli działalności Zarządu HGSM w zakresie windykacji należności.
Celem pracy Komisji było przeprowadzenie kontroli
działalności HGSM w zakresie windykacji należności

o ochronie danych osobowych odbywała posiedzenia
w podziale na sprawy ogólne i sprawy członkowskie.
W sumie odbyła 16 posiedzeń, z czego 12 w sprawach
ogólnych i 4 posiedzeń w sprawach członkowskich,
w trakcie których podjęto 45 uchwał oraz przyjęto zalecenia i wnioski dla Zarządu.
Kontynuowane jest prowadzenie dwóch odrębnych
protokolarzy:
- jednego dotyczącego spraw ogólnych HGSM,
- drugiego dotyczącego spraw członkowskich, który nie
jest udostępniany. Rejestr uchwał jest wspólny, obejmuje wszystkie uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą.
W uchwałach dotyczących spraw członkowskich nie
ujawnia się danych personalnych i adresowych osób
których uchwała dotyczy.
Sprawy poddane pod obrady Rady Nadzorczej w roku
sprawozdawczym obejmowały ponadto:
 Zatwierdzenie „Planu remontowego HGSM na rok 2013”,
 wybór firmy do przeprowadzenia rocznego badania
sprawozdania finansowego HGSM,
 omówienie i zatwierdzenie „Sprawozdania Zarządu
HGSM z jego działalności w 2012 roku”,
 zapoznanie się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2012,
 analizowanie skarg i wniosków zgłaszanych członkom Zarządu w ramach poniedziałkowych wizyt oraz
sposobów ich załatwiania,
 omówienie i ocena wyników przeprowadzonej kontroli
prawidłowości wyboru oferentów na wykonanie prac przedstawionych w „Planie remontowym HGSM na rok 2013”,
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 omówienie sprawozdania finansowego i wyników
ekonomicznych HGSM za 2012 rok,
 przyjęcie realizacji Uchwał podjętych na Walnym
Zgromadzeniu Członków HGSM w roku 2012,
 przyjęcie zmian w regulaminach obowiązujących
w Spółdzielni, których opracowanie, zaopiniowanie lub
zatwierdzenie leży w kompetencjach Rady Nadzorczej,
 akceptacja wniosków Zarządu dot. wpisania w ciężar
odpisów aktualizujących zadłużeń ciążących na lokalach mieszkalnych. Decyzje Rady, w tym zakresie dotyczyły wyłącznie zadłużenia nieściągalnego dotyczącego lokali mieszkalnych, których dotychczasowi mieszkańcy zmarli, a do Spółdzielni nie zgłosiły 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 2014”,
 zatwierdzenie „Planu pracy Rady Nadzorczej na rok 2014”,
 kontrola wykonywania przez Zarząd uchwał i zaleceń Rady Nadzorczej,
 kontrola wykonywania przez Zarząd zaleceń i wniosków polustracyjnych,
 kontrolę bieżącej działalności Spółdzielni w okresach
kwartalnych;
 inne zagadnienia wynikające z kompetencji Rady
Nadzorczej.
Często przewijającym się w pracy Rady Nadzorczej tematem były sprawy dotyczące wykreśleń, wykluczeń
z członkostwa w HGSM oraz wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
W przedmiotowych sprawach, Rada rozpatrzyła sprawy
Członków, wobec których Zarząd po wyczerpaniu działań
proceduralnych skierował wnioski o wykreślenie bądź
wykluczenie. Konieczność rozpatrywania wniosków
o wykluczenie z członkostwa w HGSM wynikała głównie
z powodu zadłużenia w opłatach na rzecz Spółdzielni.
Rada podjęła 45 uchwał, z czego 16 dotyczyło wykreśleń
z członkostwa w związku z:
- dokonanymi sprzedażami bądź darowiznami spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych,
- przejściem w skutek uchwały podjętej przez właścicieli do odrębnego od Spółdzielni podmiotu prawnego –
Wspólnoty mieszkaniowej,
- 3 dotyczyły wykluczenia z członkostwa w HGSM
w związku z nie uiszczaniem opłat za lokale mieszkalne.
- 2 dotyczyły wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego
prawa do lokalu mieszkalnego w związku z nie uiszczaniem opłat za lokale mieszkalne.
Na koniec okresu sprawozdawczego podjęte 21 uchwał
uprawomocniły się.
Pozostałe 24 uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą
dotyczyły:
- spraw ekonomiczno-finansowych,
- gospodarki zasobami Spółdzielni,
- spraw terenowo-prawnych,

- zatwierdzenia regulaminów i innych przepisów wewnętrznych HGSM,
- innych spraw organizacyjno-samorządowych.
Rada na bieżąco uzyskiwała informacje o działaniach
w najbardziej istotnych dla mieszkańców i Spółdzielni
kwestiach, tj.:
• zmiany sposobu wytwarzania ciepła dla potrzeb C.O.
i C.W.U. dla osiedla ks. prof. Konstantego Michalskiego oraz prowadzenia działań w celu podłączenia
ww. osiedla do miejskiej sieci ciepłowniczej,
• starania w celu pozyskiwania od Miasta Katowice lokali socjalnych dla dłużników,
• prowadzenia działań w celu zawierania z Urzędem
Miasta Katowice ugód o odszkodowania za nie wskazanie lokali socjalnych,
• realizacja zadań objętych planem remontowym,
• prowadzonych przez Sejm prac dotyczących zmian
w przepisach prawa spółdzielczego i ich konsekwencjach dla HGSM.
Rada Nadzorcza zaznajamiana była również z wynikami prac Stałej Komisji Statutowej.
Należy podkreślić, że wiele rozpatrywanych zagadnień
wnoszonych pod obrady Rady Nadzorczej dotyczyło
spraw mających charakter jednostkowy, wymagający
jednak zajęcia stanowiska przez Radę. Dotyczyły one
m.in. rozpatrywania pism, skarg, wniosków i odwołań
mieszkańców Spółdzielni.
Na podstawie opinii biegłego rewidenta oraz własnej
analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, Rada Nadzorcza
stwierdziła, co następuje:
- występuje pełna płynność finansowa;
- ściągalność należności czynszowych za rok 2013 wyniosła 100 %;
- stan środków pieniężnych wyniósł na koniec 2013 r.
4.735.451,11 zł; zmniejszył się w stosunku do roku
2012 o 236.041,19 zł, z uwagi na dokonywanie opłat
z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za
dany miesiąc z góry;
- wysokość zobowiązań krótkoterminowych oraz długoterminowych na koniec 2013 roku wyniosła
35.355.791,29 zł, w stosunku do roku poprzedniego
nastąpił wzrost zobowiązań o 13.291.647,81 zł, na co
złożyły się zaciągnięte w roku 2013 kredyty w PKO
BP w kwocie 15.315.548,13 zł. Spółdzielnia terminowo reguluje zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- wskaźnik płynności finansowej III stopnia wynosi 0,4;
- kondycja ekonomiczno-finansowa Spółdzielni jest stabilna,
Podsumowując przedstawione sprawozdanie, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Spółdzielni w 2013
roku, a tym samym pracę Zarządu, w tym okresie i wnosi
do Walnego Zgromadzenia Członków HGSM o udzielenie
absolutorium poszczególnym członkom Zarządu.
Rada Nadzorcza
Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
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Sprawozdanie z działalności Zarządu Hutniczo-Górniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej za 2013 rok
Szanowni Członkowie Spółdzielni
Zarząd HGSM przedstawia sprawozdanie z działalności w roku 2013.
Podstawą prawną działalności Zarządu w roku 2013
były m.in. następujące akty prawne:
- Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
z dnia 15. 12. 2000 r. z późn. zm.,
- Ustawa Prawo spółdzielcze z dnia 16. 09. 1982 r.
z późn. zm.,
- Statut Spółdzielni,
- Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków HGSM,
- Uchwały Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni.
W oparciu o wymienione wyżej przepisy Zarząd prowadził działalność oraz podejmował decyzje w celu rzetelnej, celowej i prawidłowej gospodarki Spółdzielni.
I. Zagadnienia zarządcze
1. Struktura zasobów
mieszkaniowych HGSM
stan na 31. 12. 2013 r.
Własność i współwłasność
Spółdzielni
• Budynki – 341
Własność Spółdzielni
• Lokale mieszkalne – 3.208
• Powierzchnia użytkowa mieszkań
– 148.187,31 m2
• Powierzchnia
nieruchomości
gruntowych będących własnością
Spółdzielni – 842 m2
• Powierzchnia udziału Spółdzielni w nieruchomościach gruntowych w wieczystym użytkowaniu
- 283.986,77 m2
Lokale wyodrębnione
• Lokale mieszkalne – 2.375
• Powierzchnia użytkowa mieszkań
– 120.060,04 m2
• Powierzchnia udziału odrębnych
właścicieli:
- w nieruchomościach gruntowych
- w wieczystym użytkowaniu
– 158.853,94 m2
Ogółem Spółdzielnia zarządzała:
• Budynki – 341
• Lokale mieszkalne – 5.583
• Powierzchnia użytkowa mieszkań
– 268.247,35 m2
Dane dotyczące własności
Spółdzielni w budynkach
Wspólnot Mieszkaniowych
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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, nadzorowane przez Dział Energetyczny
III. Ekonomiczne

