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MATERIAŁY WYŁOŻONO 

Walne, wybory, remonty

Na podstawie § 78 ust. 4 Sta-
tutu Hutniczo-Górniczej 

Spółdzielni Mieszkaniowej, Zarząd 
HGSM zawiadamia, że roczne Spra-
wozdanie z działalności Spółdzielni, 
łącznie ze sprawozdaniem finanso-
wym Spółdzielni i Sprawozdaniem 
biegłego rewidenta z badania rocz-

nego sprawozdania finansowego, 
Sprawozdaniem z działalności Rady 
Nadzorczej za rok 2018 i Sprawoz-
daniem z działalności Zarządu 
HGSM w roku 2018 oraz Projekty 
Uchwał objęte porządkiem obrad 
zebrania zostają wyłożone do wglą-
du członkom Spółdzielni od dnia 

30. 04. 2019 r. w siedzibie Spół-
dzielni, II piętro pokój nr 19 
(Zespół Organizacyjno-prawno-
-terenowy) w godz. od 900 do 
1330. Na podstawie § 21 ust. 9 Statu-
tu HGSM, członkowi przysługuje 
prawo do zapoznania się z ww. do-
kumentami. 

Za kilkanaście dni odbę-
dzie się Walne Zgroma-

dzenie Członków Hutniczo-Gór-
niczej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Walne jest najwyższą statutową 
władzą Spółdzielni.

Tegoroczne WZCz Zarząd HGSM zwo-
łał na 16. maja na godz. 1600. Miejscem 
obrad jest budynek Katowice Miasto 
Ogrodów – Instytucja Centrum Kul-
tury im. Krystyny Bochenek, Plac 
Sejmu Śląskiego 2 w Katowicach. Za-
wiadomienie o Walnym, z jego podstawą 
prawną zwołania i porządkiem obrad, do-
starczono już do spółdzielczych nieru-
chomości – my publikujemy je na str. 2.

W celu ułatwienia zaznajomienia 
się ze źródłowymi dokumentami  
znaczną ich część prezentujemy 
w bieżącym wydaniu. Komplet do-

kumentów liczący ponad 150 stron 
jest do dyspozycji zainteresowanych 
członków od 30 kwietnia br. 

Remonty – Hygeia
Materiały w „NO” ilustrujemy zdję-

ciami miejsc w kilku adresach przed 
i po remoncie, a w kilku innych wy-
łącznie wyremontowanych – są to 
zatrzymane w kadrze ułamki wyko-
nanych robót. Mamy wśród nich ar-
chitektoniczne perełki, jak np. odno-
wiony dom przy ul. Bednorza z pięk-
nie odrestaurowaną Hygeią – grecką 
boginią zdrowia. Oby wszystkie te 
realizacje, a także pozostałe zasoby, 
na długo oparły się dewastacjom.

Czas do urn
Kilka dni po Walnym czekają nas 

wybory do Parlamentu Europejskie-
go, a jesienią do Sejmu i Senatu. Jak 

zawsze zdecydowanie zachęcamy 
do oddania swojego głosu. Póki co 
zapraszamy na Walne Zgromadzenie 
i oczywiście do lektury „NO”

Mikołowska 54 

Mikołowska 54 



2 Nasze Osiedle

nr 1 /kwiecień 2019

WydaWca:.Hutniczo-Górnicza.Spółdzielnia.Mieszkaniowej.w.Katowicach..Nakład.-.6.000.egz..
Redakcja „Nasze.Osiedle”,.Redaktor.naczelny:.Piotr.Sowisło;.40-853.Katowice,.ul..Gliwicka.65,..
tel..32.606-17-00,..e-mail:.nasze.osiedle@poczta.fm..Skład i łamanie:.Spółka.Wydawnicza.„PiR”.s.c...
e-mail:.pirup@o2.pl;.Druk:.Drukarnia.„Kolumb”,..Chorzów..Numer.zamknięto.20.kwietnia.2019.r.

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

CENTRALA TELEFONICZNA  
32.606-17-00.

Fax..32.606-17-91

Siedziba Zarządu  
HGSM 

Katowice,.ul..Gliwicka.65
Biuro.Obsługi.Mieszkańca............32.606-17-81, 82
Zespół.ds..windykacji...................32.606-17-85, 86
Zespół.ds..członkowskich.............32.606-17-87, 88
Czynsze.........................................32.606-17-62, 63

Administracja 
AD1 „Szopienice”

Katowice,.Strzelców.Bytomskich.21
Kierownik.Administracji
Katarzyna.LISZKA.................................32.606-17-10
Obsługa.Mieszkańca.....................32.606-17-11, 12
Inspektor.nadzoru.-.Technik.budownictwa
...........................................................32.606-17-13

Administracja 
AD2 „Baildon”

Katowice,.Dąbrówki.4B
Kierownika.Administracji..
Magdalena.KLIMEK.............................32..606-17-20
Obsługa.Mieszkańca....................32.606-17-.21,.22
Inspektor.nadzoru.-.Technik.budownictwa
...........................................................32.606-17-23

Administracja 
AD3 „Nikiszowiec”

Katowice,.Pl..Wyzwolenia.4
Kierownik.Administracji..
Mariusz.ROGACKI................................32.606-17-30
Obsługa.Mieszkańca............................32.606-17-31
Inspektor.nadzoru.-.Technik.budownictwa
...........................................................32.606-17-32

Zespół 
ds. Remontów, 

Inwestycji i Nadzoru

Kierownik.Zespołu
Ryszard..PORADZISZ.......................... 32.606-17-70

Numery 
Alarmowe

Policja...................................................... 997, 112

Straż.Pożarna........................................... 998, 112

Pogotowie.Ratunkowe.............................. 999, 112

ZAPROSZENIE  
NA WALNE ZGROMADZENIE

16. 05. 2019 r.
PODSTAWA ZWOŁANIA ZEBRANIA

Na podstawie Art. 83 ust. 2 i ust. 6 Ustawy o Spółdzielniach 
mieszkaniowych z dnia 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 z siedzibą 

w Katowicach,
zwołuje na dzień 16. 05. 2019 r. na godz. 1600

Walne Zgromadzenie Członków Hutniczo-Górniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej.

Miejscem Walnego Zgromadzenia Członków HGSM będzie budynek Kato-
wice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek przy  
Placu Sejmu Śląskiego 2 w Katowicach.

Mandaty wydawane będą osobom uprawnionym, po okazaniu dokumentu 
tożsamości, od godziny 1500.

Porządek obrad
 Walnego Zgromadzenia Członków HGSM

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.

2. Wybór Prezydium zebrania.

3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i jej ukonstytuowanie się.

4. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał i jej ukonstytuowanie się.

5. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu porządku obrad.

6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

7. Podjęcie uchwały o przyjęciu Sprawozdania z działalności Rady Nadzor-
czej Spółdzielni za rok 2018.

8. Podjęcie uchwały o przyjęciu i zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego 
Spółdzielni sporządzonego na dzień 31. 12. 2018 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego Spółdzielni 
za rok 2018.

10. Podjęcie uchwały o przyjęciu Sprawozdania z działalności Zarządu 
HGSM w roku 2018.

11. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium poszczególnym członkom 
Zarządu HGSM.

12. Podjęcie uchwały o przyjęciu Sprawozdania z działalności Stałej Komisji 
Statutowej HGSM w roku 2018.

13. Podjęcie uchwały o przyjęciu informacji na temat przeprowadzonej Lu-
stracji pełnej HGSM za lata 2015, 2016, 2017.

14. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał oraz przyjęcie wniosków.

15. Zakończenie zebrania.

Zarząd HGSM

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

Tel..32..606-17-00.wew.4...
32..606-17-38
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
HUTNICZO-GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 

ZA ROK 2018
Szanowni członkowie Spółdzielni,

Rada Nadzorcza HGSM przedstawia sprawozdanie 
z działalności w roku 2018.

Podstawą prawną działalności Rady Nadzorczej były 
następujące akty prawne:
- Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15. 12. 

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

z późn. zm.,
- Statut Spółdzielni.

Rada Nadzorcza HGSM, stosownie do artykułu 44 Usta-
wy „Prawo Spółdzielcze” oraz § 27 Statutu HGSM, spra-
wowała w roku sprawozdawczym funkcje kontroli oraz 
nadzoru nad całokształtem działalności Spółdzielni.

W roku 2018 Rada Nadzorcza działała
w składzie:

- Damian Chmura – Przewodniczący RN,
- Jarosław Piwek – Zastępca Przewodniczącego RN,
- Andrzej Kowalik – Sekretarz RN,
- Wojciech Jasiński – członek,
- Magdalena Pacuła – członek,
- Tadeusz Moryl – członek,
- Piotr Szkuta – członek.

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

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

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

Praca Rady Nadzorczej przebiegała zgodnie z uchwa-
lonym ramowym Planem Pracy Rady na 2018 rok, posze-
rzanym i uzupełnianym o sprawy wpływające do Rady 
oraz wynikające z potrzeb bieżących.

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

W roku 2018 Rada Nadzorcza odbyła 14 posiedzeń, 
z czego 12 w sprawach ogólnych i 2 posiedzenia 
w sprawach członkowskich, w trakcie których podjęto 
31 uchwał oraz przyjęto zalecenia i wnioski dla Zarządu.

W ramach posiedzeń Rady Nadzorczej w sprawach 
członkowskich Rada rozpatrywała sprawy, wobec któ-
rych Zarząd wyczerpał działania proceduralne.

W sprawach członkowskich, w roku 2018 Rada 
Nadzorcza podjęła 4 uchwały, pozostałe 27 uchwał 
podjęte przez Radę Nadzorczą dotyczyły:
- spraw ekonomiczno-finansowych,
- gospodarki zasobami Spółdzielni,
- zatwierdzenia przepisów wewnętrznych HGSM,
- innych spraw organizacyjno-samorządowych.

Omawiane sprawy, podejmowane decyzje, zalecenia 
i wnioski protokołowane były w dwóch odrębnych pro-
tokolarzach – jeden dotyczy spraw ogólnych HGSM, dru-
gi spraw członkowskich. Rejestr uchwał jest wspólny 
i obejmuje wszystkie uchwały podjęte przez Radę Nad-
zorczą.

Priorytetowymi zagadnieniami w pracy Rady 
Nadzorczej w roku sprawozdawczym były:

 Sytuacja ekonomiczna Spółdzielni, a w szczególności 
bieżące monitorowanie działalności HGSM w zakre-
sie windykacji należności wraz z analizą osiąganych 
przez Spółdzielnię wyników finansowych oraz płyn-
ność finansowa, w tym wysokość zaciągniętych kredy-
tów i ich wykorzystanie,
 Realizacja Planu gospodarczo-finansowego, Planu re-

montowego i remontów bieżących HGSM,
 Działalność Spółdzielni,
 Lustracja pełna Spółdzielni za lata 2015, 2016, 2017

Rada Nadzorcza na bieżąco była informowana o ak-
tualnej sytuacji finansowej HGSM, o bieżącej działal-
ności Spółdzielni, a raz na kwartał dokonywała anali-
zy sytuacji ekonomiczno-finansowej na podstawie 
przedstawianych przez Zarząd informacji. Ponadto. 
analizie poddawane były kwartalne informacje o sta-
nie zadłużenia mieszkańców oraz efekty podejmowa-
nych czynności windykacyjnych należności czynszo-
wych wobec najemców lokali mieszkalnych i użyt-
kowych.
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W ramach funkcji nadzoru Rada Nadzorcza
w roku 2018 przeprowadziła oceny:

•  przygotowywanych przez Zarząd kwartalnych infor-
macji o wynikach ekonomiczno-finansowych Spół-
dzielni w odniesieniu do założeń planu oraz do wyni-
ków lat ubiegłych,

•  przygotowywanych przez Zarząd kwartalnych informa-
cji na temat działalności Spółdzielni w danym okresie,

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

•  realizacji Planu remontowego i remontów bieżących 
w zakresie rzeczowo-finansowym. W tym celu odbywa-
ne były wizje lokalne zasobów HGSM, w wyniku któ-
rych Rada stwierdziła, znaczne zaangażowanie robót 
remontowych budynków i zagospodarowanie wokół 
nich terenów. W części kontrolowanych budynków, 
z uwagi na brak środków finansowych, przeprowadza-
ne 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 i Rady Nadzorczej HGSM w ramach skarg 
i wniosków,

•  realizacji przez Zarząd uchwał i zaleceń Rady Nadzorczej,
•  zasad i prawidłowości wyboru ofert na roboty objęte 

zatwierdzonym przez Radę Planem,
•  skuteczności działań służb Spółdzielni w zakresie 

ściągalności opłat czynszowych za lokale mieszkalne 
i użytkowe,

•  przygotowania przez Zarząd Spółdzielni Walnego 
Zgromadzenia Członków HGSM.

•  realizacji uchwał i wniosków podjętych przez WZCz 
HGSM w dniu 24. 05. 2018 r.

W ramach działań kontrolnych Rada w roku 2018, 
przeprowadzała następujące kontrole:

•  w zakresie procedury przeprowadzenia przetargów 
oraz udzielenia zamówień na roboty budowlane przy-
gotowane do realizacji w danym roku;

•  w zakresie przebiegu prac remontowych objętych plana-
mi remontowymi na dany rok oraz dokumentacji, losowo 
wybranych obiektów, w których prowadzone były prace;

•  w zakresie windykacji należności;
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 ka-
dencji pracowały:
•  Komisje ds. kontroli prawidłowości wyboru ofert na 

wykonanie prac przedstawionych w planach gospo-
darczo-finansowych HGSM,
Celem prac Komisji było przeprowadzanie kontroli 

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

czenia wybranych ofert na realizacje zadań przewi-
dzianych 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 wy-
branych 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.

Przeprowadzone w roku 2018, kontrole nie stwierdzi-
ły uchybień od przyjętych procedur w kontrolowanym 
zakresie.

