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Do 30 czerwca 2022 r. – obowiązek zgłoszenia

Nie udostępniłeś mieszkania 
do przeglądu kominiarskiego...
Ustawa o wspieraniu termomo-

dernizacji i remontów oraz o cen-
tralnej ewidencji emisyjności budyn-
ków nakłada na właścicieli miesz-
kań obowiązek zgłoszenia w ter-
minie do 30 czerwca 2022 roku 
deklaracji CEEB dotyczących po-
siadanych źródeł ciepła i spalania 
paliw w lokalu. Deklaracje te w imie-
niu właścicieli lokali mieszkalnych 
w zasobach HGSM i zarządzanych 

przez HGSM wspólnotach mieszka-
niowych złoży Spółdzielnia w oparciu 
o informacje uzyskane podczas prze-
glądów kominiarskich.

Właściciele lokali, którzy nie udo-
stępnili lokali do przeglądów są zo-
bowiązani do samodzielnego doko-
nania zgłoszenia, a w razie niezłoże-
nia deklaracji w ustawowym termi-
nie narażają się na kary przewidzia-
ne w ustawie. ciąg dalszy na str. 2 

Walne Zgromadzenie Członków HGSM – 23. 06. 2022 r. – Zapraszamy
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Czas na Budżet Obywatelski 2022
Informujemy, że w ubiegło-

rocznej edycji Budżetu Oby-
watelskiego Miasta Katowice, 
dzięki zaangażowaniu miesz-
kańców ul. 18. Sierpnia i Gabriela 
Narutowicza, wśród zwycięskich 
projektów znalazł się wniosek: 
Przebudowa ul. 18. Sierpnia i wy-
konanie chodnika na odcinku od 
wjazdu na teren osiedla do bu-
dynku 18. Sierpnia 2.

Wniosek ten wraz z wnioskiem 
Utworzenie nowych miejsc postojo-
wych przy ul. 18. Sierpnia z BO 
2021, zostanie zrealizowany przez 
MZUM w bieżącym roku.

Tak więc mieszkańcy zyskają kilka-
naście nowych miejsc parkingo-
wych, chodnik od ul. Gabriela Na-
rutowicza do budynku 18. Sierp-

nia 2 oraz nowy odcinek drogi na 
wjeździe na teren osiedla.
W aktualnie trwającej IX edycji BO

zgłoszone zostały z rejonów sąsia-
dujących z budynkami HGSM trzy 
wnioski, których realizacja przynio-
słaby korzyści dla mieszkańców za-
sobów HGSM. Są to:
•	 „Remont ul. 18. Sierpnia – wy-

miana nawierzchni na części uli-
cy” L7/05/IX
•	 „Utworzenie miejsc postojo-

wych przy ul. Błękitnej” L10/04/IX
•	  „Utworzenie miejsc postojo-

wych przy ul. Szopienickiej 48-52” 
L15/04/IX

Zachęcamy do udziału w głosowaniu 
i oddawanie głosów na ww. projekty.

Głosowanie odbędzie się 
w dniach 10 – 23 września.

ul. Roździeńska - wiata ul. Roździeńska - wiata 
śmietnikowaśmietnikowa

ul. Błękitna - pojemniki na ul. Błękitna - pojemniki na 
odpadyodpady

Od wielu lat Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa suk-
cesywnie porządkuje miejsca zbiórki odpadów komunal-

nych, starając się doposażyć je w pojemniki na odpady segregowane 
i jednocześnie poprawić estetykę otoczenia.

Zgłoszenie źródła ciepła można 
zrobić na dwa sposoby:
1. Elektronicznie – czyli przez inter-

net za pośrednictwem systemu te-
leinformatycznego CEEB na stro-

nie zone.gunb.gov.pl (trzeba mieć 
jednak do tego profil zaufany).

2. Na papierze – wysyłając deklara-
cję pocztą albo składając osobi-
ście w miejscowym urzędzie gmi-
ny lub miasta.

Nie udostępniłeś mieszkania...

Nowe pojemnikiNowe pojemniki

ciąg dalszy na str. 27 
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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 23. 06. 2022 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.

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 w roku 2021. 

8. Podjęcie uchwały o przyjęciu i zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego  Spółdzielni sporządzonego 
na dzień 31. 12. 2021 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego Spółdzielni za rok 2021.

10. Podjęcie uchwały o przyjęciu Sprawozdania Zarządu z działalności HGSM w roku 2021.

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

12. Podjęcie uchwały o przyjęciu Sprawozdania z działalności Stałej Komisji Statutowej HGSM w roku 2021.

13. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań zaciąganych przez HGSM.

14. Podjęcie uchwały o przyjęciu informacji nt. przeprowadzonej Lustracji pełnej HGSM za lata 2018, 2019, 
2020 wraz z wnioskami polustracyjnymi.

15. Uchylenie Uchwały WZCz Nr 9/2016 z dnia 19. 05. 2016 r. w sprawie „Zasad tworzenia 
i wykorzystywania budżetu Obywatelskiego przeznaczonego na wykonanie prac wnioskowanych przez 
mieszkańców zasobów HGSM”.

16. Podjęcie uchwały o zbyciu działki o powierzchni około 16 m2, powstałej w wyniku podziału 
geodezyjnego działki nr 1312/12 karta mapy 5, obręb Roździeń, rejon ulicy Borki w Katowicach.

17. Podjęcie Uchwały o zbyciu nieruchomości gruntowej, zabudowanej zdekapitalizowanymi budynkami, 
położonej w Katowicach przy ul. Oswobodzenia 42 i Ociepki 1 – działka nr 2726/168 karta mapy 2, 
obręb Janów.

18. Podjęcie Uchwały o zbyciu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Katowicach przy ul. 
Ociepki – działka nr 2723/168, 2725/168, 2832/168, 2833/168 karta mapy 2, obręb Janów.

19. Sprawozdanie Komisji wniosków i uchwał.

20. Zakończenie zebrania.

Na podstawie § 78 ust. 4 Statutu Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, Zarząd HGSM zawiadamia, że rocz-
ne 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 2021 i Sprawozdaniem z działalności Zarządu HGSM w roku 2021 oraz Projekty Uchwał objęte porządkiem 
obrad zebrania

zostają wyłożone do wglądu członkom Spółdzielni od dnia 09. 06. 2022 r. w siedzibie Spółdzielni, 
II piętro pokój nr 19 (Zespół Organizacyjno-prawny) od poniedziałku do czwartku w godz. od 900 do 1400.

Na podstawie § 21 ust. 9 Statutu HGSM, członkowi przysługuje prawo do zapoznania się z ww. dokumentami. 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
HUTNICZO-GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 

ZA ROK 2021
Szanowni Członkowie Spółdzielni,

Rada Nadzorcza HGSM przedstawia sprawozdanie 
z działalności w roku 2021.

Podstawą prawną działalności Rady Nadzorczej były 
następujące akty prawne:

- Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15. 12. 
2000 r. z późn. zm.,

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

- Statut Spółdzielni.
Rada Nadzorcza HGSM, stosownie do artykułu 44 Usta-

wy „Prawo spółdzielcze” oraz § 27 Statutu HGSM, spra-
wowała w roku sprawozdawczym funkcje kontroli oraz 
nadzoru nad całokształtem działalności Spółdzielni.

W roku 2021 Rada Nadzorcza działa 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 po-
siedzeń Rady Nadzorczej kierowało Prezydium Rady, 
które zgłaszało wnioski do Zarządu dotyczące szczegóło-
wego opracowania materiałów będących przedmiotem 
obrad Rady.

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

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

Praca Rady Nadzorczej przebiegała zgodnie z uchwa-
lonym ramowym Planem Pracy Rady na 2021 rok, posze-
rzanym i uzupełnianym o sprawy wpływające do Rady 
oraz wynikające z potrzeb bieżących.

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

W roku 2021 Rada Nadzorcza odbyła 12 posiedzeń 
w ramach, których omawiała sprawy ogólne HGSM, 
w trakcie których podjętych zostało 23 uchwał oraz 
przyjęto zalecenia i wnioski kierowane dla Zarządu HGSM.

Omawiane sprawy, podejmowane decyzje, zalecenia 
i wnioski były protokołowane w protokolarzu dotyczą-
cym spraw ogólnych. Rejestr uchwał jest wspólny i obej-
muje wszystkie uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą.

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 informa-
cje o stanie zadłużenia mieszkańców oraz efekty podej-
mowanych czynności windykacyjnych należności czyn-
szowych wobec najemców lokali mieszkalnych i użytko-
wych.

W ramach funkcji nadzoru Rada Nadzorcza 
w roku 2021, przeprowadziła oceny:

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

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

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

•	 realizacji Planu remontowego i remontów bieżących 
w zakresie rzeczowo-finansowym. W tym celu odby-
wane były wizje lokalne zasobów HGSM, w wyniku 
których Rada stwierdziła, znaczne zaangażowanie ro-
bót remontowych budynków i zagospodarowanie wo-
kół nich terenów. W części kontrolowanych budyn-
ków, z uwagi na brak środków finansowych, przepro-
wadzane były niezbędne roboty, pozwalające na utrzy-
manie przedmiotowych budynków w stanie niepogor-
szonym. Zarządzane przez Spółdzielnię budynki utrzy-
mywane są w należytym stanie technicznym i porząd-
kowym,

•	 realizacji przez Zarząd wniosków i skarg zgłaszanych 
do Zarządu HGSM w ramach skarg i wniosków,

•	 realizacji przez Zarząd uchwał i zaleceń Rady Nadzor-
czej,

•	 zasad i prawidłowości wyboru ofert na roboty objęte 
zatwierdzonym przez Radę Planem,
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•	 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. 06. 2021 r. 
W ramach działań kontrolnych Rada w roku 

2021, 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 ulegał zmianie, tak aby 
każdy z członków Rady mógł wziąć udział w pracach 
każdej Komisji. W roku 2021 pracowały:
•	 Komisje ds. kontroli prawidłowości wyboru ofert na 

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

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

liczenia wybranych ofert na realizacje zadań prze-
widzianych 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 dokumen-
tacji, losowo wybranych obiektów, w których prowa-
dzone 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 2021 kontrole nie stwierdzi-
ły uchybień od przyjętych procedur w kontrolowanym 
zakresie.

