
~~I j,J. Informacja dot. współpracy Wspólnot Mieszkaniowych z Miastem Katowice - KZGM

W KZGM bieżącą współpracą ze wspólnotami mieszkaniowymi zajmuje się Dział Obsługi

Wspólnot Mieszkaniowych, do zadań którego należy w szczególności dbałość o należyte

wydatkowanie środków publicznych. Działania te prowadzone są między innymi poprzez

weryfikację dokumentów finansowych przekazywanych przez zarządców tj. sprawozdań

finansowych wspólnot w okresie zebrań sprawozdawczych, zawiadomień

o zaliczkach należnych od właściciela, które KZGM odprowadza na konta wspólnot, a także

rozliczeń mediów dostarczanych do lokali własności Miasta.

Ponadto upoważnieni przez Dyrektora pracownicy KZGM czynnie uczestniczą w zebraniach

i spotkaniach roboczych wspólnot mieszkaniowych oraz aktywnie współdziałają przy tworzeniu

ich planów gospodarczych - w tym planów remontów na dany rok kalendarzowy.

I. Statystyka we wspólnotach mieszkaniowych

1. Ilość wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta Katowice, na dzień 31.10.2016r: 1089.

2. Powierzchnia Miasta we wspólnotach mieszkaniowych w rrr', na dzień 31.10.2016r:

491 378,28m2
•

3. Ilość wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta Katowice, na dzień 31.10.2016r:

1) Małe wspólnoty - 88

2) Duże wspólnoty - 1001.

4. Udziały Miasta Katowice we wspólnotach mieszkaniowych, na dzień 31.1 0.2016r:

1) > 50% udziału w 522 wspólnotach

2) < 50% udziału w 567 wspólnotach.

5. Ilość lokali Miasta Katowice we wspólnotach

31.12.2014r 31.12.2015r 31.10.2016r

lokale mieszkalne 9596 9415 9238

lokale użytkowe 520 518 516

garaże 181 177 175

Razem 10297 10 110 9929
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6. Zarządcy, z którymi KZGM współpracuje przy wspólnotach mieszkaniowych:

1) 17 firm instytucjonalnych, zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami,

2) 38 zarządców nieruchomości działających indywidualnie lub we współpracy z firmami

JW.,

3) 112 to zarządy właścicielskie, bądź mieszane tj. częściowo z grona właścicieli, częściowo

z grona zarządców jw.

7. Ilość zebrań wspólnot mieszkaniowych obsługiwanych przez około 50 pełnomocników

pracowników KZGM:

Do dnia
Rok 2014 2015

31.10.2016r

Ilość wspólnot 1092 1089 1085

Ilość zebrań 1281 l350 1303

Ilość uchwał głosowanych w trybie indywidualnego
521 513 770

zbierania podpisów

8. Zebrania sprawozdawcze wspólnot mieszkaniowych w roku 2016:

l) na zebraniach w roku 2016 absolutorium z działalności prowadzonej w roku 2015 nie

otrzymało 6 Zarządów,

2) w 6 wspólnotach mieszkaniowych w 20 16r. dokonano zmiany zarządu/administratora.

II. Działania kontrolne wobec zarządców nieruchomości:

1. Działania kontrolne wobec zarządów/ zarządców lub administratorów wspólnot

prowadzone są w KZGM od roku 2009, na podstawie opracowanego na te potrzeby i

wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Regulaminu Kontroli Właścicielskiej we

Wspólnotach Mieszkaniowych. Celem prowadzonych w tym zakresie działań jest przede

wszystkim pozyskiwanie informacji koniecznych do pełnienia sprawnego nadzoru

właścicielskiego w celu zabezpieczenia interesów Miasta Katowice, jako współwłaściciela

w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych. Działania te prowadzone są głównie

poprzez badanie zgodności działań zarządu/ zarządców lub administratorów wspólnot

mieszkaniowych z obowiązującym prawem, wykrywanie niekorzystnych zjawisk w ich

działaniach oraz wskazywanie przyczyn ich powstawania, a także ujawnianie przyczyn
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i źródeł powstawania wszelkich nieprawidłowości w działalności zarządu! zarządcy lub

administratora oraz wyeliminowanie na przyszłość ujawnionych uchybień.