Ponadto, w okresie swojej działalności Rada Nad-
zorcza poddała pod obrady:
 Zatwierdzenie „Planu pracy Rady Nadzorczej” na rok 

2019.
 Zatwierdzenie „Planu gospodarczo-finansowego” na 

rok 2019.
 Zatwierdzanie „Planu remontowego i remontów bie-

żących HGSM” na rok 2019.
 Przyjęcie realizacji Uchwał podjętych na Walnym 

Zgromadzeniu Członków HGSM 24. 05. 2018 r.
 Analizowanie skarg i wniosków zgłaszanych człon-

kom Zarządu w ramach poniedziałkowych wizyt oraz 
sposobów ich załatwiania.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
HUTNICZO-GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 

ZA ROK 2018
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 Akceptację wniosków Zarządu dotyczących wpisa-
nia w ciężar odpisów aktualizujących zadłużeń ciążą-
cych na lokalach mieszkalnych. Decyzje Rady, w tym 
zakresie dotyczyły wyłącznie zadłużenia nieściągalne-
go dotyczącego lokali mieszkalnych, których dotych-
czasowi mieszkańcy zmarli, a do Spółdzielni nie zgłosi-
ły się żadne osoby z ich rodzin w stosunku, do których 
spółdzielnia mogłaby wytoczyć postępowanie sądowe 
w celu wyegzekwowania należnych kwot.
 Kontrola wykonywania przez Zarząd uchwał i zale-

ceń Rady Nadzorczej.
 Kontrola bieżącej działalności Spółdzielni w okre-

sach 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 wska-
zanie lokali socjalnych,

•  realizacja zadań objętych planem remontowym i re-
montów bieżących,

•  pozyskiwania dotacji i premii termomodernizacyj-
nych – w 2018 roku wpłynęła do Spółdzielni kwota 
69.751,11 zł,

•  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 2018 roku wpłynę-
ła do Spółdzielni kwota 396.360,65 złotych.
Rada Nadzorcza zaznajamiana była również z wynika-

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

wnoszonych pod obrady Rady Nadzorczej dotyczyło 
spraw mających charakter jednostkowy, wymagający 
jednak zajęcia stanowiska przez Radę.

Dotyczyły one m.in. rozpatrywania pism, skarg, wnio-
sków i odwołań mieszkańców Spółdzielni.

Rada Nadzorcza, uwzględniając całokształt działalno-
ści Zarządu w roku 2018, a przede wszystkim osiągnięte 
wyniki gospodarczo-finansowe, potwierdzające prawi-
dłowość funkcjonowania naszej Spółdzielni, na podsta-

wie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta 
z badania rocznego Sprawozdania finansowego oraz 
własnej analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej Hutni-
czo-Górniczej Spółdzielni, stwierdziła, co następuje:
- występuje pełna płynność finansowa,
- ściągalność należności czynszowych za rok 2018 wy-

niosła 100% na co wpływ miały otrzymane odszko-
dowania z Urzędu Miasta Katowice oraz prowadzone 
przez Spółdzielnię czynności windykacyjne. Pomijając 
otrzymane odszkodowania, współczynnik ściągalności 
kształtował się na poziomie 98,7%,

- stan środków pieniężnych na koniec 2018 r. wyniósł 
7.224.212,90 złotych zwiększył się w stosunku do 
roku 2017 o 328.863,38 złotych. Stan środków pie-
niężnych zdeponowanych na rachunkach lokat termi-
nowych założonych na okres dłuższy niż 3 miesiące, 
wykazanych w bilansie w pozycji innych krótkotermi-
nowych aktywów finansowych wyniósł 2.820.849,19 
zł, notuje się spadek wartości o 1.952.215,16 złotych,

- wysokość zobowiązań krótkoterminowych oraz dłu-
goterminowych na koniec 2018 roku wyniosła 
43.161.099,11 zł, w stosunku do roku poprzedniego na-
stąpił spadek zobowiązań o 235.100,53 złotych. Zobo-
wiązania z tytułu dostaw i usług wykonanych w 2018 r., 
których termin płatności przypadał w 2019 r. zostały 
uregulowane. Spółdzielnia terminowo reguluje zobo-
wiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,

- wskaźnik płynności finansowej III stopnia wynosi 1,02,
- kondycja ekonomiczno-finansowa Spółdzielni jest stabilna.
Podsumowując przedstawione sprawozdanie Rada Nad-

zorcza pozytywnie ocenia całokształt działalności 
Spółdzielni w 2018 r., a tym samym pracę Zarządu.

Rada Nadzorcza
Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej

Układ, wytłuszczenia, opracowanie graficzne – redakcja „NO”
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I. ZAGADNIENIA ZARZĄDCZE
1. STRUKTURA ZASOBÓW 
MIESZKANIOWYCH HGSM

stan na 31. 12. 2018 r.
Własność i współwłasność 

Spółdzielni:
•  Budynki – 340

Własność Spółdzielni:
•  Lokale mieszkalne – 2.790
•  Powierzchnia użytkowa miesz-

kań – 128.558,96 m2

•  Powierzchnia nieruchomości 
gruntowych będących własno-
ścią Spółdzielni – 842 m2

•  Powierzchnia udziału Spółdziel-
ni w nieruchomościach grunto-
wych w wieczystym użytkowa-
niu – 252.061,79 m2

Lokale wyodrębnione:
•  Lokale mieszkalne – 2.787
•  Powierzchnia użytkowa miesz-

kań – 139.684,57 m2

•  Powierzchnia udziału odręb-
nych właścicieli w nieruchomo-
ściach gruntowych w wieczystym 
użytkowaniu – 168.674,21 m2

Ogółem Spółdzielnia 
zarządzała:

•  Budynki – 340
•  Lokale mieszkalne – 5.577
•  Powierzchnia użytkowa miesz-

kań – 268.243,53 m2

Dane dotyczące własności 
Spółdzielni w budynkach 

Wspólnot Mieszkaniowych
•  Lokale mieszkalne – 97
•  Powierzchnia użytkowa miesz-

kań – 5.482,40 m2

•  Powierzchnia udziału Spółdziel-
ni w nieruchomościach grunto-
wych w wieczystym użytkowa-
niu – 4.962,84 m2

Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia 
Mieszkaniowa zarządza budynkami, 
których wiek jest bardzo zróżnico-
wany. Najstarszy budynek został wy-
budowany w 1805 roku i mieści się 
przy ul. Leśnego Potoku 15, nato-
miast najnowsze budynki powstały 
w 1988 roku i położone są w Mysło-
wicach przy ul. Fryderyka Szope-
na 26, 28. Pozostałe budynki Spół-

dzielni wybudowane zostały w la-
tach 1850-1980. Budynki zarządzane 
przez Spółdzielnię zlokalizowane są 
w różnych dzielnicach Katowic oraz 
w Mysłowicach.

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

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

Spółdzielnia zarządza, na mocy 
uchwał podjętych przez Wspólnoty 

Sprawozdanie z DZIAŁALNOŚCI zARZąDU HUTNICZO-GÓRNICZEJ  
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ za ROK 2018

Siedziba Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Miesz-
kaniowej mieści się w Katowicach przy ulicy Gli-
wickiej 65
Skład organów HGSM w roku sprawozdawczym:

Zarząd:
- Adam Bomba – Prezes Zarządu,
- Waldemar Brzuchacz – Wiceprezes Zarządu,

Rada Nadzorcza:
- Damian Chmura – Przewodniczący RN,
- Jarosław Piwek – Zastępca Przewodniczącego RN,
- Andrzej Kowalik – Sekretarz RN,
- Wojciech Jasiński – członek,
- Magdalena Pacuła – członek,
- Tadeusz Moryl – członek,
- Piotr Szkuta – członek.

Podstawą prawną działalności Zarządu w roku 2018 
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,
- Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków HGSM,
- Uchwały Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni.

W oparciu o wymienione wyżej przepisy i uchwały or-
ganów Spółdzielni, Zarząd prowadził działalność oraz 

podejmował decyzje w celu rzetelnej, celowej i prawi-
dłowej gospodarki Spółdzielni.

Sprawozdanie obejmuje następujące zagadnienia:
I. Zarządcze:

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

3.1. Członkostwo.
3.2. Prawo.
3.3. Posiedzenia Zarządu.
3.4. Zatrudnienie.
3.5. Zagadnienia społeczne
3.6. Realizacja uchwał i wniosków przyjętych 

na Walnym Zgromadzeniu Członków HGSM 
w dniu 24. 05. 2018 r.

3.7. Budżet Obywatelski.
3.8 Budowa instalacji fotowoltaicznych.

II. Techniczne:
1. Realizacja Planu remontowego i remontów bieżą-

cych HGSM na rok 2018.
2. Plan remontowy i remontów bieżących HGSM na rok 

2019.
III. Ekonomiczne:

1. Sprawozdanie Finansowe.
2. Koszty w układzie rodzajowym.
3. Wykaz zobowiązań kredytowych.
4. Fundusze Spółdzielni.
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o powierzeniu Spółdzielni zarządza-
nia nieruchomością wspólną, dzie-
więcioma Wspólnotami:
1. Plac Nr 4,
2. Plac Nr 5,
3. Józefa Lompy 7,
4. Józefa Lompy 9,
5. Henryka Dąbrowskiego 17,
6. Henryka Dąbrowskiego 17B,
7. Henryka Dąbrowskiego 20,
8. Henryka Dąbrowskiego 20A,
9. Henryka Dąbrowskiego 20B,
2. EKSPLOATACJA ZASOBÓW HGSM

Spółdzielnia wykonywała czynno-
ści związane z zarządzaniem zasoba-
mi mieszkaniowymi przy pomocy 
trzech administracji:

Administracja Budynków 
„Szopienice” AD1

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

Funkcję Kierownika pełni Kata-
rzyna Liszka,

Administracja Budynków 
„Baildon” AD2

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

Funkcję Kierownika pełni Magda-
lena Klimek.

Administracja Budynków
„Wieczorek” AD3

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

Funkcję Kierownika pełni Ma-
riusz Rogacki.

Do najważniejszych obowiąz-
ków i uprawnień poszczególnych 
administracji w okresie sprawoz-
dawczym zaliczyć należy:
•  Prowadzenie z współwłaściciela-

mi i mieszkańcami budynków kon-
sultacji, w ramach których ustala-
ne są zakresy remontów danej nie-
ruchomości oraz naprawy bieżące.

•  Prowadzenie ksiąg meldunko-
wych oraz ich aktualizacja wraz 
z Urzędem Miasta, wypełnianie do-
kumentów umożliwiających zmia-
ny meldunkowe oraz przygoto-
wywanie wniosków o wszczęcie 
postępowania administracyjnego 
o wymeldowanie z urzędu.

•  Prowadzenie książek obiektów 
budowlanych, w tym kontrola 
i nadzór nad dokonywaniem wpi-
sów przez Inspektorów Nadzoru 

Budowlanego.
•  Prowadzenie ewidencji budyn-

ków, w których należy wykonać 
niezbędne przeglądy wynikające 
z Prawa Budowlanego i sprawo-
wanie nadzoru nad ich wykony-
waniem.

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

•  Nadzór nad stanem sanitarno-po-
rządkowym podległych zasobów 
mieszkaniowych oraz placów za-
baw.

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

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

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

•  Prowadzenie ewidencji i aktu-
alizacja dokumentacji związanej 
z gospodarką odpadami komunal-
nymi.

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

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

•  Samodzielne ustalanie harmono-
gramu przeglądów budynków wy-

nikających z art. 62 Prawa budow-
lanego (w tym rocznych i 5-let-
nich).

•  Prowadzenie rozmów z dłużnika-
mi.

•  Typowanie budynków do obję-
cia ich Planem remontowym oraz 

przygotowywanie harmonogra-
mów i realizacja ujętych w nich 
napraw bieżących i konserwacji.

•  Uczestniczenie w czynnościach 
eksmisyjnych.

•  Przeprowadzanie czynności doty-
czących realizacji Uchwały WZCz 
Nr 9/2016 z dnia 19. 05. 2016 r. 
w sprawie Budżetu obywatelskie-
go przeznaczonego na wykonanie 
prac wnioskowanych przez miesz-
kańców.

•  Prowadzenie i aktualizacja doku-
mentacji związanej z likwidacją 
szkód występujących w indywidu-
alnych lokalach mieszkalnych za-
sobów HGSM.

3. KWESTIE 
SAMORZĄDOWO-CZŁONKOWSKIE

3.1. Członkostwo
Obsługa mieszkańców Spółdzielni 

w zakresie stosunku członkostwa 
prowadzona jest przez Zespół Człon-
kowski, który prowadzi rejestry:
•  członków Spółdzielni,
•  posiadaczy spółdzielczego wła-

snościowego prawa,
•  posiadaczy lokatorskiego spół-

dzielczego prawa,
•  rejestr właścicieli posiadających 

odrębną własność lokalu,
•  rejestr ksiąg wieczystych.

Walne Zgromadzenie Członków HGSM 2018
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Sprawozdanie z DZIAŁALNOŚCI zARZąDU HUTNICZO-GÓRNICZEJ  
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ za ROK 2018

W roku 2018 odbywała posiedze-
nia Komisja Przetargowa, której pra-
ce każdorazowo są protokołowane. 
Komisja sporządza sprawozdania ze 
swojej działalności, które następnie 
przedkładane są Zarządowi HGSM.
Zakres prac Komisji obejmuje:
a) przygotowanie dokumentów nie-

zbędnych do publikacji ogłoszenia 
o przetargu w prasie,

b) organizację oraz przeprowadze-
nie przetargu,

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

d) przygotowywanie dokumentów 
do Kancelarii notarialnej, celem 
zawarcia Aktu notarialnego o usta-
nowienie prawa odrębnej własno-
ści lokalu mieszkalnego,
Komisja rozpatruje również wnio-

ski wnoszone przez Kierowników 
poszczególnych Administracji, Ze-
spół 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 miesz-
kalnego.
W roku 2018 Komisja Przetargowa 

odbyła 6 posiedzeń, w trakcie któ-
rych rozpatrywała wnioski w spra-
wie przyznania lub zamiany lokali 
mieszkalnych zgodnie z „Regulami-
nem ustalania pierwszeństwa w za-
warciu umowy przyznającej prawo 
do lokalu w zasobach Hutniczo-Gór-
niczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
oraz pracy Komisji Przetargowej”.

