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Jakie będą opłaty

przepisach prawa, infrastruktury, liczby mieszkańców w tej nieruchomości,
kosztów utrzymania mienia osiedla do
wspólnego korzystania.
Koszty te, choć potocznie zwane
„zależnymi” są jednak wypadkową
cen rynkowych towarów i usług na
jakie spółdzielnia ma wpływ ograniczony. Tylko do wyboru najkorzystniejszych z oferowanych warunków
kontraktów. Na koszty utrzymania
i eksploatacji nieruchomości ujęte w
art. 4 ust 1-4 ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych wpływają też wnioskowane przez samych mieszkańców
realizacje, oprócz tych niezbędnych,
do utrzymania tych nieruchomości
we właściwym stanie.
Ponadto Członkowie Spółdzielni
„Górnik” zobowiązani są do utrzymywania mienia Spółdzielni oraz
wnoszenia opat na działalność społeczno-kulturalno-oświatową, której prowadzenie nie jest wprawdzie
obowiązkowe, ale decyzją Walnego Zgromadzenia z 2018 r. ta forma
działalności została utrzymana.
Opłata eksploatacyjna, zgodnie
z przepisami cytowanej wyżej ustawy
w naszej Spółdzielni regulowane są
raz w roku w odniesieniu do kosztów
„zależnych”. Opłaty niezależne jak np.
opłata tzw. „śmieciowa”, podatki od

w naszej Spółdzielni?

Ten rok rozpoczął się wieloma podwyżkami. Objęły one, m.in. ceny na
rynku energii oraz gazu. Przedsiębiorcy otrzymali rachunki za gaz
i prąd nawet o kilkaset procent wyższe niż w 2021 r. Wzrosła też płaca
minimalna. Te elementy cenotwórcze dla towarów i usług,
m.in. wpłynęły na koszty utrzymania mieszkań spółdzielczych
w Polsce. Nie jest inaczej w naszej Spółdzielni.

W

sytuacji, gdy drożeje dosłownie wszystko dokonywaliśmy bieżącej analizy kosztów eksploatacyjnych wpływających na opłaty potocznie zwane
czynszami i tych przeznaczonych na
fundusz remontowy, tak aby zminimalizować skutki podwyżek.
Z przedstawionych poniżej danych wynika, że część Mieszkańców
Spółdzielni nie odczuje znaczącego
wzrostu opłat w 2022 r.

Tym niemniej
wprowadzanie regulacji
opłat rokrocznie budzi
emocje mieszkańców.

trze (taryfy zatwierdzane przez URE,
Wody Polskie, samorząd - podatki
lokalne, opłata „śmieciowa”).
Część opłaty eksploatacyjnej „zależnej od spółdzielni” wynika z kosztów
utrzymania części wspólnych poszczególnych nieruchomości i zależy, m.in.
od wielkości powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych tych nieruchomości oraz sposobu ich zagospodarowania, przeprowadzania niezbędnych
prac określonych w obowiązujących

Warto w tym miejscu przypomnieć, że opłaty eksploatacyjne
składają się w sporej części ze składników niezależnych od spółdzielni ich wysokość uzależniona jest od indywidualnego zużycia (media), a ich
ceny ustalane są przez firmy zewnę-

OPŁATA EKSPLOATACYJNA - MIESZKANIA
NIERUCHOMOŚĆ

od
01.06.2020r.

od
01.06.2021r.

Prezentujemy zestawienie
opłat obowiązujących
w naszej Spółdzielni
w okresie 2020-2022 r.
w poszczególnych
nieruchomościach.

OPŁATA EKSPLOATACYJNA - MIESZKANIA
NIERUCHOMOŚĆ

od
01.06.2022r.

OSIEDLE CENTRUM

nieruchomości itp. ulegają zmianie niezwłocznie po wprowadzeniu nowych
stawek przez właściwe organy samorządowe, a media, w terminach określonych stosownym regulaminem (ciepło
raz w roku, woda - dwukrotnie).