• Lokale mieszkalne – 127
• Powierzchnia użytkowa mieszkań
– 7.169,85 m2
• Powierzchnia udziału Spółdzielni w nieruchomościach gruntowych w wieczystym użytkowaniu
– 6.791,78 m2
Wiek budynków, którymi zarządza
Hutniczo-Górnicza
Spółdzielnia
Mieszkaniowa jest bardzo zróżnicowany. Najstarszy budynek został wybudowany w 1805 roku i mieści się
on przy ul. Leśnego Potoku 15, natomiast najnowsze budynki położone
w Mysłowicach przy ul. Fryderyka
Szopena 26, 28 powstały w 1988 roku. Pozostałe budynki Spółdzielni
wybudowane zostały w latach 18501980. Budynki zarządzane przez
Spółdzielnię zlokalizowane są w różnych dzielnicach Katowic oraz
w Mysłowicach
Tak duże zróżnicowanie zasobów
mieszkaniowych oraz ich usytuowanie wywołuje szereg trudności
i zwiększa koszty zarządzania szczególnie w zakresie obsługi transportowej, logistycznej i administracyjnej. Mimo to Spółdzielnia zapewnia
wysoki poziom obsługi zasobów
mieszkaniowych, szczególnie w zakresie zabezpieczania, usuwania
awarii i zgłaszanych usterek oraz realizacji przeglądów technicznych.
Zmiany w systemie prawnym

umożliwiają wyodrębnienie się z zasobów Spółdzielni wspólnot mieszkaniowych. W takich przypadkach
Spółdzielnia podejmuje działania
mające na celu przyjęcie obowiązków zarządcy wspólnotami.
Spółdzielnia zarządza, na mocy
uchwał podjętych przez Wspólnoty
o powierzeniu Spółdzielni zarządzania
nieruchomością
wspólną,
9 Wspólnotami:
1. Plac Nr 4,
2. Plac Nr 5,
3. Józefa Lompy 7,
4. J. Lompy 9
5. Henryka Dąbrowskiego 17,
6. H. Dąbrowskiego 17B,
7. H. Dąbrowskiego 20,
8. H. Dąbrowskiego 20A,
9. H. Dąbrowskiego 20B.
Zmiany w strukturze zasobów,
wynikające z uchwał Walnego
Zgromadzenia Członków
W roku 2013 Walne Zgromadzenie
Członków HGSM nie podjęło uchwał
w sprawie zbywania nieruchomości
gruntowych oraz budynków.
W dalszym ciągu Zarząd HGSM podejmuje działania zmierzające do
zrealizowania Uchwał podjętych
przez WZCz HGSM w roku 2012,
które dotyczą zbycia nieruchomości
gruntowych częściowo zabudowanych budynkami stacji transformatorowych.
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a) Uchwała nr 14/2012 rejon ulicy Oswobodzenia 120 w Katowicach,
b) Uchwała nr 15/2012 rejon ulicy
Bednarska 35a, 35b, 35c w Katowicach,
c) Uchwała nr 16/2012 rejon ulicy
Leśnego Potoku 46, 46A w Katowicach,
d) Uchwała nr 17/2012 rejon ulicy
Lipowa 1, 3, 5, 7 w Katowicach,
e) Uchwała nr 18/2012 rejon ulicy
Lwowska 17 w Katowicach,
f) Uchwała nr 19/2012 rejon ulicy
Św. Anny 11 w Katowicach,
g) Uchwała nr 20/2012 rejon ulicy
Ludwika Zamenhofa 12 w Katowicach,
2. Eksploatacja zasobów HGSM
Spółdzielnia wykonywała czynności związane z zarządzaniem substancją mieszkaniową przy pomocy
trzech administracji:
- Administracja Budynków
„Szopienice” AD1
- Katowice, ul. Strzelców Bytomskich 21d, tel. 32 606-17-10; 11
Funkcję Kierownika pełniła Katarzyna Liszka-Włosowicz.
- Administracja Budynków
„Baildon” AD2
- Katowice, ul. Dąbrówki 4b,
tel. 32 06-17-20; 21
Funkcję Kierownika pełniła Żaneta Niemiec.
- Administracja Budynków
„Wieczorek” AD3
- Katowice, Pl. Wyzwolenia 4,
tel. 606-17-30; 31
Funkcję Kierownika pełnił Mariusz Rogacki.
Do najważniejszych
obowiązków i uprawnień
poszczególnych administracji
w okresie sprawozdawczym
zaliczyć należy:
• Prowadzenie z współwłaścicielami i mieszkańcami budynków konsultacji w ramach, których ustalane
są zakresy remontów danej nieruchomości, oraz naprawy bieżące.
• Prowadzenie ksiąg meldunkowych oraz ich aktualizacja wraz

z Urzędem Miasta, wypełnianie dokumentów umożliwiających zmiany meldunkowe oraz przygotowywanie wniosków o wszczęcie
postępowania administracyjnego
o wymeldowanie z urzędu.
• Prowadzenie książek obiektów
budowlanych, w tym kontrola

z gospodarką odpadami komunalnymi.
• Prowadzenie ewidencji i aktualizacja umów najmu dzierżawy
gruntów i garaży.
• Przeprowadzanie
przeglądów
i prowadzenie dokumentacji związanej z komisjami technicznymi.

ul. Dobra 10 – nowe ocieplenie. Foto archiwum „NO”

•

•

•
•

•
•
•

i nadzór nad dokonywaniem wpisów przez inspektorów nadzoru
budowlanego.
Prowadzenie ewidencji budynków, w stosunku do których należy wykonać niezbędne przeglądy
wynikające z Prawa Budowlanego i sprawowanie nadzoru nad ich
wykonywaniem.
Przyjmowanie zgłoszeń mieszkańców w sprawach ich dotyczących
np.: awarii, dewastacji zasobów,
wycinki drzew.
Nadzór nad stanem sanitarno-porządkowym podległych zasobów mieszkaniowych oraz placów zabaw.
Przygotowywanie dokumentów
umożliwiających zasiedlanie pustostanów i wprowadzanie zmian
w umowach najmu wynikających
z przyczyn naturalnych.
Prowadzenie dokumentacji związanej z montażem i wymianą wodomierzy.
Prowadzenie dokumentacji związanej z przebudową i budową pieców węglowych.
Prowadzenie ewidencji i aktualizacja dokumentacji związanej

• Samodzielne ustalanie harmonogramu przeglądów budynków wynikających z artykułu 62 Prawa budowlanego (w tym rocznych i pięcioletnich).
• Prowadzenie rozmów z dłużnikami.
• Typowanie budynków do objęcia ich Planem remontowym oraz
przygotowywanie
harmonogramów i realizacja ujętych w nich
napraw bieżących i konserwacji.
• Uczestniczenie w czynnościach
eksmisyjnych.
3. Kwestie samorządowo-członkowskie
3.1. Członkostwo
Obsługa mieszkańców Spółdzielni
w zakresie stosunku członkostwa prowadzona jest przez Zespół Członkowski, który prowadzi są m.in. rejestry:
• Członków Spółdzielni,
• posiadaczy spółdzielczego własnościowego prawa,
• posiadaczy lokatorskiego spółdzielczego prawa,
• rejestr właścicieli posiadających
odrębną własność lokalu,
• rejestr ksiąg wieczystych,
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Podobnie, jak w roku 2012, tak w zawarciu umowy przyznającej umożliwiających przyjęcie w poczet
i w roku 2013 odbywała swoje po- prawo do lokalu w zasobach HGSM” członków Spółdzielni, w tym kontrosiedzenia Komisja Przetargowa. Jej oraz przeprowadziła 10 postępo- la złożonych wniosków, deklaracji
prace każdorazowo są protokołowa- wań przetargowych, w wyniku o przyjęcie do Spółdzielni, wpłaty
ne. Komisja sporządza sprawozda- których zostało sprzedanych na pra- udziałów i wpisowego.
W roku 2013 Spółdzielnia zania ze swojej działalności, które na- wach odrębnej własności 59 pustostępnie przedkładane są Zarządowi stanów. W roku sprawozdawczym warła 67 umów ustanawiając na
zawartych zostało 64 umowy nota- rzecz członków i najemców, prawa
HGSM.
Tabela nr 1. Wysokość wkładów w latach 2010-2013
Lp.

Stan na:

Wkład budowlany
(w zł)

Wkład mieszkaniowy
(w zł)

1.

31. 12. 2010 r.

8.008.748,14

332.720,10

2.

31. 12. 2011 r.

7.861.834,29

320.180,10

3.

31. 12. 2012 r.

7.741.579,27

292.290,10

4.

31. 12. 2013 r.

7.276.560,56

284.002,70

Zakres prac Komisji obejmuje:
a) przygotowanie dokumentów niezbędnych do publikacji ogłoszenia
o przetargu w prasie,
b) organizację oraz przeprowadzenie przetargu,
c) przyjmowanie i weryfikacja dokumentów dopuszczających do
postępowania przetargowego,
d) przygotowywanie dokumentów
do Kancelarii notarialnej, celem
zawarcia Aktu notarialnego o ustanowienie prawa odrębnej własności nabytego w drodze przetargu
lokalu mieszkalnego.
Ponadto, Komisja przetargowa na
posiedzeniach rozpatruje wnoszone
przez Kierowników poszczególnych Administracji i Zespołu Windykacyjnego, jak również przez najemców, wnioski w sprawie:
a) wskazania lokali socjalnych lub
pomieszczeń tymczasowych dla
dłużników z wyrokami sądowymi
o eksmisję,
b) zamiany na pustostan, w zamian
za przekazanie do dyspozycji
HGSM zajmowanego lokalu mieszkalnego.
W roku 2013 Komisja Przetargowa odbyła 8 posiedzeń, w trakcie
których
rozpatrywała
wnioski
w sprawie przyznania lub zamiany
lokali mieszkalnych zgodnie z „Regulaminem ustalania pierwszeństwa
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rialne, w tym 5 umów, które z uwagi
na złożone przez biorących udział
w postępowaniach przetargowych
w 2012 roku, wnioski w sprawie
prolongaty terminu wpłaty wylicytowanej należności, uległy przesunięciu. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Komisja zaopiniowała przyznanie 23 pustostanów na zasadzie umowy o najem
lokalu mieszkalnego, w związku
z czym zawarto łącznie 23 umowy
o najem lokalu mieszkalnego, w tym:
- 11 umów w związku z zamianą
mieszkań na pustostan,
- 4 umowy z osobami z budynków
przeznaczonych do wyburzenia,
- 2 umowy najmu z osobami ubiegającymi się o przyznanie mieszkania w trybie bezprzetargowym,
- 3 umowy najmu z Urzędem Miasta na pustostany wskazane przez
HGSM, jako lokale socjalne.
W efekcie pracy Komisji, Spółdzielnia uzyskała:
- wpływy z tytułu wniesionych
kaucji mieszkaniowych w kwocie 33.751,36 zł,
- wpływy z tytułu zakupu mieszkania
(wylicytowana
wartość rynkowa lokalu) w kwocie
3.972.740,40 złotych.
Zespół członkowski wykonuje
wszystkie
czynności
związane
z przygotowaniem dokumentów

