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Nowa jakośćNowa jakość

Spółdzielnia, jako jeden z inicjatorów programu pilota-
żowego w Katowicach mającego na celu doposażenie 
nieruchomości wielolokalowych w pojemniki półpo-
dziemne na odpady komunalne, zrealizowała ze środ-
ków Miasta Katowice budowę gniazd pojemników pół-
podziemnych dla nowych lokalizacji:

- ul. Dobra 14,
- ul. Widok 37,
- ul. 18. Sierpnia 3, 3A,
- ul. 18. Sierpnia 7, 7A

oraz sfinansowała z własnych środków zakup pojem-
ników dla lokalizacji Widok 29.

W 2019 roku wykonano również wspólne gniazdo po-
jemników dla budynków HGSM przy ul. Dobrej 6, 8, 10, 
Widok 10, 10A oraz Wspólnoty Mieszkaniowej  
Widok 10B – na koszt inwestora budynku Widok 10B.

W 2020 roku ze środków Miasta Katowice wykonane 
zostaną kolejne gniazda pojemników dla lokalizacji:

- ks. Piotra Ściegiennego 17, 19, 21, 23,
- ul. 18. Sierpnia 4,       - ul. 18. Sierpnia 12A.

Czas na Walne
Najwyższą statutową władzą jest Walne Zgromadzenie  

 Członków Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Tegoroczne Walne Zgromadzenie odbędzie się bardzo nietypowo, 
gdyż we wrześniu a dokładnie 17 bm. o 16.00 w sali budynku Ka-
towice Miasto Ogrodów – Instytucja Centrum Kultury im. Krystyny 
Bochenek, Plac Sejmu Śląskiego 2 w Katowicach.

Podstawowym powodem przesu-
nięcia w czasie i zwołania WZCz na 
wrzesień była i jest pandemia koro-
nawirusa. Wprowadzona w Polsce, 
na świecie profilaktyka epidemiolo-
giczna, obostrzenia w poruszaniu się 
skutecznie zdominowała wszelkie 
działania wszechstronnej aktywności 
ludzkiej w przestrzeni społeczno-go-
spodarczo-kulturalno-sportowej. Ob-
ostrzenia wynikające z przeciwdzia-
łania rozprzestrzenianiu się wirusa 
dotknęły wszystkich. Życie pokazuje, 
że wirus nie odpuszcza i dla własne-
go oraz wspólnego dobra winniśmy 
nadal podporządkowywać się wszel-
kim zaleceniom higienicznym.

W związku z trwającym stanem 
epidemicznym oraz obowiązują-
cymi wymogami sanitarnymi, 
Zarząd HGSM informuje, że 
Członkowie HGSM i ich Pełno-
mocnicy zobowiązani są uczest-
niczyć w obradach WZCz w ma-
seczkach, a przed wejściem na 
salę zdezynfekować ręce.

Przed nami Walne, dziwić nikogo 
nie powinno, że bieżące wydanie 
„NO” praktycznie w całości poświę-
cone jest najważniejszemu wydarze-
niu w życiu Spółdzielni. Na łamach 
w celu ułatwienia zaznajomienia się 
ze źródłowymi dokumentami gros 
z nich publikujemy. Informujemy jed-

nocześnie, że od 3 września wszystkie 
materiały objęte porządkiem obrad są 
wyłożone w siedzibie Spółdzielni.

Zawiadomienie o WZ z porząd-
kiem obrad w ustawowym terminie 
dostarczono do mieszkań, a my pu-
blikujemy je na str. 3.
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Oszuści nie odpuszczą
Zawsze znajdą się osoby, które będą chciały kogoś oszukać,  

 naciągnąć – wzbogacić się na niewiedzy, naiwności innych, 
nie bacząc nawet na trudną sytuację np. dziś związaną z pandemią 
koronawirusa. Szukający łatwych pieniędzy z wyrachowaniem bę-
dą działać na naszą szkodę mając w nosie moralność, etykę.

Przykłady oszustw Internecie czy 
takich prób „od drzwi do drzwi” nie 
brakuje. To często gra na psychice 
ludzkiej, strachu. Już na początku 
pandemii w niektórych miejscach 
ktoś pukał do mieszkań i próbował 
sprzedać amulety antykoronawiruso-
we za 30 zł/sztuka. Gdyby rzeczywi-
ście było to skuteczne antidotum, le-
karze i pielęgniarki nosiliby je w pra-
cy dziś w tak oczywisty sposób, jak 

maseczki i rękawiczki ochronne. 
A nie noszą. 

Bądźmy czujni i ostrożni. Tak teraz, jak 
i po pandemii. Z pewnością na rynku 
pojawi się znów mnóstwo „antykorona-
wirusowych” cudownych i jedynie sku-
tecznych ofert z środkami przeciwdzia-
łającymi bądź leczącymi. Miejmy świa-
domość, że wśród nich zdecydowana 
większość będzie szukaniem naiwnych 
a ceny będą zwykłym zdzierstwem.

POLICJA OSTRZEGA I RADZI  
NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ NA  

„INFORMACJE O KORONAWIRUSIE” !!!
- UWAŻAJ NA OGŁOSZENIA DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY LEKÓW  

LUB MEDYKAMENTÓW ZWIĄZANE Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA 
(COVID-19)

- Korzystaj tylko ze sprawdzonych portali zakupowych lub aukcyjnych
- Bądź wyczulony przy zmianie haseł do bankowości elektronicznej
- Nie otwieraj linków z nieznanych stron internetowych
- NIE ODPOWIADAJ NA PODEJRZANE SMS-Y DOTYCZĄCE EPIDEMII 

CZY PRZESYŁEK KURIERSKICH
- Uważaj na umowy i zobowiązania finansowe zawi erane przez internet
- Zastanów się biorąc „ATRAKCYJNE” pożyczki oraz kredyty długoterminowe
- Uważaj na nieprawdziwe informacje lub komunikaty (#fake newsy!)
- Poszukując informacji korzystaj z oficjalnych stron instytucji państwo-

wych i samorządowych oraz służb
- PAMIĘTAJ, ŻE MINISTERSTWO ZDROWIA ORAZ SŁUŻBY NIE ZWRACAJĄ 

SIĘ POPRZEZ SMS LUB E-MAIL Z INFORMACJĄ O PŁATNYCH USŁUGACH
- Nie wpuszczaj do domu nieznanych osób podających się za funkcjonariu-

szy różnych formacji i służb – ŻĄDAJ OKAZANIA DOKUMENTÓW SŁUŻ-
BOWYCH

- UWAŻAJ NA NOWĄ METODĘ OSZUSTWA POLEGAJĄCĄ NA WYŁU-
DZANIU PIENIĘDZY NA LECZENIE OSOBY BLISKIEJ NP. CHOREJ 
NA COVID-19

- SPRAWDZAJ każdą niepokojącą informację, ZADZWOŃ DO RODZINY 
LUB PRZYJACIÓŁ

- W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI, POWIADOM TELEFONICZNIE POLICJĘ

- ZADZWOŃ POD BEZPŁATNY NUMER ALARMOWY 112

źródło:Wydział Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji Komendy Głównej Policji
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Walne Zgromadzenie Członków
Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Katowicach
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. 3, § 21 ust. 8, § 21 ust. 10 Statutu HGSM,  
Zarząd Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Katowicach, zwołuje na dzień 

17. 09. 2020 r. na godz. 1600 Walne Zgromadzenie Członków Hutniczo-Górniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Miejscem Walnego Zgromadzenia Członków HGSM będzie budynek Katowice Miasto 
Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek przy ul. Plac Sejmu Śląskiego 2 w Katowicach.

Mandaty wydawane będą osobom uprawnionym, po okazaniu dokumentu tożsamości, od godziny 1500. 
W związku z trwającym stanem epidemicznym oraz obowiązującymi wymogami sanitarnymi, informujemy, że 

członkowie HGSM i ich Pełnomocnicy zobowiązani są uczestniczyć w obradach WZCz w maseczkach, a przed wej-
ściem na salę zdezynfekować ręce. 

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 Nadzorczej Spółdzielni za rok 2019. 
8. Podjęcie uchwały o przyjęciu i zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego Spółdzielni sporządzonego na dzień 

31. 12. 2019 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego Spółdzielni za rok 2019.

10. Podjęcie uchwały o przyjęciu Sprawozdania z działalności Zarządu HGSM w roku 2019.
11. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium poszczególnym członkom Zarządu HGSM.
12. Podjęcie uchwały o przyjęciu Sprawozdania z działalności Stałej Komisji Statutowej HGSM w roku 2019.
13. Podjęcie uchwały o ustaleniu liczebności Rady Nadzorczej. 
14. Przeprowadzenie wyborów Rady Nadzorczej na następną kadencję wraz z podjęciem uchwały.
15. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań zaciąganych przez HGSM.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia Spółdzielni do organizacji gospodarczej.
17. Podjęcie uchwały dotyczącej ustanawiania prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych i ich sprzedaży na 

rzecz najemców wg zapisów § 87 Statutu HGSM.
18. Podjęcie Uchwały o wyborze delegata Spółdzielni na Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczo-

ści Mieszkaniowej.
19. Podjęcie uchwały o zbyciu nieruchomości gruntowej niezabudowanej – działka nr 2924/71, km 2, obręb Janów, 

rejon ulicy Oswobodzenia w Katowicach – o powierzchni 44 m2.
20. Podjęcie uchwały o zbyciu nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni około 46 m2, która po-

wstanie w wyniku podziału geodezyjnego działki nr 2923/71, karta mapy 2, obręb Janów, rejon ulicy Oswobo-
dzenia 120 w Katowicach.

21. Podjęcie Uchwały o zbyciu lokalu użytkowego nr 1 w budynku przy Placu Wyzwolenia 2, o powierzchni 
30,34 m2 w Katowicach, stanowiącego przedmiot odrębnej własności.

22. Podjęcie Uchwały o zbyciu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Katowicach  przy ul. Opol-
skiej 47, 47a, działka nr 33/4, karta mapy 25, obręb Dz. Śródmieście – Załęże.

23. Podjęcie Uchwały o zbyciu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Katowicach przy ul. Pawła 12, 
12a, – działka nr 187/2, karta mapy 41, obręb Bogucice – Zawodzie.

24. Sprawozdanie komisji wniosków i uchwał.
25. Zakończenie zebrania.

Na podstawie § 78 ust. 4 Statutu Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, Zarząd HGSM zawiadamia, że roczne 
Sprawozdanie z działalności Spółdzielni, łącznie ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni i Sprawozdaniem biegłego re-
widenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, Sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019 i Spra-
wozdaniem z działalności Zarządu HGSM w roku 2019 oraz Projekty Uchwał objęte porządkiem obrad zebrania zostają wy-
łożone do wglądu Członkom Spółdzielni od dnia 03. 09. 2020 r. w siedzibie Spółdzielni, I piętro pokój nr 16 w godz. od 900 
do 1330. Na podstawie § 21 ust. 9 Statutu HGSM, członkowi przysługuje prawo do zapoznania się z ww. dokumentami. 