2. Działania kontrolne w 2016r.

Do chwili obecnej przeprowadzono 29 kontroli w 41 nieruchomościach, wszystkie te

kontrole to kontrole kompleksowe, wcześniej zaplanowane w corocznie opracowywanym

planie kontroli.

3. Nieprawidłowości najczęściej spotykane podczas kontroli właścicielskiej:

1) występowanie błędów merytorycznych i formalnych, w tym braki w dokumentacji

w zakresie usług świadczonych dla nieruchomości (umów, zleceń, porozumień,

załączników),

2) wykonywanie prac nie ujętych w planie gospodarczym wspólnoty,

3) nieterminowe regulowanie zobowiązań,

4) bardzo duże różnice w kosztach usług przeglądów ogólnobudowlanych,

5) brak jednolitości przy ustalaniu obrotów do deklaracji CIT 8,

6) nieważność cech legalizacyjnych wodomierzy w lokalach właścicieli.

4. Najczęściej przekazywane zalecenia pokontrolne:

1) nie wykonywać prac nieujętych w planie gospodarczym wspólnoty,

2) terminowo regulować zobowiązania,

3) zwrot odsetek za nieterminowe regulowanie płatności,

4) kompletować i archiwizować załączniki do faktur będące ich integralną częścią,

5) precyzować zapisy umów dotyczących bieżącej konserwacji oraz utrzymania czystości,

6) kontrolować powierzchnię wspólnoty będącą podstawą do wypłaty podstawę wypłaty

wynagrodzenia za zarządzanie,

5. Wnioski pokontrolne:

1) Wyraźnie zauważalne staje się zmniejszenie przypadków:

- nieterminowego regulowania zobowiązań,

- występowania błędów formalnych, braków w dokumentacji,

- wykonywania robót nieuwzględnionych w planie gospodarczym.

2) Coraz więcej właścicieli otwarcie angażuje się w kontrolę i nadzór nad sprawami

wspólnot.

3) Przekazywane przez KZGM zalecenia pokontrolne realizowane są na bieżąco.
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4) Znacznie poprawiła się jakość i terminowość wykonywanych rozliczeń mediów

dostarczanych do lokali.

5) Koszty usług obciążających koszty eksploatacji (np. sprzątanie, konserwacja,

dezynfekcja, przeglądy obowiązkowe) są ze sobą porównywalne u różnych zarządców

i pozostają na poziomie cen rynkowych.

6) Koszty robót wykonywanych we wspólnotach w ramach funduszu remontowego mieszczą

się w granicach cen rynkowych oferowanych na lokalnym rynku.

III. Regulacje stanu prawnego nieruchomości zgodnie z Art. 209a ustawy o gospodarce

nieruchomościami:

Miasto Katowice na swój koszt odtworzyło do tej pory 501 dokumentacji technicznych, z

czego 137 odtworzono w wyniku porozumienia z Zarządami wspólnot, które były

zlecającym. Na tej podstawie do dnia 31.10.20 16r wykonano notarialną korektę wysokości

udziałów w nieruchomości wspólnej w 118 wspólnotach mieszkaniowych.

Lp. Ogółem 2016r

1. Ilość odbytych spotkań w terenie z udziałem wspólnot
672 63

mieszkaniowych

2. Ilość zawartych umów dzierżawy 201 63

3.
Ilość wspólnot mieszkaniowych uczestniczących w

230 73
umowach dzierżawy gruntu

4.
Ilość umów oczekujących na zawarcie - rozpoczęta

l-
procedura

5. Powierzchnia terenów objętych dzierżawą (m2) 65 890 20 974
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IV. Ogólna informacja nt. wydatków na wspólnoty mieszkaniowe:

Wydatki poniesione przez KZGM na rzecz wspólnot mieszkaniowych do lO.2016r.:

