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Walne przed nami

ajwyższą statutową władzą Spółdzielni jest Walne
Zgromadzenie Członków Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Tegoroczne Walne Zgromadzenie
– na podstawie Art. 83 ust. 2 i ust. 6
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 Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
zwołał na 25. maja na godz. 1600.
Miejscem obrad tradycyjnie jest budynek Katowice Miasto Ogrodów
– Instytucja Centrum Kultury im.
Krystyny Bochenek, Plac Sejmu
Śląskiego 2 w Katowicach. Dziwić

ul. Błękitna 8A

nikogo nie powinno, że bieżące wydanie „NO” praktycznie w całości
poświęcone jest temu wydarzeniu.
Komplet dokumentów wyłożono do
wglądu 10 maja br. – czytaj str. 3.
Tam zamieszczamy również Porządek obrad WZCz HGSM. W celu ułatwienia zaznajomienia się ze źródłowymi dokumentami publikujemy
Sprawozdanie z działalności RN i Zarządu oraz Opinie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni.
Materiały na łamach „NO” ilustrujemy zdjęciami miejsc z kilku lokalizacji przed i po remoncie, a w kilku
innych wyłącznie wyremontowanych. Oby oparły się dewastacjom
jak najdłużej.
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konieczności zajęcia przez Radę stanowiska w konkretnych sprawach, będących w kompetencjach Rady.
Przygotowaniem organizacyjnym i tematycznym posiedzeń Rady Nadzorczej kierowało Prezydium Rady, które zgłaszało wnioski do Zarządu dotyczące szczegółowego opracowania materiałów będących przedmiotem obrad Rady.
W zależności od potrzeb Rada powoływała ze swojego
grona doraźne zespoły do zbadania problemów stwierdzonych przez Radę, zgłaszanych przez członków Spółdzielni lub Zarząd.
Celem pracy Zespołów było szczegółowe zapoznawanie się z dokumentami źródłowymi, uzyskiwanie dodatkowych wyjaśnień od kompetentnych pracowników
Spółdzielni oraz wypracowywanie opinii i jej prezentacja na forum Rady Nadzorczej.
Rozpatrywanie spraw, zależnie od ich specyfiki kończyło się podjęciem uchwał bądź zapisem w protokole
w formie zalecenia lub wniosku.
W mijającej kadencji Rada Nadzorcza, w celu spełnienia wymogów Ustawy o ochronie danych osobowych,
odbywała posiedzenia w podziale na sprawy ogólne
i sprawy członkowskie.
W roku 2016 Rada Nadzorcza odbyła 15 posiedzeń,
z czego 12 w sprawach ogólnych i 3 posiedzenia
w sprawach członkowskich, w trakcie których podjęto
30 uchwał oraz przyjęto zalecenia i wnioski dla Zarządu.
Łącznie w mijającej kadencji Rada Nadzorcza odbyła 46 posiedzeń, z czego 35 w sprawach ogólnych i 11 posiedzeń w sprawach członkowskich,
w trakcie których podjęto 98 uchwały oraz przyjęto
zalecenia i wnioski dla Zarządu.
W ramach posiedzeń Rady Nadzorczej w sprawach
członkowskich głównym tematem były sprawy dotyczące wykreśleń, wykluczeń z członkostwa w Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Rada rozpatrywała sprawy, wobec których Zarząd po
wyczerpaniu działań proceduralnych kierował wnioski
o wykreślenie bądź wykluczenie. Konieczność rozpatrywania wniosków o wykluczenie z członkostwa w HGSM
wynikała głównie z powodu zadłużenia w opłatach na
rzecz Spółdzielni.
W sprawach członkowskich, w roku 2016 Rada
Nadzorcza podjęła 9 uchwał, z czego 5 uchwał dotyczyło wykreśleń z członkostwa w związku z dokonanymi sprzedażami bądź darowiznami spółdzielczych
praw do lokali mieszkalnych, a 4 uchwały dotyczyły
wykluczenia z członkostwa w HGSM w związku z nie
uiszczaniem opłat za lokale mieszkalne.
Łącznie w mijającej kadencji Rada Nadzorcza podjęła 27 uchwał w sprawach członkowskich, z czego 17 uchwał dotyczyło wykreśleń z członkostwa

ciąg dalszy na str. 4 

Szanowni Członkowie Spółdzielni,
W bieżącym roku sprawozdawczym kończy swą 3-letnią kadencję Rada Nadzorcza Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Katowicach, wybrana na Walnym Zgromadzeniu Członków HGSM, które odbyło się
22 maja 2014 r.
W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania,
spośród 11 kandydatów zgłoszonych przez wyborców,
do Rady Nadzorczej zostali wybrani:
- Damian Chmura,
- Cecylia Gasz-Płońska,
- Joanna Lipa,
- Tadeusz Moryl,
- Mirosław Smuda,
- Adam Szkuta,
- Dariusz Ślęzak.
Na pierwszym posiedzeniu, zwołanym zgodnie z § 30
Statutu HGSM, które odbyło się w dniu 28 maja 2014 r.,
Rada Nadzorcza ukonstytuowała się i wybrała ze swego
grona Prezydium Rady w następującym składzie:
- Przewodnicząca RN – Cecylia Gasz-Płońska,
- z-ca Przewodniczącej – Damian Chmura,
- Sekretarz – Dariusz Ślęzak.
Rada Nadzorcza, od czasu ukonstytuowania, stosownie
do artykułu 44 Ustawy „Prawo spółdzielcze” oraz § 27
Statutu HGSM, swoje statutowe obowiązki kontroli i nadzoru nad całokształtem działalności Spółdzielni realizowała zgodnie z następującymi aktami prawnymi:
- 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.
W niniejszym sprawozdaniu Rada Nadzorcza Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawia
informacje z działalności Rady w roku 2016 oraz podsumowujące mijającą 3 letnią kadencję.
Szczegółowe informacje dotyczące działalności Rady
w mijającej kadencji, były przekazywane w „Sprawozdaniach Rady” składanych na corocznych Walnych Zgromadzeniach Członków HGSM w latach 2015 i 2016.
W sprawozdaniach, tych Rada informowała członków
HGSM o rozpatrywanych na posiedzeniach tematach,
będących przedmiotem działalności Spółdzielni, o dokonywanych ocenach realizacji statutowych obowiązków
Zarządu, podejmując stosowne uchwały w zakresie poszczególnych zagadnień.
Tematyka poszczególnych posiedzeń wynikała w głównej mierze z ramowych rocznych Planów Pracy Rady
oraz z tematów wnoszonych przez Zarząd Spółdzielni
pod obrady, a związanych z bieżącymi potrzebami oraz
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Materiały wyłożono

Na podstawie § 78 ust. 3 Statutu Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, Zarząd HGSM zawiadamia, że Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni z trzyletniej działalności Rady Nadzorczej
Spółdzielni, w tym za rok 2016, Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za
rok 2016, Sprawozdanie z działalności Zarządu HGSM w roku 2016 oraz
Projekty Uchwał objęte porządkiem obrad zebrania zostały wyłożone
do wglądu członkom Spółdzielni od dnia 10. 05. 2017 r. w siedzibie Spółdzielni, II piętro pokój nr 19 (Zespół Organizacyjno-prawno-terenowy) w godz. od 900 do 1330. Na podstawie § 21 ust. 10
Statutu HGSM, członkowi przysługuje prawo do zapoznania się z ww.
dokumentami.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia
Członków HGSM
w dniu 25. 05. 2017 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
Wybór Prezydium zebrania.
Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej i jej ukonstytuowanie się.
Wybór komisji wniosków i uchwał i jej ukonstytuowanie się.
Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu porządku obrad.
Sprawozdanie komisji mandatowo-skrutacyjnej.
Podjęcie uchwały o przyjęciu Sprawozdania z trzyletniej działalności
Rady Nadzorczej Spółdzielni, w tym za rok 2016.
8. Podjęcie uchwały o przyjęciu i zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego Spółdzielni sporządzonego na dzień 31. 12. 2016 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego Spółdzielni za rok 2016.
10. Podjęcie uchwały o przyjęciu Sprawozdania z działalności Zarządu
HGSM w roku 2016.
11. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium poszczególnym członkom
Zarządu HGSM.
12. Podjęcie uchwały o przyjęciu Sprawozdania z działalności Stałej Komisji
Statutowej HGSM w roku 2016.
13. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających na członka Stałej Komisji
Statutowej HGSM wraz z podjęciem Uchwały.
14. Podjęcie uchwały o ustaleniu liczebności Rady Nadzorczej.
15. Przeprowadzenie wyborów Rady Nadzorczej na następną kadencję
wraz z podjęciem uchwały.
16. Podjęcie uchwały o przyjęciu Zasad przechowywania oraz niszczenia
obowiązującej w HGSM niearchiwalnej dokumentacji.
17. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na zamianę działek, które powstaną na skutek podziału geodezyjnego działek 60/13 i 60/27 karta mapy
88, obręb Dzielnica Ligota, rejon ulicy Gdańska
18. Sprawozdanie komisji wniosków i uchwał oraz przyjęcie wniosków.
19. Zakończenie zebrania.
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 ciąg dalszy ze str. 2

w związku z dokonanymi sprzedażami bądź darowiznami spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych, a 10
uchwał dotyczyło wykluczenia z członkostwa
w HGSM w związku z nie uiszczaniem opłat za lokale
mieszkalne.
Pozostałe 71 uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w mijającej kadencji w tym 21 podjętych w 2016
r. dotyczyło:
- spraw ekonomiczno-finansowych,
- gospodarki zasobami Spółdzielni,
- zatwierdzenia przepisów wewnętrznych Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej,
- innych spraw organizacyjno-samorządowych.

Cecylia Gasz-Płońska – Przewodnicząca RN,
przedstawia sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2015
WZCz HGSM 2016 r.
Omawiane sprawy, podejmowane decyzje, zalecenia
i wnioski protokołowane były w dwóch odrębnych
protokolarzach:
- jeden dotyczy spraw ogólnych HGSM,
- drugi spraw członkowskich.
Rejestr uchwał jest wspólny i obejmuje wszystkie
uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Priorytetowymi zagadnieniami w pracy Rady
Nadzorczej, mijającej kadencji były:
 Sytuacja ekonomiczna Spółdzielni, a w szczególności
bieżące monitorowanie działalności HGSM w zakresie
windykacji należności wraz z analizą osiąganych przez
Spółdzielnię wyników finansowych oraz płynność finansowa, w tym wysokość zaciągniętych kredytów
i ich wykorzystanie.
 Realizacja Planów gospodarczo-finansowych, Planów remontowych oraz planów remontów bieżących
HGSM.
 Podłączenie Osiedla Michalskiego do sieci wysokich
parametrów firmy Tauron Ciepło.
 Wyłączenie z eksploatacji kotłowni osiedlowej Osiedla Michalskiego w Katowicach i rozpoczęcie procedur
mających na celu zbycie jej składników majątkowych.
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Rada Nadzorcza na bieżąco była informowana o aktualnej sytuacji finansowej HGSM, o bieżącej działalności
Spółdzielni, a raz na kwartał dokonywała analizy sytuacji
ekonomiczno-finansowej na podstawie przedstawianych przez Zarząd informacji. Ponadto analizie poddawane były kwartalne informacje o stanie zadłużenia
mieszkańców oraz efekty podejmowanych czynności
windykacyjnych należności czynszowych wobec najemców lokali mieszkalnych i użytkowych.
W ramach funkcji nadzoru Rada Nadzorcza w roku 2016, podobnie jak i w pozostałych okresach
sprawozdawczych mijającej kadencji, przeprowadziła oceny:
• przygotowywanych przez Zarząd kwartalnych informacji o wynikach ekonomiczno-finansowych Spółdzielni w odniesieniu do założeń planu oraz do wyników lat ubiegłych,
• przygotowywanych przez Zarząd kwartalnych informacji na temat działalności Spółdzielni w danym okresie,
• przestrzegania i funkcjonowania obowiązujących
w Spółdzielni Regulaminów oraz ich dostosowywania
do aktualnych potrzeb,
• realizacji Planów remontowych w zakresie rzeczowo-finansowym oraz Planów remontów bieżących.
W tym celu odbywane były wizje lokalne zasobów
HGSM w wyniku, których Rada stwierdziła, znaczne
zaangażowanie robót remontowych budynków i zagospodarowanie wokół nich terenów. W części kontrolowanych budynków, z uwagi na brak środków finansowych, przeprowadzane były niezbędne roboty, pozwalające na utrzymanie przedmiotowych budynków
w stanie niepogorszonym. Zarządzane przez Spółdzielnię budynki utrzymywane są w należytym stanie technicznym i porządkowym,
• realizacji przez Zarząd wniosków i skarg zgłaszanych
do Zarządu Spółdzielni w ramach skarg i wniosków,
• realizacji przez Zarząd uchwał i zaleceń Rady Nadzorczej Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej,
• zasad i prawidłowości wyboru ofert na roboty objęte
zatwierdzonymi przez Radę Planami,
• skuteczności działań służb Spółdzielni w zakresie
ściągalności opłat czynszowych za lokale mieszkalne
i użytkowe,
• przebiegu Lustracji i jej wyniku,
• przygotowań przez Zarząd Spółdzielni, w poszczególnych latach, Walnych Zgromadzeń Członków HGSM.
W ramach działań kontrolnych Rada w roku
2016, podobnie jak i w pozostałych okresach sprawozdawczych mijającej kadencji, przeprowadzała następujące kontrole:
• w zakresie procedury przeprowadzenia przetargów

