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Spotkajmy się na Walnym

B

ieżące wydanie „NO” praktycznie w całości poświęcone jest
najważniejszemu wydarzeniu, jakim jest Walne Zgromadzenie
Członków Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej – najwyższa statutowa władza.
Tegoroczne WZ – na podstawie Art. 83 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 r. Dz.U. 03.119.1116 z póź. zm. w związku z § 21 ust. 4,
§ 21 ust. 8, § 21 ust. 10 Statutu HGSM – Zarząd HGSM zwołał na 19. maja na
godz. 1600 w budynku „Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury
im. Krystyny Bochenek”, Plac Sejmu Śląskiego 2 w Katowicach.
W celu zaznajomienia się ze źródłowymi dokumentami publikujemy je de facto wszystkie. Ich komplet wyłożono do wglądu 5 maja br. – czytaj str. 2. Tam
zamieszczamy też Porządek obrad.
Tak było... tak jest. Niezależnie od materiałów na WZ prezentujemy Plany
remontowe na 2016 r. i okraszamy je zdjęciami miejsc, które niedługo zmienią
swoje oblicze, podobnie jak wyremontowane w ub.r., co także udokumentowaliśmy... Większość z nich przeżywa swoją drugą młodość. Teraz ważnym jest,
by chronić je od dewastacji, to jednak zależne jest od samych zamieszkałych.
Zapraszamy na Walne i oczywiście do lektury „NO” – Redakcja
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Sprawozdanie
Rady Nadzorczej Hutniczo-Górniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej z działalności za rok 2015
W roku 2015 priorytetowymi zagadnieniami w pracy
Szanowni Członkowie Spółdzielni,
Rada Nadzorcza Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Miesz- Rady były:
kaniowej przedstawia sprawozdanie ze swojej działalno-  Sytuacja ekonomiczna, a w szczególności bieżące monitorowanie działalności HGSM w zakresie windykacji
ści za rok 2015.
należności wraz z analizą osiąganych przez SpółdzielPodstawą prawną działalności Rady Nadzorczej były
nię wyników finansowych
akty prawne:
oraz płynność finansowa,
- Ustawa o spółdzielniach
w tym wysokość zaciągnięmieszkaniowych z dnia
tych kredytów i ich wyko15. 12. 2000 r. z późn. zm.,
rzystanie,
- Ustawa Prawo spółdziel Realizacja Planu remontocze z dnia 16. 09. 1982 r.
wego HGSM oraz planu rez późn. zm.,
montów bieżących HGSM.
- Statut Spółdzielni.
Rada Nadzorcza była na
Rada Nadzorcza HGSM, stobieżąco
informowana o aksownie do artykułu 44 Ustatualnej sytuacji finansowej
wy „Prawo spółdzielcze”
HGSM, a raz na kwartał dooraz § 27 Statutu HGSM, sprakonywała analizy sytuacji
wowała w roku sprawozdawekonomiczno-finansowej na
czym funkcje kontroli oraz
podstawie przedstawianych
nadzoru nad całokształtem
przez Zarząd informacji. Podziałalności Spółdzielni.
WZ HGSM 2015 – obraduje
nadto, analizowano kwartalW okresie sprawozdawne
informacje
o
stanie
zadłużenia
mieszkańców oraz
czym Rada działała, w składzie 7 osobowym:
o efektach podejmowanych czynności windykacyjnych
- Cecylia Gasz-Płońska – Przewodnicząca RN,
należności czynszowych wobec najemców lokali miesz- Damian Chmura – zastępca Przewodniczącej RN,
kalnych i użytkowych, jak również o bieżącej działalno- Dariusz Ślęzak – Sekretarz RN,
ści
Spółdzielni.
- Adam Szkuta – Członek,
W ramach funkcji nadzoru Rada Nadzorcza
- Joanna Lipa – Członek,
w okresie sprawozdawczym przeprowadzała oceny:
- Tadeusz Moryl – Członek,
• przygotowywanych przez Zarząd kwartalnych infor- Mirosław Smuda – Członek.
macji o wynikach ekonomiczno-finansowych SpółPrzygotowaniem organizacyjnym i tematycznym podzielni w odniesieniu do założeń planu oraz do wynisiedzeń Rady Nadzorczej kierowało Prezydium Rady,
ków lat ubiegłych,
które zgłaszało wnioski do Zarządu dotyczące szczegółowego opracowania materiałów będących przedmiotem • przygotowywanych przez Zarząd kwartalnych informacji na temat działalności Spółdzielni w danym okresie,
obrad Rady.
W zależności od potrzeb Rada powoływała ze swojego • przestrzegania i funkcjonowania obowiązujących
w Spółdzielni Regulaminów oraz ich dostosowywania
grona doraźne zespoły do zbadania problemów stwierdo aktualnych potrzeb,
dzonych przez Radę, zgłaszanych przez Członków Spół•
realizacji Planu remontowego w zakresie rzeczowo-fidzielni lub Zarząd.
nansowym,
Celem pracy Zespołów było szczegółowe zapoznawanie się z dokumentami źródłowymi wpływającymi do • realizacji Planu remontów bieżących,
Rady, uzyskiwanie dodatkowych wyjaśnień od kompe- • realizacji przez Zarząd wniosków i skarg zgłaszanych
do Zarządu Spółdzielni w ramach skarg i wniosków,
tentnych pracowników Spółdzielni oraz wypracowywa• realizacji przez Zarząd uchwał i zaleceń Rady Nadzornie opinii i jej prezentacja na forum Rady Nadzorczej.
czej,
Praca Rady Nadzorczej przebiegała zgodnie z uchwalonym ramowym Planem Pracy Rady na 2015 rok, posze- • zasad i prawidłowości wyboru ofert na roboty objęte
Planem Remontowym Hutniczo-Górniczej Spółdzielni
rzanym i uzupełnianym o sprawy wpływające do Rady
Mieszkaniowej ,
oraz wynikające z potrzeb bieżących.
Rozpatrywanie spraw, zależnie od ich specyfiki koń- • skuteczności działań służb Spółdzielni w zakresie
ściągalności opłat czynszowych za lokale mieszkalne
czyło się podjęciem uchwał bądź zapisem w protokole
i użytkowe.
w formie zalecenia lub wniosku.
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Materiały na WZ wyłożono
Na podstawie § 78 ust. 3, Statutu Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z Art. 89 § 1 Ustawy
Prawo spółdzielcze z 16 września
1982 r. Dz. U. 03.188.1848 z póź. zm.
Zarząd HGSM zawiadamia, że Sprawozdania za 2015 rok:
- z działalności Rady Nadzorczej
Spółdzielni,
- finansowe Spółdzielni,
- z działalności Zarządu HGSM.

oraz Projekty Uchwał objęte porządkiem obrad WZ wyłożono do
wglądu z dniem 5. maja br. w siedzibie Spółdzielni, II piętro, pokój
nr 19 (Sekcja Organizacyjno-prawna) w godz. od 900 do 1330.
Członkowi Spółdzielni, na podstawie
§ 21 ust. 10 Statutu Hutniczo-Górniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej, przysługuje
prawo do zapoznania się z ww. dokumentami.

Porządek obrad
Walnego Zgromadzenia
Członków HGSM
w dniu 19. 05. 2016 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 Nadzorczej Spółdzielni w roku 2015.
8. Podjęcie uchwały o przyjęciu i zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego
Spółdzielni sporządzonego na dzień 31. 12. 2015 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego Spółdzielni
za 2015 rok.
10. Podjęcie uchwały o przyjęciu Sprawozdania z działalności Zarządu
HGSM w roku 2015.
11. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium poszczególnym członkom
Zarządu HGSM.
12. Podjęcie uchwały o przyjęciu Sprawozdania z działalności Stałej Komisji
Statutowej HGSM w roku 2015.
13. Podjęcie uchwały o przyjęciu Zasad tworzenia i wykorzystania Budżetu Obywatelskiego przeznaczonego na wykonanie prac wnioskowanych
przez mieszkańców.
14. Podjęcie uchwały o przyjęciu Zasad tworzenia i wykorzystania rezerw finansowych.
15. Podjęcie uchwały o zbyciu nieruchomości gruntowej niezabudowanej
przy ulicy Krakowskiej w Katowicach.
16. Podjęcie uchwały o zbyciu nieruchomości gruntowej niezabudowanej
przy ulicy 9. Maja/Strzelców Bytomskich w Katowicach.
17. Zakończenie zebrania.
Wydawca: Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowej w Katowicach. Nakład - 6.000 egz..
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CENTRALA TELEFONICZNA
32 606-17-00
Fax. 32 606-17-91

Siedziba Zarządu HGSM
Katowice, ul. Gliwicka 65
Biuro Obsługi Mieszkańca 32 606-17-81, 82
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
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Sprawozdanie
Rady Nadzorczej Hutniczo-Górniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej z działalności za rok 2015
W ramach działań kontrolnych Rada
przeprowadziła następujące kontrole:
• w zakresie procedury przeprowadzenia przetargów
oraz udzielenia zamówień na roboty budowlane przygotowane do realizacji w roku 2015;

Głosujemy…
• w zakresie przebiegu prac remontowych objętych
planem remontowym w roku 2015 oraz dokumentacji,
losowo wybranych obiektów, w których prowadzone
były prace;
• w zakresie windykacji należności;
• w zakresie przebiegu procesu zbycia składników majątkowych kotłowni osiedlowej zlokalizowanej w Katowicach na osiedlu ks. prof. Konstantego Michalskiego;
W tym celu powołała ze swojego grona:
• Komisję ds. kontroli prawidłowości wyboru ofert
na wykonanie prac przedstawionych w planie gospodarczo-finansowym HGSM na 2015 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 2015,
• Komisję ds. kontroli prawidłowości realizacji i rozliczenia wybranych ofert na realizacje zadań przewidzianych w planie gospodarczo-finansowym
HGSM na rok 2015.
Celem pracy Komisji było przeprowadzenie kontroli związanej z przebiegiem prac remontowych objętych planem remontowym i planem bieżących remontów w roku 2015 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
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z lokali mieszkalnych i z lokali użytkowych oraz pracy
Działu windykacji.
• Komisję ds. kontroli przebiegu procesu zbycia składników majątkowych kotłowni osiedlowej zlokalizowanej w Katowicach przy ul. 9. Maja.

…głosujemy
Celem pracy Komisji było dokonanie sprawdzenia dokumentacji obejmującej procedurę wyceny i zbycia składników majątkowych kotłowni osiedlowejdla Os.im. ks.
prof. Konstantego Michalskiego w Katowicach.
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.
Rada Nadzorcza, w ramach realizacji Planu remontowego HGSM na rok 2015 oraz Planu remontów bieżących na rok 2015, odbyła wizję lokalną zasobów HGSM,
w trakcie której poddała pod kontrolę 17 lokalizacji.
W wyniku przeprowadzonej kontroli Rada stwierdziła,
znaczne zaangażowanie robót remontowych budynków
i zagospodarowania wokół nich terenów. W części kontrolowanych budynków, z uwagi na brak środków finansowych, przeprowadzane są niezbędne roboty, pozwalające na utrzymanie przedmiotowych budynków w stanie niepogorszonym. Zarządzane przez Spółdzielnię budynki utrzymywane są w należytym stanie technicznym
i porządkowym.
W roku 2015 Rada Nadzorcza, podobnie jak w latach
poprzednich, w celu spełnienia wymogów Ustawy
o ochronie danych osobowych odbywała posiedzenia
w podziale na sprawy ogólne i sprawy członkowskie.
W sumie odbyła 15 posiedzeń, z czego 11 w sprawach
ogólnych i 4 w sprawach członkowskich. W ich trakcie
podjęto 36 uchwał oraz przyjęto zalecenia i wnioski dla
Zarządu.
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Sprawozdanie
Rady Nadzorczej Hutniczo-Górniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej z działalności za rok 2015
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.

 zatwierdzenie „Planu gospodarczo-finansowego na
rok 2016”,
 zatwierdzenie „Planu pracy Rady Nadzorczej na rok 2016”,
 kontrola wykonywania przez Zarząd uchwał i zaleceń Rady Nadzorczej,