od
01.06.2020r.
3,18

od
01.06.2021r.
2,71

od
01.06.2022r.
2,71

Brynowska 45

3,22

2,84

2,84

Brynowska 43

3,20

2,72

2,72

Brynowska 51

2,86

2,86

3,49

Gallusa 13, 13a, 13b

3,07

3,07

3,64

Gallusa 5

3,30

3,11

3,56

Ligocka 5, 5a, 7

3,34

2,74

3,30

Ligocka 7a, 7b

3,36

3,19

3,62

W. Pola 27, 29

3,15

2,90

3,46

Gallusa 4, 6

3,69

3,69

3,69

Leśnego Potoku 30

3,43

3,09

3,09

Piękna 50-64

3,15

2,97

2,97

Mikołowska 102-102a-d, 104-110, 112-116, Piękna 49-59

3,17

3,17

3,32

Modrzejewskiej 6-8

3,15

3,15

3,15

Leśnego Potoku 32, 32a

3,09

3,09

3,39

Brynowska 56-58, Dworska 17-19

2,87

2,70

2,70

Dworska 11d-e

2,61

2,61

2,61

Dworska 11f-g

2,61

2,61

3,03

Brynowska 51a-51b

3,12

3,12

3,12

Brynowska 51c

2,38

2,38

2,82

Brynowska 51d

2,99

2,99

3,41

Brynowska 53a-55-55a

3,15

2,91

2,91

Brynowska 57 a, 63

Rochowiaka 20 a-b

3,91

3,91

4,59

Lisieckiego 8, 10, 12, 14, 16, 18

3,04

2,80

2,80

Kubiny 7

3,92

3,92

3,92

Kominka 2

3,47

3,47

3,47

Ligocka 2, 4, 4a, 6

3,65

3,65

3,65

Gallusa 14 a-b-c

3,33

3,33

3,60

Różana 9

2,65

2,65

3,29

Piękna 9, 11

3,28

3,90

5,22

Drzymały 7

3,91

3,52

3,52

W. Pola 77-85, 87-95

3,18

3,18

3,18

Szeligiewicza 4

3,86

3,64

3,64

Podchorążych 11-13, Szeligiewicza 8-14

3,56

3,14

3,50

Raciborska 40

3,10

3,10

3,10

Lisieckiego 25-25a, 27-31, 33-33a, 35-39

3,13

3,13

3,61

Lisieckiego 4, 6; Strzelecka 17

3,57

3,34

3,34

Strzelecka 11-15

3,36

3,01

3,01

Strzelecka 19

5,44

5,44

6,34

Lisieckiego 7-11

3,82

3,82

3,82

Mikołowska 37, 39, 39 a-b-c

3,07

2,60

2,60

Adamskiego14, 14a, Gawliny2, 4, Kominka7, Kubiny 3, 5

3,74

3,50

4,05

Fliegera 12

3,95

3,95

4,18

Fliegera 14, 16

3,65

3,21

3,83

Fliegera 18

4,01

4,01

4,01

Panewnicka 335, 335a

4,24

3,82

3,82

Fliegera 4, 6, 8,1 0

2,78

2,78

2,78

Panewnicka 337-367

3,55

3,21

3,69

Fliegera 3, 5, 7, 9, 11

2,74

2,74

2,74

Kijowska 2, 4, 6

3,85

3,85

4,35

W. Pola 2, 4

3,45

2,90

2,90

Kijowska 53, 55 Płochy 4, 5

3,96

3,85

3,85

W. Pola 9, 11, 13

3,53

3,53

4,02

Kijowska 47

4,09

3,74

3,74

Mikołowska 113

4,04

4,04

4,04

Kijowska 49

4,09

3,47

3,47

Mikołowska 119

3,94

3,94

3,94

Kijowska 51

4,11

3,63

3,75

Mikołowska 129

4,09

3,77

3,77

Mała 25

4,06

3,86

3,86

Dworska 13b-c

2,74

2,74

3,11

Radomska 9

3,83

3,83

3,83

OSIEDLE KOKOCINIEC
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Nie wszędzie wzrosną opłaty
na Fundusz Remontowy

W

40% nieruchomości mieszkaniowych zarządzanych przez SM „Górnik” od 01.06.2022 r.
wzrośnie opłata wnoszona na fundusz remontowy. Opłaty wzrastają tylko w tych nieruchomościach,
w których: zgodnie z zapisami statutowymi zakończone
zadania remontowe obciążyły fundusz remontowy i nie
znalazły pokrycia w środkach zgromadzonych i naliczonych na ten cel opłatach w okresie następnych 8 lat oraz
w tych nieruchomościach, w których mieszkańcy nadal
oczekują na wykonanie termomodernizacji budynków.

Zestawienie to wskazuje wysokość opłat oraz zakres w jakim opłaty te uległy zmianie (podwyżka lub
obniżka) albo pozostały na takim
samym poziomie.
De facto, uwzględniając rosnącą inflację, w szeregu przypadków
oznacza to korzystne relacje opłat
w wielu nieruchomościach, które nie odnotowują od lat zmian
w ich wysokości. Podwyżki natomiast wynikają z wystąpienia
ujemnych wyników w rozlicze-

Podwyżki dotyczą nieruchomości,
w których wykonane zostały zadania
remontowe tj. ocieplenie budynków,
kompleksowy remont balkonów,
wymiana instalacji centralnego
ogrzewania czy inne roboty konieczne.

niach rocznych spowodowanych
brakiem pokrycia poniesionych
i niezbędnych kosztów utrzymania przychodami z opłat. Te podwyżki są zatem uzasadnione i konieczne mając na uwadze, że koszty utrzymania danej nieruchomości ponosić muszą zgodnie z przepisami ustawowymi wyłącznie ich
mieszkańcy.
Katarzyna Szeniec,
Zastępca Prezesa
ds. Ekonomicznych

nej, co przekłada się na wzrost stawki roboczogodziny
i ostatecznych kosztów realizacji zaplanowanych prac remontowych.
Należy mieć świadomość, że wysokość środków gromadzona przez mieszkańców na funduszu remontowym
nie pokrywa występujących w nieruchomościach wszystkich potrzeb remontowych, a pozwala na zrealizowanie
robót koniecznych, których wykonanie pozwala utrzymać obiekty w niepogorszonym stanie technicznym.
Spółdzielnia z sukcesem dochodzi należności za szkody spowodowane eksploatacją górniczą, środki finansowe pochodzące z odszkodowań pozwolą sfinansować
w części zaplanowane prace remontowe.
Od 01.06.2022 r. nie ulegają zmianie
opłaty wnoszone na remonty dźwigów.

Wzrost opłaty na funduszu remontowym, termomodernizacyjnym ma dodatkowo na celu zgromadzenie
środków niezbędnych do zakończenia procesu usuwania
acekolu z elewacji budynków w terminie do 2032 roku,
zgodnie z programem oczyszczania kraju z azbestu. Wysokość opłat jest następstwem obserwowanego systematycznie od kilku lat wzrostu cen towarów i usług wynikającego, m.in. z rosnącej systematycznie płacy minimal-

Mieszkańcy nieruchomości, których od 01.06.2022 roku obejmie podwyżka opłat funduszu remontowego wraz
z informacją o nowej wysokości opłat otrzymali już jej
szczegółowe uzasadnienie.
Wykres prezentujący całość opłat eksploatacyjnych
wraz z opłatami na fundusz remontowy znajduje się na
stronie internetowej Spółdzielni.
Emilia Wandzik-Jasiok,
Zastępca Prezesa ds. Eksploatacyjnych

OPŁATA EKSPLOATACYJNA - MIESZKANIA
NIERUCHOMOŚĆ

od
01.06.2020r.

od
01.06.2021r.

od
01.06.2022r.