Ponadto, w okresie swojej działalności Rada 
Nadzorcza poddawała pod obrady:

 Zatwierdzenie „Planu pracy Rady Nadzorczej” na rok 
2022.
 Zatwierdzenie „Planu gospodarczo-finansowego” na 

rok 2022.
 Zatwierdzanie „Planu remontowego i remontów bie-

żących HGSM” na rok 2022.
 Przyjęcie realizacji Uchwał podjętych na Walnym 

Zgromadzeniu Członków HGSM 17. 06. 2021 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,
•	 realizacja zadań objętych planem remontowym i re-

montów bieżących, 
•	 pozyskiwania dotacji i premii termomodernizacyj-

nych – w 2021 roku wpłynęła do Spółdzielni kwota 
277.393,76 zł,

•	 prowadzenia działań w celu zawierania z Urzędem 
Miasta Katowice ugód o odszkodowania za nie wska-
zanie lokali socjalnych,

•	 pozyskiwania:
- w myśl zapisów Art. 18 pkt 5 Ustawy o ochronie loka-

torów, od Urzędu Miasta Katowice i Urzędu Miasta My-
słowice odszkodowań z tytułu nie dostarczenia loka-
li socjalnych – w 2021 roku wpłynęła do Spółdzielni 
kwota 329.070,04 złotych.

- w myśl zapisów art. 18 pkt 3a Ustawy o ochronie 
praw lokatorów występował od Urzędu Miasta Ka-
towice odszkodowań z tytułu odszkodowania stano-
wiącego różnicę między odszkodowaniami w wyso-
kości czynszu lub innych opłat za użytkowanie lo-
kali, jakie lokatorzy byliby obowiązani opłacać, gdy-
by stosunek prawny nie wygasł a odszkodowaniami 
w wysokości czynszu lub innych opłat za użytkowa-
nie lokalu, jakie lokatorzy byliby obowiązani opła-
cać za zajmowane lokale, gdyby lokale te wchodzi-
ły w skład mieszkaniowego zasobu gminy, na pod-
stawie umowy najmu socjalnego lokalu. Spółdzielnia 
zawarła w przedmiotowej sprawie ugodę, na mocy 
której HGSM otrzymała w roku 2021 odszkodowanie 
w kwocie 620.182,83 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 2021, a przede wszystkim osiągnięte 
wyniki gospodarczo-finansowe, potwierdzające prawi-
dłowość funkcjonowania naszej Spółdzielni, na podsta-
wie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta 

podpispodpis
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z badania rocznego Sprawozdania finansowego oraz 
własnej analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej Hutni-
czo-Górniczej Spółdzielni, stwierdziła, co następuje:
- ściągalność należności czynszowych za rok 2021 wy-

niosła 101,7 % na co wpływ miały otrzymane odszko-
dowania z Urzędu Miasta Katowice oraz prowadzone 
przez Spółdzielnię czynności windykacyjne. Pomija-
jąc otrzymane odszkodowania, współczynnik ściągal-
ności kształtował się na poziomie 100,7 %;

- występuje pełna płynność finansowa;
- stan środków pieniężnych na koniec 2021 r. wyniósł 

4.534.442,91 zł; zmniejszył się w stosunku do roku 
2020 o 948.890,40 zł. Stan środków pieniężnych zde-
ponowanych na rachunkach lokat terminowych zało-
żonych na okres dłuższy niż 3 miesiące, wykazanych 
w bilansie w pozycji innych krótkoterminowych akty-
wów finansowych wyniósł 2.917.292,33 zł, notuje się 
wzrost wartości o 14.711,65 zł;

- wysokość zobowiązań krótkoterminowych oraz dłu-
goterminowych na koniec 2021 roku wyniosła 
61.423.968,00 zł, w stosunku do roku poprzednie-

go nastąpił wzrost zobowiązań o 6.669.600 zł. na co 
wpływ miały zobowiązania z tytułu pobranych kredy-
tów bankowych.
Spółdzielnia terminowo reguluje zobowiązania z tytu-

łu zaciągniętych kredytów;
- wskaźnik płynności finansowej III stopnia wynosi 0,56;
- kondycja ekonomiczno-finansowa Spółdzielni jest stabilna.

Podsumowując przedstawione sprawozdanie Rada 
Nadzorcza pozytywnie ocenia całokształt działalności 
Spółdzielni w 2021 r., a tym samym pracę Zarządu.

Rada Nadzorcza wnosi do WZCz o przyjęcie sprawoz-
dania, pozostając w przekonaniu, że działalność Rady 
w roku sprawozdawczym była zgodna z postanowienia-
mi Statutu, Prawa spółdzielczego i uchwałami podejmo-
wanymi przez Walne Zgromadzenie Członków HGSM 
i wnosi o udzielenie absolutorium poszczególnym człon-
kom Zarządu.

Rada Nadzorcza
Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej

Układ, wytłuszczenia, opracowanie graficzne redakcja „NO”

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
HUTNICZO-GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 

ZA ROK 2021

Sprawozdanie z działalności  
Stałej Komisji Statutowej HGSM  

za okres 01. 01. 2021 r. do 31. 12. 2021 r.
Działająca w roku 2021 Stała Komisja Statutowa zosta-

ła powołana Uchwałą Zebrania Przedstawicieli Człon-
ków Nr 13/ZPCz/2004 z dnia 23. 06. 2004 r., Zmiana 
składu Komisji nastąpiła na mocy Uchwał Walnego Zgro-
madzenia 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 Prawni-
czej „Paragraf”.

Z uwagi na fakt, iż obowiązujące w HGSM akty prawne 
tj. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach 
mieszkaniowych, Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. 

o własności lokali nie nakładały konieczności wprowa-
dzenia zmian do Statutu HGSM, jak również nie wpłynę-
ły od członków Spółdzielni wnioski w sprawie zmian za-
pisów Statutu HGSM i trwający stan epidemii, obrady 
Stałej Komisji Statutowej HGSM odbywały się w trybie 
zapisów ustawy dotyczącej zapobieganiu, przeciwdziała-
niu i zwalczaniu COVID – 19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz nie-
których innych ustaw i dotyczyły Sprawozdania z dzia-
łalności Stałej Komisji Statutowej HGSM.

Powyższe sprawozdanie Komisji Statutowej zostało za-
twierdzone w ramach obrad korespondencyjnych Komi-
sji w dniu 17. 01. 2022 r.

W związku powyższym Stała Komisja Statutowa HGSM 
wnosi o podjęcie przez Walne Zgromadzenie Członków 
HGSM uchwały, zatwierdzającej jednolity tekst Statutu 
Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Przyjęcie i podpisanie niniejszego Sprawozdania 
stwierdzone zostało w załączonych „Oświadczeniach 
Członków Stałej Komisji Statutowej HGSM w sprawie 
przyjęcia Sprawozdania z działalności Stałej Komisji Sta-
tutowej HGSM za okres od 01. 01. 2021 r. do 31. 12. 
2021 r.”

 Przewodniczący Sekretarz

 (-) Damian Chmura (-) Katarzyna Donerstag
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Sprawozdanie z DZIAŁALNOŚCI zARZąDU HUTNICZO-GÓRNICZEJ  
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ za ROK 2021

Siedziba Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkanio-
wej 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:
- 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 2021 
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 pra-
widłowej 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  
17. 06 . 2021 r. 

3.7. Budżet Obywatelski
II. Techniczne

1. Realizacja Planu remontowego i remontów bieżących 
HGSM na rok 2021

2. Plan remontowy i remontów bieżących HGSM na rok 
2022

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 .2021 r.
Własność i współwłasność 

Spółdzielni
•	Budynki – 340

Własność  
Spółdzielni

•	Lokale mieszkalne – 2.564
•	Powierzchnia użytkowa mieszkań 

– 117.962,78 m2

•	Powierzchnia nieruchomości 
gruntowych będących własnością 
Spółdzielni – 842 m2

•	Powierzchnia udziału Spółdziel-
ni w nieruch. gruntowych – 
189.770,81 m2

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

Lokale wyodrębnione
•	Lokale mieszkalne – 3.000
•	Powierzchnia użytkowa mieszkań 

– 150.098,08 m2

•	Powierzchnia udziału odrębnych 
właścicieliw nieruchomościach 
gruntowych – 180.593,19 m2

Ogółem Spółdzielnia zarządzała
•	Budynki – 340
•	Lokale mieszkalne – 5.564
•	Powierzchnia użytkowa mieszkań 

– 268.060,86 m2

Dane dotyczące własności 
Spółdzielni  

w budynkach Wspólnot 
Mieszkaniowych

•	Lokale mieszkalne – 84
•	Powierzchnia użytkowa mieszkań 

– 4.639,89 m2

•	Powierzchnia udziału Spółdzielni 
w nieruchomościach gruntowych 
– 4.434,99 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 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 
Mysłowic.

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-
nia nieruchomością wspólną, dzie-
sięcioma Wspólnotami:
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•	Plac Nr 4,
•	Plac Nr 5,
•	 Józefa Lompy 7,
•	 Józefa Lompy 9
•	Henryka Dąbrowskiego 17,
•	Henryka Dąbrowskiego 17B,
•	Henryka Dąbrowskiego 20,
•	Henryka Dąbrowskiego 20A,
•	Henryka Dąbrowskiego 20B,
•	  Widok 10B

2. EKSPLOATACJA 
ZASOBÓW HGSM

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

Administracja Budynków „Szopie-
nice” AD1 

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

Kierownik Administracji Katarzy-
na Liszka.

Administracja Budynków „Bail-
don” AD2

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

Kierownik Administracji Magda-
lena Klimek.

Administracja Budynków „Wie-
czorek” AD3

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

Kierownik Administracji Krzysz-
tof Ochmann.

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 bieżą-
ce.

•	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 bu-

dowlanych, w tym kontrola i nad-
zór nad dokonywaniem wpisów 
przez Inspektorów Nadzoru Bu-
dowlanego.

•	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 aktualiza-
cja dokumentacji związanej z go-
spodarką odpadami komunalnymi.

•	Prowadzenie ewidencji i aktualiza-
cja umów najmu dzierżawy grun-
tów i garaży.

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

•	Samodzielne ustalanie harmono-
gramu przeglądów budynków wy-
nikających z art. 62 Prawa budow-
lanego (w tym rocznych i 5-let-
nich).

•	Prowadzenie rozmów z dłużnika-
mi.

