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Ubiegły rok

dał się wszystkim we znaki. Pojawienie się w marcu 2020 pierwszego w Polsce przypadku zakażenia koronawirusem bardzo szybko
przeobraziło się w ograniczenia dotkliwe dla każdej sfery ludzkiej
działalności.
Obostrzenia wynikające z prze- ria, hotele, placówki kultury i sportociwdziałania rozprzestrzenianiu się we. Ograniczono dostęp do urzęwirusa dotknęły wszystkich. Profi- dów i zakładów. W naszym słowniclaktyka epidemiologiczna, utrudnie- twie pojawiło się słowo lockdown.
nia w poruszaniu się skutecznie zdo- Patrząc na całość z perspektywy czaminowały możliwość wszechstron- su możemy stwierdzić, że HGSM
nej aktywności ludzkiej w przestrze- przeszła przez ten okres bez więkni rodzinnej oraz społeczno-gospo- szych perturbacji, czego dowodzą
darczo-kulturalno-sportowej. Poza- statystyki i wykonania planów ujęte
ciąg dalszy na str. 2 
mykano szkoły, restauracje, sanato-

ul. Ciesielska 2 – odnowiona elewacja

Wyremontowano kilkanaście klatek

Walne Zgromadzenie Członków Hutniczo-Górniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej 17. 06. 2021 r.
PODSTAWA ZWOŁANIA ZEBRANIA

Na podstawie Art. 83 ust. 2 i ust. 6 z siedzibą w Katowicach, zwołuje na dów – Instytucja Kultury im. KryUstawy o Spółdzielniach mieszkanio- dzień 17. 06. 2021 r. na godz. 1600 styny Bochenek przy ul. Plac Sejwych z dnia 15 grudnia 2000 r. Dz. Walne Zgromadzenie Członków mu Śląskiego 2 w Katowicach.
Mandaty wydawane będą osoU. 03.119.1116 z póź. zm. w związ- Hutniczo-Górniczej Spółdzielni
ku z § 21 ust. 4, § 21 ust.8, § 21 ust. 10 Mieszkaniowej. Miejscem Walnego bom uprawnionym, po okazaStatutu HGSM, Zarząd Hutniczo-Gór- Zgromadzenia Członków HGSM bę- niu dokumentu tożsamości, od
niczej Spółdzielni Mieszkaniowej dzie budynek Katowice Miasto Ogro- godziny 1500.
TERMIN WYŁOŻENIA MATERIAŁÓW DO WGLĄDU
Na podstawie § 78 ust. 4 Statutu rad zebrania zostają wyłożone do w godz. od 9:00 do 13:30. Na podHutniczo-Górniczej Spółdzielni Miesz- wglądu Członkom Spółdzielni od stawie § 21 ust. 9 Statutu HGSM,
kaniowej, Zarząd HGSM zawiadamia, dnia 02. 06. 2021 r. w siedzibie członkowi przysługuje prawo do zaże dokumenty objęte porządkiem ob- Spółdzielni, II piętro pokój nr 19 poznania się z ww. dokumentami.
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Ubiegły rok
 ciąg dalszy ze str. 1
w sprawozdaniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej.
Przed nami Walne i stąd bieżące
wydanie „NO” praktycznie w całości
poświęcone jest najważniejszemu
wydarzeniu w życiu Spółdzielni. Na
łamach w celu ułatwienia zaznajomienia się ze źródłowymi dokumen-

M

tami gros z nich publikujemy. Informujemy, że od 2 czerwca wszystkie
materiały objęte porządkiem obrad
są wyłożone w siedzibie Spółdzielni.
Udając się na Walne pamiętajmy,
że dla własnego jak i wspólnego dobra winniśmy nadal podporządkowywać się wszelkim zaleceniom higienicznym.

Pomóż sobie

asz finansowe problemy pomóż sobie i nie zwlekaj z wystąpieniem o pomoc finansową państwa.
Ustawa z 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. wą, o więcej niż 30% albo 50% pod wanr 71 poz. 734 z póź. zm.) w art. 31 runkiem, że udział powierzchni pokoi
ust. 1 określa dochód, dający pod- i kuchni w powierzchni użytkowej testawę do przyznania dodatku go lokalu nie przekracza 60%. Do domieszkaniowego. Za podstawę chodu gospodarstwa domowego wliprzyjmuje się kwotę najniższej eme- cza się, dochody brutto wszystkich zarytury, która od 1. 03. br. wynosi mieszkałych w danym gospodarstwie.
Dodatek energetyczny
1250,88 zł. Dodatek przyznawany
Dodatek energetyczny przysługujest na normatywną powierzchnię
mieszkaniową a przysługuje osobom, je tzw. wrażliwemu odbiorcy enerktórych średni miesięczny DOCHÓD gii elektrycznej i jest przyznawany
BRUTTO (z podatkiem) na jednego w formie ryczałtu.
PAMIĘTAJMY: dodatek mieszkanioczłonka gospodarstwa domowego
w okresie 3 miesięcy poprzedzają- wy przyznawany jest od 1. dnia miesiąca
cych datę złożenia wniosku o przy- następującego po miesiącu, w którym
złożyliśmy wniosek, tj. jeżeli wniosek
znanie świadczenia nie przekracza:
- 175% najniższej emerytury w go- złożymy np. do końca maja, to po jego
spodarstwie jednoosobowym tj. pozytywnym rozpatrzeniu przyznane
świadczenie otrzymamy od 1 czerwca.
2189,04 zł,
Szczegółowe informacje o wszel- 125% tej kwoty w gospodarstwie
kich aktualnych kryteriach przywieloosobowym, tj. 1.563,60 zł.
Jeżeli dochód jest nieco wyższy, znawania dodatków, związane
nie zamyka to możliwości otrzyma- z indywidualnymi sytuacjami
nia dodatku – jeśli bowiem kwota życiowymi, zainteresowani uzynadwyżki nie przekracza wysokości skają:
- Katowiczanie we właściwym
dodatku mieszkaniowego, należny
dodatek mieszkaniowy obniża się dla miejsca zamieszkania Terenowym Punkcie Pomocy Społeczo tę kwotę.
nej. Wykaz TPS w osiedlowych AdKwota brutto to kwota bez
ministracjach, a zamieszkali przy ul.
składki:
F. Szopena w Mysłowicach w UM
- emerytalnej, - rentowej, przy ul. Powstańców 1.
chorobowej.
Dodatek przyznawany jest na norTam także składamy
matywną powierzchnię mieszkaniowypełnione wnioski.
Wydawca: Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowej w Katowicach. Nakład - 5.500 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 maja 2021 r.
Materiały i listy prosimy nadsyłać na adres redakcji. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Redakcja nie
zawsze zgadza się z opiniami, poglądami czytelników, zamieszczonymi na łamach. Materiałów nie zamówionych
redakcja nie zwraca i zastrzega prawo do dokonywania skrótów w listach i nadsyłanych tekstach.
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CENTRALA TELEFONICZNA
32 606-17-00
email: sekretariat@hgsm.pl

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 .
Krzysztof OCHMANN............................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
Dawid KŁOSEK................................... 32 606-17-70
Numery
Alarmowe
Policja...................................................... 997, 112
Straż Pożarna........................................... 998, 112
Pogotowie Ratunkowe.............................. 999, 112

CAŁODOBOWE
POGOTOWIE
AWARYJNE
„Instal Serwis”
Tel. 32 606-17-00 wew.4
32 606-17-38
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Walne Zgromadzenie Członków
Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Katowicach
Szanowny Pan/Pani
Członek Hutniczo – Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Katowicach
Na podstawie Art. 83 ust. 2 i ust. 6 Ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000r.
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. 06. 2021 r. na godz. 16 00
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 epidemicznymi oraz obowiązującymi wymogami sanitarnymi, informujemy, że członkowie HGSM lub ich Pełnomocnicy zobowiązani są uczestniczyć w obradach WZCz w maseczkach, a przed wejściem 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 2020.
8. Podjęcie uchwały o przyjęciu i zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego Spółdzielni sporządzonego
na dzień 31. 12. 2020 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego Spółdzielni za rok 2020.
10. Podjęcie uchwały o przyjęciu Sprawozdania Zarządu z działalności HGSM w roku 2020.
11. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium poszczególnym członkom Zarządu HGSM.
12. Podjęcie uchwały o przyjęciu Sprawozdania z działalności Stałej Komisji Statutowej HGSM w roku 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian i jednolitego tekstu Statutu HGSM.
14. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań zaciąganych przez HGSM.
15. Podjęcie Uchwały o zbyciu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Katowicach
przy ul. Borki – działka nr 1182/192 i 1312/192 karta mapy 5, obręb Roździeń.
16. Sprawozdanie Komisji wniosków i uchwał.

17. 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 rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, Sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020 i Sprawozdaniem z działalności Zarządu HGSM w roku 2020 oraz
Projekty Uchwał objęte porządkiem obrad zebrania zostają wyłożone do wglądu członkom Spółdzielni
od dnia 02. 06. 2021 r. w siedzibie Spółdzielni, II piętro pokój nr 19 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 lokali HGSM”, indywidualne zawiadomienia o terminie i miejscu oraz porządku obrad WZCz, zostały Państwu doręczone
za pośrednictwem skrzynek pocztowych.

Nasze Osiedle
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
HUTNICZO-GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
ZA ROK 2020
Szanowni Członkowie Spółdzielni,
Rada Nadzorcza HGSM przedstawia sprawozdanie
z działalności w roku 2020.
- 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 Ustawy Prawo spółdzielcze oraz § 27 Statutu HGSM, sprawowała w roku sprawozdawczym funkcje kontroli oraz
nadzoru nad całokształtem działalności Spółdzielni.
W roku 2020 upłynęła kadencja dotychczas urzędującej Rady Nadzorczej, która do dnia Walnego Zgromadzenia, tj. do 17. 09. 2020 r. działała w składzie 7 osobowym:
- 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.
Podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 17. 09. 2020 r.
członkowie Spółdzielni dokonali wyboru 7 członków
Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
W dniu 28. 09. 2020 r. Rada ukonstytuowała się
w składzie:
- Cecylia Gasz-Płońska – Przewodnicząca RN,
- Jarosław Piwek – Zastępca Przewodniczącej RN,
- Andrzej Kowalik – Sekretarz RN,
- Wojciech Jasiński – członek,
- Katarzyna Donerstag – członek,
- Dariusz Ślęzak – członek,
- Piotr Szkuta – członek.
Przygotowaniem organizacyjnym i tematycznym posiedzeń Rady Nadzorczej kierowało Prezydium Rady,
które zgłaszało wnioski do Zarządu dotyczące szczegółowego opracowania materiałów będących przedmiotem
obrad Rady.
W zależności od potrzeb Rada powoływała ze swojego
grona doraźne zespoły do zbadania problemów stwierdzonych przez Radę, zgłaszanych przez członków Spółdzielni lub Zarząd.
Celem pracy Zespołów było szczegółowe zapoznawanie się z dokumentami źródłowymi wpływającymi do
Rady, uzyskiwanie dodatkowych wyjaśnień od kompetentnych pracowników Spółdzielni oraz wypracowywanie opinii i jej prezentacja na forum Rady Nadzorczej.