Radomska 11

3,99

3,44

3,44

Krucza 24

4,14

3,89

Płochy 2

3,75

3,53

OPŁATA EKSPLOATACYJNA - MIESZKANIA
NIERUCHOMOŚĆ

od
01.06.2020r.

od
01.06.2021r.

od
01.06.2022r.

Grzyśki 13b, 15a-b-c

3,05

2,89

3,50

3,89

Grzyśki 2

3,74

3,35

3,77

3,62

Tomasza 6-8

4,05

4,05

4,65

Wodospady 54-66a

3,59

3,28

3,46

OSIEDLE ZADOLE
Borówkowa 3, 5

2,54

2,54

3,06

Adwentowicza 17

3,22

3,16

3,51

Borówkowa 7, 9, 11, 13

2,84

2,84

3,63

Kłodnicka 80

3,78

3,78

4,58

Armii Krajowej 21, 21a-b

3,02

3,02

3,93

Ligocka 88-90, 88a-90a, 88b-90b

3,75

3,37

3,37

Noskowskiego 10, A. Krajowej 25

2,82

2,82

3,27

Hetmańska 36

3,51

3,51

3,51

Koszalińska 37

3,51

3,51

3,51

Grzyśki 17

3,32

3,32

3,32

Bromboszcza 2

3,05

3,05

3,47

Grzyśki 1-11

3,18

2,89

3,22

Traktorzystów 30

2,73

2,73

3,25

Kredytowa 17

2,81

2,11

2,11

Bronisławy 29 a-b

3,75

3,75

3,75

Małopolska 22-26

3,43

3,43

4,01

Harcerska 4 - 4a

3,32

3,32

3,32

Bomboszcza 1-3, 7, Piotrowicka 45-47-49

3,40

2,96

2,96

Jeżynowa 6, 8, 10

2,95

3,31

3,97

Malinowa 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

3,93

3,93

3,93

Małopolska 32-34

3,70

3,70

4,46

Wileńska 35-37

3,97

3,97

3,97

Gdańska 18, 20

3,72

3,72

3,72

Gdańska 22, Zadole 44b

3,66

3,23

3,23

Zadole 44

3,67

3,67

3,67

Zadole 44a

3,43

3,43

3,60

Gdańska 14, 16

3,45

2,93

3,03

Kłodnicka 68-74

3,69

3,69

4,44

Rolna 49 a-b, 53 a-b, 51

3,49

2,86

3,21

Rolna 55, 57, 61

3,80

3,80

Kredytowa 15

3,45

Hetmańska 20, 22-24, Grzyśki 4-4a

3,86

Akacjowa 1-3- 5

3,14

2,96

2,96

Akacjowa 2-4

3,06

3,06

3,06

Dębowa 4

2,30

2,30

2,30

Dobra 2-4, Widok 4, 6, 8, 8a

3,36

3,36

4,03

Złota 15

2,81

2,81

2,81

Akacjowa 6, 8, Złota 5a

2,93

2,93

2,93

Złota 41a-43a-45a, 35-39, Sportowa 36, 36 a-b

2,70

2,61

2,78

Ściegie. 43 a-g, Słonecz. 81 a-g, 83 a-g

3,31

3,19

3,19

Słoneczna 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77

3,10

3,10

3,50

Słoneczna 74, 76, 78

3,50

3,50

3,86

Ściegiennego 49 b

3,42

3,42

3,99

Ściegiennego 49 d

3,51

4,01

4,32

Skrzeka 2-2a, 4-4a

3,43

4,32

4,32

3,80

Gliwicka 218a-d, 220a-d, 222a-d

3,56

3,56

3,74

3,45

3,45

Janasa 3a, 7a, 15a, Ondraszka 11, 19

4,22

4,01

4,01

3,32

3,59

Wyplera 7b-c-d, 7e-f, 7g-h-i, 7k-l,9a-b-c,9d-e, 9f-g-h

3,03

3,03

3,65

OSIEDLE ROLNA

opłata na tym samym poziomie w stosunku do roku poprzedniego

OSIEDLE SŁONECZNA

OSIEDLE ZAŁĘŻE

opłata na niższym poziomie w stosunku do roku poprzedniego

oplata na wyższym poziomie w stosunku do roku poprzednigo
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KALEJDOSKOP OSIEDLOWY

OSIEDLE KOKOCINIEC

Dużo się działo i dziać się będzie
2021 był kolejnym rokiem niemałej aktywności Członków Rady Osiedla Kokociniec w czasie epidemii.
Był to czas wytężonej pracy na rzecz osiedla i jego mieszkańców oraz czas podejmowania trudnych decyzji.