Ponadto informujemy, że zgodnie z zapisami § 4 „Regulaminu doręczania korespondencji do użytkowników loka-
li HGSM”, indywidualne zawiadomienia o terminie, miejscu i porządku obrad WZCz HGSM zwołanego na dzień 
17. 09. 2020 r. zostały Państwu doręczone za pośrednictwem skrzynek pocztowych. 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
HUTNICZO-GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 

ZA ROK 2019
Szanowni Członkowie Spółdzielni,

Rada Nadzorcza HGSM przedstawia sprawozdanie 
z działalności w roku 2019.

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, sprawo-
wała w roku sprawozdawczym funkcje kontroli oraz 
nadzoru nad całokształtem działalności Spółdzielni.

W roku 2019 Rada Nadzorcza działa 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 posie-
dzeń Rady Nadzorczej Hutniczo-Górniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej kierowało Prezydium Rady, które zgłasza-
ło wnioski do Zarządu dotyczące szczegółowego opraco-
wania 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 Hutniczo-Górniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej przebiegała zgodnie z uchwalonym ra-
mowym Planem Pracy Rady na 2019 rok, poszerzanym 
i uzupełnianym o sprawy wpływające do Rady oraz wy-
nikające 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 2019 Rada Nadzorcza Hutniczo-Górniczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła 13 posiedzeń 
w sprawach ogólnych, w trakcie których podjęto 18 
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.

Omawiane sprawy, podejmowane decyzje, zalecenia 
i wnioski były protokołowane w protokolarzu dotyczącym 
spraw ogólnych. Rejestr uchwał jest wspólny i obejmuje 
wszystkie uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą HGSM.

Priorytetowymi zagadnieniami w pracy Rady 
Nadzorczej Hutniczo-Górniczej Spółdzielni 

Mieszkaniowej w roku sprawozdawczym były:
- Sytuacja ekonomiczna Spółdzielni, a w szczególności 

bieżące monitorowanie działalności HGSM w zakresie 
windykacji należności wraz z analizą osiąganych przez 
Spółdzielnię wyników finansowych oraz płynność fi-
nansowa, w tym wysokość zaciągniętych kredytów 
i ich wykorzystanie,

- Realizacja Planu gospodarczo-finansowego, Planu re-
montowego i remontów bieżących HGSM,

- Działalność Spółdzielni.
Rada Nadzorcza na bieżąco była informowana o aktu-

alnej sytuacji finansowej HGSM, o bieżącej działalności 
Spółdzielni, a raz na kwartał dokonywała analizy sytuacji 
ekonomiczno-finansowej na podstawie przedstawia-
nych przez Zarząd informacji.

Ponadto, analizie poddawane były kwartalne informacje 
o stanie zadłużenia mieszkańców oraz efekty podejmowa-
nych czynności windykacyjnych należności czynszowych 
wobec najemców lokali mieszkalnych i użytkowych.

W ramach funkcji nadzoru Rada Nadzorcza 
Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 

w roku 2019, 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,
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•  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 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 16. 05. 2019 r.

W ramach działań kontrolnych Rada Nadzorcza 
Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 

w roku 2019, 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 
planami remontowymi na dany rok oraz dokumenta-
cji, losowo wybranych obiektów, w których prowa-
dzone 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:
•  Komisja ds. kontroli prawidłowości wyboru ofert 

na wykonanie prac przedstawionych w planach go-
spodarczo-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,
•  Komisja ds. kontroli prawidłowości realizacji i roz-

liczenia wybranych ofert na realizacje zadań prze-
widzianych 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 dokumen-
tacji, losowo wybranych obiektów, w których prowa-
dzone były prace.

• Komisja 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 2019, kontrole nie stwierdzi-
ły uchybień od przyjętych procedur w kontrolowanym 
zakresie.

Ponadto, w okresie swojej działalności Rada 
Nadzorcza Hutniczo-Górniczej Spółdzielni 

Mieszkaniowej poddawała pod obrady:
 Zatwierdzenie „Planu pracy Rady Nadzorczej” na rok 

2020,
 Zatwierdzenie „Planu gospodarczo-finansowego” na 

rok 2020,
 Zatwierdzanie „Planu remontowego i remontów bie-

żących HGSM” na rok 2020, 
 Przyjęcie realizacji Uchwał podjętych na Walnym 

Zgromadzeniu Członków HGSM 16. 05. 2019 r.,
 Analizowanie skarg i wniosków zgłaszanych człon-

kom Zarządu w ramach poniedziałkowych wizyt oraz 
sposobów ich załatwiania,
 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,
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
HUTNICZO-GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 

ZA ROK 2019
• pozyskiwania dotacji i premii termomodernizacyj-

nych – w 2019 roku wpłynęła do Spółdzielni kwota 
505.610,62 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 2019 roku wpłynę-
ła do Spółdzielni kwota 380.182,88 zł,

• pozyskania dofinansowania projektu „Budowa insta-
lacji fotowoltaicznych w kwocie 259.970,13 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 2019, 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 Mieszkaniowej, stwierdziła, co 
następuje:
- występuje pełna płynność finansowa;
- ściągalność należności czynszowych za rok 2019 wy-

niosła 100,6 % 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 99,4 %;

- stan środków pieniężnych na koniec 2019 r. wyniósł 
6.122.060,02 zł; zmniejszył się w stosunku do roku 

2018 o 1.102.152,88 zł. Stan środków pieniężnych 
zdeponowanych na rachunkach lokat terminowych 
założonych na okres dłuższy niż 3 miesiące, wykaza-
nych w bilansie w pozycji innych krótkoterminowych 
aktywów finansowych wyniósł 2.874.856,29 zł, notuje 
się wzrost wartości o 54.007,10 zł;

- wysokość zobowiązań krótkoterminowych oraz dłu-
goterminowych na koniec 2019 roku wyniosła 
52.521.349,28 zł, w stosunku do roku poprzedniego 
nastąpił wzrost zobowiązań o 9.360.250,17 zł. Wzrost 
zobowiązań wynika z wprowadzonej opłaty prze-
kształceniowej w myśl Ustawy z dnia 20. 07. 2018 r. 

o przekształceniu prawa użytkowana wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w pra-
wo własności tych gruntów (7.254.581,53) oraz zobo-
wiązań z tytułu pobranych kredytów bankowych.
Spółdzielnia terminowo reguluje zobowiązania z tytu-

łu zaciągniętych kredytów;
- wskaźnik płynności finansowej III stopnia wynosi 0,84;
- kondycja ekonomiczno-finansowa Spółdzielni jest sta-

bilna.
Podsumowując przedstawione sprawozdanie Rada 

Nadzorcza Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkanio-
wej pozytywnie ocenia całokształt działalności Spół-
dzielni w 2019 r., a tym samym pracę Zarządu.

Rada Nadzorcza HGSM wnosi do WZCz o przyjęcie 
sprawozdania, pozostając w przekonaniu, że działalność 
Rady w roku sprawozdawczym była zgodna z postano-
wieniami Statutu, Prawa spółdzielczego i uchwałami po-
dejmowanymi przez Walne Zgromadzenie Członków 
Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej i wnosi 
o udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Za-
rządu.

Rada Nadzorcza
Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej

Układ, wytłuszczenia, opracowanie graficzne – redakcja „NO”
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SPRAWOZDANIE z działalności Stałej Komisji Statutowej HGSM  
za okres 01. 01. do 31. 12. 2019 r.

Działająca w roku 2019 Stała Komisja Statutowa zosta-
ła powołana Uchwałą Zebrania Przedstawicieli Człon-
ków Nr 13/ZPCz/2004 z dnia 23. 06. 2004 r., Zmia-
na składu Komisji nastąpiła na mocy Uchwał Walnego 
Zgromadzenia Członków HGSM Nr 10/2010 z 10. 06. 
2010 r., Nr 12/2012 z 24. 05. 2012 r. oraz Nr 11/2017 
z dnia 25. 05. 2017 r.

W roku sprawozdawczym Stała Komisja Statutowa, 
pracowała w następującym składzie:

- Damian Chmura – Przewodniczący,
- Katarzyna Donerstag – Sekretarz,
- Stanisław Nowak – Członek,
- Grzegorz Niedźwiedzki – Członek,
- Cecylia Gasz-Płońska – Członek.

Z ramienia Zarządu HGSM w pracach Komisji brał 
udział Prezes Zarządu Adam Bomba, z ramienia Rady 
Nadzorczej HGSM – pełniący funkcję Przewodniczące-
go Stałej Komisji Statutowej Damian Chmura.

Obsługę prawną w roku sprawozdawczym zapewniał 
radca prawny Maciej Krzyżaniak z Kancelarii Prawni-
czej „Paragraf”.

Posiedzenia Stałej Komisji Statutowej HGSM odbywały 
się zgodnie z zapisami § 50 Statutu HGSM.

Celem odbytych posiedzeń było zapoznanie się z obo-
wiązującymi w Spółdzielni aktami prawnymi, tj. ustawy 
z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkanio-
wych, Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 
oraz dokonanie analizy obowiązującego w HGSM Statutu. 

Z uwagi na fakt, iż omawiane akty prawne nie nakładały 
konieczności wprowadzenia zmian do Statutu HGSM, jak 
również nie wpłynęły od członków Spółdzielni wnioski 
w sprawie zmian zapisów Statutu HGSM, Komisja stwier-
dziła, że Statut HGSM nie wymaga wprowadzenia zmian.

Powyższe sprawozdanie Komisji Statutowej RN HGSM 
zostało zatwierdzone na posiedzeniu Komisji w dniu  
10. 01. 2020 r.

 Przewodniczący Sekretarz

 (-) Damian Chmura (-) Katarzyna Donerstag

S e g r e g u j ą c  ś m i e c i  S e g r e g u j ą c  ś m i e c i  
–  o s z c z ę d z a s z  S w o j e  p i e n i ą d z e –  o s z c z ę d z a s z  S w o j e  p i e n i ą d z e 

i  c h r o n i s z  S w o j e  ś r o d o w i s k o  n a t u r a l n e ! ! !i  c h r o n i s z  S w o j e  ś r o d o w i s k o  n a t u r a l n e ! ! !

OGRANICZENIE OBSŁUGI BEZPOŚREDNIEJ  
W SPÓŁDZIELNI W ZWIĄZKU Z OBOSTRZENIEM  

ZWIĄZANYM Z PANDEMIĄ SARS-CoV-2
Informujemy, że ze względów bezpieczeństwa, obsłu-

ga bezpośrednia mieszkańców w Spółdzielni została 
wstrzymana do czasu ustabilizowania się sytuacji związa-
nej z pandemią SARS-CoV-2. 