WZ HGSM 2015 – w dyskusji nie brakowało ciekawych głosów – WZ HGSM 2015
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
2015”,
 zatwierdzenie „Planu remontów bieżących HGSM na
rok 2015”,
 omówienie i zatwierdzenie „Sprawozdania Zarządu
HGSM z jego działalności w 2014 roku”,
 zapoznanie się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za
rok 2014,
 omówienie sprawozdania finansowego i wyników
ekonomicznych HGSM za 2014 rok,
 przyjęcie realizacji Uchwał podjętych na Walnym
Zgromadzeniu Członków HGSM w roku 2014,
 analizowanie skarg i wniosków zgłaszanych członkom Zarządu w ramach poniedziałkowych wizyt oraz
sposobów ich załatwiania,
 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,

 kontrolę bieżącej działalności Spółdzielni w okresach
kwartalnych;
 inne bieżące zagadnienia wynikające z kompetencji
Rady Nadzorczej.
Przewijającym się w pracy Rady Nadzorczej tematem
były sprawy dotyczące wykreśleń, wykluczeń z członkostwa w HGSM.
Rada rozpatrzyła sprawy, 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 36 uchwał, z czego 6 dotyczyło wykreśleń z członkostwa w związku z dokonanymi sprzedażami bądź darowiznami spółdzielczych praw do lokali
mieszkalnych, 3 uchwały dotyczyły wykluczenia z członkostwa w HGSM w związku z nie uiszczaniem opłat za
lokale mieszkalne.
Na koniec okresu sprawozdawczego 9 podjętych
uchwał uprawomocniło się.
Pozostałe 27 uchwał podjętych 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 najbardziej istotnych dla mieszkańców i Spółdzielni
kwestiach, tj.:
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Sprawozdanie
Rady Nadzorczej Hutniczo-Górniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej z działalności za rok 2015

• starań 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 i planem remontów bieżących.
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 2015 wyniosła 103,1 % na co wpływ miały otrzymane odszkodowania z Urzędu Miasta Katowice oraz prowadzone
przez Spółdzielnię czynności windykacyjne. Pomijając
otrzymane odszkodowania, współczynnik ściągalności
kształtował się na poziomie 97,9%;

- stan środków pieniężnych wyniósł na koniec 2015 r.
4.600.185,70 zł i zmniejszył się w stosunku do roku
2014 o 592.100,07 zł. Uwzględniając środki pieniężne zdeponowane na rachunkach lokat terminowych
6 miesięcznych wykazanych w bilansie w pozycji innych krótkoterminowych aktywów finansowych
w wysokości 2.469.222,00 zł notuje się wzrost wartości o 1.877.121,93 zł;
- wysokość zobowiązań krótkoterminowych oraz
długoterminowych na koniec 2015 roku wyniosła
43.011.796,73 zł, w stosunku do roku poprzedniego
nastąpił wzrost zobowiązań o 1.252.850,06 zł, na co
złożyły się zaciągnięte w roku 2015 kredyty w PKO BP
w kwocie 5.000.992,25 zł.
Spółdzielnia terminowo reguluje zobowiązania z tytułu
zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- wskaźnik płynności finansowej III stopnia wynosi 0,86;
- kondycja ekonomiczno-finansowa Spółdzielni jest stabilna.
Podsumowując przedstawione sprawozdanie, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Spółdzielni w 2015
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”

Sprawozdanie
z działalności Stałej Komisji Statutowej HGSM
za okres 2. 01. do 31. 12. 2015 r.
z ramienia Zarządu HGSM w praDziałająca w roku 2015 Stała Komisja Statutowa została powołana cach Komisji brał udział Prezes ZaUchwałą Zebrania Przedstawicieli rządu Adam Bomba, z ramienia RaCzłonków Nr 13/ZPCz/2004 z dnia dy Nadzorczej HGSM – pełniący
23. 06. 2004 r. Zmiana składu Komisji funkcję Przewodniczącego Stałej
nastąpiła na mocy Uchwał Walnego Komisji Statutowej Damian Chmura,
Obsługę prawną w roku sprawozZgromadzenia Członków HGSM Nr
10/2010 z dnia 10. 06. 2010 r. oraz Nr dawczym zapewniał radca prawny
Maciej Krzyżaniak z Kancelarii Praw12/2012 z dnia 24. 05. 2012 r.
W roku sprawozdawczym Stała nej „Paragraf”.
Posiedzenia Stałej Komisji StatutoKomisja Statutowa pracowała w nawej HGSM odbywały się zgodnie
stępującym składzie:
z zapisami § 50 Statutu HGSM.
- Damian Chmura
Celem odbytych posiedzeń było
– Przewodniczący,
zapoznanie się z obowiązującymi
- Ewa Cichońska – Sekretarz,
w Spółdzielni aktami prawnymi, tj.
- Stanisław Nowak – Członek,
Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
- Henryka Wawrosz – Członek,
o spółdzielniach mieszkaniowych,
- Grzegorz Niedźwiedzki
Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.
– Członek.
Sekretarz
(-) Ewa Cichońska
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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 dokonywane istotne zmiany w aktach prawnych na mocy, których Spółdzielnia
prowadzi działalność, jak również
do Zarządu HGSM nie wpływały
wnioski i opinie członków Spółdzielni dotyczące wprowadzenia
zmian w zapisach Statutu HGSM, postanowiła, iż Statut nie wymaga dokonania i wprowadzenia zmian.
Powyższe sprawozdanie Stałej
Komisji Statutowej zostało zatwierdzone na posiedzeniu Komisji
w dniu 18. 01. 2016 r.
Przewodniczący
(-) Damian Chmura
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Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2015
Siedzibą Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej jest miasto Katowice 40- 853 ulica Gliwicka 65
Skład organów HGSM w roku sprawozdawczym:
Zarząd:
- Adam Bomba – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny,
- Waldemar Brzuchacz – Członek Zarządu, Dyrektor
ds. Eksploatacyjnych.
Rada Nadzorcza:
- 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 2015
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 organów Spółdzielni, Zarząd prowadził działalność oraz

•
•
•
•

•

•
•
•

I. Zagadnienia zarządcze
1. Struktura zasobów
mieszkaniowych HGSM
- stan na 31. 12. 2015 r.
Własność i współwłasność
Spółdzielni
Budynki – 340
Własność Spółdzielni
Lokale mieszkalne – 3.058
Powierzchnia użytkowa mieszkań – 141.737,71 m2
Powierzchnia
nieruchomości
gruntowych będących własnością Spółdzielni – 842 m2
Powierzchnia udziału Spółdzielni w nieruchomościach gruntowych w wieczystym użytkowaniu – 270.518,75 m2
Lokale wyodrębnione
Lokale mieszkalne – 2.526
Powierzchnia użytkowa mieszkań – 126.532,34 m2
Powierzchnia udziału odrębnych właścicieli w nieruchomościach gruntowych w wieczystym
użytkowaniu – 150.217,25 m2

podejmował decyzje w celu rzetelnej, celowej i prawidłowej gospodarki Spółdzielni.
Sprawozdanie obejmuje następujące zagadnienia:
I. Zarządcze
1. Struktura zasobów mieszkaniowych.
2. Eksploatacja zasobów.
3. Kwestie samorządowo-członkowskie.
3.1. Członkostwo.
3.2. Prawo.
3.3. Posiedzenia Zarządu.
3.4. Zatrudnienie.
3.5. Zagadnienia społeczne.
3.6. Realizacja Uchwał i Wniosków przyjętych
na Walnym Zgromadzeniu Członków HGSM
w dniu 21. 05. 2015 r.
II. Techniczne
1. Realizacja Planu remontowego HGSM na rok 2015.
2. Realizacja Planu remontów bieżących na rok 2015.
3. Roboty energo-elektryczne.
4. Likwidacja kotłowni osiedla im. ks. prof. Konstantego Michalskiego.
III. Ekonomiczne
1. Sprawozdanie Finansowe.
2. Koszty w układzie rodzajowym.
3. Wykaz zobowiązań kredytowych.
4. Fundusze Spółdzielni.

Ogółem Spółdzielnia zarządzała
• Budynki – 340
• Lokale mieszkalne – 5.584
• Powierzchnia użytkowa mieszkań – 268.270,05 m2
Dane dotyczące własności
Spółdzielni w budynkach
Wspólnot Mieszkaniowych
• Lokale mieszkalne – 120
• Powierzchnia użytkowa mieszkań – 6.775,52 m2
• Powierzchnia udziału Spółdzielni w nieruchomościach gruntowych w wieczystym użytkowaniu – 6.315,42 m2
Wiek budynków, którymi zarządza
Hutniczo-Górnicza
Spółdzielnia
Mieszkaniowa jest bardzo zróżnicowany. Najstarszy budynek został wybudowany w 1805 roku i mieści się
przy ul. Leśnego Potoku 15, natomiast najnowsze budynki powstały
w 1988 roku i położone są w Mysłowicach przy ul. Fryderyka Szopena
26, 28. Pozostałe budynki Spółdzielni wybudowane zostały w latach

1850-1980. Budynki zarządzane
przez Spółdzielnię zlokalizowane są
w różnych dzielnicach Katowic oraz
w Mysłowicach
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 zarządza-
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nia nieruchomością wspólną, dziewięcioma 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 2015, zgodnie z Uchwałą Nr 12/2015 podjętą

stancją mieszkaniową przy pomocy
trzech administracji:
Administracja Budynków
„Szopienice” AD1
Katowice, ul. Strzelców Bytomskich 21d, tel. 32 606-17-10;11
Funkcję Kierownika pełni Katarzyna Liszka-Włosowicz,
Administracja Budynków
„Baildon” AD2
Katowice, ul. Dąbrówki 4b,
tel. 32 606-17-20;21
Funkcję p.o. Kierownika pełniła
do 31. 08. 2015 r. Magdalena Klimek, a od 01. 09. 2015 r. funkcję
Kierownika pełni Żaneta Niemiec.

•

•

•

•

•

•

Adam Bomba – Prezes Zarządu, sprawozdawał i odpowiadał na
dziesiątki pytań – WZ HGSM 2015
przez Walne Zgromadzenie Członków HGSM w dniu 21. 05. 2015 r.,
dokonał sprzedaży własności nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny, położony przy Placu Wyzwolenia 9 w Katowicach o powierzchni
117,62 m2 - na rzecz osoby fizycznej
(Akt Notarialny Repertorium „A” Nr
6796/2015 z dnia 28. 10. 2015 r.) za
kwotę brutto 551.000,00 zł.
Przed przystąpieniem do sprzedaży nieruchomości gruntowych i budynkowych następuje ich wycena
przez uprawnionego rzeczoznawcę
majątkowego. Sprzedaż nieruchomości gruntowych i budynkowych
dokonywana jest w formie postępowania przetargowego.
2. Eksploatacja zasobów HGSM
Spółdzielnia wykonywała czynności związane z zarządzaniem sub-
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Administracja Budynków
„Wieczorek” AD3
Katowice, Pl. Wyzwolenia 4, tel.
32 606-17-30; 31
Funkcję Kierownika pełni 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
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
z gospodarką odpadami komunalnymi.
Prowadzenie ewidencji i aktualizacja umów najmu dzierżawy
gruntów i garaży,
Przeprowadzanie
przeglądów
i prowadzenie dokumentacji związanej z komisjami technicznymi.
Samodzielne ustalanie harmonogramu przeglądów budynków
wynikających z art. 62 Prawa
budowlanego (w tym rocznych
i 5-letnich).
Prowadzenie rozmów z dłużnikami.
Typowanie budynków do objęcia ich Planem remontowym oraz
przygotowywanie
harmonogramów i realizacja ujętych w nich
napraw bieżących i konserwacji.
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• Uczestniczenie w czynnościach szczególnych Administracji, Zespół i na własny koszt remontu. Ponadto,
Windykacyjny
i
mieszkańców Komisja przetargowa przeprowadzieksmisyjnych.
ła 7 postępowań przetargowych,
w sprawie:
3. Kwestie
a) wskazania lokali socjalnych lub w wyniku których zostało sprzedasamorządowo-członkowskie
pomieszczeń tymczasowych dla nych na prawach odrębnej własno3.1. Członkostwo
dłużników z wyrokami sądowymi ści 43 pustostanów. W roku spraObsługa mieszkańców Spółdzielni
wozdawczym zawarte zostały 43
o eksmisję,
w zakresie stosunku członkostwa
prowadzona jest przez Zespół Człon- b) zamiany na pustostan, w zamian umowy notarialne.
W okresie objętym niniejszym
za przekazanie do dyspozycji
kowski, który prowadzi rejestry:
HGSM zajmowanego lokalu miesz- sprawozdaniem Komisja zaopinio• członków Spółdzielni,
wała przyznanie 14 pustostanów
kalnego.
• posiadaczy spółdzielczego właW roku 2015 Komisja Przetargo- na zasadzie umowy o najem lokalu
snościowego prawa,
• posiadaczy lokatorskiego spół- wa odbyła 8 posiedzeń, w trakcie mieszkalnego i zawarto 14 umów
których
rozpatrywała
wnioski o najem lokalu mieszkalnego, w tym:
dzielczego prawa,
Tabela nr 1. Wysokość wkładów w latach 2012-2015 – czytaj str. 10
Lp.

Stan na:
31. 12.