odrębnej własności. Łącznie na
dzień 31. 12. 2013 r. ustanowiono
odrębną własność dla 2.795 lokali.
W roku 2013 w poczet członków Spółdzielni w sumie przyjęto 5 osób w związku z nabyciem
w drodze przetargu prawa odrębnej
własności do lokalu mieszkalnego,
W roku 2013 z rejestru członków skreślono 72 osoby, w tym:
a) 57 osób w związku ze zgonem,
darowizną, dokonaniem sprzedaży
bądź zamianą lokalu mieszkalnego,
zrzeczeniem się spółdzielczego prawa, wypowiedzeniem członkostwa,
b) 9 osób – w związku z wykreśleniem z członkostwa,
c) 5 osób – w związku z wykluczeniem z członkostwa,
d) 1 osoba – w związku z przejściem w reżim ustawy o własności lokali.
Liczbę Członków skreślonych prezentujemy w wykresie nr 1, str. 14.
Na dzień 31. 12. 2013 r. Spółdzielnia liczyła 1.343 Członków, którzy wnieśli 1.733 udziałów o łącznej
wartość 86.650,00 złotych.
Różnica pomiędzy ilością członków a wniesionymi udziałami wynika z faktu, iż każdemu członkowi
przysługuje prawo wniesienia więcej niż jednego udziału.
Wpływ na liczbę udziałów ma
również fakt, iż osobom, które zrze-
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kły się członkostwa w HGSM,
w związku z dokonaniem darowizny, sprzedaży, zamiany, jak również
spadkobiercom oraz członkom wycofującym część wniesionych udziałów, zgodnie z § 7 ust. 3 Statutu
HGSM, udziały zwracane są po zakończeniu roku bilansowego i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.
W wykresie nr 2, str. 14, przedstawiamy kształtowanie się liczby
udziałów w latach 2010-2013
W związku z przekształcaniem
spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych i ustanawianiem odrębnej
własności na koniec roku 2013
wartość wkładów budowlanych
wyniosła 7.276.560,56 zł, wkładów
mieszkaniowych 284.002,70 zł.
Wysokość wkładów w poszczególnych latach przedstawia tabela
nr 1, str obok.
3.2. Prawo
Ogół stosunków obejmujących
działalność
Spółdzielni, relacje
z członkami i najemcami regulują
m.in. poniższe akty prawne:
- Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15. 12. 2000 r.
z późn. zm.
- Ustawa
Prawo
Spółdzielcze
z dnia16. 09. 1982 r. z późn. zm.
- Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 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 Zarząd Spółdzielni oraz Plan gospodarczo-finansowy HGSM na dany rok.
Sprawy sądowe
Spółdzielnia przy pomocy świadczących pomoc prawną radców
prawnych w roku 2013 skierowała do sądu 260 pozwów dotyczących zapłaty należności pieniężnych
oraz eksmisji.
Liczba spraw skierowanych do
Sądu w roku 2013, z podziałem na

poszczególne kategorie, przedstawia
się następująco:
a) o eksmisję – 58,
b) o zapłatę – 202.
W roku sprawozdawczym nastąpił
znaczny spadek liczby skierowanych

Mimo tego niekorzystnego zjawiska w roku 2013 odnotowano
wzrost przeprowadzonych eksmisji.
Dokonano łącznie 57 eksmisji
i zamian, z czego 32 eksmisje wykonano do lokali socjalnych w zasobach

ul. Grodowa 26A-D roboty ziemne obok budynku. Foto archiwum „NO”
do Sądu spraw o zapłatę i o eksmisje.
Z chwilą uzyskania przez Spółdzielnię nakazów zapłaty 2 osoby dobrowolnie uregulowały zaległości wobec Spółdzielni, 10 osobom Zarząd
HGSM wyraził zgodę na spłatę zasądzonych należności czynszowych
wraz z odsetkami i kosztami sądowymi w ratach, 117 nakazów zapłaty
opatrzonych klauzulą wykonalności
Zarząd skierował do postępowania
egzekucyjnego prowadzonego przez
komornika sądowego. W 93 sprawach zgodnie z przepisami prowadzona jest egzekucja komornicza:
z wynagrodzenia za pracę, świadczeń emerytalnych, rachunków bankowych, ruchomości oraz innych
wierzytelności i praw majątkowych.
Łącznie w latach 2010-2013
Spółdzielnia skierowała do Sądu
1.766 pozwów.
W wykresie nr 3, str. 14, przedstawiamy liczbę skierowanych do Sądu
pozwów w latach 2010-2013.
Podobnie, jak w latach ubiegłych,
problemem pozostaje długotrwała
procedura zgodnego z prawem egzekwowania należnych Spółdzielni
opłat czynszowych oraz przeprowadzanie eksmisji z lokali.

HGSM a 25 eksmisji do noclegowni,
schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, w tym w:
- Administracji AD1 – 26,
- Administracji AD2 – 21,
- Administracji AD3 – 10,
W wyniku przeprowadzonych
eksmisji do lokali socjalnych odzyskane lokale mieszkalne zostały
przeznaczone do zasiedlenia na warunkach przetargowych.
W okresie objętym sprawozdaniem Zarząd podejmował działania
mające na celu ograniczenie wzrostu należności.
Do najważniejszych działań w tym
zakresie, zaliczyć należy:
 działalność Zespołu windykacyjnego,
 przeprowadzanie przez Kierowników Administracji rozmów windykacyjnych z dłużnikami,
 udzielanie mieszkańcom porad
oraz pomocy w uzyskaniu dodatków mieszkaniowych; na koniec
2013 r. uprawnionych do korzystania z dodatku mieszkaniowego
było 359 mieszkańców. Suma
przyznanych dodatków, która
wpłynęła na konto Spółdzielni wyniosła 1.368.149,45 zł,

Nasze Osiedle
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 kierowanie przez Zarząd wniosków do Rady Nadzorczej o wykluczenie z członkostwa w Spółdzielni.
Zarząd HGSM, w związku z wdrożeniem przez MOPS w Katowicach
Programu Pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych pn. „Siedemdziesiąt 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 społecznym,
 zaspokajanie realizacji potrzeb socjalnych,
w dalszym ciągu prowadził, przy
pomocy Kierowników Administracji
oraz podległych im pracowników,
akcję udzielania dla mieszkańców
zasobów HGSM spełniających kryteria określone przez MOPS, pomocy
oraz wsparcia poprzez wskazywanie
i kierowanie do Terenowych Punktów Pomocy Społecznej.
Stan należności z tytułu dostaw
i usług na koniec okresu sprawozdawczego, z uwzględnieniem ich
struktury czasowej i wartości utworzonych odpisów aktualizujących należności, przedstawia się następująco:
- bieżące – 16.595,59 zł,
- do 30 dni – 747.525,36 zł,
- 31-90 dni – 815.038,35 zł,
- od 91-180 dni – 932.727,14 zł,
- powyżej 180 dni – 1.589.988,12 zł.
W wyniku podejmowanych czynności windykacyjnych, współczynnik ściągalności opłat czynszowych
w roku 2013 wyniósł 100%, co w porównaniu do innych podmiotów
o zbliżonej strukturze społecznoekonomicznej jest poziomem bardzo dobrym.
Zarząd HGSM w myśl zapisów art.
18 pkt 5 ustawy o ochronie lokatorów, występował do Urzędu Miasta
Katowice i Urzędu Miasta Mysłowice o wypłatę odszkodowań z tytułu
nie dostarczenia lokali socjalnych.
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Spółdzielnia zawarła w przedmioto- podpisała z Członkiem Zarządu
wych sprawach Ugody, na mocy któ- Umowę o pracę na stanowisku Dyrych HGSM otrzymała w roku 2013 rektor ds. Eksploatacyjnych.
W roku 2013 odbyły się 24 poodszkodowanie
w
kwocie
siedzenia Zarządu, w trakcie któ1.660.197,59 złotych.
rych podejmowano Uchwały i PoPosiedzenia Zarządu
Zarząd, jako statutowy Organ Spół- stanowienia. Posiedzenia protokołodzielni, działa na podstawie aktów wane są przez Zespół ds. organizaTabela nr 2. Zatrudnienie w Spółdzielni. Stan na 31. 12. 2013 r.
Lp. Rodzaj umowy

1

Umowa o pracę

2

Urlop
wychowawczy

3

Świadczenie
rehabilitacyjne

Etat

Stanowiska
nierobotnicze

pełny

24

60

84

3/4

5

1

6

1/2

2

1

3

1/4

–

–

–

1/16

–

1

1

pełny

–

–

–

1/2

–

–

–

pełny

–

–

–

31

63

94

20

2

22

51

65

116

RAZEM
4

Umowa
zlecenie

Ogółem

robotnicze

–

OGÓŁEM OSÓB
prawnych rangi ustawowej, Statutu
oraz stosownych regulaminów.
Zarząd, na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu, podejmuje najważniejsze decyzje dotyczące działalności Spółdzielni. Na
bieżąco analizował i oceniał wyniki
ekonomiczno-finansowe Spółdzielni
oraz realizację zatwierdzonych przez
Radę Nadzorczą Planu remontowego i Planu remontów bieżących.
W roku 2013 w związku ze śmiercią
v-ce Prezesa Zarządu HGSM Pana
Zbigniewa Sztos, oddelegowany przez
Radę Nadzorczą Członek Rady Pan
Waldemar Brzuchacz, mocą Uchwały
Rady Nadzorczej Nr 532/2013/01
z dnia 16. 01. 2013 r. został wybrany
na Członka Zarządu HGSM.
Po zarejestrowaniu w dniu 15. 02.
2013 r. zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rada Nadzorcza