4

Nasze Osiedle

Praca Rady Nadzorczej przebiegała zgodnie z uchwalonym ramowym Planem Pracy Rady na 2020 rok, poszerzanym i uzupełnianym o sprawy wpływające do Rady
oraz wynikające z potrzeb bieżących.
Rozpatrywanie spraw, zależnie od ich specyfiki kończyło się podjęciem uchwał bądź zapisem w protokole
w formie zalecenia lub wniosku.
W roku 2020, w związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii oraz wprowadzanymi obostrzeniami dotyczącymi zakazu zgromadzeń i przemieszczania się osób,
obrady Rady Nadzorczej w większości odbywały się
zdalnie za pośrednictwem komunikatora Skype. W sumie obrady Rady Nadzorczej odbyły się 12 razy, z czego 6 zdalnie, i dotyczyły spraw ogólnych, w trakcie
których Rada podjęła 23 uchwały oraz przyjęła zalecenia i wnioski dla Zarządu.
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.
Priorytetowymi zagadnieniami w pracy Rady
Nadzorczej 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 finansowa, w tym wysokość zaciągniętych kredytów
i ich wykorzystanie,
 Realizacja Planu gospodarczo-finansowego, Planu remontowego i remontów bieżących HGSM,
 Działalność Spółdzielni,
Rada Nadzorcza na bieżąco była informowana o aktualnej sytuacji finansowej HGSM, o bieżącej działalności
Spółdzielni, a raz na kwartał dokonywała analizy sytuacji
ekonomiczno-finansowej na podstawie przedstawianych przez Zarząd informacji.
Ponadto analizie poddawane były kwartalne informacje o stanie zadłużenia mieszkańców oraz efekty podejmowanych czynności windykacyjnych należności czynszowych wobec najemców lokali mieszkalnych i użytkowych.
W ramach funkcji nadzoru Rada Nadzorcza w roku
2020, przeprowadziła oceny:
• przygotowywanych przez Zarząd kwartalnych informacji o wynikach ekonomiczno-finansowych Spółdzielni w odniesieniu do założeń planu oraz do wyników lat ubiegłych,
• przygotowywanych przez Zarząd kwartalnych informacji na temat działalności Spółdzielni w danym
okresie,
• przestrzegania i funkcjonowania obowiązujących

nr 1 /czerwiec 2021

w Spółdzielni Regulaminów oraz ich dostosowywania
do aktualnych potrzeb,
• realizacji Planu remontowego i remontów bieżących
w zakresie rzeczowo-finansowym. W tym celu odbywane były wizje lokalne zasobów HGSM, w wyniku których Rada stwierdziła, znaczne zaangażowanie robót
remontowych budynków i zagospodarowanie wokół
nich terenów. W części kontrolowanych budynków,
z uwagi na brak środków finansowych, przeprowadzane były niezbędne roboty, pozwalające na utrzymanie
przedmiotowych budynków w stanie niepogorszonym.
Zarządzane przez Spółdzielnię budynki utrzymywane są
w należytym stanie technicznym i porządkowym,
• realizacji przez Zarząd wniosków i skarg zgłaszanych
do Zarządu 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 17. 09. 2020 r.
W ramach działań kontrolnych Rada w roku 2020,
przeprowadzała następujące kontrole:
• w zakresie procedury przeprowadzenia przetargów
oraz udzielenia zamówień na roboty budowlane przygotowane do realizacji w danym roku;
• w zakresie przebiegu prac remontowych objętych
planami remontowymi na dany rok oraz dokumentacji, losowo wybranych obiektów, w których prowadzone były prace;
• w zakresie windykacji należności;
W tym celu powoływała ze swojego grona Komisje.
Skład powoływanych Komisji ulegał zmianie, tak aby
każdy z członków Rady mógł wziąć udział w pracach
każdej Komisji. W roku 2020 pracowały:
• Komisje ds. kontroli prawidłowości wyboru ofert na
wykonanie prac przedstawionych w planach gospodarczo-finansowych HGSM,
Celem prac Komisji było przeprowadzenie kontroli
w zakresie procedury przeprowadzania przez HGSM
przetargów oraz udzielania zamówień na roboty budowlane przygotowane do realizacji,
• Komisje ds. kontroli prawidłowości realizacji i rozliczenia wybranych ofert na realizacje zadań przewidzianych w planach gospodarczo - finansowych
HGSM. Celem prac Komisji było przeprowadzenie
kontroli związanej z przebiegiem prac remontowych
objętych planami remontowymi i planami bieżących
remontów oraz przeprowadzanie kontroli dokumentacji, losowo wybranych obiektów, w których prowadzone były prace.

• Komisje ds. kontroli działalności Zarządu HGSM
w zakresie windykacji należności.
Celem prac Komisji było przeprowadzenie kontroli
działalności HGSM w zakresie windykacji należności
z lokali mieszkalnych i z lokali użytkowych oraz pracy
Działu windykacji.
Przeprowadzone w roku 2020, kontrole nie stwierdziły uchybień od przyjętych procedur w kontrolowanym
zakresie.
Ponadto, w okresie swojej działalności Rada Nadzorcza poddawała pod obrady:
 Zatwierdzenie „Planu pracy Rady Nadzorczej” na rok
2021,
 Zatwierdzenie „Planu gospodarczo-finansowego” na
rok 2021,
 Zatwierdzanie „Planu remontowego i remontów bieżących HGSM” na rok 2021,
 Przyjęcie realizacji Uchwał podjętych na Walnym
Zgromadzeniu Członków HGSM 17. 09. 2020 r,
 Analizowanie skarg i wniosków zgłaszanych członkom Zarządu w ramach poniedziałkowych wizyt oraz
sposobów ich załatwiania,
 Kontrola wykonywania przez Zarząd uchwał i zaleceń Rady Nadzorczej,
 Kontrola bieżącej działalności Spółdzielni w okresach kwartalnych;
 Inne bieżące zagadnienia wynikające z kompetencji
Rady Nadzorczej.
Rada na bieżąco uzyskiwała informacje o działaniach
w najbardziej istotnych dla mieszkańców i Spółdzielni
kwestiach, tj.:
• starań w celu pozyskiwania od Miasta Katowice lokali
socjalnych dla dłużników,
• realizacja zadań objętych planem remontowym i remontów bieżących,
• pozyskiwania dotacji i premii termomodernizacyjnych – w 2020 roku wpłynęła do Spółdzielni kwota
277.393,76 zł,
• prowadzenia działań w celu zawierania z Urzędem
Miasta Katowice ugód o odszkodowania za nie wskazanie lokali socjalnych,
• 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 2020 roku wpłynęła do Spółdzielni kwota 346.982,86 zł.
Rada Nadzorcza zaznajamiana była również z wynikami prac Stałej Komisji Statutowej.
Należy podkreślić, że wiele rozpatrywanych zagadnień
wnoszonych pod obrady Rady Nadzorczej dotyczyło
spraw mających charakter jednostkowy, wymagający
jednak zajęcia stanowiska przez Radę.
Dotyczyły one m.in. rozpatrywania pism, skarg, wniosków i odwołań mieszkańców Spółdzielni.
Rada Nadzorcza, uwzględniając całokształt działalności Zarządu w roku 2020, a przede wszystkim osiągnięte
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
HUTNICZO-GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
ZA ROK 2020
wyniki gospodarczo-finansowe, potwierdzające prawidłowość funkcjonowania naszej Spółdzielni, na podstawie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta
z badania rocznego Sprawozdania finansowego oraz
własnej analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej Hutniczo-Górniczej Spółdzielni, stwierdziła, co następuje:
- występuje pełna płynność finansowa;
- ściągalność należności czynszowych za rok 2020 wyniosła 99,7 % na co wpływ miały otrzymane odszkodowania z Urzędu Miasta Katowice oraz prowadzone
przez Spółdzielnię czynności windykacyjne. Pomijając otrzymane odszkodowania, współczynnik ściągalności kształtował się na poziomie 98,6 %;
- stan środków pieniężnych na koniec 2020 r. wyniósł
5.483.333,31 zł; zmniejszył się w stosunku do roku
2019 o 638.726,71 zł. Stan środków pieniężnych zdeponowanych na rachunkach lokat terminowych założonych na okres dłuższy niż 3 miesiące, wykazanych
w bilansie w pozycji innych krótkoterminowych aktywów finansowych wyniósł 2.902.580,68 zł, notuje się
wzrost wartości o 27.724,39 zł;

- wysokość zobowiązań krótkoterminowych oraz długoterminowych na koniec 2020 roku wyniosła
54.754.368,00 zł, w stosunku do roku poprzedniego
nastąpił wzrost zobowiązań o 2.233.018,72 zł. na co
wpływ miały zobowiązania z tytułu pobranych kredytów bankowych.
Spółdzielnia terminowo reguluje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów:
- wskaźnik płynności finansowej III stopnia wynosi 0,69;
- kondycja ekonomiczno-finansowa Spółdzielni jest stabilna.
Podsumowując przedstawione sprawozdanie Rada
Nadzorcza pozytywnie ocenia całokształt działalności
Spółdzielni w 2020 r., a tym samym pracę Zarządu.
Rada Nadzorcza wnosi do WZCz o przyjęcie sprawozdania, pozostając w przekonaniu, że działalność Rady
w roku sprawozdawczym była zgodna z postanowieniami Statutu, Prawa spółdzielczego i uchwałami podejmowanymi przez Walne Zgromadzenie Członków HGSM
i wnosi o udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu.

Sprawozdanie z działalności
Stałej Komisji Statutowej HGSM
za okres 01. 01. 2020 r. do 31. 12. 2020 r.
Działająca w roku 2020 Stała Komisja Statutowa została powołana Uchwałą Zebrania Przedstawicieli Członków Nr 13/ZPCz/2004 z dnia 23. 06. 2004 r., Zmiana
składu Komisji nastąpiła na mocy Uchwał Walnego Zgromadzenia Członków HGSM Nr 10/2010 z dnia 10. 06.
2010 r., Nr 12/2012 z dnia 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 – Katarzyna Donerstag.
Obsługę prawną w roku sprawozdawczym zapewniał
radca prawny Maciej Krzyżaniak z Kancelarii Prawniczej „Paragraf”.
Posiedzenia Stałej Komisji Statutowej HGSM odbywały
się zgodnie z zapisami § 50 Statutu HGSM oraz w trybie
zapisów ustawy dotyczącej zapobieganiu, przeciwdziałaPrzewodniczący
(-) Damian Chmura
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niu i zwalczaniu COVID – 19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Celem odbytych posiedzeń było zapoznanie się z obowiązującymi w Spółdzielni aktami prawnymi, tj. Ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, Ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali
oraz dokonanie analizy obowiązującego w HGSM Statutu.
Członkowie Stałej Komisji Statutowej, w związku z powieleniem zapisów ust. 6 w § 24 Statutu HGSM, przegłosowali wprowadzenie zmiany zapisu niniejszego paragrafu poprzez wykreślenie ust. 12.
Powyższe sprawozdanie Komisji Statutowej zostało zatwierdzone w ramach obrad korespondencyjnych Komisji w dniu 21. 04. 2021 r.
Przedmiotowe sprawozdanie Stała Komisja Statutowa
HGSM przedłoży Walnemu Zgromadzeniu Członków
HGSM.
Przyjęcie i podpisanie niniejszego Sprawozdania stwierdzone zostało w załączonych „Oświadczeniach Członków Stałej Komisji Statutowej HGSM w sprawie przyjęcia
Sprawozdania z działalności Stałej Komisji Statutowej
HGSM za okres od 01. 01. 2020 r. do 31. 12. 2020 r.”
Sekretarz
(-) Katarzyna Donerstag
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Sprawozdanie z działalności Zarządu Hutniczo-Górniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2020
Siedziba Hutniczo–Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej mieści się w Katowicach przy ulicy Gliwickiej 65
Skład organów HGSM w roku sprawozdawczym:
Zarząd
- Adam Bomba – Prezes Zarządu,
- Waldemar Brzuchacz – Vice Prezes Zarządu,
Rada Nadzorcza
W roku 2020 upłynęła kadencja dotychczas urzędującej Rady Nadzorczej, która do dnia Walnego Zgromadzenia, tj. do 17. 09. 2020 r. 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.
Podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 17. 09. 2020 r.
członkowie Spółdzielni dokonali wyboru 7 członków
Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
W dniu 28. 09. 2020 r. Rada ukonstytuowała się w składzie:
- Cecylia Gasz-Płońska – Przewodnicząca RN,
- Jarosław Piwek – Zastępca Przewodniczącej RN,
- Andrzej Kowalik – Sekretarz RN,
- Wojciech Jasiński – członek,
- Katarzyna Donerstag – członek,
- Dariusz Ślęzak – członek,
- Piotr Szkuta – członek.
Podstawą prawną działalności Zarządu w roku 2020
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.,
I. ZAGADNIENIA ZARZĄDCZE
1. Struktura zasobów mieszkaniowych HGSM
stan na 31. 12. 2020 r.
Własność i współwłasność
Spółdzielni:
• Budynki – 340
Własność Spółdzielni:
• Lokale mieszkalne – 2.633
• Powierzchnia użytkowa mieszkań
– 120.879,33 m2
• Powierzchnia
nieruchomości
gruntowych będących własnością
Spółdzielni – 842 m2
• Powierzchnia udziału Spółdzielni
w nieruchomościach gruntowych
– 194.010,05 m2
• Powierzchnia gruntów w wieczystym użytkowaniu – 48.775,00 m2