W okresie objętym niniejszym 
sprawozdaniem Komisja zaopinio-
wała przyznanie 53 pustostanów 

na zasadzie umowy o najem lokalu 
mieszkalnego, dla których zostały za-
warte umowy o najem lokalu miesz-
kalnego, w tym:
−   2 umowy w związku z zamianą 

mieszkań na pustostan,

−   1 umowa w związku z przyłącze-
niem pustostanu,

−  50 umów, dla lokali, które nie 
znalazły w drodze postępowania 
przetargowego nabywców, z oso-
bami ubiegającymi się o przyzna-
nie pustostanu w trybie bezprze-
targowym.
Z tytułu zawartych umów najmu, 

w roku sprawozdawczym, Spółdziel-
nia uzyskała:
−  156.549,32 zł z tytułu wnie-

sionych kaucji mieszkaniowych 
i kosztów zamiany,

−  4.900,00 zł z tytułu rejestracji 
i wydania umowy najmu,

−  200,00 zł z tytułu zamiany.

Ponadto, Komisja przetargowa 
przeprowadziła 6 postępowań 
przetargowych, w wyniku których 

zostało sprzedanych na prawach od-
rębnej własności lokalu mieszkalne-
go 37 pustostanów i tyle samo za-
wartych notarialnych umów o usta-
nowienie i przeniesienie prawa wła-
sności lokali mieszkalnych.

Wpływy, jakie Spółdzielnia uzyska-
ła w efekcie pracy Komisji przetar-
gowej z tytułu sprzedaży pustosta-
nów (wylicytowana cena zakupu lo-
kalu) wynosiły 4.950.824,00 zł,

W roku 2018 w związku z dalszą reali-
zacją wniosków dotyczących ustana-
wiania prawa odrębnej własności lokali 
mieszkalnych i ich sprzedaży na rzecz 
dotychczasowych najemców, wg zasad 
określonych w § 87 Statutu HGSM przy 
zastosowaniu bonifikat, w roku spra-
wozdawczym Spółdzielnia zawarła łącz-
nie 101 aktów notarialnych, w tym:
- 94 umów o ustanowienia odrębnej 

własności lokali i ich sprzedaży na 
rzecz najemców,

Tabela nr 1. Wysokość wkładów – czytaj str.9

Lp. Stan na:
Wkład budowlany

(w zł)
Wkład mieszkaniowy

(w zł)

1. 31. 12. 2015 r. 7.088.615,85 266.682,70

2. 31. 12. 2016 r. 7.015.255,91 256.182,70

3. 31. 12. 2017 r. 6.946.169,25 212.110,00

4. 31. 12. 2018 r. 6.895.474,58 206.270,00

Walne Zgromadzenie Członków HGSM 2018
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- 7 umów o ustanowienie i przenie-
sienie prawa odrębnej własności 
lokali na rzecz członków posiada-
jących spółdzielcze własnościowe 
prawa do lokali mieszkalnych.
Wpływy środków pieniężnych, ja-

kie Spółdzielnia uzyskała z tytułu prze-
kształceń na rzecz dotychczasowych 
najemców wyniosły 680.461,62 zł.

W roku 2018 Spółdzielnia za-
warła 138 umów, ustanawiając na 
rzecz członków i najemców, prawa 
odrębnej własności. Łącznie na 
dzień 31. 12. 2018 r. ustanowiono 
odrębną własność dla 3.255 lokali.

W roku 2018 członkostwo 
w Spółdzielni nabyły 72 osoby, 
z czego:
- 63 osoby na podstawie art. 3 ust. 

1 pkt 2 ustawy o Spółdzielniach 
mieszkaniowych, tj. w związku 
z nabyciem spółdzielczego wła-
snościowego prawa do lokalu 
w drodze kupna, darowizny lub 
spadku,

- 9 osób na podstawie art. 3 ust. 31 
ustawy o Spółdzielniach mieszka-
niowych, tj. w związku z posiada-
niem lub nabyciem prawa odrębnej 
własności do lokalu mieszkalnego.
W roku 2018 w związku z usta-

niem członkostwa na podstawie art. 

3 ust. 6 ustawy o Spółdzielniach 
mieszkaniowych z rejestru człon-
ków skreślono 85 osób.

Na dzień 31. 12. 2018 r. Spół-
dzielnia liczyła 1.741 członków, któ-

rzy wnieśli 1.276 udziałów o łącznej 
wartość 63.800,00 złotych.

Różnica pomiędzy ilością człon-
ków a wniesionymi udziałami wyni-
ka z faktu, iż każdemu członkowi do 
09. 09. 2017 r. przysługiwało prawo 

wniesienia więcej niż jednego udzia-
łu, a po tej dacie, nowelizacja ustawy 
”o Spółdzielniach mieszkaniowych” 
zniosła, dla osób nabywających 
członkostwo w Spółdzielni, obowią-
zek wniesienia wpisowego oraz 
udziału.

Wykres nr 1 przedstawia, jak 
kształtowała się liczba udziałów 
w latach 2015-2018 – patrz str. 16,

W związku z przekształcaniem 
spółdzielczych praw do lokali miesz-
kalnych i ustanawianiem odrębnej 
własności, na koniec roku 2018 
wartość wkładów budowlanych 

wyniosła 6.895.474,58 zł, wkła-
dów mieszkaniowych 206.270,00 
złotych.

Wysokość wkładów w poszcze-
gólnych latach przedstawia Tabela 
nr 1. – patrz str. 8.

3.2. PRAWO
Ogół stosunków obejmujących 

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

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

- Ustawa Prawo Spółdzielcze z dnia 
16. 09. 1982 r. z późn. zm.

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

- Ustawa o własności lokali z dnia 

Tabela nr 2. Zatrudnienie w Spółdzielni. Stan na 31. 12. 2018 r. – czytaj str. 13

Lp. Rodzaj umowy Etat
Stanowiska

Ogółem
robotnicze nierobotnicze

1 Umowa o pracę

pełny 22 50 72

3/4 4 1 5

1/2 2 2 4

1/4 – – –

1/16 – – –

2 Urlop wychowawczy
– – – –

– – – –

3 Świadczenie rehabilitacyjne – – – –

RAZEM 28 54 82

2 Umowa zlecenie – 11 2 13

OGÓŁEM OSÓB 39 56 95

Walne Zgromadzenie Członków HGSM 2018
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21. 04. 1994 r. z późn. zm. oraz 
Statut Spółdzielni, uchwały orga-
nów Spółdzielni, regulaminy przy-
jęte przez Radę Nadzorczą i Zarząd 
Spółdzielni oraz Plan gospodarczo-
-finansowy HGSM na dany rok.

SPRAWY SĄDOWE
Spółdzielnia w roku 2018 skie-

rowała do sądu 234 pozwy doty-
czące zapłaty należności pienięż-
nych oraz eksmisji.

Liczba spraw skierowanych do 
Sądu w roku 2018, z podziałem na 

poszczególne kategorie, przedstawia 
się następująco:
- o eksmisję – 30,
- o zapłatę – 204.

Z chwilą uzyskania przez Spół-
dzielnię nakazów zapłaty:
- 14 osób dobrowolnie uregulowało 

zaległości wobec Spółdzielni,
- 25 osobom Zarząd HGSM wyra-

ził zgodę na ratalną spłatę zasą-
dzonych należności czynszowych 
wraz z odsetkami i kosztami sądo-
wymi,

- 30 nakazów zapłaty opatrzono klau-
zulą wykonalności, które Zarząd 
skierował do postępowania egze-
kucyjnego prowadzonego przez 
komornika sądowego.
W sprawach tych, zgodnie z prze-

pisami prowadzona jest egzekucja 
komornicza:
- z wynagrodzenia za pracę,
- świadczeń emerytalnych,
- rachunków bankowych,
- ruchomości oraz innych wierzy-

telności i praw majątkowych.

Tabela nr 3. Realizacja Uchwał i Wniosków przyjętych na Walnym Zgromadzeniu Członków HGSM 
w dniu 24. 05. 2018 r., czytaj str. 13

Lp. Numer Uchwały Termin i sposób realizacji

1.

Uchwała nr 3/2018
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia 

Sprawozdania finansowego Spółdzielni 
sporządzonego na dzień 31. 12. 2017 r.

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

2.
Uchwała nr 4/2018

w sprawie podziału wyniku finansowego 
Spółdzielni za rok 2017

Dokonano rozliczenia wyniku finansowego. 

3.
Uchwała nr 9/2018

w sprawie przyjęcia zmian i jednolitego 
tekstu Statutu HGSM

W ustawowym terminie Zarząd HGSM zgłosił 
zmiany Statutu do Sądu.
Zmiany Statutu HGSM zostały zatwierdzone przez 
Sąd 17. 09. 2018 r.

4.
Uchwała nr 10/2018

w sprawie oznaczenia najwyższej sumy 
zobowiązań zaciąganych przez HGSM

Uchwała zrealizowana

5.

Uchwała nr 11/2018
w sprawie wyboru delegata Spółdzielni na 
Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego 

Spółdzielczości Mieszkaniowej

Uchwała zrealizowana

6.

Uchwała nr 12/2018
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

działki, która powstanie na skutek podziału 
geodezyjnego działek 60/13 i 60/27 w rejonie 
ulicy Gdańskiej w Katowicach z jednoczesnym 
uchyleniem podjętej na WZCz w dniu 25. 05. 

2017 r. Uchwały Nr 13/2017.

Trwa postępowanie administracyjne w sprawie 
podziału działki. Wydział geodezji, Referat 
postępowań administracyjnych, przygotowuje 
decyzje zatwierdzającą projekt podziału 
nieruchomości

7.

Uchwała nr 13/2018
w sprawie wyrażenia zgody na zbywanie, 
w trybie postępowania przetargowego, 

pustostanów będących lokalami 
mieszkalnymi oraz lokalami o innym 

przeznaczeniu niż mieszkalne, dla których 
zostało ustanowione prawo odrębnej 

własności na rzecz HGSM.

Realizacja w miarę potrzeb.
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Łącznie w latach 2015-2018 
Spółdzielnia skierowała do Sądu 891 
pozwów.

Wykres nr 2 – patrz str. 16, przed-
stawia, jak kształtowała się na prze-
łomie lat 2015-2018, w rozbiciu na 
poszczególne okresy, liczba skiero-
wanych do Sądu pozwów.

Podobnie, jak w latach ubiegłych, 
problemem pozostaje długotrwała pro-
cedura zgodnego z prawem egzekwo-
wania należnych Spółdzielni opłat oraz 
przeprowadzanie eksmisji z lokali.

W roku 2018 dokonano łącznie 
5 eksmisji i zamian, z czego 3 eks-
misje wykonano do lokali socjal-
nych w zasobach HGSM a 2 eksmisje 
do noclegowni, schroniska lub innej 
placówki zapewniającej miejsca 
noclegowe, w tym:

w Administracji AD2 – 3,
w Administracji AD3 – 2.
W wyniku przeprowadzonych eks-

misji do lokali socjalnych, odzyskane lo-
kale mieszkalne zostały przeznaczone 
do zasiedlenia na warunkach określo-
nych w obowiązującym w Spółdzielni 
„Regulaminie ustalania pierwszeństwa 
w zawarciu umowy przyznającej pra-
wo do lokalu w zasobach HGSM oraz 
pracy Komisji Przetargowej”.

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

Do najważniejszych działań w tym 
zakresie, zaliczyć należy:
 działalność Zespołu windykacyjnego,
 przeprowadzanie przez Kierowni-

ków Administracji rozmów windy-

kacyjnych z dłużnikami,
 udzielanie mieszkańcom porad 

oraz pomocy w uzyskaniu dodat-
ków mieszkaniowych; w roku 
2018r. uprawnionych do korzy-
stania z dodatku mieszkaniowego 
było 313 mieszkańców. Kwo-
ta przyznanych dodatków, która 

wpłynęła na konto Spółdzielni wy-
niosła 884.217,83 złotych.
Stan należności z tytułu dostaw 

i usług na koniec okresu sprawozdaw-
czego, z uwzględnieniem ich struktu-
ry czasowej i wartości utworzonych 
odpisów aktualizujących należności, 
przedstawiał się następująco:
- bieżące – 7.051,71 zł
- do 30 dni – 712.175,48 zł
- 31-90 dni – 554.141,69 zł
- od 91-180 dni – 579.264,26 zł
- powyżej 180 dni – 912.578,16 zł

W wyniku podejmowanych czyn-
ności windykacyjnych, współczynnik 
ściągalności opłat czynszowych w ro-
ku 2018 wyniósł 100% na co wpływ 
miały otrzymane odszkodowania 
z Urzędu Miasta oraz prowadzone 
przez Spółdzielnię czynności windy-
kacyjne. Pomijając otrzymane odszko-
dowania współczynnik ściągalności 
kształtował się na poziomie 98,7%.

Zarząd HGSM w myśl zapisów Art. 
18 pkt 5 Ustawy o ochronie lokato-
rów, występował do Urzędu Miasta 
Katowice i Urzędu Miasta Mysłowi-
ce o wypłatę odszkodowań z tytułu 
nie dostarczenia lokali socjalnych. 
Spółdzielnia zawarła w przedmioto-
wych sprawach ugody, na mocy któ-
rych HGSM otrzymała w roku 2018 

odszkodowanie w kwocie 
396.360,65 zł.

3.3. POSIEDZENIA ZARZĄDU
Zarząd Spółdzielni, jako statutowy 

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

Zarząd, na posiedzeniach zwoły-

wanych przez Prezesa Zarządu, po-
dejmuje najważniejsze decyzje doty-
czące działalności Spółdzielni. Na 
bieżąco analizował i oceniał wyniki 
ekonomiczno-finansowe Spółdzielni 
oraz realizację zatwierdzonego 
przez Radę Nadzorczą Planu remon-
towego i remontów bieżących.