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

•	Uczestniczenie w czynnościach 
eksmisyjnych.

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

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

•	Bieżąca kontrola stanu techniczne-
go urządzeń i instalacji gazowych, 
wodno – kanalizacyjnych, przyłą-
czy do budynków, urządzeń ciepl-
nych oraz wszelkich parametrów 
technicznych wraz z temperaturą 
w lokalach.

•	Zlecanie, zewnętrznym Wykonaw-
com, usuwania awarii, wykonywa-
nia napraw urządzeń i instalacji ga-
zowych, wodno-kanalizacyjnych, 
grzewczych oraz elektrycznych.

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

•	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 wła-

snościowego prawa,
•	posiadaczy lokatorskiego spół-

dzielczego prawa,
•	rejestr właścicieli posiadających 

odrębną własność lokalu,
•	rejestr ksiąg wieczystych.

W ramach Zespołu członkowskie-
go funkcjonuje Komisja Przetargo-
wa, która w roku 2021 odbyła 4 po-
siedzenia. Prace Komisji Przetargo-
wej każdorazowo są protokołowa-
ne. Komisja sporządza sprawozda-
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nia ze swojej działalności, które na-
stępnie przedkładane są Zarządowi 
HGSM.

Zakres prac Komisji obejmuje:
a) przygotowanie dokumentów nie-

zbędnych do publikacji ogłoszenia 
o przetargu w prasie,

b) organizację oraz przeprowadze-
nie przetargu,

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

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

ski wnoszone przez Kierowników 
poszczególnych Administracji, Ze-
spół Windykacyjny i mieszkańców 
w sprawie:
a) wskazania lokali socjalnych lub 

pomieszczeń tymczasowych dla 
dłużników z wyrokami sądowymi 
o eksmisję,

b) zamiany na pustostan w zamian 
za przekazanie do dyspozycji 
HGSM zajmowanego lokalu miesz-
kalnego.
W roku 2021 Komisja Przetargo-

wa rozpatrywała wnioski w sprawie 
przyznania lub zamiany lokali miesz-
kalnych zgodnie z „Regulaminem 
ustalania pierwszeństwa w zawarciu 
umowy przyznającej prawo do loka-
lu w zasobach Hutniczo-Górniczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej oraz pra-
cy Komisji Przetargowej”. 

W okresie objętym niniejszym 
sprawozdaniem Komisja zaopinio-
wała przyznanie 15 pustostanów 
na zasadzie umowy o najem lokalu 
mieszkalnego, dla których zostały za-
warte umowy o najem lokalu miesz-
kalnego, w tym:
- 1 umowa w związku z wysiedle-

niem budynku,
- 1 umowa w związku z dobrowolną 

zamianą mieszkania na pustostan,
- 13 umów dla lokali, które nie znala-

zły w drodze postępowania prze-
targowego nabywców, z osoba-
mi ubiegającymi się o przyznanie 
pustostanu w trybie bezprzetargo-
wym.

Z tytułu zawartych umów najmu, 
w roku sprawozdawczym, Spółdziel-
nia uzyskała:
• 41.568,08 zł z tytułu wniesionych 

kaucji mieszkaniowych,
• 700,00 zł z tytułu rejestracji i wy-

dania umowy najmu,
Ponadto, Komisja Przetargowa 

zorganizowała zdalnie 9 postę-
powań przetargowych, w wyniku 
których zostało sprzedanych na pra-

wach odrębnej własności lokalu 
mieszkalnego 31 pustostanów oraz 
1 lokal użytkowy stanowiący wła-
sność HGSM i tym samym Spółdziel-
nia zawarła 32 umowy notarialne 
w sprawie ustanowienia i przenie-
sienia własności lokali mieszkalnych 
będących pustostanami i zbycia lo-
kalu użytkowego. 

Wpływy jakie Spółdzielnia uzyska-
ła w efekcie pracy Komisji przetar-
gowej z tytułu sprzedaży pustosta-
nów (wylicytowana cena zakupu lo-
kalu) wynosiły 4.305.461,30 zło-
tych.

W roku 2021 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 32 akty notarialne, w tym:
- 27 umów o ustanowienie odrębnej 

własności lokali i ich sprzedaży na 
rzecz najemców,

- 5 umów o ustanowienie i przenie-
sienie prawa odrębnej własności 
lokali na rzecz członków posiada-
jących spółdzielcze własnościowe 
i spółdzielcze lokatorskie prawa 
do lokali mieszkalnych.
Wpływy środków pieniężnych ja-

kie Spółdzielnia uzyskała z tytułu 
przekształceń na rzecz dotychczaso-
wych najemców wyniosły 
306.211,54 złotych.

W roku 2021 Spółdzielnia za-
warła 64 umowy, ustanawiając na 
rzecz członków i najemców, prawa 
odrębnej własności. Łącznie na 
dzień 31. 12. 2021 r. ustanowiono 
odrębną własność dla 3.003 lokali. 

W roku 2021 członkostwo 
w Spółdzielni nabyło 67 osób, 
z czego 57 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 
10 osób na podstawie art. 3 ust. 31 
ustawy o Spółdzielniach mieszkanio-
wych, tj. w związku z posiadaniem 
lub nabyciem prawa odrębnej wła-
sności do lokalu mieszkalnego.

W roku 2021 w związku z usta-
niem członkostwa na podstawie art. 
3 ust. 6 ustawy o Spółdzielniach 
mieszkaniowych z rejestru człon-
ków skreślono 82 osoby.

Na dzień 31. 12. 2021 r. Spół-
dzielnia liczyła 1.686 członków, któ-
rzy wnieśli 1121 udziałów o łącznej 
wartość 56.050,00 złotych.

ul. Błękitna 10A – wyremontowana klatka schodowaul. Błękitna 10A – wyremontowana klatka schodowa
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Różnica pomiędzy ilością człon-
ków a wniesionymi udziałami wyni-
ka z faktu, iż każdemu członkowi do 
09. 09. 2017 r. przysługiwało prawo 
wniesienia więcej niż jednego udzia-
łu, a po tej dacie, nowelizacja ustawy 
„o Spółdzielniach mieszkaniowych” 
zniosła, dla osób nabywających 
członkostwo w Spółdzielni, obowią-
zek wniesienia wpisowego oraz 
udziału.

Wykres nr 1 str. 16 przedstawia, 
jak kształtowała się liczba udziałów 
w latach 2018-2021.

W związku z przekształcaniem 
spółdzielczych praw do lokali miesz-
kalnych i ustanawianiem odrębnej 
własności, na koniec roku 2021 
wartość wkładów budowlanych 
wyniosła 6.610.662,29 zł, wkła-

dów mieszkaniowych 160.470,00 
złotych.

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

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 dnia16. 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 2021 skie-

rowała do sądu 166 pozwów do-
tyczących zapłaty należności pie-
niężnych oraz eksmisji.

Liczba spraw skierowanych do 
Sądu w roku 2021, z podziałem na 
poszczególne kategorie, przedstawia 
się następująco:
- o eksmisję – 12,
- o zapłatę – 154.

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

zaległości wobec Spółdzielni,
- 3 osobom Zarząd HGSM wyraził 

zgodę na ratalną spłatę zasądzo-

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

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

pisami prowadzona jest egzekucja 
komornicza: z wynagrodzenia za 
pracę, świadczeń emerytalnych, ra-
chunków bankowych, ruchomości 
oraz innych wierzytelności i praw 
majątkowych.

Łącznie w latach 2018-2021 
Spółdzielnia skierowała do Sądu 881 
pozwów.

Wykres nr 2 str. 16 przedstawia, 
jak kształtowała się na przełomie lat 
2018-2021, 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 2021 przeprowadzono 
w Administracji AD2 1 eksmisję do 
lokalu socjalnego w zasobach 
HGSM.

W wyniku przeprowadzonej eks-
misji do lokalu socjalnego, odzyska-
ny lokal mieszkalny został przezna-
czony do zasiedlenia na warunkach 
określonych w obowiązującym 
w Spółdzielni „Regulaminie ustala-
nia pierwszeństwa w zawarciu umo-
wy przyznającej prawo do lokalu 
w zasobach HGSM oraz pracy Komi-
sji Przetargowej”.

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

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

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

oraz pomocy w uzyskaniu dodat-
ków mieszkaniowych.
W roku 2021 uprawnionych do 

korzystania z dodatku mieszkanio-
wego było 233 mieszkańców, 
kwota przyznanych dodatków, która 
wpłynęła na konto Spółdzielni wy-
niosła 614.971,31 złotych.

Stan należności z tytułu dostaw 
i usług na koniec okresu sprawoz-
dawczego, z uwzględnieniem ich 
struktury czasowej i wartości utwo-

Tabela nr 1. Wysokość wkładów w latach 2018-2021 

Lp. Stan na:
Wkład budowlany

(w zł)
Wkład mieszkaniowy

(w zł)

1 31. 12. 2018 r. 6.895.474,58 206.270,00

2 31. 12. 2019 r. 6.741.302,11 185.910,00

3 31. 12. 2020 r. 6.644.145,90 171.090,00

4 31. 12. 2021 r. 6.610.662,29 160.470,00
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rzonych odpisów aktualizujących 
należności, przedstawiał się następu-
jąco:
- bieżące – 12.908,70 zł
- do 30 dni – 656.916,17 zł
- 31 do 90 dni – 487.352,03 zł
- od 91 do180 dni – 399.796,87 zł
- powyżej 180 dni – 590.762,29 zł

W wyniku podejmowanych czyn-
ności windykacyjnych, współczyn-
nik ściągalności opłat czynszowych 
w roku 2021 wyniósł 101,7% na 
co wpływ miały otrzymane odszko-
dowania z Urzędu Miasta oraz pro-

wadzone przez Spółdzielnię czynno-
ści windykacyjne. Pomijając otrzy-
mane odszkodowania współczynnik 
ściągalności kształtował się na po-
ziomie 100,7%.

Zarząd HGSM w myśl zapisów art. 
18 pkt 5 Ustawy o ochronie praw lo-
katorów, występował do Urzędu 
Miasta Katowice o wypłatę odszko-
dowań z tytułu niedostarczenia loka-
li socjalnych. Spółdzielnia zawarła 
w przedmiotowych sprawach ugo-
dy, na mocy których HGSM otrzyma-
ła w roku 2021 odszkodowanie 
w kwocie 338.414,37 złotych.