Wkład budowlany
w zł

Wkład mieszkaniowy
w zł

1

2012

7.741.579,27

292.290,10

2

2013

7.276.560,56

284.002,70

3

2014

7.189.009,03

275.002,70

4

2015

7.088.615,85

266.682,70

• rejestr właścicieli posiadających
odrębną własność lokalu,
• rejestr ksiąg wieczystych,
Podobnie jak w roku 2014 tak
i w roku 2015 odbywała swoje posiedzenia Komisja Przetargowa, której prace każdorazowo są protokołowane. Komisja sporządza sprawozdania ze swojej działalności, które
następnie przedkładane są Zarządowi HGSM.
Zakres prac Komisji obejmuje:
a) przygotowanie dokumentów niezbędnych do publikacji w prasie
ogłoszenia o przetargu,
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 wnioski
wnoszone przez Kierowników po-

w sprawie przyznania lub zamiany
lokali mieszkalnych zgodnie z „Regulaminem ustalania pierwszeństwa

3 umowy w związku z zamianą
mieszkań na pustostan, 9 umów
z osobami z budynków przeznaczo-

ul. Lipowa 1-3 - druga młodość budynku
w zawarciu umowy przyznającej
prawo do lokalu w zasobach HGSM”.
Osoby zainteresowane zamianą lokali mieszkalnych z pustostanami,
deklarowały wpłatę wymaganej kaucji mieszkaniowej, spłatę zadłużenia
czynszowego jak również zdanie do
dyspozycji HGSM obecnie zajmowanego lokalu mieszkalnego, a także
wykonanie we własnym zakresie

nych do wyburzenia oraz 2 umowy
najmu z z osobami ubiegającymi się
o przyznanie mieszkania celem przyłączenia do obecnie zajmowanego
lokalu mieszkalnego.
W efekcie pracy Komisji, Spółdzielnia uzyskała:
- wpływy z tytułu wniesionych
kaucji mieszkaniowych w kwocie 15.699,98 zł,
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- wpływy z tytułu rejestracji i wydania umowy najmu w kwocie
2.750,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów zamiany w kwocie 300,00 zł,
- wpływy z tytułu zakupu mieszkania
(wylicytowana
wartość rynkowa lokalu) w kwocie
3.404.740,00 zł,

Wpływy środków pieniężnych, jakie Spółdzielnia uzyskała z tytułu przekształceń na rzecz dotychczasowych
najemców wyniosły 359.350,00 zł.
W roku 2015 Spółdzielnia zawarła 68 umów ustanawiając na
rzecz członków i najemców, prawa
odrębnej własności. Łącznie na
dzień 31. 12. 2015 r. ustanowiono

ul. 18. sierpnia 5, 5A - odnowiono elewację i balkony
Zespół członkowski wykonuje
wszystkie czynności związane
z przygotowaniem dokumentów
umożliwiających przyjęcie w poczet członków Spółdzielni, w tym
kontrola złożonych wniosków,
deklaracji o przyjęcie do Spółdzielni, wpłaty udziałów i wpisowego.
W roku 2015 w związku z dalszą
realizacją wniosków dotyczących
ustanawiania prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych i ich
sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców, wg zasad określonych w § 87 Statutu HGSM przy zastosowaniu bonifikat, w roku 2015
Spółdzielnia zawarła łącznie 25 aktów notarialnych, w tym: 13
umów ustanowienia odrębnej własności lokali i ich sprzedaży na
rzecz najemców, 12 umów o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali na rzecz
członków posiadających spółdzielcze własnościowe prawa do lokali
mieszkalnych.
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odrębną własność dla 2.946 lokali.
W roku 2015 w poczet członków Spółdzielni w sumie przyjęto 11 osób w związku z nabyciem
w drodze kupna, darowizny lub
spadku spółdzielczego prawa do lokalu lub w związku z nabyciem
w drodze przetargu prawa odrębnej
własności do lokalu mieszkalnego,
W roku 2015 z rejestru członków – patrz wykres nr 1, str. 18
– skreślono 67 osób, w tym:
a) 59 osób – w związku ze zgonem,
darowizną, dokonaniem sprzedaży
bądź zamianą lokalu mieszkalnego,
zrzeczeniem się spółdzielczego prawa, wypowiedzeniem członkostwa
b) 7 osób – w związku z wykreśleniem z członkostwa
c) 1 osobę – w związku z wykluczeniem z członkostwa,
Na dzień 31. 12. 2015 r. Spółdzielnia liczyła 1.234 Członków,
którzy wnieśli 1.596 udziałów
o łącznej wartość 79.800,00 zł.
Różnica pomiędzy ilością członków a wniesionymi udziałami wyni-

ka z faktu, iż każdemu członkowi
przysługuje prawo wniesienia więcej niż jednego udziału.
Wpływ na liczbę udziałów ma również fakt, iż osobom, które zrzekły 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 – patrz str. 18 –
przedstawiamy, kształtowanie się
liczby udziałów w latach 2012-2015.
W związku z przekształcaniem
spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych i ustanawianiem odrębnej
własności na koniec roku 2015
wartość wkładów budowlanych
wyniosła 7.088.615,85 zł, wkładów
mieszkaniowych 266.682,70 zł.
Wysokość wkładów w poszczególnych latach przedstawia tabela
nr 1 str. 9.
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 dnia
16. 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 Spółdzielni, 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 2015 skierowała do sądu 182 pozwy dotyczące
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zapłaty należności pieniężnych oraz
eksmisji.
Liczba spraw skierowanych do
Sądu w roku 2015, z podziałem na
poszczególne kategorie, przedstawia
się następująco:
a) o eksmisję – 20,
b) o zapłatę – 162.
Z chwilą uzyskania przez Spółdzielnię nakazów zapłaty 6 osób dobrowolnie uregulowało zaległości
wobec Spółdzielni, 52 osobom Zarząd HGSM wyraził zgodę na spłatę
zasądzonych należności czynszowych wraz z odsetkami i kosztami
sądowymi w ratach, 34 nakazy zapłaty opatrzone klauzulą wykonalności
Zarząd skierował do postępowania
egzekucyjnego
prowadzonego
przez komornika sądowego. W sprawach tych, 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 2012-2015
Spółdzielnia skierowała do Sądu
1.180 pozwów.
Wykres nr 3, str. 18 przedstawia,
jak kształtowała się na przełomie lat
2012-2015, w rozbiciu na poszczególne okresy, liczba skierowanych
do Sądu pozwów.
Podobnie, jak w latach ubiegłych,
problemem pozostaje długotrwała
procedura zgodnego z prawem egzekwowania należnych Spółdzielni
opłat czynszowych oraz przeprowadzanie eksmisji z lokali.
W roku 2015 dokonano łącznie
26 eksmisji, zamian oraz dobrowolnego zdania lokalu mieszkalnego, z czego 18 eksmisji wykonano do lokali socjalnych w zasobach
HGSM a 8 eksmisji do noclegowni,
schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe,
w tym:
- w Administracji AD1 – 11,
- w Administracji AD2 – 12,
- w Administracji AD3 – 3.

Tabela nr 2. Zatrudnienie w HGSM w roku 2015 – czytaj str. 13
Stan na 31. 12. 2015 r.
Lp. Rodzaj umowy

1

Umowa o pracę

2

Urlop
wychowawczy

3

Świadczenie
rehabilitacyjne

Etat

Stanowiska
robotnicze nierobotnicze

pełny

24

56

80

3/4

3

1

4

1/2

2

3

5

1/4

–

–

–

1/16

–

1

1

pełny

–

–

–

1/2

–

–

–

pełny

–

–

–

29

61

90

20

2

22

49

63

112

RAZEM
4

Ogółem

Umowa zlecenie
OGÓŁEM OSÓB

ul. Zofii Nałkowskiej 9 – klatka schodowa po remoncie
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; w roku
2015 r. uprawnionych do korzystania z dodatku mieszkaniowego
było 288 mieszkańców. Suma
przyznanych dodatków, która
wpłynęła na konto Spółdzielni wyniosła 903.563,19 zł.
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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,
przedstawiał się następująco:
- bieżące – 19.628,14 złotych,
- do 30 dni – 76.340,57 złotych,
- 31 – 90 dni – 684.473,97 zł,
- od 91 – 180 dni – 800.846,91 zł,
- powyżej 180 dni – 1.105.093,11 zł.
W wyniku podejmowanych czynności windykacyjnych, współczynnik
ściągalności opłat czynszowych w roku 2015 wyniósł 103,1% na co wpływ
miały otrzymane odszkodowania
z Urzędu Miasta oraz prowadzone
przez Spółdzielnię czynności windykacyjne. Pomijając otrzymane odszkodowania współczynnik ściągalności
kształtował się na poziomie 97,9%.
Zarząd HGSM w myśl zapisów Art.
18 pkt. 5 Ustawy o ochronie lokatorów, występował do Urzędu Miasta
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Katowice i Urzędu Miasta Mysłowice o wypłatę odszkodowań z tytułu
nie dostarczenia lokali socjalnych.
Spółdzielnia zawarła w przedmiotowych sprawach ugody, na mocy
których HGSM otrzymała w roku
2015 odszkodowanie w kwocie
1.483.887,02 zł.
3.3. Posiedzenia Zarządu
Zarząd, jako statutowy Organ Spółdzielni, działa na podstawie aktów
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 2015 odbyło się 25 posiedzeń Zarządu, w trakcie których
podejmowano Uchwały i Postanowienia. Posiedzenia protokołowane
są przez Zespół ds. organizacyjno-prawnych i archiwizowane w odpowiednich rejestrach.
W ramach posiedzeń Zarząd podjął 114 Uchwał oraz 19 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 2015 przyjęto 74 osoby. Prowadzona jest ewidencja zgłaszanych skarg i wniosków, która służy Zarządowi do podejmowania odpowiednich działań i decyzji oraz

jest przedmiotem analizy dla Rady
Nadzorczej.
Główne sprawy zgłaszane przez
mieszkańców, to: zapytania dotyczące
przekształcenia spółdzielczych praw
do lokali mieszkalnych w odrębną
własność lokalu, przepisania umów
najmu, przydzielenia lub zamiany lokali mieszkalnych, przyłączenia pustostanu do zajmowanego lokalu, podziału
zajmowanego lokalu mieszkalnego
spłaty bądź umorzenia zadłużenia
głównego lub odsetek, stanu technicznego budynków mieszkalnych i wykonania w nich remontów, oraz spraw
ogólnych budynków, lokali mieszkalnych i mieszkańców.
W wykresie nr 4 – patrz str. 18 –
prezentujemy ilość zgłaszanych skarg
i wniosków w latach 2012-2015.
W roku 2015 Zarząd HGSM
wraz z kadrą kierowniczą poszczególnych Administracji kontynuował rozpoczęte w roku 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.
W ramach konsultacji Zarząd zgodnie z wnioskiem podjętym przez
Walne Zgromadzenie Członków
analizował i omawiał ponoszone
przez poszczególne nieruchomości
koszty działalności Spółdzielni i wynikające z nich stawki opłat.
Prowadzona jest ewidencja odbytych spotkań, która służy Zarządowi
do analizy i podejmowania odpowiednich działań i decyzji.
W roku 2015 odbyło się 10 spotkań z mieszkańcami, na których
konsultowano:
− możliwość wykupu lokali mieszkalnych,
− prowadzenie przesiedleń mieszkańców,
− wykonanie remontu nieruchomości,

nr 1 /maj 2016

Sprawozdanie z działalności Zarządu Hutniczo-Górniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2015
− wysokość stawek funduszu remontowego i eksploatacji,
− wymianę stolarki okiennej na klatkach schodowych,
− docieplenie budynków,
− wykonanie remontu budynku,
− wykonanie miejsc parkingowych,
− rozliczenie funduszu remontowego,
− możliwość montażu czujników
ruch i zmierzchu,
− nasadzenie krzewów,
− rozliczenie kosztów przyłączenia
osiedla do sieci zdalaczynnej,
− rozliczenie kotłowni wyłączonej
z eksploatacji.
Wszystkie zgłaszane w ramach
konsultacji społecznych zadania są
skrupulatnie przez Zarząd i kadrę
kierowniczą rozpatrywane, analizowane, kwalifikowane i realizowane.
W sytuacjach, gdy zadania wymagają
dłuższego okresu czasowego lub dużego nakładu finansowego następuje, rozpoczęcie ich realizacji z założeniem zakończenia zadania w późniejszym terminie.
3.4. Zatrudnienie w Spółdzielni
Zatrudnienie w Spółdzielni w roku 2015 porównując do lat ubie-

głych, było na zbliżonym poziomie –
czytaj tabela nr 2, str. 11 i patrz wykres nr 5 i 6, str. 36.
Struktura zatrudnienia umożliwia
sprawne funkcjonowanie Spółdzielni, bez nadmiernych kosztów w tej
dziedzinie.
Stan zatrudnienia w HGSM
(w przeliczeniu na osoby) – dla umowy o pracę – w latach 2012-2015 był
następujący:
31. 12. 2012 r. – 94
31. 12. 2013 r. – 94
31. 12. 2014 r. – 93
31. 12. 2015 r. – 90
Zobacz wykres nr 6 – str. 36.
3.5. Zagadnienia społeczne
Rok 2015 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.
W dalszym ciągu wydawana jest
gazetka „Nasze Osiedle”, w której
publikowane są najważniejsze kwe-

stie dotyczące problemów Spółdzielni i jej mieszkańców. Zawierane są informacje o posiedzeniach organów
Spółdzielni,
podjętych
uchwałach, bieżącej działalności,
w tym także Klubu Osiedlowego
„Siódemka”. Redakcja 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
Osiedlowego „Siódemka” przy
współpracy z Miejskim Domem Kultury „Szopienice-Giszowiec”, Szkołą
Podstawową Nr 53 oraz Świetlicą
„Bagno”.
W ramach prowadzonych działań
zrealizowano między innymi niżej
wymienione zadania:
1. Dzień Babci i Dziadka
2. Akcja „Zima w mieście”
3. Europejski Dzień Sąsiada
4. Akcja „Lato w mieście”
5. Turniej Tenisa Stołowego
6. Turniej Piłki Nożnej
7. Andrzejki
8. Mikołajki