HGSM w trosce o wspólne bezpieczeństwo oraz zdrowie 
pracowników i mieszkańców informuje, że do odwołania 
w siedzibie Zarządu wraz ze wszystkimi jednostkami admini-
stracyjnymi nie będą przyjmowani mieszkańcy.

Urzędnicy będą jednak wykonywali swoje obowiązki, 
aby załatwiać bieżące sprawy mieszkańców poprzez 
kontakt telefoniczny, drogą elektroniczną email:

 sekretariat@hgsm.pl 
lub za pośrednictwem Portalu mieszkańca.

Wszystkie numery kontaktowe są dostępne na naszej 
stronie internetowej www.hgsm.pl

Obsługa telefoniczna w Spółdzielni realizowana jest od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.30. 

Jednocześnie w celu ułatwienia mieszkańcom dostar-
czania korespondencji kierowanej do Spółdzielni przy 
drzwiach wejściowych do terenowych administracji 

zostały zamontowane skrzynki pocztowe, do których 
można wrzucać korespondencję.

Adresy zamontowanych  
skrzynek pocztowych:

- ul. Strzelców Bytomskich 21 – Administracja Budyn-
ków Mieszkaniowych AD1 „SZOPIENICE”

- ul. Gliwicka 63 – Administracja Budynków Mieszka-
niowych AD2 „BAILDON”

- Pl. Wyzwolenia 4 – Administracja Budynków Miesz-
kaniowych AD3 „WIECZOREK”
W tej trudnej i wyjątkowej sytuacji liczymy na zrozu-

mienie mieszkańców i apelujemy o dostosowanie się do 
wszelkich zaleceń i komunikatów rządowych.

Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej 
SARS-CoV-2 na terenie nadzorowanym przez Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach oraz listę 
stref oznaczonych kolorem żółtym i czerwonym dostępne 
są na stronie www.gov.p, lub na stronie Powiatowej Stacji 
Sanitarno Epidemiologicznej w Katowicach 

www.psse.katowice.pl 
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Sprawozdanie z DZIAŁALNOŚCI zARZąDU HUTNICZO-GÓRNICZEJ  
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ za ROK 2019

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 2019 
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 Wal-

nym Zgromadzeniu Członków HGSM w dniu 16. 05. 
2019 r. 

3.7. Budżet Obywatelski
3.8. Budowa instalacji fotowoltaicznych

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

cych HGSM na rok 2019
2. Plan remontowy i remontów bieżących HGSM na 

rok 2020
III. Ekonomiczne

1. Sprawozdanie Finansowe
2. Koszty w układzie rodzajowym
3. Wykaz zobowiązań kredytowych
4. Fundusze Spółdzielni

I. ZAGADNIENIA ZARZĄDCZE
1. STRUKTURA ZASOBÓW 
MIESZKANIOWYCH HGSM

stan na 31. 12. 2019 r.
Własność i współwłasność 

Spółdzielni:
•  Budynki – 340

Własność Spółdzielni:
•  Lokale mieszkalne – 2.704
•  Pow. użytkowa mieszkań – 

124.570,03 m2

•  Powierzchnia nieruchomości 
gruntowych będących własnością 
Spółdzielni – 842 m2

•  Powierzchnia udziału Spółdzielni 
w nieruchomościach gruntowych 
– 199.064,90 m2

•  Powierzchnia gruntów w wieczy-
stym użytkowaniu – 48.775,00 m2

Lokale wyodrębnione:
•  Lokale mieszkalne – 2.867
•  Powierzchnia użytkowa mieszkań 

– 143.678,07 m2

•  Powierzchnia udziału odrębnych 
właścicieli w nieruchomościach 
gruntowych – 173.166,23 m2

Ogółem Spółdzielnia 
zarządzała:

 Budynki – 340
 Lokale mieszkalne – 5.571
 Powierzchnia użytkowa miesz-

kań – 268.248,10 m2

Dane dotyczące własności 
Spółdzielni w budynkach 

Wspólnot Mieszkaniowych:
•  Lokale mieszkalne – 91
•  Powierzchnia użytkowa mieszkań 

– 5.064,21 m2

•  Powierzchnia udziału Spółdzielni 
w nieruchomościach gruntowych 
– 4.692,71 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 
o powierzeniu Spółdzielni zarządza-
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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 pełniła Kata-
rzyna Liszka,

Administracja Budynków 
„Baildon” AD2

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

Funkcję Kierownika pełniła Mag-
dalena Klimek.

Administracja Budynków 
„Wieczorek” AD3

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

Funkcję Kierownika pełnił 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 dłużnikami.

•  Typowanie budynków do obję-
cia ich Planem remontowym oraz 
przygotowywanie harmonogra-
mów i realizacja ujętych w nich 
napraw bieżących i konserwacji.

•  Uczestniczenie w czynnościach 
eksmisyjnych.

•  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.

•  Bieżąca kontrola stanu technicz-
nego urządzeń i instalacji gazo-
wych, wodno-kanalizacyjnych, 
przyłączy do budynków, urządzeń 
cieplnych oraz wszelkich parame-
trów technicznych wraz z tempe-
raturą w lokalach.

•  Zlecanie, zewnętrznym Wyko-
nawcom, usuwania awarii, wyko-
nywania napraw urządzeń i insta-
lacji gazowych, wodno-kanalizacyj-
nych, grzewczych oraz elektrycz-
nych.

•  Koordynacja wszelkich prowa-
dzonych prac na instalacjach ga-
zowych, wodno-kanalizacyjnych, 
grzewczych oraz elektrycznych.

Walne Zgromadzenie Członków HGSM 2019Walne Zgromadzenie Członków HGSM 2019
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•  Koordynacja procedury związanej 
z montażem i rozliczeniem kosz-
tów ciepła przez firmy rozliczają-
ce koszty ogrzewania.

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 własno-

ściowego prawa,
• posiadaczy lokatorskiego spółdziel-

czego prawa,
•  rejestr właścicieli posiadających 

odrębną własność lokalu,
•  rejestr ksiąg wieczystych.

W roku 2019 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 doku-
mentów dopuszczających do po-
stępowania 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 mieszkalnego.
W roku 2019 Komisja Przetargowa 

odbyła 5 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 44 pustostanów 
na zasadzie umowy o najem lokalu 
mieszkalnego, dla których zostały za-
warte umowy o najem lokalu miesz-
kalnego, w tym:
- 5 umów w związku z zamianą 

mieszkań na pustostan,
- 1 umowa w związku z przyłącze-

niem pustostanu,
- 38 umów dla lokali, które nie znalazły 

w drodze postępowania przetargo-
wego nabywców, z osobami ubiega-
jącymi się o przyznanie pustostanu 
w trybie bezprzetargowym.
Z tytułu zawartych umów najmu, 

w roku sprawozdawczym, Spółdziel-
nia uzyskała:
- 111.408,36 zł z tytułu wniesio-

nych kaucji mieszkaniowych 
i kosztów zamiany,

- 2.200,00 zł z tytułu rejestracji i wy-
dania umowy najmu.
Ponadto, Komisja przetargowa 

przeprowadziła 3 postępowania 
przetargowe, w wyniku których 
zostało sprzedanych na prawach od-
rębnej własności lokalu mieszkalne-
go 22 pustostanów.

Wpływy jakie Spółdzielnia uzyska-
ła w efekcie pracy Komisji przetar-
gowej z tytułu sprzedaży pustosta-
nów (wylicytowana cena zakupu lo-
kalu) wynosiły 2.913.875,20 zł,

W roku 2019 w związku z dalszą 
realizacją wniosków dotyczących 
ustanawiania prawa odrębnej wła-
sności lokali mieszkalnych i ich 
sprzedaży na rzecz dotychczaso-
wych najemców, wg zasad określo-
nych w § 87 Statutu HGSM przy za-
stosowaniu bonifikat, w roku spra-
wozdawczym Spółdzielnia zawarła 
łącznie 54 akty notarialne, w tym:

- 32 umowy o ustanowienia odręb-
nej własności lokali i ich sprzeda-
ży na rzecz najemców,

- 22 umowy o ustanowienie i prze-
niesienie prawa odrębnej własno-
ści lokali na rzecz członków posia-
dających spółdzielcze własnościo-
we i spółdzielcze lokatorskie pra-
wa do lokali mieszkalnych.
Wpływy środków pieniężnych ja-

kie Spółdzielnia uzyskała z tytułu 
przekształceń na rzecz dotychczaso-
wych najemców wyniosły 
211.158,27 złotych.

W roku 2019 Spółdzielnia za-
warła 73 umowy, ustanawiając 
na rzecz członków i najemców, 
prawa odrębnej własności. Łącznie 
na dzień 31. 12. 2019 r. ustano-
wiono odrębną własność dla 
2.867 lokali.

W roku 2019 członkostwo 
w Spółdzielni nabyło 78 osób, 
z czego 70 osób na podstawie art. 3 
ust. 1 pkt 2 ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych, tj. w związku z na-
byciem spółdzielczego własnościo-
wego prawa do lokalu w drodze 
kupna, darowizny lub spadku oraz 9 
osób na podstawie art. 3 ust. 31 usta-
wy o spółdzielniach mieszkanio-
wych, tj. w związku z posiadaniem 
lub nabyciem prawa odrębnej wła-
sności do lokalu mieszkalnego.

W roku 2019 w związku z usta-
niem członkostwa na podstawie art. 
3 ust. 6 ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych z rejestru człon-
ków skreślono 98 osób.

Na dzień 31. 12. 2019 r. Spół-
dzielnia liczyła 1.721 członków, któ-
rzy wnieśli 1.210 udziałów o łącznej 
wartość 60.500,00 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 wnoszenia wpisowego oraz 
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udziału. Wykres nr 1 patrz str. 14 
przedstawia kształtowanie się liczby 
udziałów w latach 2016-2019

W związku z przekształcaniem spół-

dzielczych praw do lokali mieszkal-
nych i ustanawianiem odrębnej wła-
sności, na koniec roku 2019 war-
tość wkładów budowlanych wy-
niosła 6.741.302,11 zł, wkładów 
mieszkaniowych 185.910,00 zł

Wysokość wkładów w poszcze-
gólnych latach przedstawia tabela nr 
1 - powyżej.

3.2. PRAWO
Ogół stosunków obejmujących 

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

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

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

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

- Ustawa o własności lokali z dnia 
21. 04. 1994 r. z późn. zm.
oraz Statut Spółdzielni, uchwały 

organów Spółdzielni, regulaminy 
przyjęte przez Radę Nadzorczą i Za-
rząd Spółdzielni oraz Plan gospodar-
czo-finansowy HGSM na dany rok.

SPRAWY SĄDOWE
Spółdzielnia w roku 2019 skie-

rowała do sądu 265 pozwów do-
tyczących zapłaty należności pie-
niężnych oraz eksmisji.