W roku 2018 odbyły się 24 po-
siedzenia Zarządu, w trakcie któ-
rych podejmowano uchwały i posta-
nowienia. Posiedzenia są protokoło-
wane i archiwizowane w odpowied-
nich rejestrach.

W ramach posiedzeń Zarząd pod-
jął 116 uchwał oraz 5 postanowień.

Decyzje Zarządu podejmowane, 
w tych formach, dotyczą zarówno 
mieszkańców Spółdzielni, jak i pra-
cowników dla których Prezes Zarzą-
du Spółdzielni jest pracodawcą. 
Omawiane w trakcie posiedzeń Za-
rządu kwestie wymagają niejedno-
krotnie 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 

Strzelców Bytomskich 21a Barbary 5, 7, 9 
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w ramach skarg i wniosków.
W roku 2018 przyjęto 42 osoby. 

Prowadzona jest ewidencja zgłasza-
nych skarg i wniosków, która służy Za-

rządowi do podejmowania odpowied-
nich działań i decyzji oraz jest przed-
miotem analizy dla Rady Nadzorczej.

Do najważniejszych spraw zgłasza-

nych przez mieszkańców w ramach 
skarg i wniosków, zaliczyć należy:
- zapytania dotyczące przekształce-

nia spółdzielczych praw do loka-

Zadania Budżetu Obywatelskiego HGSM na rok 2017
Administracja AD1

Nazwa wniosku Stan aktualny

AD1/05/2017
Rozszerzenie parkingu przy ul. gen. Józefa Hallera 30 Wykonano

AD1/06/2017
Monitoring na Osiedlu im. ks. prof. Konstantego Michalskiego Wykonano

Administracja AD2

Nazwa wniosku Stan aktualny

AD2/01/2017
Rewitalizacja Osiedla ul. 18. Sierpnia 

Wykonano

AD2/02/2017
Utwardzenie dojazdu do budynków Pawła Chromika 19 i 19A

Wykonano

Administracja AD3

Nazwa wniosku Stan aktualny

AD3/02/2017
Poszerzenie parkingu przed budynkiem ul. Grodowa 30A-C i wzdłuż 
drogi dojazdowej do osiedla

Wykonano

Zadania Budżetu Obywatelskiego HGSM na 2018 rok
Administracja AD1

Nazwa wniosku Stan aktualny

AD1/02/2018
Parking, chodnik oraz oświetlenie 
przy budynkach gen. Józefa Hallera 62-64B

Trwa przygotowanie dokumentacji 
niezbędnej do wystąpienia do wyko-
nawców w trybie zapytania o cenę.

Administracja AD2

Nazwa wniosku Stan aktualny

AD2/01/2018
Modernizacja i uporządkowanie drogi dojazdowej oraz miejsc 
parkingowych w rejonie budynków 17 i 19  
przy ul. ks. Piotra Ściegiennego w Katowicach

Trwa przygotowanie dokumentacji 
niezbędnej do wystąpienia do wyko-
nawców w trybie zapytania o cenę.

Administracja AD3

Nazwa wniosku Stan aktualny

AD3/02/2018
Rekultywacja ciągów komunikacyjnych wewnątrz Bloku (Placu) nr 1

Z uwagi na lokalizację na terenie 
wpisanym do rejestru zabytków, ko-
nieczne jest uzyskanie zgody Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków.

Procedura uzyskania stosownych 
zgód i projektów w trakcie realizacji.
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li mieszkalnych w odrębną wła-
sność lokalu,

- przepisania umów najmu,
- przydzielenia lub zamiany lokali 

mieszkalnych,
- przyłączenia pustostanu do zajmo-

wanego 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.
3.4. ZATRUDNIENIE 

W SPÓŁDZIELNI 
- patrz Tabela nr 2 – str.9,
- patrz Wykres nr 3 – str. 16.

W roku 2018 nastąpiło nieznacz-
ne zmniejszenie zatrudnienia. Stan 
zatrudnienia umożliwia sprawne 
funkcjonowanie Spółdzielni, bez 
nadmiernych kosztów w tej dzie-
dzinie.

Strukturę zatrudnienia (w przeli-
czeniu na osoby) – dla umowy 
o pracę – w poszczególnych la-
tach przedstawia wykres nr 4, 
patrz str. 16.

Stan zatrudnienia:
31. 12. 2015 r. – 90 osób
31. 12. 2016 r. – 92 osoby
31. 12. 2017 r. – 90 osób
31. 12. 2018 r. – 82 osoby

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 charyta-
tywną lub non profit.

W ramach działalności HGSM zre-
alizowała:
1. Dzień Babci i Dziadka
2. Akcja „Zima w mieście”
3. Dzień Kobiet
4. Piknik Wiosenny
5. Europejski Dzień Sąsiada
6. Akcja „Lato w mieście”
7. Dzień Seniora
8. Andrzejki
9. Mikołajki
10. Jasełka

Największą popularnością wśród 
dzieci cieszyły się imprezy okolicz-
nościowe takie jak „Andrzejki”, 
„Mikołajki” oraz akcja zima i lato 
w mieście.

Bardzo ważną inicjatywą w minio-
nym roku były działania ukierunko-

wane na osoby starsze w ramach, 
których zorganizowano Dzień Babci 
i Dziadka oraz Dzień Seniora.

3.6. REALIZACJA UCHWAŁ 
I WNIOSKÓW PRZYJĘTYCH 

NA WALNYM ZGROMADZENIU 
CZŁONKÓW HGSM  

W DNIU 24. 05. 2018 r. 
– patrz Tabela nr 3, str. 10.

3.7. BUDŻET OBYWATELSKI
W roku sprawozdawczym Zarząd 

HGSM kontynuował realizację uchwały 
WZCz Nr 9/2016 z dnia 19. 05. 2016 r. 
w sprawie Budżetu obywatelskiego prze-
znaczonego na wykonanie prac wniosko-
wanych przez mieszkańców.

W roku 2017 na realizację Budżetu 
obywatelskiego przeznaczono z fun-
duszu remontowego kwotę 
475.000,00 zł, a w roku 2018 kwotę 
480.000,00 złotych.

Poniższe tabele przedstawiają stan 
realizacji robót wynikających z zakwa-

lifikowanych do realizacji wniosków 
oraz rozliczenie przyjętych zadań.

3.8. BUDOWA INSTALACJI 
FOTOWOLTAICZNYCH

W 2017 roku Spółdzielnia, w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego na lata 2014-2020, złożyła 
wniosek w postępowaniu konkurso-

wym o dofinansowanie projektu 
„Budowa instalacji fotowoltaicz-
nych na dachach budynków miesz-
kalnych na terenie Osiedla Michal-
skiego w Katowicach”.

Wniosek Spółdzielni uzyskał wy-
maganą liczbę punktów i został wy-

Barbary 5, 7, 9 

Barbary 7 
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brany do dofinansowania. W dniu 
27. 04. 2018 roku została podpisana 
z Zarządem Województwa Śląskiego 
umowa o dofinansowanie ww. pro-
jektu. Spółdzielni przyznano dofi-
nansowanie w wysokości 70% pla-

nowanych kosztów kwalifikowa-
nych, tj. kwotę 273.652,77 złotych.

W wyniku przeprowadzonego po-
stępowania przetargowego wyłonio-
no wykonawcę robót w formule „Za-

projektuj i wybuduj”, z którym zosta-
ła podpisana umowa. Zakończenie 
robót i podpisanie protokołu odbio-
ru nastąpiło w dniu 31 października 
2018 roku, a podłączenie instalacji 
do sieci elektroenergetycznej TAU-
RON Dystrybucja S.A. zostało zreali-
zowane w grudniu 2018 roku.

Instalacja zlokalizowana jest na da-

chach wszystkich budynków na tere-
nie Osiedla Michalskiego a jej łączna 
moc to 66,3 KWp (moc maksymalna).

Uzyskiwana energia elektryczna 
jest wykorzystywana do zasilania 
nieruchomości wspólnych (windy, 

wentylacja mechaniczna, oświetle-
nie klatek schodowych i piwnic).

II. ZAGADNIENIA TECHNICZNE
1. Realizacja Planu remonto-

wego i remontów bieżących 

HGSM na rok 2018 – patrz Tabe-
la nr 4, str. 15.

Remonty objęte Planem remonto-
wym i remontów bieżących finanso-
wane są z wpłat na fundusz remon-
towy, pochodzących od mieszkań-
ców danej nieruchomości, zachodzi 
więc konieczność ustalenia kosztów 
planowanych prac remontowych 

i stosownie do tego ustalenia stawek 
na fundusz remontowy dla danej 
nieruchomości.

2. Plan remontowy i remon-
tów bieżących HGSM na rok 
2019 – patrz Tabela nr 5, str. 21.

III. ZAGADNIENIA EKONOMICZNE
Księgi rachunkowe prowadzone 

są w siedzibie Hutniczo-Górniczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Kato-
wicach na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 29. 09. 1994 r. o ra-
chunkowości. Spółdzielnia stosuje 
zakładowy plan kont oraz przepisy 
i zasady rachunkowości w sposób 
ciągły.

Na dzień 31. 12. 2018 roku HGSM 
do prowadzenia ksiąg rachunkowych 
wykorzystywała Zintegrowany Sys-
tem Informatyczny „GRANIT” w za-
kresie modułów: czynsze, media, win-
dykacja, wspólnoty mieszkaniowe, 
członkowie, finanse i księgowość, 
elektroniczny obrót płatniczy, kadry 
i płace, gospodarka magazynowa.

Sprawozdanie finansowe dotyczą-
ce Spółdzielni, jako osoby prawnej 
i podatnika podatku dochodowego 
od osób prawnych oraz podatnika 
podatku od towarów i usług, sporzą-
dzone zostało na podstawie danych 
wynikających z ksiąg rachunkowych 
oraz z uwzględnieniem wytycznych 
Komitetu Standardów Rachunkowo-
ści. Otwarcie i zamknięcie ksiąg na-
stępuje odpowiednio na dzień roz-
poczynający i kończący rok obroto-
wy, który w Spółdzielni jest rokiem 
kalendarzowym. Księgi rachunkowe 
za 2018 rok otwarto bilansem otwar-
cia na dzień 01. 01. 2018 r. i zakoń-
czono bilansem zamknięcia na dzień 
31. 12. 2018 r.

Działania HGSM w aspekcie finan-
sowym realizowane były w oparciu 
o opracowany przez Zarząd i za-
twierdzony przez Radę Nadzorczą 
„Plan gospodarczo-finansowy na rok 
2018”.

Nowelizacja Ustawy o Spółdziel-
niach mieszkaniowych nałożyła na 
Spółdzielnię obowiązek rozliczania 
przychodów i kosztów w podziale 

Gen. Józefa Hallera 28a-d 

Strzelców Bytomskich 21c
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Tabela nr 4. Realizacja Planu remontowego i remontów bieżących HGSM na rok 2018, czytaj str. 14.
„Plan remontowy i remontów bieżących HGSM na rok 2018”

zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Nr 700/2017/28 w dniu 20. 12. 2017 r.

Lp. Lokalizacja Zakres robót

Wartość 
wykonanych 

robót
w zł brutto

UWAGI

ADMINISTRACJA AD1

1. Józefy Kantorówny 2, 4, 6 
Uporządkowania gospodarki 

ściekowej
169.628,95 Wykonano

2. Brynicy 5
Docieplenie ściany szczytowej 

budynku wraz z naprawą ścian
70.200,00

Wykonano
RB

3. Morawa 4

a) uporządkowanie gospodarki 
ściekowej – projekt

b) docieplenie ściany szczytowej 
wraz z izolacją 

9.471,00

50.000,00

Wykonano
RB

Wykonano
RB

4.
Osiedle im. ks. prof. 
Konstantego Michalskiego 

Likwidacja osadnika Imhoffa usy-
tuowanego w zieleńcu przy budyn-
ku Strzelców Bytomskich 21a 

51.168,00
Wykonano

RB

5. gen. Henryka Le Ronda 44
wykonanie wzmocnienia przybu-

dówki klatki schodowej 
169.568,41 Wykonano

6. Morawa 46 Remont klatki schodowej 29.808,00
Wykonano

RB

7. Józefy Kantorówny 15 Remont klatki schodowej 37.584,00
Wykonano

RB

8. Józefa Grzegorzka 14a
Remont klatki schodowej 

z wymianą instalacji elektrycznej 
95.904,00

Wykonano
RB

9. Józefa Grzegorzka 18a
Remont klatki schodowej 

z wymianą instalacji elektrycznej 
93.323,47

Wykonano
RB

10. Henryka Dąbrowskiego 17a
Remont klatki schodowej 

z wymianą instalacji elektrycznej
90.288,00

Wykonano
RB

11. Strzelców Bytomskich 21a
Remont klatki schodowej 

z wymianą instalacji elektrycznej
154.829,78 Wykonano

12. Strzelców Bytomskich 23b
Remont klatki schodowej 

z wymianą instalacji elektrycznej
98.172,00

Wykonano
RB

13. Strzelców Bytomskich 21c Wymiana dźwigu osobowego 144.500,00 Wykonano

14. gen. Józefa Hallera 19
Remont klatki schodowej  

z wymianą instalacji elektrycznej
66.960,29

Wykonano
RB

15. Ciesielska 2 
Docieplenie budynku z wykona-

niem instalacji centralnego ogrze-
wania 

86.400,00
Termin 

realizacji  
30. 06. 2019 r.