3.6. Realizacja Uchwał i Wniosków przyjętych
na Walnym Zgromadzeniu Członków HGSM w dniu 21. 05. 2015 r.
Lp.

1

Numer Uchwały

Treść

Termin i sposób
realizacji

Uchwała
nr 3/2015
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania
finansowego Spółdzielni sporządzonego na dzień
31. 12. 2014 r.

Walne Zgromadzenie Członków HGSM na podstawie § 23
ust. 6 w związku z § 24 pkt. 2 Statutu HGSM, przyjmuje i zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok obrotowy od 01. 01. 2014 r. do 31. 12. 2014 r., na które składa się:
• Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę
78.070.439,44 zł,
• Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia
2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3.244.227,36 zł,
• Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od
01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.217.466,27 zł,
• Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od
01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę
456.834,66 zł,
• Dodatkowe informacje i objaśnienia

Uchwała zrealizowana
W ustawowym terminie Zarząd HGSM zgłosił zatwierdzone uchwałą Sprawozdanie finansowe do Urzędu Skarbowego oraz do Krajowej Rady Spółdzielczości w Warszawie.
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2

14

Numer Uchwały

Uchwała
nr 4/2015
w sprawie podziału wyniku finansowego Spółdzielni za rok 2014

Nasze Osiedle

Treść

Termin i sposób
realizacji

Walne Zgromadzenie Członków HGSM na podstawie § 23
ust. 6 w związku z § 24 pkt. 4 Statutu HGSM, postanawia dokonać podziału wyniku finansowego Spółdzielni za rok 2014
stanowiący wartość dodatnią w kwocie 3.244.227,36 zł,
w ten sposób, że:
1. Kwotę o wartości dodatniej 211.926,25 zł rozliczyć zgodnie z dyspozycją Art. 5 ust.1 Ustawy z dnia 15. 12. 2000 r.
o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 poz. 1222).
2. Kwotę o wartości dodatniej 253.407,68 zł, na podstawie
§ 24 pkt. 4 Statutu HGSM, w związku z Art. 38 § 1 pkt. 4
Ustawy „Prawo spółdzielcze” z dnia 16. 09. 1982 r. (Dz.U.
2013 poz. 1443), przeznaczyć na pokrycie rozliczeń międzyokresowych eksploatacji pustostanów.
3. Kwotę o wartości dodatniej 633.523,55 na podstawie §
24 pkt. 4 Statutu HGSM, w związku z Art. 38 § 1 pkt. 4
Ustawy „Prawo spółdzielcze” z dnia 16. 09. 1982 r. (Dz.U.
2013 poz. 1443), przeznaczyć na pokrycie rozliczeń międzyokresowych eksploatacji zasobów (majątku) HGSM,
w tym przeznaczonych do wyburzenia, na cele eksmisji
dłużników, na lokale socjalne
4. Kwotę o wartości dodatniej 24.300,00 zł, na podstawie
§ 24 pkt. 4 Statutu HGSM, w związku z Art. 38 § 1 pkt. 4
Ustawy „Prawo spółdzielcze” z dnia 16. 09. 1982 r. (Dz.U.
Uchwała
2013 poz. 1443) tj. pożytki z anten usytuowanych na buzrealizowana
dynku kotłowni przeznaczyć na zasilenie funduszu remonDział
księgowości
towego nieruchomości mieszkalnych usytuowanych na w terminie do 20. 06.
osiedlu ks. prof. Konstantego Michalskiego.
2015 r. dokonał rozlicze5. Kwotę o wartości ujemnej 1.564.663,70 zł rozliczyć zgod- nia zgodnie z uchwałą.
nie z dyspozycją Art.4 Ustawy z dnia 15. 12. 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 poz. 1222).
6. Kwotę o wartości dodatniej 433.715,01 zł przeznaczyć
na zasilenie funduszu zasobowego
7. Kwotę o wartości dodatniej 1.936.027,24 zł na podstawie § 24 pkt. 4 Statutu HGSM, w związku z Art. 38 § 1 pkt.
4 i Art. 77 § 1 Ustawy „Prawo spółdzielcze” z dnia 16. 09.
1982 r. (Dz.U. 2013 poz. 1443) przeznaczyć na zasilenie
funduszu remontowego Spółdzielni celem sfinansowania
robót remontowych nie pokrywanych wpłatami lokatorów, w tym między innymi: dofinansowanie wymiany stolarki okiennej, remonty lokali z przeznaczeniem na lokale
socjalne, wykonanie robót w lokalach mieszkalnych, które
obciążają HGSM jako Wynajmującego.
8. Kwotę o wartości dodatniej 1.315.991,33 zł na podstawie § 24 pkt. 4 Statutu HGSM, w związku z Art. 38 § 1 pkt.
4 i Art. 77 § 1 Ustawy „Prawo spółdzielcze” z dnia 16. 09.
1982 r. (Dz.U. 2013 poz.1443) przeznaczyć na zasilenie
funduszu remontowego, nieruchomości, proporcjonalnie
do metrów kwadratowych powierzchni użytkowej lokali
mieszkalnych w danej nieruchomości.
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Numer Uchwały

Treść

Termin i sposób
realizacji

3

Uchwała
nr 10/2015
w sprawie oznaczenia najwyższej
sumy zobowiązań
zaciąganych przez
HGSM

Walne Zgromadzenie Członków HGSM na podstawie § 23
ust. 6 w związku z § 24 pkt 7 Statutu HGSM i Art. 38 § 1 pkt 7
Ustawy Prawo Spółdzielcze, oznacza najwyższą sumę zobowiązań kredytowych w kwocie 50.000.000,00 zł., jaką Hutniczo Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa może zaciągać w bankach jako instytucjach finansowych, jak i pożyczek zaciąganych w funduszach finansowych, w tym szczególnie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach.

Realizacja uchwały
w miarę potrzeb.

Walne Zgromadzenie Członków HGSM na podstawie § 23
ust. 6, w związku z § 24 pkt 5 Statutu HGSM i art. 103 Kodeksu cywilnego, wyraża zgodę na ustanawianie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych i ich sprzedaży na rzecz
uprawnionych najemców, zgodnie z zapisami § 87 Statutu
HGSM.

Realizacja uchwały
w miarę potrzeb.

4

5

Uchwała nr
11/2015
w sprawie ustanawiania prawa
odrębnej własności lokali mieszkalnych i ich sprzedaży na rzecz najemców wg zapisów §
87 Statutu HGSM
Uchwała nr
12/2015
w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 1 przy
Plac Wyzwolenia
9 w Katowicach

Walne Zgromadzenie Członków HGSM na podstawie § 23
ust. 6 w związku z § 24 pkt. 5 Statutu HGSM wyraża zgodę
na zbycie lokalu użytkowego nr 1 przy Placu Wyzwolenia 9
w Katowicach, o powierzchni użytkowej 117,62 m2, wraz
z udziałem 0,0151 w nieruchomości wspólnej, dla którego
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach prowadzi
księgę wieczystą nr KA1K/00111530/7.

6

Wniosek
nr 1/2015

Utworzenie przez Zarząd HGSM budżetu obywatelskiego
przeznaczonego na wykonanie prac wnioskowanych przez
mieszkańców.

7

Wniosek
nr 2/2015

Utworzenia przez Zarząd rezerw finansowych na wypadek
znacznego wzrostu stóp procentowych.

Uchwała zrealizowana. Sprzedaż nieruchomości nastąpiła w dniu
28. 10. 2015 r. na mocy
aktu notarialnego Repertorium
„A”
nr
6796/2015.
Wniosek zrealizowany. Podjęto Uchwałę zatwierdzającą
„Zasady
tworzenia Budżetu Obywatelskiego
przeznaczonego na wykonanie
prac wnioskowanych
przez mieszkańców.”
Przedmiotowe zasady
zostaną przedstawione
WZCz HGSM w dniu
19. 05. 2016 r. celem
podjęcia Uchwały.
Wniosek zrealizowany.
Podjęto Uchwałę zatwierdzającą
„Zasady
tworzenia rezerw finansowych na wypadek
znacznego wzrostu stóp
procentowych”.
Przedmiotowe zasady
zostaną przedstawione
WZCz HGSM z 19. 05.
2016 r. celem podjęcie
przez WZCz HGSM
Uchwały.

Nasze Osiedle
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8

Numer Uchwały

Treść

Wniosek
nr 3/2015

Kontynuacja przyjętego przez WZCz w dniu 22. 05. 2014
Wniosku nr 1/2014 w sprawie zobowiązania Zarządu HGSM
do podjęcia, wspólnie z mieszkańcami lub w uzgodnieniu
z ich Przedstawicielami, działań zmierzających do ograniczenia kosztów eksploatacji w poszczególnych Osiedlach.

W okresie sprawozdawczym Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa była również współorganizatorem „VI Pikniku Sąsiedzkiego na
Bagnie”
Celem pikniku była aktywizacja lokalnej społeczności na rzecz środowiska zamieszkania.
W okresie sprawozdawczym z zajęć organizowanych w Klubie „Siódemka” korzystała średnio kilkunastoosobowa grupa dzieci, głównie
uczniów na poziomie Szkoły Podstawowej.

Lp.

Największą popularnością wśród
dzieci cieszyły się imprezy okolicznościowe takie jak „Andrzejki” czy
„Mikołajki”, w których uczestniczyło średnio kilkadziesiąt osób.
Również dużą popularnością cieszyły się zajęcia plastyczne oraz
gry i zabawy.
II. Zagadnienia techniczne
1. Realizacja Planu
remontowego HGSM
na rok 2015
Z uwagi na zmiany przepisów
prawa, które wprowadziły koniecz-

Termin i sposób
realizacji
Realizacja wniosku
sukcesywnie.
Zarząd
Spółdzielni
w oparciu o cykliczne
analizy kosztów, podejmuje działania zmierzające do ich ograniczenia
a w przypadku wzrostu
kosztów niezależnych
do ich utrzymania.

ność ustalania zadań remontowych
odrębnie dla każdej nieruchomości
oraz obowiązek ich uzgadniania
z właścicielami lokali położonych
w tych nieruchomościach, remonty
objęte Planem remontowym finansowane są z wpłat na fundusz remontowy pochodzących od mieszkańców danej nieruchomości, zachodzi więc konieczność ustalenia
kosztów planowanych prac remontowych i stosownie do tego ustalenia stawek na fundusz remontowy
dla danej nieruchomości. Działania

„Plan remontowy HGSM na rok 2015” zatwierdzony
Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 618/2015/12 w dniu 18. 03. 2015 r.
po korekcie dokonanej w dniu 28. 10. 2015 r. na mocy
Uchwały Rady Nadzorczej Nr 631/2015/25
Wartość
Zakres robót
wykonanych
Lokalizacja
do wykonania
robót
w zł. brutto

Uwagi

ADMINISTRACJA AD1

16

1

Ludwika Zamenhoffa 22-26

2

Wałowa 8-8a

3

Gen. Józefa Hallera 30a-d

4

Gen. Józefa Hallera 62

5

Gen. Józefa Hallera 64

6

Ciesielska 11-13

7

Janusza Korczaka 40-44

8

Przedwiośnie 2-4-6

Nasze Osiedle

Wykonanie docieplenia budynku
wraz z wykonaniem zabezpieczenia
konstrukcji budynku i dokumentacją projektową.
Remont połaci dachu.
Remont klatki z wymianą instalacji elektrycznej.
Wykonanie projektu na docieplenie budynku.
Dokończenie termomodernizacji.
Wykonanie dokumentacji projektowej na docieplenie budynku.
Remont klatki z wymianą instalacji elektrycznej.
Remont klatki z wymianą instalacji elektrycznej.