Liczba spraw skierowanych do 
Sądu w roku 2019, z podziałem na 
poszczególne kategorie, przedstawia 
się następująco:
- o eksmisję – 17,
- o zapłatę – 248.

Z chwilą uzyskania przez Spół-
dzielnię nakazów zapłaty:

- 17 osób dobrowolnie uregulowało 
zaległości wobec Spółdzielni,

- 5 osobom Zarząd HGSM wyraził 
zgodę na ratalną spłatę zasądzo-

nych należności czynszowych 
wraz z odsetkami i kosztami sądo-
wymi,

- 62 nakazy 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, ra-
chunków bankowych, ruchomości 
oraz innych wierzytelności i praw 
majątkowych.

Łącznie w latach 2016-2019 
Spółdzielnia skierowała do Sądu 974 
pozwy.

Wykres nr 2, str. 14 przedstawia, 
jak kształtowała się na przełomie lat 
2016-2019, w rozbiciu na poszcze-
gólne okresy, liczba skierowanych 
do Sądu pozwów.

Podobnie, jak w latach ubiegłych, 
problemem pozostaje długotrwała 
procedura zgodnego z prawem eg-
zekwowania należnych Spółdzielni 
opłat oraz przeprowadzanie eksmi-
sji z lokali.

W roku 2019 dokonano łącznie 
6 eksmisji i zamian, z czego 2 eks-
misje wykonano do lokali socjal-
nych w zasobach HGSM a 4 eksmisje 
do noclegowni, schroniska lub innej 
placówki zapewniającej miejsca 
noclegowe, w tym:
- w Administracji AD1 – 2,
- w Administracji AD2 – 2,
- w Administracji AD3 – 2,

W wyniku przeprowadzonych 
eksmisji do lokali socjalnych, od-
zyskane lokale mieszkalne zostały 
przeznaczone do zasiedlenia na 

warunkach określonych w obo-
wiązującym w Spółdzielni „Regu-
laminie ustalania pierwszeństwa 
w zawarciu umowy przyznającej 

prawo do lokalu w zasobach 
HGSM oraz pracy Komisji Przetar-
gowej”.

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

Do najważniejszych działań w tym 
zakresie, zaliczyć należy:
 działalność Zespołu windykacyj-

nego, 
 przeprowadzanie przez Kierowni-

ków Administracji rozmów windy-
kacyjnych z dłużnikami,
 udzielanie mieszkańcom porad 

oraz pomocy w uzyskaniu dodat-
ków mieszkaniowych; w roku 
2019r. uprawnionych do korzy-
stania z dodatku mieszkaniowego 
było 177 mieszkańców. Kwo-
ta przyznanych dodatków, która 
wpłynęła na konto Spółdzielni wy-
niosła 45.191,94 złotych.
Stan należności z tytułu dostaw 

i usług na koniec okresu sprawoz-
dawczego, z uwzględnieniem ich 
struktury czasowej i wartości utwo-
rzonych odpisów aktualizujących 
należności, przedstawiał się następu-
jąco:
- bieżące – 16.165,59 zł,
- do 30 dni – 709.936,97 zł,
- 31-90 dni – 458.248,62 zł,
- od 91-180 dni – 520.509,62 zł,
- powyżej 180 dni – 758.146,33 zł.

W wyniku podejmowanych czyn-
ności windykacyjnych, współczynnik 
ściągalności opłat czynszowych w ro-
ku 2019 wyniósł 100,6% na co wpływ 
miały otrzymane odszkodowania 
z Urzędu Miasta oraz prowadzone 
przez Spółdzielnię czynności windy-
kacyjne. Pomijając otrzymane odszko-

Tabela nr 1. Wartości wkładów w latach 2016-2019

Lp. Stan na:
Wkład budowlany

(w zł)
Wkład mieszkaniowy

(w zł)

1. 31. 12. 2016 r. 7.015.255,91 256.182,70

2. 31. 12. 2017 r. 6.946.169,25 212.110,00

3. 31. 12. 2018 r. 6.895.474,58 206.270,00

4. 31. 12. 2019 r. 6.741.302,11 185.910,00
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dowania współczynnik ściągalności 
kształtował się na poziomie 99,4%.

Zarząd HGSM w myśl zapisów Art. 
18 pkt 5 Ustawy o ochronie lokato-
rów, występował do Urzędu Miasta 
Katowice i Urzędu Miasta Mysłowice 
o wypłatę odszkodowań z tytułu nie-
dostarczenia lokali socjalnych. Spół-
dzielnia zawarła w przedmiotowych 

sprawach ugody, na mocy których 
HGSM otrzymała w roku 2019 od-
szkodowanie w kwocie 380.182,88 
złotych.

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 2019 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 172 uchwały 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 
w ramach skarg i wniosków.

W roku 2019 przyjęto 32 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-
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,

- spraw ogólnych budynków, lokali 
mieszkalnych i mieszkańców.

3.4. ZATRUDNIENIE 
W SPÓŁDZIELNI

W roku 2019 nastąpiło nieznaczne 
zmniejszenie zatrudnienia. Stan za-
trudnienia umożliwia sprawne funk-
cjonowanie Spółdzielni, bez nad-
miernych kosztów w tej dziedzinie.

Strukturę zatrudnienia (w przeli-
czeniu na osoby) – dla umowy 
o pracę – w poszczególnych latach 
przedstawiają wykresy nr 3 i nr 4 
patrz str. 14:

- 31. 12. 2016 r. – 92
- 31. 12. 2017 r. – 90
- 31. 12. 2018 r. – 82
- 31. 12. 2019 r. – 79

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

Tabela nr 2. Zatrudnienie w Spółdzielni. Stan na 31. 12. 2019 r.

Lp. Rodzaj umowy Etat
Stanowiska

Ogółem
robotnicze nierobotnicze

1. Umowa o pracę

pełny 19 52 71

3/4 4 1 5

1/2 — 2 2

1/16 — 1 1

RAZEM 23 56 79

2. Umowa zlecenie 14 2 16

OGÓŁEM OSÓB 37 58 95
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Największą popularnością wśród 
dzieci cieszyły się imprezy okoliczno-
ściowe takie jak „Andrzejki”, „Mikołaj-
ki” 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 21. 05. 2019 r.
W trakcie trwania Walnego Zgro-

madzenia Członków HGSM w dniu 
21. 05. 2019 r. Członkowie Spół-
dzielni złożyli następujące wnioski:

Wniosek Nr 1 w sprawie odstąpie-
nia od odczytu przez Prezesa Zarządu 
Adama Bomba „Sprawozdania z dzia-
łalności Zarządu HGSM w roku 2018”.

Przedmiotowy wniosek został 
poddany pod głosowanie, w wyniku 

głosowania Wniosek nr 1 został 
przyjęty.

Wniosek Nr 2 w sprawie skiero-
wania przez Zarząd HGSM do usta-
wodawcy wniosku o dokonanie 
zmian zapisów Ustawy „Prawo spół-
dzielcze” w zakresie wypłaty udzia-
łów i wpisowego.

Przedmiotowy wniosek został 
poddany pod głosowanie, w wyniku 
głosowania Wniosek nr 2 został od-
rzucony.

Wniosek Nr 3 w sprawie wpro-
wadzenia w Statucie HGSM zapisu 
dotyczącego organizowania spo-
tkań, z członkami HGSM, przed Wal-
nym Zgromadzeniem Członków 
HGSM w celu omówienia zagadnień 

objętych Uchwałami Walnego Zgro-
madzenia Członków HGSM.

Przedmiotowy wniosek został 
poddany pod głosowanie, w wyniku 
głosowania Wniosek nr 3 został od-
rzucony

Tabela nr 3,  powyżej, przedstawia 
stan realizacji uchwał podjętych przez 
Walne Zgromadzenie Członków HGSM.

3.7. BUDŻET OBYWATELSKI
W roku sprawozdawczym Zarząd 

HGSM kontynuował realizację 

Tabela nr 3. Realizacja uchwał WZCz HGSM 

Lp. Numer Uchwały Termin i sposób realizacji

1.
Uchwała nr 3/2019 w sprawie przyjęcia i za-

twierdzenia Sprawozdania finansowego Spół-
dzielni sporządzonego na dzień 31. 12. 2018 r. 

W ustawowym terminie Zarząd HGSM zgłosił za-
twierdzone Uchwałą Sprawozdanie finansowe do Kra-
jowego Rejestru Sądowego.

2.
Uchwała nr 4/2019 w sprawie podziału 

wyniku finansowego Spółdzielni za rok 2018
Dział księgowości w terminie do 20. 06. 2019 r. 

dokonał rozliczenia zgodnie z Uchwałą.

Tabela nr 4. Stan realizacji wniosków zakwalifikowanych do realizacji  
w ramach Budżetu Obywatelskiego HGSM na rok 2018.

Administracja AD1

Nazwa wniosku Stan aktualny

AD1/02/2018
Parking, chodnik oraz oświetlenie przy budynkach ul. 

gen. Józefa Hallera 62-64B
Roboty zakończone

Administracja AD2

Nazwa wniosku Stan aktualny

AD2/01/2018
Modernizacja i uporządkowanie drogi dojazdowej 

oraz miejsc parkingowych w rejonie budynków przy 
ul. ks. Piotra Ściegiennego 17 i 19 w Katowicach

Wykonanie robót było uzależnione od przeprowadze-
nia czynności związanych z wycinką drzew. W chwili 
obecnej trwa procedura wyłaniania Wykonawcy

Administracja AD3

Nazwa wniosku Stan aktualny

AD3/02/2018
Rekultywacja ciągów komunikacyjnych wewnątrz 

Bloku (Placu) nr 1

Realizacja wniosku będzie możliwa jedynie w ramach 
kompleksowego zagospodarowania wewnętrznych po-
dwórek i pozyskania środków na ten cel.

W roku 2020 zostaną wykonane jedynie niezbędne 
prace likwidujące nierówności nawierzchni, przy uży-
ciu materiału zatwierdzonego przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków
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Wykres nr 1. Liczba udziałów w latach 2016-2019 – czytaj str. 10

Wykres nr 2. Pozwy sądowe – czytaj str. 11

Wykres nr 4. Struktura zatrudnienia – czytaj str. 12

Wykres nr 5. Wartość funduszy HGSM w latach 2016-2019 w tys. zł – czytaj str. 23

Wykres nr 3. Zatrudnienie w HGSM na przestrzeni lat  
w podziale na stanowiska robotnicze i nierobotnicze – czytaj str. 12
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ul. Oswobodzenia 36 przed i po dociepleniuul. Oswobodzenia 36 przed i po dociepleniu

ul. 18. Sierpnia 7, 7a przed i po remoncieul. 18. Sierpnia 7, 7a przed i po remoncie

ul. Oswobodzenia 38  przed i po dociepleniuul. Oswobodzenia 38  przed i po dociepleniu

ul. Anioła  przed dociepleniem i poul. Anioła  przed dociepleniem i po
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uchwały WZCz Nr 9/2016 z dnia 
19. 05. 2016 r. w sprawie Budżetu 
obywatelskiego przeznaczonego 
na wykonanie prac wnioskowa-
nych przez mieszkańców. Rok 
2019 był rokiem w którym nie zo-
stały zgłoszone żadne wnioski, na-
tomiast kontynuowana była reali-
zacja wniosków zgłoszonych w ro-
ku 2018.