cyjno-prawno-terenowych i archiwizowane w odpowiednich rejestrach.
W ramach posiedzeń Zarząd podjął 80 Uchwał oraz 10 Postanowień.
Decyzje Zarządu podejmowane
w tych formach, dotyczą zarówno
mieszkańców Spółdzielni, jak i pracowników, dla których Prezes Zarządu Spółdzielni jest pracodawcą.
W ramach odbywanych posiedzeń
omawiane na nich kwestie wymagają
niejednokrotnie zatwierdzenia przez
Radę Nadzorczą Spółdzielni i w takich też sprawach Zarząd zwraca się
do Rady o przyjęcie ich do porządku
obrad danego posiedzenia RN.
Skargi i Wnioski mieszkańców
Członkowie Zarządu Spółdzielni
przyjmują członków i najemców
w ramach skarg i wniosków.
W roku 2013 przyjęto 71 osób.
Prowadzona jest ewidencja zgłasza-
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wraz z wymianą stolarki okiennych skarg i wniosków, która służy
Wszystkie zgłaszane w ramach
nej i drzwiowej w częściach konsultacji społecznych zadania są
Zarządowi do podejmowania odpowspólnych,
wiednich działań i decyzji oraz staskrupulatnie przez Zarząd i kadrę
nowi przedmiot analizy dla Rady f) rozliczenia funduszu remontowe- kierowniczą rozpatrywane, analizogo pod kątem wykonanych robót wane, kwalifikowane i realizowane.
Nadzorczej.
dociepleniowych,
Główne sprawy zgłaszane przez
W sytuacjach, gdy zadania wymagają
mieszkańców, to: zapytania dotyczą- g) ustalanie warunków finansowa- dłuższego okresu czasowego lub dunia robót,
ce przekształcenia spółdzielczych
żego nakładu finansowego następupraw do lokali mieszkalnych
je, rozpoczęcie ich realizacji
w odrębną własność lokalu,
z założeniem zakończenia zaprzepisania umów najmu, przydania w późniejszym terminie.
dzielenia lub zamiany lokali
3.3. Zatrudnienie
mieszkalnych, spłaty bądź umow Spółdzielni
rzenia zadłużenia głównego
Zatrudnienie w Spółdzielni
lub odsetek, stanu technicznew roku 2013 porównując do
go budynków mieszkalnych
ubiegłego, zarówno na stanowii wykonania w nich remontów.
skach nierobotniczych jak i na
Na podkreślenie zasługuje
stanowiskach robotniczych, było
fakt, iż liczba skarg kierowanych
nas tym samym poziomie - patrz
do Zarządu Spółdzielni – patrz
tabela 2 i wykres 5, str. 15.
Wykres nr 4, str. 14 – w stosunStruktura zatrudnienia przedku do lat ubiegłych spada, co
stawiona na powyższym wystanowi przejaw poprawnej
kresie z podziałem na stanowidziałalności Spółdzielni.
ska robotnicze i nierobotnicze
W roku 2013 Zarząd HGSM
umożliwia sprawne funkcjonowraz z kadrą kierowniczą powanie Spółdzielni, bez nadszczególnych
Administracji Dbamy o ptaki – budki lęgowe ul. Widok 35. miernych kosztów w tej dzieFoto archiwum „NO”
kontynuował rozpoczęte w rodzinie.
ku 2011 ze współwłaścicielami oraz
członkami Spółdzielni spotkania,
które mają charakter konsultacji
społecznych związanych z zakresem
rzeczowym i finansowym robót remontowych objętych funduszem remontowym poszczególnych nieruchomości oraz innych drobnych,
lecz koniecznych do wykonania
prac. Prowadzona jest ewidencja odbytych spotkań, która służy Zarządowi do analizy i podejmowania odpowiednich działań i decyzji; w roku
2013 odbyły się 22 spotkania.
Głównymi kwestiami poruszanymi na przedmiotowych spotkaniach
były:
a) docieplenia budynków,
b) remonty instalacji C.O.,
c) remonty instalacji elektrycznej,
d) remonty instalacji wodno – kanalizacyjnej,
e) remonty budynków, ze szczególnym uwzględnieniem remontu dachów, klatek schodowych

h) kalkulacje opłat czynszowych,
i) inne sprawy związane ze zwiększeniem komfortu użytkowania
budynków i nieruchomości, eliminacji powstałych niedogodności
czy też usterek (naprawa domofonów, oświetlenia budynków, uliczek osiedlowych, regulacja drzwi,
naprawa samozamykaczy, inne)
Finalizacja tych zadań przebiega
według sformalizowanych procedur, gdyż musi uwzględniać szereg
czynników powodujących konieczność rozłożenia realizacji inwestycji
w czasie.
Procedury te stanowią:
a) przygotowanie stosownej dokumentacji,
b) przeprowadzenie procesu wyboru wykonawców,
c) zapewnienie środków finansowych na realizację zadania,
d) przeprowadzenie
konsultacji
z mieszkańcami nieruchomości,
której zadanie dotyczy.

Stan zatrudnienia (w przeliczeniu
na osoby) – dla umowy o pracę
– w poszczególnych latach (patrz
wykres nr 6, str. 15) przedstawia się
następująco:
- 31. 12. 2010 r. – 132
- 31. 12. 2011 r. – 120
- 31. 12. 2012 r. – 94
- 31. 12. 2013 r. – 94
3.5. Zagadnienia społeczne
Rok 2013 był kolejnym rokiem,
w którym Spółdzielnia, w ramach
statutowej działalności prowadziła
działalność społeczną, kulturalną
i oświatową w celu zaspokojenia potrzeb swoich członków, jak również
dla instytucji prowadzących działalność charytatywną lub non-profit.
Na wniosek mieszkańców Osiedla
„Bagno”, Zarząd dokonał zmiany
przeznaczenia lokalu mieszkalnego
w budynku przy ul. Roździeńskiej
24 w Katowicach, będącego pustostanem, na lokal użytkowy w postaci
Klubu
osiedlowego
„BAGNO”,

Nasze Osiedle
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w którym prowadzenia jest działalność kulturalno-oświatowa na rzecz
społeczności lokalnej.
W dalszym ciągu wydawana jest
gazetka „Nasze Osiedle”, w której
publikowane są najważniejsze kwe-

stie dotyczące problemów Spółdzielni i jej mieszkańców. Członkowie informowani są o posiedzeniach organów Spółdzielni, podjętych uchwałach, bieżącej działalności, w tym Klubu Osiedlowego. Re-

dakcja odpowiada na łamach gazetki
na pytanie do niej kierowane, jak
również udziela porad prawnych.
W minionym roku, podobnie jak
w latach ubiegłych, HGSM prowadziła działalność w ramach Klubu

„Plan remontowy HGSM na rok 2013”
zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 541/2013/10 w dniu 27. 03. 2013 r.
po dokonanej w dniu 30. 10. 2013 r. na mocy Uchwały Rady Nadzorczej Nr 570/2013/40 korekcie
Lp.

Lokalizacja

Zakres planowanych robót

Stan realizacji robót

ADMINISTRACJA AD1

10.

Os. ks. prof. Konstantego
Michalskiego
Ratuszowa 1

a) Termomodernizacja budynku z robotami
towarzyszącymi,
b) Malowanie klatki
a) Termomodernizacja budynku z robotami
towarzyszącymi,
b) Wymiana przyłączy kanalizacji sanitarnej,
deszczowej oraz przyłącza wody
a) Termomodernizacja budynku z robotami
towarzyszącymi,
b) Wymiana przyłączy kanalizacji sanitarnej,
deszczowej oraz przyłącza wody
a) Termomodernizacja budynku z robotami
towarzyszącymi,
b) Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej
i cyrkulacji, piony i poziomy w piwnicy,
c) Wymiana wymiennika
d) Malowanie klatek schodowych
Termomodernizacja budynku z robotami
towarzyszącymi
a) Termomodernizacja budynku z robotami
towarzyszącymi,
b) Wymiana przyłączy kanalizacji sanitarnej,
deszczowej oraz przyłącza wody
Termomodernizacja budynku z robotami
towarzyszącymi
Termomodernizacja budynku z robotami
towarzyszącymi
Przyłączenie budynków do sieci z dala
czynnej
Docieplenie budynku

12.

Strzelców Bytomskich 23A-C

Wymiana przyłącza wody

1.

2.

Bednarska 35A-C

Józefa Grzegorzka 14A-D

3.

J. Grzegorzka 18A-D

4.

gen. Józefa Hallera 30E-H

5.

Gustawa Morcinka 3, 3A

6.

Strzelców Bytomskich 21A-E

7.

Fryderyka Szopena 26, 26A, 26B

8.

Fr. Szopena 28A, 28B

9.

Wykonano
Kontynuacja w roku 2014
Wykonano
Kontynuacja w roku 2014
Termin zakończenia
30. 06. 2014 r.
Termin zakończenia
30. 06. 2014 r.
Wykonano
Kontynuacja w roku 2014
Wykonano
Kontynuacja w roku 2014
Wykonano
Wykonano
Kontynuacja w roku 2014
Wykonano
Wykonano
Kontynuacja w roku 2014
Kontynuacja w roku 2014
Kontynuacja w roku 2014

ADMINISTRACJA AD2

2.

ks. P. Ściegiennego 15, 17, 21, 23

a) Remont nawierzchni drogi oraz budowa
parkingu
b) Remont balkonów
Remont kominów ponad dachem

3.

Błękitna 2, 4

Remont kominów ponad dachem

1.
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Lp.

4.

5.

6.
7.
8.

Lokalizacja

Widok 27, 35, 37

Dobra 8, 10, 12, 14,

Widok 27, 35, 37
Dobra 8, 10, 12, 14,
Dobra 8
Błękitna 6, 10, 12

9.

Błękitna 6, 10, 12

10.

18 Sierpnia 1, 1A

11.

18. Sierpnia 1, 1A

12.

Gabriela Narutowicza 9, 9A

13.

G. Narutowicza 9, 9A

14.

Bronisławy 17, 17A, 17B

15.

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

16.

2.

Grodowa 26A-26D

Grodowa 30 a-c

Stan realizacji robót

a) Termomodernizacja budynku z robotami
towarzyszącymi,
b) Wymiana przyłącza kanalizacji sanitarnej
i deszczowej,
c) Malowanie klatek schodowych
a) Termomodernizacja budynku z robotami
towarzyszącymi,
b) wymiana przyłącza kanalizacji sanitarnej
i deszczowej – bez budynku Dobra 14,
c) Malowanie klatek schodowych
Wymiana instalacji c.o.
Wymiana instalacji c.o.
Wymiana instalacji c.o.
a) Termomodernizacja budynku z robotami
towarzyszącymi,
b) Malowanie klatek schodowych
Wymiana instalacji c.o.
a) Termomodernizacja budynku z robotami
towarzyszącymi,
b) Wymiana przyłączy kanalizacji
deszczowej
Montaż instalacji c.o z wymiennikiem oraz
przyłączem
a) Termomodernizacja budynku z robotami
towarzyszącymi,
b) Wymiana przyłączy kanalizacji
deszczowej,
c) Malowanie klatek schodowych
Wymiana instalacji c.o. z montażem wymiennika, przyłącze wysokich parametrów
Termomodernizacja budynku z robotami
towarzyszącymi
Remont dachu

Wykonano

Wymiana instalacji sanitarnej oraz
deszczowej – główny kolektor
ADMINISTRACJA AD3
a) Termomodernizacja budynku z robotami
towarzyszącymi. Wymiana instalacji
c.o. z montażem nowego wymiennika.
Wykonanie przyłącza wysokich
parametrów, rozbiórka budynku starej
wymiennikowi,
b) Wymiana przyłączy kanalizacji
deszczowej,
c) Wymiana instalacji wodno
– kanalizacyjnej – piony i poziomy,
d) Malowanie klatek schodowych
Montaż wymiennika z remontem
pomieszczenia

Kontynuacja w roku 2014
Kontynuacja w roku 2014
Wykonano
Kontynuacja w roku 2014
Kontynuacja w roku 2014
Wykonano
Wykonano
Kontynuacja w roku 2014
Wykonano
Kontynuacja w roku 2014
Wykonano
Wykonano
Kontynuacja w roku 2014
Wykonano
Wykonano
Kontynuacja w roku 2014
Kontynuacja w roku 2014
Wykonano
Wykonano
Wykonano
Kontynuacja w roku 2014

Wykonano

Kontynuacja w roku 2014
Kontynuacja w roku 2014
Kontynuacja w roku 2014
Wykonano

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

Wykres nr 2. Liczba udziałów
na koniec danego roku

 czytaj - str. 8

 czytaj - str. 9

[udział]
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Wykres nr 3. Liczba skierowanych
do sądu pozwów w okresie 2010-2013
w rozbiciu na poszczególne lata

 czytaj - str. 9

1750
1700

2010 r.

