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Sprawozdanie z dzia³alno�ci
Rady Nadzorczej

(skrót)
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PISMO BEZP£ATNE

W 2005 r. odby³o siê jedena�cie posie-
dzeñ prezydium Rady Nadzorczej i dzie-
siêæ plenarnych. Ich charakter i tematyka
podyktowana by³a ustalonym programem
dzia³ania, z uwzglêdnieniem bie¿¹cych
spraw wnoszonych zarówno przez Zarz¹d
Spó³dzielni, jak i przez poszczególnych
cz³onków. Rada Nadzorcza w okresie spra-
wozdawczym podjê³a 57 uchwa³ w nastê-
puj¹cych sprawach:

a) cz³onkowsko - mieszkaniowych - 39,
w tym:
- wykluczenie z cz³onkostwa - 22,
- wykre�lenie z cz³onkostwa - 12,
- uchylenie uchwa³y o wykluczeniu z

cz³onkostwa w zwi¹zku z wp³at¹ zaleg³o-
�ci czynszowych - 3,

- uznanie zaleg³o�ci czynszowych za
nie�ci¹galne - 2.

b) ekonomicznych - 9,
w tym m.in.: � przyjêto sprawozdanie

finansowe Spó³dzielni za 2004 r., � za-
twierdzono, po konsultacjach z rada-
mi osiedlowymi, plan gospodarczo-fi-
nansowy na 2005 r., � zatwierdzono klucz
podzia³u kosztów Zarz¹du na 2006 r.,
� przyjêto wyniki badania sprawozda-
nia finansowego Spó³dzielni za 2004 r.
przez bieg³ych rewidentów.

c) organizacyjno-samorz¹dowych - 9,
w tym: � uchwalono regulamin przyj-

mowania cz³onków i ustanawiania ty-
tu³ów rozdzia³u i zamiany lokali miesz-
kalnych w Kieleckiej Spó³dzielni Miesz-

Lato na horyzoncie
Pochwa³a kredytu

¯y³ na kredyt i umar³,
I ¿ywot mia³ lekki,
I niepotrzebna trumna
- Zjad³y go odsetki.

Stefan Kabziñski

W numerze

� Harmonogram zebrañ grup
cz³onkowskich

� Wandale dewastuj¹

� Kosztowne remonty

� 30-lecie harcerskiej dru¿yny
¿eglarskiej �Pasat�

we wk³adce: propozycje
zmian do Statutu KSM
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Porz¹dek obrad
na zebraniach

Grup Cz³onkowskich:
1. Otwarcie zebrania i wybór prezydium.
2. Sprawozdanie z dzia³alno�ci za 2005

rok:
� Rady Osiedla i realizacji wniosków z
poprzedniego Zebrania;
�  Zarz¹du Spó³dzielni;
�  Rady Nadzorczej.

3.   Zapoznanie z porz¹dkiem obrad Zebra-
nia Przedstawicieli, w tym ze zmianami
statutu Spó³dzielni.

4. Dyskusja nad z³o¿onymi sprawozda-
niami.

5. Przyjêcie wniosków.

GodzLp. Osiedle Termin Miejsce zebrania

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Osiedle I �Zagórska �
Pó³noc�

Osiedle II �Zagórska -
Po³udnie�

Osiedle III �Sady�

Osiedle IV
�Sandomierskie�

Bieliny

Bodzentyn

8 maja
poniedzia³ek

10 maja
�roda

12 maja
pi¹tek

15 maja
poniedzia³ek

16 maja
wtorek

16 maja
wtorek

Zespó³ Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych nr 12,
ul. Kujawska 18

OKK �Miniatura�
ul. Zagórska 65

OKK �Polonez�
ul. Pocieszka 17

OKK �S³oneczko�
ul. Romualda 3

Szko³a Podstawowa
w Bielinach

Budynek KSM
w Bodzentynie

1700

1700

1700

1700

1700

1700

Zebrania Grup Cz³onkowskich

Nowa forma ubezpieczenia

Twoje mieszkanie mo¿e zostaæ ubezpieczone wg jednego z wariantów:

Kompleksowe ubezpieczenie
mieszkania...

...to nasza nowa oferta skierowana do tych, którzy my�l¹ o bezpieczeñstwie swojego
mieszkania. Proponujemy najwygodniejsz¹ formê ubezpieczenia: op³atê comiesiêcz-
nej sk³adki wraz z op³atami za mieszkanie. Nie musisz odk³adaæ sumy na jednorazo-
w¹ sk³adkê roczn¹.