nr 1 /maj 2017

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
HUTNICZO-GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
ZA TRZYLETNI OKRES KADENCJI, W TYM ZA ROK 2016
oraz udzielenia zamówień na roboty budowlane przygotowane do realizacji w danym roku;
• w zakresie przebiegu prac remontowych objętych
planami remontowymi na dany rok 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 Michalskiego;
• W tym celu powoływała ze swojego grona Komisje.
Skład powoływanych Komisji w czasie trwania kadencji ulegał zmianie, tak aby każdy z członków Rady mógł
wziąć udział w pracach każdej Komisji.
W minionej kadencji pracowały:
• Komisje ds. kontroli prawidłowości wyboru ofert
na wykonanie prac przedstawionych w planach gospodarczo-finansowych HGSM. Celem prac Komisji
było przeprowadzanie kontroli w zakresie procedury przeprowadzania przez HGSM przetargów oraz
udzielania zamówień na roboty budowlane przygotowane do realizacji,
• Komisje ds. kontroli prawidłowości realizacji i rozliczenia wybranych ofert na realizacje zadań przewidzianych w planach gospodarczo-finansowych HGSM. Celem prac Komisji było przeprowadzanie kontroli związanej z przebiegiem prac remontowych objętych planami remontowymi i planami bieżących remontów oraz
przeprowadzanie kontroli dokumentacji, losowo wybranych obiektów, w których prowadzone były prace.
• Komisje ds. kontroli działalności Zarządu HGSM
w zakresie windykacji należności.
Celem prac Komisji było przeprowadzanie kontroli
działalności HGSM w zakresie windykacji należności
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.
Celem pracy Komisji było dokonanie sprawdzenia dokumentacji obejmującej procedurę wyceny i zbycia
składników majątkowych kotłowni osiedlowej Osiedla
Michalskiego w Katowicach.
Przeprowadzone, zarówno w roku 2016, jak i w poprzednich latach mijającej kadencji, kontrole nie stwierdziły uchybień od przyjętych procedur w kontrolowanym zakresie. Kontrole zakończono zaleceniami i uwagami dotyczącymi poprawienia istniejących procedur
oraz efektywności prowadzonych działań. Zalecenia
z przeprowadzonych kontroli zostały w pełni wykonane
przez Zarząd.

Ponadto w okresie swojej działalności Rada Nadzorcza
poddawała pod obrady:
 Zatwierdzanie „Planów pracy Rady Nadzorczej na poszczególne lata”.
 Zatwierdzanie „Planów gospodarczo-finansowych na
poszczególne lata”.
 Zatwierdzanie „Planów remontowych HGSM” na poszczególne lata.
 Zatwierdzanie „Planów remontów bieżących HGSM”
na poszczególne lata.
 Omawianie i zatwierdzanie „Sprawozdań Zarządu
HGSM z jego działalności” w poszczególnych latach.
 Zapoznawanie się z opinią i raportem biegłego rewi-

Każde głosowanie skrupulatnie liczono
WZCz HGSM 2016 r.
denta z badań sprawozdań finansowych Spółdzielni
w poszczególnych latach.
 Omawianie sprawozdań finansowych i wyników
ekonomicznych Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej za poszczególne lata.
 Przyjęcie realizacji Uchwał podjętych na Walnych Zgromadzeniach Członków HGSM w poszczególnych latach.
 Wyniki przeprowadzonej lustracji kompleksowej
Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej za lata
2011, 2012, 2013, 2014.
 Analizowanie skarg i wniosków zgłaszanych członkom Zarządu w ramach poniedziałkowych wizyt oraz
sposobów ich załatwiania.
 Akceptacja wniosków Zarządu dotyczących 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.
 Kontrola wykonywania przez Zarząd uchwał i zaleceń Rady Nadzorczej.
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 Kontrola bieżącej działalności Spółdzielni w okresach kwartalnych.
 Inne bieżące zagadnienia wynikające z kompetencji
Rady Nadzorczej.
Rada na bieżąco uzyskiwała informacje o działaniach
w najbardziej istotnych dla mieszkańców i Spółdzielni kwestiach, tj.:
• starań w celu pozyskiwania od Miasta Katowice lokali
socjalnych dla dłużników,
• prowadzenia działań w celu zawierania z Urzędem
Miasta Katowice ugód o odszkodowania za nie wskazanie lokali socjalnych,
• realizacja zadań objętych planem remontowym i planem remontów bieżących,
• uzyskania świadectw efektywności energetycznej
tzw. białych certyfikatów dla budynków mieszkalnych, w których przeprowadzono przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej, a nie uzyskano premii termomodernizacyjnych – Spółdzielnia
otrzymała środki finansowe w wyniku sprzedaży uzyskanych świadectw o wartości 513.834,69 złotych,
• pozyskiwania dotacji i premii termomodernizacyjnych – w okresie 3 letniej kadencji Rady Nadzorczej
Spółdzielnia z tego tytułu otrzymała kwotę 928.616,10
zł, z czego w 2016 roku kwotę 373.559,47 złotych,
• pozyskiwania, w myśl zapisów Art. 18 pkt 5 Ustawy o ochronie lokatorów, od Urzędu Miasta Katowice i Urzędu Miasta Mysłowice odszkodowań z tytułu
nie dostarczenia lokali socjalnych – w okresie 3. letniej kadencji Rady Nadzorczej Spółdzielnia z tego tytułu otrzymała odszkodowanie w kwocie 3.326.875,24
zł, z czego w 2016 roku kwotę 487.930,02 złotych.
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.
Zgodnie ze złożonym zobowiązaniem na poprzednim
Walnym Zgromadzeniu Rada Nadzorcza od miesiąca
września 2016 r. ustaliła terminy spotkań z członkami
Spółdzielni. Rada stwierdza, iż jest nikłe zainteresowanie
tego typu spotkaniami. Do chwili obecnej, z tej możliwości skorzystano jedynie dwa razy. Tematy poruszane na
spotkaniach dotyczyły spraw wielokrotnie już omawianych, zarówno w korespondencji pomiędzy organami, jak
i na Walnych Zgromadzeniach Członków Spółdzielni.
Rada Nadzorcza, uwzględniając całokształt działalności Zarządu w roku 2016, a przede wszystkim osiągnięte
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wyniki gospodarczo-finansowe, potwierdzające prawidłowość funkcjonowania naszej Spółdzielni, na podstawie opinii biegłego rewidenta oraz własnej analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, stwierdziła, co następuje:
- występuje pełna płynność finansowa;
- ściągalność należności czynszowych za rok 2016 wyniosła 99,7 % 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 98,0 %;
- stan środków pieniężnych wyniósł na koniec 2016 r.:
6.466.348,70 zł i zwiększył się w stosunku do roku
2015 o 1.866.163,00 złotych. Stan środków pieniężnych zdeponowanych na rachunkach lokat terminowych 6 miesięcznych wykazanych w bilansie w pozycji innych krótkoterminowych aktywów finansowych
wyniósł 2.721.115,82 zł, notuje się wzrost wartości
o 251.893,82 złotych;
- wysokość zobowiązań krótkoterminowych oraz długoterminowych na koniec 2016 roku wyniosła
43.874.041,78 zł, w stosunku do roku poprzedniego
nastąpił wzrost zobowiązań o 862.245,05 zł, na co złożyły się zobowiązania z tytułu dostaw i usług, których
termin płatności przypadał w 2017 r. Zobowiązania te
zostały uregulowane.
Spółdzielnia terminowo reguluje zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- wskaźnik płynności finansowej III stopnia wynosi 1,02;
- kondycja ekonomiczno-finansowa Spółdzielni jest stabilna.
Przedstawiając w imieniu całego składu Rady Nadzorczej niniejsze sprawozdanie odbywającemu się w dniu
dzisiejszym Walnemu Zgromadzeniu Członków Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, które jest najwyższym organem naszej Spółdzielni, Rada Nadzorcza
składa podziękowania Zarządowi HGSM oraz wszystkim
osobom, które swoją aktywnością przyczyniają się do
pozytywnego wizerunku i bezpieczeństwa finansowego,
a także poprawy jakości funkcjonowania Spółdzielni.
Rada Nadzorcza wnosi do WZCz o przyjęcie tego sprawozdania, pozostając w przekonaniu, że działalność Rady w mijającej kadencji była zgodna z postanowieniami
Statutu, Prawa spółdzielczego i uchwałami podejmowanymi przez Walne Zgromadzenia Członków HGSM.
Podsumowując przedstawione sprawozdanie Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia całokształt działalności Spółdzielni w 2016 r., a tym samym pracę Zarządu, w tym okresie i wnosi o udzielenie absolutorium członkom Zarządu.
Rada Nadzorcza
Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej

Układ, wytłuszczenia, opracowanie graficzne – redakcja „NO”

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
HUTNICZO-GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
ZA TRZYLETNI OKRES KADENCJI, W TYM ZA ROK 2016
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU HUTNICZO-GÓRNICZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZA ROK 2016
Siedzibą Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej jest miasto Katowice 40-853 ulica Gliwicka 65
Skład organów HGSM w roku sprawozdawczym:
Zarząd:
- Adam Bomba – Prezes Zarządu,
- Waldemar Brzuchacz – Członek Zarządu,
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.
w związku ze zgonem członka Rady Nadzorczej Pani
Joanny Lipa Rada Nadzorcza od listopada 2016r pracowała w składzie:
- Cecylia Gasz-Płońska – Przewodnicząca RN,
- Damian Chmura – z-ca Przewodniczącej RN,
- Dariusz Ślęzak – Sekretarz RN,
- Mirosław Smuda – Członek RN,
- Tadeusz Moryl – Członek RN,
- Adam Szkuta – Członek RN.
Podstawą prawną działalności Zarządu w roku 2016
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.,
- Ustawa o własności lokali
- Statut Spółdzielni,