-

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 organów Spółdzielni, Zarząd prowadził działalność oraz podejmował decyzje w celu rzetelnej, celowej i prawidłowej gospodarki Spółdzielni.
Sprawozdanie obejmuje następujące zagadnienia:
I. Zarządcze
1. Struktura zasobów mieszkaniowych
2. Eksploatacja zasobów
3. Kwestie samorządowo-członkowskie
3.1. Członkostwo
3.2. Prawo
3.3. Posiedzenia Zarządu
3.4. Zatrudnienie
3.5. Zagadnienia społeczne
3.6. Realizacja uchwał i wniosków przyjętych na
Walnym Zgromadzeniu Członków HGSM w dniu
17.09.2020r.
3.7. Budżet Obywatelski
3.8 Instalacja fotowoltaiczna
II. Techniczne
1. Realizacja Planu remontowego i remontów bieżących
HGSM na rok 2020
2. Plan remontowy i remontów bieżących HGSM na rok
2021
III. Ekonomiczne
1. Sprawozdanie Finansowe
2. Koszty w układzie rodzajowym
3. Wykaz zobowiązań kredytowych
4. Fundusze Spółdzielni

Lokale wyodrębnione:
Lokale mieszkalne – 2.936
• Powierzchnia użytkowa mieszkań
– 147.329,02 m2
• Powierzchnia udziału odrębnych
właścicieli w nieruchomościach
gruntowych – 178.221,08 m2
Ogółem Spółdzielnia zarządzała
• Budynki – 340
• Lokale mieszkalne – 5.569
• Powierzchnia użytkowa mieszkań
– 268.208,35 m2
Dane dotyczące własności Spółdzielni w budynkach Wspólnot
Mieszkaniowych
• Lokale mieszkalne – 87
• Powierzchnia użytkowa mieszkań
– 4.801,10 m2
• Powierzchnia udziału Spółdzielni
•

w nieruchomościach gruntowych
– 4.486,48 m2
Hutniczo-Górnicza
Spółdzielnia
Mieszkaniowa zarządza budynkami,
których wiek jest bardzo zróżnicowany. Najstarszy budynek został wybudowany w 1805 roku i mieści się
przy ul. Leśnego Potoku 15, natomiast najnowsze budynki powstały
w 1988 roku i położone są w Mysłowicach przy ul. Fryderyka Szopena 26, 28. Pozostałe budynki Spółdzielni wybudowane zostały w latach 1850-1980. Budynki zarządzane
przez Spółdzielnię zlokalizowane są
w różnych dzielnicach Katowic oraz
w Mysłowicach
Zróżnicowanie zasobów mieszkaniowych oraz ich usytuowanie wy-
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Sprawozdanie z działalności Zarządu Hutniczo-Górniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2020
wołuje szereg trudności i zwiększa
koszty zarządzania szczególnie w zakresie obsługi transportowej, logistycznej i administracyjnej. Mimo to
Spółdzielnia zapewnia wysoki poziom obsługi zasobów mieszkaniowych, szczególnie w zakresie zabezpieczania, usuwania awarii i zgłaszanych usterek oraz realizacji przeglądów technicznych.
Zmiany w systemie prawnym
umożliwiają wyodrębnienie się z zasobów Spółdzielni wspólnot mieszkaniowych. W takich przypadkach
Spółdzielnia podejmuje działania
mające na celu przejęcia obowiązków zarządcy wspólnotami.
Spółdzielnia zarządza, na mocy
uchwał podjętych przez Wspólnoty
o powierzeniu Spółdzielni zarządzania nieruchomością wspólną, dziesięcioma 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,
10. Widok 10B
2. Eksploatacja zasobów HGSM
Spółdzielnia wykonywała czynności związane z zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi przy pomocy
trzech administracji:
Administracja Budynków
„Szopienice” AD1
Katowice, ul. Strzelców Bytomskich 21d, tel. 32 606-17-10; 11
Funkcję Kierownika pełni Katarzyna Liszka.
Administracja Budynków
„Baildon” AD2
Katowice, ul. Dąbrówki 4b, tel. 32
606-17-20; 21
Funkcję Kierownika pełni Magdalena Klimek.
Administracja Budynków
„Wieczorek” AD3
Katowice, Pl. Wyzwolenia 4, tel.
32 606-17-30; 31
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Funkcję Kierownika pełni Krzysztof Ochmann.
Do najważniejszych obowiązków i uprawnień poszczególnych administracji w okresie
sprawozdawczym zaliczyć należy:
•
Prowadzenie z współwłaścicielami
i mieszkańcami budynków konsultacji, w ramach których ustalane
są zakresy remontów danej nieruchomości oraz naprawy bieżące.
•
Prowadzenie ksiąg meldunkowych
oraz ich aktualizacja wraz z Urzędem Miasta, wypełnianie dokumentów umożliwiających zmiany
meldunkowe oraz przygotowywanie wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego o wymeldowanie z urzędu.
•
Prowadzenie książek obiektów budowlanych, w tym kontrola i nadzór nad dokonywaniem wpisów
przez Inspektorów Nadzoru Budowlanego.
•
Prowadzenie ewidencji budynków, w których należy wykonać
niezbędne przeglądy wynikające
z Prawa Budowlanego i sprawowanie nadzoru nad ich wykonywaniem,
•
Przyjmowanie zgłoszeń mieszkańców w sprawach ich dotyczących
np.: awarii, dewastacji zasobów,
wycinki drzew, propozycji zagospodarowania terenu.
•
Nadzór nad stanem sanitarno-porządkowym podległych zasobów
mieszkaniowych oraz placów zabaw.
•
Przygotowywanie
dokumentów
umożliwiających zasiedlanie pustostanów i wprowadzanie zmian
w umowach najmu wynikających
z przyczyn naturalnych.
• Prowadzenie dokumentacji związanej z montażem i wymianą wodomierzy.
• Prowadzenie dokumentacji związanej z przebudową i budową pieców węglowych.
• Prowadzenie ewidencji i aktualizacja dokumentacji związanej

•
•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

z gospodarką odpadami komunalnymi.
Prowadzenie ewidencji i aktualizacja umów najmu dzierżawy
gruntów i garaży.
Przeprowadzanie
przeglądów
i prowadzenie dokumentacji związanej z komisjami technicznymi.
Samodzielne ustalanie harmonogramu przeglądów budynków wynikających z art. 62 Prawa budowlanego (w tym rocznych i 5-letnich).
Prowadzenie rozmów z dłużnikami.
Typowanie budynków do objęcia ich Planem remontowym oraz
przygotowywanie
harmonogramów i realizacja ujętych w nich
napraw bieżących i konserwacji.
Uczestniczenie w czynnościach
eksmisyjnych.
Przeprowadzanie czynności dotyczących realizacji Uchwały WZCz
Nr 9/2016 z 19. 05. 2016 r.w sprawie Budżetu obywatelskiego przeznaczonego na wykonanie prac
wnioskowanych przez mieszkańców.
Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji związanej z likwidacją
szkód występujących w indywidualnych lokalach mieszkalnych zasobów HGSM.
Bieżąca kontrola stanu technicznego urządzeń i instalacji gazowych,
wodno-kanalizacyjnych,
przyłączy do budynków, urządzeń
cieplnych oraz wszelkich parametrów technicznych wraz z temperaturą w lokalach.
Zlecanie, zewnętrznym Wykonawcom, usuwania awarii, wykonywania napraw urządzeń i instalacji gazowych, wodno-kanalizacyjnych, grzewczych oraz elektrycznych.
Koordynacja wszelkich prowadzonych prac na instalacjach gazowych, wodno-kanalizacyjnych,
grzewczych oraz elektrycznych.
Koordynacja procedury związanej
z montażem i rozliczeniem kosz-
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w zawarciu umowy przyznającej
prawo do lokalu w zasobach Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszka-

W roku 2020 w związku z dalszą
realizacją wniosków dotyczących
ustanawiania prawa odrębnej wła-

niowej oraz pracy Komisji Przetargowej”.
W okresie objętym niniejszym
sprawozdaniem Komisja zaopiniowała przyznanie 20 pustostanów
na zasadzie umowy o najem lokalu
mieszkalnego, dla których zostały zawarte umowy o najem lokalu mieszkalnego, w tym:
- 2 umowy w związku z wysiedleniem budynku,
- 1 umowa w związku z przyłączeniem pustostanu,
- 17 umów dla lokali, które nie znalazły
w drodze postępowania przetargowego nabywców, z osobami ubiegającymi się o przyznanie pustostanu
w trybie bezprzetargowym.
Z tytułu zawartych umów najmu,
w roku sprawozdawczym, Spółdzielnia uzyskała:
- 59.278,71 zł z tytułu wniesionych
kaucji mieszkaniowych,
- 900,00 zł z tytułu rejestracji i wydania umowy najmu,
Ponadto, Komisja przetargowa
przeprowadziła zdalnie 5 postępowań przetargowych, w wyniku
których zostało sprzedanych na prawach odrębnej własności lokalu
mieszkalnego 19 pustostanów.
Wpływy jakie Spółdzielnia uzyskała
w efekcie pracy Komisji przetargowej z tytułu sprzedaży pustostanów
(wylicytowana cena zakupu lokalu)
wynosiły 3.045.435,00 złotych.