P

raca członków Rady Osiedla nie kończy
się jedynie na organizowanych wydarzeniach. To również dziesiątki godzin
spędzonych na opracowywaniu nowych działań, dyskutowaniu oraz załatwianiu osiedlowych
spraw.
W ubiegłym roku Rada Osiedla Kokociniec
zorganizowała konkurs fotograficzny dla mieszkańców pn. „Budzimy się na wiosnę!”, w którym
rozdano karty podarunkowe.
W kwietniu Sekretarz Rady Osiedla Beata Kapica-Zając oraz Przewodniczący Rady Osiedla
Roman Bromboszcz zaplanowali i zorganizowali
akcję zbiórki nakrętek dla Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach pn.
„Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” nakręcona na pomaganie”. Akcja, która w zamiarze miała
trwać tylko kilka miesięcy, trwa już prawie rok,
a mieszkańcy osiedla nie chcą jej zakończenia.
Organizatorzy akcji zaprosili do niej również
Radę Osiedla Rolna, Zadole oraz Słoneczna.
Wszyscy przyzwyczailiśmy się już do tego, że
przy wejściu do każdego budynku stoi karton do
którego wrzucamy plastikowe nakrętki. Co 3 tygodnie organizatorzy akcji samodzielnie zbierają
nakrętki do worków, a następnie przekazują je
pracownikom schroniska.

W listopadzie, przy współpracy z Zakładem
Zieleni Miejskiej w Katowicach ustawiliśmy na
osiedlu tabliczki w ramach akcji „Sprzątaj po
swoim psie”.
W grudniu Rada Osiedla zorganizowała rozdanie zestawów prezentowych pn. „Podaruj
sobie piękne święta” składających się z karty
podarunkowej oraz biletów do kina, sprawiając
tym mieszkańcom wiele radości w przedświątecznym czasie.
Na początku grudnia przygotowaliśmy akcję ubierania 10-metrowej osiedlowej choinki,
która przez cały miesiąc cieszyła swoim widokiem i na początku lutego została rozebrana.
Choinka dobrych życzeń połączyła mieszkańców, którzy systematycznie zawieszali na niej
swoje ozdoby.
W roku 2022 Rada Osiedla planuje wiele ciekawych wydarzeń dla mieszkańców, m.in. konkurs
dla dzieci i dorosłych, przynajmniej jedną dwudniową wycieczkę w piękne miejsce, gdzie będzie
można zrelaksować się i wziąć udział w wielu atrakcjach oraz piknik rodzinny, który zostanie zrealizowany również z pieniędzy miejskich uzyskanych
w ramach Inicjatywy Lokalnej Miasta Katowice.
Projekt pikniku w ramach Inicjatywy Lokalnej
uzyskał akceptację urzędników, otrzymując tym
samym miejską dotację.
W grudniu na Kokocińcu ponownie pojawi
się choinka, ale w nowej odsłonie. Zaangażowania, optymizmu i energii na pewno Radzie Osiedla nie zabraknie.
Beata Kapica-Zając,
Sekretarz Rady Osiedla Kokociniec

We wrześniu Rada Osiedla zorganizowała
piknik rodzinny, który obfitował w atrakcje dla
najmłodszych oraz dorosłych uczestników, dobre jedzenie i muzykę, która przed sceną połączyła wszystkie pokolenia mieszkańców.

REKLAMA

SALON OKIEN I DRZWI
PCV DREWNO I ALUMINIUM
ROLETY WEWNĘTRZNE
Katowice, ul. Józefowska 25
tel. 609 728 021 | 32 203 70 79
email: mariuszdzik@o2.pl

www.inter-okno.pl

KONKURENCYJNE CENY

tel. 609 728 021

Estetyczne wiaty na
odpady wielkogabarytowe

P

rzy ulicy Kijowskiej 47
na Osiedlu Kokociniec
stanęła nowoczesna
i estetyczna wiata śmietnikowa
przeznaczona na gromadzenie odpadów wielkogabarytowych. Do tej pory składowano
je w miejscu dojazdu do głównej komory zsypowej. Ne tylko
wyglądało to nieestetycznie,
ale często blokowało możliwość dojazdu śmieciarek. Wielokrotnie o zmianę tej sytuacji
apelowali mieszkańcy i Rada
Osiedla. W styczniu udało się,
zgodnie z planem, zrealizować
te oczekiwania.
Teraz wokół budynków przy
Kijowskiej 47-49 będzie nie
tylko estetycznie, ale i bezpiecznie.
Przy okazji przypominamy, że w altanie śmietnikowej
należy składować przedmioty
wielkogabarytowe - stare meble, dywany, panele, duże zabawki, sprzęt sportowy, rowery

Nowa wiata przy ulicy Ligockiej.
i inne przedmioty większych
rozmiarów. Natomiast zużyte
sprzęty takie jak: lodówka, telewizor czy pralka, które nie są
odpadami wielkogabarytowymi - można bezpłatnie oddać
przy zakupie nowego sprzętu,
zawieźć do GPZO lub oddać
w większości marketów. Opony, farby, akumulatory, sanitariaty (wanny, kabiny prysznicowe, muszle klozetowe), gruz
- należy zawieźć do Gminnego
Punktu Zbiórki Odpadów.

Zgodnie z obowiązującymi
przepisami, jeśli w wiacie pojawią się tego rodzaju odpady
administracja zleci firmie zewnętrznej dodatkowy ich wywóz, a jego kosztem obciąży
mieszkańców tej nieruchomości. Dlatego, dla wspólnego dobra, warto przestrzegać tych zasad i dbać, aby robili to wszyscy.
Podobne nowoczesne i estetyczne wiaty stanęły na osiedlach: Centrum i Słoneczna.
Piotr Biernat
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CO SIĘ DZIEJE NA NASZYCH OSIEDLACH
OSIEDLE ZADOLE