•
•
•
•

•

•
•

I. ZAGADNIENIA ZARZĄDCZE
1. Struktura zasobów
mieszkaniowych HGSM
stan na 31. 12. 2016 r.
Własność i współwłasność
Spółdzielni
Budynki – 340
Własność Spółdzielni
Lokale mieszkalne – 2.990
Powierzchnia użytkowa mieszkań
– 138.807,61 m2
Powierzchnia
nieruchomości
gruntowych będących własnością
Spółdzielni – 842 m2
Powierzchnia udziału Spółdzielni w nieruchomościach gruntowych w wieczystym użytkowaniu
– 265.132,99 m2
Lokale wyodrębnione
Lokale mieszkalne – 2.592
Powierzchnia użytkowa mieszkań
– 129.540,31 m2

- 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
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. Pozyskane środki finansowe
3.7. Realizacja uchwał i wniosków przyjętych na
Walnym Zgromadzeniu Członków HGSM w dniu
19. 05. 2016 r.
II. Techniczne
1. Realizacja Planu remontowego HGSM na rok 2016
2. Realizacja Planu remontów bieżących na rok 2016.
3. Plan remontowy i remontów bieżących HGSM na rok
2017.
4. Roboty energo-elektryczne.
III. Ekonomiczne
1. Sprawozdanie Finansowe
2. Koszty w układzie rodzajowym
3. Wykaz zobowiązań kredytowych
4. Fundusze Spółdzielni

• Powierzchnia udziału odrębnych
właścicieli w nieruchomościach
gruntowych w wieczystym użytkowaniu – 155.603,01 m2
Ogółem Spółdzielnia zarządzała
• Budynki – 340
• Lokale mieszkalne – 5.582
• Powierzchnia użytkowa mieszkań
– 268.347,92 m2
Dane dotyczące własności
Spółdzielni w budynkach
Wspólnot Mieszkaniowych
• Lokale mieszkalne – 113
• Powierzchnia użytkowa mieszkań – 6.435,79 m2
• Powierzchnia udziału Spółdzielni w nieruchomościach gruntowych w wieczystym użytkowaniu – 5.917,20 m2
Hutniczo-Górnicza
Spółdzielnia
Mieszkaniowa zarządza budynkami,
których wiek jest bardzo zróżnico-

wany. 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 zgłasza-
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nych 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 przejęcia obowiązków zarządcy wspólnotami.
Spółdzielnia zarządza, na mocy
uchwał podjętych przez Wspólnoty
o powierzeniu Spółdzielni zarządzania nieruchomością wspólną, dziewięcioma Wspólnotami:
1. Plac Nr 4,
2. Plac Nr 5,
3. Józefa Lompy 7,

Funkcję Kierownika do 31. 12.
2016 r. pełniła Żaneta Niemiec, a od
01. 01. 2017 r. funkcję p.o. Kierownika pełni Magdalena Klimek.
Administracja Budynków
„Wieczorek” AD3
Katowice, Pl. Wyzwolenia 4, tel.
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 ustala-

Adam Bomba – Prezes Zarządu HGSM, przedłożył
sprawozdanie i rzeczowo wyjaśniał wszelkie pojawiające się
kwestie. WZCz HGSM 2016 r.
4. Józefa Lompy 9
5. Henryka Dąbrowskiego 17,
6. Henryka Dąbrowskiego 17B,
7. Henryka Dąbrowskiego 20,
8. Henryka Dąbrowskiego 20A,
9. Henryka Dąbrowskiego 20B,
2. Eksploatacja zasobów HGSM
Spółdzielnia wykonywała czynności związane z zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi przy pomocy
trzech administracji:
Administracja Budynków
„Szopienice” AD1
Katowice, ul. Strzelców Bytomskich 21d, tel. 32/606-17-10; 11
Funkcję Kierownika pełni Katarzyna Liszka.
Administracja Budynków
„Baildon” AD2
Katowice, ul. Dąbrówki 4b, tel.
32/606-17-20; 21
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ne 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 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, propozycji zagospodarowania terenu
• 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,
• Uczestniczenie w czynnościach
eksmisyjnych.
3. Kwestie
samorządowo-członkowskie
3.1. Członkostwo
Obsługa mieszkańców Spółdzielni
w zakresie stosunku członkostwa
prowadzona jest przez Zespół Członkowski, który prowadzi rejestry:
• członków Spółdzielni,
• posiadaczy spółdzielczego własnościowego prawa,
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• posiadaczy lokatorskiego spół- w sprawie przyznania lub zamiany
lokali mieszkalnych zgodnie z „Redzielczego prawa,
• rejestr właścicieli posiadających gulaminem ustalania pierwszeństwa
w zawarciu umowy przyznającej
odrębną własność lokalu,
prawo do lokalu w zasobach Hutni• rejestr ksiąg wieczystych,
Podobnie jak w roku 2015 tak czo-Górniczej Spółdzielni Mieszkai w roku 2016 odbywała swoje po- niowej oraz pracy Komisji Przetarsiedzenia Komisja Przetargowa, któ- gowej”.
W okresie objętym niniejszym
rej prace każdorazowo są protokołowane. Komisja sporządza sprawoz- sprawozdaniem Komisja zaopiniodania ze swojej działalności, które wała przyznanie 27 pustostanów
następnie przedkładane są Zarządo- na zasadzie umowy o najem lokalu
mieszkalnego, dla których zostały zawi HGSM.
Tabela 1. Wysokość wkładów w latach 2013-2016

Wkład budowlany
(w zł)

liczbą sprzedanych mieszkań a liczbą zawartych notarialnie umów, wynika z faktu, iż jedna umowa notarialna dotyczy lokalu sprzedanego
w roku 2015.
Wpływy, jakie Spółdzielnia uzyskała w efekcie pracy Komisji przetargowej z tytułu sprzedaży pustostanów (wylicytowana cena zakupu lokalu) wynosiły 4.649.715,00 zł,
Zespół członkowski wykonuje
również wszystkie czynności związane z przygotowaniem dokumentów
- czytaj str. 10

Wkład mieszkaniowy
(w zł)

Lp.

Stan na:

1

31. 12. 2013

7.276.560,56

284.002,70

2

31. 12. 2014

7.189.009,03

275.002,70

3

31. 12. 2015

7.088.615,85

266.682,70

4

31. 12. 2016

7.015.255,91

256.182,70

Zakres prac Komisji obejmuje:
a) przygotowanie dokumentów niezbędnych do publikacji ogłoszenia
o przetargu w prasie,
b) organizację oraz przeprowadzenie przetargu,
c) przyjmowanie i weryfikację dokumentów dopuszczających do
postępowania przetargowego,
d) przygotowywanie dokumentów
do Kancelarii notarialnej, celem zawarcia Aktu notarialnego o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego,
Ponadto, Komisja przetargowa na posiedzeniach rozpatruje wnioski wnoszone przez Kierowników poszczególnych Administracji, Zespół Windykacyjny i mieszkańców w sprawie:
a) wskazania lokali socjalnych lub
pomieszczeń tymczasowych dla
dłużników z wyrokami sądowymi
o eksmisję,
b) zamiany na pustostan, w zamian
za przekazanie do dyspozycji
HGSM zajmowanego lokalu mieszkalnego,
W roku 2016 Komisja Przetargowa odbyła 6 posiedzeń, w trakcie
których
rozpatrywała
wnioski

warte umowy o najem lokalu mieszkalnego, w tym:
- 3 umowy w związku z zamianą
mieszkań na pustostan,
- 2 umowy z osobami z budynków
przeznaczonych do wyburzenia,
- 2 umowy z osobami ubiegającymi
się o przyznanie mieszkania celem
przyłączenia do obecnie zajmowanego lokalu mieszkalnego.
- 20 umów z osobami ubiegającymi
się o przyznanie pustostanu w trybie bezprzetargowym.
Z tytułu zawartych umów najmu,
w roku sprawozdawczym, Spółdzielnia uzyskała:
- 86.134,03 zł z tytułu wniesionych
kaucji mieszkaniowych,
- 4.800,00 zł z tytułu rejestracji i wydania umowy najmu,
- 300,00 zł z tytułu kosztów zamiany.
Ponadto, Komisja przetargowa
przeprowadziła 9 postępowań
przetargowych, w wyniku których
zostało sprzedanych na prawach odrębnej własności lokalu mieszkalnego 50 pustostanów i zawartych 51
notarialnych umów o ustanowienie
i przeniesienie prawa własności lokali mieszkalnych. Różnica między

umożliwiających przyjęcie w poczet
członków Spółdzielni, w tym kontrolę złożonych wniosków, deklaracji
o przyjęcie do Spółdzielni, wpłat
udziałów i wpisowego.
W roku 2016 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 sprawozdawczym Spółdzielnia zawarła
łącznie 32 akty notarialne, w tym:
- 24 umowy ustanowienia odrębnej
własności lokali i ich sprzedaży na
rzecz najemców,
- 8 umów o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności
lokali na rzecz członków posiadających spółdzielcze własnościowe
prawa do lokali mieszkalnych.
Wpływy środków pieniężnych, jakie Spółdzielnia uzyskała z tytułu
przekształceń na rzecz dotychczasowych
najemców
wyniosły
848.009,40 zł.
W roku 2016 Spółdzielnia zawarła 83 umowy, ustanawiając
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na rzecz członków i najemców,
prawa odrębnej własności. Łącznie
na dzień 31. 12. 2016 r. ustanowiono odrębną własność dla
3.029 lokali.
W roku 2016 w poczet członków Spółdzielni w sumie przyjęto 8 osób (patrz wykres 2, str. 18)

Wykres 3, str. 18 przedstawia
kształtowanie się liczby udziałów
w latach 2013-2016
W związku z przekształcaniem
spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych i ustanawianiem odrębnej
własności, na koniec roku 2016
wartość wkładów budowlanych

WZCz HGSM 2016 r. - foto archiwum
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 2016 z rejestru członków (patrz wykres 1, str. 18) skreślono 53 osoby, w tym:
a) 43 osoby – 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) 3 osoby – w związku z wykluczeniem z członkostwa.
Na dzień 31. 12. 2016 r. Spółdzielnia liczyła 1.198 członków, którzy wnieśli 1.546 udziałów o łącznej
wartość 77.300,00 zł.
Różnica pomiędzy ilością członków a wniesionymi udziałami wynika z faktu, iż każdemu członkowi
przysługuje prawo wniesienia więcej niż jednego udziału.
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wyniosła 7.015.255,91zł, wkładów
mieszkaniowych 256.182,70 zł
Wysokość wkładów w poszczególnych latach przedstawia tabela 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 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 2016 skierowała do sądu 202 pozwy dotyczące
zapłaty należności pieniężnych oraz
eksmisji.
Liczba spraw skierowanych do
Sądu w roku 2016, z podziałem na
poszczególne kategorie, przedstawia
się następująco:
- o eksmisję – 5,
- o zapłatę – 162.
Z chwilą uzyskania przez Spółdzielnię nakazów zapłaty:
- 6 osób dobrowolnie uregulowało
zaległości wobec Spółdzielni,
- 4 osobom Zarząd HGSM wyraził
zgodę na ratalną spłatę zasądzonych należności czynszowych
wraz z odsetkami i kosztami sądowymi,
- 73 nakazy zapłaty opatrzono klauzulą wykonalności, które 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 2013-2016
Spółdzielnia skierowała do Sądu
953 pozwy.
Wykres 4 przedstawia, jak kształtowała się na przełomie lat 2013-2016,
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 2016 dokonano łącznie
30 eksmisji, zamian oraz dobrowolnego zdania lokalu mieszkalnego, z czego 23 eksmisje wykonano
do lokali socjalnych w zasobach
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HGSM a 7 eksmisji do noclegowni,
schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, w tym:
- w Administracji AD1 – 2,
- w Administracji AD2 – 12,
- w Administracji AD3 – 16.
W wyniku przeprowadzonych
eksmisji do lokali socjalnych, odzyskane lokale mieszkalne zostały
przeznaczone do zasiedlenia na warunkach określonych w obowiązującym w Spółdzielni „Regulaminie
ustalania pierwszeństwa w zawarciu
umowy przyznającej prawo do lokalu w zasobach HGSM oraz pracy Komisji Przetargowej”.
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
2016 uprawnionych do korzystania z dodatku mieszkaniowego
było 269 mieszkańców. Kwota przyznanych dodatków, która
wpłynęła na konto Spółdzielni wyniosła 863.335,32 złotych.
• kierowanie przez Zarząd wniosków do Rady Nadzorczej o wykluczenie z członkostwa w Spółdzielni.
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 – 6.878,99 zł,
- 0-30 dni– 661.024,72 zł,
- 31-90 dni – 661.624,43 zł,
- od 91-180 dni – 752.613,52 zł,
- powyżej 180 dni – 1.144.776,04 zł.
W wyniku podejmowanych czynności windykacyjnych, współczynnik

ściągalności opłat czynszowych w roku 2016 wyniósł 99,7% na co wpływ
miały otrzymane odszkodowania

ce o wypłatę odszkodowań z tytułu
nie dostarczenia lokali socjalnych.
Spółdzielnia zawarła w przedmioto-

WZCz HGSM 2016 r. -foto archiwum
Tabela 2. Zatrudnienie w HGSM w roku 2016 r. Stan na 31. 12. 2016 r.