sności lokali mieszkalnych i ich
sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców, wg zasad określonych w § 87 Statutu HGSM przy zastosowaniu bonifikat, w roku sprawozdawczym Spółdzielnia zawarła
łącznie 53 akty notarialne, w tym:
- 37 umów o ustanowienie odrębnej
własności lokali i ich sprzedaży na
rzecz najemców,
- 16 umów o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali na rzecz członków posiadających spółdzielcze własnościowe
i spółdzielcze lokatorskie prawa do
lokali mieszkalnych.
Wpływy środków pieniężnych jakie Spółdzielnia uzyskała z tytułu
przekształceń na rzecz dotychczasowych
najemców
wyniosły
450.778,91 złotych.
W roku 2020 Spółdzielnia zawarła 72 umowy, ustanawiając na
rzecz członków i najemców, prawa
odrębnej własności. Łącznie na
dzień 31. 12. 2020 r.ustanowiono
odrębną własność dla 2.939 lokali.
W roku 2020 członkostwo
w Spółdzielni nabyło 57 osób,
z czego 54 osoby na podstawie art.
3 ust. 1 pkt 2 ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych, tj. w związku z nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
w drodze kupna, darowizny lub
spadku oraz 3 osoby na podstawie

foto archiwum

tów ciepła przez firmy rozliczające koszty ogrzewania.
3. Kwestie samorządowo-członkowskie
3.1. Członkostwo
Obsługa mieszkańców Spółdzielni
w zakresie stosunku członkostwa
prowadzona jest przez Zespół Członkowski, który prowadzi rejestry:
•
Członków Spółdzielni,
•
posiadaczy spółdzielczego własnościowego prawa,
•
posiadaczy lokatorskiego spółdzielczego prawa,
•
rejestr właścicieli posiadających
odrębną własność lokalu,
•
rejestr ksiąg wieczystych,
W roku 2020 odbywała posiedzenia Komisja Przetargowa, której prace każdorazowo są protokołowane.
Komisja sporządza sprawozdania ze
swojej działalności, które następnie
przedkładane są Zarządowi HGSM.
Zakres prac Komisji obejmuje:
a) przygotowanie dokumentów niezbędnych do publikacji ogłoszenia
o przetargu w prasie,
b) organizację oraz przeprowadzenie przetargu,
c) przyjmowanie i weryfikację dokumentów dopuszczających do
postępowania przetargowego,
d) przygotowywanie dokumentów
do Kancelarii notarialnej, celem zawarcia Aktu notarialnego o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego,
Komisja rozpatruje również wnioski wnoszone przez Kierowników
poszczególnych Administracji, Zespół Windykacyjny i mieszkańców
w sprawie:
a) wskazania lokali socjalnych lub
pomieszczeń tymczasowych dla
dłużników z wyrokami sądowymi
o eksmisję,
b) zamiany na pustostan w zamian
za przekazanie do dyspozycji
HGSM zajmowanego lokalu mieszkalnego.
W roku 2020 Komisja Przetargowa odbyła 5 posiedzeń, w trakcie
których
rozpatrywała
wnioski
w sprawie przyznania lub zamiany
lokali mieszkalnych zgodnie z „Regulaminem ustalania pierwszeństwa

Nasze Osiedle
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Sprawozdanie z działalności Zarządu Hutniczo-Górniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2020
art. 3 ust. 31 ustawy o Spółdziel- - Ustawa o spółdzielniach miesz- pisami prowadzona jest egzekucja
kaniowych z dnia 15. 12. komornicza z:
niach mieszkaniowych, tj. w związ- wynagrodzenia za pracę,
2000 r.z późn. zm.
ku z posiadaniem lub nabyciem pra- świadczeń emerytalnych,
Prawo
Spółdzielcze
wa odrębnej własności do lokalu - Ustawa
- rachunków bankowych,
z dnia16. 09. 1982 r.z późn. zm.
mieszkalnego.
- ruchomości
W roku 2020 w związku z usta- - Ustawa o ochronie praw lokatooraz innych wierzytelności i praw
rów, mieszkaniowym zasobie gminiem członkostwa na podstawie art.
ny i o zmianie kodeksu cywilnego majątkowych.
3 ust. 6 ustawy o Spółdzielniach
Łącznie w latach 2017-2020 Spółz dnia 21. 06. 2001 r.z późn. zm.
mieszkaniowych z rejestru człon- Ustawa o własności lokali z dnia dzielnia skierowała do Sądu 988 pozwy.
ków skreślono 68 osób.
Wykres nr 2 str. 14 przedstawia,
21. 04. 1994 r.z późn. zm.
Na dzień 31. 12. 2020 r.Spółoraz Statut Spółdzielni, uchwały jak kształtowała się na przełomie lat
dzielnia liczyła 1.706 członków, któTabela nr 1. Wysokość wkładów w HGSM - czytaj str. 10

Lp.

Stan na:

Wkład budowlany
(w zł)

Wkład mieszkaniowy
(w zł)

1

31.12.2017

6.946.169,25

212.110,00

2

31.12.2018

6.895.474,58

206.270,00

3

31.12.2019

6.741.302,11

185.910,00

4

31.12.2020

6.644.145,90

171.090,00

rzy wnieśli 1184 udziałów o łącznej
wartość 59.200,00 złotych.
Różnica pomiędzy ilością członków a wniesionymi udziałami wynika z faktu, iż każdemu członkowi do
09. 09. 2017 r.przysługiwało prawo
wniesienia więcej niż jednego udziału, a po tej dacie, nowelizacja ustawy
”o Spółdzielniach mieszkaniowych”
zniosła, dla osób nabywających
członkostwo w Spółdzielni, obowiązek wniesienia wpisowego oraz
udziału.
Wykres nr 1 str. 14 przedstawia,
jak kształtowała się liczba udziałów
w latach 2017-2020
W związku z przekształcaniem spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych i ustanawianiem odrębnej własności, na koniec roku 2020 wartość wkładów budowlanych wyniosła 6.644.145,90 zł, wkładów
mieszkaniowych 171.090,00 zł
Wysokość wkładów w poszczególnych 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:
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organów Spółdzielni, regulaminy
przyjęte przez Radę Nadzorczą
i Zarząd Spółdzielni oraz Plan gospodarczo-finansowy HGSM na dany rok.
Sprawy sądowe
Spółdzielnia w roku 2020 skierowała do sądu 216 pozwów dotyczących zapłaty należności pieniężnych oraz eksmisji.
Liczba spraw skierowanych do
sądu w roku 2020, z podziałem na
poszczególne kategorie, przedstawia
się następująco:
− o eksmisję – 26,
− o zapłatę – 190.
Z chwilą uzyskania przez Spółdzielnię nakazów zapłaty:
− 12 osób dobrowolnie uregulowało zaległości wobec Spółdzielni,
− 4 osobom Zarząd HGSM wyraził zgodę na ratalną spłatę zasądzonych należności czynszowych
wraz z odsetkami i kosztami sądowymi,
− 12 nakazów zapłaty opatrzono
klauzulą wykonalności, które Zarząd skierował do postępowania
egzekucyjnego
prowadzonego
przez komornika sądowego.
W sprawach tych, zgodnie z prze-

2017-2020, w rozbiciu na poszczególne okresy, liczba skierowanych
do Sądu pozwów.
Podobnie, jak w latach ubiegłych,
problemem pozostaje długotrwała
procedura zgodnego z prawem egzekwowania należnych Spółdzielni
opłat oraz przeprowadzanie eksmisji z lokali.
W roku 2020 dokonano łącznie
5 eksmisji do lokali socjalnych
w zasobach HGSM, z czego:
- w Administracji AD2 – 1,
- w Administracji AD3 – 4.
W wyniku przeprowadzonych eksmisji do lokali socjalnych, odzyskane lokale mieszkalne zostały przeznaczone
do zasiedlenia na warunkach określonych w obowiązującym w Spółdzielni
„Regulaminie ustalania pierwszeństwa
w zawarciu umowy przyznającej prawo do lokalu w zasobach HGSM oraz
pracy Komisji Przetargowej”.
W okresie objętym sprawozdaniem Zarząd podejmował działania
mające na celu ograniczenie wzrostu należności.
Do najważniejszych działań w tym
zakresie, zaliczyć należy:
 działalność Zespołu windykacyjnego,

nr 1 /czerwiec 2021

 przeprowadzanie przez Kierowników Administracji rozmów windykacyjnych z dłużnikami,
 udzielanie mieszkańcom porad
oraz pomocy w uzyskaniu dodatków mieszkaniowych; w roku
2020 r.uprawnionych do korzystania z dodatku mieszkaniowego
było 256 mieszkańców. Kwota przyznanych dodatków, która
wpłynęła na konto Spółdzielni wyniosła 657.069,33 zł.
Stan należności z tytułu dostaw
i usług na koniec okresu sprawozdawczego, z uwzględnieniem ich struktury czasowej i wartości utworzonych
odpisów aktualizujących należności,
przedstawiał się następująco:
- bieżące – 1.971,16 zł,

wych sprawach ugody, na mocy których HGSM otrzymała w roku 2020
odszkodowanie
w
kwocie
346.982,84 złotych.
3.3. Posiedzenia Zarządu
Zarząd Spółdzielni, jako statutowy
organ, działa na podstawie aktów
prawnych rangi ustawowej, Statutu
oraz stosownych regulaminów.
Zarząd, na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu, podejmuje
najważniejsze decyzje dotyczące działalności Spółdzielni. Na bieżąco analizował
i oceniał wyniki ekonomiczno-finansowe Spółdzielni oraz realizację zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Planu remontowego i remontów bieżących.
W roku 2020 odbyły się 24 posiedzenia Zarządu, w trakcie któ-

niami, wstrzymał bezpośrednią obsługę mieszkańców. Przyjmowanie
skarg i wniosków odbywało się zdalnie za pośrednictwem Poczty Polskiej, poczty elektronicznej oraz poprzez formularz kontaktowy na stronie HGSM (www.hgsm.pl) jak również poprzez kontakt telefoniczny.
Składane drogą pisemną oraz telefoniczną, wnioski i skargi mieszkańców, były rozpatrywane zgodnie z zapisami § 11 ust. 2 Statutu HGSM.
3.4. Zatrudnienie w Spółdzielni
Stan na 31. 12. 2020 r.
W roku 2020 nastąpiło nieznaczne
zmniejszenie zatrudnienia. Stan zatrudnienia umożliwia sprawne funkcjonowanie Spółdzielni, bez nadmiernych kosztów w tej dziedzinie.

Tabela nr 2. Zatrudnienie w Spółdzielni. Stan na 31. 12. 2020 r.
Lp.

1.

Rodzaj umowy

Umowa o pracę

RAZEM
2.

Umowa zlecenie
OGÓŁEM OSÓB

- do 30 dni – 834.148,88 zł,
- 31-90 dni – 449.188,66 zł,
- od 91-180 dni – 391.860,55 zł,
- powyżej 180 dni – 617.144,80 zł.
W wyniku podejmowanych czynności windykacyjnych, współczynnik ściągalności opłat czynszowych
w roku 2020 wyniósł 99,7 % na
co wpływ miały otrzymane odszkodowania z Urzędu Miasta oraz prowadzone przez Spółdzielnię czynności windykacyjne. Pomijając otrzymane odszkodowania współczynnik
ściągalności kształtował się na poziomie 98,6%.
Zarząd HGSM w myśl zapisów Art.
18 pkt 5 Ustawy o ochronie lokatorów, występował do Urzędu Miasta
Katowice i Urzędu Miasta Mysłowice o wypłatę odszkodowań z tytułu
nie dostarczenia lokali socjalnych.
Spółdzielnia zawarła w przedmioto-

Etat

Stanowiska

Ogółem

robotnicze

nierobotnicze

pełny

17

52

69

3/4

4

1

5

1/2

—

2

2

1/16

—

1

1

22

56

77

13

2

15

34

58

93

rych podejmowano uchwały i postanowienia. Posiedzenia są protokołowane i archiwizowane w odpowiednich rejestrach.
W ramach posiedzeń Zarząd podjął 238 uchwał oraz 6 postanowień.
Decyzje Zarządu podejmowane,
w tych formach, dotyczą zarówno
mieszkańców Spółdzielni, jak i pracowników dla których Prezes Zarządu Spółdzielni jest pracodawcą.
Omawiane w trakcie posiedzeń Zarządu kwestie wymagają niejednokrotnie zatwierdzenia przez Radę
Nadzorczą Spółdzielni i w takich też
sprawach Zarząd zwraca się do Rady
o przyjęcie ich do porządku obrad
danego posiedzenia RN.
Skargi i wnioski mieszkańców
Zarząd HGSM w związku z ogłoszonym w roku 2020 stanem epidemicznym oraz wprowadzonymi obostrze-

Strukturę zatrudnienia (w przeliczeniu na osoby) – dla umowy o pracę – w poszczególnych latach przedstawia wykres: nr 4 str. 14.
31. 12. 2017 r.– 90
31. 12. 2018 r.– 82
31. 12. 2019 r.– 79
31. 12. 2020 r.– 77
3.5. Zagadnienia społeczne
Spółdzielnia, w ramach statutowej
działalności, z zachowaniem wymogów sanitarnych, prowadziła działalność społeczną, kulturalną i oświatową w celu zaspokojenia potrzeb
swoich członków, jak również dla
instytucji prowadzących działalność
charytatywną lub non profit.
W ramach działalności HGSM zrealizowała:
1. Dzień Babci i Dziadka
2. Warsztaty muzyczne z zespołem
De Silvers

Nasze Osiedle
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Sprawozdanie z działalności Zarządu Hutniczo-Górniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2020
Tabela nr 3. Uchwały Walnego Zgromadzenie Członków HGSM - realizacja, czytaj str. 13

12

Lp.