Zarząd HGSM, w myśl zapisów art. 
18 pkt 3a Ustawy o ochronie praw 
lokatorów występował do Urzędu 
Miasta Katowice o wypłatę odszko-
dowań z tytułu różnicy między od-
szkodowaniami w wysokości czyn-
szu lub innych opłat za użytkowanie 
lokali, jakie lokatorzy byliby obowią-
zani opłacać, gdyby stosunek praw-
ny nie wygasł a odszkodowaniami 
w wysokości czynszu lub innych 
opłat za użytkowanie lokalu, jakie lo-

katorzy byliby obowiązani opłacać 
za zajmowane lokale, gdyby lokale 
te wchodziły w skład mieszkaniowe-
go zasobu gminy.

Spółdzielnia zawarła w przedmio-
towej sprawie ugodę, na mocy któ-
rej HGSM otrzymała w roku 2021 
odszkodowanie w kwocie 
620.182,83 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 2021 odbyły się 26 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 217 uchwał oraz 5 postanowień.

Decyzje Zarządu podejmowane, 
w tych formach, dotyczą zarówno 
mieszkańców Spółdzielni, jak i pra-
cowników dla których Prezes Zarzą-
du Spółdzielni jest pracodawcą. 
Omawiane w trakcie posiedzeń Za-
rządu kwestie wymagają niejedno-
krotnie zatwierdzenia przez Radę 
Nadzorczą Spółdzielni i w takich też 
sprawach Zarząd zwraca się do Rady 

o przyjęcie ich do porządku obrad 
danego posiedzenia RN.

SKARGI I WNIOSKI 
MIESZKAŃCÓW

Zarząd HGSM w związku z ogło-
szonym w roku 2020 stanem epide-
micznym oraz wprowadzonymi ob-
ostrzeniami, wstrzymał bezpośred-
nią obsługę mieszkańców. Przyjmo-
wanie skarg i wniosków odbywało 
się zdalnie za pośrednictwem Pocz-
ty Polskiej, poczty elektronicznej 
oraz poprzez formularz kontaktowy 
na stronie HGSM (www.hgsm.pl) jak 

również poprzez kontakt telefonicz-
ny. Składane drogą pisemną oraz te-
lefoniczną, wnioski i skargi miesz-
kańców, były rozpatrywane zgodnie 
z zapisami § 11 ust. 2 Statutu HGSM.

3.4. ZATRUDNIENIE W SPÓŁ-
DZIELNI – patrz Tabela 2 i Wykres 
nr 3 – str. 16. 

W roku 2021 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 pra-
cę – w poszczególnych latach przed-
stawia wykres 4 str. 16.

31. 12. 2018 r. – 82
31. 12. 2019 r. – 79
31. 12. 2020 r. – 77
31. 12. 2021 r. – 76

3.5. Zagadnienia społeczne
Spółdzielnia, w ramach statutowej 

działalności, z zachowaniem wymo-
gów sanitarnych, prowadziła działal-
ność społeczną, kulturalną i oświato-
wą w celu zaspokojenia potrzeb 

Tabela nr 2. Zatrudnienie w Spółdzielni. Stan na 31. 12. 2021 r. 

Lp. Rodzaj umowy Etat
Stanowiska

Ogółem
robotnicze nierobotnicze

1. Umowa o pracę

pełny 18 51 69

3/4 3 1 4

1/2 — 2 2

1/16 — 1 1

RAZEM 21 55 76

2. Umowa zlecenie 13 1 14

OGÓŁEM OSÓB 34 56 90
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swoich członków, jak również dla 
instytucji prowadzących działalność 
charytatywną lub non profit.

W ramach działalności HGSM zre-
alizowała:
1. Warsztaty muzyczne.
2. Konkurs plastyczny „Wiosna 

w kolorach”.
3. „Pisanka z koronawirusem” – On 

line.
4. Piknik na „Padoku”.
5. Animacje podwórkowe – Dzień 

Dziecka.
6. Animacje podwórkowe – Festi-

wal kolorów.
7. Lato w mieście.
8. Konkurs plastyczny „Jesień”.
9. Dzień Seniora.
10. Halloween.
11. Konkurs na ozdobę choinkową.
12. Mikołajki.

oraz zajęcia o charakterze rekre-
acyjno-sportowym na wolnym po-
wietrzu.

Wszystkie organizowane imprezy 
cieszyły się wśród dzieci dużą popu-

larnością.
3.6. REALIZACJA UCHWAŁ 

I WNIOSKÓW PRZYJĘTYCH NA 
WALNYM

ZGROMADZENIU CZŁONKÓW 
HGSM W DNIU 17. 06. 2021 r. 
W ramach Walnego Zgromadzeni 

a Członków HGSM w dniu 17. 06. 
2021 r. Członkowie Spółdzielni zło-
żyli następujący wniosek:

Wniosek Nr 1 w sprawie wykreśle-
nia z porządku obrad lub odroczenie 
głosowania nad projektem Uchwały 
Nr 11/2021 WZCz w dniu 17. 06. 
2021 r. 

Przedmiotowy wniosek został 
poddany pod głosowanie, w wyniku 
głosowania Wniosek nr 1 został od-
rzucony. 

Tabela 3 - powyżej -  przedstawia 
stan realizacji uchwał podjętych 
przez Walne Zgromadzenie Człon-
ków HGSM.

3.7. BUDŻET OBYWATELSKI
W roku 2021, podobnie jak w roku 

2020, nie został zgłoszony, żaden 

wniosek w ramach Budżetu Obywa-
telskiego HGSM. Zadania z lat wcze-
śniejszych zostały zrealizowane 
w całości z wyjątkiem projektu z ro-
ku 2018 Administracji AD3 dotyczą-
cego „Rekultywacji ciągów komuni-
kacyjnych wewnątrz Bloku Plac Nr 
1”. Realizacja przedmiotowego 
wniosku została wstrzymana do cza-
su wykonania i zatwierdzenia przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków projektu budowlanego zago-
spodarowania terenu dziedzińców 
Osiedla Nikiszowiec, w tym także 
Placu Nr 1.
II. ZAGADNIENIA TECHNICZNE

1. Realizacja Planu 
remontowego i remontów 

bieżących HGSM na rok 2021
III. Zagadnienia ekonomiczne

Księgi rachunkowe prowadzone są 
w siedzibie Hutniczo-Górniczej Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Katowicach 
na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 29. 09. 1994r. o rachunkowo-
ści. Spółdzielnia stosuje zakładowy 

Tabela nr 3. Realizacja uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Członków HGSM  

Lp. Numer Uchwały Termin i sposób realizacji

1.

Uchwała nr 3/2021 
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Sprawoz-
dania finansowego Spółdzielni  sporządzone-
go na dzień 31.12.2020r. 

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

2.
Uchwała nr 4/2021
w sprawie podziału wyniku finansowego Spół-
dzielni za rok 2020.

Dział księgowości, w ustawowym terminie, dokonał  
zgodnie z Uchwałą rozliczenia. 

3.
Uchwała nr 9/2021
w sprawie przyjęcia zmian i jednolitego tekstu 
Statutu HGSM.

W ustawowym terminie Zarząd HGSM złożył do Są-
du wniosek o dokonanie zmian w rejestrze sądo-
wym, oraz wydanie uwierzytelnionego Statutu 
HGSM.

4.
Uchwała nr 10/2021
w sprawie oznaczenia najwyższej sumy  
zobowiązań

Realizacja na bieżąco.

5.

Uchwała nr 11/2021
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieru-
chomości gruntowej zabudowanej położonej 
w Katowicach przy ul. Borki – działka 
nr 1182/192 i 1312/192 karta mapy 5, obręb 
Roździeń.

Realizacja zgodnie z procedurami
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Tabela nr 4. „Plan remontowy i remontów bieżących HGSM na rok 2021” 
zatwierdzony uchw ałą Rady Nadzorczej Nr 774/2020/22 z dnia 14. 12. 2020 r.

Lp. Lokalizacja Zakres prac

Wartość 
wykonanych 

robót  
w zł brutto

Zaawansowanie 
robót

Administracja AD1

1. Ratuszowa 7, 9
Wymiana pionów i poziomów instalacji 
wod-kan. w budynku

21.613,28 
Wykonano  

RB

2. Ratuszowa 11, 13
Wymiana pionów i poziomów instalacji 
wod-kan. w budynku

13.596,30
Wykonano  

RB

3.
Roździeńska 20, 20a; 20b, 
20c; 26

Remont schodów wewnętrznych 
w klatce schodowej

94.896,48 
Wykonano 

RI

4. Deszczowa 10, 12
Wykonanie dokumentacji projektowej 
termomodernizacji budynku

34.440,00
Wykonano  

RI

5. Wandy 20
Remont elewacji frontowej wraz 
z termomodernizacją

728.494,18
Wykonano  

RI

6. Morcinka 3
Remont klatki schodowej wraz 
z robotami towarzyszącymi

72.238,31
Wykonano  

RI

7. Ludwika Zamenhofa 37
Remont klatki schodowej wraz 
z robotami towarzyszącymi

76.551,39
Wykonano  

RI

8. Ludwika Zamenhofa 22
Remont klatki schodowej wraz 
z robotami towarzyszącymi

82.639,88
Wykonano  

RI

9. 11. Listopada 9
Remont klatki schodowej wraz 
z robotami towarzyszącymi.