– czytaj str. 12.
Lp.

1

Rodzaj umowy

Umowa o pracę

2

Urlop
wychowawczy

3

Świadczenie
rehabilitacyjne

Etat

Stanowiska
Nierobotnicze

pełny

25

55

80

3/4

4

1

5

1/2

3

3

6

1/4

—

—

—

1/16

—

1

1

pełny

—

—

—

1/2

—

—

—

pełny

—

—

—

32

60

92

14

2

16

46

62

108

RAZEM
2

Ogółem

Robotnicze

Umowa zlecenie
OGÓŁEM OSÓB

z Urzędu Miasta oraz prowadzone
przez Spółdzielnię czynności windykacyjne. Pomijając otrzymane odszkodowania współczynnik ściągalności
kształtował się na poziomie 98,0%.
Zarząd HGSM w myśl zapisów Art.
18 pkt. 5 Ustawy o ochronie lokatorów, występował do Urzędu Miasta
Katowice i Urzędu Miasta Mysłowi-

wych sprawach ugody, na mocy których HGSM otrzymała w roku 2016
odszkodowanie
w
kwocie
492.739,93 złotych.
3.3. Posiedzenia Zarządu
Zarząd, jako statutowy Organ Spółdzielni, działa na podstawie aktów
prawnych rangi ustawowej, Statutu
oraz stosownych regulaminów.
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Zarząd, na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu, podejmuje najważniejsze decyzje dotyczące działalności Spółdzielni. Na
bieżąco analizował i oceniał wyniki

W roku 2016 przyjęto 55 osób.
Prowadzona jest ewidencja zgłaszanych skarg i wniosków, która służy
Zarządowi do podejmowania odpowiednich działań i decyzji oraz jest

W roku 2016 kontynuowane
były spotkania z mieszkańcami
HGSM, w ramach których omawiane są kwestie związane z zakresem rzeczowym i finansowym ro-

Tabela 3. Podział pozyskanych środków finansowych – czytaj str. 13
Budynek

Udział %
w stosunku do
oszczędności

Kwota przypadająca na
budynek w zł

Bednarska 35a-c

18,06

8,72

44.806,38

Józefa Grzegorzka 14a-d

22,48

10,86

55.802,45

Józefa Grzegorzka 18a-d

22,03

10,64

54.672,01

gen. Józefa Hallera 30 e-h

15,23

7,36

37.818,23

Gustawa Morcinka 3-3a

13,56

6,55

33.656,17

Strzelców Bytomskich 21 a-e

49,53

23,92

122.909,26

Fryderyka Szopena 26-26a

26,76

12,93

66.438,83

Fryderyka Szopena 28a-b

12,94

6,25

32.114,67

Bronisławy 17-17b

26,45

12,77

65.616,69

207,04

100%

513.834,69

ekonomiczno-finansowe Spółdzielni
oraz realizację zatwierdzonego przez
Radę Nadzorczą Planu remontowego i Planu remontów bieżących.
W roku 2016 odbyły się 23 posiedzenia Zarządu, w trakcie których podejmowano uchwały i postanowienia. Posiedzenia są protokołowane i archiwizowane w odpowiednich rejestrach.
Podczas posiedzeń Zarząd podjął
116 uchwał oraz 11 postanowień.
Decyzje Zarządu podejmowane,
w tych formach, dotyczą zarówno
mieszkańców Spółdzielni, jak i pracowników, dla których Prezes Zarządu
Spółdzielni jest pracodawcą. Omawiane w trakcie posiedzeń Zarządu 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.
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przedmiotem analizy dla Rady Nadzorczej.
Główne sprawy zgłaszane przez
mieszkańców w ramach skarg
i wniosków, 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 5, str. 36 prezentujemy ilościowe zestawienie przyjmowanych skarg i wniosków osób na
przestrzeni 2012-2016.

bót remontowych objętych funduszem remontowym poszczególnych nieruchomości oraz innych
drobnych lecz koniecznych do
wykonania prac.
W roku sprawozdawczym zainteresowani mieszkańcy zasobów
HGSM uczestniczyli również w pracach Komisji ds. wyboru i oceny
ofert dla robót budowlanych objętych Planami remontowymi.
1.4. Zatrudnienie w Spółdzielni
Zatrudnienie w Spółdzielni w roku 2016 porównując do lat ubiegłych, kształtowało się na zbliżonym
poziomie – patrz Tabela 2, str. 11
i Wykres 6, str. 36.
Struktura zatrudnienia umożliwia
sprawne funkcjonowanie Spółdzielni, bez nadmiernych kosztów w tej
dziedzinie.
Stan zatrudnienia (w przeliczeniu
na osoby) – dla umowy o pracę
– w poszczególnych latach przedstawia wykres 6, str. 36.
Stan zatrudnienia – umowy o pracę na:
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- 31. 12. 2013 r. – 94
- 31. 12. 2014 r. – 93
- 31. 12. 2015 r. – 90
- 31. 12. 2016 r. – 92
Wykres 7 – czytaj str. 36.
3.5. Zagadnienia społeczne
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 ramach działalność HGSM zrealizowała:
1. Dzień Babci i Dziadka,
2. Akcja „Zima w mieście”,
3. Halowy Turniej Piłki Nożnej,
4. X Piknik Wiosenny,
5. Europejski Dzień Sąsiada,
6. Akcję „Lato w mieście”,

7. Dzień Seniora,
8. Andrzejki,
9. Mikołajki.
Największą popularnością wśród
dzieci cieszyły się imprezy okolicznościowe takie jak „Andrzejki”, „Mikołajki” oraz akcja zima i lato w mieście.
Również bardzo dużą popularnością
cieszyły się wśród dzieci zajęcia plastyczne. Bardzo ważną inicjatywą
w minionym roku były działania ukierunkowane na osoby starsze w ramach
których zorganizowano Dzień Babci
i Dziadka, Dzień Seniora oraz spotkanie
wigilijne.
Spółdzielnia była również współorganizatorem:
1. Imprezy Integracyjnej pn. „Święto
Sąsiadów”, której inicjatorem była
Parafia Św. Anny w Nikiszowcu,
2. Spotkania opłatkowego dla senio-

rów, którego inicjatorem było Stowarzyszenie „Razem dla Szopienic”.
3.6. Pozyskane środki
finansowe
Zarząd HGSM w 2016 roku w dalszym ciągu prowadził działania w celu uzyskania świadectw efektywności
energetycznej tzw. białych certyfikatów dla przedsięwzięć, które przynoszą oszczędności energetyczne, w tym
dla budynków mieszkalnych, w których przeprowadzono tego typu prace w roku 2013, a które nie uzyskały
innych środków pomocowych. Świadectwa efektywności energetycznej
mają charakter praw majątkowych
i podlegają obrotowi na Towarowej
Giełdzie Energii. Sprzedaż świadectw
odbywa się w formie przetargu ogłaszanego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W wyniku sprzedaży

Tabela 4. Realizacja uchwał i wniosków przyjętych 19. 05. 2016 r.
na Walnym Zgromadzeniu Członków HGSM
Lp.

Numer Uchwały

Termin i sposób realizacji

1

Uchwała nr 3/2016
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni sporządzonego na dzień 31. 12. 2015 r.

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

2

Uchwała nr 4/2016
w sprawie podziału wyniku finansowego
Spółdzielni za rok 2015

Uchwała zrealizowana
Dział księgowości w terminie do 20. 06. 2016 r. dokonał zgodnie z Uchwałą rozliczenia.

3

Uchwała nr 9/2016
w sprawie przyjęcia „Zasad tworzenia i wykorzystania Budżetu Obywatelskiego przeznaczonego na wykonanie prac wnioskowanych
przez mieszkańców”.

Realizacja na bieżąco

4

Uchwała nr 10/2016
w sprawie przyjęcia „Zasad tworzenia i wykorzystania rezerw finansowych”.

Realizacja na bieżąco

5

Uchwała nr 11/2016
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej
niezabudowanej w rejonie ulicy Krakowskiej
w Katowicach.

Realizacja zgodnie z procedurami sprzedaży nieruchomości

6

Uchwała nr 12/2016
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej
niezabudowanej w rejonie ulicy Strzelców Bytomskich oraz 9. Maja w Katowicach.

Realizacja zgodnie z procedurami sprzedaży nieruchomości
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uzyskanych świadectw w roku 2016
Spółdzielnia otrzymała środki finansowe o wartości 513.834,69 zł.
Podział środków finansowych
dla poszczególnych budynków
przedstawia tabela 3.
Spółdzielnia w ramach wykonywanych remontów i modernizacji zasobów HGSM pozyskiwała różnego rodzaju dotacje, premie termomodernizacyjne i remontowe, wymienione
wyżej świadectwa efektywności
energetycznej. Łącznie Spółdzielnia,
w latach 2004 do 2016 roku, pozyskała zewnętrzne środki finansowe
o wartości 7.200.553,88 złotych.

3.7. Realizacja uchwał i wniosków przyjętych na walnym zgromadzeniu członków HGSM w dniu
19. 05. 2016 r. – patrz tabela 4.
II. Zagadnienia techniczne
1. Realizacja Planu
remontowego HGSM
za rok 2016
Z uwagi na zmiany przepisów prawa,
które wprowadziły konieczność ustalania zadań remontowych odrębnie dla
każdej nieruchomości oraz obowiązek
ich uzgadniania z właścicielami lokali
położonych w tych nieruchomościach,
remonty objęte Planem remontowym
finansowane są z wpłat na fundusz re-

montowy 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 te w znaczący sposób wydłużają czas dokonania niezbędnych uzgodnień.
Spółdzielnia w roku 2016 oprócz
robót remontowych wykazanych
w „Planie remontowym na 2016 r.”
realizowała również prace remontowe zgodnie z zatwierdzonym przez
Radę Nadzorczą „Planem remontów
bieżących HGSM na rok 2016”.

