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Zarząd przedstawia w niniejszym Biuletynie:
1. Informację o terminach i porządku obrad Zebrań Grup Członkowskich.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2014 rok.
3. Opinię Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014r.
4. Sprawozdanie z realizacji wniosków przyjętych przez Zebrania Grup Członkowskich oraz Zebranie Przedstawicieli w 2014 roku.
5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2014 rok.
6. Projekt „Kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej, oświatowej i kulturalnej Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.
Paderewskiego w Katowicach na rok 2015 i lata następne”.

INFORMACJA O TERMINACH I PORZĄDKU OBRAD ZEBRAŃ GRUP
CZŁONKOWSKICH
Zarząd zaprasza wszystkich członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach na zwołane
zgodnie z § 138 ust. 1 Statutu Spółdzielni Zebrania Grup Członkowskich wg poniższego terminarza:
11.05.2015r. – Zebranie Grupy Członkowskiej ul. Sikorskiego
12.05.2015r. – Zebranie Grupy Członkowskiej ul. Granicznej
13.05.2015r. – Zebranie Grupy Członkowskiej ul. Sowińskiego
14.05.2015r. – Zebranie Grupy Członkowskiej ul. Paderewskiego
Zebrania te odbędą się o godz. 1730 w sali konferencyjnej siedziby Spółdzielni przy ul. Paderewskiego 65.
Proponowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Otwarcie Zebrania Grupy Członkowskiej.
Wybór Prezydium Zebrania.
Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
Wybór Komisji:
4.1. Skrutacyjnej,
4.2. Wyborczej,
4.3. Wniosków.
Rozpatrzenie Sprawozdań Zarządu:
5.1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2014 rok,
5.2. Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014 rok.
Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2014 rok.
Wybór Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli nowej kadencji.
Rozpatrzenie spraw będących przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli i zgłaszanie wniosków
w tych sprawach, tj.:
8.1. sprawy podziału zysku z pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni za 2014 rok,
8.2. informacji nt. realizacji wniosku z przeprowadzonej w 2013 roku lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata
2010÷2012,
8.3. sprawy udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za okres 2014 roku,
8.4. projektu „Kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej, oświatowej i kulturalnej Spółdzielni
Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach na rok 2015 i lata następne”.
Przedstawienie informacji nt. realizacji wniosków przyjętych przez Zebranie Grupy Członkowskiej w maju 2014
roku.
Dyskusja i wolne wnioski.
Sprawozdanie Komisji Wniosków.
Zamknięcie obrad.
Informujemy, że każdy członek Spółdzielni może zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad
Zebrania Grupy Członkowskiej w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 107, I piętro).
Zarząd przypomina przy tym, że Członek Spółdzielni może brać udział w Zebraniu tylko jednej Grupy
Członkowskiej i osobiście. Prosimy zatem pamiętać o zabraniu ze sobą na Zebranie dowodu tożsamości.
Zarząd Spółdzielni

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2014 ROK.
I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁDZIELNI
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I.J. Paderewskiego z siedzibą w Katowicach przy ul. Paderewskiego 65 powstała
5 kwietnia 1991r. w wyniku podziału Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Spółdzielnia jest zarejestrowana
w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000188727, posiada numer Regon 271017559 i numer
NIP 634-019-65-48.
W Spółdzielni według stanu na dzień 31.12.2014r. zarejestrowanych było 3 180 członków, w tym 112 członków
współmałżonków i 8 osób prawnych.
W roku sprawozdawczym:
 Zarząd:
- skreślił 259 członków,
- przyjął 21 osób w poczet członków;
 Rada Nadzorcza:
- wykreśliła 89 członków,
- uchyliła 1 uchwałę o wykreśleniu i 4 uchwały o wykluczeniu z rejestru członków Spółdzielni.
Wg ewidencji na dzień 31.12.2014r. w zasobach Spółdzielni zamieszkiwało 7 426 osób.
Według stanu na dzień 31.12.2014r. Spółdzielnia zarządzała:
1) 4143 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 201 401,73 m2, z czego:
- 2823
– spółdzielcze własnościowe prawa o powierzchni:
138 484,82 m2,
- 1234
– odrębnych własności lokali o powierzchni:
59 213,53 m2,
36
– spółdzielczych lokatorskich praw o powierzchni:
1 581,24 m2,
34
– umowy najmu o powierzchni:
1 444,21 m2,
16
– bez tytułu prawnego o powierzchni:
677,93 m2,
2) 238 lokalami użytkowymi o łącznej powierzchni 12 892,78 m2, z czego:
8
– spółdzielczych własnościowych praw o powierzchni:
971,47 m2;
3
– odrębne własności lokali o powierzchni:
741,96 m2;
200
– umów najmu o powierzchni:
8 466,11 m2;
7
– lokali własnych o powierzchni:
2 202,36 m2;
20
– pustostanów o powierzchni:
537,41 m2;
2
3) 96 garażami o łącznej powierzchni 1 634,45 m , z czego:
80
– spółdzielczych własnościowych praw o powierzchni:
1 357,82 m2,
16
– odrębna własność lokali o powierzchni:
276,63 m2.
W 2014 roku zawarto 18 umów o ustanowienie i przeniesienie praw w odrębną własność lokali, w tym:
1
– w wyniku realizacji wniosków o przeniesienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
w odrębną własność,
15
– w wyniku realizacji wniosków o przeniesienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
w odrębną własność,
2
– w wyniku przetargów na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego
(mieszkania lokatorskie odzyskane).
W roku 2014 zawarto 3 umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego z tytułu
nabycia praw po byłym członku.

II. INFORMACJA O PRACY ZARZĄDU
Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze oraz postanowień Statutu Zarząd Spółdzielni
w 2014 roku prowadził swoją działalność w następującym składzie osobowym:
1) Prezes Zarządu
- mgr inż. Elżbieta Zadróż
2) Z-ca Prezesa ds. Technicznych
- mgr inż. Lidia Grodowska
3) Z-ca Prezesa ds. Organizacyjno-Pracowniczych
- mgr Janusz Zdziebło
W ramach swoich kompetencji w 2014 roku Zarząd obradował na 46 protokołowanych posiedzeniach, na których
rozpatrywano i podejmowano decyzje w sprawach:
- członkowsko – lokalowych,
- związanych z wynajmem lokali użytkowych,
- problematyki zadłużeń z tyt. opłat za lokale mieszkalne i użytkowe,
- finansowo – księgowych,
- pracowniczo – kadrowych,
- działalności społeczno – kulturalnej,
- zwołania Zebrań Grup Członkowskich i Zebrania Przedstawicieli,
- wniesionych skarg i wniosków,
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- bieżącej działalności.
Zarząd na bieżąco analizował i oceniał wyniki ekonomiczno-finansowe Spółdzielni oraz realizację planu gospodarczo
– finansowego, w tym planu remontów.
W roku 2014 Zarząd podjął 71 uchwał, którymi decydował m.in. w sprawach takich, jak:
o przyjęcia w poczet członków Spółdzielni, podejmując w tej sprawie 14 uchwał;
o skreślenia z rejestru członków (członków zmarłych), podejmując w tej sprawie 30 uchwał;
o zamówienia na wykonanie robót konserwacyjno – remontowych:
 w trybie przetargu nieograniczonego - podjęto 7 uchwał w tym zakresie:
 na termomodernizację – ocieplenie ścian zewnętrznych z remontem loggii i kolorystyką elewacji –
budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Sowińskiego 7 i Sowińskiego 9÷11;
 na wymianę elektrycznych wewnętrznych linii zasilających w budynkach przy ul. Sowińskiego 15, 17,
19, i przy ul. Sikorskiego 44 (2 uchwały);
 na przeprowadzenie okresowej kontroli instalacji gazowej oraz przewodów spalinowych
i wentylacyjnych wraz z usunięciem zanieczyszczeń z kanałów i przykanalików spalinowych
i wentylacyjnych w zasobach Spółdzielni
 na remont posadzek i ścian holi na parterze, holi windowych oraz korytarzy lokatorskich w budynkach
przy ul. Sikorskiego 32÷36 (2 uchwały);
 na wymianę elektrycznych wewnętrznych linii zasilających w budynkach przy ul. Sowińskiego 21, 29,
37, 41;
 w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji – podjęto 9 uchwał w tym zakresie:
 na roboty ogólnobudowlane w zasobach Spółdzielni w roku 2014;
 na utrzymanie terenów zieleni w zasobach Spółdzielni w 2014 roku;
 na naprawy i bieżącą konserwację dachów i elewacji budynków należących do zasobów Spółdzielni;
 na przygotowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego obejmującego budynek przy ul. Granicznej
49÷49B;
 na remont oraz naprawę chodników, dróg osiedlowych, parkingów w zasobach Spółdzielni;
 na remont balkonów w budynkach mieszkalnych w 2014 roku;
 na wykonanie wymiany instalacji domofonowych z szeregowych na równoległe w budynkach przy
ul. Sikorskiego 44, Granicznej 53÷53C;
 na naprawy bieżące instalacji elektrycznych w zasobach Spółdzielni;
 na utrzymanie zimowe ulic, ciągów pieszo-jezdnych, zatok parkingowych i wybranych chodników
w zasobach Spółdzielni w sezonie 2014/2015.
W maju 2014 roku Zarząd zwołał Zebrania Grup Członkowskich, natomiast w czerwcu – Zebranie Przedstawicieli
podejmując 2 uchwały w tym zakresie.
Pozostałe uchwały dotyczyły spraw organizacyjnych i wynikających z bieżącej działalności Spółdzielni.
W każdą środę członkowie Zarządu przyjmowali członków Spółdzielni, mieszkańców i najemców lokali użytkowych.
Podczas tych spotkań Zarząd udzielał wyjaśnień i informacji, pomagał w rozwiązaniu problemów, których tematyka
dotyczyła w głównej mierze zaległości w opłatach za lokale, kwestii naliczania odsetek od nieterminowo wnoszonych
do Spółdzielni opłat, spraw technicznych związanych z remontami mieszkań, rozliczeń kosztów centralnego
ogrzewania, ogólnej estetyki osiedla, konfliktów międzysąsiedzkich, najmu lokali użytkowych, itp. W 2014 roku
członkowie Zarządu przyjęli łącznie 50 osób.
Ponadto Zarząd na bieżąco uczestniczył w posiedzeniach Rady Nadzorczej i jej Komisji Problemowych.
Działalność Spółdzielni w roku sprawozdawczym prowadzona była zgodnie z uchwałami organów samorządowych
Spółdzielni i koncentrowała się na zadaniach określonych w rocznym planie gospodarczo – finansowym uchwalonym
przez Radę Nadzorczą. Zadania w nim zawarte uwzględniały kierunki rozwoju Spółdzielni przyjęte przez Zebranie
Przedstawicieli w dniu 28.05.2008r. Kontynuowane zatem były prace zmierzające do poprawy stanu technicznego
budynków, estetyki i bezpieczeństwa zamieszkiwania, tj. m.in: termomodernizacja budynków, wymiana instalacji
domofonowych z szeregowych na równoległe, wymiana wewnętrznych linii zasilających (wlz), remont balkonów,
naprawy instalacji, dachów, usuwanie bieżących usterek i awarii, wykonywanie wymaganych przepisami prawa
budowlanego przeglądów, czyszczenie przewodów spalinowo – wentylacyjnych, itp.
W miesiącu wrześniu 2014 r. została zakończona inwestycja pn. Strefa Aktywnego Wypoczynku przy ul. Sowińskiego
5A w Katowicach (na obszarze tzw. Centralnego Placu Zabaw). Inwestycja ta została zrealizowana na podstawie
umowy współpracy zawartej pomiędzy Miastem Katowice (Zakładem Zieleni Miejskiej w Katowicach), a naszą
Spółdzielnią w ramach działań: „Miasto Ogrodów – Strefy Aktywnego Wypoczynku”. W jej skład wszedł plac zabaw dla
dzieci wraz z częścią integracyjną (urządzenia zabawowe i sprawnościowe) oraz część sportowa przeznaczona dla
młodzieży i dorosłych (siłownia zewnętrzna oraz boisko do gry w koszykówkę uliczną), a także elementy małej
architektury i zieleni. Wartość przekazanego obiektu wyniosła ponad 400 tys. zł brutto. Spółdzielnia miała również
swój wkład w inwestycję w postaci przygotowania terenu i zakupu części urządzeń małej architektury. Przejęcie
obiektu do administrowania przez Spółdzielnię nastąpiło na okres 10 lat z możliwością jego przedłużenia.
Kontynuowano realizację wypłaty refundacji kosztów pierwszej wymiany stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych –
ogółem w zasobach Spółdzielni zrefundowano 92,07% stolarki okiennej, z czego 0,22% w roku 2014.
Realizowano działania mające na celu utrzymanie dobrej sytuacji finansowej i wskaźników ekonomicznych Spółdzielni
oraz usprawnienie komunikacji na linii członek – Spółdzielnia.
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Wyniki działalności Spółdzielni w roku 2014 zawarte są w dalszej części sprawozdania oraz w sprawozdaniu
finansowym.
Szkolenia pracowników
W okresie sprawozdawczym pracownicy uczestniczyli w 32 szkoleniach i seminariach specjalistycznych dla:
- służb księgowych,
- służb technicznych,
- obsługi ZUS i podatków,
- obsługi członkowsko – mieszkaniowej,
- obsługi samorządowo – organizacyjnej,
- obsługi nieruchomości,
- kierujących i zarządzających.
W obowiązkowych szkoleniach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
uczestniczyło 8 pracowników.
W kursie w zakresie uprawnień grzewczych i gazowych uczestniczyło 5 pracowników.
W roku 2014 średnie zatrudnienie w Spółdzielni wynosiło 54,58 etatu. Średnie wynagrodzenie pracowników w 2014
roku wyniosło:
 4 410,28 zł brutto – z płacami Zarządu
 4.154,43 zł brutto – bez płac Zarządu.

III. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO - KULTURALNA
Spółdzielnia prowadzi działalność społeczno – kulturalną i oświatową w oparciu o Klub „Rezonans” przy
ul. Sowińskiego 5a w Katowicach.
Działalność Klubu „Rezonans” ma na celu integrację spółdzielców poprzez aktywny udział w imprezach, festynach
osiedlowych, piknikach, wydarzeniach kulturalno-oświatowych oraz w prowadzonych na terenie Klubu sekcjach,
zajęciach rekreacyjnych i sportowych. Szeroka oferta programowa skierowana jest do mieszkańców osiedla we
wszystkich grupach wiekowych.
Działalność społeczno-kulturalna w roku 2014 prowadzona była w czterech podstawowych kierunkach.
1)

Kulturalno-oświatowa
W ramach działalności kulturalno-oświatowej prowadzone były:
 sekcja plastyczna dla dzieci i młodzieży - w trakcie zajęć uczestnicy poznawali tajniki profesjonalnego malarstwa
i grafiki, rzeźby w glinie, malowania na szkle oraz tworzyli inne prace z zastosowaniem ciekawych technik,
 warsztaty malarskie dla dorosłych,
 sekcja modelarska - zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych pasjonatów modelarstwa. W pracowni pod
okiem instruktora powstawały min.: modele RC (sterowane radiem) redukcyjne plastikowe, modele lotnicze,
szkutnicze, samochody. Modelarze zajmowali się również elektroniką i robotyką oraz uczestniczyli
w konkursach modelarskich organizowanych przez inne placówki.
W ramach działalności kulturalno-oświatowej zorganizowano następujące imprezy i spotkania:
 na przełomie kwietnia i maja zorganizowany został konkurs plastyczny adresowany do dzieci w wieku 5-12 lat pt.
„Świat sportu. Rywalizacja, porażki i sukcesy”,
 w listopadzie w dniach 21-22 w siedzibie Spółdzielni odbył się XI Konkurs Plastikowych Modeli Redukcyjnych
o Puchar Przewodniczącego Rady Nadzorczej, połączony z wystawą modeli oraz wystawą fotografii lotniczej
znanego w świecie fotografika,
 z cyklu „Rodzinne śpiewanie” mieszkańcy spotkali się w styczniu podczas wspólnego kolędowania
połączonego z kolędowym konkursem,
 w miesiącu grudniu miały miejsce dwie imprezy „Mikołajkowe”, pierwsza dla 70 dzieci z rodzin ubogich,
natomiast kolejna dla 40 dzieci w wieku od 2 do 8 lat,
 w każdy ostatni poniedziałek kontynuowane były spotkania z cyklu „Projekt szafa”.

2)

Na rzecz ludzi starszych, samotnych i niepełnosprawnych
Przygotowując program spotkań i imprez pamiętaliśmy o naszych starszych i samotnych mieszkańcach
organizując:
 w miesiącu maju XII Piknik Osób Niepełnosprawnych w Siewierzu - Warężynie w Ośrodku Wypoczynkowym
„Zajazd Leśny”. Uczestnicy Pikniku wzięli udział w grach i zabawach, zajęciach rekreacyjnych, dogoterapii,
 tradycyjnie już w listopadzie przygotowany został w Klubie „Wieczór Andrzejkowy”,
 w grudniu po raz kolejny odbyła się Wigilia dla osób samotnych z udziałem zaproszonych gości,
 każdorazowo w okresie świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocnych przy współpracy z Zespołem Charytatywnym
działającym przy Parafii WNMP, realizowano program pomocy dla osób potrzebujących organizując zbiórkę
żywności i środków czystości,
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 w ramach Współpracy z Kołem nr 2 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w roku 2014
zorganizowano wspólnie następujące imprezy: 14 lutego spotkanie karnawałowe dla seniorów, 7 marca
imprezę z okazji „Dnia Kobiet”, 11 kwietnia odbyło się „Spotkanie Wielkanocne”, 25 października „Dzień
Seniora”. Ponadto w każdy poniedziałek prowadzone były dla emerytów i seniorów zajęcia komputerowe.
W połowie roku ruszyły spotkania dla pasjonatów fotografii.
3) Sportowo-rekreacyjna
W 2014 roku z myślą o naszych mieszkańcach w ramach działalności sportowo-rekreacyjnej przygotowaliśmy następujące
imprezy plenerowe i wycieczki:
 w m-cu czerwcu, nasza Spółdzielnia zorganizowała wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 12 XI Festyn
Rodzinny z okazji „Dnia dziecka” przebiegający pod hasłem „W 80 minut dookoła świata”. Program obejmował
występy na scenie dzieci oraz zaproszonych gości, pokazy modelarskie, prezentację dzikiego ptactwa,
zabawy dla dzieci,
 we wrześniu mieszkańcy naszego osiedla wybrali się szlakami Jury Krakowsko-Częstochowskiej na XXXIII
Regionalny Złaz Rodzinny Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych z metą w Podlesicach na terenie ośrodka
„Gościniec Jurajski”,
 w ostatnią sobotę września nakłanialiśmy mieszkańców do czynnego spędzenia czasu wolnego organizując
po raz kolejny na terenach sportowych Szkoły Podstawowej nr 12 dzień sportu pod nazwą „Paderewski na
sportowo”. Uczestnicy wzięli udział w rozgrywkach piłki nożnej, siatkówki, brydża sportowego, tenisa
stołowego i innych konkurencjach,
 w każdą środę kontynuowane były spotkania miłośników brydża sportowego.
4)

Opiekuńczo-wychowawcza
W ramach działalności opiekuńczo – wychowawczej w Klubie „Rezonans” zorganizowane zostały półkolonie
zimowe oraz letnie dla dzieci w wieku szkolnym od 6-13 lat.
W półkoloniach zimowych w terminach od 20–24.01.14r. oraz 27–31.01.14r. uczestniczyło 47 dzieci, natomiast
w trakcie półkolonii letnich zorganizowanych w terminach od 30.06-04.07.14 i 07-11.07.2014r. uczestniczyło 46
dzieci. Program półkolonii obejmował min: zajęcia w Domu Oświaty, wyjścia do Kina „Rialto”, zajęcia teatralne
w Klubie ”Rezonans”, warsztaty w Muzeum Śląskim, zajęcia klubowe i sportowe, konkursy i zabawy. Podczas
każdego z turnusów zorganizowana została wycieczka autokarowa. Dzieci korzystały z obiadów w szkolnej
stołówce Szkoły Podstawowej nr 12 oraz Gimnazjum nr 4.
W celu uatrakcyjnienia podstawowej oferty programowej w Klubie „Rezonans” prowadzony jest wynajem sal
i pomieszczeń klubowych niezależnym podmiotom gospodarczym na podstawie umów najmu. W ramach umów
najemcy prowadzili następujące zajęcia: kurs języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym
i dla dorosłych, nauka gry na instrumentach dla dzieci, ponadto sekcje sportowe: aerobic/zumba, callanetics,
gimnastyka zdrowotna dla seniorów, pilates, joga, zajęcia taneczno-ruchowe dla dzieci, balet dla dzieci, zajęcia
taneczne dla dorosłych.
W roku 2014 w ramach współpracy z XII Szczepem Harcerskim ManowcE, którego zbiórki odbywają się
w Harcerskim Klubie Komandos na ul. Granicznej 53b harcerze brali czynny udział pomagając w przygotowaniu
następujących imprez:
- Festyn Rodzinny z okazji „Dnia Dziecka”,
- Dzień sportu „Paderewski na sportowo”,
- Wigilia dla Samotnych,
- Półkolonie letnie i zimowe.

IV. DZIAŁALNOŚĆ BIURA OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI
Spółdzielcze Biuro Obrotu Nieruchomościami świadczy usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na rynku
wtórnym i pierwotnym. Obszarem działania Biura są Katowice oraz miasta ościenne. Transakcje realizowane są przez Biuro
samodzielnie bądź we współpracy z innymi agencjami działającymi na rynku nieruchomości. Zakres świadczonych usług
obejmuje transakcje: sprzedaży, zamiany oraz wynajmu nieruchomości. W roku sprawozdawczym zawarto 180 umów na
wykonanie usług pośrednictwa, w tym 109 dot. sprzedaży lub kupna nieruchomości, 9 dot. zamiany, a 62 najmu i wynajmu
nieruchomości.
Zrealizowane w 2014r. transakcje na rynku wtórnym dotyczyły sprzedaży i zamiany praw do lokali
mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych oraz wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych.
Działania na rynku pierwotnym w 2014r. dotyczyły wynajmu własnych, czyli stanowiących zasób Spółdzielni
lokali mieszkalnych i użytkowych. Najemcy tych lokali wyłaniani byli w drodze przeprowadzanych przez Biuro
przetargów, w formie ustnych licytacji stawek czynszu najmu lub w wyniku indywidualnie prowadzonych negocjacji.
W 2014r. wynajęto za pośrednictwem Biura, uzyskując korzystne warunki najmu jedno duże mieszkanie
i szesnaście lokali użytkowych stanowiących zasób Spółdzielni.
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Również w ramach działań na rynku pierwotnym Biuro zorganizowało i przeprowadziło trzy przetargi na uzyskanie
prawa pierwszeństwa do zawarcia umów ustanawiających i przenoszących odrębną własność lokali mieszkalnych.
Wynik działalności Biura za rok 2014 zamknął się nadwyżką przychodów nad kosztami w wysokości 13629 złotych,
mimo dalszego wzrostu konkurencji spotęgowanego deregulacją zawodu pośrednika, co skutkuje między innymi obniżaniem
cen na świadczone usługi.

V. DZIAŁALNOŚĆ REMONTOWA
W okresie sprawozdawczym ogółem przychody na fundusz remontowy wyniosły 7 968 233 zł. W tym uzyskana premia
termomodrnizacyjna w wysokości 58 195 zł.
Na roboty remontowe wydatkowano 4 962 055 zł. Dodatkowo z funduszu remontowego wydatkowano 2 233 904 zł na
spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.
W sumie wydatkowano z funduszu remontowego kwotę 7 195 959 zł.
W poniższej tabeli przedstawiamy realizację planu remontów za 2014 rok.

Zakres robót

Kwota ogółem

Lp

(zł)

Wykonanie za
2014 rok

%
wykonania

Remont instalacji elektrycznej
- naprawy bieżące
1

2
3

- wymiana linii wlz (4 klatki Sowińskiego 15, 17, 19,
Sikorskiego 44)
- wykonanie projektów Sowińskiego 29, 37, 41
Wymiana instalacji domofonowych (instalacja
"równoległa")ul. Graniczna 53, 53A, 53B, 53C oraz ul.
Sikorskiego 44
Wymiana i refundacja stolarki okiennej w mieszkaniach

5

Remont kominów (montaż nasad, naprawa tynków,
ocieplenie)
Zalecenia kominiarskie

6

Remont i naprawy balkonów

7

Naprawy i bieżąca konserwacja dachów

4

8
9
10

Naprawy i bieżąca konserwacja dróg, wykonanie
odwodnień, utwardzenie pod miejsca parkingowe
Rozbiórka amfiteatru ul. Sowińskiego
Awaryjne naprawy C.O.