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

Tabela nr 4, str. 13 przedstawia 
stan realizacji robót wynikających 
z zakwalifikowanych w 2018 r. do 
realizacji wniosków oraz rozliczenie 
przyjętych zadań.

3.8. BUDOWA INSTALACJI 
FOTOWOLTAICZNYCH

W 2018 roku Spółdzielnia, w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego na lata 2014-2020, zrealizo-
wała budowę instalacji fotowoltaicz-
nych na dachach budynków miesz-
kalnych na terenie Osiedla ks. prof. 
Konstantego Michalskiego w Ka-
towicach.

Rok 2019, był pierwszym rokiem 
działania instalacji fotowoltaicznych, 
za pomocą, których Spółdzielnia uzy-
skiwała energię elektryczną wykorzy-
stywaną do zasilania nieruchomości 
wspólnych (windy, wentylacja me-
chaniczna, oświetlenie klatek scho-
dowych i piwnic).

Montaż instalacji fotowoltaicz-
nych znacząco obniżył koszty z ty-
tułu zużycia energii elektrycznej.

W roku 2017 koszty zużycia ener-
gii elektrycznej wyniosły 51.122,42 
zł brutto, w roku 2018 wyniosły 
55.927,28 zł brutto a w roku 2019 
wyniosły 17.148,28 zł brutto.

II. ZAGADNIENIA 
TECHNICZNE

1. Realizacja Planu remonto-
wego i remontów bieżących 
HGSM na rok 2019

„Plan remontowy i remontów bie-
żących Hutniczo-Górniczej Spół-
dzielni Mieszkaniowej na rok 2019”  
zatwierdzony uchwałą Rady Nadzor-
czej Nr 730/2018/28 z dnia 18. 12. 
2018 r. - patrz tabela nr 5 str.

Tabela nr 5. Realizacja Planu remontowego i remontów bieżących HGSM na rok 2019

Lp. Lokalizacja Zakres robót
Wartość 

wykonanych robót 
w zł brutto

Zaawansowanie 
robót

ADMINISTRACJA AD1

1. Siewna 19
Wykonanie dokumentacji projektowej insta-
lacji c.o. – likwidacja niskiej emisji

22.755,00 Wykonano 

2. Wandy 20

Likwidacja osadnika
Wykonanie dokumentacji projektowej do-
cieplenia budynku i instalacji c.o. – likwida-
cja niskiej emisji

6.150,00

34.400,00

Nie wykonano*

Wykonano

3.
Janusza Korczaka 
40, 42, 44

Uporządkowanie gospodarki ściekowej 
w związku z przebudową infrastruktury ka-
nalizacyjnej przez KIWK Katowice

20.521,43 Wykonano

4.
Józefy 
Kantorówny 2, 4, 6

Remont dachów wraz z kominami i robota-
mi towarzyszącymi

183.841,43 Wykonano

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

24.838,18
Wykonano 

RB

6.
Wiosny Ludów 
54a, b

Remont dachów wraz z kominami i robota-
mi towarzyszącymi

290.229,93 Wykonano

7.
Janusza Korczaka 
14

Remont klatki schodowej wraz z wymianą in-
stalacji elektrycznej i robotami towarzyszący-
mi

61.040,61
Wykonano 

RB

8.
Janusza Korczaka 
16, 18

Remont klatek schodowych wraz z wymia-
ną instalacji elektrycznej i robotami towarzy-
szącymi

96.296,30
Wykonano 

RB

9.
Wiosny Ludów 19, 
19a

Docieplenie budynku wraz z wykonaniem 
instalacji c.o. i robotami towarzyszącymi

94.157,23 Roboty w toku 

10.
ks. bp. Herberta 
Bednorza 16

Renowacja elewacji frontowej budynku 
z odtworzeniem detali architektonicznych

28.363,00 Wykonano

11.
gen. Józefa Hallera 
28a-d

Remont podestów balkonowych wraz z no-
wymi balustradami oraz zadaszeniem

451.342,80 Wykonano
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Lp. Lokalizacja Zakres robót
Wartość 

wykonanych robót 
w zł brutto

Zaawansowanie 
robót

12.
gen. Henryka Le 
Ronda 16D-E-F

Remont balkonów 100.000,00 Wykonano

13. 11-go Listopada 9
Wymiana instalacji elektrycznej wraz z indy-
widualnymi licznikami

206.677,42 Wykonano

14.
Józefa Grzegorzka 
14c

Remont klatki schodowej wraz z wymianą 
instalacji elektrycznej i robotami towarzyszą-
cymi

98.521,43
Wykonano 

RB

15.
Józefa Grzegorzka 
18c

Remont klatki schodowej wraz z wymianą 
instalacji elektrycznej i robotami towarzyszą-
cymi

94.450,30
Wykonano 

RB

16.
Strzelców 
Bytomskich 21c

Remont klatki schodowej wraz z wymianą 
instalacji elektrycznej i roboty towarzyszące

169.776,57
Wykonano

RB

17.
Strzelców 
Bytomskich 23c

Remont klatki schodowej wraz z wymianą 
instalacji elektrycznej i robotami towarzyszą-
cymi

92.490,06
Wykonano 

RB

19.
Józefy 
Kantorówny 11, 
13, 15

Wykonanie dokumentacji projektowej insta-
lacji c.o. wraz z przyłączem – likwidacja ni-
skiej emisji

11.070,00 Wykonano

ADMINISTRACJA AD2

20.
Piotra Niedurnego 
2, 2a

Docieplenie budynku wraz z wykonaniem 
instalacji c.o. i robotami towarzyszącymi

185.492,10 Roboty w toku 

21.
Piotra Niedurnego 
4, 4a, 4b

Docieplenie budynku wraz z wykonaniem 
instalacji c.o. robotami towarzyszącymi

505.763,50 Roboty w toku 

22.
Franciszka Anioła 
4, 6, 8

Docieplenie budynku wraz z wykonaniem 
instalacji c.o. i robotami towarzyszącymi

2.106.000,00 Roboty w toku 

23. Lipowa 1, 3
Remont klatek schodowych wraz z robota-
mi towarzyszącymi

136.120,73
Wykonano 

RB

24. Lipowa 2, 4, 6, 8
Wykonanie dokumentacji projektowej insta-
lacji c.o.

52.890,00 Wykonano

25. Żelazna 22, 22a
Remont klatek schodowych wraz z wymia-
ną instalacji elektrycznej i robotami towarzy-
szącymi

126.187,24
Wykonano 

RB

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

85.209,39
Wykonano 

RB

27. 18. Sierpnia 5, 5a
Remont klatek schodowych wraz z wymia-
ną instalacji elektrycznej i robotami towarzy-
szącymi

169.822,90
Wykonano 

RB

28. 18. Sierpnia 7, 7a
Remont klatek schodowych wraz z wymia-
ną instalacji elektrycznej i robotami towarzy-
szącymi

169.936,28
Wykonano 

RB

29. Widok 12
Remont klatki schodowej wraz z wymianą 
instalacji elektrycznej i robotami towarzyszą-
cymi

77.792,40
Wykonano 

RB

30. Widok 16
Remont klatki schodowej wraz z wymianą 
instalacji elektrycznej i robotami towarzyszą-
cymi

101.443,46
Wykonano 

RB

31. Jasna 21
Remont schodów zewnętrznych w techno-
logii DASAG

9.516,73
Wykonano

 RB

32. Cicha 23
Remont schodów zewnętrznych w techno-
logii DASAG

19.459,72
Wykonano 

RB
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Lp. Lokalizacja Zakres robót
Wartość 

wykonanych robót 
w zł brutto

Zaawansowanie 
robót

33. Cicha 25
Remont schodów zewnętrznych w techno-
logii DASAG

17.039,25
Wykonano

 RB

34. Jasna 26
Remont schodów zewnętrznych w techno-
logii DASAG

10.549,79
Wykonano

 RB

35.
ks. Piotra 
Ściegiennego 21

Remont schodów zewnętrznych w techno-
logii DASAG z naprawą tynków na murach 
oporowych

46.744,98
Wykonano 

RB

36. Dębowa 5

Docieplenie budynku wraz z wykonaniem 
instalacji co, stacją wymienników ciepła oraz 
remontem instalacji elektrycznej klatki scho-
dowej i robotami towarzyszącymi, a także re-
mont konstrukcji dachu z pokryciem dacho-
wym.

9.840,00 Roboty w toku 

37. 1. Maja 98
Wykonanie dokumentacji projektowej do-
cieplenia budynku

19.690,00 Wykonano

38.
ks. Piotra 
Ściegiennego 23

Remont schodów zewnętrznych w techno-
logii DASAG z naprawą tynków na murach 
oporowych

61.522,53
Wykonano 

RB

ADMINISTRACJA AD3

39.
Oswobodzenia 36, 
38

Docieplenie budynku wraz z wykonaniem 
instalacji co i robotami towarzyszącymi

1.531.985,02 Roboty w toku 

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

46.411,17
Wykonano 

RB

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

58.086,61
Wykonano 

RB

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

92.000,01
Wykonano 

RB

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

46.713,44
Wykonano

 RB

44. Oswobodzenia 119
Remont klatki schodowej wraz z wymianą 
instalacji elektrycznej oraz wymiana stolarki 
okiennej i robotami towarzyszącymi

73.000,00
Wykonano 

RB

45. Krakowska 150A

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

94.000,00
Wykonano 

RB

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

56.946,00
Wykonano

 RB

47.
ks. Alojzego 
Ficka 1

Remont klatki schodowej wraz z robotami 
towarzyszącymi

37.000,00
Wykonano 

RB

48.
Antoniego 
Czechowa 7

Remont kominów ponad dachem 49.524,77
Wykonano 

RB

49. Odrowążów 12 Remont kominów ponad dachem 37.177,28
Wykonano 

RB

ciąg dalszy Tabela nr 5. Realizacja Planu remontowego i remontów bieżących HGSM na rok 2019
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Lp. Lokalizacja Zakres robót
Wartość 

wykonanych robót 
w zł brutto

Zaawansowanie 
robót

50. Odrowążów 7 Remont kominów ponad dachem 43.231,54
Wykonano

RB

51. Odrowążów 3 Remont kominów ponad dachem 43.231,54
Wykonano 

RB

52. Odrowążów 2 Remont kominów ponad dachem 44.952,20
Wykonano

RB

53. Pl. Wyzwolenia 16 Remont kominów ponad dachem 29.006,35
Wykonano

RB

54. Pl. Wyzwolenia 15 Remont kominów ponad dachem 26.793,31
Wykonano

RB

55. Św. Anny 1 Remont kominów ponad dachem 40.547,81
Wykonano 

RB

56. Św. Anny 13 Remont kominów ponad dachem 43.561,15
Wykonano

RB

57. Św. Anny 10 Remont kominów ponad dachem 55.617,68
Wykonano 

RB

58.
Antoniego 
Czechowa 1

Remont kominów ponad dachem 44.883,13
Wykonano 

RB

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

10.592,00
Wykonano

RB

60.
Budynki przy ul. 
Lwowskiej

Wymiana instalacji wodociągowej wraz 
z robotami towarzyszącymi

100.000,00
Wykonano 

RB
I etap realizacji

Tabela nr 6, 2. Plan remontowy i remontów bieżących HGSM na rok 2020

Lp. Lokalizacja Zakres robót
Planowana kwota 
brutto w złotych.