16. Ratuszowa 7, 9
Wykonanie dokumentacji projek-

towej na docieplenie budynku 
11.070,00 Wykonano

17. Ratuszowa 3-5 Docieplenie budynku 614.760,03 Wykonano

18. ks. bp. Herberta Bednorza 16
Renowacja elewacji frontowej 

budynku z odtworzeniem detali ar-
chitektonicznych – I etap

216.000,00 Wykonano
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Sprawozdanie z DZIAŁALNOŚCI zARZąDU HUTNICZO-GÓRNICZEJ 
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ za ROK 2018
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Wykres nr 1. Liczba udziałów w latach 2015-2018 – czytaj str. 9
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Wykres nr 4. Struktura zatrudnienia – czytaj str. 13

Wykres nr 5. Wartość funduszy HGSM w latach 2015-2018 w tys. zł – czytaj str. 27

Wykres nr 3. Zatrudnienie w HGSM na przestrzeni lat  
w podziale na stanowiska robotnicze i nierobotnicze – czytaj str. 13
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Zmieniło się

Józefa Grzegorzka 14a

Gen. Józefa Hallera 28a-d 

Ks. bp. Herberta Bednorza 16

Barbary 5, 7, 9 - przed i po remoncie

Ciesielska 2
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Sprawozdanie z DZIAŁALNOŚCI zARZąDU HUTNICZO-GÓRNICZEJ  
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ za ROK 2018

Lp. Lokalizacja Zakres robót

Wartość 
wykonanych 

robót
w zł brutto

UWAGI

19. gen. Józefa Hallera 28a-d

a) wykonanie wentylacji mecha-
nicznej w klatce „c” z montażem 
tłumików

b) remont podestów balkono-
wych wraz z nowymi balustrada-
mi oraz zadaszeniem – I etap

34.021,87

97.740,00

 

Wykonano
RB

Wykonano
RB

20. Wiosny Ludów 63a
II etap remont ścian zewnętrz-

nych budynku – zszywanie w miej-
scu pęknięć 

50.373,11
Wykonano

RB

21. Ratuszowa 11, 13,
Wykonanie dokumentacji na do-

cieplenie budynku 
11.070,00 Wykonano

22. 11. Listopada 9

a) wykonanie nowego przyłącza 
kanalizacji sanitarnej z likwidacją 
szamba

b) wymiana instalacji elektrycznej 
wraz z indywidualnymi licznika-
mi – I etap

134.335,75

140.000,00

Wykonano

Wykonano

23. gen. Henryka Le Ronda 16e-g Remont balkonów II etap 108.000,00 Wykonano

ADMINISTRACJA AD2 

1. Piotra Niedurnego 2, 2a
Projekt docieplenia budynku 

wraz z projektem wewnętrznej in-
stalacji gazowej 

19.864,50 Wykonano

2. Piotra Niedurnego 4, 4a, 4b,
Projekt docieplenia budynku 

wraz z projektem wewnętrznej in-
stalacji gazowej 

34.587,60 Wykonano

3. Piotra Niedurnego 6, 6a, 6b, 8
Projekt docieplenia budynku 

wraz z projektem wewnętrznej in-
stalacji gazowej 

42.182,85 Wykonano

4. Piotra Niedurnego 5, 7
Projekt docieplenia budynku 

wraz z projektem wewnętrznej in-
stalacji gazowej 

29.563,05 Wykonano

5. Cynkowa 28
Projekt docieplenia budynku 

wraz z projektem wewnętrznej in-
stalacji gazowej 

21.033,00 Wykonano

6. Pawła Chromika 19a

Naprawa dachu z przemurowa-
niem kominów oraz wymiana stolarki 
okiennej w klatce schodowej  
i pomieszczeniach wspólnego użyt-
kowania

49.535,55
Wykonano

RB

7. Władysława Łokietka 1, 1a 
Projekt docieplenia budynku wraz 

z projektem wewnętrznej instalacji 
gazowej

29.563,05 Wykonano

Ciąg dalszy - Tabela nr 4. Realizacja Planu remontowego i remontów bieżących HGSM na rok 2018 czytaj str. 14.
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Lp. Lokalizacja Zakres robót

Wartość 
wykonanych 

robót
w zł brutto

UWAGI

8. Gliwicka 117
Remont dachu, obróbek blachar-

skich, zabezpieczenie elewacji 
44.820,00 Wykonano

9. Dobra 7
Remont schodów zewnętrznych 

w technologii DASAG z naprawą 
tynków na murach oporowych

30.241,87
Wykonano

RB

10. Jasna 16
Remont schodów zewnętrznych 

w technologii DASAG z naprawą 
tynków na murach oporowych

31.816,04
Wykonano

RB

11. Jasna 19 
Remont klatki schodowej wraz 

z piwnicami
53.136,00

Wykonano
RB

12. 18 sierpnia 1,1a
Remont klatki schodowej wraz 

z piwnicami, z wymianą instalacji 
elektrycznej 

144.537,80 Wykonano

13. ks. Piotra Ściegiennego 15

Remont klatki schodowej wraz 
z piwnicami, z wymianą instalacji 
elektrycznej i remontem schodów 
zewnętrznych w technologii DASAG

89.640,00 Wykonano

14. Widok 33
Remont klatki schodowej wraz 

z piwnicami, z wymianą instalacji 
elektrycznej 

63.180,00
Wykonano

RB

15. Błękitna 2, 4
Remont klatki schodowej wraz 

z piwnicami, z wymianą instalacji 
elektrycznej 

203.040,00 Wykonano

16.
Barbary 5-5g, 7, 9, 
Mikołowska 54

Docieplenie budynku wraz z robo-
tami towarzyszącymi

3.954.078,35 Wykonano

ADMINISTRACJA AD3

1. Leśnego Potoku 28
Remont instalacji elektrycznej wraz 

z malowaniem klatki schodowej 
36.072,00

Wykonano
RB

2. Leśnego Potoku 15
Remont stolarki, malowanie klat-

ki schodowej, montaż domofonu
45.792,00

Wykonano
RB

3. Leśnego Potoku 42 Malowanie klatki schodowej 27.000,00
Wykonano

RB

4. Św. Anny 3
Wymiana stolarki okiennej 

w klatce schodowej
0,00

Nie wykonano 
RB

5. ks. Alojzego Ficka 2 Remont kominów 39.960,00
Wykonano

RB

6. Zofii Nałkowskiej 8
Wykonanie i wymiana stopnic 

w klatce schodowej
24.607,05

Wykonano
RB

7. Oswobodzenia 65
Remont klatki schodowej z wy-

mianą stolarki okiennej
48.168,00

Wykonano
RB

8. Lwowska 22 Remont klatki schodowej 29.376,00
Wykonano

RB

9. Św. Anny 9 Remont kominów 22.385,09
Wykonano

RB

10. Oswobodzenia 119
Naprawa dachu – ułożenie papy 

termozgrzewalnej 
34.560,00

Wykonano
RB
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Lp. Lokalizacja Zakres robót

Wartość 
wykonanych 

robót
w zł brutto

UWAGI

11. Antoniego Czechowa 6 Remont kominów 29.160,00
Wykonano

RB

12. Odrowążów 4, 6 Remont kominów 62.640,00
Wykonano

RB

13. Grodowa 30a Naprawa tynków na kominach 6.084,00
Wykonano

RB

14. Giszowiecka 5, 6 Remont kominów 61.560,00
Wykonano

RB

15. Antoniego Czechowa 13 Remont komina 13.500,00
Wykonano

RB

Sprawozdanie z DZIAŁALNOŚCI zARZąDU HUTNICZO-GÓRNICZEJ  
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ za ROK 2018

Ciąg dalszy - Tabela nr 4. Realizacja Planu remontowego i remontów bieżących HGSM na rok 2018, czytaj str. 14.

na poszczególne nieruchomości, 
a podstawą wyliczania opłaty dla 
mieszkańców stają się planowane 
dla poszczególnych nieruchomości 
koszty.

Spółdzielnia w roku 2018 uzyskała 
na gospodarce zasobami mieszkanio-
wymi łączny wynik stanowiący nad-
wyżkę kosztów nad przychodami na 
poziomie 747.572,71 zł, w tym nad-
wyżka kosztów nad przychodami 
1.393.840,61 zł, a nadwyżka przycho-
dów nad kosztami 646.267,90 złotych.

Na eksploatacji podstawowej łącz-
ny wynik stanowi nadwyżkę kosz-
tów nad przychodami o wartości 
960.951,26 złotych, w tym nadwyż-
ka kosztów nad przychodami 

1.077.092,92 zł, a nadwyżka przy-
chodów nad kosztami 116.141,66 zł. 
Media i świadczenia regulowane za 
pośrednictwem Spółdzielni to łącz-
nie nadwyżka przychodów nad 

kosztami o wartości 213.378,55 zł, 
w tym nadwyżka kosztów nad przy-
chodami 316.747,69 złotych, a nad-
wyżka przychodów nad kosztami 
530.126,24 złotych.

Skumulowany wynik na eksploata-
cji podstawowej wynosi „minus” 
1.891.939,69 zł, z czego nadwyżka 
kosztów nad przychodami zamyka 
się kwotą 2.168.516,95 zł, natomiast 
nadwyżka przychodów nad koszta-
mi 276.577,26 złotych.

W okresie sprawozdawczym roku 

2018 Spółdzielnia uzyskała wyniki 
na pozostałej działalności, które ob-
razuje tabela nr 6 – patrz str. 24

Strata na działalności kulturalno-
-oświatowej jest efektem ponosze-

nia kosztów utrzymania działalno-
ści kulturalno-oświatowej dla 
mieszkańców zasobów HGSM oraz 
kosztów wydawania gazetki spół-
dzielczej.

Dodatni wynik na pozostałej dzia-
łalności operacyjnej jest efektem, 
m.in. uzyskanych przychodów z ty-
tułu sprzedaży lokali mieszkalnych 
na zasadach prawa odrębnej wła-
sności w drodze przetargu, oraz po-
zyskania zewnętrznych środków fi-
nansowych.

Osiedle im. ks. prof. Konstantego Michalskiego  
 - instalacja fotowolaticzna Strzelców Bytomskich 23a
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Tabela nr 5. Plan remontowy i remontów bieżących HGSM na rok 2019, czytaj str. 14

Lp. Lokalizacja Zakres robót
Planowana 

kwota  
w zł brutto

UWAGI

ADMINISTRACJA AD1

1. Siewna 19 Wykonanie dokumentacji projektowej 
instalacji c.o. – likwidacja niskiej emisji

20.000,00 –

2. Wandy 20

Likwidacja osadnika
Wykonanie dokumentacji projektowej 
docieplenia budynku i instalacji c.o. 
– likwidacja niskiej emisji

100.000,00
35.000,00 –

3. Janusza Korczaka 40, 42, 44
Uporządkowanie gospodarki ściekowej 
w związku z przebudową infrastruktury 
kanalizacyjnej przez KIWK Katowice

100.000,00 –

4. Józefy Kantorówny 2, 4, 6 Remont dachów wraz z kominami 
i robotami towarzyszącymi

400.000,00 –

5. Brynicy 4, 4a Uporządkowanie gospodarki ściekowej 
– rozbiórka szamba

40.000,00 RB

6. Wiosny Ludów 54a, b Remont dachów wraz z kominami 
i robotami towarzyszącymi

150.000,00 –

7. Janusza Korczaka 14
Remont klatki schodowej wraz z wymianą 
instalacji elektrycznej i robotami 
towarzyszącymi

40.000,00 RB

8. Janusza Korczaka 16, 18
Remont klatek schodowych wraz 
z wymianą instalacji elektrycznej 
i robotami towarzyszącymi

100.000,00 RB

9. Wiosny Ludów 19, 19a, Docieplenie budynku wraz z wykonaniem 
instalacji c.o. i robotami towarzyszącymi

960.000,00
Realizacja 
2019/2020

10. ks. bp. Herberta Bednorza 16 Renowacja elewacji frontowej budynku 
z odtworzeniem detali architektonicznych

240.000,00
II etap 

realizacji

11. gen. Józefa Hallera 28a-d Remont podestów balkonowych wraz 
z nowymi balustradami oraz zadaszeniem

470.000,00
II etap 

realizacji

12. gen. H. Le Ronda 16d-e-f Remont balkonów 100.000,00 III etap

13. 11. Listopada 9 Wymiana instalacji elektrycznej wraz 
z indywidualnymi licznikami

230.000,00
II i III etap 
realizacji

14. Józefa Grzegorzka 14c
Remont klatki schodowej wraz z wymianą 
instalacji elektrycznej i robotami 
towarzyszącymi

100.000,00 RB

15. Józefa Grzegorzka 18c
Remont klatki schodowej wraz z wymianą 
instalacji elektrycznej i robotami 
towarzyszącymi

100.000,00 RB

16. Strzelców Bytomskich 21c
Remont klatki schodowej wraz 
z wymianą instalacji elektrycznej i roboty 
towarzyszące

150.000,00 RB

17. Strzelców Bytomskich 23c
Remont klatki schodowej wraz z wymianą 
instalacji elektrycznej i robotami 
towarzyszącymi

100.000,00 RB

18. Ratuszowa 1 Montaż windy 200.000,00 —

19. Józefy Kantorówny 11, 13,15
Wykonanie dokumentacji projektowej 
instalacji c.o. wraz z przyłączem 
– 1likwidacja niskiej emisji

35.000,00 —

Razem AD1 3.670.000,00
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Sprawozdanie z DZIAŁALNOŚCI zARZąDU HUTNICZO-GÓRNICZEJ  
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ za ROK 2018

Ciąg dalszy -  Tabela nr 5. Plan remontowy i remontów bieżących HGSM na rok 2019, czytaj str. 14

Lp. Lokalizacja Zakres robót
Planowana 

kwota  
w zł brutto

UWAGI

ADMINISTRACJA AD2

20. Piotra Niedurnego 2, 2a Docieplenie budynku wraz z wykonaniem 
instalacji c.o. i robotami towarzyszącymi

500.000,00
Realizacja 
2019/2020

21. Piotra Niedurnego 4, 4a, 4b Docieplenie budynku wraz z wykonaniem 
instalacji c.o. i robotami towarzyszącymi

1.400.000,00
Realizacja 
2019/2020

22. Anioła 4, 6, 8 Docieplenie budynku wraz z wykonaniem 
instalacji c.o. i robotami towarzyszącymi

2.100.000,00
Realizacja 
2019/2020

23. Lipowa 1, 3 Remont klatek schodowych wraz 
z robotami towarzyszącymi

100.000,00 RB

24. Lipowa 2, 4, 6, 8 Wykonanie dokumentacji projektowej 
instalacji c.o.

60.000,00

25. Żelazna 22, 22a
Remont klatek schodowych wraz 
z wymianą instalacji elektrycznej 
i robotami towarzyszącymi