752 500 zł

861 211 zł

114%

52 000 zł

60 480 zł

116%

50 000 zł

27 535 zł

55%

70 000 zł

- zł

0%

50 000 zł

20 345 zł

41%

240 000 zł

266 731 zł

111%

50 000 zł

28 538 zł

57%

280 000 zł

284 306 zł

102%

25 000 zł

24 094 zł

96%

80 000 zł

87 498 zł

109%

370 000 zł

425 475 zł

115%

200 000 zł

26 937 zł

13%

2 900 000 zł

2 640 902 zł

91%

150 000 zł

76 998 zł

51%

Naprawy bieżące (nieprzewidywalne, w związku z
awariami) m.in.:
-remonty ścian maszynowni
-naprawa naświetli
- tynki i posadzki itp.
- materiały do remontów + robocizna własna
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- montaż stop ptaków
- wymiana żarówek na energooszczędne
- wymiana płyt elewacyjnych
- uszczelnienie ins. gazowej
- przegląd nasad kominowych i klap oddymiających
- ekspertyzy, analizy proj. itp.

12

13

14

Malowanie klatek schodowych i korytarzy lokatorskich z
uzupełnieniem brakujących płytek podłogowych w trzech
klatkach budynku przy ul. Sikorskiego 32÷36 + projekt.
Termomodernizacja budynku przy ul. Sowińskiego 9-11
- całość
Audyt i dokumentacja techniczna na wymianę ocieplenia
z usunięciem wyrobów zawierających azbest wraz z
termomodernizacją dla budynku przy ul. Granicznej 4949B
6

15

Wymiana wodomierzy

16

Spłata kredytu (PKO + WFOŚ)

RAZEM

107 000 zł

131 006 zł

122%

2 500 000 zł

2 233 904 zł

89%

7 876 500 zł

7 195 959 zł

91%

Wydatki poniesione na realizację prac remontowych w 2014 roku w poszczególnych nieruchomościach kształtowały
się następująco:

Prace remontowe wykonane w budynkach w roku 2014
SIKORSKIEGO 10-16

Kwota

remont dróg
remont instalacji elektr. i odgrom.
inne prace/naprawy bieżące
wymiana wodomierzy
naprawy, bież. konserwacja inst. CO
bieżąca konserw. i naprawa dachów
materiały do remontu
remont posadzek korytarzy lokatorskich
wymiana zamków w drzwiach korytarzy lokatorskich
zalecenia kominiarskie
Razem

5 079,46 zł
14 711,62 zł
1 399,72 zł
8 572,53 zł
17 935,41 zł
3 615,30 zł
442,16 zł
1 393,70 zł
53,37 zł
3 715,20 zł
56 918,47 zł

SIKORSKIEGO 18-24
remont instalacji elektr. i odgrom.
naprawa dźwigów
malowanie klatek
inne prace/naprawy bieżące
wymiana i refundacja stolarki okiennej
wymiana wodomierzy
naprawy, bież. konserwacja inst. CO
bieżąca konserw. i naprawa dachów
materiały do remontu
wymiana zamków w drzwiach korytarzy lokatorskich
zalecenia kominiarskie
naprawa balkonów
Razem

Kwota
18 609,99 zł
13 814,00 zł
6 168,45 zł
5 687,54 zł
1 730,83 zł
8 681,00 zł
526,13 zł
2 950,05 zł
453,82 zł
40,91 zł
102,60 zł
16 902,00 zł
75 667,32 zł

SIKORSKIEGO 26-30
remont dróg
inne prace/naprawy bieżące
wymiana i refundacja stolarki okiennej
wymiana wodomierzy
naprawy, bież. konserwacja inst. CO
bieżąca konserw. i naprawa dachów
materiały do remontu
remont posadzek korytarzy lokatorskich
wymiana zamków w drzwiach korytarzy lokatorskich
zalecenia kominiarskie
naprawa balkonów
Razem

Kwota
16 618,02 zł
5 177,48 zł
2 102,69 zł
5 893,20 zł
8 410,61 zł
1 304,68 zł
338,12 zł
683,53 zł
49,81 zł
513,00 zł
31 880,32 zł
72 971,46 zł
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SIKORSKIEGO 32-36
remont dróg
remont instalacji elektr. i odgrom.
naprawa dźwigów
malowanie klatek
inne prace/naprawy bieżące
wymiana wodomierzy
naprawy, bież. konserwacja inst. CO
bieżąca konserw. i naprawa dachów
materiały do remontu
wymiana zamków w drzwiach korytarzy lokatorskich
zalecenia kominiarskie
naprawa balkonów
Razem
SIKORSKIEGO 38

Kwota
43 127,18 zł
57 990,10 zł
2 315,64 zł
18 499,20 zł
36 265,86 zł
6 598,97 zł
4 490,61 zł
385,63 zł
339,42 zł
11,84 zł
653,40 zł
18 866,90 zł
189 544,75 zł
Kwota

remont dróg
naprawa dźwigów
inne prace/naprawy bieżące
wymiana wodomierzy
bieżąca konserw. i naprawa dachów
materiały do remontu
wymiana zamków w drzwiach korytarzy lokatorskich
zalecenia kominiarskie
naprawa balkonów
Razem

SIKORSKIEGO 40
naprawa dźwigów
wymiana wodomierzy
bieżąca konserw. i naprawa dachów
materiały do remontu
wymiana zamków w drzwiach korytarzy lokatorskich
zalecenia kominiarskie
Razem

SIKORSKIEGO 42

1 592,05 zł
7 472,07 zł
915,61 zł
2 840,73 zł
1 857,78 zł
120,60 zł
30,48 zł
140,40 zł
2 678,40 zł
17 648,12 zł

Kwota
1 993,42 zł
2 840,73 zł
128,54 zł
120,39 zł
38,07 zł
137,60 zł
5 258,75 zł

Kwota

naprawa dźwigów
inne prace/naprawy bieżące
wymiana i refundacja stolarki okiennej
wymiana wodomierzy
bieżąca konserw. i naprawa dachów
materiały do remontu
remont posadzek korytarzy lokatorskich
wymiana zamków w drzwiach korytarzy lokatorskich
zalecenia kominiarskie
naprawa balkonów
Razem
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1 281,00 zł
718,00 zł
1 355,11 zł
2 646,64 zł
1 710,93 zł
119,83 zł
716,10 zł
40,12 zł
243,00 zł
5 162,40 zł
13 993,13 zł

SIKORSKIEGO 44
remont dróg
inne prace/naprawy bieżące
wymiana wodomierzy
naprawy, bież. konserwacja inst. CO
bieżąca konserw. i naprawa dachów
materiały do remontu
wymiana zamków w drzwiach korytarzy lokatorskich
zalecenia kominiarskie
remont instalacji elektrycznej WLZ
wymiana instalacji domofonowych
Razem

Kwota
32 342,83 zł
23 976,08 zł
2 840,73 zł
30,75 zł
128,54 zł
120,47 zł
138,81 zł
240,20 zł
192 062,45 zł
17 280,00 zł
269 160,86 zł

GRANICZNA 49-49B
remont dróg
naprawa dźwigów
inne prace/naprawy bieżące
wymiana i refundacja stolarki okiennej
wymiana wodomierzy
naprawy, bież. konserwacja inst. CO
bieżąca konserw. i naprawa dachów
materiały do remontu
remont posadzek korytarzy lokatorskich
wymiana zamków w drzwiach korytarzy lokatorskich
zalecenia kominiarskie
termomodernizacja
Razem

Kwota

GRANICZNA 53-53C
remont dróg
naprawa dźwigów
inne prace/naprawy bieżące
Wymiana i refundacja stolarki okiennej
wymiana wodomierzy
naprawy, bież. konserwacja inst. CO
bieżąca konserw. i naprawa dachów
materiały do remontu
remont posadzek korytarzy lokatorskich
wymiana zamków w drzwiach korytarzy lokatorskich
zalecenia kominiarskie
wymiana instalacji domofonowych
naprawa balkonów
Razem

Kwota
15 600,61 zł
7 326,19 zł
3 746,73 zł
922,09 zł
11 418,49 zł
50,00 zł
514,18 zł
459,28 zł
5 654,92 zł
81,25 zł
248,20 zł
34 560,00 zł
37 724,40 zł
118 306,34 zł

GRANICZNA 57-57C
remont dróg
inne prace/naprawy bieżące
wymiana i refundacja stolarki okiennej
wymiana wodomierzy
naprawy, bież. konserwacja inst. CO
bieżąca konserw. i naprawa dachów
materiały do remontu
remont posadzek korytarzy lokatorskich
wymiana zamków w drzwiach korytarzy lokatorskich
zalecenia kominiarskie
Razem
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6 407,76 zł
9 103,75 zł
156,35 zł
6 514,39 zł
8 081,09 zł
100,00 zł
385,63 zł
311,12 zł
801,52 zł
35,83 zł
280,80 zł
77 080,00 zł
109 258,24 zł

Kwota
32 928,20 zł
20 191,76 zł
1 623,74 zł
11 345,29 zł
57,75 zł
514,18 zł
454,91 zł
2 046,15 zł
40,74 zł
459,00 zł
69 661,72 zł

GRANICZNA 61-61B
remont dróg
naprawa dźwigów
inne prace/naprawy bieżące
wymiana i refundacja stolarki okiennej
wymiana wodomierzy
naprawy, bież. konserwacja inst. CO
bieżąca konserw. i naprawa dachów
materiały do remontu
wymiana zamków w drzwiach korytarzy lokatorskich
zalecenia kominiarskie
naprawa balkonów
Razem

Kwota

SOWIŃSKIEGO 1-3
remont dróg
naprawa dźwigów
inne prace/naprawy bieżące
wymiana wodomierzy
bieżąca konserw. i naprawa dachów
materiały do remontu
projekty i ekspertyzy techniczne
remont posadzek korytarzy lokatorskich
wymiana zamków w drzwiach korytarzy lokatorskich
zalecenia kominiarskie
termomodernizacja
Razem

Kwota
13 194,90 zł
7 832,18 zł
369,00 zł
5 363,87 zł
257,09 zł
217,91 zł
7 749,00 zł
1 105,36 zł
45,89 zł
205,20 zł
- zł
36 340,40 zł

SOWIŃSKIEGO 7
malowanie klatek
inne prace/naprawy bieżące
wymiana wodomierzy
naprawy, bież. konserwacja inst. CO
bieżąca konserw. i naprawa dachów
materiały do remontu
remont posadzek korytarzy lokatorskich
zalecenia kominiarskie
Razem

Kwota

SOWIŃSKIEGO 9-11
remont dróg
naprawa dźwigów
malowanie klatek
wymiana i refundacja stolarki okiennej
wymiana wodomierzy
naprawy, bież. konserwacja inst. CO
materiały do remontu
projekty i ekspertyzy techniczne
zalecenia kominiarskie
wymiana instalacji domofonowych
termomodernizacja
Razem

Kwota

5 765,30 zł
7 934,11 zł
2 391,09 zł
4 566,64 zł
7 828,87 zł
645,91 zł
385,63 zł
314,69 zł
25,37 zł
1 463,40 zł
16 275,59 zł
47 596,60 zł

756,45 zł
159,25 zł
2 717,22 zł
3 748,21 zł
128,54 zł
111,96 zł
4 158,70 zł
4 714,20 zł
16 494,53 zł

6 771,62 zł
2 962,91 zł
1 512,90 zł
1 844,18 zł
5 381,51 zł
4 363,34 zł
208,29 zł
20 295,00 zł
1 409,40 zł
8 640,00 zł
2 640 819,97 zł
2 694 209,12 zł
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SOWIŃSKIEGO 13-15
naprawa dźwigów
inne prace/naprawy bieżące
wymiana i refundacja stolarki okiennej
wymiana wodomierzy
naprawy, bież. konserwacja inst. CO
bieżąca konserw. i naprawa dachów
materiały do remontu
remont posadzek korytarzy lokatorskich
wymiana zamków w drzwiach korytarzy lokatorskich
remont instalacji elektrycznej WLZ
naprawa balkonów
Razem

Kwota

SOWIŃSKIEGO 17-21
remont dróg
naprawa dźwigów
inne prace/naprawy bieżące
wymiana wodomierzy
naprawy, bież. konserwacja inst. CO
bieżąca konserw. i naprawa dachów
materiały do remontu
remont posadzek korytarzy lokatorskich
wymiana zamków w drzwiach korytarzy lokatorskich
zalecenia kominiarskie
remont instalacji elektrycznej WLZ
naprawa balkonów
Razem

Kwota
53 130,83 zł
5 830,42 zł
10 284,36 zł
8 151,67 zł
1 504,58 zł
385,63 zł
312,46 zł
3 863,62 zł
19,97 zł
1 607,00 zł
362 785,76 zł
3 974,40 zł
451 850,70 zł