--_~-

PLAN na 31.10.2016 Wykonanie 31.10.2016

1) zaliczki na f remontowy (§ 4270) 13 700 000,00 11 008 658,53

2) zaliczki na eksploatację (§ 4300) 11 000 000,00 8806447,92

3) zaliczki za opłaty niezależne
28 080 000,00 21 093 982,55(świadczenia)

Koszty zarządu nieruchomością wspólną:

Powierzchnia
Liczba Koszty Fundusz

rok wspólnot w Wynagrodzenie Eksploatacja
Wspólnot zarządu remontowy

m2

średnio średnio średnio średnio

miesieczne/mż miesieczne/mż miesięcznej m2 miesięczne/mź

2012 1098 1 013 656,19 3,66 zł 0,65 zł 1,09 zł 1,92 zł

2013 1094 1 009268,44 3,72 zł 0,64 zł 1,09 zł 1,99 zł

2014 1092 1 012206,05 3,72 zł 0,65 zł 1,05 zł 2,02 zł

2015 1089 1 011 093,82 3,87 0,65 zł 1,08 zł 2,14
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Zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych:

Łącznie za rok 2015 Średnio Miesięcznie

Koszty eksploatacji 10638497,72 zł 886541,48 zł

Fundusz remontowy 12 793 242,99 zł 1 066 103,59 zł

Świadczenia 26389222,73 zł 2 199 101,90 zł

Realizacja zadań remontowych i plan na rok 2016:

Wyszczególnienie Plan na O/o nniany w Plan na % Wykonanie % Projekt Planu %

01.01.2016 wykonania planie 31.10.2016 wykonania 31.10.2016 wykonania na 01.01.2017 wykonania

Zaliczki na
fundusz 14 100000,00 59% -400000,00 13 700 000,00 51% 11 008 658,53 60% 14 000 000,00 62%
remontowy
wspólnot

w tym na
1600000,00 -350000,00 1250000,00 1600000,00podwyżki

Remonty lokali
mieszkalnych i 6750000,00 28% 0,00 6750000,00 25% 4245 171,37 23% 6750000,00 30%
użytkowych

Pozostałe
remonty w tym 2857000,00 12% 3 301 019,00 6 158019,00 23% 3046399,22 17% 1940000,00 9%
konserwacje
razem 23 707 000,00 100% 2901019,00 26 608 019,00 100% 18300 229,12 100% 22 690 000,00 100%

Kredyty we wspólnotach:

1) 603 wspólnoty mieszkaniowe posiadają w chwili obecnej zobowiązania finansowe w

postaci zaciągniętych kredytów na łączną kwotę ok. 100mln zł.
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2) Zobowiązania Miasta Katowice z tytułu zaliczek na fundusze remontowe tylko w tych

wspólnotach wynosić będą w roku 2016 ok. 8 164 OOOzł.

Środki dodatkowe w roku 2016 na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych

1) 142 wspólnoty mieszkaniowe zwiększyły w roku 2016 zaliczkę na fundusze

remontowe.

2) Z dodatkowych środków 1 600 OOOzłdo końca października br. wydatkowano na ten

cel łącznie 990 678,04zł

3) Zaplanowane w ramach tych środków w tym roku roboty (głównie

termomodernizacje) wykonano w 23 wspólnotach mieszkaniowych. W 7 wspólnotach

prace są w trakcie realizacji.

Polityka wobec rozliczeń finansowych ze wspólnotami mieszkaniowymi.

W KZGM funkcjonują:

1) Umowy tzw. solidarne z dostawcami mediów przy powiązaniach tzw. technologicznych

dot. wody, c.o, energii elektrycznej.

2) Umowy ze wspólnotami mieszkaniowymi tzw. technologiczne w sytuacjach gdzie KZGM

jest Rozliczanym lub też Rozliczającym media jw.

3) Umowy w sprawie dostarczania i rozliczania mediów dostarczanych do lokali własności

Miasta Katowice.
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