„Plan remontowy HGSM na rok 2016” zatwierdzony
Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 643/2016/01 w dniu 30. 03. 2016 r.
po korekcie dokonanej w dniu 23. 11. 2016 r. na mocy Uchwały Rady Nadzorczej Nr 667/2016/25
Lp.

Lokalizacja

Zakres robót
do wykonania

Wartość
wykonanych robót
w zł brutto

Uwagi

ADMINISTRACJA AD1

14

1

Ciesielska 4, 6, 8

Wykonanie dokumentacji na docieplenie budynku

10.029,42

Wykonano

2

Ciesielska 11-13

Wymiana wod.-kan. piony i poziomy

31.353,06

Wykonano

3

gen. Józefa Hallera 62

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.

262.143,69
55.661,75
8.610,0

Wykonano
Wykonano
Wykonano

4

a) Wykonanie instalacji gazowej
z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej
gen. Józefa Hallera 64 A-B wody użytkowej z robotami towarzyszącymi,
b) wykonanie dokumentacji c.o.
i C.W.U.

390.374,59
23.807,88

Wykonano
Wykonano

5

Wiosny Ludów 63

Remont połaci dachu z robotami towarzyszącymi

69.180,40

Wykonano

6

Wiosny Ludów 19, 19A

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

20.270,04

Wykonano
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Lp.

Lokalizacja

Zakres robót
do wykonania

7

Ciesielska 2

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

8

Strzelców
Bytomskich 21E

9

10

Wartość
wykonanych robót
w zł brutto

Uwagi

11.978,97

Wykonano

Wymiana dźwigu osobowego

131.200,00

Wykonano

Strzelców
Bytomskich 21B

Remont klatki schodowej z wymianą instalacji elektrycznej

121.260,24

Wykonano

11. Listopada 9

• Docieplenie budynku z robotami
towarzyszącymi, wymiana instalacji c.o. z wymiennikiem,
• wykonanie projektu przebudowy
wewnętrznej instalacji elektrycznej

2.994.207,89
7.380,00

Wykonano
Wykonano

87.000,00

Wykonano

ADMINISTRACJA AD2
1

Zielonogórska 5, 7, 9, 11 Remont schodów zewnętrznych

2

Anioła 4, 6, 8

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

28.415,46

Wykonano

3

Błękitna 6A

Czyszczenie wraz z malowaniem
elewacji, remont daszków nad wejściem, remont schodów

78.786,00

Wykonano

4

Błękitna 8A

Czyszczenie wraz z malowaniem
elewacji, remont daszków nad wejściem, remont schodów

78.948,00

Wykonano

5

Błękitna 10A

Wykonanie malowania ścian, remont daszków nad wejściem,

95.148,00

Wykonano

6

Dębowa 5

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

17.573,01

Wykonano

7

18. Sierpnia 10, 10A, 10B Remont klatek schodowych

125.528,12

Wykonano

80.183,24

Wykonano

8

Dobra 6

Wykonanie docieplenia wraz z izolacją ścian fundamentowych z przebudową kanalizacji sanitarnej i deszczowej na poziomie piwnic oraz
wymiana przykanalików do pierwszej studzienki
ADMINISTRACJA AD3

1

Krakowska 156A

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

Nie wykonano robót, z powodu
konieczności rozwiązania umowy
z wykonawcą, który nie gwarantował
należytego wykonania robót
a wyłoniony kolejny wykonawca ze
względu na warunki atmosferyczne nie
mógł przystąpić do ich wykonania
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2. Realizacja Planu remontów bieżących HGSM za rok 2016
Plan remontów bieżących HGSM na rok 2016” zatwierdzony
Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 644/2016/02 w dniu 30. 03. 2016 r.
po korekcie dokonanej w dniu 26. 10. 2016 r. na mocy
Uchwały Rady Nadzorczej Nr 665/2016/23
Lp

Lokalizacja

Zakres robót

Wartość robót
wykonanych

Uwagi

ADMINISTRACJA AD1
1

gen. Józefa Hallera 17

Remont instalacji odgromowej

11.963,91

Wykonano

2

gen. Józefa Hallera 19

Remont instalacji odgromowej

10.195,85

Wykonano

3

Józefy Kantorówny 15

Remont instalacji elektrycznej
klatki schodowej z robotami
towarzyszącymi

24.153,29

Wykonano

4

Józefy Kantorówny 11-13

Wymiana okien na klatce schodowej

22.562,28

Wykonano

5

Morawa 46

Wymiana instalacji elektrycznej na
klatce schodowej

21.395,98

Wykonano

Przedwiośnie 8a, 10a

Remont klatek schodowych w tym:
wymiana instalacji elektrycznej
oraz malowanie z robotami
towarzyszącymi

101.498,31

Wykonano

Fryderyka Szopena 26

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

119.109,22

Wykonano

6

7

ADMINISTRACJA AD2
1

Gdańska 5

Utwardzenie terenu przed budynkiem

35.400,63

Wykonano

2

Cicha 17

Utwardzenie terenu przed budynkiem
(miejsca postojowe)

72.308,53

Wykonano

3

Piotra Niedurnego 4, 4A, 4B

Remont wjazdu

24.011,27

Wykonano

4

Piotra Niedurnego 4

Wymiana stolarki na klatce schodowej

8.882,34

Wykonano

5

Piotra Niedurnego 4A

Wymiana stolarki na klatce schodowej

9.412,04

Wykonano

6

Piotra Niedurnego 6

Wymiana stolarki na klatce schodowej

9.331,91

Wykonano

7

Piotra Niedurnego 6B

Wymiana stolarki na klatce schodowej

9.327,79

Wykonano

Dobra 7

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

75.354,67

Wykonano

8

16
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Wartość robót
wykonanych

Uwagi

ks. Piotra Ściegiennego 21

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

79.934,82

Wykonano

10 ks. Piotra Ściegiennego 23

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

75.235,83

Wykonano

Lp

9

Lokalizacja

Zakres robót

ADMINISTRACJA AD3
1

Plac Wyzwolenia 4

Remont kominów powyżej połaci dachu

19.759,52

Wykonano

2

Św. Anny 16

Remont kominów powyżej połaci dachu

17.963,91

Wykonano

3

Szopienicka 44

Remont kominów powyżej połaci
dachu, wymiana rynny

31.859,92

Wykonano

Nie wykonano robót, ze względu
na warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót z zachowaniem wymaganej technologii
Nie wykonano robót,ze względu na
warunki atmosferyczne, które uniemożliwiły prowadzenie robót z zachowaniem wymaganej technologii

4

Plac Wyzwolenia 15

Remont balkonów

5

Plac Wyzwolenia 16

Remont balkonu

6

Oswobodzenia 36A-C

Wymiana instalacji C.W.U.
- remont częściowy

11.285,82

Wykonano

7

Oswobodzenia 38A-C

Wymiana instalacji C.W.U.
- remont częściowy

10.989,77

Wykonano

8

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

Opracowanie projektu na wymianę
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

14.391,00

Wykonano

Plac Wyzwolenia 15

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

63.021,18

Wykonano

10 Plac Wyzwolenia 16

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

78.326,96

Wykonano

9
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Wykres nr 1. Liczba Członków skreślonych
z rejestru członków HGSM w roku 2016
 czytaj - str. 10

Wykres nr 2. Liczba Członków HGSM
przyjętych w roku 2016
 czytaj - str. 10
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Przed rokiem i teraz

Plac Wyzwolenia 15

ul. Gdańska 5

ul. Przedwiośnia 8A

ul. Bronisławy
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Zakres robót

Wartość robót
wykonanych

Uwagi

11 Św. Anny 1

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

70.726,05

Wykonano

12 Rymarska 3

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

80.313,48

Wykonano

13 Rymarska 5

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

75.476,07

Wykonano

14 Antoniego Czechowa 10

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

78.511,80

Wykonano

15 Antoniego Czechowa 12

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

74.521,51

Wykonano

16 Giszowiecka 2

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

36.362,58

Wykonano

Lp

20

Lokalizacja
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Zakres robót

Wartość robót
wykonanych

Uwagi

17 Św. Anny 10

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

78.298,12

Wykonano

18 Św. Anny 16

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

70.315,44

Wykonano

19 Antoniego Czechowa 7

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

60.896,64

Wykonano

20 Odrowążów 14

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

64.469,73

Wykonano

21 Giszowiecka 5

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

50.626,11

Wykonano

22 Odrowążów 18

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

66.711,07

Wykonano

Lp

Lokalizacja
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Niezależnie od Planu remontowego i Planu remontów bieżących wykonano następujące prace:
3. Roboty energo-elektryczne

ROBOTY ENERGO – ELEKTRYCZNE
1

Usuwanie zgłoszonych przez mieszkańców awarii instalacji elektrycznej

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
zasiedlonych lokali mieszkalnych oraz lokali socjalnych

dla

nowo

2.245 interwencji

44 budynków

8 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
a) Węzłów ciepłowniczych wysokoparametrowych
1

b) Węzłów ciepłowniczych niskoparametrowych
c) instalacji C.O. lokali mieszkalnych,
d) Kotłownie

2

36 szt.
123 szt.
4.147 lokali
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

2

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

3

Wymiana wyłącznika głównego w budynkach mieszkalnych

23 klatki
1 budynek
2 szt

ROBOTY WODNO–KANALIZACYJNE, GAZOWE

22

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

1.236 mb

5

Wymiana poziomej i pionowej instalacji wodociągowej wewnętrznej

1.148 mb

6

Wymiana zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej

7

Czyszczenie zewnętrznych ciągów instalacji kanalizacji deszczowej

8

Likwidacja przydomowych osadników kanalizacyjnych

Nasze Osiedle
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4. Plan remontowy i remontów bieżących HGSM na rok 2017
14. 12. 2016 r. Rada Nadzorcza na mocy Uchwały Nr 668/2016/26
zatwierdziła „Plan remontowy i remontów bieżących HGSM na rok 2017”
Lp

Lokalizacja

Zakres robót

Planowana
kwota brutto

Uwagi

ADMINISTRACJA AD1
1

Józefy Kantorówny 12, 14

2

Józefy Kantorówny 2, 4, 6

3

Józefy Kantorówny 11, 13

4

Strzelców
Bytomskich 21E

5
6

Strzelców
Bytomskich 21A, D
Strzelców
Bytomskich 23A

7

Józefa Grzegorzka 14A

8

Józefa Grzegorzka 18A

9

Ciesielska 11-13

10

Wiosny Ludów 63a

11

gen. Henryka Le Ronda 44

Remont dachu
Wykonanie dokumentacji dotyczącej
uporządkowania gospodarki ściekowej
Remont klatki schodowej z wymianą instalacji
elektrycznej
Remont klatki schodowej z wymianą
instalacji elektrycznej (po wymianie dźwigu
osobowego)
Wymiana dźwigów osobowych
Remont klatki schodowej z wymianą instalacji
elektrycznej
Remont klatki schodowej z wymianą instalacji
elektrycznej
Remont klatki schodowej z wymianą instalacji
elektrycznej
Docieplenie budynku z robotami
towarzyszącymi, wymiana zewnętrznej
instalacji deszczowej

250.000,00
8.500,00

RB

100.000,00

RB

135.000,00
275.000,00
95.000,00

RB

95.000,00

RB

95.000,00

RB

700.000,00

Wzmocnienie fundamentów

270.000,00

Wzmocnienie fundamentów

350.000,00
115.000,00

12

Przedwiośnie 8, 10

Remont klatek schodowych z wymianą
instalacji elektrycznej

13

gen. Henryka
Le Ronda 16D, E, F

Remont balkonów

100.000,00

14

Fryderyka Szopena 26A

Wymiana dźwigu osobowego

141.000,00

15

Wałowa 7, 8, 8A, 9

16

Morawy 46

17

Wandy 20

18

gen. Józefa Hallera 28A, B

Wykonanie dokumentacji dotyczącej
uporządkowania gospodarki ściekowej
Docieplenie ściany szczytowej wraz
z naprawą ścian
Remont klatki schodowej z wymianą instalacji
elektrycznej