2011 r.

2012 r.

2013 r.

Wykres nr 4. Liczba osób zgłaszających się
w ramach skarg i wniosków
w latach 2010-2013 w
 rozbiciu na poszczególne lata

 czytaj - str. 11
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Wykres nr 5. Zatrudnienie w latach 2010-2013
w podziale na stanowiska robotnicze i nierobotnicze
[stanowiska]

 czytaj - str. 11

 czytaj - str. 11
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Wykres nr 6. Stan zatrudnienia w HGSM
w latach 2010-2013
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Wykres nr 7. Fundusze Spółdzielni w latach 2010-2013 – w tysiącach zł
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 czytaj - str. 22
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„Siódemka” zaprasza

Szczegóły imprez w siedzibie klubu

 czytaj
- str. 25

„S iódemka ” i na afiszach.
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6. Jesienny Turniej Piłki Nożnej
Osiedlowego „Siódemka” oraz przy zrealizowano między innymi niżej
7. Turniej Badmintona
współpracy ze Szkołami Podstawo- wymienione zadania:
8. Jesienny turniej Piłki Nożnej
1. Akcja „Zima w mieście”
wymi nr 20 w Załężu, nr 53 w Niki9. Andrzejki
2. Halowy Turniej Piłki Nożnej
szowcu i nr 44 w Szopienicach jak
10. Mikołajki
3. Piknik Wiosenny
również z Centrum Aktywności LoW okresie sprawozdawczym Hut4. Akcja „Lato w mieście”
kalnej w Szopienicach.
niczo-Górnicza Spółdzielnia Miesz5. Turniej Tenisa Stołowego
W ramach prowadzonych działań
„Plan remontów bieżących HGSM na rok 2013” zatwierdzony chwałą Rady Nadzorczej
Nr 545/2013/14 w dniu 10. 05. 2013 r. po dokonanej w dniu 30. 10. 2013 r. na mocy Uchwały Rady
Nadzorczej Nr 571/2013/41 korekcie
Lp.

Lokalizacja

Zakres planowanych robót

Stan
realizacji robót

Administracja AD1
1.

Deszczowa 12

Remont pokrycia dachowego

Wykonano

2.

Roździeńska
20-20A, 20B-20C, 22-26

Naprawa elewacji – wykonanie ściągów na
budynkach

Wykonano

3.

Wiosny Ludów 52, Wytapiaczy 2

Częściowy remont dachu/dachówka

Wykonano

4.

Wiosny Ludów 21

Docieplenie stropu strychowego

Wykonano

gen. Józefa Hallera 30A, 30B, 30C

1. Korekta poziomej instalacji wod.-kan.
i przyłączy do budynku.
2. Kompleksowa wymiana pionów instalacji
wod.-kan., C.W.U i cyrkulacji,
3. wymiana wymienników ciepła C.W.U. i C.O

5.

Kontynuacja
w roku 2014

Administracja AD2
1.

Piotra Niedurnego 5, 7

Remont pokrycia dachowego

Wykonano

2.

Gdańska 5

Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych

Wykonano

Administracja AD3
1.

ks. Alojzego Ficka 3

Remont kominów

Wykonano

2.

ks. Alojzego Ficka 4

Remont kominów

Wykonano

3.

ks. Alojzego Ficka 5

Remont kominów

Wykonano

4.

Oswobodzenia 65

Remont kominów

Wykonano

5.

Plac Wyzwolenia 1

Remont kominów

Wykonano

6.

Plac Wyzwolenia 2

Remont kominów

Wykonano

7.

Plac Wyzwolenia 3

Remont kominów

Wykonano

8.

Św. Anny 12

Remont kominów

Wykonano

9.

Św. Anny 14

Remont kominów

Wykonano

Remonty klatek schodowych
Lp.

Lokalizacja

Zakres planowanych robót

Stan
realizacji robót

Administracja AD1
1.

16

ks. bp. Herberta Bednorza 16

Nasze Osiedle
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Lp.

Lokalizacja

Zakres planowanych robót

Stan
realizacji robót

2.

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

Remont klatek z wymianą instalacji elektrycznej

Wykonano

3.

Ludwika Zamenhoffa 12, 14, 16

Remont klatek z wymianą instalacji elektrycznej

Wykonano

Administracja AD2
1.

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

Remont klatek z wymianą instalacji elektrycznej

Wykonano

2.

18. Sierpnia 2B, 4B, 6A

Remont klatek z wymianą instalacji elektrycznej

Wykonano

3.

Dobra 19

Remont klatki z wymianą instalacji elektrycznej

Wykonano

Administracja AD3
1.

Lwowska 16

Remont klatki z wymianą instalacji elektrycznej

Wykonano

2.

Odrowążów 16

Remont klatki z wymianą instalacji elektrycznej,
wymianą okien i przeróbką instalacji gazowej

Wykonano

3.

Plac Wyzwolenia 3

Remont klatki z wymianą instalacji elektrycznej,
wymianą okien i przeróbką instalacji gazowej

Wykonano

4.

Antoniego Czechowa 3

Remont klatki z wymianą instalacji elektrycznej,
wymianą okien i przeróbką instalacji gazowej

Wykonano

5.

A. Czechowa 5

Remont klatki z wymianą instalacji elektrycznej,
wymianą okien i przeróbką instalacji gazowej

Wykonano

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

1.

ROBOTY ENERGO-ELEKTRYCZNE
Usuwanie zgłoszonych przez mieszkańców awarii instalacji elektrycznej

2.055 interwencji

2. Pomiary okresowe ochrony przeciwporażeniowej

43 klatki

3. Przeprowadzenie remontów instalacji elektrycznych w zakresie instalacji obwodów administracyjnych i mieszkaniowych, min.: remont tablic licznikowych, tablic zabezpieczeń przelicznikowych, tablic wyłącznika głównego z jego wymianą, uzupełnienie
osprzętu elektrycznego i opraw oświetleniowych.
4. Przeprowadzanie przeglądów instalacji elektrycznych dla nowo zasiedlonych lokali
mieszkalnych oraz lokali socjalnych
ROBOTY dotyczące instalacji C.O. i C.W.U.
1. Przygotowanie do sezonu grzewczego urządzeń grzewczych wraz z instalacjami oraz
prowadzenie eksploatacji przez okres grzewczy
a) Węzłów ciepłowniczych wysokoparametrowych
b) Węzłów ciepłowniczych niskoparametrowych
c) instalacji C.O. lokali mieszkalnych, w tym:

1.

− Indywidualnie rozliczanych z dostawcą ciepła,
− kotłownie
Usuwanie zgłoszonych przez mieszkańców usterek i awarii C.O. i C.W.U.
ROBOTY STOLASKO-BUDOWLANE
Wykonanie i montaż kompletnej stolarki okiennej w klatkach schodowych

2.

Wykonanie i montaż stolarki drzwiowej w dwóch budynkach

2.

15 budynków

10 lokali

30 szt.
116 szt.
4.321 lokali
1.363 lokale
4 obiekty
756 interwencji
9 szt.
3 szt.

Nasze Osiedle
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3.

Awaryjny remont dachu

495 m2

4.

Wykonanie izolacji przeciwwilgocieniowej

70 m2

5.

Wykonanie przyłączeń kanalizacji deszczowej

95 mb

6.

Likwidacja osadnika ścieków i komory

3 szt.

7.

Wymiana belki stropowej

42 m2

8.

Adaptacja lokalu na lokal socjalny

1 szt.

9.

Remont balkonów i elewacji

38 m2

10.

Roboty remontowo-budowlane klatek schodowych

1.

ROBOTY ELEKTRYCZNE WYKONANE PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE
Remont instalacji w pomieszczeniach piwnic i na strychach

2.
3.
4.
5.
6.

Wymiana energetycznych złączy kablowych w budynkach, w których prowadzone
były prace termomodernizacyjnej.
Wymiana napowietrznych sieci zasilających budynki na zasilanie kablowe
Wykonanie oświetlenia zewnętrznego przy budynkach, w których prowadzone były
prace termomodernizacyjne
Naprawy, zgłaszanych przez mieszkańców, awarii instalacji elektrycznej na klatkach
schodowych i strychach
Wymiana wyłącznika głównego w budynkach mieszkalnych

5 budynków
16 budynków
11 obiektów
30 obiektów
60 zgłoszeń
14 punktów

1.

ROBOTY wodno-kanalizacyjne, gazowe WYKONANE PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE
Wykonanie prób szczelności instalacji gazowej w zasobach HGSM
3.600 lokali

2.

Wykonanie prób szczelności instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych

318 obiektów

3.

Usuwanie awarii – nieszczelności

229 zgłoszeń

4.

Wymiana poziomej i pionowej instalacji kanalizacji wewnętrznej

5.

Wymiana poziomej i pionowej instalacji wodociągowej wewnętrznej

6.

Wymiana zewnętrznej sieci kanalizacyjnej

1.287 mb

7.

Wymiana zewnętrznej sieci wodociągowej

12 mb

8.

Czyszczenie zewnętrznych ciągów instalacji kanalizacji deszczowej

3.100 mb

9.

Remont wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych

10 klatek

10.