Numer Uchwały

1.

Uchwała nr 3/2020
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzieln i sporządzonego na dzień 31. 12. 2019 r.

W ustawowym terminie Zarząd HGSM zgłosił zatwierdzone Uchwałą Sprawozdanie finansowe do
Krajowego Rejestru Sądowego

2.

Uchwała nr 4/2020
w sprawie podziału wyniku finansowego
Spółdzielni za rok 2019

Dział księgowości w terminie do 20. 10. 2020r.
dokonał rozliczenia zgodnie z Uchwałą

3.

Uchwała nr 10/2020
w sprawie wyboru Rady Nadzorczej

W ustawowym terminie Zarząd HGSM złożył
do Sądu wniosek o dokonanie zmian danych w rejestrze sądowym. Zmiany zostały zatwierdzone.
W ustawowym terminie nastąpiło ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej

4.

Uchwała nr 11/2020
w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań

Realizacja na bieżąco

5.

Uchwała nr 12/2020
w sprawie przystąpienia HGSM do organizacji gospodarczej – Spółki prawa handlowego

Realizacja zgodnie z procedurami

6.

Uchwała nr 13/2020
w sprawie wyboru delegata Spółdzielni na
Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego
Spółdzielczości Mieszkaniowej

Zarząd powiadomił RZRSM w Katowicach o wyborze delegata.
Realizacja na bieżąco

7.

Uchwała nr 14/2020
w sprawie ustanawiania prawa odrębnej
własności lokali mieszkalnych i ich sprzedaży na rzecz najemców wg zapisów § 87
Statutu HGSM.

Realizacja na bieżąco

8.

Uchwała nr 15/2020
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej
niezabudowanej w rejonie ulicy Oswobodzenia w Katowicach

Realizacja zgodnie z procedurami

9.

Uchwała nr 16/2020
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej
niezabudowanej w rejonie ulicy Oswobodzenia 120 w Katowicach

Realizacja zgodnie z procedurami

10.

Uchwała nr 17/2020
w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr
1 w budynku przy ul. Plac Wyzwolenia 2
w Katowicach

Uchwała zrealizowana

Nasze Osiedle

Termin i sposób realizacji
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Lp.

Numer Uchwały

11.

Uchwała nr 18/2020
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej
zabudowanej położonej przy ul. Opolska
47, 47a w Katowicach

Realizacja zgodnie z procedurami

12.

Uchwała nr 19/2020
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej
zabudowanej położonej przy ul. Pawła 12,
12a w Katowicach

Realizacja zgodnie z procedurami

3. Walentynki
4. Konkurs Plastyczny z okazji Dnia
Matki
5. Wakacje z Koronawirusem
6. Piknik na „Padoku”

Termin i sposób realizacji

ne Zgromadzenie Członków HGSM
Uchwał.
3.7. Budżet Obywatelski
W roku 2020, podobnie jak w roku
2019, nie został zgłoszony, żaden

Osiedlu Michalskiego w Katowicach
działała instalacja fotowoltaiczna za
pomocą, której Spółdzielnia uzyskiwała energię elektryczną wykorzystywaną do zasilania nieruchomości

Tabela nr 4. Os. Michalskiego. Koszty z tytułu zużycia energii elektrycznej, czytaj str. 13
Koszty z tytułu zużycia energii elektrycznej
w zł/brutto

Lp.

Rok

1.

2017

51.122,42

2.

2018

55.927,28

3.

2019

17.148,28

4.

2020

19.557,34
wniosek w ramach Budżetu Obywatelskiego HGSM. Zadania z lat wcześniejszych zostały zrealizowane w całości z wyjątkiem projektu z roku
2018 Administracji AD3 dotyczącego
„Rekultywacji ciągów komunikacyjnych wewnątrz Bloku Plac Nr 1”.
Realizacja przedmiotowego wniosku została wstrzymana do czasu
wykonania i zatwierdzenia przez
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków projektu budowlanego zagospodarowania terenu dziedzińców Osiedla Nikiszowiec, w tym także Placu Nr 1.
W roku sprawozdawczym w ramach realizacji uchwały WZCz
Nr 9/2016 z dnia 19. 05.
2016 r.w sprawie Budżetu obywatelskiego przeznaczonego na wykonanie
prac wnioskowanych przez mieszkańców poszczególnych Administracji, przeznaczono z funduszu remontowego kwotę 488.000,00 złotych.
3.8. Instalacja fotowoltaiczna
Rok 2020 był rokiem, w którym na

wspólnych (windy, wentylacja mechaniczna, oświetlenie klatek schodowych i piwnic).
Dokonana analiza zużycia energii
elektrycznej na Osiedlu Michalskiego w Katowicach wskazuje na znaczące obniżenie kosztów z tytułu zużycia energii elektrycznej.
Tabela nr 4. powyżej. wskazuje
jak przedstawiają się roczne koszty
z tytułu zużycia energii elektrycznej.
II. ZAGADNIENIA TECHNICZNE
1. Realizacja Planu remontowego i remontów bieżących HGSM na rok 2020
poz. 18
Niewykonanie robót wynika z faktu przedłużających się procedur projektowo – administracyjnych, istnieje prawdopodobieństwo, że w toku
postępowania o uzyskanie decyzji
o pozwoleniu na budowę mogą zaistnieć przesłanki uniemożliwiające
uzyskanie decyzji.
poz. 38
Niewykonanie robót wiązało się
z przedłużającą procedurą uzgodnie-

Nasze Osiedle

ciąg dalszy tekstu na str. 18 

7. Festiwal Kolorów
8. Konkurs „Jesień w obrazkach”
oraz zajęcia o charakterze rekreacyjno-sportowe na wolnym powietrzu.
Wszystkie organizowane imprezy
cieszyły się wśród dzieci dużą popularnością.
3.6. Realizacja Uchwał
i Wniosków przyjętych
na Walnym Zgromadzeniu
Członków HGSM
w dniu 17. 9. 2020 r.
W trakcie trwania Walnego Zgromadzenia Członków HGSM w dniu
17. 09. 2020 r.Członkowie Spółdzielni złożyli następujące wnioski:
Wniosek Nr 1 w sprawie przeprowadzenia wyborów przedstawiciela reprezentującego Spółdzielnię w obradach na
Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej.
Przedmiotowy wniosek został poddany
pod głosowanie, w wyniku głosowania
Wniosek nr 1 został przyjęty.
Tabela nr 3. str. 12 przedstawia
stan realizacji podjętych przez Wal-
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Sprawozdanie z działalności Zarządu Hutniczo-Górniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2020
Wykres nr 1. Liczba udziałów w latach 2017-2020 – czytaj str. 11
1.535

1600
1500
1400

1.276
1.210

1300

1.184

1200
1100

2017 r.
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Będzie nowa elewacja – ul. Ciesielska 2

ul. Krakowska 154, wykonanie izolacji
ścian fundamentowych wraz z robotami
towarzyszącymi

Nowe miejsca postojowe przy ul. Dobrej

ul. Dębowa 5 – renowacja elewacji
(wrzesień, październik ub.r.)

ul. Janusza Korczaka 17
– ściana szczytowa po remoncie

ul. Giszowiecka 4, remont dachu z kominami

Wymiana stolarki okiennej
ul. Św. Anny 3

ul. Cynkowa 28 dach po
remoncie

Nasze Osiedle
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Lp.

1. Janusza Korczaka 17

Docieplenie ściany szczytowej budynku wraz z izolacją ścian piwnic.

83.322,58

RB
Wykonano

2. Morawa 87

Docieplenie ściany szczytowej budynku wraz z izolacją ścian piwnic.

34.360,86

RB
Wykonano

3. Ciesielska 11, 13

Wymiana poziomów kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami.

42.354,96

RB
Wykonano

Ludwika
Zamenhofa 37

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w klatce schodowej, montaż systemu domofonowego.

30.546,73

RB
Wykonano

5. Katowicka 17b

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

53.734,38

RB
Wykonano

6. Morawa 79a

Remont klatki schodowej, wymiana
instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi

66.849,36

RB
Wykonano

7. Janusza Korczaka 17

Wymiana instalacji elektrycznej
w klatce schodowej.

38.000,01

RB
Wykonano

Wiosny Ludów 19,
8. 19a
Ciesielska 2

Docieplenie budynku, wykonanie
instalacji cieplnej wraz z robotami
towarzyszącymi.

1.645.852,35

RI
Wykonano

4.

16

Tabela nr 5. „Plan remontowy i remontów bieżących HGSM na rok 2020”
zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Nr 747/2019/14 z dnia 16. 12. 2019 r.
Wartość
Zaawansowanie
Lokalizacja
Zakres robót
wykonanych robót
robót
w zł brutto
ADMINISTRACJA AD1

9.

Józefy Kantorówny
12, 14, 16

Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji cieplnej wraz z przyłączami i docieplenia budynku.

38.991,00

RI
Wykonano

10.

Ludwika Zamenhofa
12, 14, 16

Wykonanie dokumentacji projektowej docieplenia budynku.

17.835,00

RI
Wykonano

11.

Osiedle ks. prof. Kon- Wykonanie dokumentacji projektowej
stantego Michalskiego zagospodarowania terenu osiedla.

3.500,00

RI
Wykonano

12.

gen. Józefa Hallera
28a-d

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

65.592,75

RI
Wykonano

Józefa Grzegorzka
13.
14d

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

86.008,95

RI
Wykonano

Józefa Grzegorzka
14.
18d

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

92.904,24

RI
Wykonano

Strzelców Bytom15.
skich 21d

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

135.961,09

RI
Wykonano

Nasze Osiedle
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Lp.

Lokalizacja

Zakres robót

Wartość
Zaawansowanie
wykonanych robót
robót
w zł brutto

ks. bp. Herberta Bed16.
norza 43

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

17. Żniwna 2

Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji cieplnej i docieplenia
budynku.

18. Ratuszowa 1

Montaż windy.

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

Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu podwórza i uporządkowanie gospodarki ściekowej.

3.500,00

Wykonano
RI

20. Ciesielska 4, 6, 8

Remont połaci dachu wraz z remontem kominów.

586.964,69

Wykonano
RI

6.551,2

Wykonano
RB

2.332,04

Wykonano
RB

90.262,83

Wykonano
RB

136.621,48

RI
Wykonano

21.402,00

RI
Wykonano

0,00

Nie wykonano
RI

ADMINISTRACJA AD2
21. Pawła Chromika 19
22. Lipowa 1, 3, 5, 7
23. Jasna 17
24. Dobra 7
25.

ks. Piotra
Ściegiennego 15

26. Dębowa 5
Piotra Niedurnego 2,
27.
2a
28.

Piotra Niedurnego 4,
4a, 4b

29. Gliwicka 117
30. Anioła 4, 6, 8
31. Cynkowa 28
32. Lipowa 5
33. Błękitna 6a

Remont schodów zewnętrznych
wraz z robotami towarzyszącymi.
Wykonanie wentylacji w lokalach
mieszkalnych.
Remont klatki schodowej, wymiana
instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi.
Wykonanie miejsc parkingowych.

40.613,41

Remont nawierzchni drogi.