Wysoko�æ sk³adki - ju¿ od 3,75 z³otych miesiêcznie - jest przystêpna dla ka¿dego
gospodarstwa domowego. Wystarczy, ¿e wype³nisz za³¹czony wniosek.

Warianty ubezpieczenia  Zakres ubezpieczenia

l  - Kompleks - ustalenie odszkodowa-
nia wg warto�ci rzeczywistej

Il - Kompleks - ustalenie odszkodowania
wg warto�ci odtworzeniowej (nowej)

Kompleksowe ubezpieczenie - ustale-
nie odszkodowania wg warto�ci rzeczy-
wistej w zakresie:

1. ognia i innych zdarzeñ losowych,
2. kradzie¿y z w³amaniem i rabunku,
3. zalania,
4. odpowiedzialno�ci cywilnej.

Zakres ubezpieczenia jak w wariancie
l, lecz ustalenie odszkodowania wed³ug
warto�ci odtworzeniowej (nowej).

 � Mieszkanie

Wype³niony wniosek przeka¿ do zarz¹dcy budynku. Je�li masz dodatkowe pyta-
nia, odpowie na nie nasz pracownik.

Krajowa Rada Spó³dzielcza oraz Targi
Kielce zapraszaj¹ do wziêcia udzia³u w
Miêdzynarodowych Targach Spó³dziel-
czych, które odbêd¹ siê w Pa³acu Kultury
i Nauki w Warszawie, Plac Defilad l
w dniach 8-9 lipca 2006 roku.

Miêdzynarodowe Targi Spó³dzielcze to
najwa¿niejsza impreza promocyjna polskiej
spó³dzielczo�ci. S¹ one miejscem spotkañ
spó³dzielni i organizacji spó³dzielczych z
kraju i zagranicy. G³ównym celem tych tar-
gów jest prezentacja efektów gospodar-
czych spó³dzielni ró¿nych bran¿ - w tym
zw³aszcza ich wyrobów i mo¿liwo�ci us³u-
gowych. W tym roku targi odbêd¹ siê w
Warszawie w Pa³acu Kultury i Nauki po³¹-
czone z obchodami Dnia Spó³dzielczo�ci.

Podczas targów istnieje mo¿liwo�æ sprze-
da¿y prezentowanych produktów w cza-
sie Wielkiego Kiermaszu Produktów Spó³-
dzielni.

Zwiedzaj¹cy maj¹ mo¿liwo�æ zakupu pre-
zentowanych towarów bezpo�rednio od
producentów, a wystawcy mog¹ nawi¹-
zaæ kontakt bezpo�rednio z klientami -
odbiorcami wytwarzanych przez siebie
wyrobów, czy proponowanych us³ug.

Targom towarzyszy bogaty program spo-
tkañ, seminariów i konferencji po�wiêco-
nych najbardziej aktualnym tematom wa¿-
nym dla spó³dzielczo�ci. Odbywaj¹ siê
równie¿ wystêpy spó³dzielczych zespo³ów
artystycznych i sportowych, które pod-
kre�laj¹ specyficzny, od�wiêtny charakter
tej wystawy.

Targi
Spó³dzielczo�ci

W lipcu, w  Warszawie
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kaniowej, - regulamin rozliczania kosztów
inwestycji w zakresie domów mieszkal-
nych, lokali u¿ytkowych i gara¿y, dla któ-
rych Spó³dzielnia po raz pierwszy ustana-
wia tytu³y prawne oraz zasad ustalania
warto�ci pocz¹tkowej budowy tych loka-
li, - regulamin u¿ytkowania lokali miesz-
kalnych i porz¹dku domowego w Kielec-
kiej Spó³dzielni Mieszkaniowej, - zasady
przekszta³cania spó³dzielczych lokator-
skich na spó³dzielcze w³asno�ciowe pra-
wa do lokali oraz przeniesienie w³asno�ci
lokali, - regulamin rozliczania kosztów do-
stawy wody i odprowadzenia �cieków wraz
z zasadami monta¿u wodomierzy w loka-
lach mieszkalnych, - przyjêto zasady or-
ganizacji statutowych sprawozdawczych
Zebrañ Grup Cz³onkowskich i Zebrania
Przedstawicieli Cz³onków, - zatwierdzono
harmonogramy realizacji g³ównych kierun-
ków dzia³ania Spó³dzielni i wniosków z
Zebrañ Grup Cz³onkowskich oraz Zebra-
nia Przedstawicieli Cz³onków.