UWAGI 

ADMINISTRACJA AD1

1. Janusza 
Korczaka 17

Docieplenie ściany szczytowej budynku 
wraz z izolacją ścian piwnic 80.000,00 RB

2. Morawa 87 Docieplenie ściany szczytowej budynku 
wraz z izolacją ścian piwnic 40.000,00 RB

3. Ciesielska 11, 13 Wymiana poziomów kanalizacji sanitarnej 
wraz z przykanalikami 60.000,00 RB

4. Ludwika 
Zamenhofa 37

Wymianą stolarki okiennej i drzwiowej 
w klatce schodowej, montaż systemu 
domofonowego

60.000,00 RB

5. Katowicka 17b
Remont klatki schodowej, wymiana 
instalacji elektrycznej wraz z robotami 
towarzyszącymi

60.000,00 RB

6. Morawa 79a
Remont klatki schodowej, wymiana 
instalacji elektrycznej wraz z robotami 
towarzyszącymi

60.000,00 RB

7. Janusza 
Korczaka 17

Wymiana instalacji elektrycznej w klatce 
schodowej 35.000,00 RB

8. Wiosny Ludów 19 
i 19a, Ciesielska 2

Docieplenie budynku, wykonanie instalacji 
cieplnej wraz z robotami towarzyszącymi 1.900.000,00 RI 

9.
Józefy 
Kantorówny 12, 
14, 16

Wykonanie dokumentacji projektowej 
instalacji cieplnej wraz z przyłączami 
i docieplenia budynku

60.000,00 RI

10. Ludwika Zamenhofa 
12, 14, 16

Wykonanie dokumentacji projektowej 
docieplenia budynku 20.000,00 RI
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Lp. Lokalizacja Zakres robót
Planowana kwota 
brutto w złotych.

UWAGI 

11.
Os. ks. prof. 
Konstantego 
Michalskiego 

Wykonanie dokumentacji projektowej 
zagospodarowania terenu osiedla 35.000,00 RI

12. gen. Józefa Hallera 
28a-d

Remont zadaszeń nad wejściem do klatek 
schodowych wraz z podestami oraz 
wymianą stolarki drzwiowej

100.000,00 RI 
I Etap

13. Józefa Grzegorzka 
14d

Remont klatki schodowej, wymiana 
instalacji elektrycznej wraz z robotami 
towarzyszącymi

120.000,00 RI

14. Józefa Grzegorzka 
18d

Remont klatki schodowej, wymiana 
instalacji elektrycznej wraz z robotami 
towarzyszącymi

120.000,00 RI

15. Strzelców 
Bytomskich 21d

Remont klatki schodowej, wymiana 
instalacji elektrycznej wraz z robotami 
towarzyszącymi

150.000,00 RI

16. ks. bp. Herberta 
Bednorza 43

Remont klatki schodowej wraz z wymianą 
instalacji elektrycznej, remontem schodów 
wewnętrznych, wymianą stolarki okiennej 
i drzwiowej

150.000,00 RI

17. Żniwna 2 Wykonanie dokumentacji projektowej 
instalacji cieplnej i docieplenia budynku 35.000,00 RI

18. Ratuszowa 1 Montaż windy 450.000,00 RI

19.
Józefy Kantorówny 
12, 14, 16, Ludwika 
Zamenhofa 12, 14, 16

Wykonanie koncepcji zagospodarowania 
terenu podwórza i uporządkowanie 
gospodarki ściekowej

150.000,00 RI

20. Ciesielska 4, 6, 8 Remont połaci dachu wraz z remontem 
kominów 500.000,00 RI

ADMINISTRACJA AD2

21. Pawła Chromika 
19

Remont schodów zewnętrznych wraz 
z robotami towarzyszącymi. 40.000,00 RB

22. Lipowa 1, 3, 5, 7 Wykonanie wentylacji w lokalach 
mieszkalnych 50.000,00 RB 

I Etap

23. Jasna 17
Remont klatki schodowej, wymiana 
instalacji elektrycznej wraz z robotami 
towarzyszącymi

90.000,00 RB

24. Dobra 7 Wykonanie miejsc parkingowych 50.000,00 RB

25. ks. Piotra 
Ściegiennego 15 Remont nawierzchni drogi 50.000,00 RB

26. Dębowa 5
Docieplenie budynku, wykonaniem 
instalacji cieplnej wraz z robotami 
towarzyszącymi

1.650.000,00 RI 

27. Piotra Niedurnego 
2, 2a

Docieplenie budynku, wykonanie instalacji 
cieplnej wraz z robotami towarzyszącymi 350.000,00 RI 

28. Piotra Niedurnego 
4, 4a, 4b

Docieplenie budynku, wykonanie instalacji 
cieplnej wraz z robotami towarzyszącymi 870.000,00 RI 

29. Gliwicka 117 Wykonanie instalacji cieplnej z robotami 
towarzyszącymi 420.000,00 RI 

30. Anioła 4, 6, 8
Docieplenie budynku wraz z wykonaniem 
instalacji cieplnej i robotami 
towarzyszącymi

1.400.000,00 RI 

ciąg dalszy Tabela nr 6, 2. Plan remontowy i remontów bieżących HGSM na rok 2020 
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III. ZAGADNIENIA EKONOMICZNE
Księgi rachunkowe prowadzone 

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

Na dzień 31. 12. 2019 roku HGSM 
do prowadzenia ksiąg rachunko-
wych wykorzystywała Zintegrowa-
ny System Informatyczny „GRA-
NIT” w zakresie modułów: czynsze, 
media, windykacja, 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 

Lp. Lokalizacja Zakres robót
Planowana kwota 
brutto w złotych.

UWAGI 

31. Cynkowa 28 Wykonanie remontu dachu 160.000,00 RI

32. Lipowa 5 Remont klatki schodowej wraz z wymianą 
instalacji elektrycznej 120.000,00 RI

33. Błękitna 6a
Remont klatki schodowej, wymiana 
instalacji elektrycznej wraz z robotami 
towarzyszącymi

150.000,00 RI

34. Bronisławy 17
Remont klatki schodowej, wymiana 
instalacji elektrycznej wraz z robotami 
towarzyszącymi

100.000,00 RI

ADMINISTRACJA AD3

35. Oswobodzenia 36A Wymiana pionów wodnych 60.000,00 RB  
 I Etap

36. Oswobodzenia 137 Wymiana pionów kanalizacji i wody zimnej 50.000,00 RB

37. Leśnego Potoku 77 Wykonanie dokumentacji projektowej 
instalacji cieplnej 40.000,00 RB

38. ks. mjr. Karola 
Woźniaka 2

Wykonanie dokumentacji projektowej 
remontu budynku 45.000,00 RB

39. Lwowska 16 - 30 Wymiana instalacji wodociągowej wraz 
z robotami towarzyszącymi 150.000,00 RB  

II Etap

40. Św. Anny 3 Wymiana stolarki okiennej w częściach 
wspólnych 45.000,00 RB

41. Oswobodzenia 36, 
38

Docieplenie budynku wraz z robotami 
towarzyszącymi 2.800.000,00 RI 

42. Krakowska 81
Remont budynku obejmujący wykonanie 
izolacji ścian fundamentowych wraz 
z robotami towarzyszącymi

100.000,00 RI

43. Krakowska 154
Remont budynku obejmujący wykonanie 
izolacji ścian fundamentowych wraz 
z robotami towarzyszącymi

100.000,00 RI

44. Giszowiecka 4 Remont dachu wraz z remontem kominów 100.000,00 RI

45. Krakowska 83
Remont budynku obejmujący wykonanie 
izolacji ścian fundamentowych wraz 
z robotami towarzyszącymi

100.000,00 RI

OGÓŁEM 13.275.000,00

Tabela nr 7. Wyniki na pozostałej działalności 2019 r. - czytaj str. 22 

Wyszczególnienie 2019 r. w zł

Lokale użytkowe i najem części wspólnych 368.520,88

Sprzedaż usług, materiałów, towarów 225.363,43

Działalność kulturalno-oświatowa - 97.643,22

Pozostała działalność operacyjna 3.658.903,59

Operacje finansowe - 893.641,65

Podatek dochodowy - 189.567,00

*poz. 2 – niewykonanie robót było spowodowane przedłużającymi się procedurami zatwierdzenia dokumentacji projektowej li-
kwidacji osadnika w Urzędzie Miasta Katowice, a bez zatwierdzenia dokumentacji Spółdzielnia nie mogła przystąpić do ogłosze-
nia postępowania przetargowego.
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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 2019 rok otwarto bilansem otwar-
cia na dzień 01. 01. 2019 r. i zakoń-
czono bilansem zamknięcia na dzień 
31. 12. 2019 r.

Działania HGSM w aspekcie finan-
sowym realizowane były w oparciu 
o opracowany przez Zarząd i zatwier-
dzony przez Radę Nadzorczą „Plan 
gospodarczo-finansowy na rok 2019”.

Ustawa o spółdzielniach mieszka-
niowych nakłada na Spółdzielnię 
obowiązek rozliczania przychodów 
i kosztów w podziale na poszczegól-
ne nieruchomości, a podstawą wyli-
czania opłaty dla mieszkańców stają 
się planowane dla poszczególnych 
nieruchomości koszty.

Spółdzielnia w roku 2019 uzyskała 
na gospodarce zasobami mieszkanio-
wymi łączny wynik stanowiący nad-
wyżkę kosztów nad przychodami na 
poziomie 1.181.142,82 zł, w tym 
nadwyżka kosztów nad przychoda-
mi 1.747.208,02 zł, a nadwyżka przy-
chodów nad kosztami 566.065,20 zł.