SOWIŃSKIEGO 29-35
remont dróg
naprawa dźwigów
inne prace/naprawy bieżące
wymiana i refundacja stolarki okiennej
wymiana wodomierzy
naprawy, bież. konserwacja inst. CO
bieżąca konserw. i naprawa dachów
materiały do remontu
remont posadzek korytarzy lokatorskich
wymiana zamków w drzwiach korytarzy lokatorskich
zalecenia kominiarskie
remont instalacji elektrycznej WLZ
naprawa balkonów
Razem

Kwota
31 998,20 zł
4 089,78 zł
292,94 zł
1 062,45 zł
9 815,44 zł
30,75 zł
897,58 zł
366,95 zł
728,12 zł
11,44 zł
2 662,20 zł
7 348,67 zł
36 541,32 zł
95 845,84 zł
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4 097,21 zł
61 564,24 zł
2 906,63 zł
5 946,13 zł
2 319,61 zł
784,13 zł
231,53 zł
2 191,82 zł
27,39 zł
193 004,72 zł
13 694,40 zł
286 767,81 zł

SOWIŃSKIEGO 37-41
remont dróg
naprawa dźwigów
inne prace/naprawy bieżące
wymiana i refundacja stolarki okiennej
wymiana wodomierzy
naprawy, bież. konserwacja inst. CO
bieżąca konserw. i naprawa dachów
materiały do remontu
remont posadzek korytarzy lokatorskich
wymiana zamków w drzwiach korytarzy lokatorskich
zalecenia kominiarskie
remont instalacji elektrycznej WLZ
naprawa balkonów
Razem

Kwota
13 656,07 zł
1 281,00 zł
23 771,85 zł
2 906,63 zł
7 408,01 zł
5 577,57 zł
596,75 zł
276,02 zł
1 348,06 zł
15,03 zł
232,20 zł
14 697,34 zł
22 886,24 zł
94 652,77 zł

SOWIŃSKIEGO 43-45
remont dróg
inne prace/naprawy bieżące
wymiana wodomierzy
bieżąca konserw. i naprawa dachów
materiały do remontu
zalecenia kominiarskie
naprawa balkonów
Razem

Kwota

PADEREWSKIEGO 75-87A (PRZYSTAŃ)
inne prace/naprawy bieżące
wymiana wodomierzy
bieżąca konserw. i naprawa dachów
materiały do remontu
zalecenia kominiarskie
naprawa balkonów
Razem

Kwota
17 711,29 zł
1 640,92 zł
10 823,36 zł
175,92 zł
507,60 zł
49 905,97 zł
80 765,06 zł

3 919,55 zł
17 945,72 zł
4 993,34 zł
257,09 zł
186,23 zł
810,00 zł
10 238,41 zł
38 350,34 zł

WPŁYWY I WYDATKI FUNDUSZU REMONTOWEGO (NARASTAJĄCO) W PODZIALE NA
POSZCZEGÓLNE NIERUCHOMOŚCI ZA LATA 2002 – 2014

Nieruchomości
ul. GRANICZNA 49-49B
ul. GRANICZNA 53-53C
ul. GRANICZNA 57-57C
ul. GRANICZNA 61-61B
ul. SIKORSKIEGO 10-16
ul. SIKORSKIEGO 18-24
ul. SIKORSKIEGO 26-30
ul. SIKORSKIEGO 32-36
ul. SIKORSKIEGO 38
ul. SIKORSKIEGO 40
ul. SIKORSKIEGO 42
ul. SIKORSKIEGO 44
ul. SOWIŃSKIEGO 1-3
ul. SOWIŃSKIEGO 7
ul. SOWIŃSKIEGO 9-11

Wpływy
2 915 006,21 zł
4 281 869,93 zł
4 334 661,55 zł
2 983 014,16 zł
4 280 167,98 zł
4 191 612,18 zł
3 170 958,48 zł
3 155 043,75 zł
1 121 783,23 zł
1 125 632,21 zł
1 117 372,39 zł
1 119 243,55 zł
2 083 846,17 zł
1 038 783,07 zł
1 942 305,34 zł
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Wydatki
1 916 547,36 zł
2 764 735,27 zł
7 420 254,15 zł
1 644 000,38 zł
7 604 784,23 zł
3 247 543,25 zł
2 046 218,91 zł
1 324 110,02 zł
364 787,53 zł
381 666,41 zł
312 925,79 zł
550 446,32 zł
3 958 179,87 zł
496 422,76 zł
3 760 941,38 zł

Wynik
998 458,85 zł
1 517 134,66 zł
-3 085 592,60 zł
1 339 013,78 zł
-3 324 616,25 zł
944 068,93 zł
1 124 739,57 zł
1 830 933,73 zł
756 995,70 zł
743 965,80 zł
804 446,60 zł
568 797,23 zł
-1 874 333,70 zł
542 360,31 zł
-1 818 636,04 zł

ul. SOWIŃSKIEGO 13-15
ul. SOWIŃSKIEGO 17-21
ul. SOWIŃSKIEGO 29-35
ul. SOWIŃSKIEGO 37-41
ul. SOWIŃSKIEGO 43-45
ul. PADEREWSKIEGO 7587A
Nieruchomości Spółdzielni
Razem w zestawieniu

2 140 602,97 zł
2 885 401,10 zł
3 475 809,19 zł
2 570 771,47 zł
1 726 379,34 zł

1 564 718,04 zł
1 178 473,94 zł
3 291 931,13 zł
2 097 849,75 zł
2 101 518,86 zł

575 884,93 zł
1 706 927,16 zł
183 878,06 zł
472 921,72 zł
-375 139,52 zł

1 374 685,50 zł

1 055 351,47 zł

319 334,03 zł

3 202 139,83 zł
56 237 089,60 zł

5 289 657,66 zł
54 373 064,48 zł

-2 087 517,83 zł
1 864 025,12 zł

Spółdzielnia dysponując 12–osobową Grupą Remontowo – Konserwacyjną w 2014 roku wykonała we własnym
zakresie między innymi następujące prace:
 murarskie (1 pracownik): wymiana płytek PCV na gresowe – prace wykonano w 22 korytarzach lokatorskich i 12
holach przed windami, w których stan techniczny dotychczasowego podłoża był najgorszy, naprawa podłoża
i uzupełnienie tynków ścian loggii i balkonów, zamurówki po robotach instalacyjnych częściowe remonty
pomieszczeń gospodarczych;
 ślusarskie (2 pracowników): remont krat naświetli piwnicznych i ich uzupełnianie po kradzieżach, naprawa
i wymiana osłon dylatacji budynków, konserwacja i naprawa urządzeń placów zabaw i małej architektury, montaż
STOP-PTAKÓW na obróbkach blacharskich, naprawa drzwi wejściowych do budynków (zamków, stopek
i samozamykaczy), naprawa skrzynek odbiorczych, montaż i naprawa znaków drogowych i tablic informacyjnych,
spawanie balustrad balkonów po remoncie posadzek, mocowanie balustrad do ścian loggi, zamurówki
uszkodzonych luksferów w holach i korytarzach lokatorskich, wykonanie i montaż włazów na dach w budynkach
należących do ZDW „Przystań”;
 malarskie (1 pracownik): malowanie mieszkań i części wspólnych po awariach wodno – kanalizacyjnych, odnowa
elewacji przyziemi budynków – uzupełnianie płytek elewacyjnych, odnowa urządzeń placów zabaw, malowanie
ławek;
 ogólnobudowlane (1 pracownik): wymiana i dopasowanie skrzydeł drzwiowych drewnianych w pomieszczeniach
gospodarczych i administracyjnych budynków, wymiana zamków i wkładek w drzwiach, naprawa i regulacja
mechanizmów otwierania okien, szklenie drzwi domofonowych i do korytarzy lokatorskich, wymiana wykładzin
podłogowych w kabinach wind, naprawa i szklenie gablot ogłoszeniowych w holach na parterze budynków, drobne
naprawy chodników, wymiana zniszczonych ławek na nowe, awaryjne usuwanie połamanych gałęzi drzew;
 instalacyjne wod-kan-gaz (5 pracowników): wymiana i udrażnianie odcinków pionów i poziomów instalacji
kanalizacji sanitarnej, udrażnianie kratek ściekowych w piwnicach, pomieszczeniach gospodarczych
i mieszkaniach, usuwanie przyczyn i skutków awarii wod-kan-gaz-c.o. (2740 zleceń), naprawa i uszczelnianie
pionów deszczowych, sprawdzanie szczelności instalacji gazowej (36 zleceń), awaryjna wymiana odcinków
instalacji wod-kan-gaz-c.o., konserwacja i bieżąca obsługa instalacji c.o., czyszczenie koryt i koszy spustowych
oraz rewizji pionów rur spustowych z liści i innych nieczystości, wymiana zużytych urządzeń sanitarnych
w pomieszczeniach wc i pralniach, odczyty wodomierzy z nakładką radiową;
 elektryczne (2 pracowników): wymiana tablic licznikowych, wymiana i naprawa elementów zabezpieczeń tablic
licznikowych i przedlicznikowych, usuwanie przyczyn i skutków awarii instalacji elektrycznej, konserwacja
i naprawa urządzeń elektrycznych tablic administracyjnych, konserwacja i naprawa instalacji oświetleniowej
w budynkach, kompleksowa wymiana żarówek na energooszczędne w klatkach schodowych i korytarzach
lokatorskich, regulacja zegarów zmierzchowych, cykliczny przegląd systemów ogrzewania rynien deszczowych
w budynkach nr 10÷36 przy ul. Sikorskiego.
W roku 2014 Pracownicy Działu Remontowo – Konserwacyjnego wykonali 5 316 zleceń – w tym 288 zleceń
w ramach usług odpłatnych świadczonych na rzecz mieszkańców zasobów Spółdzielni.

VI. SPRAWY SĄDOWE I EGZEKUCYJNE ORAZ WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI
W 2014 roku w związku z powstałymi zaległościami w opłatach za lokale mieszkalne i garaże:
 wysłano drogą elektroniczną 38 informacji oraz przeprowadzono 865 rozmów telefonicznych nt. powstałych
zaległości w opłatach, skierowano 261 wezwań do zapłaty i 84 wezwania przedsądowe.
Ponadto Zarząd wysłał do 1 członka zawiadomienie o skierowaniu do Rady Nadzorczej wniosku o wykreślenie
z członkostwa w Spółdzielni w związku z uporczywym naruszaniem postanowień Statutu, tj. nie uiszczaniem opłat
za zajmowane mieszkanie.
W związku z powyższym Rada Nadzorcza rozpatrzyła 1 wniosek o wykreślenie, wskutek czego 1 członek został
wykreślony. Jednocześnie, w związku z uregulowaniem przez osoby wykreślone bądź wykluczone całości
zadłużenia względem Spółdzielni, Rada Nadzorcza, po rozpatrzeniu wniosków Zarządu, uchyliła 1 uchwałę
o wykreśleniu i 4 uchwały o wykluczeniu ich ze Spółdzielni.
Poza tym Zarząd wyraził zgodę na spłatę zaległości w ratach dla 47 osób: 43 osoby uregulowały zaległości,
pozostałe osoby spłacają zadłużenie w dalszym ciągu,
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skierowano do Sądu 98 pozwów o zapłatę, z czego 6 pozwów zostało wycofanych w związku z natychmiastową
spłatą zaległości. Spółdzielnia otrzymała 84 nakazy zapłaty. W związku z uregulowaniem zaległości zakończono
26 spraw, w 3 przypadkach Zarząd wyraził zgodę na spłatę w ratach,
aktualnie Spółdzielnia posiada 10 wyroków eksmisyjnych (9 z lokalem socjalnym, 1 – bez lokalu socjalnego),
skierowano 20 wniosków do Komornika o przeprowadzenie egzekucji w celu wyegzekwowania należności.
związku z zaleganiem z opłatami za lokale użytkowe w 2014r. wysłano do najemców:
70 wezwań do zapłaty,
3 wezwania przedsądowe,
10 oświadczeń o rozwiązaniu umowy najmu.