Kontrolê dzia³alno�ci Spó³dzielni, Rada
Nadzorcza wykonywa³a m.in. poprzez sys-
tematyczne badania jej kondycji finanso-
wej. Analizuj¹c wyniki ekonomiczne Spó³-
dzielni, Rada Nadzorcza dokonywa³a kwar-
talnych ocen wykonania przez Spó³dziel-
niê zadañ gospodarczych i kompleksowej
oceny - po zamkniêciu roku kalendarzo-
wego. Przed zaprezentowaniem sprawoz-
dañ na posiedzeniach Rady Nadzorczej
by³y one szczegó³owo omawiane przez
komisje problemowe, które zg³asza³y uwa-
gi i wnioski do materia³ów.

Rada szczególny nacisk k³ad³a na stan
zaleg³o�ci czynszowych, które ogranicza-
j¹ mo¿liwo�ci finansowe Spó³dzielni. Za-
leci³a Zarz¹dowi podejmowanie decyzji o
wydatkach finansowych na poziomie nie-
zbêdnego minimum, zw³aszcza w zakresie
wydatków inwestycyjnych, które maj¹
wp³yw na zmniejszenie stanu wolnych
�rodków pieniê¿nych oraz zamro¿enie na
kolejny rok funduszu p³ac.

W wyniku dokonanych analiz i pozytyw-
nych wyników finansowych Rada podjê³a
decyzjê, by op³aty za u¿ytkowanie miesz-
kañ w 2006 r. by³y na niezmienionym pozio-
mie w stosunku do roku poprzedniego.
Warto przypomnieæ, ¿e poziom op³at za
mieszkania nie jest zmieniony od trzech lat.

Rada Nadzorcza na wielu posiedzeniach
zapoznawa³a siê z informacjami Zarz¹du o
kolejnych dzia³aniach wdra¿aj¹cych zmie-
niane przepisy ustawy o spó³dzielniach
mieszkaniowych i wskazywa³a jednocze-
�nie na zagadnienia wymagaj¹ce dodat-

kowych dzia³añ. Zmiany nie ominê³y ure-
gulowañ dotycz¹cych zasad przekszta³ca-
nia spó³dzielczego lokatorskiego prawa do
mieszkania we w³asno�ciowe lub odrêbne
prawo w³asno�ci.

Jak wiadomo, wyrok Trybuna³u Konsty-
tucyjnego z 20 kwietnia 2005 r. okresowo
uniemo¿liwi³ przekszta³cenie lokatorskie-
go prawa do mieszkania w spó³dzielcze
w³asno�ciowe, a nowelizacja ustawy o
spó³dzielniach mieszkaniowych z 3 czerw-
ca 2005 r. wprowadzi³a przepis obliguj¹cy
spó³dzielnie do stosowania 50% bonifika-
ty przy uzupe³nianiu ró¿nic miêdzy wk³a-
dem mieszkaniowym i budowlanym w
zwi¹zku z przekszta³caniem prawa do lo-
kalu. Rada Nadzorcza w dniu 15 wrze�nia
2005 roku podjê³a uchwa³ê zmniejszaj¹c¹
bonifikatê z tego tytu³u z 60 % do ustawo-
wej 50 % bonifikaty. Szerzej na ten temat
tych problemów pisano w kwartalniku
�My z KSM�.

Kolejnym wa¿nym zagadnieniem, zwi¹-
zanym z nowymi uregulowaniami prawny-
mi jest nowelizacja zapisów Statutu KSM.

W tym celu Rada powo³a³a 15 osobow¹
Komisjê Statutow¹ pod przewodnictwem
Zdzis³awa Wójtowicza. W sk³ad komisji
weszli przedstawiciele wszystkich komisji
Rady, Rad Osiedli, delegatów na Zebranie
Przedstawicieli i Zarz¹du. Komisja na 6
posiedzeniach zg³osi³a ponad 60 popra-
wek i zmian do Statutu. Ostateczny zakres
zmian statutowych, po zaopiniowaniu
przez Rady Osiedli i zebrania grup cz³on-
kowskich, dokona Zebranie Przedstawi-
cieli w czerwcu 2006 r.

Rada na 3 posiedzeniach oceni³a i ak-
ceptowa³a sprawozdania oraz informacje
opracowane przez Zarz¹d na Zebrania Grup
Cz³onkowskich oraz na Zebranie Przedsta-
wicieli, a tak¿e zatwierdzi³a harmonogramy
wdra¿ania ustalonych przez te organy wnio-
sków i kierunków dzia³ania Spó³dzielni.