120.000,00 RB

26. 18. Sierpnia 3a
Remont klatki schodowej wraz z wymianą 
instalacji elektrycznej i robotami 
towarzyszącymi

85.000,00 RB

27. 18. Sierpnia 5, 5a
Remont klatek schodowych wraz 
z wymianą instalacji elektrycznej 
i robotami towarzyszącymi

170.000,00 RB

28. 18. Sierpnia 7, 7a
Remont klatek schodowych wraz 
z wymianą instalacji elektrycznej 
i robotami towarzyszącymi

170.000,00 RB

29. Widok 12
Remont klatki schodowej wraz z wymianą 
instalacji elektrycznej i robotami 
towarzyszącymi

80.000,00 RB

30. Widok 16
Remont klatki schodowej wraz z wymianą 
instalacji elektrycznej i robotami 
towarzyszącymi

80.000,00 RB

31. Jasna 21 Remont schodów zewnętrznych 
w technologii DASAG

35.000,00 RB

32. Cicha 23 Remont schodów zewnętrznych 
w technologii DASAG

35.000,00 RB

33. Cicha 25 Remont schodów zewnętrznych 
w technologii DASAG

35.000,00 RB

34. Jasna 26 Remont schodów zewnętrznych 
w technologii DASAG

35.000,00 RB

35. ks. Piotra Ściegiennego 21
Remont schodów zewnętrznych 
w technologii DASAG z naprawą tynków 
na murach oporowych

55.000,00 RB

36. Dębowa 5

Docieplenie budynku wraz z wykonaniem 
instalacji co, stacją wymienników 
ciepła oraz remontem instalacji 
elektrycznej klatki schodowej i robotami 
towarzyszącymi, a także remont 
konstrukcji dachu z pokryciem dachowym

1.150.000,00
Realizacja 
2019/2020
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Lp. Lokalizacja Zakres robót
Planowana 

kwota  
w zł brutto

UWAGI

37. 1. Maja 98 Wykonanie dokumentacji projektowej 
docieplenia budynku

20.000,00 –

38. ks. Piotra Ściegiennego 23
Remont schodów zewnętrznych 
w technologii DASAG z naprawą tynków 
na murach oporowych

55.000,00 RB

Razem AD2 6.285.000,00

ADMINISTRACJA AD3

39. Oswobodzenia 36, 38 Docieplenie budynku wraz z wykonaniem 
instalacji co i robotami towarzyszącymi

1.500.000,00
I etap 

realizacji

40. Leśnego Potoku 77 Remont klatki schodowej wraz z robotami 
towarzyszącymi

60.000,00 RB

41. Lwowska 22
Remont klatki schodowej wraz z wymianą 
instalacji elektrycznej i robotami 
towarzyszącymi

50.000,00 RB

42. Krakowska 152a
Remont klatki schodowej wraz z wymianą 
instalacji elektrycznej i robotami 
towarzyszącymi

80.000,00 RB

43. Oswobodzenia 120
Remont klatki schodowej wraz 
z montażem instalacji domofonowej 
i robotami towarzyszącymi

50.000,00 RB

44. Oswobodzenia 119

Remont klatki schodowej wraz 
z wymianą instalacji elektrycznej oraz 
wymianą stolarki okiennej i robotami 
towarzyszącymi

65.000,00 RB

45. Krakowska 150a

Remont klatki schodowej wraz z wymianą 
instalacji elektrycznej oraz montażem 
instalacji domofonowej i robotami 
towarzyszącymi

80.000,00 RB

46. Leśnego Potoku 4 Remont klatki schodowej wraz z robotami 
towarzyszącymi

40.000,00 RB

47. ks. Alojzego Ficka 1 Remont klatki schodowej wraz z robotami 
towarzyszącymi

20.000, 00 RB

48. Antoniego Czechowa 7 Remont kominów ponad dachem 35.000,00 RB

49. Odrowążów 12 Remont kominów ponad dachem 35.000,00 RB

50. Odrowążów 7 Remont kominów ponad dachem 35.000,00 RB

51. Odrowążów 3 Remont kominów ponad dachem 35.000,00 RB

52. Odrowążów 2 Remont kominów ponad dachem 40.000,00 RB

53. Pl. Wyzwolenia 16 Remont kominów ponad dachem 40.000,00 RB

54. Pl. Wyzwolenia 14 Remont kominów ponad dachem 35.000,00 RB

55. Św. Anny 1 Remont kominów ponad dachem 35.000,00 RB

56. Św. Anny 13 Remont kominów ponad dachem 30.000,00 RB

57. Św. Anny 10 Remont kominów ponad dachem 30.000,00 RB

58. Antoniego Czechowa1 Remont kominów ponad dachem 33.000,00 RB
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Sprawozdanie z DZIAŁALNOŚCI zARZąDU HUTNICZO-GÓRNICZEJ  
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ za ROK 2018

Ciąg dalszy -  Tabela nr 5. Plan remontowy i remontów bieżących HGSM na rok 2019, str. 14

Lp. Lokalizacja Zakres robót
Planowana 

kwota  
w zł brutto

UWAGI

59. Lwowska 30, 30a
Remont klatki schodowej wraz z wymianą 
stolarki okiennej oraz drzwi wejściowych 
do budynku

35.000,00 RB

60. Budynki przy ul. Lwowskiej Wymiana instalacji wodociągowej wraz 
z robotami towarzyszącymi

100.000,00
RB

 I etap 
realizacji

Razem AD3 2.443.000,00 —

OGÓŁEM AD1, AD2, AD3, w tym: 12.398.000,00 —

- remonty bieżące 2.628.000,00 —

- remonty 9.770.000,00 —

Spółdzielnia w roku 2018 uzyskała:
a) odszkodowanie z Miasta Katowice 

w wysokości 396.360,65 zł, z tytu-
łu niedostarczenia lokali socjalnych,

b) premię remontową (BGK) w wy-
sokości 69.751,11 złotych.
Łączna wartość pozyskanych 

środków zewnętrznych w roku 
2018 wyniosła 466.111,76 złotych.

Wynik na działalności finansowej 
wykazuje wartość ujemną z uwagi 
na obciążenie kosztami kredytów 
zaciąganych na kompleksowe robo-
ty remontowo-dociepleniowe.

Wynik uzyskany z całokształtu 
działalności Spółdzielni stanowi 
wynik brutto Spółdzielni i za rok 
2018 wynosi 3.538.069,68 zło-
tych.

Dochód (w rozumieniu ustawy 
o podatku dochodowym od osób 
prawnych) uzyskany przez Spół-
dzielnie mieszkaniowe z działal-
ności innej niż gospodarka zaso-
bami mieszkaniowymi podlega 
opodatkowaniu podatkiem do-
chodowym, którego stawka wyno-
siła 19%.

Stąd wynik brutto uzyskany z cało-
kształtu działalności Spółdzielni po wy-
łączeniu wyniku z gospodarki zasoba-
mi mieszkaniowymi oraz po opodatko-
waniu stanowi wynik finansowy netto, 
który za 2018 r. wynosi 4.135.059,39 zł 
i prezentowany jest w bilansie w pozy-
cji „Zysk netto” a o sposobie jego rozli-
czenia postanowi Walne Zgromadze-
nie Członków HGSM.

W porównywalnym okresie w ro-
ku 2017 Spółdzielnia osiągnęła na 
pozostałej działalności Spółdzielni 
następujące wyniki:
- Lokale użytkowe i najem części 

wspólnych: 369.689,96 zł,
- Sprzedaż usług: 270.069,15 zł,
- Działalność Kulturalno-Oświatowa: 

- 104.944,03 zł,
- Pozostała działalność operacyjna: 

7.655.962,61 zł,
- Operacje finansowe: - 1.202.317,20 zł,
- Podatek dochodowy: - 253.321,00 zł

i uzyskała, w tym też roku wynik 
finansowy netto o wartości 
6.735.139,49 zł.

Przyjęte w planie gospodarczym 
na rok 2018 stawki opłaty eksploata-
cyjnej i funduszu remontowego 
umożliwiły utrzymanie nierucho-
mości będących własnością lub 
współwłasnością Spółdzielni w sta-
nie niepogorszonym. Jednak nie 
w pełni pozwoliły na zrównoważe-
nie 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 2,45 zł/m2 do 4,47 zł/m2. 
Stawka funduszu remontowego wy-
nosiła od 1,00 zł/m2 do 5,80 zł/m2.

Tabela nr 6. Wyniki na pozostałej działalności w 2018 r. – czytaj str. 20

Wyszczególnienie
2018 r.  

w zł

Lokale użytkowe i najem części wspólnych 349.671,28

Sprzedaż usług, materiałów, towarów 223.399,92

Działalność kulturalno-oświatowa - 116.044,99

Pozostała działalność operacyjna 4.851.106,97

Operacje finansowe -1.022.490,79

Podatek dochodowy - 150.583,00
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Tabela nr 7. Koszty HGSM w układzie rodzajowym w roku 2018 – czytaj str. 27

Rodzaj kosztów
PLAN za 2018 r.

w tys. zł
WYKONANIE za 2018 r.

w tys. zł

Zużycie materiałów 500,0 380,1

Energia (media) 11.394,0 9.381,8

Usługi obce 4.080,0 3.982,9

Podatki i opłaty 2.422,0 2.353,4

Wynagrodzenia 4.386,0 4.313,1

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1.009,0 910,7

Amortyzacja 128,0 127,7

Pozostałe koszty rodzajowe 410,0 397,8

Odpisy na fundusz remontowy 9.592,0 9.806,6

Razem: 33.921,0 31.654,1

Tabela nr 8. Zobowiązania na 31. 12. 2018 r. – czytaj str. 27

Lp. Lokalizacja Kredyty i pożyczki
Zobowiązania na dzień 

31. 12. 2018 r.

Pożyczki WFOŚ 

1. Gabriela Narutowicza 3-7a 1.076.151,00 107.607,00

Kredyty PKO

1. 18. Sierpnia 1-1a 881.689,13 708.585,91

2. 18. Sierpnia 2-6a 1.041.483,84 360.417,52

3. 18. Sierpnia 3a 475.080,30 365.692,08

4. 18. Sierpnia 5-5a 953.348,52 758.938,50

5. 18. Sierpnia 7-7a 945.652,52 752.522,97

6. 18. Sierpnia 8-12a 3.219.542,20 2.076.903,63

7. Barbary 5, 5a-g, 7, 9 1.526.408,14 1.504.050,20

8. Bednarska 35a-c 755.619,14 610.433,03

9. Błękitna 10 550.719,31 449.295,73

10. Błękitna 12 512.897,04 417.914,86

11. Błękitna 6 483.504,59 392.603,28

12. Błękitna 8 445.461,05 309.962,33

13. Bronisławy 17a-b 423.555,26 346.455,73

14. Ciesielska 11-13 456.751,11 367.581,44

15. Dobra 10 419.775,47 341.201,04

16. Dobra 12 410.000,00 333.514,17

17. Dobra 14 399.863,31 324.727,70

18. Dobra 15 370.059,26 255.284,16

19. Dobra 17 277.278,12 191.756,22

20. Dobra 8 446.460,76 364.904,14

21. Grodowa 26a-d 2.039.584,08 1.648.596,54

22. Grodowa 30a-c 163.371,64 131.115,49

23. Józefa Grzegorzka 14a-d 1.865.537,85 1.507.158,83
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Sprawozdanie z DZIAŁALNOŚCI zARZąDU HUTNICZO-GÓRNICZEJ  
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ za ROK 2018

Ciąg dalszy -  Tabela nr 8. Zobowiązania na 31. 12. 2018 r. – czytaj str. 27

Lp. Lokalizacja Kredyty i pożyczki
Zobowiązania na dzień 

31. 12. 2018 r.

24. Józefa Grzegorzka 18a-d 2.009.003,54 1.646.755,59

25. gen. Józefa Hallera 30e-h 1.112.205,99 900.463,03

26. gen. Józefa Hallera 64a-b 631.358,86 404.175,79

27. Jasna 17 296.334,81 201.891,85

28. Jasna 19 283.532,76 193.819,00

29. Janusza Korczaka 29-31 616.386,42 396.450,30

30. Janusza Korczaka 33-35 611.742,53 393.663,23

31. Janusza Korczaka 40-44 808.855,43 520.436,45

32. gen. Henryka Le Ronda 16d-f 209.088,06 170.950,22

33. Gustawa Morcinka 3, 3a 366.665,25 295.207,16

34. Gabriela Narutowicza 9-9a 915.016,07 739.149,67

35. Przedwiośnie 2,4,6 1.031.079,75 705.012,56

36. Przedwiośnie 8,10 746.044,82 510.821,60

37. Przedwiośnie 8a,10a 787.983,47 556.586,33

38. Ratuszowa 1 200.000,00 162.971,58

39. Strzelców Bytomskich 21a-c 3.499.884,27 2.859.929,17

40. Strzelców Bytomskich 23a-c 1.248.759,10 904.529,83

41. Fryderyka Szopena 26a-b 1.567.221,37 1.287.624,42

42. Fryderyka Szopena 28a-b 676.436,40 545.243,98

43. Widok 10 368.704,51 283.426,30

44. Widok 10a 398.437,13 310.152,83

45. Widok 12 413.862,50 278.533,28

46. Widok 14 368.032,68 254.257,41

47. Widok 16 361.426,89 246.753,69

48. Widok 27 579.439,32 473.414,14

49. Widok 29 405.908,07 273.014,30

50. Widok 31 411.121,04 276.751,03

51. Widok 35 541.795,60 442.283,43

52. Widok 37 508.751,62 413.816,33

53. Ludwika Zamenhofa 22-26 849.825,07 704.837,23

54. Lipowa 1-3 624.931,29 509.222,80

55. Lipowa 5-7 633.805,36 519.759,28

56. 11. Listopada 9 2.567.741,89 2.175.317,05

Razem kredyty: 45.715.024,51 35.076.836,36

Łącznie pożyczki i kredyty: 46.791.175,51 35.184.443,36
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W tabeli nr 7 (patrz str. 25)przedsta-
wiono planowane i wykonane koszty 
rodzajowe Spółdzielni w roku 2018.