176.976,25
Wykonano  

RI

10. Wiosny Ludów 21
Remont klatki schodowej wraz 
z robotami towarzyszącymi

104.584,90
Wykonano  

RI

11. Gen. Józefa Hallera 17
Remont klatki schodowej wraz 
z robotami towarzyszącymi

126.079,70
Wykonano  

RI

12. Gen. Józefa Hallera 64
Remont klatki schodowej, wymiana 
instalacji elektrycznej wraz z robotami 
towarzyszącymi

59.394,96 
Wykonano  

RI

13. Wiosny Ludów 54a
Remont klatki schodowej, wymiana 
instalacji elektrycznej wraz z robotami 
towarzyszącymi

96.270,81
Wykonano  

RI

14. Fryderyka Szopena 26a
Remont klatki schodowej, wymiana 
instalacji elektrycznej wraz z robotami 
towarzyszącymi

190.450,15
Wykonano  

RI

15. Ciesielska 11
Remont klatki schodowej, wymiana 
instalacji elektrycznej wraz z robotami 
towarzyszącymi

86.198,54
Wykonano  

RI

16. Józefy Kantorówny 11, 13, 15
Likwidacja piecy węglowych, wykonanie 
instalacji c.o. wraz z remontem elewacji

2.448.973,67
Wykonano  

RI

17. Brynicy 4, 4a
Wykonanie projektu instalacji co, 
cwu wraz ze źródłem ciepła oraz 
termomodernizacji budynku

30.750,00
Wykonano  

RI

18. Ciesielska 4, 6, 8
Termomodernizacja budynku 
mieszkalnego wraz z wykonaniem 
projektu

1.468.066,78
Wykonano  

RI

Administracja AD2

19. Piotra Niedurnego 8 Likwidacja zabudowań gospodarczych 27.042,21
Wykonano 

RB

20. Pawła Chromika 19a
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
w klatce schodowej

30.141,29
Wykonano 

RB
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Lp. Lokalizacja Zakres prac

Wartość 
wykonanych 

robót  
w zł brutto

Zaawansowanie 
robót

21. Błękitna 8a
Remont kominów ponad dachem wraz 
z obróbkami blacharskimi

53.446,37
Wykonano 

RB

22. Gabriela Narutowicza 3b Remont schodów zewnętrznych 50.659,69 
Wykonano 

B

23. Gabriela Narutowicza 5b Remont schodów zewnętrznych 62.967,29 
Wykonano 

RB

24. Dobra 6 Remont kominów 48.927,01 
Wykonano 

RB

25.
Piotra Niedurnego 6, 6a, 
6b, 8

Termomodernizacja budynku 886.909,12 
Wykonano 

RI

26. Bronisławy 17a
Remont klatki schodowej wraz 
z robotami towarzyszącymi

56.859,99 
Wykonano 

RI

27. Błękitna 8a
Remont klatki schodowej wraz 
z robotami towarzyszącymi

105.024,96 
Wykonano 

RI

28. Błękitna 10a
Remont klatki schodowej, wymiana 
instalacji elektrycznej wraz z robotami 
towarzyszącymi

100 159,42 
Wykonano 

RI

29. Lipowa 2, 4
Termomodernizacja budynku wraz 
z robotami towarzyszącymi

983.367,29 
Wykonano 

RI

30. Lipowa 6,8
Termomodernizacja budynku wraz 
z robotami towarzyszącymi

987.505,55 
Wykonano 

RI

31. Anioła 6
Remont klatki schodowej wraz 
z robotami towarzyszącymi

105.337,39 
Wykonano 

RI

Administracja AD3

32. Św. Anny 13 Wymiana stolarki okiennej strychowej 16.548,99 
Wykonano  

RB

33. Zofii Nałkowskiej 8 Wymiana stolarki okiennej strychowej 16.287,42 
Wykonano  

RB

34. Atoniego Czechowa 7 Wymiana stolarki okiennej strychowej 13.327,82 
Wykonano 

RB

35. Oswobodzenia 36, 38
Wymiana pionów wod-kan., c.w.u., c.o., 
łazienkowe 

75.848,29 
Etap I  Wykonano  

RB

36. Leśnego Potoku 28 Remont klatki schodowej 27.118,95 
Wykonano  

RB

37. Nad Stawem 5-7
Termomodernizacja budynku wraz 
z robotami towarzyszącymi

884.583,25 
Wykonano  

RI

38. Oswobodzenia 65 Wyburzenie pomieszczeń gospodarczych 25.606,71 
Wykonano  

RB

39. Grodowa 26a, b; 30b
Remont dachu wraz z remontem 
kominów

122.725,72 
Wykonano  

RI

40. Krakowska 150a, 152, 152a
Uporządkowanie gospodarki ściekowej 
z uwzględnieniem rozdziału kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej

253.417,81 
Wykonano  

RI

41. Oswobodzenia 36 a
Remont klatki schodowej wraz 
z robotami towarzyszącymi

71.734,92 
Wykonano  

RI

Sprawozdanie z DZIAŁALNOŚCI zARZąDU HUTNICZO-GÓRNICZEJ  
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ za ROK 2021
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Lp. Lokalizacja Zakres prac

Wartość 
wykonanych 

robót  
w zł brutto

Zaawansowanie 
robót

42. Oswobodzenia 38 a
Remont klatki schodowej wraz 
z robotami towarzyszącymi

74.675,02
Wykonano  

RI

43. Nad Stawem 5-7, 5a-7a Wyburzenie pomieszczeń gospodarczych 117.678
Wykonano  

RB

44. Oswobodzenia 139
Termomodernizacja budynku, wymiana 
pokrycia dachowego oraz remont klatki 
schodowej

374.106,67
Wykonano  

RI

45.
ks. majora Karola  
Woźniaka 2

Wykonanie projektu instalacji co, cwu wraz 
ze źródłem ciepła oraz remontem elewacji

27.060,00
Wykonano  

RI

46.
Budynki przy 
ul. Lwowskiej

Wykonanie projektu instalacji c.o., c.w.u. 
wraz ze źródłem ciepła oraz remontem 
elewacji

104.000,01 zł
Wykonano  

RI

47. Garbarska 3
Wymiana stolarki okiennej w klatce 
schodowej

55.157,76 zł Wykonano

Ogółem AD1, AD2, AD3 11.670.440,49 

w tym:

Remonty bieżące 600.809,62 

Remonty inwestycyjne 8.809.753,55 

Tabela nr 5. Plan remontowy i remontów bieżących HGSM na rok 2022

Lp. Lokalizacja Zakres prac
Planowana 

kwota brutto 
w zł

Rodzaj robót

Administracja AD1

1 Gustawa Morcinka 3a
Remont klatki schodowej, wymiana 
instalacji elektrycznej wraz z robotami 
towarzyszącymi

110.000,00 RB

2 Ludwika Zamenhofa 24
Remont klatki schodowej, wymiana 
instalacji elektrycznej wraz z robotami 
towarzyszącymi

120.000,00 RB

3 Fryderyka Szopena 26b
Remont klatki schodowej, wymiana 
instalacji elektrycznej wraz z robotami 
towarzyszącymi

210.000,00 RI

4 Gen. Józefa Hallera 64a
Remont klatki schodowej, wymiana 
instalacji elektrycznej wraz z robotami 
towarzyszącymi

90.000,00 RB

5 Ciesielska 13
Remont klatki schodowej, wymiana 
instalacji elektrycznej wraz z robotami 
towarzyszącymi

120.000,00 RB

6 Roździeńska 20b, 20c
Remont schodów wewnętrznych wraz 
z podestami w klatce schodowej

110.000,00 RB

7

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

Uporządkowanie gospodarki ściekowej, 
realizacja przygotowanej koncepcji 
zagospodarowania terenu 

350.000,00
RI 

Etap I

8
Osiedle ks. prof. Konstantego 
Michalskiego 

Remont/przebudowa sieci kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej

200.000,00
RI 

Etap I

Razem AD1 1.310.000,00
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Wykres nr 1. Liczba udziałów w latach 2018-2021 – czytaj str. 10

Wykres nr 2. Pozwy sądowe – czytaj str. 10 

Wykres nr 4. Struktura zatrudnienia w HGSM w latach 2018-2021 w rozbiciu na poszczególne lata  
– czytaj str. 11

Wykres nr 5. Wartość funduszy HGSM w latach 2018-2021 w tys. zł – czytaj str. 24

Wykres nr 3. Zatrudnienie w HGSM na przestrzeni lat 2018-2021 
w podziale na stanowiska robotnicze i nierobotnicze – czytaj str. 11
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ul. Wandy 20 – wyremontowano  ul. Wandy 20 – wyremontowano  
elewację frontowąelewację frontową ul. Gustawa Morcinka 3A – trwa remont klatkiul. Gustawa Morcinka 3A – trwa remont klatki

ul. Garbarska 3 – po wymianie ul. Garbarska 3 – po wymianie 
stolarki okiennejstolarki okiennej

ul. Piotra Niedurnego 6, 6a, 6b ul. Piotra Niedurnego 6, 6a, 6b 
– po termomodernizacji– po termomodernizacji

ul. Ludwika Zamenhoffa 22 ul. Ludwika Zamenhoffa 22 
– odnowiono klatkę schodową– odnowiono klatkę schodową

ponadto zlikwidowano piece węglowe i założono instalację c.o.ponadto zlikwidowano piece węglowe i założono instalację c.o.

 przed  i po remoncie elewacji,  przed  i po remoncie elewacji, 
ul. Józefy Kantorówny 11, 13, 15 ul. Józefy Kantorówny 11, 13, 15 
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Lp. Lokalizacja Zakres prac
Planowana 

kwota brutto 
w zł

Rodzaj robót

Administracja AD2

9
Piotra Niedurnego 5, 7
Cynkowa 28 

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

1.850.000,00 RI

10 18. Sierpnia 3
Termomodernizacja budynku, wymiana 
instalacji cieplnej wraz z robotami 
towarzyszącymi

1.300.000,00 RI

11 Bronisławy 17b
Remont klatki schodowej, wymiana 
instalacji elektrycznej wraz z robotami 
towarzyszącymi

75.000,00 RB

12 Anioła 8
Remont klatki schodowej wraz 
z robotami towarzyszącymi

200.000,00 RI

13 Zielonogórska 5
Remont klatki schodowej, wymiana 
instalacji elektrycznej wraz z robotami 
towarzyszącymi

220.000,00 RI

14 Władysława Łokietka 1-1a
Termomodernizacja budynku, wykonanie 
instalacji cieplnej wraz z robotami 
towarzyszącymi

1.600.000,00 RI

Razem AD2 5.245.000,00

Administracja AD3

15 Lwowska 15, 15a

Likwidacja piecy węglowych, wykonanie 
instalacji c.o. wraz z remontem elewacji 
i robotami towarzyszącymi.
Uporządkowanie gospodarki ściekowej

1.700.000,00

RI 

Realizacja 
2022/2023

16 Lwowska 16

Likwidacja piecy węglowych, wykonanie 
instalacji c.o. wraz z remontem elewacji 
i robotami towarzyszącymi.
Uporządkowanie gospodarki ściekowej

1.500.000,00 

RI 

Realizacja 
2022/2023

17 Lwowska 17

Likwidacja piecy węglowych, wykonanie 
instalacji c.o. wraz z remontem elewacji 
i robotami towarzyszącymi.
Uporządkowanie gospodarki ściekowej