948.142,67

Wykonano

171.923,43

Wykonano

179.387,69

Wykonano

9.717,00

Wykonano

7.769,07

Wykonano

14.145,00

Wykonano

137.273,61

Wykonano

143.360,70

Wykonano
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Lokalizacja

Zakres robót
do wykonania

Wartość
wykonanych
robót
w zł. brutto

Uwagi

ADMINISTRACJA AD2
1. Remont balkonów.
2. Naprawa elewacji.
Wykonanie docieplenia budynku
z wymianą instalacji c.o., wymiana
przykanalików instalacji deszczowej.
Wykonanie docieplenia budynku
z wymianą instalacji c.o., wykonaniem nowego przyłącza wysokich
parametrów i montażem nowego
wymiennika ciepła, wymiana przykanalików instalacji deszczowej.
Wykonanie docieplenia budynku
z wymianą instalacji c.o. i wykonaniem nowego przyłącza wysokich
parametrów oraz montażem nowego wymiennika ciepła, wymiana
przykanalików instalacji deszczowej.

232.168,77
37.007,72

Wykonano

586.090,16

Wykonano

616.007,51

Wykonano

621.629,32

Wykonano

128.242,70

Wykonano

1

Zielonogórska 5, 7, 9, 11

2

18. Sierpnia 3a

3

18. Sierpnia 5-5a

4

18. Sierpnia 7-7a

5

18. Sierpnia 8, 8a, 8b

Remont klatki schodowej z wymianą instalacji elektrycznej.

794.315,82

Lipowa 1-3,

1. Wykonanie docieplenia budynku
wraz z wykonaniem instalacji c.o.
2. Remont instalacji elektrycznej
klatki schodowej.
1. Wykonanie docieplenia budynku
wraz z wykonaniem instalacji c.o.
2. Remont instalacji elektrycznej
klatki schodowej.

800.176,84

6

7

8

9
10

Lipowa 5-7

Wykonano
32.837,11

Wykonano
32.701,71

18. Sierpnia 1-1,3-3a, 5-5a,
7-7a,
Gabriela Narutowicza 3-7a,
9-9a
Barbary 5-9,
Mikołowska 54

Wymiana głównego kolektora instalacji deszczowej z robotami towarzyszącymi.

202.941,77

Wykonano

Wykonanie dokumentacji projektowej na docieplenie budynku.

24.354,00

Wykonano

Żelazna 22-22a

Remont pokrycia dachu.

65.121.35

Wykonano

17.589,00

Wykonano

17.589,00

Wykonano

235.538,00

Wykonano

ADMINISTRACJA AD3
1

Oswobodzenia 36a-c

2

Oswobodzenia 38a-c

3

Grodowa 30a, b, c

Wykonanie dokumentacji projektowej na docieplenie budynku
Wykonanie dokumentacji projektowej na docieplenie budynku
Remont klatek schodowych z wymianą instalacji elektrycznej oraz
remont schodów zewnętrznych.
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Wykres nr 1. Liczba Członków skreślonych
z rejestru członków HGSM w roku 2015

Wykres nr 2. Liczba udziałów
na koniec danego roku
 czytaj - str. 10

 czytaj - str. 10

[udział]
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1.733
1800
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1700
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1

1.596

1650
1600

0

darowizna, sprzedaż, zamiana, spadek
wykluczenia
wykreślenia

Wykres nr 3. Liczba skierowanych
do sądu pozwów w okresie 2012-2015
w rozbiciu na poszczególne lata
 czytaj - str. 11

1550

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

Wykres nr 4. Liczba osób zgłaszających się
w ramach skarg i wniosków
w latach 2012-2015 
w rozbiciu na poszczególne lata
 czytaj - str. 12
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0
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2012 r.
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2014 r.

2015 r.

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.
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Tak było…

tak jest
- remonty 2015 w obiektywie „NO”

ul. 11. Listopada – kwiecień 2015 i... kwiecień 2016

Dach ul. Wałowa 8, 8a – obecnie i przed rokiem

ul. Lipowa 5-7 – w kwietniu ub.r. i... teraz

ul. gen. Józefa Hallera 30A-D – klatki schodowe przed i po remoncie
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2. Realizacja Planu remontów
Spółdzielnia w roku 2015 oprócz
te w znaczący sposób wydłużają
bieżących HGSM na rok 2015
czas
dokonania
niezbędnych robót remontowych wykazanych
w „Planie remontowym na 2015 r.” Niezależnie od Planu remontowego
uzgodnień.
Plan remontowy HGSM składa realizowała również prace remonto- i Planu remontów bieżących wykosię z zadań uzgodnionych z miesz- we zgodnie z zatwierdzonym przez nano następujące prace:
3. Roboty energo-elektryczne
kańcami poszczególnych nieru- Radę Nadzorczą „Planem remontów
- czytaj str. 23
bieżących HGSM na rok 2015”.
chomości.
„Plan remontów bieżących HGSM na rok 2015” zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej
Nr 619/2015/13 w dniu 18. 03. 2015 r. po korekcie dokonanej w dniu 28. 10. 2015 r. na mocy
Uchwały Rady Nadzorczej Nr 632/2015/26
Wartość wykoLp.
Lokalizacja
Zakres robót
nanych robót
Uwagi
w zł - brutto
ADMINISTRACJA AD1
1

Wałowa 9

2

Janusza Korczaka 33-35

3

Henryka Dąbrowskiego 19

Remont instalacji elektrycznej.

23.265,39

Wykonano

89.370,22

Wykonano

72.771,17

Wykonano

Błękitna 2

Oczyszczenie elewacji z glonów i zabezpieczenie.
Wymiana okienek piwnicznych, izolacja i docieplenie fundamentów.

86.687,14

Wykonano

Błękitna 4

Oczyszczenie elewacji z glonów i zabezpieczenie.
Wymiana okienek piwnicznych, izolacja i docieplenie fundamentów.

87.237,60

Wykonano

Błękitna 6a

Oczyszczenie elewacji z glonów i zabezpieczenie.
Wymiana okienek piwnicznych, izolacja i docieplenie fundamentów.

96.240,03

Wykonano

Błękitna 8a

Oczyszczenie elewacji z glonów i zabezpieczenie.
Wymiana okienek piwnicznych, izolacja i docieplenie fundamentów.

94.923,51

Wykonano

5

Błękitna 10a

Oczyszczenie elewacji z glonów i zabezpieczenie.
Wymiana okienek piwnicznych, izolacja i docieplenie fundamentów.

91.182,73

Wykonano

6

Piotra Niedurnego 6

Remont przejazdu.

19.473,50

Wykonano

7

Dobra 15

Remont klatki schodowej.

24.247,40

Wykonano

8

Dobra 17

Remont klatki schodowej.

24.575,64

Wykonano

9

Karola 1

Remont instalacji elektrycznej
w klatce schodowej.

23.442,66

Wykonano

Remont klatki schodowej z wymiana
instalacji elektrycznej.
Remont klatki schodowej z wymiana
instalacji elektrycznej.
ADMINISTRACJA AD2

1

2

3

4

20
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Lokalizacja

Zakres robót

Wartość wykonanych robót
w zł - brutto

Uwagi

ADMINISTRACJA AD3
1

Oswobodzenia 36, 36a,
36b, 36c

Remont kominów powyżej połaci dachu, wymiana rynien, obróbek.

130.776,15

Wykonano

2

Oswobodzenia 38, 38a,
38b, 38c

Remont kominów powyżej połaci dachu, wymiana rynien, obróbek.

99.995,33

Wykonano

Św. Anny 7

Remont instalacji elektrycznej, naprawa podłóg, wymiana okien, naprawa
tynków, malowanie tynków schodów,
podłóg, balustrad oraz białkowanie
piwnic i strychów.

62.728,31

Wykonano

Św. Anny 9

Remont instalacji elektrycznej naprawa,
podłóg, pochwytu balustrady, drzwi
do piwnicy i do 1 komórki, wymiana
okien, naprawa tynków, malowanie tynków, schodów, podłóg, balustrad oraz
białkowanie piwnic i strychów.

44.031,08

Wykonano

Św. Anny 12

Remont instalacji elektrycznej, naprawa pochwytu balustrad, wymiana
okien, naprawa tynków, malowanie
tynków, schodów, podłóg, balustrad
oraz białkowanie piwnic i strychów.

43.424,99

Wykonano

Św. Anny 13

Remont instalacji elektrycznej, naprawa podłóg, balustrad, wymiana okien,
naprawa tynków, malowanie tynków,
schodów, podłóg, balustrad oraz białkowanie piwnic i strychów.

41.410,09

Wykonano

Św. Anny 14

Remont instalacji elektrycznej, naprawa podłóg, wymiana okien, naprawa
tynków, malowanie tynków, schodów,
podłóg, balustrad oraz białkowanie
piwnic i strychów.

40.144,42

Wykonano

Św. Anny 15

Remont instalacji elektrycznej, naprawa podłóg balustrad, wymiana okien,
naprawa tynków, malowanie tynków,
schodów podłóg, balustrad oraz białkowanie piwnic i strychów.

46.159,38

Wykonano

Odrowążów 9

Remont instalacji elektrycznej, wymiana okien, naprawa tynków, malowanie
tynków, schodów, podłóg, balustrad
oraz białkowanie piwnic i strychów.

66.719,65

Wykonano

Odrowążów 11

Remont instalacji elektrycznej, wymiana okien, naprawa tynków, malowanie
tynków, schodów, podłóg, balustrad
oraz białkowanie piwnic i strychów.

65.039,34

Wykonano

3

4

5

6

7

8

9

10
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Zakres robót

Uwagi

Odrowążów 13

Remont instalacji elektr., naprawa
podłóg, wymiana okien, naprawa tynków, malowanie tynków schodów,
podłóg, balustrad oraz białkowanie
piwnic i strychów.

66.673,80

Wykonano

Odrowążów 15

Remont instalacji elektrycznej, naprawa podłóg, wymiana okien, naprawa
tynków, malowanie tynków schodów,
podłóg, balustrad oraz białkowanie
piwnic i strychów.

65.964,79

Wykonano

Odrowążów 20

Remont instalacji elektrycznej, naprawa balustrady, wymiana okien,
naprawa tynków, malowanie tynków
schodów, podłóg, balustrad oraz białkowanie piwnic i strychów.

66.234,76

Wykonano

Zofii Nałkowskiej 7

Remont instalacji elektrycznej, naprawa schodów ( stopnic, podłóg,
balustrad,) wymiana okien, naprawa
tynków, malowanie tynków, schodów,
podłóg, balustrad oraz białkowanie
piwnic i strychów.

39.730,02

Wykonano

Zofii Nałkowskiej 9

Remont instalacji elektrycznej, naprawa schodów balustrady, wymiana
okien, naprawa tynków, malowanie
tynków schodów, podłóg, balustrad
oraz białkowanie piwnic i strychów.

41.356,92

Wykonano

Giszowiecka 1

Remont instalacji elektrycznej, naprawa podłóg, wymiana okien, naprawa
tynków, malowanie tynków schodów,
podłóg, balustrad oraz białkowanie
piwnic i strychów.

65.572,78

Wykonano

Giszowiecka 4

Remont instalacji elektrycznej, naprawa podłóg, wymiana okien, naprawa
tynków, malowanie tynków, schodów,
podłóg, balustrad oraz białkowanie
piwnic i strychów. Naprawa schodów
do piwnicy.

68.818,33

Wykonano

18

Plac Wyzwolenia 4

Remont instalacji elektrycznej, naprawa podłóg, wymiana okien, naprawa
tynków, malowanie tynków schodów,
podłóg, balustrad oraz białkowanie
piwnic i strychów.

42.723,03

Wykonano

19

Lwowska 30a

Remont klatki schodowej.

21.757,01

Wykonano

20

Grodowa 24

Przebudowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej.

30.652,31

Wykonano

11

12

13

14

15

16

17

22

Lokalizacja

Wartość wykonanych robót
w zł - brutto
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3. Roboty energo-elektryczne
ROBOTY ENERGO-ELEKTRYCZNE
1

Usuwanie zgłoszonych przez mieszkańców awarii instalacji elektrycznej.

2.152 interwencji

2

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.