41.860,93

Docieplenie budynku, wykonaniem
instalacji cieplnej wraz z robotami
towarzyszącymi.
Docieplenie budynku, wykonanie
instalacji cieplnej wraz z robotami
towarzyszącymi.
Docieplenie budynku, wykonanie
instalacji cieplnej wraz z robotami
towarzyszącymi.
Wykonanie instalacji cieplnej z robotami towarzyszącymi.
Docieplenie budynku wraz z wykonaniem instalacji cieplnej i robotami
towarzyszącymi.
Wykonanie remontu dachu.
Remont klatki schodowej wraz z wymianą instalacji elektrycznej.
Remont klatki schodowej, wymiana
instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi.

Wykonano
RB
Wykonano
RB

783.273,11

Wykonano
RI

429.505,61

Wykonano
RI

1.028.477,78

Wykonano
RI

212.997,00

Wykonano
RI

1.400.000,00

Wykonano
RI

77.963,74
67.000,00
100.025,91

Wykonano
RI
Wykonano
RI
Wykonano
RI

Nasze Osiedle
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Lp.

Lokalizacja

34. Bronisławy 17

Wartość
Zaawansowanie
wykonanych robót
robót
w zł brutto

Zakres robót
Remont klatki schodowej, wymiana
instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi.

50.847,39

Wykonano
RI

ADMINISTRACJA AD3
35. Oswobodzenia 36A

Wymiana pionów wodnych.

26.783,03

Wykonano
RB

36. Oswobodzenia 137

Wymiana pionów kanalizacji i wody
zimnej.

21.500,83

Wykonano
RB

37. Leśnego Potoku 77

Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji cieplnej.

10.701,00

Wykonano
RB

38. ks. Karola Woźniaka 2

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu budynku.

0,00

Nie wykonano
RB

39. Lwowska 16-30

Wymiana instalacji wodociągowej
wraz z robotami towarzyszącymi.

0,00

Nie wykonano
RB

40. Św. Anny 3

Wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych.

40.144,40

50. Oswobodzenia 36, 38

Docieplenie budynku wraz z robotami towarzyszącymi.

3.801.695,24

RI

51. Krakowska 154

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

334.478,97

RI

52. Giszowiecka 4

Remont dachu wraz z remontem kominów.

132.320,13

RI

OGÓŁEM

Wykonano
RB

11.883.636,98

w tym:

nia projektu z Wojewódzkim Urzędem
Konserwatora
Zabytków,
ze względu na wpisanie budynku do
rejestru zabytków. Zadanie ujęto
w Planie remontowym na rok 2021.
poz. 39
Niewykonanie robót było spowodowane przedłużającą się procedurą
uzgodnień z Katowickimi Wodociągami, celem zagwarantowania zawarcia umów odbioru wodomierzy
i zawarcia umów na poszczególne
budynki.
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Remonty bieżące

629.918,55

Remonty inwestycyjne

11.253.718,43

III. ZAGADNIENIA EKONOMICZNE
Księgi rachunkowe prowadzone
są w siedzibie Hutniczo-Górniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Katowicach na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29. 09. 1994 r
.o rachunkowości. Spółdzielnia stosuje zakładowy plan kont oraz przepisy i zasady rachunkowości w sposób ciągły.
Na dzień 31. 12. 2020 roku HGSM
do prowadzenia ksiąg rachunkowych
wykorzystywała Zintegrowany Sys-

tem Informatyczny „GRANIT” w zakresie modułów: czynsze, media, windykacja, wspólnoty mieszkaniowe,
członkowie, finanse i księgowość,
elektroniczny obrót płatniczy, kadry
i płace, gospodarka magazynowa.
Sprawozdanie finansowe dotyczące Spółdzielni, jako osoby prawnej
i podatnika podatku dochodowego
od osób prawnych oraz podatnika
podatku od towarów i usług, sporządzone zostało na podstawie danych
wynikających z ksiąg rachunkowych

nr 1 /czerwiec 2021

Tabela nr 6. 2. Plan remontowy i remontów bieżących HGSM na rok 2021

Lp.

Lokalizacja

Zakres robót

Planowana
kwota brutto
w zł.

UWAGI

Administracja AD1
1.

Janusza Korczaka 17

2.

Janusza Korczaka 7

3.

Ratuszowa 7, 9

4.

Ratuszowa 11, 13

5.

Wałowa 7

6.

Strzelców Bytomskich 24

7.

Strzelców Bytomskich 24
Roździeńska 20, 20a; 20b,
20c; 26

8.
9.

Deszczowa 10, 12

10. Wandy 20

11. Gustawa Morcinka 3

Uporządkowanie gospodarki ściekowej
w związku z przebudową infrastruktury kanalizacyjnej przez KIWK Katowice
Uporządkowanie gospodarki ściekowej
w związku z przebudową infrastruktury kanalizacyjnej przez KIWK Katowice
Wymiana pionów i poziomów instalacji
wod-kan. w budynku.
Wymiana pionów i poziomów instalacji
wod-kan. w budynku.
Wyburzenie budynku gospodarczego.
Uporządkowanie gospodarki ściekowej
– likwidacja szamba, utwardzenie terenu frezem asfaltowym.
Wyburzenie budynku gospodarczego.
Remont schodów wewnętrznych
w klatce schodowej.
Wykonanie dokumentacji projektowej
termomodernizacji budynku.
Wykonanie instalacji c.o., wewnętrznej
instalacji gazowej, likwidacja osadnika
„szamba”, remont elewacji frontowej
wraz z termomodernizacją, podłączenie
kanalizacji sanitarnej do kolektora ogólnospławnego.
Remont klatki schodowej wraz z robotami towarzyszącymi.

80.000,00

RB

40.000,00

RB

60.000,00

RB

60.000,00

RB

25.000,00

RB

100.000,00

RI

35.000,00

RI

100.000,00

RI

45.000,00

RI

1.375.000,00

RI

100.000,00

RI

12. Ludwika Zamenhofa 37

Remont klatki schodowej wraz z robotami towarzyszącymi.

75.000,00

RI

13. Ludwika Zamenhofa 22

Remont klatki schodowej wraz z robotami towarzyszącymi.

120.000,00

RI

14. 11. Listopada 9

Remont klatki schodowej wraz z robotami towarzyszącymi.

160.000,00

RI

150.000,00

RI

120.000,00

RI

90.000,00

RI

120.000,00

RI

160.000,00

RI

15. Wiosny Ludów 21
16. gen. Józefa Hallera 17
17. gen. Józefa Hallera 64

18. Wiosny Ludów 54a

19. Fryderyka Szopena 26a

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

Nasze Osiedle
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Lp.

Lokalizacja

Zakres robót

20. Ciesielska 11

21.

Józefy Kantorówny 11, 13,
15

Józefy Kantorówny 12, 14,
22. 16; Ludwika Zamenhofa 12,
14, 16
23. Brynicy 4, 4a
24

Ciesielska 4, 6, 8

Remont klatki schodowej, wymiana
instalacji elektrycznej wraz z robotami
towarzyszącymi.
Likwidacja piecy węglowych,
wykonanie instalacji c.o. wraz
z remontem elewacji, uporządkowanie
gospodarki ściekowej, utwardzenie terenu.
Uporządkowanie gospodarki ściekowej,
realizacja przygotowanej koncepcji
zagospodarowania terenu.
Wykonanie projektu instalacji co,
c.w.u. wraz ze źródłem ciepła oraz
termomodernizacji budynku.
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz z wykonaniem projektu.

Razem AD1

Planowana
kwota brutto
w zł.
130.000,00

1.590.000,00

UWAGI

RI

RI
Etap I

150.000,00

RI

60.000,00

RI

1.390.000,00

RI

6.335.000,00

Administracja AD2
25. Piotra Niedurnego 8
26. Cynkowa 28

50.000,00
50.000,00

RB
RB

80.000,00

RB

60.000,00

RB

29. Gabriela Narutowicza 3b

Likwidacja zabudowań gospodarczych.
Likwidacja zabudowań gospodarczych.
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
na klatce schodowej.
Remont kominów ponad dachem wraz
z obróbkami blacharskimi.
Remont schodów zewnętrznych.

60.000,00

RB

30. Gabriela Narutowicza 5b

Remont schodów zewnętrznych.

60.000,00

RB

31. Dobra 6

Remont kominów.
Termomodernizacja budynku, wykonanie instalacji cieplnej wraz z robotami
towarzyszącymi. Wykonanie kotłowni
oraz wewnętrznej instalacji gazowej
i projektów.

65.000,00

RB

2.485.000,00

RI

120.000,00

RI

72.000,00

RI

130.000,00

RI

130.000,00

RI

27. Pawła Chromika 19a
28. Błękitna 8a

32.

Piotra
Niedurnego 6, 6A, 6B, 8

33. Pawła Chromika 19

34. Bronisławy 17a
35. Błękitna 8a
36. Błękitna 10a

20

Nasze Osiedle

Wykonanie dokumentacji projektowej
wraz z wykonaniem robót rozbiórkowych i towarzyszących dobudówki
budynku, wymiana stolarki okiennej
w częściach wspólnych.
Remont klatki schodowej wraz z robotami towarzyszącymi.
Remont klatki schodowej wraz z robotami towarzyszącymi.
Remont klatki schodowej, wymiana
instalacji elektrycznej wraz z robotami
towarzyszącymi.

nr 1 /czerwiec 2021

Lp.

Lokalizacja

Zakres robót
Termomodernizacja budynku, wymiana
instalacji cieplnej wraz z robotami towarzyszącymi.
Termomodernizacja budynku, wymiana
instalacji cieplnej wraz z robotami towarzyszącymi.
Remont klatki schodowej wraz z robotami towarzyszącymi.

37. Lipowa 2, 4

38. Lipowa 6, 8
39. Anioła 4

Razem AD2

Planowana
kwota brutto
w zł.

UWAGI

1.330.000,00

RI

1.330.000,00

RI

160.000,00

RI

6.182.000,00

Administracja AD3
40. Św. Anny 13
41. Zofii Nałkowskiej 8
42. Antoniego Czechowa 7
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

54.

55.
56

Wymiana stolarki okiennej strychowej.
Wymiana stolarki okiennej strychowej.
Wymiana stolarki okiennej strychowej.
Wymiana pionów wod-kan., c.w.u., c.o.
Oswobodzenia 36, 38
łazienkowe
Leśnego Potoku 28
Remont klatki schodowej.
Wyburzenie pomieszczeń gospodarNad Stawem 5-7, 5a-7a
czych.
Wyburzenie pomieszczeń gospodarOswobodzenia 65
czych.
Wyburzenie pomieszczeń gospodarOswobodzenia 119
czych.
Remont dachu wraz z remontem komiGrodowa 26a, b; 30b
nów.
Uporządkowanie gospodarki ściekowej
Krakowska 150a, 152, 152a z uwzględnieniem rozdziału kan. sanitarnej i deszczowej.
Remont klatki schodowej wraz z roboOswobodzenia 36a
tami towarzyszącymi.
Remont klatki schodowej wraz z roboOswobodzenia 38a
tami towarzyszącymi.
Termomodernizacja budynku wraz
Nad Stawem 5-7
z robotami towarzyszącymi.
Termomodernizacja budynku, wymiana
Oswobodzenia 139
pokrycia dachowego oraz remont klatki schodowej.
Wykonanie projektu instalacji co, cwu
ks. Karola Woźniaka 2
wraz ze źródłem ciepła oraz remontem
elewacji.
Wykonanie projektu instalacji co, cwu
Budynki
wraz ze źródłem ciepła oraz remontem
przy ul. Lwowskiej
elewacji.
Wymian stolarki okiennej w klatce
Garbarska 3
schodowej.