Na eksploatacji podstawowej łącz-
ny wynik stanowi nadwyżkę kosztów 
nad przychodami o wartości 
1.365.456,51 zł, w tym nadwyżka 
kosztów nad przychodami 
1.424.146,15 zł, a nadwyżka przycho-
dów nad kosztami 58.689,64 zł. Me-
dia i świadczenia regulowane za po-
średnictwem Spółdzielni to łącznie 
nadwyżka przychodów nad kosztami 
o wartości 184.313,69 zł, w tym nad-
wyżka kosztów nad przychodami 
323.061,87zł, a nadwyżka przycho-
dów nad kosztami 507.375,56 zł.

Skumulowany wynik na eksploata-
cji podstawowej wynosi „minus” 
1.897.769,73 zł, z czego nadwyżka 
kosztów nad przychodami zamyka 

się kwotą 2.106.762,37 zł, natomiast 
nadwyżka przychodów nad koszta-
mi 208.992,64 zł.

W okresie sprawozdawczym roku 
2019 Spółdzielnia uzyskała wyniki 
na pozostałej działalności, który ob-
razuje tabela nr 7, str. 21. 

Strata na działalności kulturalno-
-oświatowej jest efektem ponosze-
nia kosztów utrzymania działalności 
kulturalno-oświatowej dla mieszkań-
ców zasobów HGSM oraz kosztów 
wydawania gazetki spółdzielczej.

Dodatni wynik na pozostałej działal-
ności operacyjnej jest efektem, m.in.
uzyskanych przychodów z tytułu 
sprzedaży lokali mieszkalnych na za-
sadach prawa odrębnej własności 
w drodze przetargu, oraz pozyskania 
zewnętrznych środków finansowych. 

Spółdzielnia  
w roku 2019 uzyskała:

a) odszkodowanie z Miasta Katowi-
ce w wysokości 380.182,88 zł, 
z tytułu niedostarczenia lokali so-
cjalnych,

b) premie remontowe (BGK) w wy-
sokości 391.203,06 zł,

c) premie termomodernizacyjne 
w wysokości 25.807,56 zł,

d) dotacje z Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w wysokości 
88.600,00 zł,

e) dofinansowanie projektu „Budowa 
instalacji fotowoltaicznych” w wy-
sokości 259.970,13 złotych.
Łączna wartość pozyskanych 

środków zewnętrznych w roku 
2019 wyniosła 1.145.763,63 złotych.

Wynik na działalności finansowej 
wykazuje wartość ujemną z uwagi 
na obciążenie kosztami kredytów za-
ciąganych na kompleksowe roboty 
remontowo-dociepleniowe.

Wynik uzyskany z całokształtu 
działalności Spółdzielni stanowi wy-
nik brutto Spółdzielni i za rok 2019 
wynosi 2.080.360,21 zł.

Dochód (w rozumieniu ustawy 
o podatku dochodowym od osób 
prawnych) uzyskany przez Spół-
dzielnie mieszkaniowe z działalno-
ści innej niż gospodarka zasobami 

mieszkaniowymi podlega opodatko-
waniu podatkiem dochodowym, 
którego stawka wynosiła 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 2019r. wynosi 3.071.936,03 
zł i prezentowany jest w bilansie w po-
zycji „Zysk netto”. O sposobie jego roz-
liczenia postanowi Walne Zgromadze-
nie Członków HGSM.

W porównywalnym okresie w ro-
ku 2018 Spółdzielnia osiągnęła na 
pozostałej działalności Spółdzielni 
następujące wyniki:
- Lokale użytkowe i najem części 

wspólnych – 349.671,28 zł
- Sprzedaż usług – 223.399,92 zł
- Działalność Kulturalno-Oświatowa 

– 116.044,99 zł
- Pozostała działalność operacyjna – 

4.851.106,97 zł
- Operacje finansowe  – 1.022.490,79 zł
- Podatek dochodowy – 150.583,00 zł

i uzyskała, w tym też roku wynik fi-
nansowy netto o wartości 
4.135.059,39 złotych.

Przyjęte w planie gospodarczym 
na rok 2019 stawki opłaty eksplo-
atacyjnej 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 
wynosiła od 1,00 zł/m2 do 5,80 zł/m2.

W tabeli nr 8, str. 23 przedstawio-
no planowane i wykonane koszty ro-
dzajowe Spółdzielni w roku 2019.

Poziom kosztów rodzajowych 
ukształtował się na poziomie 95,0% 
wartości planowanych.



Nasze Osiedle 23

nr 1 /sierpień 2020

W 2019 r. Spółdzielnia zacią-
gnęła zobowiązania w postaci 
kredytów bankowych w PKO BP 
SA w kwocie 4.152.887,46 zł na 
sfinansowanie kosztów termo-
modernizacji budynków położo-
nych przy ul. Barbary 5, 5a-g, 7, 
9, Mikołowska 54, Oswobodzenia 
36, 36a-c, Oswobodzenia 38, 38a-
c, Piotra Niedurnego 2, 2a, 4, 4a, 
4b, Anioła 4, 6, 8 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 3,22% – 4,52%.

Zobowiązania – czytaj tabela nr 9, 
str.24 - z tytułu kredytów zaciągnię-
te do końca roku 2019 wyceniono 
na dzień bilansowy w wysokości 
skorygowanej ceny nabycia, zgodnie 
z „Ustawą o rachunkowości” oraz 
Rozporządzeniem Ministra Finan-
sów w sprawie szczegółowych za-
sad uznawania, metod wyceny, za-
kresu ujawniania i sposobu prezen-
tacji instrumentów finansowych.

Podsumowując, na koniec 2019 r. 
Spółdzielnia posiadała zobowiązania 
z tytułu kredytów bankowych 
w PKO BP w łącznej kwocie 
36.906.186,46 złotych.

FUNDUSZE WŁASNE 
SPÓŁDZIELNI

stan na 31. 12. 2019 r.
1. Fundusz udziałowy – 60.500,00 zł
2. Fundusz zasobów mieszka-

niowych – 18.048,519,00 zł

3. Fundusz zasobowy 
– 6.217.655,95 zł

4. Fundusz wkładów budowla-
nych – 6.741.302,11 zł

5. Fundusz wkładów mieszka-
niowych – 185.910,00 zł

Razem: 31.253.887,06 zł
Wykres nr 5 (patrz str. 14 ) przed-

stawia, jak kształtowała się łączna 
wartość ww. funduszy w latach 
2016-2019.

Zmiana wielkości funduszy na prze-
strzeni lat 2016 – 2019 wynika z usta-

nawiania i przenoszenia prawa odręb-
nej własności lokali mieszkalnych na 
rzecz osób uprawnionych, zgodnie 
z postanowieniami ustawy o Spół-
dzielniach mieszkaniowych i Statutu 
Spółdzielni oraz zasilenia funduszu za-
sobowego w wyniku podjętej Uchwa-
ły Walnego Zgromadzenia Członków 
w sprawie podziału wyniku finanso-
wego Spółdzielni za rok 2019

Czynnikiem ryzyka wpływającym 
na działalność Spółdzielni w najbliż-
szych okresach staje się sytuacja 
ekonomiczno-finansowa zarówno 
na rynkach europejskich jak i w Pol-
sce spowodowana sytuacją epide-
miczną – pandemią koronawirusa 
(COVID-19), która niekorzystnie 
wpływa na dochody rodzin zamiesz-
kujących w zasobach HGSM.

W konsekwencji może to spowodo-
wać obniżenie osiąganego wysokiego 
współczynnika ściągalności opłat 
mieszkaniowych oraz obniżenie przy-
chodów z najmu lokali użytkowych. 
W przypadku zaistnienia przewidy-

wanych czynników ryzyka, które 
miały by wpłynąć na pogorszenie się 
sytuacji finansowej Spółdzielni, Za-
rząd w uzgodnieniu z Radą Nadzor-
czą, będzie podejmował działania 
mające na celu przeciwdziałanie ne-
gatywnym zjawiskom.

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

Przewiduje się, że w najbliższych 
latach sytuacja finansowa Spółdziel-
ni będzie stabilna i zachowana bę-
dzie pełna płynność finansowa. 

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

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 tere-
nów HGSM i możliwości realizacji 
ich inicjatyw.

Niniejsze sprawozdanie dotyczące 
roku 2019 przedstawia najistotniejsze 
kwestie z działalności Spółdzielni, 

Tabela nr 8. Koszty HGSM w układzie rodzajowym w roku 2018 – czytaj str. 22

Rodzaj kosztów
PLAN 

za 2019 r. w tys. zł
WYKONANIE 

za 2019 r. w tys. zł

Zużycie materiałów 450,0 437,2

Energia (media) 10.730,0 9.356,0

Usługi obce 4.303,0 4.422,1

Podatki i opłaty 2.283,0 2.210,4

Wynagrodzenia 4.510,0 4.456,5

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1.050,0 922,4

Amortyzacja 155,0 149,4

Pozostałe koszty rodzajowe 419,0 387,2

Odpisy na fundusz remontowy 9.811,0 9.683,6

Razem: 33.711,0 32.024,8
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Sprawozdanie z DZIAŁALNOŚCI zARZąDU HUTNICZO-GÓRNICZEJ  
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ za ROK 2019

Tabela nr 9. Wartość zobowiązań kredytowych na koniec 2019 r. - czytaj str. 23

Lp. Lokalizacja Kredyty 
Zobowiązania  

na dzień 31. 12. 2019 r.

1. 11. Listopada 9 2.567.741,89 2.085.338,58

2. 18. Sierpnia 1-1a 881.689,13 673.099,73

3. 18. Sierpnia 2-6a 1.041.483,84 252.217,78

4. 18. Sierpnia 3a 475.080,30 349.826,23

5. 18. Sierpnia 5-5a 953.348,52 725.106,55

6. 18. Sierpnia 7-7a 945.652,52 719.078,13

7. 18. Sierpnia 8-12a 3.219.542,20 1.962.454,17

8. Anioła 4, 6, 8 1.486.734,02 1.460.556,66

9. Barbary 5, 5a-g, 7, 9 1.956.015,29 1.492.651,71

10. Bednarska 35a-c 755.619,14 579.817,63

11. Błękitna 10 550.719,31 426.798,15

12. Błękitna 12 512.897,04 397.018,77

13. Błękitna 6 483.504,59 372.994,39

14. Błękitna 8 445.461,05 292.692,95

15. Bronisławy 17a-b 423.555,26 329.109,17

16. Ciesielska 11-13 456.751,11 353.972,46

17. Dobra 10 419.775,47 324.139,67

18. Dobra 12 410.000,00 316.825,12

19. Dobra 14 399.863,31 308.506,54

20. Dobra 15 370.059,26 241.123,56

21. Dobra 17 277.278,12 181.197,87

22. Dobra 8 446.460,76 346.594,57

23. Grodowa 26a-d 2.039.584,08 1.565.872,45

24. Grodowa 30a-c 163.371,64 124.576,46

25. Józefa Grzegorzka 14a-d 1.865.537,85 1.431.616,66

26. Józefa Grzegorzka 18a-d 2.009.003,54 1.564.098,86

27. gen. Józefa Hallera 30e-h 1.112.205,99 855.223,82

28. gen. Józefa Hallera 64a-b 631.358,86 386.487,02

29. Jasna 17 296.334,81 190.697,54

30. Jasna 19 283.532,76 183.070,93

31. Janusza Korczaka 29-31 616.386,42 374.677,61

32. Janusza Korczaka 33-35 611.742,53 372.031,09
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Lp. Lokalizacja Kredyty 
Zobowiązania  

na dzień 31. 12. 2019 r.