19 lokali

ROBOTY dotyczące instalacji C.O. i C.W.U.
Przygotowanie do sezonu grzewczego urządzeń grzewczych wraz z instalacjami
oraz prowadzenie eksploatacji przez okres grzewczy.

całość

a) Węzłów ciepłowniczych wysokoparametrowych.
1

36 szt.

b) Węzłów ciepłowniczych niskoparametrowych.

123 szt.

c) instalacji C.O. lokali mieszkalnych, w tym:

4.147 lokali

− Indywidualnie rozliczanych z dostawcą ciepła.

1.325 lokale

− Kotłownie.
2

47 budynków

3 obiekty

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

643 interwencji

ROBOTY ELEKTRYCZNE
1

Remont instalacji w pomieszczeniach piwnic i na strychach.

9 klatek

2

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

3

Wymiana napowietrznych sieci zasilających budynki na zasilanie kablowe.

4

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

5

Wymiana wyłącznika głównego w budynkach mieszkalnych.

5 budynków
1 budynek
8 budynków
2 punkty

ROBOTY wodno–kanalizacyjne, gazowe
1

Wykonanie prób szczelności instalacji gazowej w zasobach HGSM.

2

Wykonanie prób szczelności instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych.

3

Usuwanie awarii – nieszczelności.

4

Wymiana poziomej i pionowej instalacji kanalizacji wewnętrznej.

1.340 mb

5

Wymiana poziomej i pionowej instalacji wodociągowej wewnętrznej.

1.023 mb

6

Czyszczenie zewnętrznych ciągów instalacji kanalizacji deszczowej.

1.370 mb

4. Likwidacja kotłowni w osiedlu
im. ks. prof. Konstantego
Michalskiego.
W związku z zakończoną inwestycją
dotyczącą wykonania sieci wysokich
parametrów z wymiennikami dla każdego budynku na osiedlu im ks. prof.
Konstanstego Michalskiego wraz
z podłączeniem Osiedla do z dalaczyn-

nego źródła ciepła, Zarząd Spółdzielni,
w roku sprawozdawczym, kontynuował rozpoczętą w roku 2014 procedurę mającą na celu zbycie w drodze
Publicznego ogłoszenia środków
trwałych zlokalizowanych w kotłowni „Osiedla Michalskiego”.
Zgodnie z wnioskiem mieszkańców „Osiedla Michalskiego” został

3.600 lokali
318 obiektów
176 zgłoszeń

wybrany, w drodze przetargu wyboru ofert, nowy rzeczoznawca majątkowy Pan Krzysztof Rożko firma
„Prestiż”, nr uprawnień 2328.
Wartość
środków
trwałych
i przedmiotów stanowiących wyposażenie kotłowni osiedlowej zgodnie z operatem szacunkowym, sporządzony przez rzeczoznawcę mająt-
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kowego Pana Krzysztofa Rożko wynosiła 195.800,00 zł.
Komisja HGSM ds. wyboru i oceny
ofert sprzedaży środków trwałych
i przedmiotów stanowiących wyposażenie kotłowni osiedlowej, postanowiła, iż sprzedaż urządzeń kotłowni odbywać się będzie w oparciu
o posiadane wyceny, sporządzonych
zarówno przez rzeczoznawcę majątkowego Pana Stefana Szczerbowskiego jak i Pana Krzysztofa Rożko.
Do sprzedaży środków trwałych
i przedmiotów stanowiących wyposażenie kotłowni osiedlowej podawane i stosowane były ceny z operatu szacunkowego, w którym wartość
sprzedawanego wyposażenia była
wyższa.
W roku sprawozdawczym, na stronie internetowej HGSM oraz w gazecie, Komisja ogłosiła dwa „Publiczne
ogłoszenia”, na które nie wpłynęły
żadne oferty kupna. Kolejne trzecie
„Publiczne ogłoszenia” odbyło się
w I kwartale 2016 r. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie
wpłynęły żadna oferta kupna.
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. 2015 roku HGSM
do prowadzenia ksiąg rachunkowych wykorzystywała Zintegrowany System Informatyczny „GRANIT”
w zakresie modułów: czynsze, media, windykacja, wspólnoty mieszkaniowe, członkowie, finanse i księgowość, elektroniczny obrót płatniczy,
kadry i płace.
Ponadto, HGSM wykorzystywała
program firmy IZIS – gospodarka
magazynowa.
Sprawozdanie finansowe dotyczące Spółdzielni, jako osoby prawnej
i podatnika podatku dochodowego
od osób prawnych oraz podatnika
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podatku od towarów i usług, sporządzone jest na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych.

o opracowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą „Plan
gospodarczo-finansowy na rok 2015”.

Tabela nr 3. Wyniki na pozostałej działalności w 2015 r. – czytaj str. obok
2015 r.
w zł

Wyszczególnienie
Lokale użytkowe i najem części wspólnych

179.899,79

Sprzedaż usług, materiałów, towarów

234.593,82

Działalność kulturalno-oświatowa

- 111.180,37

Pozostała działalność operacyjna.

5.388.670,08

Operacje finansowe

-839.189,49

Zdarzenia nadzwyczajne
Podatek dochodowy
Otwarcie i zamknięcie ksiąg następuje odpowiednio na dzień rozpoczynający i kończący rok obrotowy,
który w Spółdzielni jest rokiem kalendarzowym. Księgi rachunkowe
za 2015 rok otwarto bilansem otwar-

0,00
- 238.419,00
Nowelizacja Ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych nałożyła na
Spółdzielnię obowiązek rozliczania
przychodów i kosztów w podziale
na poszczególne nieruchomości,
a podstawą wyliczania opłaty dla

Tabela nr 4. Kredyty zaciągnięte w 2015 – czytaj str. 28
Lp.

Kwota zaciągniętego
kredytu w zł
Kredyty PKO – sfinansowanie kosztów
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
Lokalizacja

1

11. Listopada 9

324.000,00

2

18. Sierpnia 3a

475.080,30

3

18. Sierpnia 5-5a

501.197,40

4

18. Sierpnia 7-7a

690.094,41

5

gen. Józefa Hallera 64a-b

456.498,18

6

Lipowa 1-3

594.931,30

7

Lipowa 5-7

603.805,35

8

Widok 10

267.603,11

9

Widok 10a

237.957,13

10

Ludwika Zamenhofa 22-26

849.825,07

Razem kredyty pobrane w 2015 r.
cia na dzień 01. 01. 2015 r. i zakończono bilansem zamknięcia na dzień
31. 12. 2015 r.
Działania HGSM w aspekcie finansowym realizowane były w oparciu

5.000.992,25
mieszkańców stają się planowane
dla poszczególnych nieruchomości
koszty.
Spółdzielnia w roku 2015 uzyskała
na gospodarce zasobami mieszkanio-
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wymi wynik stanowiący nadwyżkę
kosztów nad przychodami na poziomie 1.375.626,38 zł, gdzie na eksploatacji podstawowej wynik ten stanowi nadwyżkę kosztów nad przychodami o wartości 780.530,64 zł, a media i świadczenia regulowane za pośrednictwem Spółdzielni to nadwyżka kosztów nad przychodami o wartości 595.095,74 zł.
Skumulowany wynik na eksploatacji podstawowej wynosi „minus”
3.551.757,78 zł.
W okresie sprawozdawczym roku
2015 Spółdzielnia uzyskała wyniki
na pozostałej działalności, który obrazuje tabela nr 3 – patrz str. obok
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.
Spółdzielnia w roku 2015 uzyskała:
a) odszkodowanie z Miasta Katowice w wysokości 1.483.887,02 zł,
z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych,
b) dotację z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w wysokości 76.989,40 zł, na renowację
stolarki okiennej w klatkach schodowych i pomieszczeniach wspólnego użytkowania w budynkach
mieszkalnych Osiedla Nikiszowiec,
c) dotację z Urzędu Miasta na likwidację niskiej emisji w wysokości
167.436,00 zł,
d) premie
termomodernizacyjne
(BGK) w wysokości 310.631,23 zł.
Łączna wartość pozyskanych
środków zewnętrznych w roku
2015 wyniosła 2.038.943,65 zł.
Wynik na działalności finansowej
wykazuje wartość ujemną z uwagi
na obciążenie kosztami kredytów za-

ciąganych na kompleksowe roboty  Operacje finansowe: -877.080,57 zł.
remontowo-dociepleniowe.
 Zdarzenia nadzwyczajne: 0,00 zł.
Wynik uzyskany z innej działalno-  Podatek dochodowy:
ści niż gospodarka zasobami miesz- 175.559,00 złotych.
Tabela nr 5. Koszty HGSM w układzie rodzajowym w roku 2015
Plan
Wykonanie
Rodzaj kosztów
w tys. zł
w tys. zł
za 2015 r.
za 2015 r.
Zużycie materiałów
474,0
468,8
Energia (media)

11.278,0

9.766,3

Usługi obce

3.889,0

3.660,3

Podatki i opłaty

2.511,0

2.437,6

Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne
i inne świadczenia
Amortyzacja

4.100,0

4.035,5

946,0

837,9

67,0

65,7

408,0

391,8

9.168,0

9.194,3

Pozostałe koszty rodzajowe
Odpisy na fundusz remontowy
razem:
kaniowymi
(nieruchomościami
mieszkalnymi) stanowi wynik brutto
Spółdzielni i za rok 2015 wyniósł
4.852.793,83 zł.
Dochód (w rozumieniu ustawy
o podatku dochodowym od osób
prawnych) uzyskany przez Spółdzielnie mieszk aniowe z działalności innej niż gospodarka zasobami
mieszkaniowymi podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym,
którego stawka wynosiła 19%.
Stąd wynik brutto uzyskany z pozostałej działalności Spółdzielni po opodatkowaniu stanowi wynik finansowy
netto, który za 2015 r. wynosi
4.614.374,83 zł i prezentowany jest
w bilansie w pozycji „Zysk netto” o sposobie jego rozliczenia postanowi Walne
Zgromadzenie Członków HGSM
W porównywalnym okresie w roku 2014 Spółdzielnia osiągnęła na
pozostałej działalności Spółdzielni
następujący wynik:
 Lokale użytkowe i najem części
wspólnych: 296.614,57 zł.
 Sprzedaż usług: 277.061,82 zł.
 Działalność Kulturalno-Oświatowa:
- 101.138,10 zł.
 Pozostała działalność operacyjna:
3.824.328,64 zł.

32.841,0
30.858,2
i uzyskała, w tym też roku wynik finansowy
netto
o
wartości
3.244.227,36 zł.
Przyjęte w planie gospodarczym na
rok 2015 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 2,04 zł/m2 do 4,73 zł/m2.
Stawka funduszu remontowego wynosiła od 1,00 zł/m2 do 5,80 zł/m2.
W tabeli nr 5 przedstawiono planowane i wykonane koszty rodzajowe Spółdzielni w roku 2015.
Poziom kosztów rodzajowych
ukształtował się na poziomie 94,0%
wartości planowanych.
W 2015 r. Spółdzielnia zaciągnęła
zobowiązania w postaci kredytów
bankowych w PKO BP SA w kwocie
5.000.992,25 zł na sfinansowanie
kosztów remontów.
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Tabela nr 6. Zobowiązania w złotych z tytułu kredytów i pożyczek – czytaj str. 28
Lp.

Lokalizacja

Pożyczki WFOŚ zaciągnięte
w latach 2009-2015

Zobowiązanie
na dzień bilansowy,
tj. na 31. 12. 2015 r.

Pożyczki WFOŚ
1

Gabriela Narutowicza 3-7a

2
3

1.076.151,00

430.455,00

18. Sierpnia 2-6a

991.000,00

102.005,15

Widok 33

213.700,00

0,00

2.280.851,00

532.460,15

razem pożyczki
Kredyty PKO

26

1

18. Sierpnia 1-1a

881.689,13

806.320,09

2

18. Sierpnia 2-6a

1.041.483,84

655.752,28

3

18. Sierpnia 5-5a

953.348,52

851.115,73

4

18. Sierpnia 7-7a

945.652,52

843.797,60

5

18. Sierpnia 8-12a

3.219.542,20

2.393.010.87

6

Bednarska 35a-c

755.619,14

694.805,47

7

Błękitna 10

550.719,31

511.254,75

8

Błękitna 12

512.897,04

475.442,02

9

Błękitna 6

483.504,59

446.571,59

10

Błękitna 8

445.461,05

357.316,92

11

Bronisławy 17a-b

423.555,26

394.299,74

12

Dobra 10

419.775,47

388.172,33

13

Dobra 12

410.000,00

379.531,70

14

Dobra 14

399.863,31

369.373,59

15

Dobra 15

370.059,26

294.379,99

16

Dobra 17

277.278,12

220.846,19

17

Dobra 8

446.460,76

415.426,66

18

Grodowa 26a-d

2.039.584,08

1.876.266,31

19

Grodowa 30a-c

163.371,64

149.105,40

20

Grzegorzka 14a-d

1.865.537,85

1.715.257,88

21

Grzegorzka 18a-d

2.009.003,54

1.874.522,27

22

gen. Józefa Hallera 30e-h

1.112.205,99

1.024.854,66

23

gen. Józefa Hallera 64a-b

631.358,86

452.312,61

24

Jasna 17

296.334,81

232.544,71

25

Jasna 19

283.532,76

223.250,60

26

Janusza Korczaka 29-31

616.386,42

456.528,44
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Lp.