Realizujemy pomysły
zgłaszane przez mieszkańców

T

rwająca od dwóch lat epidemia
zmusiła nas do organizowania
posiedzeń Rady Osiedla w rzeczywistości wirtualnej. Ale życie toczy
się swoim torem i powstają problemy,
które musimy rozwiązać. Przygotowanie każdego spotkania jest bardziej
czasochłonne, ale również precyzyjniejsze. Każdy z członków Rady otrzymuje odpowiednio wcześniej na swoją
pocztę internetową lub w formie papierowej zestaw zagadnień, które będą
procedowane, co umożliwia dokładne
zapoznanie się z tematami i wcześniejsze przygotowanie swojej opinii.
W naszej pracy bardzo ważne są problemy zgłaszane przez naszych mieszkańców, których reprezentujemy. Staramy się znaleźć rozsądne rozwiązania.
Kadencja obecnej Rady Osiedla
Zadole, wybranej w 2019 roku, kończy się w czerwcu tego roku. Do końca kadencji chcemy skoncentrować się
na realizacji kilka zadań. Planujemy w
maju zorganizowanie krajoznawczej
wycieczki rowerowej dla dorosłych

i dzieci „Poznajemy Lasy Panewnickie”. Impreza rozpocznie się i zakończy w Parku Zadole. Na mecie odbędą
się konkursy: krajoznawczy i sprawnościowy dla uczestników.
Będziemy kontynuowali akcję
zbierania plastikowych nakrętek na
rzecz Schroniska dla Zwierząt z ulicy
Milowickiej w Katowicach. Akcja została zainicjowana przez Radę Osiedla
Kokociniec w zeszłym roku i przynosi
wymierne efekty finansowe dla Schroniska dla Zwierząt.

Bazując na dobrych wynikach głosowań na nasze projekty w poprzednich edycjach Budżetu Obywatelskiego miasta Katowice - zrealizowane
zostały nasze projekty z I, II, IV, V, VI,
edycji - w maju zgłosimy nasz projekt
do IX Edycji Budżetu Obywatelskiego
naszego miasta. W tym roku zostanie
zrealizowany nasz wniosek przegłosowany w VIII Edycji BO, na który już
otrzymaliśmy projekt do konsultacji.
W 2017, 2018, 2019 oraz 2021 roku
Rada Osiedla Zadole partycypowała
w organizacji na naszym osiedlu festynów dla mieszkańców Spółdzielni.
W zeszłym roku opracowaliśmy projekt festynu na 2022 rok i zgłosiliśmy
nasz wniosek do Inicjatywy Lokalnej
Miasta Katowice o dofinansowanie tego festynu. Po otrzymaniu informacji
o uzyskanej ocenie projektu, rozpoczniemy wstępne przygotowania do imprezy
planowanej na wrzesień tego roku.
Józef Sołtysik,
Przewodniczacy
Rady Osiedla Zadole

OSIEDLE CENTRUM

Zrobiliśmy ile było można

P

lany Rady Osiedla Centrum
w ubiegłym roku były rozległe
i pomimo obowiązujących obostrzeń sanitarnych udało się zrealizować kilka z zaplanowanych działań.
Na początku roku przekazano dodatkowo 30 paczek dla seniorów zamieszkujących
na osiedlu Centrum. Była
to kolejna tura paczek, do
tych wręczanych w grudniu 2020 r. w sumie 120
sztuk. Przeprowadzili to
przedsięwzięcie członkowie Rady: Ewa Majek, Stanisław Cebula, Katarzyna Księżyc oraz Sławomir
Pietrzyk.
Wyjątkowo udany był
II Rowerowy Rajd Rodzinny „Powitanie lata”. Organizatorem była Rada Osiedla Centrum, która zaprosiła do udziału pozostałe rady osiedli Spółdzielni.
Trasa rajdu wiodła od Parku Kościuszki do Lotniska
Muchowiec poprzez Giszowiec, Nikiszowiec, Osiedle Nowy Nikiszowiec,
Dom Kutza. Na mecie (Bar Skrzydło na Dolinie Trzech Stawów) odbyło się szereg konkurencji sportowych,
a uczestnicy mogli skorzystać z poczęstunku. Łącznie w Rajdzie wzięło
udział 120 osób. Z inicjatywy członka Rady osiedla, Ewy Majek, po raz
drugi zorganizowany został konkurs

Uruchomiono nową windę
dla niepełnosprawnych

Chcemy być głosem naszych mieszkańców

R

zorganizowanie spotkania świątecznego dla mieszkańców, jednak nowe
obostrzenia związane z kolejną falą
Covid-19, nie dały możliwości przeprowadzenia tego wydarzenia. Dlatego Rada Osiedla Centrum przygotowało bony dla mieszkańców.
Ewa Majek,
Stanisław Cebula,
Członkowie Rady Osiedla Centrum

OSIEDLE ZAŁĘŻE

OSIEDLE ROLNA

ada Osiedla Rolna pomimo kończącej się kadencji
w czerwcu br. nie zamierza
zwalniać tempa pracy. Działamy w pięcioosobowym składzie, uzupełniając
się wzajemnie. Rada wykonując codzienne obowiązki związane z uczest-

„Na najładniejszy balkon lub teren zewnętrzny”. Konkurs objął swoim zasięgiem całą Spółdzielnię. Z osiedla
Centrum zgłosiło się sześciu uczestników. Czterech otrzymało nagrody.
W planach RO Centrum było również

nictwem w przetargach, opiniowaniem
wniosków mieszkańców oraz współdzieleniem ze służbami SM Górnik,
nie zapomina o swojej roli społecznej.
Dlatego też Przewodnicząca Rady Pani Genowefa Smolka oraz jej członek
Norbert Gawlik będą kontynuować

akcję pomocy schronisku dla zwierząt,
w którą szczególnie się zaangażowali.
Zamierzamy kontynuować organizację wydarzeń kulturalno-społecznych. W naszych planach nie zapominamy o konieczności kontynuacji
akcji proekologicznej prowadzonej
przez radnego Borysa Pronobisa
związanej ze sprzątaniem doliny rzeki Kłodnica. Planujemy również, jak
w latach poprzednich zorganizować
wydarzenie związane z Dniem Dziecka.
Wszelkie działania Rady wspierają
członkowie Jerzy Bula oraz Jan Dziadosz. Zachęcamy wszystkich do aktywnego udziału w pracach naszej Rady, przekazywania konstruktywnych
uwag i wniosków. Pamiętamy i dążmy
do tego, aby Rada Osiedla była głosem
naszych mieszkańców.
Jerzy Wikiera,
Członek Rady Osiedla Rolna