Likwidacja przydomowych osadników kanalizacyjnych

kaniowa była również współorganizatorem cyklicznie odbywających się:
- „Festynu Bezalkoholowego na
BAGNIE”,
- „Europejskiego Dnia Sąsiada”
w ramach współpracy z Filią Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szopienicach, który realizował program „Centrum Aktywności Lokalnej”.
Celem programu było uaktywnienie lokalnej społeczności na rzecz
środowiska zamieszkania.
W okresie sprawozdawczym z zajęć organizowanych w Klubie „Sió-

18
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demka” dziennie korzystała grupa
dzieci i młodzieży w ilości do
20 osób. Największą popularnością
cieszyły się imprezy kulturalno–rekreacyjne, w których średnio brało
udział kilkudziesięciu uczestników.
Nie mniejszym zainteresowaniem
cieszyła się zorganizowana impreza
Mikołajkowa, w której udział wzięło
ponad pięćdziesiąt dzieci.
W akcji „Lato w mieście” uczestniczyło łącznie w lipcu 130 i sierpniu
156 dzieci. Największą popularnością wśród dzieci i młodzieży cieszyły się imprezy kulturalno–rekreacyj-

1.092 mb
890 mb

2 szt.
ne, w których średnio brało udział
po 40 uczestników.
HGSM ma nadzieję, że w latach kolejnych działalność społeczno–kulturalno–oświatowa będzie cieszyć
się tak samo dużą popularnością jak
w roku sprawozdawczym.
II. Zagadnienia techniczne
Z uwagi na zmiany przepisów prawa, które wprowadziły konieczność
ustalania zadań remontowych odrębnie dla każdej nieruchomości oraz
obowiązek ich uzgadniania z właścicielami lokali położonych w tych nieruchomościach, remonty objęte ni-
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niejszym Planem finansowane są
Spółdzielnia w roku 2013 oprócz
z wpłat na fundusz remontowy po- robót remontowych wykazanych
chodzących od mieszkańców danej w „Planie remontowym na 2013 r.”
nieruchomości, zachodzi więc ko- realizowała również prace remontoTabela nr 3. Wynik HGSM na pozostałej działalności
2013 r.
w złotych

Wyszczególnienie
Lokale użytkowe i najem części wspólnych

279.418,19

Sprzedaż usług, materiałów, towarów

225.015,31

Działalność kulturalno-oświatowa

-114.636,81

Pozostała działalność operacyjna

5.675.255,41

Operacje finansowe

-211.853,03

Zdarzenia nadzwyczajne

0,00

Podatek dochodowy

-195.714,00

nieczność ustalenia kosztów planowanych prac remontowych i stosownie
do tego ustalenia stawek na fundusz
remontowy dla danej nieruchomości.
Działania te w znaczący sposób wydłużają czas dokonania niezbędnych
uzgodnień.
Plan remontowy HGSM składa się
z zadań uzgodnionych z przedstawicielami mieszkańców poszczególnych nieruchomości.

we zgodnie z zatwierdzonym przez
Radę Nadzorczą „Planem remontów
bieżących HGSM na rok 2013”.
Koszty remontów wraz z robotami towarzyszącymi w 2013 r. wynosiły 3.779.866,17 złotych.
PODŁĄCZENIE BUDYNKÓW
NA OSIEDLU MICHALSKIEGO
DO SIECI ZDALACZYNNEJ.
W roku 2013 została zakończona
inwestycja dotycząca wykonania sie-

ci wysokich parametrów z wymiennikami dla każdego budynku w Osiedlu ks. prof. Konstantego Michalskiego wraz z podłączeniem Osiedla do
z dala czynnego źródła ciepła. Energia cieplna do budynków Os. Michalskiego została podana w dniach
09.-10. 01. 2014 r.
Sieć jak również wymienniki stanowią własność dostawcy ciepła, tj.
TAURON Ciepło.
Wartość inwestycji wyniosła:
1. Wykonanie sieci wysokich parametrów wraz z wymiennikami oraz opłatą przyłączeniową
– 1.301.661,74 zł brutto.
2. Remont pomieszczeń na wymiennikownię – 219.298,11 zł brutto.
Inwestycję sfinansowano z kredytu udzielonego przez Bank PKO.
III. Zagadnienia
ekonomiczne
Księgi rachunkowe prowadzone są
w siedzibie Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Katowicach na podstawie przepisów ustawy z dnia 29. 09. 1994 r. o rachunkowości. Spółdzielnia stosuje zakładowy plan kont oraz przepisy i zasady
rachunkowości w sposób ciągły.
Na dzień 31. 12. 2013 roku HGSM
do prowadzenia ksiąg rachunko-

Tabela nr 4. Koszty HGSM w układzie rodzajowym w roku 2013
Rodzaj kosztów
Zużycie materiałów

PLAN
za 2013 r.
w tysiącach złotych

WYKONANIE
za 2013 r.
w tysiącach złotych

561,0

527,3

11.223,0

10.240,5

Usługi obce

5.489,0

5.582,2

Podatki i opłaty

1.760,0

1.723,3

Wynagrodzenia

4.242,0

4.136,1

915,0

866,8

68,0

60,5

447,0

433,8

7.540,0

7.526,5

32.245,0

31.097,0

Energia (media)

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Amortyzacja
Pozostałe koszty rodzajowe
Odpisy na fundusz remontowy
razem:

Nasze Osiedle
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wych wykorzystywała Zintegrowany System Informatyczny „GRANIT”
w zakresie modułów: czynsze, media, windykacja, wspólnoty mieszkaniowe, członkowie, finanse i księgowość, elektroniczny obrót płatniczy,
kadry i płace.

stawą wyliczania opłaty dla mieszkańców stają się planowane dla poszczególnych nieruchomości koszty.
Spółdzielnia w roku 2013 uzyskała
na gospodarce zasobami mieszkaniowymi wynik stanowiący nadwyżkę
kosztów nad przychodami na pozio-

W budynkach przy ul. Bronisławy 17, 17A-B wykonano opaskę
izolacyjną. Foto archiwum „NO”
Ponadto, HGSM wykorzystywała
program firmy IZIS – gospodarka
magazynowa
Sprawozdanie finansowe dotyczące Spółdzielni, jako osoby prawnej
i podatnika podatku dochodowego
od osób prawnych oraz podatnika
podatku od towarów i usług, sporządzone jest na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych.
Otwarcie i zamknięcie ksiąg następuje odpowiednio na dzień rozpoczynający i kończący rok obrotowy,
który w Spółdzielni jest rokiem kalendarzowym. Księgi rachunkowe
za 2013 rok otwarto bilansem otwarcia na dzień 01. 01. 2013 r. i zakończono bilansem zamknięcia na dzień
31. 12. 2013 r.
Działania HGSM w aspekcie finansowym realizowane były w oparciu
o opracowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą
„Plan gospodarczo-finansowy na
rok 2013”.
Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nałożyła na
Spółdzielnię obowiązek rozliczania
przychodów i kosztów w podziale na
poszczególne nieruchomości, a pod-
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mie 1.659.973,44 zł, gdzie na eksploatacji podstawowej wynik ten stanowi nadwyżkę kosztów nad przychodami o wartości 1.390.380,34 zł,
a media i świadczenia regulowane za
pośrednictwem Spółdzielni to nadwyżka kosztów nad przychodami
o wartości 269.593,10 złotych.
Skumulowany wynik na eksploatacji podstawowej wynosi „minus”
4.141.128,49 złotych.
W okresie sprawozdawczym roku
2013 Spółdzielnia uzyskała wynik na
pozostałej działalności, który obrazuje tabela nr 3, str.19.
Strata na działalności kulturalno-oświatowej jest efektem ponoszenia
kosztów utrzymania działalności kulturalno-oświatowej wobec mieszkańców zasobów HGSM oraz kosztów
wydawania gazetki spółdzielczej.
Dodatni wynik na pozostałej działalności operacyjnej jest efektem,
m.in. uzyskanych przychodów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych
na zasadach prawa odrębnej własności w drodze przetargu oraz otrzymanych dotacji.
Spółdzielnia w roku 2013 uzyskała:
a) odszkodowanie z Miasta Katowi-

ce w wysokości 1.660.197,59 zł,
z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych,
b) dotację z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w wysokości 84.888,00 zł na renowację stolarki drzwiowej budynków mieszkalnych w dzielnicy Nikiszowiec,
c) premie remontowe z BGK
w wysokości 788.478,98 zł na
uciepłownienie i docieplenie budynków w zasobach HGSM,
d) premie
termomodernizacyjne z BGK w wysokości
623.935,80 zł na docieplenie budynków w zasobach HGSM,
Wynik na działalności finansowej
wykazuje wartość ujemną z uwagi
na obciążenie kosztami kredytów zaciąganych na kompleksowe roboty
remontowo-dociepleniowe.
Wynik uzyskany z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi
(nieruchomościami
mieszkalnymi) stanowi wynik brutto
Spółdzielni i za rok 2013 wynosi
5.853.199,07 złotych.
Dochód (w rozumieniu ustawy
o podatku dochodowym od osób
prawnych) uzyskany przez Spółdzielnie mieszkaniowe z działalności innej niż gospodarka zasobami
mieszkaniowymi podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym,
który wynosi 19%.
Stąd wynik brutto uzyskany z pozostałej działalności Spółdzielni po
opodatkowaniu stanowi wynik finansowy netto, który za 2013 r. wynosi 5.657.485,07 zł i prezentowany
jest w bilansie w pozycji „Zysk (strata) netto”, a o sposobie jego rozliczenia postanowi Walne Zgromadzenie
Członków HGSM.
W porównywalnym okresie w roku 2012 Spółdzielnia osiągnęła na
pozostałej działalności Spółdzielni
następujący wynik:
 Lokale użytkowe i najem części
wspólnych: 297.209,32 zł
 Sprzedaż usług: 233.877,37 zł
 Działalność Kulturalno-Oświatowa: -90.402,95 zł
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Tabela nr 5. Zestawienie nieruchomości wraz z wykonanymi zadaniami,
na które zaciągnięto kredyty w 2013 r.
Lp.
Lokalizacja
Kwota zaciągniętego kredytu w zł
Budowa instalacji C.O. wraz z wymiennikiem
1.
18. Sierpnia 1-1A
238.166,81
Budowa sieci wysokich parametrów z wymiennikiem,
wykonanie remontu pomieszczenia na wymiennik
1.
Józefa Grzegorzka 18A-D
136.383,34
2.
gen. Henryka Le Ronda 16D-F
109.120,66
3.
J. Grzegorzka 14A-D
137.248,80
4.
Strzelców Bytomskich 21A-E
938.680,00
5.
Strzelców Bytomskich 23A-E
108.264,85
Częściowe sfinansowanie termomodernizacji budynku
1.
Fryderyka Szopena 26, 26A-B
738.020,37
Docieplenie budynków wraz z robotami towarzyszącymi
1.
Błękitna 8
52.905,47
2.
Dobra 17
83.183,44
3.
Jasna 17
109.587,69
4.
Jasna 19
98.377,78
5.
Przedwiośnia 2, 4, 6
141.764,35
6.
Przedwiośnia 8, 10
151.985,10
7.
Widok 14
79.156,65
8.
Widok 29
324.000,00
9.
Widok 31
329.400,00
Montaż wymiennika, budowa przyłącza wysokich parametrów, rozbiórka budynku wymiennikowi,
wykonanie robót dodatkowych
1.
Grodowa 30A-C
156.476,44
Termomodernizacja budynku
1.
18. Sierpnia 1-1A
321.761,16
2.
Józefa Grzegorzka 14A-D
1.594.773,11
3.
Gustawa Morcinka 3, 3A
366.665,25
4.
Przedwiośnia 8A, 10A
787.983,47
5.
Fryderyka Szopena 28A-B
676.436,40
Termomodernizacja budynku wraz z wymianą instalacji C.O., malowanie klatki schodowej,
wykonanie robót dodatkowych
1.
Dobra 14
399.863,31
2.
Błękitna 10
486.280,03
3.
Błękitna 12
481.942,75
4.
Błękitna 6
483.504,59
5.
Dobra 10
419.775,47
6.
Dobra 12
87.687,34
7.
Widok 27
475.179,61
8.
Widok 35
436.664,92
9.
Widok 37
508.751,62
Termomodernizacja budynku z rozbiórką wymiennikowi
i robotami dodatkowymi
1.
Grodowa 26A-D
518.083,40
Termomodernizacja budynku, wykonanie prac dodatkowych
1.
Bednarska 35A-C
635.619,14
2.
Bronisławy 17, 17A-B
192.525,12
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Lp.