Lokalizacja

Pożyczki WFOŚ zaciągnięte
w latach 2009-2015

Zobowiązanie
na dzień bilansowy,
tj. na 31. 12. 2015 r.

27

Janusza Korczaka 33-35

611.742,53

453.363,21

28

Janusza Korczaka 40-44

808.855,43

599.346,31

29

gen. Henryka Le Ronda 16d-f

209.088,06

194.507,07

30

Gustawa Morcinka 3,3a

366.665,25

335.898,47

31

Gabriela Narutowicza 9-9a

915.016,07

841.164,72

32

Przedwiośnie 2, 4, 6

1.031.079,75

812.872,54

33

Przedwiośnie 8, 10

746.044,82

588.859,94

34

Przedwiośnie 8a, 10a

787.983,47

642.091,78

35

Ratuszowa 1

200.000,00

185.602,46

36

Strzelców Bytomskich 21a-c

3.499.884,27

3.255.014,71

37

Strzelców Bytomskich 23a-c

1.248.759,10

1.040.518,29

38

Fryderyka Szopena 26a-b

1.567.221,37

1.465.918,10

39

Fryderyka Szopena 28a-b

676.436,40

620.528,07

40

Widok 10

368.704,51

314.329,53

41

Widok 10a

398.437,13

347.871,16

42

Widok 12

413.862,50

321.114,90

43

Widok 14

368.032,68

293.021,27

44

Widok 16

361.426,89

284.482,45

45

Widok 27

579.439,32

538.836,10

46

Widok 29

405.908,07

314.748,70

47

Widok 31

411.121,04

318.990,29

48

Widok 33

170.000,00

0,00

49

Widok 35

541.795,60

503.327,94

50

Widok 37

508.751,62

470.842,37

51

18. Sierpnia 3a

475.080,30

408.888,05

52

Ludwika Zamenhofa 22-26

849.825,07

836.468,06

53

Lipowa 1-3

594.931,30

588.364,10

54

Lipowa 5-7

603.805,35

597.753,48

55

11. Listopada 9

324.000,00

302.123,64

Razem kredyty:

41.598.123,37

35.978.908,11

Łącznie pożyczki i kredyty:

43.878.974,37

36.511.368,26
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Kredyty (zgodnie z zawartymi
w 2015 r. umowami) zostały udzielone na 20 lat, prowizja wyniosła 1%
kredytu a oprocentowanie zmienne,
oparte o stawkę WIBOR 3M, zamyka
się w przedział 3,15-4,86 %.
Nieruchomości, na które w roku
2015 zaciągnięto kredyty wyszczególniono w tabeli nr 4 – czytaj str. 24.
Zobowiązania z tytułu kredytów
i pożyczek zaciągnięte do końca roku 2015 wyceniono na dzień bilansowy w wysokości skorygowanej
ceny nabycia, zgodnie z „Ustawą
o rachunkowości” oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów w spra-

nych na rzecz osób uprawnionych,
zgodnie z postanowieniami ustawy
o Spółdzielniach mieszkaniowych
i Statutu Spółdzielni.
Czynnikiem ryzyka wpływającym
na działalność Spółdzielni w najbliższych okresach staje się sytuacja
ekonomiczno-finansowa na rynkach
światowych i w Polsce, która niekorzystnie wpływa na dochody rodzin
zamieszkujących w zasobach Spółdzielni. W konsekwencji zagrożony
może być wysoki współczynnik
ściągalności opłat czynszowych.
Podejmowane jednak czynności
windykacyjne oraz posiadane przez

Tabela nr 7. Fundusze własne Spółdzielni
Lp.
1.

Fundusz udziałowy

2.

Fundusz zasobów mieszkaniowych

3.

Fundusz zasobowy

2.633.718,07

4.

Fundusz wkładów budowlanych

7.088.615,85

5.

Fundusz wkładów mieszkaniowych

266.682,70

Razem

31.954.850,01

wie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.
Wartość tych zobowiązań przedstawiamy w tabeli nr 6, czytaj str. 26.
Podsumowując, na koniec 2015 r.
Spółdzielnia posiadała zobowiązania
z tytułu kredytów bankowych i pożyczek
w
łącznej
kwocie
36.511.368,26 zł, w tym:
- pożyczki z WFOŚiGW
– 532.460,15 zł
- kredyty bankowe w PKO BP
– 35.978.908,11 zł
Wykres nr 7 – patrz str. 19 – przedstawia kształtowanie się łącznej
wartości ww. funduszy w latach
2012-2015.
Obniżenie wielkości funduszy na
przestrzeni lat 2012 – 2015 wynika
z ustanawiania i przenoszenia prawa
odrębnej własności lokali mieszkal-
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Stan na 31. 12. 2015 r.
w zł

Nazwa funduszu
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79.800,00
21.886.033,39

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 zasadniczemu pogorszeniu.
Posiadane przez Spółdzielnię instrumenty finansowe w postaci pożyczek
i kredytów zaciągnięte zostały w złotych i nie niosą ryzyka finansowego.
Zmiany w systemie prawnym,
umożliwiają wyodrębnienie się z zasobów Spółdzielni wspólnot mieszkaniowych. W roku 2015 nie wystąpiło wyodrębnienie się wspólnot.
Podkreślić należy, że powstawanie
wspólnot nie wpływa na wielkość
i wartość zasobów będących wła-

snością Spółdzielni, natomiast powoduje spadek przychodów. W takiej
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 2015 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 30. 03. 2016r.
Układ, numeracja wykresów, tabel,
wytłuszczenia, opracowanie graficzne
– redakcja „NO”
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OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
DLA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
HUTNICZO-GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Hutniczo-Górniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej z siedzibą w Katowicach przy ulicy Gliwickiej 65, na które składa się:
• wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę
79.850.684,94 złotych,
• rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący
zysk netto w wysokości 4.614.374,83 złotych,
• zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku
wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 402.974,07 złotych,
• rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 592.100,07 złotych,
• dodatkowe informacje i objaśnienia.
Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest kierownik jednostki.
Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września
1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U z 2013 r., poz. 330.), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”.
Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o:
• zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach sytuację majątkową
i finansową, jak też wynik finansowy jednostki,
• prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę sporządzenia tego sprawozdania finansowego.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do:
• rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
• postanowień krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.
Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu.
W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Spółdzielnię zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy –
dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak
i całościową ocenę sprawozdania finansowego.
Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii.
Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:
• przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31 grudnia 2015 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia
2015 roku do 31 grudnia 2015 roku,
• sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
• jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu jednostki.
Wykazany w rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 r. zysk netto w wysokości 4.614.374,83 złotych, wynika z zysku osiągniętego poza gospodarką zasobami mieszkaniowymi. Skumulowana nadwyżka kosztów nad przychodami osiągnięta na gospodarce zasobami mieszkaniowymi wynosi 3.823.141,07 zł.
Nadwyżka wydatków rozliczonych w ciężar funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych nad zwiększeniami wartości tego funduszu, prezentowana jako rozliczenia międzyokresowe czynne, wynosi 44.650.755,75 zł.
Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.
Kluczowy biegły rewident Bożena Księżopolska
Biegły rewident nr 9979 w imieniu
Bożena Księżopolska Kancelaria Usług Księgowych
i Doradztwa Podatkowego
ul. Katowicka 17, 41-400 Mysłowice
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3122

Mysłowice, 13 kwiecień 2016 rok.
Dla potrzeb publikacji liczący 3 strony dokument scalono – redakcja „NO”
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czasu w br. upłynie i kolejne miejsca w HGSM diametralnie zmienią
swój wygląd. Ich nowy wystrój wpłynie nie tylko na estetykę, ale i w wielu
przypadkach poprawi walory użytkowe. Przygotowania do nadania ostatecz-

Jeszcze trochę
nego szlifu w klatkach schodowych,
a jest nim malowanie, poprzedzone zostały wymianami instalacji, okien. Teraz
zamieszkali w budynkach ujętych w pla-

nach remontowych winni uzbroić się
jeszcze w odrobinę cierpliwości i przetrzymać niedogodności, jakie zapewne
pojawią się podczas wykonywania prac.
Później zaś oby jak najdłużej cieszyli
z przeprowadzonych remontów.

Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe
– ul. Gdańska 5

Plac Wyzwolenia 15 – jeszcze jest tak

Czas na remont – ul. Przedwiośnie 8A

ul. Antona Czechowa 10 – instalacje
wymienione... teraz malowanie

PLAN REMONTOWY HGSM NA ROK 2016
ADMINISTRACJA AD1, AD2, AD3
zatwierdzony przez Radę Nadzorczą
Uchwałą Nr 643/2016/01 w dniu 30. 03. 2016 r.
Katowice, marzec 2016 r.
Lp.

Lokalizacja

Zakres robót

Planowana kwota
w zł - brutto

Uwagi

ADMINISTRACJA AD1
1

2

3

30

Ciesielska 4, 6, 8

Wykonanie dokumentacji na docieplenie budynku.

Ciesielska 11-13

a) docieplenie budynku z robotami
towarzyszącymi
b) wymiana wod-kan. – piony i poziomy.

gen. Józefa Hallera 62

Nasze Osiedle

a) docieplenie budynku z robotami
towarzyszącymi
b) Wykonanie instalacji gazowej
z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej
wody użytkowej z robotami towarzyszącymi,
c) wykonanie dokumentacji c.o.
i c.w.u.

12.000,00

—

600.000,00
—
70.000,00
300.000,00
95.000,00
—

8.000,00

nr 1 /maj 2016

Lp.

4

Lokalizacja

gen. Józefa Hallera 64A-B

5

Wiosny Ludów 63

6

Wiosny Ludów 19, 19a

7

Zakres robót
a) wykonanie instalacji gazowej
z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej
wody użytkowej z robotami towarzyszącymi,
b) wykonanie dokumentacji c.o.
i c.w.u.
Remont połaci dachu z robotami towarzyszącymi.

Planowana kwota
w zł - brutto

Uwagi

530.000,00
—
23.800,00
100.000,00

—

Wykonanie dokumentacji projektowej docieplenia budynku oraz wykonania instalacji c.o.

17.500,00

—

Ciesielska 2

Wykonanie dokumentacji projektowej docieplenia budynku oraz wykonania instalacji c.o.

9.000,00

—

8

Wałowa 7, 8, 8a, 9

Uporządkowanie gospodarki ściekowej – wykonanie dokumentacji
projektowej.

35.000,00

—

9

Strzelców Bytomskich 21e

Wymiana dźwigu osobowego.

140.000,00

—

10

Strzelców Bytomskich 21b

100.000,00

—

11

12
13

Remont klatki schodowej z wymianą
instalacji elektrycznej.
a) docieplenie budynku z robotami
towarzyszącymi, wymiana instala11. Listopada 9
cji c.o. z wymiennikiem,
b) wykonanie projektu przebudowy
wewnętrznej instalacji elektrycznej.
Osiedle ks. prof. Konstantego Wykonanie nowej sieci wodociągoMichalskiego
wej wraz z dokumentacją.
Fryderyka Szopena 26b

Wymiana dźwigu osobowego.
RAZEM AD1

3.214.349,00
—
7.500,00
320.000,00

—

140.000,00

—

5.722.149,00

ADMINISTRACJA AD2
Zielonogórska 5, 7, 9, 11

Remont schodów zewnętrznych.

2

Barbary 5-9
Mikołowska 54

3

Anioła 4, 6, 8

4

Błękitna 6a

5

Błękitna 8a

6

Błękitna 10a

7

Dębowa 5

Docieplenie budynku wraz z robotami towarzyszącymi.
Wykonanie dokumentacji projektowej docieplenia budynku oraz wykonania instalacji c.o.
Czyszczenie wraz z malowaniem
elewacji, remont daszków nad wejściem, remont schodów.
Czyszczenie wraz z malowaniem
elewacji, remont daszków nad wejściem, remont schodów.
Wykonanie malowania ścian, remont
daszków nad wejściem.
Wykonanie dokumentacji projektowej docieplenia budynku oraz wykonania instalacji c.o.