50.000,00

RB
RB
RB
RB
Etap I
RB

55.000,00

RB

30.000,00

RB

30.000,00

RB

300.000,00

RI

150.000,00

RI

140.000,00

RI

140.000,00

RI

615.000,00

RI

380.000,00

RI

40.000,00

RI

80.000,00

RI

100.000,00

RI

50.000,00
50.000,00
50.000,00
180.000,00

Razem AD3

2.440.000,00

OGÓŁEM AD1, AD2, AD3

14.957.000,00

Nasze Osiedle
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kosztów nad przychodami zamyka
się kwotą 1.579.563,10 zł, natomiast
nadwyżka przychodów nad kosztami 351.278,15 zł.
W okresie sprawozdawczym roku
2020 Spółdzielnia uzyskała wyniki
na pozostałej działalności, który obrazuje tabela nr 7.
Strata na działalności kulturalno-oświatowej jest efektem ponoszenia kosztów utrzymania działalności
kulturalno-oświatowej dla mieszkańców zasobów HGSM oraz kosztów
Wyszczególnienie
2020 r. w zł
wydawania gazetki spółdzielczej.
Dodatni wynik na pozostałej dziaLokale użytkowe i najem części wspólnych
350.623,78
łalności operacyjnej jest efektem,
m.in. uzyskanych przychodów z tySprzedaż usług, materiałów, towarów
189.733,36
tułu sprzedaży lokali mieszkalnych
Działalność kulturalno-oświatowa
- 84.373,47
na zasadach prawa odrębnej własności w drodze przetargu, oraz pozyPozostała działalność operacyjna
4.873.380,23
skania zewnętrznych środków finanOperacje finansowe
-774.016,86
sowych.
Spółdzielnia w roku 2020 uzyskała:
Podatek dochodowy
- 142.085,00
a) odszkodowanie z Miasta Katowice w wysokości 346.982,84 zł,
Działania HGSM w aspekcie finan- 771.254,33 zł, w tym nadwyżka koszz tytułu niedostarczenia lokali sosowym realizowane były w oparciu tów nad przychodami 1.046.211,77 zł,
cjalnych,
o opracowany przez Zarząd i zatwier- a nadwyżka przychodów nad kosztatermomodernizacyjne
dzony przez Radę Nadzorczą „Plan mi 274.957,44 zł. Media i świadcze- b) premie
w wysokości 214.393,76 zł,
gospodarczo-finansowy na rok 2020”. nia regulowane za pośrednictwem
Ustawa o Spółdzielniach miesz- Spółdzielni to łącznie nadwyżka przy- c) dotacje z Wojewódzkiego UrzęTabela nr 8. Koszty HGSM w układzie rodzajowym w roku 2020 – str. 25

Spółdzielnia w roku 2020 uzyskała
oraz z uwzględnieniem wytycznych
Komitetu Standardów Rachunkowo- na gospodarce zasobami mieszkaniości. Otwarcie i zamknięcie ksiąg na- wymi łączny wynik stanowiący nadstępuje odpowiednio na dzień rozpo- wyżkę kosztów nad przychodami na
czynający i kończący rok obrotowy, poziomie 364.348,36 zł, w tym nadktóry w Spółdzielni jest rokiem ka- wyżka kosztów nad przychodami
lendarzowym. Księgi rachunkowe za 1.187.731,45 zł, a nadwyżka przy2020 rok otwarto bilansem otwarcia chodów nad kosztami 823.383,09 zł.
Na eksploatacji podstawowej łączna dzień 01. 01. 2020 r.i zakończono
bilansem zamknięcia na dzień ny wynik stanowi nadwyżkę kosztów nad przychodami o wartości
31. 12. 2020 r.
Tabela nr 7. Pozostała działalność – wyniki,

Rodzaj kosztów
Zużycie materiałów
Energia (media)
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Amortyzacja
Pozostałe koszty rodzajowe
Odpisy na fundusz remontowy
Razem:
kaniowych nakłada na Spółdzielnię obowiązek rozliczania przychodów i kosztów w podziale
na poszczególne nieruchomości,
a podstawą wyliczania opłaty dla
mieszkańców stają się planowane
dla poszczególnych nieruchomości koszty.
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Plan
za 2020 r. w tys. zł
475,0
11.370,0
4.667,0
3.208,0
5.077,0
1.192,0
137,0
404,0
9.750,0
36.280,0

chodów nad kosztami o wartości
406.905,97 zł, w tym nadwyżka kosztów nad przychodami 141.519,68 zł,
a nadwyżka przychodów nad kosztami 548.425,65 zł.
Skumulowany wynik na eksploatacji podstawowej wynosi „minus”
1.228.284,95 zł, z czego nadwyżka

Wykonanie
za 2020 r. w tys. zł
364,7
9.644,9
4.382,4
3.027,7
4.897,7
1.041,7
139,4
399,9
9.762,4
33.660,8

du Ochrony Zabytków w wysokości 63.000,00 zł.
Łączna wartość pozyskanych
środków zewnętrznych w roku
2020 wyniosła 624.376,60 zł
Wynik na działalności finansowej
wykazuje wartość ujemną z uwagi
na obciążenie kosztami kredytów za-
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Tabela nr 9. Zobowiązanie z tytułu kredytów, czytaj str. 25
Lp.

Lokalizacja

1.

11. Listopada 9

2.

Razem pobrane kredyty
w okresie 2011-2020

Zobowiązanie
wg wartości nominalnej
na dzień 31. 12. 2020 r.

2.567.741,89

2.000.073,65

18. Sierpnia 1-1a

881.689,13

643.563,57

3.

18. Sierpnia 2-6a

1.041.483,84

139.522,68

4.

18. Sierpnia 3a

475.080,30

337.183,80

5.

18. Sierpnia 5-5a

953.348,52

696.260,17

6.

18. Sierpnia 7-7a

945.652,52

690.828,94

7.

18. Sierpnia 8-12a

3.219.542,20

1.879.631,19

8.

Anioła 4, 6, 8

1.949.000,00

1.706.224,54

9.

Barbary 5, 5a-g, 7, 9

1.956.015,29

1.457.807,53

10.

Bednarska 35a-c

755.619,14

553.694,95

11.

Błękitna 10

550.719,31

408.120,03

12.

Błękitna 12

512.897,04

380.091,24

13.

Błękitna 6

483.504,59

357.412,53

14.

Błękitna 8

445.461,05

281.017,41

15.

Bronisławy 17a-b

423.555,26

314.706,80

16.

Ciesielska 11-13

456.751,11

342.493,62

17.

Dobra 10

419.775,47

310.303,19

18.

Dobra 12

410.000,00

303.277,38

19.

Dobra 14

399.863,31

295.583,86

20.

Dobra 15

370.059,26

231.053,66

21.

Dobra 17

277.278,12

174.704,65

22.

Dobra 8

446.460,76

330.844,97

23.

Gliwicka 117

212. 997,00

212.324,15

24.

Grodowa 26a-d

2.039.584,08

1.496.383,99

25.

Grodowa 30a-c

163.371,64

119.515,89

26.

Józefa Grzegorzka 14a-d

1.865.537,85

1.367.860,63

27.

Józefa Grzegorzka 18a-d

2.009.003,54

1.492.700,62

28.

gen. Józefa Hallera 30e-h

1.112.205,99

817.977,90

29.

gen. Józefa Hallera 64a-b

631.358,86

375.797,88

30.

Jasna 17

296.334,81

183.830,65

31.

Jasna 19

283.532,76

176.462,71

32.

Janusza Korczaka 29-31

616.386,42

359.884,69

33.

Janusza Korczaka 33-35

611.742,53

357.170,47

34.

Janusza Korczaka 40-44

808.855,43

472.256,50

35.

gen. Henryka Le Ronda 16d-f

209.088,06

155.362,61

36.

Lipowa 1-3

624.931,29

468.981,29

Nasze Osiedle
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Sprawozdanie z działalności Zarządu Hutniczo-Górniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2020
Lp.

Lokalizacja

Zobowiązanie
wg wartości nominalnej
na dzień 31. 12. 2020 r.

37.

Lipowa 5-7

633.805,36

478.226,90

38.

Morcinka 3, 3a

366.665,25

268.236,90

39.

Mikołowska 54

206.086,71

167.910,20

40.

Gabriela Narutowicza 9-9a

915.016,07

671.477,55

41.

Piotra Niedurnego 2, 2a

521.506,91

521.506,91

42.

Piotra Niedurnego 4, 4a, 4b

1.319.958,06

1.319.958,06

43.

Oswobodzenia 36, 36a-c

1.536.026,35

1.536.026,35

44.

Oswobodzenia 38, 38a-c

1.823.079,57

1.823.079,57

45.

Przedwiośnie 2, 4,6

1.031.079,75

638.549,04

46.

Przedwiośnie 8, 10

746.044,82

463.128,24

47.

Przedwiośnie 8a, 10a

787.983,47

503.292,91

48.

Ratuszowa 1

200.000,00

147.447,76

49.

Strzelców Bytomskich 21a-c

3.499.884,27

2.594.631,65

50.

Strzelców Bytomskich 23a-c

1.248.759,10

819.000,55

51.

Fryderyka Szopena 26a-b

1.567.221,37

1.167.440,92

52.

Fryderyka Szopena 28a-b

676.436,40

494.852,54

53.

Widok 10

368.704,51

260.441,96

54.

Widok 10a

398.437,13

284.487,44

55.

Widok 12

413.862,50

252.406,84

56.

Widok 14

368.032,68

230.846,72

57.

Widok 16

361.426,89

223.582,94

58.

Widok 27

579.439,32

429.403,41

59.

Widok 29

405.908,07

247.440,01

60.

Widok 31

411.121,04

251.107,06

61.

Widok 35

541.795,60

401.507,04

62.

Widok 37

508.751,62

376.075,46

63.

Wiosny Ludów 19, 19a,
Ciesielska 2

539.760,96

539.760,96

64.

Ludwika Zamenhofa 22-26

849.825,07

645.143,56

54.253.047,22

39.647.879,79

Razem kredyty
wg wartości nominalnej:
Różnica z tytułu wyceny wg skorygowanej ceny nabycia z uwzględnieniem zasady ostrożnej wyceny
Razem wartość bilansowa kredytów
po wycenie
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Razem pobrane kredyty
w okresie 2011-2020
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-.792.957,60

38.854.922,19
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ciąganych na kompleksowe roboty
remontowo-dociepleniowe.
Wynik uzyskany z całokształtu
działalności Spółdzielni stanowi wynik brutto Spółdzielni i za rok 2020
wynosi 4.190.998,68 zł.
Dochód (w rozumieniu ustawy
o podatku dochodowym od osób
prawnych) uzyskany przez Spółdzielnie mieszkaniowe z działalności innej niż gospodarka zasobami
mieszkaniowymi podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym,
którego stawka wynosiła 19%.
Stąd wynik brutto uzyskany z całozkształtu działalności Spółdzielni
po wyłączeniu wyn iku z gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz
po opodatkowaniu stanowi wynik
finansowy netto, który za 2020 r.
wynosi 4.413.262,04 zł i prezentowany jest w bilansie w pozycji
„Zysk netto” a o sposobie jego
rozliczenia postanowi Walne
Zgromadzenie Członków HGSM.
W porównywalnym okresie w roku 2019 Spółdzielnia osiągnęła
na pozostałej działalności Spółdzielni następujące wyniki:
- Lokale użytkowe i najem części
wspólnych; 368.520,88 zł
- Sprzedaż usług; 225.363,43 zł
- Działalność Kulturalno-Oświatowa;
-97.643,22 zł
- Pozostała działalność operacyjna;
3.658.903,59 zł
- Operacje finansowe; -893.641,65 zł
- Podatek dochodowy; -189.567,00 zł
i uzyskała, w tym też roku wynik finansowy
netto
o
wartości
3.071.936,03 zł.
Przyjęte w planie gospodarczym na
rok 2020 stawki opłaty eksploatacyjnej i funduszu remontowego umożliwiły utrzymanie nieruchomości będących własnością lub współwłasnością
Spółdzielni w stanie niepogorszonym.
Jednak nie w pełni pozwoliły na zrównoważenie przychodów i kosztów
oraz na zaspokojenie potrzeb technicznych wszystkich zarządzanych
przez Spółdzielnię nieruchomości.
Stawki opłaty eksploatacyjnej były
zróżnicowane dla poszczególnych
nieruchomości i kształtowały się na
poziomie od 2,90 zł/m2 do 4,99 zł/m2.