Lokalizacja

Kwota zaciągniętego kredytu w zł

3.
4.
5.

gen. Józefa Hallera 30E-H
577.938,94
Strzelców Bytomskich 21A-E
248.981,55
Gabriela Narutowicza 9-9A
119.984,98
Wykonanie wewnętrznej instalacji C.O. oraz docieplenie wraz z robotami towarzyszącymi
1.
18. Sierpnia 8-12A
309.080,75
2.
Janusza Korczaka 29-31
14.180,03
3.
J. Korczaka 33-35
51.220,15
4.
J. Korczaka 40-44
69.617,25
Wymiana instalacji C.O. z budową przyłącza wysokich parametrów, malowanie klatek schodowych,
wykonanie robót dodatkowych
1.
Gabriela Narutowicza 9-9A
290.926,94
Wymiana instalacji C.O., budowa nowego przyłącza sieci parametrów, wykonanie robót dodatkowych
1.
Grodowa 26A-D
692.399,10
Wymiana wymiennika, pionów i poziomów wod.-kan., malowanie klatek schodowych,
wykonanie prac dodatkowych
1.
gen. Józefa Hallera 30E-H
135.000,00
 Pozostała działalność operacyjna:
2.426.203,29 zł
 Operacje finansowe: 125.216,82 zł
 Zdarzenia nadzwyczajne: 0,00 zł
 Podatek dochodowy:
-201.288,00 zł
i uzyskała, w tym też roku wynik finansowy
netto
o
wartości
2.790.815,85 zł.
Przyjęte w planie gospodarczym na
rok 2013 stawki opłaty eksploatacyjnej i na fundusz remontowy umożliwiły utrzymanie nieruchomości będących własnością lub współwłasnością
Spółdzielni w stanie niepogorszonym.
Jednak nie w pełni pozwoliły na zrównoważenie przychodów i kosztów
oraz na zaspokojenie potrzeb technicznych wszystkich zarządzanych
przez Spółdzielnię nieruchomości.
Stawki opłaty eksploatacyjnej były
zróżnicowane dla poszczególnych
nieruchomości i kształtowały się na
poziomie od 2,09 zł/m2 do 4,72 zł/
m2. Stawka funduszu remontowego
wynosiła od 1,00 zł/m2 do 5,80 zł/m2.
W tabeli nr 4, str. 19, przedstawiono planowane i wykonane koszty rodzajowe Spółdzielni w roku 2013.
Poziom kosztów rodzajowych
ukształtował się na poziomie 96,4%
wartości planowanych.
W 2013 r. Spółdzielnia zaciągnęła
zobowiązania w postaci kredytów
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bankowych w PKO BP SA w kwocie
15.315.548,13 zł na sfinansowanie
kosztów remontów z przeznaczeniem na:
Kredyty (zgodnie z zawartymi
w 2013 r. umowami) zostały udzielone na 20 lat, prowizja wyniosła 1%
kredytu, a oprocentowanie zmienne,
oparte o stawkę WIBOR 3M, zamyka
się w przedział 4,95-5,01 %.
Nieruchomości, na które zaciągnięto kredyty prezentujemy w tabeli nr 5, str. 21.
Zobowiązania z tytułu kredytów
i pożyczek zaciągniętych do końca roku 2013 wyceniono na dzień bilansowy w wysokości skorygowanej ceny
nabycia, zgodnie z „Ustawą o rachunkowości” oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.
Wartość tych zobowiązań wyszczególniono w tabeli nr 6, str. 23.
Podsumowując, na koniec 2013 r.
Spółdzielnia posiadała zobowiązania
z tytułu kredytów bankowych i pożyczek
w
łącznej
kwocie
25.151.703,63 zł, w tym:
- pożyczki z WFOŚiGW
– 1.252.096,23 zł
- kredyty bankowe w PKO BP
– 23.899.607,40 zł

Fundusze własne
Spółdzielni
stan na 31. 12. 2013 r.
1. Fundusz udziałowy
– 86.650,00 zł
2. Fundusz zasobów mieszkaniowych – 24.355.085,13 zł
3. Fundusz zasobowy
– 723.933,58 zł
4. Fundusz wkładów budowlanych – 7.276.560,56 zł
5. Fundusz wkładów mieszkaniowych – 284.002,70 zł
Razem: 32.726.231,97 zł
W wykresie nr 7, str. 15, przedstawiamy kształtowanie się łącznej
wartości funduszy HGSM w latach
2010-2013.
Obniżenie wielkości funduszy na
przestrzeni lat 2010-2013 wynika
z ustanawiania i przenoszenia prawa
odrębnej własności lokali mieszkalnych na rzecz osób uprawnionych,
zgodnie z postanowieniami ustawy
o Spółdzielniach mieszkaniowych.
Czynnikiem ryzyka wpływającym
na działalność Spółdzielni w najbliższych okresach staje się pogorszenie
sytuacji ekonomiczno-finansowej na
rynkach światowych i w Polsce, które
niekorzystnie wpływa na dochody
rodzin zamieszkujących w zasobach
Spółdzielni. W konsekwencji zagrożony może być dotychczasowy 100 %
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Tabela nr 6. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2009-2013.
Lp.

Lokalizacja

1.

Gabriela Narutowicza 3-7A

2.
3.

Pożyczki WFOŚ zaciągnięte
w latach 2009-2013

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

1.076.151,00

645.687,00

18. Sierpnia 2-6A

991.000,00

597.505,07

Widok 33

213.700,00

8.904,16

2.280.851,00

1.252.096,23

Razem pożyczki:
Lp.

Lokalizacja

Kredyty PKO zaciągnięte
w latach 2009-2013

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

1.

18. Sierpnia 1-1A

559.927,97

549.950,19

2.

18. Sierpnia 2-6A

1.041.483,84

846.524,74

3.

18. Sierpnia 8-12A

3.219.542,20

2.619.889,32

4.

Bednarska 35 A-C

635.619,14

627.291,82

5.

Błękitna 10

486.280,03

479.337,36

6.

Błękitna 12

481.942,75

474.666,91

7.

Błękitna 6

483.504,59

476.201,17

8.

Błękitna 8

445.461,05

391.190,56

9.

Bronisławy 17A-B

192.525,12

187.612,84

10.

Dobra 10

419.775,47

413.961,57

11.

Dobra 12

87.687,34

82.726,29

12.

Dobra 14

399.863,31

393.838,40

13.

Dobra 15

370.059,26

322.353,50

14.

Dobra 17

277.278,12

241.571,94

15.

Grodowa 26A-D

1.210.482,5

1.192.065,08

16.

Grodowa 30A-C

156.476,44

153.739,60

17.

Józefa Grzegorzka 14A-D

1.732.021,91

1.710.259,10

18.

J. Grzegorzka 18A-D

136.383,34

132.984,46

19.

gen. Józefa Hallera 30E-H

712.938,94

698.944,38

20.

Jasna 17

296.334,81

254.415,55

21.

Jasna 19

283.532,76

244.253.02

22.

Janusza Korczaka 29 – 31

616.386,42

499.665,20

23.

J. Korczaka 33 – 35

611.742,53

496.183,79

24.

J. Korczaka 40 – 44

808.855,43

655.943,21

25.

gen. Henryka Le Ronda 16D-F

109.120,66

106.142,88

26.

Gustawa Morcinka 3-3A

366.665,25

361.878,80

27.

Gabriela Narutowicza 9-9A

410.911,92

399.875,78

28.

Przedwiośnie 2, 4, 6

1.031.079,75

889.959,46
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Lp.

Lokalizacja

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

29.

Przedwiośnie 8, 10

746.044,82

644.570,61

30.

Przedwiośnie 8A, 10A

787.983,47

702.631,13

31.

Strzelców Bytomskich 21A-C

1.187.661,55

1.148.837,29

32.

Strzelców Bytomskich 23A-C

1.148.264,85

1.032.608,26

33.

Fryderyka Szopena 26A-B

738.020,37

720.450,71

34.

F. Szopena 28A-B

676.436,40

669.037,16

35.

Widok 12

413.862,50

351.598,44

36.

Widok 14

368.032,68

320.711,70

37.

Widok 16

361.426,89

311.487,39

38.

Widok 27

475.179,61

468.667,01

39.

Widok 29

405.908,07

344.390,78

40.

Widok 31

411.121,04

349.576,64

41.

Widok 33

170.000,00

0,00

42.

Widok 35

436.664,92

429.653,85

43.

Widok 37

508.751,62

501.959,51

Razem kredyty:

26.419.241,64

23.899.607,40

Łącznie pożyczki i kredyty:

28.700.092,64

25.151.703,63

współczynnik 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 zagrożeń, sytuacja finansowa Spółdzielni
będzie stabilna, zachowana będzie
pełna płynność finansowa a współczynnik ściągalności opłat nie ulegnie pogorszeniu.
Zmiany w systemie prawnym,
umożliwiają wyodrębnienie się z zasobów Spółdzielni wspólnot mieszkaniowych.
Podkreślić należy, że powstawanie
wspólnot nie wpływa na wielkość
i wartość zasobów będących własnością Spółdzielni, natomiast powoduje spadek przychodów. W takiej
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sytuacji Zarząd HGSM podejmuje
działania zmierzające do dostosowania poziomu kosztów do uzyskiwanych przychodów. Jednocześnie realizowane są działania mające na celu przejęcie obowiązków zarządcy
wspólnotami.
Przewidywany rozwój Spółdzielni
będzie zmierzał w kierunku podnoszenia 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 komunikacji
z właścicielami, członkami i mieszkańcami Spółdzielni w zakresie oczekiwań dotyczących prac remontowych,
zagospodarowania terenów HGSM
i możliwości realizacji ich inicjatyw.
W najbliższym okresie Spółdzielnia
nie przewiduje rozpoczęcia działalności inwestycyjnej związanej z budową budynków mieszkalnych. Natomiast w dalszym ciągu realizowane

są roboty budowlane związane ze
zmianą przeznaczenia budynku
mieszkalnego przy ul. Gliwicka 63.
Niniejsze sprawozdanie dotyczące roku 2013 przedstawia najistotniejsze kwestie z działalności Spółdzielni, które wraz z uchwałami organów, stanowią podstawę jej funkcjonowania.
Prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej Spółdzielni, realizowanie Planów gospodarczych, rygorystyczne egzekwowanie należności
Spółdzielni ma znaczący wpływ na
dobrą kondycję finansową Spółdzielni, co zapewnia członkom HGSM
bezpieczeństwo
zamieszkiwania
w jej zasobach.
Wszystkie przytoczone w sprawozdaniu dane i dokumenty znajdują się w siedzibie Spółdzielni i odpowiednie organy oraz uprawnione
osoby mogą dokonać ich analizy.
Katowice 31. 03. 2014 r.
Układ, wytłuszczenia, zdjęcia od redakcji „NO”
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U nas nie będziesz się nudzić!

