
UCHWAŁA NR XLVI/868/17

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 11 września 2017 r.

w sprawie przyznania Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej tytułu honorowego
„Zasłużony dla Miasta Katowice”

Na podstawie § 58 ust. 1 pkt 2 Statutu miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r., poz. 5820) oraz 
§ 6 uchwały Rady Miasta Katowice nr XXXII/639/16 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zasad i trybu 
przyznawania oraz wręczania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Katowice”.

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§1. Przyznać Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej tytuł honorowy „Zasłużony dla Miasta Katowice”.

§2. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Miasta Katowice oraz Prezydentowi Miasta 
Katowice.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Katowice

Krystyna Siejna
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UZASADNIENIE
Zgodnie z przepisem § 1 uchwały Rady Miasta Katowice nr XXXII/639/16 z dnia 23 listopada 2016 r.

w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wręczania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Katowice”
Tytuł ten przyznaje się szczególnie zasłużonym dla Miasta Katowice, którzy swoją działalnością przyczynili
się do gospodarczego, kulturowego i społecznego rozwoju oraz promocji Miasta i którzy przez swoje czyny,
dorobek i osiągnięcia zasługują na szczególne uznanie.
Doceniając dorobek Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z wnioskiem o nadanie jej Tytułu

honorowego wystąpiła Pani Krystyna Siejna Przewodnicząca Rady Miasta Katowice pismem z dnia
30 maja 2017 r. Do wniosku dołączono zgodę KSM na przyjęcie Tytułu zawartą a w piśmie z dnia 29 maja
2017 r.
Wniosek ten został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną Rady Miasta Katowice na

posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2017 r.
Z opisu zasług kandydata uzasadniających przyznanie Tytułu wynika m.in., iż Katowicka Spółdzielnia

Mieszkaniowa to największa spółdzielnia mieszkaniowa w województwie śląskim zrzeszająca prawie
16 tysięcy członków i zarządzająca zasobem w którego skład wchodzi ok. 19 tysięcy mieszkań
zlokalizowanych w Katowicach na terenie siedemnastu osiedli.
Spółdzielnia funkcjonuje od 1957 roku zaspokajając w tym okresie potrzeby mieszkaniowe

wielotysięcznej rzeszy mieszkańców Katowic - aktualnie w jej zasobach zamieszkuje ok. 39 tysięcy
katowiczan. W dziedzinie zarządzania nieruchomościami KSM pozytywnie wyróżnia się w zakresie
stosowanych rozwiązań organizacyjnych i prekursorskich inicjatyw, przez co postrzegana jest jako jedna
z lepiej działających spółdzielni w kraju, co dokumentują liczne nagrody i wyróżnienia.
Spółdzielnia prowadzi aktywną politykę inwestycyjną i remontową równocześnie dostosowując strukturę

i zakres usług do zmieniających się warunków społeczno– gospodarczych, a szeroka autonomia osiedli
stwarza mieszkańcom większą możliwość wpływu na dotyczące ich decyzje.
W ramach Fundacji KSM Spółdzielnia prowadzi szereg działań w zakresie m. in. szeroko rozumianej

pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia, integracji osób niepełnosprawnych a także działalności
kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej.
Godnym podkreślenia jest fakt prowadzenia działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej w sześciu

klubach spółdzielczych prowadzących w osiedlach szereg stałych sekcji i kół zainteresowań a także
organizujących wiele imprez dla lokalnych społeczności, co czyni je znaczącymi punktami na kulturalnej
mapie miasta. Ważną rolę informacyjną i edukacyjną dla członków KSM spełnia gazeta „Wspólne Sprawy”
wydawana już 26 lat, docierająca do wszystkich członków KSM i oceniana jako jeden z najlepszych tego
typu periodyków w kraju.
Patrząc z perspektywy 60. lat działalności Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na historię Katowic

należy z całym przekonaniem stwierdzić, że wpisała się ona na kartach tej historii złotymi zgłoskami
skarbiąc sobie wdzięczność mieszkańców i władz miasta.
Jubileusz 60. lecia Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest doskonałą okazją aby tę wdzięczność za

zasługi dla Katowic okazać. Nie byłoby Katowic w dzisiejszym kształcie i etapie rozwoju bez Katowickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej.
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