W

budynku przy ulicy Janasa 15A została zainstalowana pierwsza w Administracji Załęże winda przyschodowa
dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Instalacja windy bardzo ułatwi
życie osobom, które poruszają się na
wózkach inwalidzkich. Montaż windy

spotkał się z dużym zadowoleniem
mieszkańców tego budynku.
Natomiast na styczniowym spotkaniu Rada Osiedla Załęże SM „Górnik” ustaliła wstępny harmonogram
imprez, które będą organizowane
w ramach działalności społeczno-kulturalno-oświatowej w 2022 roku dla
członków Spółdzielni. Mamy nadzieję, że w tym roku epidemia nie pokrzyżuje naszych planów i propozycje
uda się zrealizować.
1. Marzec - kupon do kina „Multikino” na dowolny seans filmowy.
2. Maj - wycieczka jednodniowa na
Jurę Krakowsko-Częstochowską
„Szlakiem Orlich Gniazd”.
3. Czerwiec - „Dzień Dziecka” impreza dla dzieci członków Spółdzielni.
4. Wrzesień - wycieczka jednodniowa
do Krakowa lub Raciborza.
5. Październik - wyjście do teatru.
6. Listopad -„Spotkanie Andrzejkowe” - zabawa.
Jerzy Wydra,
Sekretarz Rady Osiedla Załęże

Więcej informacji na temat tego co się dzieje na naszych osiedlach na: SMGORNIK.KATOWICE.PL w linku BLOG
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KALEJDOSKOP OSIEDLOWY CO SIĘ DZIEJE NA NASZYCH OSIEDLACH
OSIEDLE SŁONECZNA

Pandemia zmobilizowała nas
do nowych form aktywności

R

ok 2021 pomimo obowiązujących obostrzeń i utrudnieniom zmobilizował wszystkich do szukania nowych rozwiązań
i sposobów na komunikowanie się
w nowej rzeczywistości z wykorzystaniem nowoczesnych środków przekazu umożliwiający wszystkim możliwość aktywnej pracy i działania.
Dzięki temu członkowie Rady
Osiedla Słoneczna, gdy nie mogli się
spotykać osobiście na posiedzeniach,

szych dwóch wieżowcach, a pozostałe
osiem wieżowców plus dwa czteropiętrowe budynki DZJ przy ul. Ściegiennego również na nią czekają. Trwają
już prace nad przygotowaniem dokumentacji dla kolejnych etapów termomodernizacji.
W minionym roku z funduszu Społeczno-Kulturalno-Oświatowego Rada Osiedla Słoneczna sfinansowano
wycieczkę do Wrocławia dla członków Spółdzielni Administracji Sło-

brali udział w telekonferencjach, gdzie
wszyscy się słyszeli i mogli wymieniać
się pomysłami. Dzięki wykorzystaniu
takiej technologii mogli brać czynny
udział w przetargach, dzięki czemu
zostali wyłonieni wykonawcy zarówno prac remontowych zarówno wewnątrz budynków jak również wykonawcy wiat śmietnikowych na odpady gabarytowe na terenie Administracji Słoneczna.
Nie należy też zapominać o termomodernizacji wieżowców na osiedlu Słoneczna, gdzie w ubiegłym roku rozpoczęły się prace na pierw-

neczna oraz ich rodzin wspólnie z nimi zamieszkującymi.
Nie zapomnieliśmy również o najmłodszych, dla których zorganizowno
zarówno „Miłe zakończenie Wakacji”
w formie imprezy plenerowej, gdzie
dzieci i młodzież mogła się wyszaleć
na dmuchanym zamku jak również
skorzystać z foto budki. W pamięci
najmłodszych pozostanie z pewnością także ubiegłoroczne interaktywne spotkanie Mikołajkowe.
Dariusz Grajewski,
Sekretarz Rady
Osiedla Słoneczna

REKLAMA

Będzie ładniej
Z

godnie z zapowiedziami,
wkroczyliśmy w końcowy etap
tworzenia koncepcji zagospodarowania terenu Osiedla Słoneczna. Dzięki zaangażowaniu mieszańców oraz zespołu, składającego się
z osób posiadających wiedzę, uprawnienia oraz doświadczenie dotyczące
architektury terenów zielonych, dróg
i chodników, powstała koncepcja, służąca poprawie funkcjonalności osiedla oraz nadaniu naszym terenom klimatu, pełnego kwiatów i krzewów,
a poprzez posadowienie ławek z pergolami, pozwalającemu na odpoczynek, dobry nastrój i rekreację.
Zespół, powołany z inicjatywy Administracji Słoneczna, w skład którego wchodzili również członkowie Rady Osiedla pracował nad weryfikacją lokalizacji dróg wewnętrznych,
chodników oraz zwiększeniem liczby
miejsc parkingowych. Wszystko po
to, aby oprócz estetyki osiedla, poprawić również jego funkcjonalność, stanowiącą krwioobieg sprawnej komunikacji.
Wszystkim pracom towarzyszyła
dbałość o istotne szczegóły, jakimi są
bez wątpienia przebiegi podziemnego uzbrojenia, planowane inwestycje