Stawka funduszu remontowego wynosiła od 1,00 zł/m2 do 5,80 zł/m2.
W tabeli nr 8, str. 22 przedstawiono planowane i wykonane koszty rodzajowe Spółdzielni w roku 2020.
Poziom kosztów rodzajowych
ukształtował się na poziomie 92,8 %
wartości planowanych.
W 2020 r. Spółdzielnia zaciągnęła
zobowiązania w postaci kredytów
bankowych w PKO BP SA w kwocie
4.385.135,25 zł na sfinansowanie
kosztów termomodernizacji budynków przy ulicach:
- Oswobodzenia 36, 36a-c,
- Oswobodzenia 38, 38a-c,
- Piotra Niedurnego 2, 2a, 4, 4a, 4b,
- Anioła 4, 6, 8,
- Gliwicka 117,
- Wiosny Ludów 19, 19a,
- Ciesielska 2 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 1,72 % - 4,51 %.
Zobowiązania z tytułu kredytów
zaciągnięte do końca roku 2020 wyceniono na dzień bilansowy w wysokości skorygowanej ceny nabycia
z uwzględnieniem zasady ostrożnej
wyceny, zgodnie z „Ustawą o rachunkowości” oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie
szczegółowych zasad uznawania,
metod wyceny, zakresu ujawniania
i sposobu prezentacji instrumentów
finansowych.
Zobowiązanie z tytułu kredytów
wg wartości nominalnej przedstawia tabela nr 9 str. 23.
W 2020 r.dokonano wyceny kredytów wg skorygowanej ceny nabycia z uwzględnieniem zasady ostrożnej wyceny:
− Wartość odchyleń z tytułu wyceny wg skorygowanej ceny nabycia
wyniosła 1 475 352,28 zł,
− Wartość odpisów aktualizujących wyniosła 1 368 585,93 zł,
− Różnica ujęta w przychodach finansowych wyniosła 106 766,35 zł.
Podsumowując, na koniec 2020 r.
Spółdzielnia posiadała zobowiązania
z tytułu kredytów bankowych

w PKO BP w łącznej kwocie
38.854.922,19 zł.
Fundusze własne Spółdzielni
stan na 31. 12. 2020 r.
1. Fundusz udziałowy – 59.200,00 zł
2. Fundusz zasobów mieszkaniowych –17.470.345,79 zł
3. Fundusz zasobowy – 6.498.479,57 zł
4. Fundusz wkładów budowlanych
– 6.644.145,90 zł
5. Fundusz wkładów mieszkaniowych – 171.090,00 zł
Razem: 30.843.261,26 zł
Wykres nr 5 str. 14, przedstawia,
jak kształtowała się łączna wartość
ww. funduszy w latach 2017-2020.
Zmiana wielkości funduszy na
przestrzeni lat 2017–2020 wynika
z ustanawiania i przenoszenia prawa
odrębnej własności lokali mieszkalnych na rzecz osób uprawnionych,
zgodnie z postanowieniami ustawy
o Spółdzielniach mieszkaniowych
i Statutu Spółdzielni oraz zasilenia
funduszu zasobowego w wyniku
podjętej Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie podziału wyniku finansowego Spółdzielni
za rok 2020.
Czynnikiem ryzyka wpływającym
na działalność Spółdzielni w najbliższych okresach staje się sytuacja
ekonomiczno-finansowa zarówno
na rynkach europejskich jak i w Polsce spowodowana sytuacją epidemiczną – pandemią koronawirusa
i chorobą COVID-19, która niekorzystnie wpływa na dochody rodzin
zamieszkujących w zasobach HGSM.
W konsekwencji może to spowodować obniżenie osiąganego wysokiego
współczynnika ściągalności opłat
mieszkaniowych oraz obniżenie przychodów z najmu lokali użytkowych.
W przypadku zaistnienia przewidywanych czynników ryzyka, które
mogłyby wpłynąć na pogorszenie
się sytuacji finansowej Spółdzielni,
Zarząd w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą, będzie podejmował działania
mające na celu przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom.
Podejmowane jednak czynności
windykacyjne oraz posiadane przez
Spółdzielnię środki finansowe wraz
z działaniami w obszarze pozostałej
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Sprawozdanie z działalności Zarządu Hutniczo-Górniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2020

Bronisławy 17
działalności gospodarczej, pozwolą
na utrzymanie płynności finansowej.
Przewiduje się, że w najbliższych
latach sytuacja finansowa Spółdzielni będzie stabilna i zachowana będzie pełna płynność finansowa.
Posiadane przez Spółdzielnię instrumenty finansowe w postaci pożyczek
i kredytów zaciągnięte zostały w złotych i nie niosą ryzyka finansowego.
Przewidywany rozwój Spółdzielni będzie zmierzał w kierunku podnoszenia poziomu stanu technicznego posiadanych zasobów i poprawy komfortu zamieszkania jej

ks. bp. Herberta Bednorza 43
członków wraz z poprawą jakości
zarządzania
zasobami.
Zarząd
w dalszym ciągu będzie kładł nacisk na rozwój komunikacji z właścicielami, członkami i mieszkańcami Spółdzielni w zakresie oczekiwań dotyczących prac remontowych, zagospodarowania terenów
HGSM i możliwości realizacji ich
inicjatyw.
Niniejsze sprawozdanie dotyczące
roku 2020 przedstawia najistotniejsze
kwestie z działalności Spółdzielni,
które wraz z uchwałami organów, stanowią podstawę jej funkcjonowania.

Prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej Spółdzielni, realizowanie planów gospodarczych, rygorystyczne egzekwowanie należności
Spółdzielni ma znaczący wpływ na
dobrą kondycję finansową Spółdzielni, co zapewnia członkom HGSM
bezpieczeństwo
zamieszkiwania
w jej zasobach.
Wszystkie przytoczone w sprawozdaniu dane i dokumenty znajdują się w siedzibie Spółdzielni i odpowiednie organy oraz uprawnione
osoby mogą dokonać ich analizy.
Katowice 29. 03. 2021 r.

Segregując śmieci – oszczędzasz Swoje pieniądze
i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!
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Głosowanie 6 – 19 września

W

Budżet Obywatelski Miasta Katowice

roku 2020 na terenie Osiedla Bagno zrealizowany został projekt ze środków Miasta Katowice w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Katowice na rok 2019 pn. „Zagospodarowanie terenu placu na Osiedlu Bagno (trawa, klomby, stoły, ławki, krawężniki)”.
Inne zadanie z edycji BO za 2019 lub będących w użytkowaniu wie- ne pod głosowanie w dniach
6 – 19 września. Dotyczą one narok, które uzyskało odpowiednią czystym.
Ponieważ w otoczeniu zasobów stępujących lokalizacji:
ilość głosów i zostało zakwalifikoOsiedle Ducha
wane do realizacji – „Poprawa bez- HGSM znajdują się grunty miejskie,
pieczeństwa mieszkańców Osiedla z których korzystają mieszkańcy - Utworzenie nowych miejsc postojowych na terenie Osiedla Ducha
zachęca
Michalskiego – budowa nowych HGSM, Spółdzielnia
przy ul. Błękitnej – nr wniosku
punktów oświetleniowych i wy- mieszkańców do zgłaszania proL10/03/VIII
miana istniejących opraw oświe- jektów dotyczących takich nieruul. 18. Sierpnia-Narutowicza
tleniowych na oprawy LED” zosta- chomości i deklaruje pomoc przy
redagowaniu wniosków oraz in- - Przebudowa ul. 18. Sierpnia i wykonie wykonane w 2021 roku.
nanie chodnika na odcinku od wjazW związku z wejściem w życie formowaniu i zachęcaniu lokatodu na teren osiedla do budynku 18.
ustawy o przekształceniu prawa rów do udziału w głosowaniu.
Sierpnia 2 – nr wniosku L7/07/VIII
W ubiegłorocznej edycji budżetu
użytkowania wieczystego gruntów
Osiedle Bagno
zabudowanych na cele mieszkanio- obywatelskiego zwyciężyło zadanie,
we w prawo własności tych grun- z którego wdrożenia korzystać będą - Remont chodnika przy ul. Roździeńskiej – nr wniosku
tów zmienił się ich stan prawny i nie mieszkańcy zasobów HGSM. RealizaL15/09/VIII
jest już możliwa realizacja zadań cja projektu „Utworzenie nowych
ul. Ciesielska
z budżetu obywatelskiego Miasta miejsc postojowych przy ul. 18. Sierp- Wykonanie miejsc parkingowych
Katowice na terenach spółdzielni. nia” nastąpi w 2022 roku.
przy ul. Ciesielskiej – nr wniosku
W tegorocznej edycji BO mieszPocząwszy od 2020 roku zadania
L15/10/VIII
z BO mogą być zlokalizowane jedy- kańcy zasobów HGSM zgłosili
Zachęcamy do oddawania głosów
nie na terenie nieruchomości stano- 4 wnioski, które zostały pozytywwiących własność Miasta Katowice nie zweryfikowane i będą podda- na te projekty.

Pojemniki półpodziemne na odpady komunalne

Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa aktywnie korzysta z możliwości sfinansowania zakupu i montażu pojemników półpodziemnych na odpady komunalne ze środków Miasta Katowice w ramach programu pilotażowego realizowanego od 2017 roku.
Spółdzielnia, jako jeden z inicjatorów takiego rozwiązania, od początku wdrażania projektu korzysta
z tej możliwości. W roku 2020 zrealizowane zostały
budowy gniazd pojemników dla budynków przy ul.
18. Sierpnia (dwie lokalizacje) oraz dla mieszkańców
budynków przy księdza Piotra Ściegiennego 17, 19,
21, 23.

W 2020 roku, ze środków własnych wykonano nowoczesne obudowy śmietnikowe (opróżniane przy użyciu HDS)
dla mieszkańców budynków położonych przy ulicach:
- Barbary i Mikołowskiej,
- Dobrej 7
oraz
- Krakowskiej 150a, 152, 152a, 154, 156a.

Barbary 5C przed

Barbary 5C po

Nasze Osiedle
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Klub „Siódemka” HGSM
... jak wszystkie placówki kultury
w ubiegłym roku miał znacznie
utrudnioną możliwość działania. Na
jego funkcjonowanie ogromnym
cieniem położyła się pandemia koronawirusa. Jednak część założeń
programowych udało się zrealizować w zmieniającym się reżimie sanitarnym bądź też w systemie online. Jedynie początek roku, do marca,

przebiegał zgodnie z przyjętymi zamierzeniami. Później było różnie.
I tak mimo wprowadzanych obostrzeń w „Siódemce”, ku zadowoleniu dzieci i ich opiekunów, przeprowadzono m.in.:
- Dzień Babci i Dziadka,
- Warsztaty muzyczne z zespołem
De Silvers, - Walentynki,
- Festiwal Kolorów,

- Konkurs Plastyczny z okazji Dnia
Matki, - Piknik na „Padoku”
- Wakacje z Koronawirusem
- Konkurs „Jesień w obrazkach”
oraz inne zajęcia o rekreacyjno-sportowe na wolnym powietrzu.
Bieżący rok również przebiega
pod dyktando COVID-19 i stąd wszelkie klubowe przedsięwzięcia będą
oznajmiane na tablicach ogłoszeń,
afiszach, w internecie. Wszystkich
zainteresowanych zachęcamy do
bieżącego śledzenia tych informacji.