„Siódemka” zaprasza

W Klubie „Siódemka”, wolny czas spędzać mogą nie tylko najmłodsi. Tam nieco starsi też znajdą coś dla siebie.
Można ze znajomymi przyjść na herbatkę i pogadać.
Klub Osiedlowy HGSM „Siódemka”
osiedle ks. prof. Konstantego Michalskiego, ul. Strzelców Bytomskich 21
Zaprasza: w pn., śr., pt.
od 1500 do 1900
i oferuje: gry planszowe, zabawy zręcznościowe, kredkowanie, malowanie na szkle, konkursy, rzeźbę w modelinie.
grill, gry i zabawy). Przewidywany termin 23 lub 24 maja.
Działo się...
Z kolei w czerwcu tradycyjnie odbędzie się PodwórW marcu br. odbył się turniej szachowy z udziałem
ponad 20 uczestników. Dzieciaki wykazały się dobrą kowy Turniej Piłki Nożnej dla dzieci ze szkół podstaznajomością gry, a niektóre partie były bardzo zaciekłe wowych. Miejsce rozgrywek – boisko przy Szkole Podstawowej nr 53 w Nikiszowcu. Wstępny termin ustalo– zdjęcia patrz str. 15.
no na 21. czerwca.
Dziać się będzie…
Później to już czas na kanikułę, czyli akcja…
Na maj zaplanowano kolejną edycję „Pikniku Wiosennego w Ośrodku Padok” w Janowie (jazda konno, „Lato w mieście”.

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

Masz finansowe problemy
– pamiętaj o dodatku mieszkaniowym
Posiadającym problemy finansowe przypominamy o możliwości ubiegania się o finansową
pomoc państwa. Problemy nie znikają jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki i dlatego starajmy się
najszybciej jak to możliwe pomóc
sobie, występując np. o dodatek
mieszkaniowy.
Ustawa z 21 czerwca 2001 r.
(Dz.U. nr 71 poz. 734 z póź. zm.)
w art. 31 ust. 1 określa dochód, dający podstawę do przyznania dodatku
mieszkaniowego. Za podstawę
przyjmuje się kwotę najniższej emerytury. Od 1. 03. 2014 r. wynosi ona
844,45 zł. Dodatek przysługuje osobom, których średni miesięczny DOCHÓD BRUTTO (z podatkiem) na
jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie świadczenia nie
przekracza:
- w gospodarstwie jednoosobowym 175% kwoty najniższej emerytury, tj. 1.477,79 zł,

- w gospodarstwie wieloosobowym 125% kwoty najniższej emerytury, czyli 1.055,56 zł.
Kwota brutto to kwota bez
składki: - emerytalnej, rentowej,
chorobowej.
Dodatek przyznawany jest na normatywną powierzchnię mieszkaniową, a do dochodu gospodarstwa domowego wlicza się, dochody brutto
wszystkich zamieszkałych w danym
gospodarstwie.
Do dochodu nie wlicza się m.in.
świadczeń pomocy materialnej dla
uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, dodatku z tytułu
urodzenia dziecka, pomocy w zakresie
dożywiania, zasiłków oraz dodatków
pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych
i jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy
społecznej, dodatku mieszkaniowego.
Dodatek może nie być przyznany,
w przypadku, gdy w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego zostanie ustalone, że występu-

je rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w deklaracji a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego), wykorzystując własne środki
i posiadane zasoby majątkowe lub,
gdy faktyczna liczba wspólnie stale
zamieszkujących i gospodarujących
z wnioskodawcą jest mniejsza niż
wykazana w deklaracji.
Szczegółowe informacje o wszelkich kryteriach przyznawania dodatku zainteresowani uzyskają w:
Mysłowiczanie w UM przy
ul. Powstańców 1, a katowiczanie we właściwym dla miejsca zamieszkania Terenowym Punkcie
Pomocy Społecznej. Wykaz TPPS
w osiedlowych Administracjach.
PAMIĘTAJMY: dodatek przyznawany jest od 1. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożyliśmy wniosek, tj. jeżeli wniosek
złożymy np. do końca maja, to po jego pozytywnym rozpatrzeniu przyznane świadczenie otrzymamy od
1 czerwca.
pes

Chcesz poruszyć jakieś zagadnienie o miejscu zamieszkania, osiedlu?
Masz propozycję na dotyczącą ogółu publikację na łamach „Naszego Osiedla”?!
Napisz: nasze.osiedle@poczta.fm

Nasze Osiedle

25

nr 1 /maj 2014

PROJEKT PLANU REMONTOWEGO NA ROK 2014
Lp.

Lokalizacja

Zakres prac
do wykonania

Lp.

Lokalizacja

Zakres prac
do wykonania

Deszczowa 10 i 12

a) Wykonanie dokumentacji na wykonanie docieplenia budynku,
b) wykonanie docieplenia
ścian fundamentowych
z wymianą przykanalików
instalacji deszczowej i sanitarnej.

Wiosny Ludów 21

Wykonanie dokumentacji
na wykonanie docieplenia
budynku.
Docieplenie budynku.

gen. Józefa Hallera
64A-B

Docieplenie
budynku
z robotami towarzyszącymi wraz z wykonaniem
przyłącza gazu i instalacją
w mieszkaniach.

ADMINISTRACJA AD1
1

2

3

4

Malowanie klatek z remontem instalacji elektrycznej

Józefa Grzegorzka
14A-D

Wymiana przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz przyłącza wody.

Józefa Grzegorzka
18A-D

a) Termomodernizacja budynku z robotami towarzyszącymi,
b) Wymiana przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz przyłącza wody.

gen. Józefa Hallera
30E-H

a) Wymiana instalacji
wodno-kanalizacyjnej
i cyrkulacji, piony i poziomy w piwnicy, z wymianą
przyłączy,
b) malowanie klatek z remontem instalacji elektrycznej.

Strzelców
Bytomskich 21A-E

a) Wymiana przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz przyłącza wody,
b) remont schodów zewnętrznych, chodników.

6

Fryderyka Szopena
26, 26A, 26B

Remont schodów, chodników z robotami towarzyszącymi.

7

Ratuszowa 1

5

8
9

10

11

26

Bednarska 35A-C

Strzelców
Bytomskich 23A-C
Ludwika
Zamenhoffa 22-26

Docieplenie budynku z robotami towarzyszącymi.
Wymiana przyłącza wody
z robotami towarzyszącymi.
Docieplenie budynku z robotami towarzyszącymi.

Józefy
Kantorówny 12-16

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

11. Listopada 9

Wykonanie dokumentacji na
wykonanie docieplenia budynku oraz wymiany instalacji c.o. z wymiennikiem.

Nasze Osiedle

12

13

14

ADMINISTRACJA AD2
15

Zielonogórska
5, 7, 9, 11

a) Remont balkonów.

Widok 27

a) Wymiana przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
b) malowanie klatki z remontem instalacji elektrycznej.

17

Widok 35

a) Wymiana przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
b) malowanie klatki z remontem instalacji elektrycznej.

18

Widok 37

a) Wymiana przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

Dobra 8

a) Wymiana przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
b) malowanie klatki z remontem instalacji elektrycznej,
c) wymiana instalacji c.o.

16

19

nr 1 /maj 2014

Lp.

20

Lokalizacja

Zakres prac
do wykonania

Dobra 10

a) Wymiana przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
b) malowanie klatki z remontem instalacji elektrycznej.

21

Dobra 12

a) Wymiana przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
b) malowanie klatki z remontem instalacji elektrycznej.

22

Dobra 14

Malowanie klatki z remontem instalacji elektrycznej.

23

Błękitna 6

Malowanie klatki z remontem instalacji elektrycznej.

Błękitna 10

Malowanie klatki z remontem instalacji elektrycznej.

25

Błękitna 12

Malowanie klatki z remontem instalacji elektrycznej.

26

18. Sierpnia 1, 1A

Wymiana przyłączy kanalizacji deszczowej.

Gabriela
Narutowicza 9, 9A

a) Wymiana przyłączy kanalizacji deszczowej,
b) malowanie klatek z remontem instalacji elektrycznej.

24

27

28

29

18. Sierpnia 2-6A;
8-12A; 3-3A; 5-5A;
7-7A,

Wymiana instalacji sanitarnej
oraz
deszczowej
– główny kolektor.

18. Sierpnia 3-3A

a) Docieplenie budynku
b) wymiana instalacji c.o.
c) wykonanie nowego
przyłącza wysokich parametrów,
d)demontaż wymiennika
z montażem nowego wymiennika ciepła,
e) wymiana przykanalików instalacji deszczowej.

Lokalizacja

Zakres prac
do wykonania

18. Sierpnia 5-5A

a) Docieplenie budynku
b) wymiana instalacji c.o.
c) wykonanie nowego
przyłącza wysokich parametrów,
d) montaż nowego wymiennika ciepła,
e) wymiana przykanalików instalacji deszczowej.

18. Sierpnia 7-7A

a) Docieplenie budynku
b) wymiana instalacji c.o.
c) wykonanie nowego
przyłącza wysokich parametrów,
d) montaż nowego wymiennika ciepła,
e) wymiana przykanalików instalacji deszczowej.

Lipowa 1-3,

Wykonanie dokumentacji
na docieplenie budynku
wraz z wykonaniem instalacji c.o.

Lipowa 5-7

Wykonanie dokumentacji
na docieplenie budynku
wraz z wykonaniem instalacji c.o.

Widok 10A

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

35

Widok 10

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

36

Bronisławy
17, 17A, 17B

Wymiana instalacji deszczowej i sanitarnej przykanaliki.

Lp.

30

31

32

33

34

ADMINISTRACJA AD3

38

Grodowa 26A-26D

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

Nasze Osiedle

27
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 czytaj - str. 26

ul. Józefa Grzegorzka 18 A-D

ul. Strzelców Bytomskich 21A-F

ul. Ratuszowa 1

ul. Bednarska 35A-C

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