80.000,00
3.050.000,00 Realizacja
352.000,00 2016/2017
80.000,00

59.000,00

59.000,00
37.000,00
37.000,00

Nasze Osiedle

ciąg dalszy na str. 32 

1

31

nr 1 /maj 2016

 ciąg dalszy ze str. 31

Lp.
8

9

Lokalizacja

Zakres robót

18. Sierpnia 10, 10a, 10b

Remont klatek schodowych.

Dobra 6

Wykonanie docieplenia wraz z izolacją ścian fundamentowych z przebudową kanalizacji sanitarnej i deszczowej na poziomie piwnic oraz wymiana przykanalików do pierwszej
studzienki.

Planowana kwota
w zł - brutto

RAZEM AD2

Uwagi

140.000,00

—

80.000,00

—

3.974.000,00

ADMINISTRACJA AD3

1

Wykonanie docieplenia ściany szczytowej oraz izolacja z dociepleniem
fundamentów, remontem naświetli
i wymianą okienek piwnicznych.

Krakowska 156a

RAZEM AD3

100.000,00

—

100.000,00

RAZEM AD1, AD2, AD3

9.796.149,00

PLAN REMONTÓW BIEŻĄCYCH HGSM NA ROK 2016
ADMINISTRACJA AD1, AD2, AD3
zatwierdzony przez Radę Nadzorczą
Uchwałą Nr 644/2016/02 w dniu 30. 03. 2016 r.
Katowice, marzec 2016 r.
Lp.

Lokalizacja

Zakres robót

Kwota
planowana
w zł - brutto

ADMINISTRACJA AD1
1

gen. Józefa Hallera 17

2

Józefy Kantorówny 2, 4, 6

3

gen. Józefa Hallera 19

4

Józefy Kantorówny 15

5

Józefy Kantorówny 11-13

6

Morawa 46

7

Przedwiośnie 8a, 10a

9

Fryderyka Szopena 26

Remont instalacji odgromowej.
Uporządkowanie gospodarki ściekowej – wykonanie
dokumentacji projektowej.
Remont instalacji odgromowej.
Remont instalacji elektrycznej klatki schodowej z robotami towarzyszącymi.
Wymiana okien w klatce schodowej.

20.000,00

Wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej.
Remont klatek schodowych w tym:
- wymiana instalacji elektrycznej
oraz malowanie z robotami towarzyszącymi.
Remont klatki schodowej w tym:
- wymiana instalacji elektrycznej
oraz malowanie z robotami towarzyszącymi.
RAZEM AD1

21.000,00

30.000,00
20.000,00
20.000,00
12.000,00

85.000,00

60.000,00
268.000,00

ADMINISTRACJA AD2

32

1

Gdańska 5

Utwardzenie terenu przed budynkiem.

50.000,00

2

Cicha 17

Utwardzenie terenu przed budynkiem (miejsca postojowe).

40.000,00

3

Piotra Niedurnego 4, 4a, 4b

Remont wjazdu.

20.000,00

Nasze Osiedle
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Lp.

Lokalizacja

Kwota
planowana
w zł - brutto

Zakres robót

4

Piotra Niedurnego 4

Wymiana stolarki w klatce schodowej.

20.000,00

5

Piotra Niedurnego 4a

Wymiana stolarki w klatce schodowej.

20.000,00

6

Piotra Niedurnego 6

Wymiana stolarki w klatce schodowej.

20.000,00

7

Piotra Niedurnego 6b

Wymiana stolarki w klatce schodowej.

20.000,00

8

Dobra 7

9

ks. Piotra Ściegiennego 21

10

ks. Piotra Ściegiennego 23

Remont klatki schodowej w tym:
- wymiana instalacji elektrycznej
oraz malowanie z robotami towarzyszącymi.
Remont klatki schodowej w tym:
- wymiana instalacji elektrycznej
oraz malowanie z robotami towarzyszącymi.
Remont klatki schodowej w tym:
- wymiana instalacji elektrycznej
oraz malowanie z robotami towarzyszącymi.

75.000,00

75.000,00

75.000,00

RAZEM AD2

415.000,00

ADMINISTRACJA AD3
1

Plac Wyzwolenia 4

Remont kominów powyżej połaci dachu.

15.000,00

2

Świętej Anny 16

Remont kominów powyżej połaci dachu.

15.000,00

3

Szopienicka 44

Remont kominów powyżej połaci dachu, wymiana rynny.

19.000,00

4

Plac Wyzwolenia 15

Remont balkonów.

6.000,00

5

Plac Wyzwolenia 16

Remont balkonu.

6.000,00

6

Oswobodzenia 36a-c

Wymiana instalacji c.w.u. – remont częściowy.

25.000,00.

7

Oswobodzenia 38 a-c

Wymiana instalacji c.w.u. – remont częściowy.

25.000,00

8

Lwowska 16, 18, 20, 22, 24,
26, 28

9

Plac Wyzwolenia 15

Opracowanie projektu na wymianę sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej.
Remont klatki schodowej w tym:
- wymiana instalacji elektrycznej,
- malowanie z robotami towarzyszącymi,
- wymiana stolarki okiennej oraz niezbędnych elementów drewnianych schodów z robotami towarzyszącymi.

10

12

84.000,00

Plac Wyzwolenia 16

Remont klatki schodowej w tym:
- wymiana instalacji elektrycznej,
- malowanie z robotami towarzyszącymi,
- wymiana stolarki okiennej oraz niezbędnych elementów drewnianych schodów z robotami towarzyszącymi.

84.000,00

Antona Czechowa 1

Remont klatki schodowej w tym:
- wymiana instalacji elektrycznej,
- malowanie z robotami towarzyszącymi,
- wymiana stolarki okiennej oraz niezbędnych elementów drewnianych schodów z robotami towarzyszącymi.

84.000,00

Rymarska 3

Remont klatki schodowej w tym:
- wymiana instalacji elektrycznej,
- malowanie z robotami towarzyszącymi,
- wymiana stolarki okiennej oraz niezbędnych elementów drewnianych schodów z robotami towarzyszącymi.

84.000,00

Nasze Osiedle
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11

30.000,00

33

nr 1 /maj 2016

 ciąg dalszy ze str. 33

Lp.

Lokalizacja

13

Rymarska 5

14

Antona Czechowa 10

15

Antona Czechowa 12

16

Giszowiecka 2

17

Antona Czechowa 10

18

Świętej Anny 16

19

Antona Czechowa 7

20

Odrowążów 14

21

Giszowiecka 5

22

Odrowążów 18

Zakres robót
Remont klatki schodowej w tym:
- wymiana instalacji elektrycznej,
- malowanie z robotami towarzyszącymi,
- wymiana stolarki okiennej oraz niezbędnych elementów drewnianych schodów z robotami towarzyszącymi.
Remont klatki schodowej w tym:
- wymiana instalacji elektrycznej,
- malowanie z robotami towarzyszącymi,
- wymiana stolarki okiennej oraz niezbędnych elementów drewnianych schodów z robotami towarzyszącymi.
Remont klatki schodowej w tym:
- wymiana instalacji elektrycznej,
- malowanie z robotami towarzyszącymi,
- wymiana stolarki okiennej oraz niezbędnych elementów drewnianych schodów z robotami towarzyszącymi.
Remont klatki schodowej w tym:
- wymiana instalacji elektrycznej,
- malowanie z robotami towarzyszącymi,
- wymiana stolarki okiennej oraz niezbędnych elementów drewnianych schodów z robotami towarzyszącymi.
Remont klatki schodowej w tym:
- wymiana instalacji elektrycznej,
- malowanie z robotami towarzyszącymi,
- wymiana stolarki okiennej oraz niezbędnych elementów drewnianych schodów z robotami towarzyszącymi.
Remont klatki schodowej w tym:
- wymiana instalacji elektrycznej,
- malowanie z robotami towarzyszącymi,
- wymiana stolarki okiennej oraz niezbędnych elementów drewnianych schodów z robotami towarzyszącymi.
Remont klatki schodowej w tym:
- wymiana instalacji elektrycznej,
- malowanie z robotami towarzyszącymi,
- wymiana stolarki okiennej oraz niezbędnych elementów drewnianych schodów z robotami towarzyszącymi.
Remont klatki schodowej w tym:
- wymiana instalacji elektrycznej,
- malowanie z robotami towarzyszącymi,
- wymiana stolarki okiennej oraz niezbędnych elementów drewnianych schodów z robotami towarzyszącymi.
Remont klatki schodowej w tym:
- wymiana instalacji elektrycznej,
- malowanie z robotami towarzyszącymi,
- wymiana stolarki okiennej oraz niezbędnych elementów drewnianych schodów z robotami towarzyszącymi.
Remont klatki schodowej w tym:
- wymiana instalacji elektrycznej,
- malowanie z robotami towarzyszącymi,
- wymiana stolarki okiennej oraz niezbędnych elementów drewnianych schodów z robotami towarzyszącymi.
RAZEM AD3
OGÓŁEM AD1, AD2, AD3
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Kwota
planowana
w zł - brutto

84.000,00

84.000,00

84.000,00

84.000,00

84.000,00

84.000,00

84.000,00

84.000,00

84.000,00

84.000,00

1.317.000,00
2.000.000,00

nr 1 /maj 2016

A w „Siódemce”
Od pewnego czasu zajęcia
w Klubie „Siódemka” działającym pod egidą HGSM
przeniosły się do filii Klubu
w Szopienicach. Teraz tam
skupia się klubowe życie
i zapraszamy do korzystania
z oferty programowej.
Europejski Dzień…
W najbliższym czasie – już
w maju – „Siódemka” planuje zorganizowanie Europejskiego Dnia Sąsiada – szczegóły znajdziesz na afiszach.
Lato w mieście
Już teraz informujemy, że
tradycyjnie, podczas wakacji

dla dzieci pozostających
w domach, „Siódemka” prowadzić będzie akcję „Lato
w mieście”. Szczegóły w klubie i na afiszach.
To przed nami, a my
przypomnijmy:
w telegraficznym skrócie
co się działo:
Babciom i dziadkom
Ponad trzydzieści Pań
uczestniczyło w spotkaniu z okazji Dnia Babci
i Dziadka. Program artystyczny
przygotowały
dzieci z klubu „Na Bagnie”. Gwiazdą wieczoru

był zespół „DE SILVERS”.
Okolicznościowa impreza
odbyła się pod koniec
stycznia w MDK w Szopienicach – foto 1.
Sześć drużyn
31 marca br. z udziałem
sześciu drużyn (foto 4)
w tym jednej żeńskiej, odbył

nia jajek z użyciem naturalnych barwników.
X Piknik Wiosenny
W czwartek, 21 ub.m.
w Ośrodku Hipoterapii „Padok” w Janowie odbył się X,
a więc jubileuszowy, Piknik
wiosenny – foto 2. Uczestniczyło w nim 17 dzieci. Atrak-

Filia Klubu „Siódemka”
Szopienice, ul. Roździeńska 24/3
Zaprasza
Czwartki i piątki od 1700 – 1900
się halowy turniej piłki nożnej dla uczniów klas IV-VI.
Pisanki ekologiczne
Ozdabianie jajek ekologicznymi materiałami, to
zajęcia tematyczne przeprowadzone tuż przed
świętami Wielkanocnymi

cji było sporo: od jazdy na koniach po gry i zabawy. Oczywiście dla dzieci przygotowano drobny poczęstunek.
Ping-pong
Co roku pod auspicjami
„Siódemki”, przy ścisłej
współpracy z SP nr 53, roz-






w filii Klubu „Siódemka”.
W zajęciach uczestniczyła
16. dzieci. Do tworzenia
pisanek używano m.in. papierowych naklejek, a za
klej służyło białko z jajek –
foto 3. Dzieci poznawały
także inne techniki zdobie-





grywany jest turniej tenisa
stołowego dla dzieci. Zawody odbywają się z podziałem
na kategorie chłopców
i dziewcząt. Zazwyczaj gra
w nich kilkadziesiąt milusińskich. Emocji oraz nagród
nie brakowało – foto 5. pes
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To musi się podobać! Remonty 2015

ul. Przedwiośnie 2-4-6 – odnowiono korytarz

ul. 18. sierpnia 5, 5A – jak nowy

Sprawozdanie z działalności Zarządu Hutniczo-Górniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2015  tekst od str. 7
Wykres nr 5. Zatrudnienie w latach 2012-2015
w podziale na stanowiska robotnicze
i nierobotnicze
 czytaj - str. 13

[stanowiska]

80

Wykres nr 6. Stan zatrudnienia w HGSM
w latach 2012-2015
 czytaj - str. 13
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Wykres nr 7. Fundusze Spółdzielni w latach 2011-2014 – w tysiącach zł
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