Ponadto skierowano do Sądu 1 pozew o zapłatę oraz 1 wniosek do Komornika o przeprowadzenie egzekucji
komorniczej.
Poza ww. działaniami przeprowadzono także 487 rozmów telefonicznych w sprawie zaległości z najemcami lokali
użytkowych.
Łącznie na przestrzeni 2014 roku obsługująca Spółdzielnię kancelaria prawna prowadziła 36 spraw sądowych i 65
postępowań egzekucyjnych.
Członkom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej Spółdzielnia pomagała w staraniach o pozyskanie pomocy
z Urzędu Miasta w postaci dodatków mieszkaniowych.
Wydano w tej sprawie 253 wnioski, z czego w 230 przypadkach dotacja została przyznana, natomiast w 23
przypadkach – decyzja była negatywna. W 2014 roku z tej formy pomocy korzystało miesięcznie średnio 119
gospodarstw domowych. Uzyskana z Urzędu Miasta kwota dofinansowań do opłat za lokale mieszkalne wyniosła 341
354,26 zł, tj. 28 446,19 zł średnio w miesiącu. Średni miesięczny dodatek mieszkaniowy na gospodarstwo domowe
wyniósł 239,04 zł.

VII. SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁDZIELNI
Roczne koszty ogółem Spółdzielni osiągnęły kwotę 27 966 140 zł i zmalały w stosunku do roku 2013 o 2,31 %.
Roczne przychody według naliczeń wraz z innymi przychodami Spółdzielni wyniosły 29 006 021 zł i zmalały
w stosunku do roku 2013 o 1,45 %.
W związku z powyższym za rok 2014 na całej działalności Spółdzielnia osiągnęła nadwyżkę przychodów nad kosztami
w wysokości 1 009 880 zł.
Nadwyżka przychodów nad kosztami z pozostałej działalności Spółdzielni wyniosła 526 125,09 zł brutto, a po pokryciu
obowiązkowych obciążeń wyniku (podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 114 880 zł) wyniosła
411 245,09 zł netto.
Wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi (GZM) to nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości
483 755,19 zł.
Struktura poniesionych przez Spółdzielnię w 2013 i 2014 roku kosztów przedstawia się następująco:

Koszty
eksploatacji lokali mieszkalnych
eksploatacji lokali użytkowych
eksploatacji garaży
centralnego ogrzewania
dostawy wody i odprowadzania ścieków
odbioru odpadów komunalnych (lok. mieszk.)
konserwacji domofonów
odpisu na fundusz remontowy
pozostałe
Biura Obrotu Nieruchomościami
działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej
działalności finansowej
Razem

2013
6 140 110 zł
1 359 877 zł
83 363 zł
6 642 348 zł
3 977 833 zł
1 122 955 zł
103 019 zł
7 379 687 zł
267 614 zł
184 257 zł
331 118 zł
430 910 zł
28 657 244 zł

2014
6 550 276 zł
1 332 018 zł
78 620 zł
5 913 936 zł
4 141 381 zł
1 255 346 zł
102 732 zł
7 380 456 zł
259 505 zł
181 039 zł
311 497 zł
489 334 zł
27 996 140 zł

W wersji graficznej struktura ta przedstawiona została na następnej stronie (str. 15).
W 2014 roku, w ramach kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży, rozliczone zostały koszty konserwacji
w kwocie 979 110,37 zł. Natomiast koszty ogólne w kwocie 3 108 644,08 zł zostały rozliczone w ramach kosztów eksploatacji
lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, dźwigów, domofonów, mienia Spółdzielni i Klubu „Rezonans”.
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Koszty spółdzielni
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dostawy wody
odbioru
centralnego
i
odpadów
ogrzewania odprowadzani komunalnych
a ścieków
(lok. mieszk.)

eksploatacji
lokali
mieszkalnych

eksploatacji
lokali
użytkowych

eksploatacji
garaży

2013

6140 110 zł

1359 877 zł

83 363 zł

6642 348 zł

3977 833 zł

2014

6550 276 zł

1332 018 zł

78 620 zł

5913 936 zł

4141 381 zł
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działalności
Biura Obrotu
społecznej,
Nieruchomośc
oświatowej i
iami
kulturalnej

konserwacji
domofonów

odpisu na
fundusz
remontowy

pozostałe

1122 955 zł

103 019 zł

7379 687 zł

267 614 zł

184 257 zł

331 118 zł

430 910 zł

1255 346 zł

102 732 zł

7380 456 zł

259 505 zł

181 039 zł

311 497 zł

489 334 zł

działalności
finansowej

Przychody Spółdzielni w 2013 i 2014 roku stanowiły:

Przychody
opłaty za lokale mieszkalne
opłaty za lokale użytkowe
opłaty za garaże
opłaty za odpady komunalne z lokali mieszk.

2013
5 791 655 zł
1 735 479 zł
90 796 zł
1 094 205 zł

2014
6 453 536 zł
1 752 848 zł
90 807 zł
1 252 462 zł

opłaty za dostawę wody i odprowadzanie ścieków

4 008 515 zł

4 151 636 zł

opłaty za dostawę centralnego ogrzewania
opłaty za domofony
odpis na fundusz remontowy (lok. mieszk.)
pozostałe przychody
przychody Biura Obrotu Nieruchomościami
przychody działalności społecznej, oświatowej i
kulturalnej
przychody z działalności finansowej
Razem

6 653 441 zł
102 940 zł
7 378 218 zł
1 093 232 zł
162 850 zł

5 965 692 zł
102 915 zł
7 403 829 zł
938 876 zł
194 668 zł

55 930 zł

75 064 zł

652 428 zł
29 432 123 zł

623 688 zł
29 006 021 zł

Graficzny obraz tej tabeli znajduje się na stronie 17 sprawozdania.

PORÓWNANIE ZUŻYCIA ORAZ KOSZTÓW DOSTAWY MEDIÓW


WODA

Na stronie 18 niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione w sposób graficzny koszty dostawy wody
i odprowadzania ścieków za ostatnie 6 lat, czyli za lata 2009 ÷ 2014. W porównaniu z ilością zużytej wody,
ilość pobranej wody jest w analizowanych latach na bardzo zbliżonym poziomie. Natomiast koszt za 2014
rok jest niemalże 30 % wyższy niż w roku 2009. Jedyną przyczyną takiego stanu rzeczy są stale rosnące
ceny wody i odprowadzania ścieków ustalane corocznie przez Radę Miasta Katowice. Ceny te w
analizowanym okresie wzrosły z:
− dostawa wody styczeń 2009r. – 4,42 zł/m3,
− dostawa wody grudzień 2014r. – 5,90 zł/m3,
− odprowadzanie ścieków styczeń 2009r. – 3,46 zł/m3,
− odprowadzanie ścieków grudzień 2014r. – 8,10 zł/m3.


CENTRALNE OGRZEWANIE

Na stronach 19÷21 przedstawiono graficzną analizę dotyczącą kosztów dostawy ciepła
w powiązaniu ze zużyciem. W przypadku dostawy ciepła obserwujemy trwającą od lat tendencję obniżania
zużycia. Związane jest to z działaniami termomodernizacyjnymi Spółdzielni, prooszczędnościowym
zachowaniem mieszkańców, ale też z bardzo lekkimi i ciepłymi zimami. Natomiast koszty – przede
wszystkim stałe – cały czas rosną. Wynika to ze wzrostu cen i stawek opłat zatwierdzanych przez Urząd
Regulacji Energetyki.
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Przychody Spółdzielni
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lokale
mieszkalne

opłaty za
lokale
użytkowe

opłaty za
garaże

2013

5791 655 zł

1735 479 zł

90 796 zł

1094 205 zł

2014

6453 536 zł

1752 848 zł

90 807 zł

1252 462 zł

opłaty za
dostawę
centralnego
ogrzewania

4008 515 zł
4151 636 zł
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działalności
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oświatowej i
ciami
kulturalnej

opłaty za
domofony

odpis na
fundusz
remontowy
(lok. mieszk.)

pozostałe
przychody

6653 441 zł

102 940 zł

7378 218 zł

1093 232 zł

162 850 zł

55 930 zł

652 428 zł

5965 692 zł

102 915 zł

7403 829 zł
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przychody z
działalności
finansowej

Koszty zużycia wody i odprowadzenia ścieków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach w latach 2009 ÷
2014.

koszty zużycia wody i odprowadzenia ścieków w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni
w 6 kolejnych latach
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Koszty centralnego ogrzewania w zasobach Spółdzielni w latach 2009 ÷ 2014
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Zużycie ciepła i koszty jego dostawy w zasobach Spółdzielni w latach 2009 ÷ 2014

zużycie ciepła w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni
w 6 kolejnych okresach rozliczeniowych w GJ
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2012/2013

2013/2014

Zużycia i koszty centralnego ogrzewania w zasobach Spółdzielni w latach 2009 ÷ 2014
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Kształtowanie się zaległości w lokalach w latach 2010 ÷ 2014.
Zaległości w opłatach za lokale (mieszkalne, użytkowe i garaże) ogółem, według stanu na dzień
31.12.2014 r., wyniosły 1 084 495 zł, co w przeliczeniu na 1m 2 p.u. daje 5,02 zł. Zaległości w opłatach
zmalały w stosunku do roku 2013 o kwotę 187 067 zł, tj. o 14,71 %.
Porównanie zaległości w ostatnich 5 latach obrazuje wykres zamieszczony na stronie 23: od 2010 do
2014 roku można zauważyć stałe ich zmniejszanie się, z wyjątkiem 2013 roku.
Poniżej prezentujemy porównanie zaległości w opłatach za lokale w stosunku do naliczeń rocznych:
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2013

2014

Rok

2010

2011

2012

2013

2014

2014/2010

Zaległości bieżące

942 213 zł

755 390 zł

619 286 zł

763 718 zł

619 585 zł

Zaległości zasądzone

378 504 zł

420 080 zł

456 418 zł

507 843 zł

464 910 zł 122,83%

1 320 717 zł

1 175 470 zł

1 075 705 zł

1 271 562 zł

Razem

1 084 495 zł

65,76%

82,11%

Zaległości 2010 - 2014
1400 000 zł
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1000 000 zł

800 000 zł

600 000 zł

400 000 zł

200 000 zł

- zł

2010

2011

2012

2013

2014

Zaległości bieżące

942 213 zł

755 390 zł

619 286 zł

763 718 zł

619 585 zł

Zaległości zasądzone

378 504 zł

420 080 zł

456 418 zł

507 843 zł

464 910 zł

Razem

1320 717 zł

1175 470 zł

1075 705 zł

1271 562 zł

1084 495 zł
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Węzłowe wskaźniki charakteryzujące działalność gospodarczą.
Wskaźniki
Suma bilansowa (w tys. zł)
Wskaźnik płynności ogólnej
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe
Wskaźnik płynności bieżącej – szybki
(Aktywa obrotowe-Zapasy)/Zobowiązania krótkoterminowe
Wskaźnik wypłacalności gotówkowej
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne/zobowiązania bieżące
Pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym
(Kapitały własne + rezerwy)*100/Majątek trwały
Trwałość struktury finansowania
(Kapitały własne + Rezerwy + Zobowiązania długoterminowe)/Pasywa razem
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
(Zobowiązania ogółem/aktywa ogółem)*100

2013
93 130

2014
92 576

2,82

2,73

2,82

2,72

2,58

2,58

108,45%

110,66%

91,84%

89,82%

15,71%

17,58%

Na dzień 31.12.2014 roku suma bilansowa uległa zmniejszeniu o 0,59 %. Wskaźnik płynności ogólnej zmniejszył się
o 0,09. Jest to spowodowane niewielkim wzrostem zobowiązań krótkoterminowych. Wartość wskaźnika pomiędzy
1,5÷2,00 daje realne zapewnienie spłaty zobowiązań. Wskaźnik płynności bieżącej związany jest z płynnością
krótkookresową, informuje o możliwości pokrycia w krótkim czasie wymagalnych zobowiązań. Wartość tego wskaźnika w
granicach 1,00 lub wyższy, uważany jest za prawidłowy. Kolejny wskaźnik, wskaźnik wypłacalności informuje jaką część
zobowiązań Spółdzielnia może pokryć natychmiast.
W przypadku Spółdzielni jest to ponad dwukrotność zobowiązań.
Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem uległ nieznacznej poprawie ze względu na zmniejszenie liczby
zawieranych umów o ustanowienie odrębnej własności lokali.
W stosunku do roku 2013 wzrósł wskaźnik ogólnego zadłużenia do poziomu 17,58 %. Wzrost tego wskaźnika
spowodowany jest zaciągniętym kredytem na remont budynków przy ulicy Sowińskiego 7 i Sowińskiego 9-11.
Podsumowując, przedstawione wyniki ekonomiczno-finansowe wskazują na dobrą kondycję finansową Spółdzielni.
Spółdzielnia ma zapewnioną pełną płynność finansową – środki pieniężne znacznie przekraczają zobowiązania.
Sytuacja finansowa Spółdzielni nie wskazuje na zagrożenie kontynuacji działalności w roku 2015 i latach następnych.