miejskie oraz kondycja finansowa objętych koncepcją nieruchomości. I tak
powstał plan, który zaprezentujemy
na tablicach ogłoszeń w marcu.
Zwracamy się do mieszkańców
o zapoznanie się z proponowanymi
zmianami oraz o składanie ewentualnych wniosków o ich korektę. Mile
widziane będą również zdania aprobujące zaprezentowaną koncepcję.
Na wyrażenie Państwa opinii, zarówno w formie pisemnej, jak i podczas
spotkań, realizowanych w ramach dyżurów Rady Osiedla czekamy do końca maja.
Akceptacja zapisów
koncepcji, dokonana
zarówno przez Państwa,
jak i Radę Osiedla, Radę
Nadzorczą oraz Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Górnik” będzie stanowiła
podstawę oraz początek
procesu opracowywania
Planów Remontowych na
2023 rok.
Na realizację niektórych inicjatyw
będziemy musieli zaczekać do 2023
roku, ale część z nich, w zakresie tere-

nów zielonych, zrealizujemy już w tym
roku w ramach nasadzeń zastępczych
- objętych decyzją Prezydenta Miasta
Katowice, które powinny być wykonane do końca roku, m.in. w rejonie
ul. Ściegiennego 43-43g, ul. Słonecznej 81-81g oraz ul. Słonecznej 83-83g.
Zgodnie z zatwierdzonym projektem, nasadzenia przy klatkach schodowych oraz wzdłuż tych budynków
obejmowały będą zarówno kwiaty
wieloletnie, jak i krzewy ozdobne.
Staramy się w Urzędzie Miejskim
w Katowicach o kolejne, bezpłatne nasadzenia. A o to by były to właściwe
gatunki drzew, krzewów oraz kwiatów
- posadzone w wymaganej odległości
od budynków - gwarantuje pracujący
społecznie w naszym Zespole ekspert
z dziedziny terenów zielonych oraz
dendrologii.
Dziękując jeszcze raz wszystkim
osobom, które współtworzyły Koncepcję Zagospodarowania Terenu zwracamy się do wszystkich mieszkańców
o aktywny udział w jej końcowym etapie, czyli w akceptacji. Trzymamy się
zasady NIC O WAS BEZ WAS.
Marek Sobczyk,
Kierownik Administracji
Osiedla Słoneczna
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nie daj się oszukać!
Dzielnicowi pracujący na terenie osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej
„Górnik”, zwłaszcza na osiedlach: Zadole i Kokociniec zanotowali znów
dużą liczbę oszustw, których ofiarą padają osoby starsze. Dlatego
policjanci apelują o rozmowy z bliskimi seniorami, a także samotnymi
sąsiadami, którzy korzystają z telefonów stacjonarnych. Oszuści
wzmożyli swoje działania metodą „na policjanta”, bez skrupułów
wyłudzając pieniądze od najstarszych mieszkańców Katowic.

wywania, o wysokość Twojej emerytury czy renty
natychmiast odłóż słuchawkę! Nie rozmawiaj z taką osobą! Zadzwoń na numer alarmowy 112 lub
zgłoś się do najbliższej jednostki policji. Przekaż
dyżurnemu informacje o swoich podejrzeniach.

Więcej na ten temat można przeczytać na
stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Katowicach oraz dopytać u swoich dzielnicowych.
Piotr Biernat

Więcej informacji na ten temat: www.katowice.slaska.policja.gov.pl

A

kcja, którą zainicjowali teraz policjanci razem z pracownikami ZUS-u,
skierowana jest przede wszystkim do
osób bliskich seniorom i polegać ma na różnych formach ostrzeżeń i opisu metod działania oszustów.
Jak zatem ustrzec się przed oszustami i nie
stracić swoich oszczędności?
Po czym rozpoznasz fałszywego policjanta?
- Niepokojące sygnały.
n Przez telefon informuje o prowadzonej akcji
policyjnej, o zatrzymaniach, o nieuczciwych
kasjerach w bankach, listonoszach, czy też innych osobach.
n Wprowadza niepokój, gra na emocjach,
wzbudza strach i lęk po to, aby ofiarę zmanipulować, zdobyć od niej informację o posiadanych oszczędnościach oraz doprowadzić
do przekazania tych pieniędzy oszustom. Bez
skrupułów chce wyciągnąć od ofiary wszystkie oszczędności.
n Prosi o pomoc w „zatrzymaniu oszusta”.
n Straszy utratą majątku i oferuje pomoc nakazując przekazanie wszystkich oszczędności
przechowywanych w domu czy banku policjantowi lub wskazanej osobie.

n Pyta o ilość posiadanych oszczędności oraz
miejsce ich przechowywania.
n Nakazuje założenie konta internetowego, pyta
o hasła dostępu do tego konta.
n Utrzymuje stały kontakt telefoniczny z ofiarą.
Nie pozwala rozłączyć połączenia na wykonanie innego telefonu. Nakazuje co należy robić.
n Nakazuje zachować tajemnicę, zabrania kontaktować się z bliskimi.
n Na podane „hasło” odbiera pieniądze oraz nakazuje pozostawić pieniądze w różnych miejscach np. przy śmietniku, na murku lub wyrzucić przez okno.
Każdy kto posiada telefon, a w szczególności stacjonarny narażony jest na działanie oszustów. Oszuści analizują książki telefoniczne, wybierają staromodne imiona lub dzwonią po kolei
do wybranych osób, aż odezwie się osoba starsza. Oszust może Cię zaskoczyć, że zna Twoje imię i nazwisko oraz adres. Bądź ostrożny jeśli rozmówca wypytuje Cię o Twoje dane osobiste. Nie podawaj przez telefon informacji o Twoich oszczędności i miejscu ich przechowywania.
Natychmiast odłóż słuchawkę! W sytuacji kiedy ktoś wypytuje Cię o Twoje dane osobowe, adresowe, o ilość oszczędności i miejscu ich przecho-
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KATOWICKIE CMENTARZE KOMUNALNE
CENTRALNY CMENTARZ KOMUNALNY

ul. Murckowska 9, 40-266 Katowice
dyżur całodobowy tel. 32 255 21 32, 32 255 15 51, kom. 607 399 321,
biuro czynne: poniedziałek-piątek 7-15, email: kck@kck.katowice.pl