9.500,00
70.000,00

I etap

I etap
RB

RB
RB

60.000,00

RB

Wykonanie wentylacji mechanicznej

65.000,00

RB

15.000,00

RB

19

Ratuszowa 3-5

Wykonanie dokumentacji na docieplenie
budynku

20

Bednarska 35c

Odwodnienie terenu

8.000,00

RB

21

ks. biskupa Herberta
Bednorza 16

Wykonanie dokumentacji na renowację
elewacji frontowej budynku z odtworzeniem
detali architektonicznych

18.000,00

RB

22

Osiedle ks. prof. Konstantego
Michalskiego

Wykonanie sieci wodociągowej

300.000,00

23

Fryderyka Szopena 26B

Wymiana dźwigu osobowego

140.000,00

24

Ciesielska 2,
Wiosny Ludów 19, 19A

Docieplenie budynków z wykonaniem
instalacji c.o. wraz z wymiennikiem

700.000,00

Nasze Osiedle
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Lp

Lokalizacja

Zakres robót

Planowana
kwota brutto

Uwagi

ADMINISTRACJA AD2

1

Barbary 5-9
Mikołowska 54

a) Docieplenie budynku wraz z robotami
towarzyszącymi,
b) remont klatek schodowych,
c) przebudowa linii energetycznej wraz
z opracowaniem dokumentacji

2

ks. Piotra
Ściegiennego 17,19

Remont klatek schodowych z remontem
schodów wejściowych

170.000,00

3

18. Sierpnia 12, 12A

Remont klatek schodowych

110.000,00

18. Sierpnia 3, 3A

Wymiana kanalizacji sanitarnej zewnętrznej(
przykanaliki) z wyprowadzeniem instalacji
wewnątrz budynku nad posadzkę w poziomie
piwnic

75.000,00

RB

18. Sierpnia 1, 1a

Wymiana kanalizacji sanitarnej zewnętrznej
(przykanaliki) z wyprowadzeniem instalacji
wewnątrz budynku nad posadzkę w poziomie
piwnic

65.000,00

RB

55.000,00

RB

95.000,00

RB

4

5

6
7
8
9

Wykonanie i montaż stolarki okiennej na
klatce schodowej i w pomieszczeniach
wspólnego użytkowania
Piotra
Remont pokrycia dachu, kominów Wymiana
Niedurnego 2, 2A, 4, 4A, 4B
rur i rynien
Wymiana okien na klatce schodowej oraz
Żelazna 22, 22A
strychu
Remont pokrycia dachu, kominów obróbek
Chromika 19
blacharskich
Piotra
Niedurnego 2, 2A, 4B, 6A, 8

3.400.000,00
500.000,00
132.000,00

25.000,00

Realizacja
2017/2018

RB

70.000,00

RB

10

Cicha 16

Remont klatki schodowej

75.000,00

RB

11

Cicha 13

Remont klatki schodowej

75.000,00

RB

12

Karola 1

Remont klatki schodowej

38.000,00

RB

ADMINISTRACJA AD3
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1

Odrowążów 2, 4, 6

2

Odrowążów 3

Wykonanie i montaż stolarki okiennej na
klatce schodowej i w pomieszczeniach
wspólnego użytkowania

65.000,00

RB

Remont kominów

30.000,00

RB

35.000,00

RB

25.000,00

RB

16.000,00
10.000,00

RB

Remont instalacji odgromowej i podłogi
strychu
Remont kominów, wymiana podmurówki
przy wejściu do budynku
a) Remont kominów,
b) remont balkonów oraz spoinowanie
elewacji

3

Leśnego Potoku 67

4

Garbarska1

5

Antoniego Czechowa 15

6

Św. Anny 11

Remont kominów

25.000,00

RB

7

Rymarska 3

Remont kominów

30.000,00

RB

8

Janowska 9

Remont kominów

30.000,00

RB

9

Giszowiecka 8

Remont kominów

26.000,00

RB
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Lp

Lokalizacja

Zakres robót

ks. Alojzego Ficka 7

malowanie klatki z remontem instalacji
elektrycznej
a) Remont klatki,
b) remont kominów
Remont klatki

13

ks. Alojzego Ficka 8

14

Uwagi

55.000,00

RB

85.000,00
25.000,00

RB

85.000,00

RB

Remont klatki

85.000,00

RB

ks. Alojzego Ficka 9

Remont klatki

85.000,00

RB

Krakowska 81

a) Remont balkonu nad wejściem do klatki
schodowej,
b) malowanie klatki z wymianą instalacji
elektrycznej

10.000,00
60.000,00

RB

10

Lwowska 30B

11

ks. Alojzego Ficka 6

12

15

Planowana
kwota brutto

Razem Plan remontowy i remontów bieżących HGSM

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.

HGSM wykorzystywała program firmy IZIS – gospodarka magazynowa.
Sprawozdanie finansowe dotyczące
Spółdzielni, jako osoby prawnej i podatnika podatku dochodowego od osób
prawnych oraz podatnika podatku od
towarów i usług, sporządzone jest na
podstawie danych wynikających z ksiąg
rachunkowych oraz z uwzględnieniem

Tabela 5. Wyniki na pozostałej działalności za 2016 r.
Wyszczególnienie

2016 r.
w zł

Lokale użytkowe
i najem części wspólnych

330.536,65

Sprzedaż usług, materiałów, towarów

210.151,17

Działalność
kulturalno-oświatowa

- 93.517,59

Pozostała
działalność operacyjna

5.925.323,31

Operacje finansowe

-1.152.505,74

Zdarzenia nadzwyczajne
Podatek dochodowy
Na dzień 31. 12. 2016 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.

0,00
- 224.514,00
wytycznych Komitetu Standardów Rachunkowości. Otwarcie i zamknięcie
ksiąg następuje odpowiednio na dzień
rozpoczynający i kończący rok obrotowy, który w Spółdzielni jest rokiem kalendarzowym. Księgi rachunkowe za
2016 rok otwarto bilansem otwarcia na
dzień 01. 01. 2016 r. i zakończono bilansem zamknięcia na dzień 31. 12. 2016 r.

9.682.000,00

Działania HGSM w aspekcie finansowym realizowane były w oparciu
o opracowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą „Plan
gospodarczo-finansowy na rok 2016”.
Nowelizacja Ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych nałożyła na
Spółdzielnię obowiązek rozliczania
przychodów i kosztów w podziale na
poszczególne nieruchomości, a podstawą wyliczania opłaty dla mieszkańców stają się planowane dla poszczególnych nieruchomości koszty.
Spółdzielnia w roku 2016 uzyskała
na gospodarce zasobami mieszkaniowymi łączny wynik stanowiący
nadwyżkę kosztów nad przychodami na poziomie 1.180.506,75 zł,
w tym nadwyżka kosztów nad przychodami 1.573.732,21 zł, a nadwyżka przychodów nad kosztami
393.225,46 złotych.
Na eksploatacji podstawowej łączny wynik stanowi nadwyżkę kosztów nad przychodami o wartości
974.812,23 zł, w tym nadwyżka
kosztów
nad
przychodami
1.086.041,57 zł, a nadwyżka przychodów
nad
kosztami
111.229,34 złotych. Media i świadczenia regulowane za pośrednictwem Spółdzielni to łącznie nadwyżka kosztów nad przychodami o wartości 205.694,52 zł, w tym nadwyżka kosztów nad przychodami
487.690,64 zł, a nadwyżka przychodów nad kosztami 281.996,12 zł.

Nasze Osiedle

25

nr 1 /maj 2017

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU HUTNICZO-GÓRNICZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZA ROK 2016
Skumulowany wynik na eksploatacji podstawowej wynosi „minus”
3.471.633,28 zł, z czego nadwyżka
kosztów nad przychodami zamyka

ców zasobów HGSM oraz kosztów
wydawania gazetki spółdzielczej.
Dodatni wynik na pozostałej działalności operacyjnej jest efektem,

Plac Wyzwolenia 15

kości 14.819,61 zł, na renowację stolarki okiennej na klatkach
schodowych i pomieszczeniach
wspólnego użytkowania w budynkach mieszkalnych Osiedla Nikiszowiec,
c) dotację z Urzędu Miasta na likwidację niskiej emisji w wysokości
200.000,00 zł,
d) premie
termomodernizacyjne (BGK) w wysokości
158.739,86 zł,
e) dochody z tytułu pozyskania
i sprzedaży świadectw efektywności energetycznej 513.834,69 złotych.
Łączna wartość pozyskanych
środków zewnętrznych w roku
2016 wyniosła 1.380.134,09 zł.
Wynik na działalności finansowej
wykazuje wartość ujemną z uwagi
na obciążenie kosztami kredytów za-

Tabela 6. Koszty HGSM w układzie rodzajowym w roku 2016

Plan za 2016 r.
w tys. zł

Wykonanie za 2016 r.
w tys. zł

441,0

378,8

10.690,0

9.625,2

Usługi obce

3.931,0

3.766,2

Podatki i opłaty

2.483,0

2.408,7

Wynagrodzenia

4.126,0

4.034,9

943,0

848,1

82,0

86,6

404,0

390,6

9.405,0

9.409,1

32.505,0

30.948,2

Rodzaj kosztów
Zużycie materiałów
Energia (media)

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

Razem:
się kwotą 3.754.627,49 zł, natomiast
nadwyżka przychodów nad kosztami 282.994,21 złotych.
W okresie sprawozdawczym roku
2016 Spółdzielnia uzyskała wyniki
na pozostałej działalności, który obrazuje tabela 4.
Strata na działalności kulturalno-oświatowej jest efektem ponoszenia kosztów utrzymania działalności
kulturalno-oświatowej dla mieszkań-
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m.in. uzyskanych przychodów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych
na zasadach prawa odrębnej własności w drodze przetargu.
Spółdzielnia w roku 2016 uzyskała:
a) odszkodowanie z Miasta Katowice w wysokości 492.739,93 zł,
z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych,
b) dotację z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w wyso-

ciąganych na kompleksowe roboty
remontowo-dociepleniowe.
Wynik uzyskany z całości działalności Spółdzielni stanowi wynik
brutto Spółdzielni i za rok 2016 wynosi 4.039.481,05 zł.
Dochód (w rozumieniu ustawy
o podatku dochodowym od osób
prawnych) uzyskany przez Spółdzielnie mieszkaniowe z działalności innej niż gospodarka zasobami
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mieszkaniowymi podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym,
którego stawka wynosiła 19%.

nosi 4.995.473,80 zł i prezentowany
jest w bilansie w pozycji „Zysk netto” a o sposobie jego rozliczenia po-

 Lokale użytkowe i najem części
wspólnych: 179.899,79 zł
 Sprzedaż usług: 234.593,82 zł

Tabela 7 Kredyty termomodernizacyjne w 2016
Lp.

Lokalizacja

Kwota zaciągniętego kredytu w zł

Kredyty PKO – sfinansowanie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
1

Lipowa 5- 7

30.000,01

2

Lipowa 1-3

29.999,99

3

11. Listopada 9

1.776.734,00

Razem kredyty pobrane w 2015 r.
Stąd wynik brutto uzyskany z całokształtu działalności Spółdzielni po
wyłączeniu wyniku z gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz po
opodatkowaniu stanowi wynik finansowy netto, który za 2016 r. wy-

1.836.734,00

stanowi Walne Zgromadzenie Członków HGSM.
W porównywalnym okresie w roku 2015 Spółdzielnia osiągnęła na
pozostałej działalności Spółdzielni
następujący wynik:

 Działalność Kulturalno-Oświatowa: -111.180,37 zł
 Pozostała działalność
operacyjna: 5.388.670,08 zł
 Operacje finansowe:
-839.189,49 zł

Tabela 8. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
Lp.