Poziom kosztów rodzajowych 
ukształtował się na poziomie 93,3% 
wartości planowanych.

W 2018 r. Spółdzielnia zaciągnęła 
zobowiązania w postaci kredytów 
bankowych w PKO BP SA w kwocie 
1.526.408,14 zł na sfinansowanie 
kosztów termomodernizacji budyn-
ków przy ul. Barbary 5, 5a-g, 7, 9 
w Katowicach.

Kredyty, zgodnie z zawartymi 
umowami, zostały udzielone na 20 
lat, prowizja wyniosła 1% kredytu 
a oprocentowanie zmienne, oparte 
o stawkę WIBOR 3M, zamyka się 
w przedziale 3,20% - 4,53%.

Zobowiązania z tytułu kredytów 
i pożyczek zaciągnięte do końca roku 
2018 wyceniono na dzień bilansowy 
w wysokości skorygowanej ceny na-
bycia, zgodnie z „Ustawą o rachunko-
wości” oraz Rozporządzeniem Mini-
stra Finansów w sprawie szczegóło-
wych zasad uznawania, metod wyce-
ny, zakresu ujawniania i sposobu pre-
zentacji instrumentów finansowych.

Wartość tych zobowiązań przed-
stawia Tabela nr 8, patrz str. 25

Podsumowując, na koniec 2018 r. 
Spółdzielnia posiadała zobowiązania 
z tytułu kredytów bankowych i po-
życzek w łącznej kwocie 
35.184.443,36 zł, w tym:
- pożyczki z WFOŚiGW 

– 107.607,00 zł
- kredyty bankowe w PKO BP  

– 35.076.836,36 zł
Fundusze własne Spółdzielni 

stan na 31. 12. 2018 r.:
1. Fundusz udziałowy:  

 63.800,00 zł
2. Fundusz zasobów mieszka-

niowych:  19.141,780,90 zł
3. Fundusz zasobowy:  

 5.715.820,55 zł
4. Fundusz wkładów budowla-

nych: 6.895.474,58 zł
5. Fundusz wkładów mieszka-

niowych: 206.270,00 zł
Razem:  32.023.146,03 zł
Wykres nr 5, str. 16, przedstawia 

kształtowanie się łącznej wartość 
ww. funduszy w latach 2015-2018.

Zmiana wielkości funduszy na 
przestrzeni lat 2015 – 2018 wynika 
z ustanawiania i przenoszenia prawa 
odrębnej własności lokali mieszkal-
nych na rzecz osób uprawnionych, 
zgodnie z postanowieniami ustawy 

o Spółdzielniach mieszkaniowych 
i Statutu Spółdzielni oraz zasilenia 
funduszu zasobowego w wyniku 
podjętej Uchwały Walnego Zgroma-
dzenia Członków w sprawie podzia-
łu wyniku finansowego Spółdzielni 
za rok 2017.

Czynnikiem ryzyka mogącym mieć 
wpływ na działalność Spółdzielni 
w najbliższych okresach może być 
ściągalność opłat czynszowych. 
Wzrost kosztów utrzymania gospo-
darstw domowych jako czynnik nie-
zależny od Spółdzielni, w tym wyż-
sze opłaty za media mogą powodo-
wać obniżenie obecnie osiąganego 
współczynnika ściągalności opat.

Podejmowane jednak czynności 
windykacyjne oraz posiadane przez 
Spółdzielnię środki finansowe wraz 
z działaniami w obszarze pozosta-
łej działalności gospodarczej, po-
zwolą na utrzymanie płynności fi-
nansowej.

Przewiduje się, że w najbliższych 
latach sytuacja finansowa Spółdziel-
ni będzie stabilna, zachowana będzie 
pełna płynność finansowa a współ-
czynnik ściągalności opłat nie ule-
gnie zasadniczemu pogorszeniu.

Posiadane przez Spółdzielnię instru-
menty finansowe w postaci pożyczek 

i kredytów zaciągnięte zostały w zło-
tych i nie niosą ryzyka finansowego.

Przewidywany rozwój Spółdzielni 
będzie zmierzał w kierunku podno-
szenia poziomu stanu technicznego 
posiadanych zasobów i poprawy 

komfortu zamieszkania jej członków 
wraz z poprawą jakości zarządzania 
zasobami. Zarząd w dalszym ciągu 
będzie kładł nacisk na rozwój komu-
nikacji z właścicielami, członkami 
i mieszkańcami Spółdzielni w zakre-
sie oczekiwań dotyczących prac re-
montowych, zagospodarowania te-
renów HGSM i możliwości realizacji 
ich inicjatyw.

Niniejsze sprawozdanie dotyczące 
roku 2018 przedstawia najistotniejsze 
kwestie z działalności Spółdzielni, 
które wraz z uchwałami organów, sta-
nowią podstawę jej funkcjonowania.

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

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

Katowice 29. 03. 2019 r.
Układ, numeracja wykresów, tabel, wytłusz-

czenia, opracowanie graficzne – redakcja „NO”

Anioła 4-6-8 – obecnie realizowane
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Rada Nadzorcza i Zarząd 
 Hutniczo - Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Katowicach

Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach w okresie od 1 października do 5 li-
stopada 2018 roku, zgodnie z przepisami art. 91 - 93 ustawy „Prawo spółdzielcze” przeprowadził lustrację pełną Hut-
niczo - Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Katowicach, za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.

W oparciu o sprawdzone i wykazane w protokole dokumenty, dane liczbowe i dodatkowe wyjaśnienia można stwier-
dzić, że prawnymi podstawami działalności Spółdzielni, w badanym okresie, były powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa, statut oraz wynikające z niego postanowienia regulaminów wewnętrznych, które Spółdzielnia dostosowywała 
do zmieniających się przepisów prawnych. Postanowienia statutu i regulaminów wewnętrznych i innych istotnych 
uchwał organów Spółdzielni były merytorycznie poprawne i zgodne z przepisami powszechnie obowiązującymi.

Dokumentacja pracownicza odpowiadała przepisom „Kodeksu pracy” i wydanym na jego podstawie przepisom 
wykonawczym zaś dokumentacja członkowska spełniała wymogi określone w przepisach „Prawa spółdzielczego”.

Analiza dokumentacji walnych zgromadzeń, rady nadzorczej, zarządu wykazała, że działalność tych organów, pro-
wadzona była zgodnie z przepisami ustawowymi a ponadto, że:
- zwoływanie obrad poszczególnych organów odbywało się w trybie
i terminach określonych w statucie lub wynikających z niego regulaminów,
- organa rozpatrywały sprawy i podejmowały uchwały należące do ich kompetencji,
- materiały będące przedmiotem obrad pozwalały na dokonanie oceny poszczególnych zagadnień przez dany organ 

oraz podjęcie stosownych decyzji,
- protokoły były sporządzane w sposób właściwy a ich treść umożliwia odtworzenie istotnych elementów obrad.

Ustalono także, że organa Spółdzielni przestrzegały ustawowych i statutowych praw członków, w tym Spółdziel-
nia przenosiła własność lokali na uprawnione osoby.

Spółdzielnia prowadziła na bieżąco „książki obiektów budowlanych” oraz terminowo przeprowadzała kontrole, 
o których mowa w art. 62 „Prawa budowlanego”.

Zawarte przez Spółdzielnię umowy o roboty, dostawy i usługi, w zakresie sprawdzonym przez lustrację, zabezpie-
czały jej interesy, w tym zapewniały możliwość stosowania sankcji za nieterminowe wykonanie usług lub robót oraz 
za mogące wystąpić wady w wykonaniu robót albo niedostateczną jakość świadczonych usług.

Spółdzielnia – w zakresie sprawdzonym przez lustrację – prawidłowo i terminowo dokonywała rozliczeń z tytułu 
opłat związanych z eksploatacją lokali, w tym opłat niezależnych.

Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Katowicach w latach objętych badaniem lustracyjnym posiadała 
dokumentację opisującą zasady prowadzenia rachunkowości, przyjęte uchwałą Zarządu Spółdzielni nr 68/2004 
z dnia 25 listopada 2004 r. wraz z późniejszymi aktualizacjami. Nowy jednolity tekst „Dokumentacji Przyjętych Za-
sad Rachunkowości” Zarząd HGSM w Katowicach przyjął w dniu 30 listopada 2017 roku uchwałą nr 95/2017. W ra-
mach tych zasad przyjęto do stosowania „Zakładowy plan kont”. Zasady ewidencji księgowej zdarzeń i operacji go-
spodarczych na kontach księgi głównej przyjęto zgodnie z Planem Kont.

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

W latach 2015-2017 majątek Hutniczo - Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Katowicach ubezpieczony był w UNI-
QA Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Na 2017/2018 rok zawarto w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA: polisę FILAR 
& Bezpieczny dom – pakiet dla Spółdzielni Mieszkaniowych i innych podmiotów zarządzających budynkami wielo-
mieszkaniowymi oraz polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz Spółdzielni Mieszkaniowej.

Przedstawiona powyżej skrótowa synteza wyników badania lustracyjnego oraz inne ustalenia zawarte w protoko-
le polustracyjnym, nie wymagają sformułowania przez Związek wniosków polustracyjnych.

Stosownie do art. 93 § 4 ustawy „Prawo spółdzielcze”, informację o wynikach lustracji, rada nadzorcza winna 
przedstawić na najbliższym walnym zgromadzeniu.

(-) Joanna Koch-Kubas
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Oszuści działający metodą „na wnuczka” wprowadza-
ją swoje ofiary w błąd, podając się za członka rodziny - 
wnuczka, bratanka lub inną osobę. Coraz częściej oszu-
ści podają się za osoby zaufania publicznego - policjan-
tów, prokuratorów. Telefonują, by poinformować o rze-
komym wypadku, zatrzymaniu kogoś z rodziny, oferują, 
pomoc w „załatwieniu sprawy”. Zdarza się także, że 
oszuści najpierw dzwonią podając się za „wnuczka”, 
a chwilę po tym za policjanta, informującego, że po-
przednia rozmowa telefoniczna była próbą wyłudzenia 
pieniędzy. Fałszywy mundurowy twierdzi, że oszust zo-
stał namierzony i prosi o pomoc w jego zatrzymaniu. Na-
lega, aby pokrzywdzony wypłacił pieniądze z banku 
i przekazał je wyznaczonej osobie lub przelał na wskaza-
ny numer konta. Przekonuje seniorów, że ich pieniądze 
pomogą w schwytaniu przestępców.

Jak nie paść ofiarą oszustów? Pamiętajmy, w żadnym 
wypadku prawdziwi policjanci nie mogą żądać ani przyj-
mować pieniędzy za korzystne zakończenie sprawy. 
Funkcjonariusze również nigdy nie informują o prowa-
dzonych przez siebie sprawach telefonicznie. Podejrze-
wając próbę oszustwa, jak najszybciej skontaktujmy się 
z policją. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo seniorów 
w dużej mierze zależy od nas wszystkich. 

Policja prosi o rozwagę i czujność. Nie przekazujcie 
Państwo swoich pieniędzy nikomu, bez dokładnego 
upewnienia się, że naprawdę chodzi o bliską osobę. Za-
wsze w takich sytuacjach warto skontaktować się z kim-
kolwiek z rodziny.  Należy uważać także, by nie wpusz-
czać podejrzanych, dopiero co poznanych osób do miesz-
kań – szczególnie, gdy jesteśmy sami. Wszelkie budzące 
niepokój sytuacje prosimy zgłaszać policji na numer 112. 

O żerujących na ludzkiej naiwności i wykorzystujących związane z rodzinnymi koligacjami emocje 
osób starszych piszemy przy każdej okazji i przestrzegamy o pozbawionych skrupułów oszustach za 

nic mających czyjeś uczucia. Tym razem publikujemy materiał przygotowany przez Policję.
Poczytajmy i zachowajmy zimną krew, gdyby to nam przytrafiły się takie zdarzenia

Do seniorów Do seniorów Do seniorów

APEL
W związku z przypadkami kradzieży metodą „na wnuczka”, policjanci apelują do mieszkańców 

o ostrożność i rozwagę. W szczególności przestroga dotyczy osób starszych, ponieważ oszuści 
żerują na łatwowierności i dobroci seniorów.

SPOSOBY OSZUSTÓW
na wypadek na policjanta na zakup na zwrot długu na „wyjątkową”

nieruchomości znajomego okazję
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Wrażliwy odbiorca, dodatek energetyczny, mieszkaniowy
Masz finansowe problemy skorzy-

staj z dodatku mieszkaniowego 
i energetycznego.

DoDatek mieszkaniowy 
przysługuje:

1) osobom mieszkającym w lokalach, 
do których mają tytuł prawny,

2) osobom zajmującym lokal miesz-
kalny bez tytułu prawnego, ocze-
kującym na przysługujący im lokal 
zamienny albo socjalny.
W przypadku pierwszej grupy 

osób, zgodnie z art. 2.1. ustawy o do-
datkach mieszkaniowych, ze świad-
czenia mogą skorzystać:
- najemcy oraz podnajemcy loka-

li mieszkalnych (dot. lokali komu-
nalnych, mieszkań zakładowych, 
mieszkań w domu prywatnym 
czynszowym, mieszkań wynajmo-
wanych na wolnym rynku),

- członkowie spółdzielni mieszkanio-
wych zamieszkujący na podstawie 
spółdzielczego prawa do lokalu,

- osoby mieszkające w lokalach 
mieszkalnych znajdujących się 
w budynkach stanowiących ich 
własność i właściciele samodziel-
nych lokali mieszkalnych,

- inne osoby mające tytuł prawny do 
zajmowanego lokalu mieszkalne-
go i ponoszące wydatki związane 
z jego zajmowaniem (np. na sku-
tek umowy użyczenia).
Ustawa z 21 czerwca 2001 r. 