CMENTARZ W KATOWICACH-LIGOCIE

ul. Panewnicka 45, tel. 32 252 55 02, czynne: poniedziałek-piątek 8-15,

Zakład wykonuje pełny zakres usług cmentarnych i pogrzebowych:
 duży wybór trumien i urn, kwiaciarnia, organizacja styp, oprawa muzyczna,
 całodobowy przewóz zwłok,
 usługi w zakresie pochówków tradycyjnych i kremacji na cmentarzach
własnych i innych nekropoliach,
 przechowalnia zwłok całodobowa,
 możliwość korzystania z naszych Kaplic,
 załatwianie dokumentacji pogrzebowych (ZUS, USC, KRUS),
 rozliczenia bezgotówkowe na umowę,
 usługi przez internet - www.kck.katowice.pl,
 internetowa „wyszukiwarka grobów”

Kto i dlaczego dostał PIT-11

dla indywidualnego rozliczenia podatku?
Trwająca ponad dwa lata pandemia
i obostrzenia sanitarne z nią związane
spowodowały, że Rady naszych osiedli musiały
znaleźć możliwe do realizacji w obostrzeniach
formy działalności społeczno-kulturalnooświatowej i zdecydowały się ufundować dla
mieszkańców, m.in. bony podarunkowe,
czy paczki najczęściej dla Seniorów.

A

kceptujący taką formę działania Zarząd Spółdzielni
w specjalnych komunikatach
wywieszanych na klatkach

schodowych oraz na stronie internetowej informował,
że tego rodzaju korzyść oraz
wycieczki, imprezy teatralno-kinowe i inne, będą wy-

POD

wspólnym dachem

www.smgornik.katowice.pl

Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej „GÓRNIK”

magały indywidualnego rozliczenia podatku od osób fizycznych, potocznie zwanym
PIT-em, ponieważ są opodatkowane podatkiem dochodowym i to niezależnie
od kwoty dofinansowania.
Sfinansowanie przez Spółdzielnię wartości danego
świadczenia przypadającego na jednego konkretnego uczestnika jest nieodpłatnym świadczeniem w rozumieniu art. 11 ust 1 ustawy
z dnia 26-07-1991 r. i podlega opodatkowaniu jako przychód z innych źródeł, o jakich mowa w art. 20 ust 1 tejże ustawy. Dotyczy to wszelkiego rodzaju imprez w jakich dochód można przypisać do konkretnej osoby
i w tym zakresie mieszczą się:
n karty podarunkowe,
n paczki, udział w imprezach
typu gastronomicznego
z przypisaną do uczestnika konkretną wartością
świadczenia,
n wycieczki,
n zakup biletów na wszelkie
imprezy artystyczne itp.
Zwolnieniu podlegają jedynie te formy działalności
jakie wyłącza ustawodawca.
Są to:
n dopłaty dokonywane przez
Spółdzielnię do półkolonii

TEL. 32 251 96 71-3 WEW. 212;
32 251 42 95 WEW. 212
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” zachęca do zapoznania się
z ofertą naszych lokali użytkowych do wynajęcia pod działalność
gospodarczą. Lokale zlokalizowane są w zasobach Spółdzielni
w centrach naszych osiedli. Lokale mają bardzo zróżnicowaną powierzchnie, są to lokale o powierzchni od ok. 20 m2 do 200 m2.
Pełna oferta lokali znajduje się na stronie Spółdzielni
pod adresem: www.smgornik.katowice.pl
Równocześnie informujemy, że istnieje możliwość wynajęcia
pomieszczeń zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych, które
można przeznaczyć jako dodatkowe pomieszczenie na cele mieszkalne (np. do przechowywania sprzętu sportowego itp.).
Najem takich powierzchni jest na podstawie umowy najmu,
a czynsz z tego tytułu jest płatny wraz z opłatą za mieszkanie.

dzieci do lat 18 do kwoty
2000 zł,
n warunkowo - nagrody
w konkursach emitowanych i ogłaszanych
w środkach masowego
przekazu (tj. prasa, radio,
telewizja) oraz w dziedzinie nauki, kultury, sztuki,
dziennikarstwa i sportu,
o ile spełniają kryterium
ogłoszenia przez ww. wymienione środki masowego przekazu. Jeśli nie zo-

stanie spełniony ten warunek Spółdzielnia jest
zobowiązana obciążyć
ryczałtowym podatkiem
wygrane w konkursach,
pobrać i odprowadzić ten
podatek,
n udział Członków w imprezach o charakterze masowym np. festynach.
Zatem osobom, które
korzystały z tego rodzaju wsparcia w 2021 r. Spółdzielnia wysłała PIT-11 wy-

kazujący przychód jaki Członek Spółdzielni osiągnął z tego tytułu. Uzyskane świadczenia w danym roku się sumują.
Oznacza to, że po otrzymaniu PIT-11 Członek Spółdzielni jest zobowiązany samodzielnie w ramach rocznego zeznania podatkowego (za rok podatkowy 2021)
uwzględnić wykazane kwoty w PIT-11 otrzymanym od
Spółdzielni.
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