1.600.000,00 

RI 

Realizacja 
2022/2023

18 Lwowska 18

Likwidacja piecy węglowych, wykonanie 
instalacji c.o. wraz z remontem elewacji 
i robotami towarzyszącymi.
Uporządkowanie gospodarki ściekowej

1.500.000,00 

RI 

Realizacja 
2022/2023

19 Lwowska 20

Likwidacja piecy węglowych, wykonanie 
instalacji c.o. wraz z remontem elewacji 
i robotami towarzyszącymi.
Uporządkowanie gospodarki ściekowej

1.500.000,00 

RI 

Realizacja 
2022/2023

Sprawozdanie z DZIAŁALNOŚCI zARZąDU HUTNICZO-GÓRNICZEJ  
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ za ROK 2021
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Lp. Lokalizacja Zakres prac
Planowana 

kwota brutto 
w zł

Rodzaj robót

20 Lwowska 22

Likwidacja piecy węglowych, wykonanie 
instalacji c.o. wraz z remontem elewacji 
i robotami towarzyszącymi.
Uporządkowanie gospodarki ściekowej

1.500.000,00 

RI 

Realizacja 
2022/2023

21 Lwowska 24

Likwidacja piecy węglowych, wykonanie 
instalacji c.o. wraz z remontem elewacji 
i robotami towarzyszącymi.
Uporządkowanie gospodarki ściekowej

1.500.000,00 

RI 

Realizacja 
2022/2023

22 Lwowska 26

Likwidacja piecy węglowych, wykonanie 
instalacji c.o. wraz z remontem elewacji 
i robotami towarzyszącymi.
Uporządkowanie gospodarki ściekowej

1.500.000,00 

RI 

Realizacja 
2022/2023

23 Lwowska 28

Likwidacja piecy węglowych, wykonanie 
instalacji c.o. wraz z remontem elewacji 
i robotami towarzyszącymi.
Uporządkowanie gospodarki ściekowej

1.500.000,00 

RI 

Realizacja 
2022/2023

24 Lwowska 30, 30a, 30b 

Likwidacja piecy węglowych, wykonanie 
instalacji c.o. wraz z remontem elewacji 
i robotami towarzyszącymi.
Uporządkowanie gospodarki ściekowej

1.800.000,00 

RI 

Realizacja 
2022/2023

25 ks. mjr. Karola Wożniaka 2 

Likwidacja piecy węglowych, wykonanie 
instalacji c.o. wraz z remontem elewacji 
i robotami towarzyszącymi. 
Uporządkowanie gospodarki ściekowej

1.600.000,00 

RI 

Realizacja 
2022/2023

26 Krakowska 81
Remont dachu wraz z kominami 
i robotami towarzyszącymi

300.000,00 RI

27 Oswobodzenia 38, 38b, 38c
Wymiana łazienkowych pionów wod-
kan., c.w.u. cieplnych

160.000,00 
RI 

Etap II

28 Oswobodzenia 36
Remont klatki schodowej wraz 
z robotami towarzyszącymi

120.000,00 RB

29 Oswobodzenia 38 
Remont klatki schodowej wraz 
z robotami towarzyszącymi

120.000,00 RB

30 Plac 7 Osiedle Nikiszowiec Remont poziomów wodociągowych 120.000,00 RB

31 Plac 8 Osiedle Nikiszowiec Remont poziomów wodociągowych 120.000,00 RB

32 Janowska 7 Remont kominów 60.000,00 RB

33 Grodowa 24 
Remont klatki schodowej wraz 
z robotami towarzyszącymi

200.000,00 RI

Razem AD3 18.400.000,00   

Ogółem AD1, AD2, AD3 24.955.000,00

w tym:

Remonty bieżące 1.165.000,00

Remonty inwestycyjne 23.790.000,00
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plan kont oraz przepisy i zasady ra-
chunkowości w sposób ciągły.

Na dzień 31. 12. 2021 roku HGSM 
do prowadzenia ksiąg rachunkowych 
wykorzystywała Zintegrowany Sys-
tem Informatyczny „GRANIT” w za-
kresie modułów: czynsze, media, win-
dykacja, wspólnoty mieszkaniowe, 
członkowie, finanse i księgowość, 

elektroniczny obrót płatniczy, kadry 
i płace, gospodarka magazynowa.

Sprawozdanie finansowe dotyczą-
ce Spółdzielni, jako osoby prawnej 
i podatnika podatku dochodowego 
od osób prawnych oraz podatnika 
podatku od towarów i usług, sporzą-
dzone zostało na podstawie danych 
wynikających z ksiąg rachunkowych 
oraz z uwzględnieniem wytycznych 

Komitetu Standardów Rachunkowo-
ści. Otwarcie i zamknięcie ksiąg na-
stępuje odpowiednio na dzień roz-
poczynający i kończący rok obroto-
wy, który w Spółdzielni jest rokiem 

kalendarzowym. Księgi za rok otwar-
to bilansem otwarcia na dzień 01. 
01. 2021 r. i zakończono bilansem 
zamknięcia na dzień 31. 12. 2021 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 2021”.

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 2021 uzyskała 
na gospodarce zasobami mieszka-

niowymi łączny wynik stanowiący 
nadwyżkę kosztów nad przychoda-
mi na poziomie 422.635,68 zł, w tym 
nadwyżka kosztów nad przychoda-
mi 1.125.999,01 zł, a nadwyżka przy-

chodów nad kosztami 703.363,33 
złotych.

Na eksploatacji podstawowej łącz-
ny wynik stanowi nadwyżkę kosztów 
nad przychodami o wartości 
605.504,05 zł, w tym nadwyżka kosz-
tów nad przychodami 945.999,62 zł, 
a nadwyżka przychodów nad koszta-
mi 340.495,57 złotych. Media i świad-
czenia regulowane za pośrednictwem 
Spółdzielni to łącznie nadwyżka przy-
chodów nad kosztami o wartości 
182.868,37 zł, w tym nadwyżka kosz-
tów nad przychodami 179.999,39 zł, 
a nadwyżka przychodów nad koszta-
mi 362.867,76 złotych.

Skumulowany wynik na eksploata-
cji podstawowej wynosi „minus” 
896.952,12 zł, z czego nadwyżka 
kosztów nad przychodami zamyka 
się kwotą 1.529.265,92 zł, natomiast 
nadwyżka przychodów nad koszta-
mi 632.313,80 złotych.

W okresie sprawozdawczym roku 
2021 Spółdzielnia uzyskała wyniki 
na pozostałej działalności, który ob-
razuje tabela nr 6 - obok.  

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 dzia-
łalności operacyjnej jest efektem, 
m.in.:

Tabela nr 6. Wyniki na pozostałej działalności 

Wyszczególnienie
2021 r.

w złotych

Lokale użytkowe i najem części wspólnych 387.529,97

Sprzedaż usług, materiałów, towarów 221.993,71

Działalność kulturalno-oświatowa -104.069,90

Pozostała działalność operacyjna 6.607.510,54

Operacje finansowe -2.338.442,79

Podatek dochodowy -204.228,00

Tabela nr 7. Planowane i wykonane koszty rodzajowe HGSM w 2021 r. – czytaj str. 23

Rodzaj kosztów
PLAN 

za 2021 r. w tys. zł
WYKONANIE 

za 2021 r. w tys. zł

Zużycie materiałów 384,0 264,5

Energia (media) 14.401,0 12.546,1

Usługi obce 5.253,0 4.860,6

Podatki i opłaty 3.243,0 3.282,2

Wynagrodzenia 5.162,0 5.141,8

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1.205,0 1.037,7

Amortyzacja 128,0 126,9

Pozostałe koszty rodzajowe 413,0 414,5

Odpisy na fundusz remontowy 10.071,0 10.055,6

Razem : 40.260,0 37.729,9
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Tabela nr 8. Zobowiązanie z tytułu kredytów – czytaj str. 24

Lp. Lokalizacja
Razem pobrane kredyty 

w okresie 2011-2021

Zobowiązanie wg wartości 
nominalnej na dzień

31. 12. 2021 r.

1. 11. Listopada 9 2.567.741,89 1.888.465,43

2. 18. Sierpnia 1-1a 881.689,13 599.861,44

3. 18. Sierpnia 2-6a 1.041.483,84 20.101,94

4. 18. Sierpnia 3a 475.080,30 317.393,16

5. 18. Sierpnia 5-5a 953.348,52 354.238,32

6. 18 Sierpnia 7-7a 945.652,52 649.082,08

7. 18. Sierpnia 8-12a 3.219.542,20 1.737.990,95

8. Anioła 4, 6, 8 1.949.000,00 1.636.095,60

9. Barbary 5, 5a – g, 7, 9 1.956.015,29 1.394.013,76

10. Bednarska 35a-c 755.619,14 516.123,64

11. Błękitna 10 550.719,31 380.406,02

12. Błękitna 12 512.897,04 354.280,57

13. Błękitna 6 483.504,59 333.141,91

14. Błękitna 8 445.461,05 259.669,50

15. Bronisławy 17a-b 423.555,26 293.436,20

16. Ciesielska 4, 6, 8 809.855,15 809.855,15

17. Ciesielska 11-13 456.751,11 325.236,36

18. Dobra 10 419.775,47 289.231,64

19. Dobra 12 410.000,00 282.841,79

20. Dobra 14 399.863,31 275.511,81

21. Dobra 15 370.059,26 213.501,36

22. Dobra 17 277.278,12 161.432,99

23. Dobra 8 446.460,76 308.483,59

24. Gliwicka 117 212.997,00 204.306,72

25. Grodowa 26a-d 2.039.584,08 1.394.910,03

26. Grodowa 30a-c 163.371,64 111.399,99

27. Józefa Grzegorzka 14a-d 1.865.537,85 1.274.974,03

28. Józefa Grzegorzka 18a-d 2.009.003,54 1.391.336,65

29. Gen. Józefa Hallera 30e-h 1.112.205,99 762.773,39

30. Gen. Józefa Hallera 64a-b 631.358,86 353.176,95

31. Jasna 17 296.334,81 169.865,61

32. Jasna 19 283.532,76 163.057,41

33. Józefy Kantorówny 11, 13, 15 1.717.100,84 1.717.100,84

34. Janusza Korczaka 29-31 616.386,42 332.765,44

35. Janusza Korczaka 33-35 611.742,53 330.255,76

36. Janusza Korczaka 40-44 808.855,43 436.669,49

37. Gen. Henryka Le Ronda 16d-f 209.088,06 144.812,49

38. Lipowa 1-3 624.931,29 443.007,00

39. Lipowa 2-4 983.367,28 983.367,28
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Lp. Lokalizacja
Razem pobrane kredyty 

w okresie 2011-2021

Zobowiązanie wg wartości 
nominalnej na dzień

31. 12. 2021 r.