VIII. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁDZIELNI
Działalność Spółdzielni w najbliższej perspektywie skupiać się będzie nadal na dążeniu do osiągnięcia wysokiego
poziomu jakości pracy Spółdzielni. Niezmiennie, stałym działaniem Zarządu Spółdzielni jest poprawa standardów
zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni oraz dążenie do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa członków i mieszkańców.
Jednym z najważniejszych celów ekonomicznych Spółdzielni jest podejmowanie działań zmierzających do dalszego,
stabilnego jej funkcjonowania oraz ograniczania kosztów działalności, mi.in. poprzez:








kontynuację działań usprawniających politykę informacyjną w Spółdzielni, tj.: dalsze zachęcanie mieszkańców do
korzystania z „Elektronicznego Biura Obsługi Klienta” (w skrócie: e-BOK), oraz składania oświadczeń o możliwości
prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną, co znacznie ułatwia proces komunikacji Spółdzielni z członkami
i mieszkańcami. Ponadto – taki sposób wymiany informacji pozwala na obniżenie kosztów korespondencji
w stosunku do tej wysyłanej metodą tradycyjną,
kontynuowanie wymiany żarówek na energooszczędne oraz wymianę plafonier w budynkach na oprawy
oświetleniowe LED z czujnikami ruchu – kompleksowa wymiana została już wykonana w klatkach nr 26 i 28 przy
ul. Sikorskiego, natomiast na rok 2015 zaplanowano jej wykonanie w budynku przy ul. Sikorskiego 32÷36. Następna
nieruchomość przeznaczona do realizacji przedmiotowych prac to budynek przy ul. Granicznej 49÷49B (1 klatka –
w związku z zaplanowaną termomodernizacją). Ponadto, sukcesywnie, w ramach posiadanych środków finansowych,
prace te będą realizowane w pozostałych nieruchomościach,
kontynuację wymiany wodomierzy z nakładką radiową umożliwiającą odczyt zdalny urządzeń – na koniec roku 2014
łącznie w zasobach Spółdzielni wymieniono 3 615 sztuk wodomierzy przystosowanych do odczytu zdalnego,
natomiast na rok 2015 zaplanowano wymianę kolejnych 1 983 szt. wodomierzy. Do zakończenia wymiany, której
finalizacja nastąpi w roku 2017, pozostanie jeszcze 1 955 szt. urządzeń starego typu,
wymianę wyparkowych podzielników centralnego ogrzewania na elektroniczne – przystosowane do odczytu zdalnego
– rozwiązanie to znacząco usprawni proces rozliczenia kosztów dostawy ciepła w naszych zasobach, m.in.:
spowoduje eliminację obciążeń regulaminowych z tytułu nieudostępnienia lokali do odczytów, ponadto pozwoli
uniknąć niedogodności związanych z koniecznością wpuszczania do lokali osób odczytujących oraz kłopotliwej
obecności podczas odczytów,
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kontynuację działań termomodernizacyjnych w oparciu o uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli w roku 2012
„Program termomodernizacji zasobów…”, zgodnie z którym prace te realizowane są w obrębie dwóch klatek rocznie.
W minionym roku zakończono roboty termomodernizacyjne w budynku przy ul. Sowińskiego 9 i 11. W roku 2015
prace te zostaną przeprowadzone w nieruchomości przy ul. Sowińskiego 7 oraz Granicznej 49÷49B (1 klatka),
natomiast w roku 2016 pozostałe 2 klatki tej nieruchomości. Również na rok 2015 zaplanowano wykonanie projektu
technicznego oraz audytu energetycznego dla nieruchomości położonej przy ul. Sikorskiego 18÷24 celem
przygotowania budynku do kompleksowej termomodernizacji w latach 2017÷2018,
realizację zadań zmierzających do poprawy estetyki wewnątrz budynków, polegających m.in. na: malowaniu klatek
schodowych, korytarzy i holi przedwindowych. Na rok 2015 zaplanowano remont wraz z malowaniem klatek
schodowych w budynkach przy ul. Sikorskiego 18 oraz 32÷36, a także malowanie klatek schodowych w budynkach
ZDW „Przystań”,
kontynuację, w systemie 4 klatki rocznie, wymiany elektrycznych, wewnętrznych linii zasilających (wlz) w budynkach.
Dotąd prace te zrealizowano w 41 spośród 51 klatek budynków należących do zasobów Spółdzielni. Do wykonania
pozostały jeszcze prace w obrębie 10 klatek, z czego w 4 z nich zostaną zrealizowane w roku bieżącym.

Ponadto, Zarząd będzie podejmował starania w celu pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania na rewitalizację
zasobów wraz z termomodernizacją. Mamy nadzieję, że nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014÷2020 pozwoli
nam na szybszą realizację prac remontowych i w większym zakresie – w ramach krajowych i regionalnych programów
pomocowych.
W ramach poprawy jakości usług świadczonych przez Spółdzielnię w roku 2015 planowana jest także modernizacja
strony internetowej naszej Spółdzielni w sposób dostosowujący ją do nowoczesnych standardów. Jesteśmy przekonani,
że nowa odsłona strony internetowej pozwoli na sprawniejsze jej użytkowanie i liczymy, że zmiana ta spotka się
z aprobatą osób z niej korzystających.
Poza realizacją zadań wynikających z bieżących potrzeb Spółdzielni, Zarząd prowadził będzie stabilną politykę
kształtowania opłat zależnych od Spółdzielni, jak również podejmował będzie działania zmierzające do utrzymania
dobrego poziomu wskaźnika płynności finansowej Spółdzielni. Ponadto kontynuowany będzie proces usprawniania
działań windykacyjnych w celu konsekwentnego obniżania poziomu zaległości w Spółdzielni.
Zarząd Spółdzielni

Katowice, marzec 2015

OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPÓŁDZIELNI ZA 2014 ROK
OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA DLA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ im. I.J Paderewskiego Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego
z siedzibą w Katowicach, ul. Paderewskiego 65 na które składa się:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą
92 576 475,01 zł,
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zysk netto
w wysokości 411 245,09 zł,
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wykazujące spadek
kapitału własnego o kwotę 2 197 524,52 zł,
5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujący
zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 374 694,62 zł,
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.
Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności
odpowiedzialny jest Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach.
Kierownik jednostki oraz członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach są
zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania
przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 roku, poz. 330, z późn. zm.), zwanej
dalej „ustawą o rachunkowości”.
Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką)
rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych
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aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego
w Katowicach oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
1/ rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
2/ krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce,
3/ ustawy o Spółdzielniach.
Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną
pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu.
W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową
im. I.J. Paderewskiego w Katowicach zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie —
w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy — dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje
zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.
Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii.
Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:
a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej
im. I.J. Paderewskiego w Katowicach na dzień 31 grudnia 2014 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy
od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.,
b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie
prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu
Spółdzielni.
Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach jest kompletne
w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego
sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.
Jan Homa
Kluczowy Biegły Rewident wpisany w rejestrze pod nr 1248
przeprowadzający badanie w imieniu Śląskiej Firmy Auditingu i Doradztwa „AUDIT” Sp. z o.o.
Spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych pod nr 1159
siedziba podmiotu:
40-950 Katowice, Pl. Grunwaldzki 8-10
Katowice, dnia 23 marca 2015 roku.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WNIOSKÓW PRZYJĘTYCH PRZEZ ZEBRANIA GRUP
CZŁONKOWSKICH ORAZ ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI W 2014 ROKU
I. ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ ULICY SIKORSKIEGO (12.05.2014R.) – przyjęło 2 wnioski:
1. Wnoszę o wybudowanie 2 altanek śmietnikowych między blokami 10÷16 i 18÷24 przy ul. Sikorskiego na wzór
Sikorskiego 26÷30. Z uwagi na koszty można podzielić inwestycję na 2 etapy: altanka bez zadaszenia
(ogrodzenie pojemników na śmieci), a następnie zadaszenie. Każda wichura roznosi śmieci i same kontenery
po całej nieruchomości przewracając je. Altanka zabiera tylko 1 miejsce parkingowe, a zwalnia kilka obecnie
zajętych przez pojemniki na śmieci.
W Planie gospodarczo – finansowym Spółdzielni na 2015 rok ujęto wykonanie projektów przedmiotowych altanek wraz
z ich usytuowaniem. Ich realizacja, w zależności od posiadanych przez Spółdzielnię środków, nastąpi w roku bieżącym
lub w następnym.
2. Wnoszę o zabezpieczenie stop-ptakami gzymsów bloku przy ul. Sikorskiego 42 (kompleksowe).
Wniosek zrealizowany. Stop-ptaki zostały zamontowane na obróbkach blacharskich gzymsów w rejonie podciągów.
Prace zakończono w miesiącu wrześniu ubiegłego roku.
II. ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ ULICY GRANICZNEJ (13.05.2014R.) – przyjęło 2 wnioski:
1.

Wnoszę o usunięcie uszkodzonych, nieużywanych samochodów z parkingów oraz zamieszczenie w gazetce
osiedlowej apelu do współlokatorów o kulturę parkowania.
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Wniosek zrealizowany – tekst o kulturze parkowania został zamieszczony w lipcowym numerze Biuletynu
Informacyjnego Spółdzielni ubiegłego roku i będzie się cyklicznie pojawiał w kolejnych wydaniach. Spółdzielnia nie jest
uprawniona do usuwania porzuconych samochodów, w związku z czym zwróciła się do Straży Miejskiej w Katowicach
o usunięcie wszystkich zidentyfikowanych przez służby Spółdzielni porzuconych pojazdów. Do dnia 30.03.2015r.
usunięto ich 12.
2.

Wnosimy o remont bloku i klatek schodowych przy ul. Granicznej 49÷49B.
Wniosek w trakcie realizacji. Roboty termomodernizacyjne wraz z malowaniem klatek w budynku przy ul. Granicznej
49÷49B zostaną zrealizowane w latach:
 2015 – w obrębie klatki nr 49 (prace ujęto w Planie gospodarczo – finansowym Spółdzielni na rok bieżący),
 2016 – w dwóch pozostałych klatkach, tj. 49A i 49B.
Rozpoczęcie prac planuje się w połowie miesiąca maja b.r.

III. ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ ULICY SOWIŃSKIEGO (14.05.2014R.) – przyjęło 2 wnioski:
1.

Zintensyfikować
działania
w
celu
uzyskania
zgody na
zagospodarowanie
terenu
wzdłuż
Al. Górnośląskiej, zgodnie z uchwałami Zebrania Przedstawicieli i przyjętymi wnioskami Grupy Członkowskiej
ulicy Sowińskiego.
Spółdzielnia po raz kolejny wystąpiła w sprawie zagospodarowania terenu do Wydziału Budownictwa Urzędu Miasta.
W dniu 11.08.2014r. ponownie uzyskaliśmy informację, że we wnioskowanej lokalizacji w dalszym ciągu planowana
jest rozbudowa dróg zbiorczych przy autostradzie A-4, między innymi na odcinku: Węzeł Mikołowska – Graniczna.
Tym razem wskazano nawet termin planowanej budowy – ma być ona realizowana w latach 2017 ÷ 2018.

2. Proponuję wynająć firmę kontrolującą parkujące samochody w godzinach od 6 00 do 1500 na terenie osiedla
(ściśle przylegające miejsca parkingowe do bloków mieszkalnych).
Zarząd proponuje przedyskutować tę kwestię podczas najbliższych Zebrań Grup Członkowskich.
IV. ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ ULICY PADEREWSKIEGO (15.05.2015R.) – przyjęło 6 wniosków:
1. Zobowiązać Zarząd do przygotowania analizy możliwości montażu w każdym budynku należącym do ZDW
„Przystań” zbiorczych liczników energii elektrycznej dla wszystkich garaży usytuowanych w danej
nieruchomości i sposobu rozliczania kosztów jej zużycia.
W chwili obecnej na liczbę 96 garaży na Os. „Przystań” zawarto z dystrybutorem energii ”TAURON” 69
indywidualnych umów na dostarczanie energii. Z ilości zamontowanych w garażach liczników wynika, iż nie wszyscy
użytkownicy garaży posiadają licznik energii elektrycznej. Wniosek zaproponowany na Zebraniu Grupy Członkowskiej
mieszkańców ZDW „Przystań” zmuszałby wszystkich posiadaczy garaży do uiszczenia opłaty ryczałtowej za energię
elektryczną, której do tej pory nie ponoszą. Dlatego też Zarząd stoi na stanowisku, aby nie zmieniać obecnego stanu
rzeczy.
2. Zagospodarować teren przy zespole pawilonów biurowo – usługowych przy ul. Paderewskiego 63 ÷65
od strony Doliny Trzech Stawów ze szczególnym uwzględnieniem budowy chodnika dla pieszych.
Zagospodarowanie terenu zgodnie z posiadaną koncepcją to koszt ok. 400 000,- zł. Wykonano wstępny plan
z zarysem miejsc postojowych. Wniosek będzie mógł zostać rozpatrzony po uzyskaniu decyzji z Urzędu Miasta
Katowice w sprawie warunków ewentualnej sprzedaży na rzecz Spółdzielni działki położonej pomiędzy ogrodzeniem
Osiedla KSM a drogą dojazdową do pawilonu przy ul. Paderewskiego 65. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach
kolejnych.
3. Ustawić znak „zakaz parkowania” wzdłuż uliczki prowadzącej od ul. Paderewskiego do ZDW „Przystań”
na wysokości os. Cyprysowego oraz budynku 40 przy ul. Sikorskiego.
Wniosek został zrealizowany. Znak „zakaz zatrzymywania się i postoju” został zamontowany w miejscu wskazanym
we wniosku.
4. Zobowiązać Zarząd do przeprowadzenia przeglądu stanu estetycznego w budynkach ZDW „Przystań”.
Następnie pomalować klatki, których stan okaże się najgorszy.
Wniosek zostanie zrealizowany w roku bieżącym. W wyniku dokonanego przez służby techniczne Spółdzielni
przeglądu, malowanie wszystkich klatek ZDW „Przystań” zostało ujęte w Planie gospodarczo – finansowym
Spółdzielni na rok 2015.
5.