(Dz.U. nr 71 poz. 734 z póź. zm.) 
w art. 31 ust. 1 określa dochód, dają-
cy podstawę do przyznania dodatku 
mieszkaniowego. Za podstawę 
przyjmuje się kwotę najniższej 
emerytury, która od 1. 03. br. 
wynosi 1100,00 zł. Dodatek przy-
sługuje osobom, których średni mie-
sięczny DOCHÓD BRUTTO (z po-
datkiem) na jednego członka gospo-
darstwa domowego w okresie 3 mie-
sięcy poprzedzających datę złożenia 
wniosku o przyznanie świadczenia 
nie przekracza:
- 175% najniższej emerytury w go-

spodarstwie jednoosobowym tj. 
1.925,00 zł,

- 125% tej kwoty w gospodarstwie 
wieloosobowym, tj. 1.375,00 zł.

Kwota brutto to kwota bez 
składki:

- emerytalnej, - rentowej, 
- chorobowej.

Do dochodu nie wlicza się m.in. 
świadczeń pomocy materialnej dla 
uczniów, dodatków dla sierot zupeł-
nych, jednorazowych zapomóg z ty-
tułu urodzenia dziecka, dodatku z ty-
tułu urodzenia dziecka, pomocy w za-
kresie dożywiania, zasiłków pielęgna-
cyjnych oraz dodatków pielęgnacyj-
nych, zasiłków okresowych z pomo-
cy społecznej, jednorazowych świad-
czeń pieniężnych i świadczeń w na-
turze z pomocy społecznej, dodatku 
mieszkaniowego.

Dodatek przyznawany jest na nor-
matywną powierzchnię użytkową lo-
kalu, która nie może przekraczać dla:

1 osoby – 35 m2 (+30% tj. 45,50 m2)
2 osób – 40 m2 (+30% tj. 52 m2)
3 osób – 45 m2 (+30% tj. 58,50 m2)
4 osób – 55 m2 (+30% tj. 71,50 m2)
5 osób – 65 m2 (+30% tj. 84,50 m2)
6 osób – 70 m2 (+30% tj. 91 m2)
a na każdą następną osobę zwięk-

sza się o 5 m2. Świadczenie przyzna-
wane jest na wniosek zainteresowa-
nego przez Prezydenta Miasta Kato-
wice, Mysłowice w drodze decyzji 
administracyjnej, a wypłacane wy-
łącznie Spółdzielni.

Dodatek może nie być przyznany, 
w przypadku, gdy w wyniku prze-
prowadzenia wywiadu środowisko-
wego zostanie ustalone, że występu-
je rażąca dysproporcja pomiędzy ni-
skimi dochodami wykazanymi w de-
klaracji a faktycznym stanem mająt-
kowym wnioskodawcy. 

PAMIĘTAJMY, ŻE dodatek przy-
znawany jest od 1. dnia miesiąca na-
stępującego po miesiącu złożenia 
wniosku, tj. jeżeli wniosek złożymy 
np. do końca maja, to po jego pozy-
tywnym rozpatrzeniu przyznany do-
datek otrzymamy od 1 czerwca.

DoDatek energetyczny

Kolejną formą pomocy państwa 
dla osób posiadających problemy fi-
nansowe jest dodatek energetyczny. 
Świadczenie zostało wprowadzone 
nowelizacją Prawa energetycznego 

uchwaloną 26 lipca 2013 r. 
 (Dz.U. z 2013 r., poz. 984). Jest ono 
zadaniem z zakresu administracji 
rządowej. Dodatek energetyczny 
wypłacają gminy, które otrzymują 
na ten cel dotacje z budżetu pań-
stwa na finansowanie wypłat w gra-
nicach kwot określonych na ten cel 
w ustawie budżetowej. Dodatek 
energetyczny przysługuje tzw. 
wrażliwemu odbiorcy energii elek-
trycznej i jest przyznawany w for-
mie ryczałtu.

wrażliwy oDbiorca

Jest nim osoba:
- której przyznano dodatek mieszka-

niowy,
- jest stroną umowy kompleksowej 

lub umowy sprzedaży energii elek-
trycznej zawartej z przedsiębior-
stwem energetycznym,

- mieszka w miejscu dostarczania 
energii.
Aby otrzymać wsparcie na po-

krycie rachunków za prąd, wraż-
liwy ODbiorca musi złożyć w gminie 
wniosek i dołączyć do niego kopię 
umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny wynosi 
miesięcznie 1/12 kwoty rocznej do-
datku energetycznego ogłaszanej 
przez ministra właściwego do spraw 
gospodarki. 

Dodatek energetyczny wypłaca 
się ODbiorcy wrażliwemu energii 
elektrycznej do 10 każdego miesiąca 
z góry, z wyjątkiem stycznia, kiedy to 
dodatek energetyczny wypłaca się 
do 30. dnia tego miesiąca.

Szczegółowe informacje 
o wszelkich kryteriach 

przyznawania dodatków, 
związane z indywidualnymi 

sytuacjami życiowymi, 
zainteresowani uzyskają:

- Katowiczanie we właściwym 
dla miejsca zamieszkania Tereno-
wym Punkcie Pomocy Społecz-
nej. Wykaz TPS w osiedlowych Ad-
ministracjach a zamieszkali przy ul. 
F. Szopena w Mysłowicach w UM 
przy ul. Powstańców 1.

Tam także składamy wypełnione 
wnioski.
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Budżet Obywatelski Miasta Katowice VI edycja 2020
Miasto Katowice począwszy od 2015 roku przeznacza część środków z budżetu miasta na realizacje 

projektów i pomysłów zgłaszanych przez mieszkańców w formie Budżetu Obywatelskiego (BO), 
w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście jakie mają zostać 
zrealizowane w kolejnym roku budżetowym.

Zalecenie to wynika z konieczno-
ści spełnienia wymagań określonych 
w § 79.1 Rozporządzenia Ministra In-
frastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 
r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie, który mó-
wi: „Drzwi do łazienki, umywalni 
i wydzielonego ustępu powinny 
otwierać się na zewnątrz pomiesz-
czenia, mieć, z zastrzeżeniem § 75 
ust. 2, co najmniej szerokość 0,8 m 
i wysokość 2 m w świetle ościeżni-
cy, a w dolnej części – otwory o su-
marycznym przekroju nie mniej-
szym niż 0,022 m2 dla dopływu po-
wietrza.” 

Wskazana w przepisach wielkość 
otworów jest konieczna dla zapew-
nienia właściwej wentylacji miesz-
kania, brak odpowiedniego przepły-
wu powietrza może powodować ne-
gatywne skutki dla zdrowia domow-
ników oraz wpływać na pogorsze-
nie stanu budynku poprzez zwięk-
szone zawilgocenie ścian. Może 
również zakłócać przepływ powie-
trza w lokalu i powodować napływ 
powietrza do mieszkania poprzez 
kratki wywiewne (odwrócony ciąg).

Osoby, których powyższe zalecenie 
dotyczy, często tłumaczą brak odpo-
wiedniego nawiewu w drzwiach fak-
tem zakupu drzwi, które w opisie produ-

cent nazywa łazienkowymi. Drzwi takie 
wyposażone są w tuleje wentylacyjne 
o łącznej powierzchni wentylacyjnej 
znacznie mniejszej niż określona w prze-
pisach, a w ich dokumentacji technicz-
nej znajdują się określenia typu „drzwi 
wewnętrzne z wentylacją”, co nie jest 
jednoznaczne z drzwiami łazienkowy-
mi. Warto zatem przy zakupie drzwi ła-
zienkowych dokonywać wyboru mając 
świadomość obowiązujących w tym za-
kresie wymagań i szczególnie należy kie-
rować się względami bezpieczeństwa. 

Dla wypełnienia wymogów przy-
toczonego wyżej rozporządzenia 
w większości przypadków nie ma 
konieczności wymiany drzwi, popra-
wę wentylacji można uzyskać po-
przez wykonanie dodatkowych 
otworów w dolnej części drzwi lub 
przez podcięcie wentylacyjne – wy-
cina się na ich spodzie szczelinę 
(tak, że otwór znajduje się między 
spodem drzwi a podłogą.

Zasady BO polegają na zgłaszaniu przez mieszkańców 
propozycji zadań do budżetu, które następnie są analizo-
wane przez urzędników pod kątem możliwości ich reali-
zacji i w przypadku pozytywnej weryfikacji, poddawane 
są pod publiczne głosowanie. Zwycięskie projekty są reali-
zowane w ramach budżetu miasta w kolejnym roku. Środ-
ki z BO są podzielone na część ogólnomiejską i lokalną - 
podzieloną na rejony ulic zgodnie z obszarem przypisa-
nym do poszczególnych jednostek pomocniczych. 

Propozycje mieszkańców, zgodnie z zapisami Regula-
minu Budżetu Obywatelskiego w Katowicach muszą 
być zlokalizowane na terenie będącym:
- własnością miasta, spółdzielni mieszkaniowych lub 

wspólnoty mieszkaniowej,
- własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczy-

stym miasta, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot 
mieszkaniowych lub TBS.
Możliwe jest więc również realizowanie ze środków 

BO na terenie będącym w dyspozycji spółdzielni zadań, 
których wykonanie przez spółdzielnię z uwagi na ogra-
niczony zasób środków jest niemożliwe lub odwleczone 
w czasie.

Mieszkańcy zasobów HGSM są w tym zakresie zaanga-
żowani i w dotychczasowych edycjach udało się zrealizo-
wać wiele zadań na terenie Spółdzielni lub na obszarze, 
z którego mieszkańcy Spółdzielni korzystają. Oto one:

- Bezpieczny, radosny i kolorowy plac zabaw dla dzie-
ci z Bagna – doposażenie.

- Remont chodników na terenie Osiedla Ducha wraz 
z pracami towarzyszącymi( trawnik, drzewa).

- Rewitalizacja mozaiki Róże Nikiszowca na elewacji 
budynku Pl. Wyzwolenia 4.

- Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Ratuszowa, 
Ciesielska, Zamenhofa, Wiosny Ludów do potrzeb 
społeczności lokalnej.

- Plac zabaw dla bajtli w Nikiszowcu – Modernizacja, 
poprawa bezpieczeństwa placu zabaw w Nikiszow-
cu na placu numer 6.

- Budowa siłowni plenerowej na Bagnie.
Nie wszystkie zgłaszane projekty udaje się zrealizować, wie-

le istotnych dla mieszkańców zadań dotychczas nie udało się 
pomyślnie sfinalizować ( np. wymiana oświetlenia zewnętrz-
nego na Osiedlu Michalskiego, naprawa nawierzchni drogo-
wej i budowa miejsc parkingowych w rejonie ul. 18. Sierp-
nia), liczymy na Państwa aktywność i poparcie dla projektów 
dotyczących terenów HGSM w tegorocznej edycji budżetu. 

Zachęcamy mieszkańców do zgłaszania projek-
tów i aktywnego głosowania na zadania dotyczące 
zasobów HGSM, spółdzielnia deklaruje pomoc 
przy redagowaniu wniosków oraz informowaniu 
i zachęcaniu lokatorów do ich popierania poprzez 
udział w głosowaniu. 

Zadbaj o nawiew

Drzwi łazienkowe
Przeprowadzona po ubiegłorocznych przeglądach kominiar-

skich i instalacji gazowych analiza wykazuje, że większość za-
leceń pokontrolnych dotyczyła zbyt małej powierzchni nawiewu 
w drzwiach łazienkowych.



Odwiedzający Klub „Siódemka” nie mają  
 prawa do nudy. tak się składa, że zawsze 

znajdzie się tam coś co pozwoli im nie tylko zago-
spodarować wolny czas, ale i rozwijać swoje zain-
teresowania.

Podczas prowadzonych zajęć w filii Klubu Osiedlowe-
go „Siódemka” w Szopienicach dzieci uczestniczą w za-
jęciach kulinarnych, edukacyjnych z zakresu chemii i fi-
zyki, origami, bezpieczeństwa, plastyki, muzyki, tańca 
oraz grach i zabawach. W drugiej połowie 2018 roku 
zorganizowano między innymi:

- Akcję „Lato w mieście”, Dzień Seniora, Andrzejki, Mi-
kołajki, Spotkanie opłatkowe z seniorami i Jasełka

W bieżącym roku przeprowadzono już Dzień Babci 
i Dziadka. Dzieciaki, uczęszczające na zajęcia w klubie, za-
prosiły swoje babcie i dziadków i zaprezentowały im przed-
stawienie składające się z wierszyków i piosenek pełnych 

miłości i wdzięczności dla ukochanych seniorów. Dostojni 
goście otrzymali słodki poczęstunek oraz upominki wyko-
nane przez dzieci – były to ramki ze zdjęciami wnucząt. Po-
nadto, m.in. przeprowadzono Akcję „Zima w mieście” oraz 
zorganizowano „Dzień Kobiet”. W kwietniu zaplanowano 
kolejny Piknik Wiosenny, który tradycyjnie odbędzie się 
w ośrodku „Padok” w Katowicach – Janowie.

Z kolei w czerwcu milusińscy zaproszenie zostaną na 
imprezy z okazji „Dnia Dziecka”. Szczegóły wszystkich 
bieżących przedsięwzięć znajdziemy na afiszach.

Już teraz informujemy, że tradycyjnie – a jest tak od 
wielu, wielu lat – podczas wakacji dla dzieci pozostają-
cych w domach prowadzona będzie akcja „Lato w mie-
ście”. Szczegóły w klubie oraz na afiszach, jakie pojawią 
się na początku kanikuły.
Filia Klubu „Siódemka” Szopienice, ul. Roździeńska 24/3.

Kontakt telefoniczny: Dariusz Łyczko tel. 609 464 308

„Siódemka” – ciągle coś się dzieje