40. Lipowa 5-7 633.805,36 451.774,55

41. Lipowa 6-8 987.505,56 987.505,56

42. Morcinka 3, 3a 366.665,25 250.021,87

43. Mikołowska 54 206.086,71 160.562,47

44. Gabriela Narutowicza 9-9a 915.016,07 626.024,98

45. Piotra Niedurnego 2, 2a 521.506,91 447.958,74

46. Piotra Niedurnego 4, 4a, 4b 1.319.958,06 1.129.409,96

47. Piotra Niedurnego 6, 6a, 6b, 8 1.412.079,20 1.412.079,20

48. Oswobodzenia 36, 36a-c 1.761.866,35 1.554.774,72

49. Oswobodzenia 38, 38a-c 2.006.799,57 1.786.114,78

50. Przedwiośnie 2, 4, 6 1.031.079,75 590.040,67

51. Przedwiośnie 8,10 746.044,82 427.945,93

52. Przedwiośnie 8a,10a 787.983,47 465.221,69

53. Ratuszowa 1 200.000,00 137.481,92

54. Strzelców Bytomskich 21a-c 3.499.884,27 2.418.439,44

55. Strzelców Bytomskich 23a-c 1.248.759,10 758.030,82

56. Fryderyka Szopena 26a-b 1.567.221,37 1.088.535,14

57. Fryderyka Szopena 28a-b 676.436,40 461.248,82

58. Wandy 20 728.494,18 728.494,18

59. Widok 10 368.704,51 244.757,96

60. Widok 10a 398.437,13 267.403,08

61. Widok 12 413.862,50 233.232,29

62. Widok 14 368.032,68 213.310,05

63. Widok 16 361.426,89 206.598,12

64. Widok 27 579.439,32 400.244,13

65. Widok 29 405.908,07 228.649,14

66. Widok 31 411.121,04 232.037,80

67. Widok 35 541.795,60 374.242,09

68. Widok 37 508.751,62 350.537,55

69.
Wiosny Ludów 19, 19a, 
Ciesielska 2

1.352.643,41 1.168.995,59

70. Ludwika Zamenhofa 22-26 849.825,07 606.109,96

Razem kredyty 
wg wartości nominalnej:

62.113.891,88 44.321.957,49

Różnica z tytułu wyceny  
wg skorygowanej ceny nabycia 

658.547,89

Razem wartość bilansowa kredytów  
po wycenie

44.980.505,38
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a) uzyskanych przychodów z tytu-
łu sprzedaży lokali mieszkalnych 
i lokalu użytkowego na zasadach 
prawa odrębnej własności w dro-
dze przetargu,

b) uzyskanych przychodów z tytu-
łu kar umownych za nienależyte 
i nieterminowe wykonanie robót 
wynikających z zawartych umów 
o roboty budowlane,

c) oraz pozyskania zewnętrznych 
środków finansowych.

Spółdzielnia w roku 2021 uzyskała:
a) odszkodowania od Miasta Kato-

wice w wysokości 958.597,20 zł, 
z tytułu niedostarczenia lokali so-
cjalnych i z tytułu odszkodowa-
nia stanowiącego różnicę między 
odszkodowaniami w wysokości 
czynszu lub innych opłat za użyt-
kowanie lokali, jakie lokatorzy 
byliby obowiązani opłacać, gdy-
by stosunek prawny nie wygasł 
a odszkodowaniami w wysokości 
czynszu lub innych opłat za użyt-
kowanie lokalu, jakie lokatorzy by-
liby obowiązani opłacać za zajmo-
wane lokale, gdyby lokale te wcho-
dziły w skład mieszkaniowego za-
sobu gminy,

b) premie termomodernizacyjne 
w wysokości 640.689,90 złotych.
Łączna wartość pozyskanych 

środków zewnętrznych w roku 
2021 wyniosła 1.599.287,10 zło-
tych

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 2021 
wynosi 4.351.885,85 złotych.

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 wyłączeniu wyniku z gospodarki 
zasobami mieszkaniowymi oraz po 
opodatkowaniu stanowi wynik fi-
nansowy netto, który za 2021 r. 
wynosi 4.570.293,53 zł i prezento-
wany jest w bilansie w pozycji „Zysk 
netto” a o sposobie jego rozliczenia 
postanowi Walne Zgromadzenie 
Członków HGSM.

W porównywalnym okresie w ro-
ku 2020 Spółdzielnia osiągnęła 
na pozostałej działalności Spółdziel-
ni następujące wyniki:

Lokale użytkowe i najem części 
wspólnych: 350.623,78 zł

Sprzedaż usług: 189.733,36 zł
Działalność Kulturalno-Oświatowa: 
-84.373,47 zł
Pozostała działalność operacyjna: 
4.873.380,23 zł
Operacje finansowe: -774.016,86 zł
Podatek dochodowy: -142.085,00 zł

i uzyskała, w tym też roku wynik fi-
nansowy netto o wartości 
4.413.262,04 zł.

Przyjęte w planie gospodarczym 
na rok 2021 stawki opłaty eksploata-

cyjnej i funduszu remontowego 
umożliwiły utrzymanie nieruchomo-
ści będących własnością lub współ-
własnością Spółdzielni w stanie nie-
pogorszonym. Jednak nie w pełni 
pozwoliły na zrównoważenie przy-
chodów i kosztów oraz na zaspoko-
jenie potrzeb technicznych wszyst-
kich zarządzanych przez Spółdziel-
nię nieruchomości.

Stawki opłaty eksploatacyjnej były 
zróżnicowane dla poszczególnych 
nieruchomości i kształtowały się na 
poziomie od 2,90 zł/m2 do  
5,21 zł/m2. Stawka funduszu remon-
towego wynosiła od 1,00 zł/m2 do 
5,80 zł/m2.

W tabeli nr 7 str. 20 przedstawio-
no planowane i wykonane koszty ro-
dzajowe Spółdzielni w roku 2021. 

KOSZTY HGSM W UKŁADZIE 
RODZAJOWYM W ROKU  2021
Poziom kosztów rodzajowych 

ukształtował się na poziomie 93,7% 
wartości planowanych.

W 2021 r. Spółdzielnia zaciągnęła 
zobowiązania w postaci kredytów 
bankowych w PKO BP SA w kwocie 
7.860.844,66 zł na sfinansowanie 
kosztów termomodernizacji budyn-
ków przy ulicach:
- Oswobodzenia 36, 36a-c,
- Oswobodzenia 38, 38a-c,
- Piotra Niedurnego 6, 6a, 6b, 8,
- Józefy Kantorówny 11, 13, 15,
- Wiosny Ludów 19, 19a,
- Ciesielska 2,
- Ciesielska 4, 6, 8,
- Wandy 20,
- Lipowa 2, 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, zamykało 
się w przedziale 1,71 % - 4,71 %. 

Zobowiązania z tytułu kredytów 
zaciągnięte do końca roku 2021 wy-
ceniono na dzień bilansowy w wy-
sokości skorygowanej ceny nabycia, 
zgodnie z „Ustawą o rachunkowo-
ści” oraz Rozporządzeniem Ministra 
Finansów w sprawie szczegółowych 
zasad uznawania, metod wyceny, za-
kresu ujawniania i sposobu prezen-
tacji instrumentów finansowych.

ul. Gabriela Narutowicza 3b – wyremontowano schodyul. Gabriela Narutowicza 3b – wyremontowano schody
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Zobowiązanie z tytułu kredytów 
wg wartości nominalnej przedsta-
wia tabela 8, str. 21.

W 2021 r. dokonano wyceny kre-
dytów wg skorygowanej ceny naby-
cia z uwzględnieniem zasady ostroż-
nej wyceny:

- Wartość odchyleń z tytułu wyce-
ny wg skorygowanej ceny nabycia 
wyniosła 2.820.091,42 zł,

- Wykorzystanie odpisów aktualizu-
jących 1.368.585,93 zł,

- Różnica ujęta w kosztach finanso-
wych wyniosła 1.451.505,49 zło-
tych.
Podsumowując, na koniec 2021 r. 

Spółdzielnia posiadała zobowiązania 
z tytułu kredytów bankowych 
w PKO BP w łącznej kwocie 
44.980.505,38 złotych.

FUNDUSZE WŁASNE 
SPÓŁDZIELNI  

– stan na 31. 12. 2021 r.
1. Fundusz udziałowy 

  56.050,00 zł
2. Fundusz zasobów mieszkanio-

wych 17.344.099,35 zł
3. Fundusz zasobowy 

 7.208.737,61 zł
4. Fundusz wkładów budowla-

nych 6.610.662,29 zł
5. Fundusz wkładów mieszka-

niowych 160.470,00 zł
Razem: 31.380.019,25 zł

Wykres nr 5, str. 16   przedstawia, 
jak kształtowała się łączna wartość 
ww. funduszy w latach 2018-2021.

Zmiana wielkości funduszy na 
przestrzeni lat 2018 – 2021 wynika 

z ustanawiania i przenoszenia prawa 
odrębnej własności lokali mieszkal-
nych na rzecz osób uprawnionych, 
zgodnie z postanowieniami ustawy 
o Spółdzielniach mieszkaniowych 
i Statutu Spółdzielni oraz zasilenia 
funduszu zasobowego w wyniku 

podjętej Uchwały Walnego Zgroma-
dzenia Członków w sprawie podzia-
łu wyniku finansowego Spółdzielni 
za rok 2021.

Czynnikiem ryzyka wpływającym 
na działalność Spółdzielni w najbliż-
szych okresach staje się sytuacja eko-
nomiczno-finansowa zarówno na ryn-
kach europejskich jak i w Polsce spo-
wodowana działaniami wojennymi 
na Ukrainie oraz sytuacją epidemicz-
ną – pandemią koronawirusa i choro-
bą COVID-19, która może niekorzyst-
nie wpływać na dochody rodzin za-
mieszkujących w zasobach HGSM.