Wnioskuję o zwiększenie ilości miejsc parkingowych na terenie ZDW „Przystań”.
W miesiącu kwietniu b.r. wystosowana zostanie do mieszkańców ZDW „Przystań” ankieta w tej sprawie z propozycją
możliwych rozwiązań. Jej wyniki będą podstawą do podjęcia decyzji co do dalszej realizacji wniosku.
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6.

Zobowiązać Zarząd do podjęcia starań u władz
miasta o wybudowanie chodnika wzdłuż drogi
dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 12.
Wniosek zrealizowany – Spółdzielnia zwróciła się w tej sprawie do Prezydenta Miasta Katowice. Z otrzymanych od
MZUiM informacji wynika, iż chodnik zostanie wybudowany w okresie wakacyjnym. Prace mają zostać ukończone
przed nowym rokiem szkolnym 2015/2016.

V.

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI (11.06.2014R.) – 3 wnioski:

1.

Wnioskuję o zwiększenie ilości ławek na osiedlu, szczególnie w rejonie ul. Sowińskiego celem umożliwienia
odpoczynku mieszkańcom poza mieszkaniem.
Po przeprowadzonej analizie w terenie oceniono, że ilość ławek na osiedlu jest wystarczająca. Jednocześnie
dokonano wymiany 31 szt. starych, zniszczonych ławek na terenie zasobów Spółdzielni, a 13 szt. – wyremontowano.
W/W prace zostały zakończone w miesiącu lipcu minionego roku. W roku bieżącym planowana jest wymiana
kolejnych 30 sztuk.

2.

Składam wniosek o przeniesienie kontenerów ze śmieciami w inne miejsce, tj. oddalone od placu zabaw
znajdującego się przy ul. Granicznej pomiędzy blokami nr 53÷53C a 57÷57C. W chwili obecnej kontenery ze
śmieciami znajdują się z trzech stron w bezpośrednim sąsiedztwie ww. placu zabaw, tj. około 10-12 m.
Zlecono opracowanie projektu zagospodarowania terenu, o którym mowa we wniosku pod kątem gospodarki
odpadami. Wykonany projekt będzie podstawą dalszej realizacji wniosku.

3.

Wnioskuję o wprowadzenie nazwisk i imion do spisów lokatorów w domofonach.
Wniosek jest realizowany. Na dzień 08.04.2015r. zamontowano 32 gabloty z listami domofonowymi. Prace te są
realizowane sukcesywnie.
Zarząd Spółdzielni

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
IM. I.J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH ZA 2014 ROK
Rada Nadzorcza, działając w oparciu o przepisy Prawa spółdzielczego, Statutu oraz Regulaminu Rady
Nadzorczej, w roku sprawozdawczym sprawowała funkcję nadzorczo – kontrolną nad całokształtem działalności
Spółdzielni.
Rada Nadzorcza VIII kadencji pracowała w następującym składzie osobowym:
1. Tadeusz Szymaniec
- Przewodniczący RN
2. Teresa Eckert
- Z-ca Przewodniczącego RN, członek Komisji Rewizyjnej
3. Kazimierz Południak
- Z-ca Przewodniczącego RN, członek Komisji Samorządowej
4. Joanna Miłek
- Sekretarz RN, członek Komisji GZM
5. Grażyna Czarnecka
- członek Komisji Samorządowej
6. Adam Gilewski
- Przewodniczący Komisji GZM
7. Zenon Kośmida
- członek Komisji GZM
8. Tadeusz Madej
- członek Komisji Rewizyjnej
9. Tadeusz Marek
- członek Komisji GZM
10. Jan Mizera
- członek Komisji GZM
11. Dariusz Pająk
- Przewodniczący Komisji Samorządowej
12. Jacek Popielak
- członek Komisji Rewizyjnej
13. Maria Serednicka
- członek Komisji GZM
14. Eugeniusz Sobieraj
- członek Komisji Samorządowej
15. Jadwiga Starzycka
- członek Komisji Samorządowej
16. Danuta Stokłosa
- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
17. Anna Szuma – Konior
- członek Komisji Samorządowej
18. Józefa Urantówka
- członek Komisji Rewizyjnej
Przygotowaniem organizacyjnym i tematycznym posiedzeń kierowało Prezydium Rady pod przewodnictwem
Przewodniczącego Rady Tadeusza Szymańca. Tematykę posiedzeń Rady stanowiły sprawy ujęte w przyjętych
półrocznych planach pracy, uwzględniających wszystkie najpilniejsze zadania wynikające z potrzeb Spółdzielni oraz
uwarunkowań zewnętrznych. W ciągu roku plany te były uzupełniane stosownie do bieżących potrzeb.
Rozpatrywane sprawy, w zależności od ich specyfiki, kończyły się przyjęciem wniosków, wydaniem zaleceń lub
podjęciem stosownych uchwał.
W ramach struktury Rady, zgodnie z jej regulaminem, działały trzy komisje problemowe, zajmujące się analizą materiałów
będących przedmiotem obrad kolejnych posiedzeń Rady: Komisja Rewizyjna, Komisja Gospodarki Zasobami
Mieszkaniowymi oraz Komisja Samorządowa.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 posiedzeń Rady Nadzorczej, podczas których podjętych zostało 114 uchwał.
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Wypełniając swoje obowiązki Rada sprawowała nadzór nad realizacją przyjętego Planu gospodarczo –
finansowego Spółdzielni na 2014 rok. Stopień jego wykonania analizowany był co kwartał (w roku sprawozdawczym
podjęto 3 uchwały w tym zakresie). W miesiącu kwietniu bieżącego roku Rada, po analizie wykonania tego planu za
okres całego 2014 roku, dokonała pozytywnej oceny w tym zakresie i przyjęła przedmiotowe wykonanie bez uwag.
Rozpatrując sprawy należące do jej kompetencji, a wynikające ze stosunku członkostwa, Rada:
 podjęła 1 uchwałę o wykreśleniu zadłużonego członka Spółdzielni,
 podjęła 78 uchwał o wykreśleniu ze Spółdzielni osób, które zbyły przysługujące im prawo do lokalu i nie złożyły
rezygnacji z członkostwa,
 podjęła 6 uchwał o wykreśleniu ze Spółdzielni osób, które utraciły przysługujące im prawo do lokalu i nie złożyły
rezygnacji z członkostwa,
 podjęła 4 uchwały o wykreśleniu z rejestru członków Spółdzielni osób, które nie dokonały w terminie opłaty z tytułu
wpisowego bądź udziału członkowskiego,
 uchyliła 1 uchwałę o wykreśleniu oraz 4 uchwały o wykluczeniu ze Spółdzielni osób, które uregulowały całość
zadłużenia względem Spółdzielni.
Ponadto, w roku sprawozdawczym, Rada uchwaliła również Aneks nr 1 do „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki
zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za lokale…” dostosowujący zawarte w ww. „Regulaminie…” zapisy do
obowiązujących unormowań.
W minionym roku Rada opracowała także, a następnie przyjęła „Kryteria oceny pracy Zarządu”, stanowiące załącznik do
„Regulaminu wynagradzania członków Zarządu…”.
Nadzorując realizację przez Zarząd uchwalonego w czerwcu 2012r. przez najwyższy organ Spółdzielni „Programu
kompleksowej termomodernizacji zasobów…” Rada podjęła:
 2 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytów w Banku PKO BP S.A. z premią
termomodernizacyjną z Banku Gospodarstwa Krajowego celem sfinansowania remontu kapitalnego elewacji
budynków mieszkalnych nr 7 i 9÷11 przy ul. Sowińskiego w Katowicach:
 w kwocie do 0,5 mln zł – na realizację ww. prac w budynku przy ul. Sowińskiego 7,
 w kwocie do 1 mln zł – na realizację przedmiotowych robót w budynku przy ul. Sowińskiego 9÷11;
 1 uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółdzielnię pożyczki preferencyjnej w wysokości do 3
mln zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach celem sfinansowania
termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Granicznej 49÷49B oraz modernizacji instalacji c.o. w budynku
przy ul. Granicznej 57÷57C w Katowicach.
Z uwagi na ustawowy obowiązek zwołania przez Zarząd Zebrań Grup Członkowskich oraz Zebrania
Przedstawicieli Rada ustaliła z Zarządem terminy i porządek obrad tych Zebrań, a następnie, na wrześniowym
posiedzeniu, dokonała analizy i uzgodniła proponowany sposób realizacji wniosków przyjętych przez ww. Zebrania.
Sprawując funkcję nadzorczo-kontrolną Rada Nadzorcza przeprowadziła następujące, zaplanowane kontrole:
 realizacji skarg i wniosków kierowanych przez członków do organów Spółdzielni,
 zgodności procedur stosowanych przez Spółdzielnię przy udzielaniu zamówień z obowiązującym w tym zakresie
regulaminem,
 realizacji uchwał Rady Nadzorczej,
 przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków.
W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających Rada dokonała pozytywnej oceny działalności Spółdzielni
w badanym zakresie.
Tematyka posiedzeń Rady dotyczyła również m.in.:
 zaległości w opłatach za lokale mieszkalne i użytkowe,
 wyników rozliczenia wody i odprowadzania ścieków za II półrocze 2013r. oraz I półrocze 2014r.,
 wyników rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za okres 2013/2014.
Rada Nadzorcza analizowała także przygotowywane przez Zarząd na każde posiedzenie informacje na temat działań
podejmowanych na bieżąco, a niezwiązanych ściśle z tematyką spraw rozpatrywanych na posiedzeniach Rady.
Rada rozpatrywała również indywidualne sprawy zgłaszane przez członków Spółdzielni, a o stanowisku Rady
zainteresowani informowani byli pisemnie.
Ponadto, w każdą pierwszą środę miesiąca, członkowie Prezydium Rady pełnili dyżury, podczas których przyjmowano
wnioski i skargi zgłaszane osobiście przez członków Spółdzielni.
W miesiącu kwietniu 2014r. Rada zapoznała się ze sporządzoną przez Zarząd symulacją finansowania kosztów
wymiany podzielników wyparkowych na elektroniczne, przystosowane do odczytu zdalnego. W wyniku analizy
przedstawionych przez Zarząd trzech wariantów finansowania, Rada pozytywnie zaopiniowała rozwiązanie, zgodnie
z którym Spółdzielnia jednorazowo ureguluje kwotę zakupu podzielników u dostawcy, natomiast użytkownicy lokali spłacą
tę należność w 10 rocznych ratach – płatnych wraz z rozliczeniem kosztów c.o. Wysokość raty uzależniona będzie od
ilości zamontowanych w lokalu podzielników.
Natomiast w kwietniu 2015r. Rada zapoznała się z raportem i opinią biegłego rewidenta badającego
Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2014 rok. Wskutek przeprowadzonej kontroli pozytywnie oceniono sprawozdanie
i stwierdzono, iż rzetelnie i jasno przedstawia informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni,
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jak też jej wyniku za rok obrotowy oraz, że zostało ono sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie
z zasadami rachunkowości. Zawarte w nim dane liczbowe wynikają z poprawnie prowadzonych ksiąg rachunkowych
i odzwierciedlają zdarzenia gospodarcze, jakie wystąpiły w okresie sprawozdawczym. Wskaźnik płynności finansowej jest
prawidłowy, zobowiązania Spółdzielni realizowane są terminowo, co świadczy o stabilności jej funkcjonowania, nie
wskazano żadnych zagrożeń dla kontynuacji jej działalności.
Podsumowując przedstawione sprawozdanie Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła całokształt działalności Spółdzielni
w roku 2014, a tym samym pracę Zarządu w tym okresie i wnosi o udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu.
Katowice, kwiecień 2015
Przewodniczący RN
Tadeusz Szymaniec