Lokalizacja

Kredyty
i pożyczki

Zobowiązania na dzień
31. 12. 2016 r.

Pożyczki WFOŚiGW
1

Gabriela Narutowicza 3-7A

1.076 151,00

322.839,00

Kredyty PKO
1

18. Sierpnia 1-1A

881 689,13

774 915,22

2

18. Sierpnia 2-6A

1.041 483,84

562 326,19

3

18. Sierpnia 5-5A

953 348,52

821 835,47

4

18. Sierpnia 7-7A

945 652,52

814 940,41

5

18. Sierpnia 8-12A

3.219 542,20

2 291 398,37

6

Bednarska 35A-C

755 619,14

667 757,87

7

Błękitna 10

550 719,31

491 384,31

8

Błękitna 12

512 897,04

456 995,24

9

Błękitna 6

483 504,59

429 267,32

10

Błękitna 8

445 461,05

342 102,94

11

Bronisławy 17A-B

423 555,26

379 006,14

12

Dobra 10

419 775,47

373 109,56

13

Dobra 12

410 000,00

364 744,78
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Lp.

28

Lokalizacja

Kredyty
i pożyczki

Zobowiązania na dzień
31. 12. 2016 r.

14

Dobra 14

399 863,31

355 058,58

15

Dobra 15

370 059,26

281 816,02

16

Dobra 17

277 278,12

211 507,91

17

Dobra 8

446 460,76

399 275,99

18

Grodowa 26A-D

2.039 584,08

1 803 228,95

19

Grodowa 30A-C

163 371,64

143 338,69

20

Józefa Grzegorzka 14A-D

1865 537,85

1 648 512,27

21

Józefa Grzegorzka 18A-D

2.009 003,54

1 801 526,38

22

gen. Józefa Hallera 30E-H

1.112 205,99

985 198,17

23

gen. Józefa Hallera 64A-B

631 358,86

437 057,98

24

Jasna 17

296 334,81

222 703,61

25

Jasna 19

283 532,76

213 801,44

26

Janusza Korczaka 29-31

616 386,42

437 225,26

27

Janusza Korczaka 33-35

611 742,53

434 180,34

28

Janusza Korczaka 40-44

808 855,43

573 991,41

29

gen. Henryka Le Ronda 16D-F

209 088,06

186 954,33

30

Gustawa Morcinka 3,3A

366 665,25

322 849,24

31

Gabriela Narutowicza 9-9A

915 016,07

808 519,07

32

Przedwiośnie 2,4,6

1.031 079,75

778 214,77

33

Przedwiośnie 8,10

746 044,82

563 788,77

34

Przedwiośnie 8a,10A

787 983,47

614 518,25

35

Ratuszowa 1

200 000,00

178 367,13

36

Strzelców Bytomskich 21A-C

3.499 884,27

3 128 329,39

37

Strzelców Bytomskich 23A-C

1.248 759,10

996 831,24

38

Fryderyka Szopena 26A-B

1.567 221,37

1 408 911,17

39

Fryderyka Szopena 28A-B

676 436,40

596 377,99

40

Widok 10

368 704,51

303 642,87

41

Widok 10A

398 437,13

335 933,81

42

Widok 12

413 862,50

307 433,20

43

Widok 14

368 032,68

280 570,37

44

Widok 16

361 426,89

272 359,85

45

Widok 27

579 439,32

517 852,70
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Lp.

Kredyty
i pożyczki

Lokalizacja

Zobowiązania na dzień
31. 12. 2016 r.

46

Widok 29

405 908,07

301 337,41

47

Widok 31

411 121,04

305 418,83

48

Widok 35

541 795,60

483 753,05

49

Widok 37

508 751,62

452 554,89

50

18. Sierpnia 3A

475 080,30

395 207,98

51

Ludwika Zamenhofa 22-26

849 825,07

763 379,73

52

Lipowa 1-3

624 931,29

548 166,45

53

Lipowa 5-7

633 805,36

559 590,68

54

11. Listopada 9

2.100 734,00

2 080 536,30

Razem kredyty:

43.264 857,37

36 209 606,29

Łącznie pożyczki i kredyty:

44.341 008,37

36 532 445,29

 Zdarzenia nadzwyczajne: 0,00 zł
 Podatek dochodowy:
-238.419,00 zł
i uzyskała, w tym też roku wynik finansowy
netto
o
wartości
4.614.374,83 złotych.
Przyjęte w planie gospodarczym
na rok 2016 stawki opłaty eksploatacyjnej i funduszu remontowego
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 5 przedstawiono planowane i wykonane koszty rodzajowe
Spółdzielni w roku 2016.
Poziom kosztów rodzajowych
ukształtował się na poziomie 95,2 %
wartości planowanych. W 2016 r.
Spółdzielnia zaciągnęła zobowiąza-

ul. ks. Piotra Ściegiennego 21

nia w postaci kredytów bankowych
w PKO BP SA w kwocie
1.836.734,00 zł na sfinansowanie
kosztów termomodernizacji.
Kredyty (zgodnie z zawartymi
w 2016 r. umowami) zostały udzielone na 20 lat, prowizja wyniosła 1%
kredytu a oprocentowanie zmienne,
oparte o stawkę WIBOR 3M, zamyka
się w przedział 3,17-4,53 %.
Nieruchomości, na które w roku
2016 zaciągnięto kredyty wyszczególniono w Tabeli 7 - str. 27.

Zobowiązania z tytułu kredytów
i pożyczek zaciągnięte do końca roku
2016 wyceniono na dzień bilansowy
w wysokości skorygowanej ceny nabycia, zgodnie z „Ustawą o rachunkowości” oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.
Wartość tych zobowiązań przedstawiamy w Tabeli 7. Podsumowując, na koniec 2016 r. Spółdzielnia
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posiadała zobowiązania z tytułu kredytów bankowych i pożyczek
w łącznej kwocie 36.532.445,29 zł,
w tym :
− pożyczki z WFOŚiGW
– 322.839,00 zł
− kredyty bankowe w PKO BP
– 36.209.606,29 zł

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 konse-

ul. Świętej Anny
Fundusze własne Spółdzielni
stan na 31. 12. 2016 r.
1. Fundusz udziałowy:
77.300,00 zł
2. Fundusz zasobów mieszkaniowych: 20.517.200,05 zł
3. Fundusz zasobowy:
3.325.150,75 zł
4. Fundusz wkładów budowlanych:
7.015.255,91 zł
5. Fundusz wkładów mieszkaniowych: 256.182,70 zł
Razem: 31.191.089,41 zł
W wykresie nr. 8 - str. 36 - przedstawiamy, jak kształtowała się łączna
wartość ww. funduszy w latach
2013-2016.
Obniżenie wielkości funduszy
na przestrzeni lat 2013 – 2016 wynika z ustanawiania i przenoszenia prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych na rzecz osób
uprawnionych, zgodnie z postanowieniami ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych i Statutu
Spółdzielni.
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kwencji zagrożony może być wysoki współczynnik ściągalności
opłat czynszowych.
Podejmowane jednak czynności
windykacyjne oraz posiadane
przez Spółdzielnię środki finansowe wraz z działaniami w obszarze
pozostałej działalności gospodarczej, pozwolą na utrzymanie płynności finansowej.
Przewiduje się, że w najbliższych latach mimo występujących
zagrożeń, sytuacja finansowa Spółdzielni będzie stabilna, zachowana
będzie pełna płynność finansowa
a współczynnik ściągalności opłat
nie ulegnie 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 2016 nie
wystąpiło
wyodrębnienie
się
wspólnot.
Podkreślić należy, że powstawanie wspólnot nie wpływa na wielkość i wartość zasobów będących
własnością 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 dalszym ciągu realizowane są
roboty budowlane związane ze zmianą przeznaczenia budynku mieszkalnego przy ul. Gliwicka 63.
Niniejsze sprawozdanie dotyczące
roku 2016 przedstawia najistotniejsze
kwestie z działalności Spółdzielni,
które wraz z uchwałami organów, stanowią podstawę jej funkcjonowania.
Prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej Spółdzielni, realizowanie planów gospodarczych, rygorystyczne egzekwowanie należności
Spółdzielni ma znaczący wpływ na
dobrą kondycję finansową Spółdzielni, co zapewnia członkom HGSM
bezpieczeństwo
zamieszkiwania
w jej zasobach.
Wszystkie przytoczone w sprawozdaniu dane i dokumenty znajdują się w siedzibie Spółdzielni i odpowiednie organy oraz uprawnione
osoby mogą dokonać ich analizy.
Katowice 31.03.2017r.

Układ, numeracja wykresów, tabel, wytłuszczenia, opracowanie graficzne – redakcja „NO”
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Coraz ładniej!!!

ul. Błękitna 10

ul. Piotra Niedurnego 4, 4A, 4B – wjazd

ul. Odrowążów 14

ul. Antoniego Czechowa 10

ul. Strzelców Bytomskich 21E
– nowa winda

ul. Antoniego Czechowa 12

ul. Fryderyka Szopena 26
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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, na które składa się wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku
oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
Zarząd Jednostki jest odpowiedzialny za prawidłowość ksiąg rachunkowych, sporządzenie i rzetelną prezentację tego sprawozdania finansowego oraz sporządzenie sprawozdania z działalności zgodnie z ustawą z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) („ustawa o rachunkowości”), wydanymi na jej
podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. Zarząd Jednostki jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną, aby sporządzane sprawozdania finansowe były wolne od nieprawidłowości powstałych wskutek celowych działań lub błędów. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, zarząd Jednostki oraz członkowie rady nadzorczej Jednos tki są zobowiązani do zapewnienia, aby
sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.
Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno, przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami
ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
 rozdziału 7 ustawy z o rachunkowości,
 krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce,
Regulacje te nakładają na nas obowiązek postępowania zgodnego z zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie finansowe i księgi rachunkowe stanowiące podstawę jego sporządzenia są wolne od istotnych nieprawidłowości.
Badanie polega na przeprowadzeniu procedur mających na celu uzyskanie dowodów badania dotyczących kwot
i informacji ujawnionych w sprawozdaniu finansowym. Wybór procedur badania zależy od naszego osądu, w tym
oceny ryzyka wystąpienia istotnych nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym na skutek celowych działań
lub błędów. Przeprowadzając ocenę tego ryzyka bierzemy pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem oraz rzetelną prezentacją sprawozdania finansowego w celu zaplanowania stosownych do okoliczności
procedur badania, nie zaś w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności działania kontroli wewnętrznej w Jednostce. Badanie obejmuje również ocenę odpowiedniości stosowanej polityki rachunkowości, zasadności szacunków
dokonanych przez kierownika jednostki oraz ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.
Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii.
Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje sprawozdania z działalności. Jednakże naszym
obowiązkiem było, w związku z przeprowadzonym badaniem sprawozdania finansowego, zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności i wskazanie czy informacje w nim zawarte uwzględniają postanowienia art. 49
ustawy o rachunkowości i czy są one zgodne z informacjami zawartymi w załączonym sprawozdaniu finansowym. Naszym obowiązkiem było także złożenie oświadczenia, czy w świetle naszej wiedzy o Jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności
istotne zniekształcenia.
Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe:
przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Jednostki na dzień 31 grudnia 2016 roku, jak
też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
zostało sporządzone, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, oraz
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa i postanowieniami statutu Jednostki.
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SPRAWOZDANIE z działalności Stałej Komisji Statutowej HGSM
za okres 02. 01. 2016 r. do 31. 12. 2016 r.