33. Janusza Korczaka 40-44 808.855,43 491.842,44

34. gen. Henryka Le Ronda 16d-f 209.088,06 162.395,29

35. Lipowa 1-3 624.931,29 488.270,32

36. Lipowa 5-7 633.805,36 498.280,78

37. Gustawa Morcinka 3, 3a 366.665,25 280.430,57

38. Mikołowska 54 206.086,71 172.084,53

39. Gabriela Narutowicza 9-9a 915.016,07 702.144,44

40. Piotra Niedurnego 2, 2a 88.486,62 86.873,18

41. Piotra Niedurnego 4, 4a, 4b 429.667,04 413.808,85

42. Oswobodzenia 36, 36a-c 758.426,35 738.830,98

43. Oswobodzenia 38, 38a-c 753.879,57 731.625,80

44. Przedwiośnie 2, 4, 6 1.031.079,75 665.936,68

45. Przedwiośnie 8, 10 746.044,82 482.540,55

46. Przedwiośnie 8a, 10a 787.983,47 525.682,55

47. Ratuszowa 1 200.000,00 154.774,39

48. Strzelców Bytomskich 21a-c 3.499.884,27 2.716.521,70

49. Strzelców Bytomskich 23a-c 1.248.759,10 855.001,78

50. Fryderyka Szopena 26a-b 1.567.221,37 1.223.016,12

51. Fryderyka Szopena 28a-b 676.436,40 517.915,28

52. Widok 10 368.704,51 270.791,48

53. Widok 10a 398.437,13 296.281,02

54. Widok 12 413.862,50 263.006,89

55. Widok 14 368.032,68 240.203,23

56. Widok 16 361.426,89 232.997,03

57. Widok 27 579.439,32 449.669,34

58. Widok 29 405.908,07 257.806,04

59. Widok 31 411.121,04 261.353,34

60. Widok 35 541.795,60 420.121,61

61. Widok 37 508.751,62 393.107,00

62. Ludwika Zamenhofa 22-26 849.825,07 673.400,42

Razem kredyty: 49.867.911,97 36.906.186,46

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 Hutniczo-
-Górniczej Spółdzielni Mieszkanio-
wej  bezpieczeństwo zamieszkiwa-
nia 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 27.03.2020r.
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Pomóż sobie

Gnębią cię finansowe kłopoty – 
skorzystaj z dodatku mieszkaniowe-
go i energetycznego.

DoDatek mieszkaniowy 
przysługuje:

1) osobom mieszkającym w loka-
lach, 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, dający podsta-
wę do przyznania dodatku mieszka-
niowego. Za podstawę przyjmuje 
się kwotę najniższej emerytury, 
która od 1. 03. br. wynosi 1200,00 
zł. Dodatek przysługuje osobom, któ-
rych średni miesięczny DOCHÓD 
BRUTTO (z podatkiem) na jednego 
członka gospodarstwa domowego 
w okresie 3 miesięcy poprzedzają-
cych datę złożenia wniosku o przy-
znanie świadczenia nie przekracza:
- 175% najniższej emerytury w go-

spodarstwie jednoosobowym tj. 
2.100,00 zł,

- 125% tej kwoty w gospodarstwie 
wieloosobowym, tj. 1.500,00 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 
lokalu, 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 września, to po jego 
pozytywnym rozpatrzeniu przyzna-
ny dodatek otrzymamy od 1 paź-
dziernika.

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 państwa 
na finansowanie wypłat w grani-
cach kwot określonych na ten cel 
w ustawie budżetowej. Dodatek 

energetyczny przysługuje tzw. wraż-
liwemu odbiorcy energii elektrycz-
nej i jest przyznawany w formie ry-
czałtu.

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, 
wrażliwy ODbiorca musi złożyć 
w gminie wniosek i dołączyć do nie-
go 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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Podjęte w skali całego kraju środki 
profilaktyczne zdecydowanie po-
krzyżowały w szerokim wymiarze 
wszelakie przypadki ludzkiej aktyw-
ności i to zarówno zawodowej, jak 
i rekreacyjnej, kulturowej, sporto-
wej. Ich wdrożenie siłą rzeczy mu-
siało przełożyć się nie tylko na klu-
bową działalność.

Do czasu wprowadzenia znaczą-
cych obostrzeń w międzyludzkiej 
bezpośredniej komunikacji prowa-
dzono jednak przewidziane planem 
zamierzenia. I tak w styczniu zreali-
zowano „Dzień Babci i Dziadka” 
oraz akcję „Zima w mieście”. W lu-

tym i marcu udało się zorganizować 
warsztaty taneczne dla seniorów 
oraz „Dzień Kobiet”. Od połowy 
marca zajęcia w klubie były prowa-
dzone zdalnie.

Wznowienie klubowych działań 
w formie stacjonarnej nastąpiło 
w czerwcu jednak odbywały się one 
na zewnątrz klubu. W sierpniu w ra-
mach akcji „Lato w mieście” odbył 
się tradycyjny piknik na „Padoku” 
w trakcie którego dzieci mogły sko-
rzystać z przejażdżki konno oraz 
upiec kiełbaski nad ogniskiem.

Na zdjęciach prezentujemy mi-
gawki z odbytych imprez.

Kolejne zajęcia zależne będą od 
dalszego przebiegu pandemii, ilości 
zachorowań i podejmowanych 
czynności zapobiegawczych. łycz

Znaczące utrudnieniaZnaczące utrudnienia
WW pierwszym półroczu bieżącego roku działalność klubu osie-

dlowego „Siódemka” zostało mocno ograniczona w związ-
ku z wystąpieniem pandemii koronawirusa.



Budżet Obywatelski  Budżet Obywatelski  
– głosowanie od 7 do 20 września– głosowanie od 7 do 20 września

WW przeprowadzonej w 2019 roku VI edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Katowice dzięki za-
angażowaniu autorów wniosków i zainteresowanych mieszkańców zwyciężyły dwa wnioski 

zgłoszone przez mieszkańców HGSM i zostaną zrealizowane na terenie Spółdzielni.
Na osiedlu im. ks. prof. Konstantego Michalskiego zre-

alizowany będzie projekt „Poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców Osiedla Michalskiego – budowa nowych 
punktów oświetleniowych i wymiana istniejących 
opraw oświetleniowych na oprawy LED”, natomiast 
mieszkańcy Osiedla Bagno, po zrealizowanych wcze-
śniej projektach placu zabaw oraz siłowni plenerowej, 
zyskają nowe chodniki oraz elementy małej architektury 
w ramach projektu „Zagospodarowanie terenu placu 
na Osiedlu Bagno”.

W 2019 roku zostały zrealizowane także dwa pro-
jekty z wcześniejszych edycji BO:
- „Plac zabaw dla bajtli w Nikiszowcu – Moderniza-

cja, poprawa bezpieczeństwa placu zabaw w Niki-
szowcu na placu numer 6 Projekt lokalny, Janów-
-Nikiszowiec”

- „Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Ratuszo-
wa, Ciesielska, Zamenhofa, Wiosny Ludów do po-
trzeb społeczności lokalnej”
Pragniemy Państwa poinformować, że począwszy od 

bieżącego roku w ramach Budżetu Obywatelskiego 
mogą być zgłaszane jedynie projekty zlokalizowa-
ne na gruncie będącym własnością Miasta Katowi-
ce. W aktualnie trwającej VII edycji BO zgłoszone zosta-
ły trzy wnioski, których realizacja wiąże się z korzyścia-
mi dla mieszkańców zasobów HGSM.

- „Utworzenie nowych miejsc postojowych przy ul. 18. Sierp-
nia” – wykonanie miejsc postojowych na wysokości bu-
dynku Narutowicza 3, 3A oraz 18. Sierpnia 7, 7A

- „Utworzenie nowych miejsc postojowych na terenie 
Osiedla Ducha” – niwelacja terenu i utworzenie miejsc 

postojowych na skarpie na wysokości budynków Błę-
kitna 8A i 10A.

- „Utworzenie miejsc postojowych przy ul. Szopienic-
kiej 48-52” – niwelacja terenu i utworzenie miejsc po-
stojowych na wysokości ww. budynków.”
Zachęcamy do udziału w głosowaniu i oddawa-

nie głosów na ww. projekty.
Głosowanie odbędzie się w dniach

7 – 20 września br.

Plac zabaw nr 6Plac zabaw nr 6

WW ramach programu „Wspólnie dla dziedzictwa” zorganizowanego przez Muzeum Hutnictwa 
Cynku „Festiwalu Murali” na ścianie szczytowej budynku Roździeńska 22 w Katowicach został 

wykonany mural nawiązujący tematyką do dziedzictwa kulturowego rejonu Szopienic. Jego autorką 
jest znana artystka i aktywistka street-artowa Mona Tusz.

- Motywem przewodnim 
muralu – pisze Wiola 
Imiolczyk w sztuka-krajo-
brazu.pl – jest alegoria ery 
poprzemysłowej oraz cią-
głości życia. Na katowic-
kim murze pojawia się 
kobieta – Flora, czyli 
uosobienie sił przyrody, 
a także on – Florian, pa-
tron hutników i straża-
ków. Flora sieje rośliny, 
a podlewa je życiodajną 
wodą. Florian używa wo-
dy do gaszenia pożarów. 
Obie postaci ujęte są 
w kształt okręgu, a wokół 
nich wiją się pędy dzikich roślin. 
Pośród nich wplecione zostały in-
dustrialne motywy, jak taśma 

produkcyjna. Tłem dla przedsta-
wienia jest głęboka czerń elewa-
cji budynku.

Wybrana tematyka nie jest 
bez znaczenia. Motywy in-
dustrialne wchodzące w re-
lacje z dzikimi roślinami ma-
ją skłaniać do dyskusji na te-
mat hutnictwa i środowiska 
oraz wpływu pierwszego na 
drugie. W dobie niepokoją-
cych zmian zachodzących 
w środowisku naturalnym, 
temat muralu wydaje się 
bardzo aktualny.

W ramach tegorocznej 
edycji Festiwalu Murali ma 
powstać kolejny projekt, na 
który Spółdzielnia wyraziła 
zgodę. Powstanie on na 

ścianie szczytowej budynku przy ul. 
ks. bp. Herberta Bednorza 43.

 pes

Mural - ul. Roździeńska 22 Mural - ul. Roździeńska 22 

Flora i FlorianFlora i Florian