Sekretarz RN
Joanna Miłek

PROJEKT „KIERUNKÓW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ
SPOŁECZNEJ, OŚWIATOWEJ I KULTURALNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. I.J.
PADEREWSKIEGO W KATOWICACH NA ROK 2015 I LATA NASTĘPNE”
Cele strategiczne
1. Dążenie do osiągnięcia wysokiego poziomu jakości pracy spółdzielni.
2. Systematyczna poprawa warunków zamieszkiwania w zasobach spółdzielni.
3. Dążenie do zwiększania poczucia stabilności funkcjonowania spółdzielni oraz bezpieczeństwa członków i
mieszkańców.
4. Konsekwentne budowanie samorządu spółdzielczego ukierunkowanego na realizację wspólnych celów, wspólnego
dobra.
Przedsięwzięcia, zadania
I. Przedsięwzięcia organizacyjne.
1. Dostosowywanie struktury organizacyjnej do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, w tym:
1.1. Analizowanie zakresów zadań realizowanych przez etatowe służby spółdzielni pod kątem wypełniania
obowiązków nałożonych obowiązującymi przepisami prawa oraz potrzeb wewnętrznych spółdzielni i ich
aktualizowanie.
1.2. Zapewnienie sprawnej obsługi bieżącej w zakresie usuwania awarii, napraw i drobnych prac remontowych
w przekroju wszystkich branż technicznych.
1.3. Rozszerzanie zakresu odpłatnych usług świadczonych na indywidualne zlecenia mieszkańców.
1.4. Analizowanie zakresu i poziomu usług świadczonych przez jednostki zewnętrzne pod kątem racjonalizacji
kosztów oraz poprawy jakości.
2. Usprawnianie systemu zarządzania spółdzielnią, w tym:
2.1. Analizowanie uregulowań wewnętrznych (regulaminy, instrukcje) i ich dostosowywanie do obowiązujących
przepisów prawa oraz zmieniających się uwarunkowań i potrzeb spółdzielni.
2.2. Rozszerzanie obszarów działalności spółdzielni objętych technikami informatycznymi, tj.:
1) systemy i urządzenia do rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz centralnego
ogrzewania,
2) elektroniczny obieg dokumentów,
3) elektroniczne biuro obsługi klienta i elektroniczna korespondencja.
2.3. Doskonalenie zarządzania technicznym utrzymaniem nieruchomości w kierunku zapewnienia:
1) odpowiedniego z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa i oczekiwań mieszkańców stanu
techniczno-estetycznego budynków i otoczenia oraz bezpieczeństwa zamieszkiwania,
2) racjonalizacji zakresów i kosztów planowanych prac remontowych,
3) pełnej współpracy służb technicznych i eksploatacyjnych spółdzielni przy planowaniu i odbiorze robót
remontowych,
4) pozyskiwania zewnętrznych źródeł finasowania dla planowanych prac termomodernizacyjnych
i rewitalizacyjnych.
II.
1.

Przedsięwzięcia techniczne.
Poprawa istniejącego stanu infrastruktury osiedlowej ( ciągi pieszo-jezdne, chodniki, miejsca postojowe, parkingi,
altany śmietnikowe, zieleńce, place zabaw), w tym:
1.1. Przygotowanie projektów i sukcesywna realizacja budowy osłon śmietnikowych, lub innego rodzaju miejsc
gromadzenia odpadów komunalnych – w zależności i w powiązaniu z innymi planowanymi przez spółdzielnię i
właścicieli sieci posadowionych na terenie spółdzielni pracami w terenie.
1.2. Rozbudowywanie i modernizacja placów zabaw.
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2.

3.

4.
III.
1.

2.

3.

1.3. Doposażanie nieruchomości w stanowiska
postojowe, parkingi.
1.4. Porządkowanie drzewostanu, urządzanie terenów zielonych i miejsc odpoczynku.
Kontynuowanie prowadzonych działań pro energooszczędnych, w tym:
2.1. Realizacja uchwalonego programu termomodernizacji budynków z wymianą ocieplenia z płyt azbestowocementowych.
2.2. Kontynuowanie tzw. pierwszej wymiany stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych,
2.3. Kontynuowanie remontów instalacji centralnego ogrzewania.
2.4. Kontynuowanie modernizacji oświetlenia – wymiana na energooszczędne z czujkami zmierzchowo
– ruchowymi.
Kontynuowanie prac remontowych poprawiających stan techniczno – użytkowy, bezpieczeństwa zamieszkiwania
oraz estetyczny zasobów spółdzielni, w tym:
3.1. Dokończenie wymiany instalacji elektrycznej i dzwonkowej.
3.2. Dokończenie przebudowy instalacji domofonowej.
3.3. Kontynuowanie kompleksowego remontu klatek schodowych – malowanie wraz z remontem posadzek
w holach i korytarzach według przygotowywanych projektów aranżacji.
3.4. Kontynuowanie kompleksowego systemu prowadzenia remontu balkonów zakwalifikowanych do remontu
przez służby techniczne spółdzielni.
3.5. Kontynuowanie remontów (napraw) posadzek w częściach wspólnych nieruchomości (korytarze lokatorskie,
pomieszczenia wspólnie użytkowane przez najemców, itp.), szczególnie w miejscach zagrażających
bezpieczeństwu komunikacji.
3.6. Kontynuowanie prac związanych z bezpieczeństwem zamieszkiwania – niezwłoczne usuwanie stwierdzonych
podczas przeglądów wad i usterek w działaniu instalacji gazowych, elektrycznych, przewodów wentylacyjnych
i spalinowych.
3.7. Dokonywanie przeglądów budynków oraz infrastruktury osiedlowej pod kątem występowania barier dla osób
niepełnosprawnych i ich sukcesywna likwidacja.
Przeprowadzenie rozpoznania co do kosztów, możliwości technicznych, opłacalności i optymalnego czasu na
ewentualną zmianę sposobu ogrzewania wody z gazowego na inny, bezpieczny dla użytkowników lokali.
Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna.
Kontynuowanie różnorodności form prowadzonej działalności, w tym:
1.1. Organizowanie różnego rodzaju masowych imprez sportowo – rekreacyjnych, takich jak: festyny, złazy,
wycieczki, rozgrywki sportowe, aktywne formy wypoczynku w mieście (półkolonie letnie i zimowe dla dzieci).
1.2. Organizowanie imprez i spotkań okolicznościowych, takich jak: Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Kobiet, itd.,
Wigilie dla samotnych, „Andrzejki” itp.
1.3. Organizowanie i prowadzenie zajęć kulturalno – oświatowych typu: sekcje zainteresowań, kursy językowe,
spotkania z ludźmi kultury i sztuki, realizowanie zainteresowań różnego rodzaju hobbystów (filateliści,
szachiści, brydżyści itp.).
1.4. Rozwijanie talentów artystycznych dzieci i młodzieży poprzez organizowanie zajęć plastycznych, muzycznych,
tanecznych, itp. oraz eksponowanie efektów ich pracy twórczej na wystawach i imprezach organizowanych
w klubie.
1.5. Organizowanie i prowadzenie stałych zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie klubu, takich jak: gimnastyka
zdrowotna i inne gimnastyki oraz organizowanie różnego rodzaju turniejów sportowych.
1.6. Prowadzenie „Modelarni” oraz organizowanie i uczestniczenie w konkursach modelarskich.
1.7. Współdziałanie z Komendą Policji w zakresie edukacji w dziedzinie przepisów ruchu drogowego,
bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, itp.
Podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków życia najuboższych i starszych mieszkańców spółdzielni,
w szczególności samotnych, chorych i niepełnosprawnych – współpraca z organizacjami pomocowymi, MOPS-em,
Zespołem Charytatywnym przy Parafii.
Kontynuowanie dotychczasowej współpracy w zakresie prowadzonych przez klub działań z działającymi na terenie
spółdzielni organizacjami (Klubem Harcerskim „Komandos”, „Automobil” Klubem, Polskim Związkiem Emerytów
i Rencistów) oraz Szkołami i innymi placówkami oświatowo-kulturalnymi.

IV. Inne przedsięwzięcia.
1. Kontynuowanie działalności informacyjnej skierowanej do członków i mieszkańców spółdzielni – wydawanie
biuletynu informacyjnego, unowocześnienie strony internetowej i zwiększenie zakresu umieszczanych informacji.
2. Kontynuowanie dotychczasowej polityki finansowej, gwarantującej ciągłość prowadzenia działalności i pełną
wypłacalność spółdzielni.
3. Okresowa analiza funkcjonującego systemu windykacji należności i jego usprawnianie w kierunku poprawy jego
skuteczności.
4. Doskonalenie poziomu kwalifikacji pracowników oraz kultury obsługi członków, mieszkańców, najemców i innych
klientów spółdzielni.
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ZAMIERZASZ SPRZEDAĆ, KUPIĆ LUB WYNAJĄĆ MIESZKANIE/DOM
ZRÓB TO Z NAMI
(od 1998r. na rynku nieruchomości)

Katowice, Os. Paderewskiego, ul. Sikorskiego VIIIp./Xp. 43m.kw.
Oferujemy do sprzedaży 2-pokojowe mieszkanie położone na ósmym piętrze w 10-piętrowym budynku na
katowickim Osiedlu Paderewskiego. Okna PCV, na ścianach raufaza, a w przedpokoju panele ścienne
w jasnym kolorze. W dużym pokoju i w przedpokoju na podłogach panele, w kuchni płytki ceramiczne,
w sypialni wykładzina dywanowa. Łazienka w płytkach ceramicznych z wanną. Kuchnia umeblowana, widna
w kształcie prostokąta. W sypialni pojemna szafa. Mieszkanie sprzedawane jest z całym wyposażeniem.
Mieszkanie idealne dla pary lub jako inwestycja pod wynajem. Zapraszamy do bliższego zapoznania się z tą
ofertą.
Cena ofertowa: 189.000,-zł
Katowice, Os. Paderewskiego ul. Sikorskiego IVp./Xp. 43,05m.kw.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą sprzedaży 2-pokojowego mieszkania znajdującego się na czwartym
piętrze, z oknami skierowanymi na zachód. Okna po wymianie, pcv. Mieszkanie po remoncie, z wymienionymi
instalacjami, nowocześnie zaaranżowane. Na podłogach: w kuchni płytki ceramiczne, w dużym pokoju
i przedpokoju panele, w sypialni wykładzina dywanowa. Łazienka w płytkach z kabiną, wc-kompaktem, pralką.
Kuchnia umeblowana (zabudowa na wymiar) ze sprzętem AGD – płyta, piekarnik, okap i zmywarka 45cm
firmy Bosh, lodówka z zamrażarką firmy Whirlpool. W przedpokoju na ścianach panele, zabudowa wnękowa.
W dużym pokoju pojemna szafa z przesuwnymi drzwiami. Polecamy! Mieszkanie sprzedawane jest z całym
umeblowaniem.
Cena ofertowa: 195.000,-zł
Katowice, Os. Paderewskiego, ul. Sikorskiego, Xp./Xp. 67,30m.kw.
Oferujemy do sprzedaży 4-ro pokojowe, słoneczne, rozkładowe (wschód i południe) mieszkanie, o bardzo
dobrym, funkcjonalnym układzie pomieszczeń. Pokoje nieprzechodnie, ustawna kuchnia w kwadracie, łazienka
i wc osobno, przestronny przedpokój. W pokojach okna pcv, w kuchni drewniane, na podłogach w dwóch
pokojach wykładziny pcv, w pozostałych panele, w kuchni i przedpokoju płytki ceramiczne. W łazience:
wanna, na ścianach tapeta, nowoczesny piecyk gazowy. W wc płytki ceramiczne. Spokojne sąsiedztwo, bardzo
dobra lokalizacja.
Mieszkanie z dużym potencjałem, w świetnej lokalizacji. Dodatkowym atutem jest dość duża (ok.4m.kw.)
komórka usytuowana obok mieszkania - doskonała do przechowywania np. rowerów, nart, itp.
Doskonałe dla rodziny, ale może też być dobrą inwestycją pod wynajem.
Cena ofertowa: 260.000,-zł
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