Działająca w roku 2016 Stała Komisja Statutowa została powołana Uchwałą Zebrania Przedstawicieli Członków Nr 13/ZPCz/2004 z dnia 23. 06. 2004 r., Zmiana
składu Komisji nastąpiła na mocy Uchwał Walnego Zgromadzenia Członków HGSM Nr 10/2010 z dnia
10. 06. 2010 r. oraz Nr 12/2012 z dnia 24. 05. 2012 r.
W roku sprawozdawczym w okresie od stycznia do
lipca 2016 r. Stała Komisja Statutowa pracowała w następującym składzie:
- Damian Chmura – Przewodniczący,
- Ewa Cichońska – Sekretarz,
- Stanisław Nowak – Członek,
- Henryka Wawrosz – Członek,
- Grzegorz Niedźwiedzki – Członek.
W związku z zrzeczeniem się mandatu, przez Członka
Stałej Komisji Statutowej Pani Henryki Wawrosz, od
września 2016 r. Stała Komisja Statutowa pracowała
w następującym składzie:
- Damian Chmura – Przewodniczący,
- Ewa Cichońska – Sekretarz,
- Stanisław Nowak – Członek,
- Grzegorz Niedźwiedzki – Członek.
Z ramienia Zarządu HGSM w pracach Komisji brał
udział Prezes Zarządu Adam Bomba, z ramienia Rady
Nadzorczej HGSM – pełniący funkcję Przewodniczącego
Stałej Komisji Statutowej Damian Chmura. Obsługę
prawną w roku sprawozdawczym zapewniał radca prawny Maciej Krzyżaniak z Kancelarii Prawnej „Paragraf”.
Złożony przez Panią Henrykę Wawrosz mandat członka Stałej Komisji Statutowej zostanie złożony na Walne
Zgromadzenie Członków HGSM w roku 2017 w celu
przeprowadzenia wyborów uzupełniających
Posiedzenia Stałej Komisji Statutowej HGSM odbywały
się zgodnie z zapisami § 50 Statutu HGSM.

Celem odbytych posiedzeń było zapoznanie się
z obowiązującymi w Spółdzielni aktami prawnymi, tj.
Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach
mieszkaniowych, Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.
o własności lokali oraz dokonanie analizy obowiązującego w HGSM Statutu, jak również zapoznanie się z kierowanymi przez członków Spółdzielni wnioskami i opiniami w sprawie wprowadzenia w zapisach Statutu
HGSM zmian.
Stała Komisja Statutowa dokonała analizy złożonego
przez członka HGSM Pana Tadeusza Chalecki, zam. Katowice, ul. Jana Mikusińskiego (...), wniosku w sprawie
rozpatrzenia zmian Statutu w zakresie wydłużenia terminu, o którym mowa w § 21 ust 8, tj. zawiadomienia członków HGSM o terminie Walnego Zgromadzenia, członkowie Stałej Komisji Statutowej stwierdzili, iż przedmiotowy wniosek nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ
obecne brzmienie § 21 Statutu HGSM w zakresie terminu
powiadamiania członków o Walnym Zgromadzeniu spełnia wymogi formalno-organizacyjne. W szczególności
termin zwoływania Walnego Zgromadzenia Członków
HGSM jest zgodny z zapisami ustawy o Spółdzielniach
mieszkaniowych oraz gwarantuje sprawność organizacyjną, przy czym nie narusza prawa członka do skorzystania z uprawnień, o których mowa w § 22 Statutu Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Ponadto Komisja z uwagi na fakt, iż w roku sprawozdawczym nie były dokonywane istotne zmiany w aktach
prawnych na mocy, których Spółdzielnia prowadzi działalność, postanowiła, iż Statut HGSM nie wymaga dokonania i wprowadzenia zmian.
Powyższe sprawozdanie Stałej Komisji Statutowej zostało zatwierdzone na posiedzeniu Komisji w dniu
5. 12. 2016 r.

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ciąg dalszy
Zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, stwierdzamy, że informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności uwzględniają postanowienia art. 49 ustawy o rachunkowości i są zgodne z informacjami zawartymi
w załączonym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, w świetle wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej
podczas badania sprawozdania finansowego, oświadczamy, iż nie stwierdziliśmy zniekształceń w sprawozdaniu z działalności.
Stanisław Bazan
Biegły rewident nr 145
Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3859
Katowice, dnia 18 kwietnia 2017 roku

Liczący 3 strony dokument dla potrzeb druku scalono – redakcja „NO”
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Filia Klubu Osiedlowego „Siódemka”
zaprasza

Od

ubiegłego roku HGSM realizuje zadania społeczno-kulturalne w oparciu o Filię Klubu
„Siódemka” przy ul. Roździeńskiej w Szopienicach.
W zajęciach tam organizowanych uczestniczą dzieci,
młodzież oraz seniorzy.

Dzień Babci i Dziadka oraz Dzień Kobiet. Na zdjęciach
migawki z tego co się działo.
Obecnie Klub przygotowuje się do organizacji Euro-

Co robimy?
Dla dzieci i młodzieży Klub ma przygotowany bogaty
program, na który składają się zajęcia tematyczne, realizowane sukcesywnie w ciągu roku. I tak odbywają się
warsztaty plastyczne, florystyczne czy kulinarne. W ich
trakcie uczestnicy wykonują np. pisanki, świąteczne palmy, origami, wypieki itp. Odbywają się również spotka-

nia edukacyjne pod nazwą „Laboratorium Chemiczne”.
Z okazji różnych ważnych uroczystości organizowane są
przedstawienia. Ich głównymi aktorami są oczywiście
uczestnicy zajęć. Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy odbyło się przedstawienie jasełkowe, w którym
uczestniczyło prawie trzydziestu seniorów, obchodzono
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pejskiego Dnia Sąsiada (koniec maja) oraz Dnia Dziecka.
Informacje o wszelkich bieżących klubowych przedsięwzięciach znajdziesz na afiszach.
Lato w mieście
Już teraz informujemy, że tradycyjnie – a jest tak od
wielu, wielu lat – podczas wakacji dla dzieci pozostających w domowych pieleszach prowadzona będzie akcja
„Lato w mieście”. Szczegóły w klubie oraz na afiszach, jakie pojawią się na początku kanikuły.
Filia Klubu „Siódemka”
Szopienice, ul. Roździeńska 24/3.
Czwartki i piątki od 1700 – 1900
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Z myślą
o parkingu

LEGENDA
GRANICE DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH
NOWOWYDZIELONA DZIAŁKA W RAMACH DZIAŁKI NR 60/27,
KTÓRA POZOSTAJE W DYSPOZYCJI MIASTA KATOWICE
NOWOWYDZIELONA DZIAŁKA W RAMACH DZIAŁKI NR 60/13,
KTÓRA POZOSTAJE W DYSPOZYCJI HUTNICZO-GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

P

odział działki ewidencyjnej
nr 60/13, karta mapy 88, obręb
Dzielnica Ligota, rejon ulicy Gdańskiej, której współużytkownikiem
wieczystym jest Hutniczo-Górnicza
Spółdzielnia Mieszkaniowa.
Uzyskana w wyniku podziału geodezyjnego, część działki zostanie
przeznaczona na zamianę z powstałą na skutek podziału działką ewidencyjną nr 60/27, karta mapy 88,
obręb Dzielnica Ligota, rejon ulicy
Gdańskiej, której właścicielem jest
Miasto Katowice.
Celem zamiany jest efektywniejsze wykorzystanie przestrzeni i tym samym umożliwienie
stworzenia dodatkowych miejsc
postojowych.

Nie daj się oszukać „na wnuczka”
Mimo licznych publikacji i apeli zamieszczanych
we wszelkich możliwych mediach nie brakuje
osób ulegających sugestiom naciągaczy żerujących
na rodzinnych koneksjach.
W szczególności ofiarami są osoby starsze, ponieważ oszuści wykorzystują łatwowierność, ufność i dobroć seniorów.
Oszuści działający metodą „na wnuczka” wprowadzają swoje ofiary w błąd, podając się za członka rodziny
– wnuczka, bratanka lub inną osobę. Coraz częściej oszuści podają się za – policjantów, prokuratorów. Telefonują, by poinformować o rzekomym wypadku, zatrzymaniu

kogoś z rodziny, oferując pomoc w „załatwieniu sprawy” pod warunkiem przekazania pieniędzy wyznaczonej osobie lub przelania ich na wskazany numer konta
Policja apeluje: Nie przekazujcie Państwo swoich
pieniędzy nikomu, bez dokładnego upewnienia
się, że naprawdę chodzi o bliską osobę. Zawsze
warto wcześniej skontaktować się z kimkolwiek
z rodziny. Nie wpuszczajmy podejrzanych, dopiero co
poznanych osób do mieszkań – szczególnie, gdy jesteśmy sami. Wszelkie budzące niepokój sytuacje prosimy
zgłaszać policji na numer 997 lub 112.

Pamiętaj o dodatku mieszkaniowym
Ustawa z 21 czerwca 2001 r. (Dz.U.
nr 71 poz. 734 z póź. zm.) w art. 31
ust. 1 określa dochód, dający podstawę do przyznania dodatku mieszkaniowego. Za podstawę przyjmuje
się kwotę najniższej emerytury,
która od 1. 03. br. wynosi 1000,00
zł. Dodatek przysługuje osobom, których średni miesięczny DOCHÓD
BRUTTO (z podatkiem) na jednego
członka gospodarstwa domowego
w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie świadczenia nie przekracza:
- w gospodarstwie jednoosobowym 175% najniższej emerytury, tj.
1.750,00 zł,
- w gospodarstwie wieloosobowym 125% kwoty najniższej emerytury, czyli 1250,00 zł.

Kwota brutto to kwota bez
składki:
- emerytalnej, rentowej,
chorobowej.
Dodatek przyznawany jest na normatywną powierzchnię mieszkaniową, a do dochodu gospodarstwa domowego wlicza się, dochody brutto
wszystkich zamieszkałych w danym
gospodarstwie.
Do dochodu nie wlicza się
m.in. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania,
zasiłków oraz dodatków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych
i jednorazowych świadczeń pie-

niężnych i świadczeń w naturze
z pomocy społecznej, dodatku
mieszkaniowego.
Szczegółowe informacje o wszelkich kryteriach przyznawania tej
i wielu innych pomocy zainteresowani uzyskają:
Mysłowiczanie w UM przy
ul. Powstańców 1, a Katowiczanie we właściwym dla miejsca zamieszkania Terenowym Punkcie
Pomocy Społecznej. Wykaz TPPS
w osiedlowych Administracjach.
PAMIĘTAJMY: dodatek przyznawany jest od 1. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożyliśmy wniosek, tj. jeżeli wniosek
złożymy np. do końca maja, to po jego pozytywnym rozpatrzeniu przyznane świadczenie otrzymamy
od 1 czerwca.
pes

Nasze Osiedle
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU HUTNICZO-GÓRNICZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZA ROK 2016  tekst od str. 7
Wykres nr 5. Liczba osób zgłaszających się
w ramach skarg i wniosków
w latach 2013-2016
w rozbiciu na poszczególne lata
 czytaj - str.12

Wykresrok2013
nr 6. Zatrudnienie
w latachrok2015
2013-2016
rok2014
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 czytaj - str. 11
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Wykres nr 7. Stan zatrudnienia w HGSM
w rozbiciu na poszczeglne lata 2013-2016
 czytaj - str.12
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Wykres nr 8. Fundusze własne Spółdzielni
w latach 2013-2016 – w tysiącach zł
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