W konsekwencji może to spowo-
dować obniżenie osiąganego wyso-
kiego współczynnika ściągalności 
opłat mieszkaniowych oraz obniże-
nie przychodów z najmu lokali użyt-
kowych.

Opisane czynniki ryzyka powodują 
również dużą niestabilność (wzrost) 
cen materiałów i usług budowla-
nych, co może powodować koniecz-
ność czasowego ograniczania (prze-
suwania) terminów realizacji zapla-
nowanych robót remontowych.

W przypadku zaistnienia przewi-
dywanych czynników ryzyka, które 
mogłyby wpłynąć na pogorszenie 
się sytuacji finansowej Spółdzielni, 

Zarząd w uzgodnieniu z Radą Nad-
zorczą, będzie podejmował działania 
mające na celu przeciwdziałaniu ne-
gatywnym zjawiskom.

Podejmowane czynności windyka-
cyjne oraz posiadane przez Spół-
dzielnię 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 instru-
menty finansowe w postaci pożyczek 
i kredytów zaciągnięte zostały w zło-
tych i nie niosą ryzyka finansowego.

Przewidywany rozwój Spółdzielni 
będzie zmierzał w kierunku podno-
szenia poziomu stanu technicznego 
posiadanych zasobów i poprawy 
komfortu zamieszkania jej człon-
ków wraz z poprawą jakości zarzą-
dzania zasobami. Zarząd w dalszym 
ciągu będzie kładł nacisk na rozwój 
komunikacji z właścicielami, człon-
kami i mieszkańcami Spółdzielni 
w zakresie oczekiwań dotyczących 
prac remontowych, zagospodarowa-
nia terenów HGSM i możliwości re-
alizacji ich inicjatyw. 

Niniejsze sprawozdanie dotyczące 
roku 2021 przedstawia najistotniej-
sze kwestie z działalności Spółdziel-
ni, które wraz z uchwałami organów, 
stanowią podstawę jej funkcjono-
wania.

Prowadzenie prawidłowej gospo-
darki finansowej Spółdzielni, realizo-
wanie planów gospodarczych, rygo-
rystyczne egzekwowanie należności 
Spółdzielni ma znaczący wpływ na 
dobrą kondycję finansową Spół-
dzielni, co zapewnia członkom 
HGSM bezpieczeństwo zamieszki-
wania 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 31. 03. 2022 r.

ul. gen. Józefa Hallera 64 – po remoncie klatkiul. gen. Józefa Hallera 64 – po remoncie klatki
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Pojemniki zostaną rozmieszczone 
przy miejscach składowania odpa-
dów komunalnych na terenie:

- Osiedla Michalskiego,
- Osiedla Ducha,
- 18. Sierpnia
oraz przy ul. gen. Józefa Hallera.
Do pojemników można wrzucać:
laptopy, tablety, klawiatury, drukar-

ki, myszki, słuchawki,  piloty, telefo-
ny, kamery, aparaty fotograficzne, 
MP3, odbiorniki radiowe, wiertarki 
i inne elektronarzędzia, konsole, PSP, 
suszarki, lokówki prostownice,  młyn-
ki do kawy, tostery, wagi kuchenne, 
łazienkowe, niewielkie ekspresy do 

kawy, zabawki elektryczne,  sprzęt 
muzyczny i sportowy, odkurzacze, 
przewody elektroniczne, podzespoły 
komputerowe, czajniki, miksery, ma-
szynki do mielenia, ubijania, zużyte 
baterie i akumulatory używane w te-
lefonach, elektronarzędziach, zabaw-
kach, pilotach, zegarkach.

Firma ASEKOL świadczy również 
usługi w zakresie odbioru dużego 
sprzętu AGD (lodówki, pralki, tele-
wizory, zmywarki).

Bezpłatny odbiór
można zgłaszać:
- telefonicznie – nr 888 092 093
 lub poprzez stronę internetową:

www.elektrosegregacja.pl
Firma deklaruje odbiór sprzętu w ter-

minie do 7 dni od daty zgłoszenia.

Elektrośmieci
Spółdzielnia zawarła umowę z firmą ASEKOL na eksploatację po-

jemników na zużyty mały sprzęt elektryczny i elektroniczny 
oraz baterie.

Pojemnik na zużyty sprzęt AGDPojemnik na zużyty sprzęt AGD

Nikiszowiec kontener Nikiszowiec kontener 
na odpady segregowanena odpady segregowane

Miejsca pod ochroną
Powszechnie występujący brak wystarczającej ilości miejsc parkingowych powodujący, że z miejsc 

przeznaczonych dla zamieszkalych w danej nieruchomości korzystają osoby postronne wymu-
sza na zarządcach nieruchomości wdrażanie różnych rozwiązań w celu zapewnienia miejsc parkingo-
wych dla mieszkańców.

HGSM oprócz stosowanych już szlabanów i identyfika-
torów wydawanych przez Administracje Budynków 
wprowadziła usługę ochrony miejsc parkingowych ofe-
rowaną przez firmę Grupa PRP Spółka z o.o.

Teren objęty usługą jest odpowiednio oznakowany, 
a uprawnieni mieszkańcy otrzymują identyfikatory 
do zawieszenia na lusterku wstecznym samochodu.

Pracownicy firmy kontrolują uprawienia parkujących 
i na pojazdy nie posiadające identyfikatorów nakładają 
opłaty parkingowe, a w przypadku jej nieuiszczenia 
w określonym w Protokole nałożenia opłaty parkingo-
wej czasie, kierują sprawę na drogę sądową.

W regulaminie parkingu uwzględniono osoby odwiedza-
jące mieszkańców oraz sytuacje, gdy uprawniony mieszka-
niec zapomniał umieścić identyfikator w pojeździe.

Szczegółowe zapisy regulaminów różnią się w po-
szczególnych lokalizacjach i są dostosowywane do po-
trzeb konkretnej nieruchomości. Usługa jest aktualnie 
świadczona na terenie Osiedla Ducha, dla ulic Bar-
bary/Mikołowskiej oraz Przedwiośnie.

Przewidujemy objęcie ochroną miejsc parkingowych 
kolejnych nieruchomości, w których takie działanie jest 
uzasadnione i zyska aprobatę mieszkańców.

Nowe pojemnikiNowe pojemniki

Prowadzone działania wiążą się 
często ze zmianą lokalizacji śmietni-
ków, co ma na celu także polepszenie 
komfortu mieszkańców, a pozyski-
wane przy okazji w ten sposób dodat-
kowe powierzchnie przeznaczane są 
na inne potrzeby zamieszkałych.

W minionym okresie wykonano 
nowe pojemniki m.in. przy ulicach:

- Anioła,
- Błękitnej,

- Piotra Niedurnego,
- gen. Henryka Le Ronda,
- Ciesielskiej,
- Wiosny Ludów,
- Roździeńskiej.
Dla Osiedla Nikiszowiec zostały 

zakupione ze środków MPGK, dzięki 
współpracy z tą firmą, nowe konte-
nery na odpady segregowane, które 
zastąpiły nieestetyczne i zajmujące 
więcej miejsca dotychczasowe po-
jemniki.
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W dalszym ciągu wydawana jest 
gazetka „Nasze Osiedle”, w której 
publikowane są najważniejsze kwe-
stie dotyczące problemów Spół-
dzielni i jej mieszkańców. Członko-
wie informowani są o posiedze-

niach organów Spółdzielni, podję-
tych uchwałach, bieżącej działalno-
ści, w tym także Klubu Osiedlowego 
„Siódemka”.

W minionym roku, podobnie jak 
w latach ubiegłych, HGSM prowa-
dziła działalność w ramach Klubu 
Osiedlowego „Siódemka” Filia 
w Szopienicach ul. Roździeńska 
24/3. Ze względu na pandemię ko-

ronawirusa podobnie jak w ubie-
głym roku nie wszystkie założenia 
programowe zostały przeprowadzo-
ne lub odbywały się w ograniczo-
nym wymiarze. Nie mniej w okresie 
sprawozdawczym zrealizowano:

- Warsztaty muzyczne (styczeń/luty).
- Konkurs plastyczny „Wiosna w ko-

lorach”, „Pisanka z koronawireu-
sem” – On line (marzec/kwiecień).

- Piknik na „Padoku” – maj.
- Animacje podwórkowe, Dzień 

Dziecka – czerwiec.
- Animacje podwórkowe, Festiwal 

kolorów – lipiec.
- Lato w mieście – sierpień.

- Konkurs plastyczny „Jesień” 
 – wrzesień.

- Dzień Seniora, Hallowen – paź-
dziernik.

- Konkurs na ozdobę choinkową  
– listopad.

- Mikołajki – grudzień.
Ponadto, odbywały się zajęcia re-

kreacyjno sportowe na wolnym po-
wietrzu między innymi zbijak, tenis 
stołowy, badminton oraz gry planszo-
we takie jak warcaby czy chińczyk.

W okresie sprawozdawczym z za-
jęć organizowanych w Klubie „Sió-
demka” korzystało od 5 do 25 osób.

HGSM w minionym roku była 
współorganizatorem trzech inicja-
tyw lokalnych, które odbyły się 
w klubie osiedlowym z inicjatywy 
mieszkańców.

HGSM ma nadzieję, że w latach ko-
lejnych działalność społeczno-kultu-
ralno-oświatowa powróci do stanu 
sprzed pandemii i będzie cieszyć się 
dużo większą frekwencją jak w roku 
sprawozdawczym?

Wszystkich zainteresowanych za-
jęciami organizowanymi przez „Sió-
demkę” zachęcamy do bieżącego 
śledzenia informacji na tablicach 
ogłoszeń, w internecie.

lycz
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Działo się, działoDziało się, działo
RokRok 2021 był kolejnym rokiem, w którym Spółdzielnia, w ramach statutowej działalności 

prowadziła działalność społeczną, kulturalną i oświatową w celu zaspokojenia potrzeb 
swoich członków, jak również dla instytucji prowadzących działalność charytatywną lub non-pro-
fit. Działalność ta przebiegała pod dyktando COVID-19 i stąd wszelkie klubowe przedsięwzięcia były 
oznajmiane na tablicach ogłoszeń, afiszach, w internecie.

Działo się, działoDziało się, działo