Kontrolne uprawnienia Rady Nadzorczej
realizowane by³y tak¿e w stosunku do rad
osiedli. Cztery Rady Osiedlowe sk³ada³y
sprawozdania ze swej dzia³alno�ci na ple-
narnych posiedzeniach Rady Nadzorczej.
Rada wys³uchiwa³a równie¿ sprawozdañ,
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i wniosków z prac komisji problemowych.
Dzia³aj¹ce w strukturze RN trzy komisje:
Komisja Ekonomiczna, Komisja Spo³ecz-
no - Samorz¹dowa i Spo³eczna Komisja
Mieszkaniowa odby³y ³¹cznie 33 spotka-
nia, których tematyka podyktowana by³a
charakterem spraw znajduj¹cych siê w
rocznym planie prac Rady Nadzorczej, a
tak¿e bie¿¹cymi wnioskami i interwencja-
mi wnoszonymi bezpo�rednio przez cz³on-
ków KSM.

Kontrole przeprowadzone przez komisje
dotyczy³y: - zawartych umów na najem
lokali u¿ytkowych i terenów, - przeprowa-
dzonych w 2005 r. przetargów na roboty
remontowe i zakup materia³ów, - zatrud-
nienia i realizacji gospodarki funduszem
p³ac.

Wdro¿enie szczegó³owych zaleceñ po-
kontrolnych przez poszczególne komórki
funkcjonalne Spó³dzielni nadzorowa³ Za-
rz¹d, który sk³ada³ z ich realizacji informa-
cjê Radzie Nadzorczej. Przedmiotem analiz
komisji, by³y te¿ indywidualne wnioski,
skargi i listy kierowane do Rady Nadzor-
czej przez cz³onków Spó³dzielni. Zarejestro-
wano 9 takich spraw, które rozpatrzy³a
Komisja Ekonomiczna.

Wnioskodawcy otrzymywali ka¿dorazo-
wo pisemn¹ odpowied�, zawieraj¹c¹ me-
rytoryczn¹ ocenê mo¿liwo�ci rozwi¹zania
problemu wraz ze stosownym uzasadnie-
niem.

Wnioski, skargi i interwencje cz³onków
Spó³dzielni by³y równie¿ przyjmowane na
comiesiêcznych dy¿urach cz³onków Rady.
W 2005 r. podczas 10 dy¿urów swoje pro-
blemy zg³osi³o 11 cz³onków, a dotyczy³y
one miêdzy innymi op³at za gara¿e, przy-
znania mieszkania, rozliczenia finansowe-
go z mieszkañcami budynków przy ul Kra-
kowskiej 5 i 7, lokalizacji i budowy figury
kultowej na osiedlu Sandomierskim, sp³a-
ty zad³u¿eñ czynszowych, oddania do
u¿ytku lokatorów suszami.

Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej pe³ni
jednocze�nie funkcjê przewodnicz¹cego
spo³ecznego Forum Kieleckich Spó³dziel-
ni Mieszkaniowych, którego dzia³alno�æ
w 2005 r. zdominowa³y sprawy:

1) partycypacji spó³dzielni mieszkanio-
wych z terenu Kielc w kosztach budowy
lokali socjalnych, czego przyczyn¹ jest
coraz wiêksza liczba zad³u¿onych miesz-
kañ, zajmowanych przez by³ych cz³onków
spó³dzielni posiadaj¹cych wyroki o eks-
misji.

2) procesu wykupu przez spó³dzielnie
gruntów znajduj¹cych siê w u¿ytkowaniu
wieczystym z 95% bonifikat¹. Niestety,
mimo wielu interwencji Spó³dzielni, Urz¹d
Miasta bardzo wolno realizuje wnioski w
tych sprawach.

3) dzia³añ szkoleniowych dla cz³onków
Rad Nadzorczych i Zarz¹dów Spó³dzielni.
Odby³y siê trzy spotkania po�wiêcone
gospodarce zasobami mieszkaniowymi
oraz podatkowi od towarów i us³ug i po-
datkowi dochodowemu w spó³dzielniach
mieszkaniowych z dzia³alno�ci  gospodar-
czej, a tak¿e aktualnym problemom spó³-
dzielni po zmianie ustawy o spó³dzielniach
mieszkaniowych. Dzia³acze samorz¹du rad
osiedlowych i Rady Nadzorczej uczestni-
czyli w seminarium zorganizowanym przez
Zarz¹d Spó³dzielni na temat istotnych

kwestii w zakresie zarz¹dzania zasobami
mieszkaniowymi i innej dzia³alno�ci go-
spodarczej, prowadzonej przez Kieleck¹
Spó³dzielniê Mieszkaniow¹.

Rada Nadzorcza bardzo pozytywnie oce-
nia wspó³pracê z Zarz¹dem Spó³dzielni,
która pozwoli³a, przy prawid³owej i racjo-
nalnej gospodarce, uzyskaæ dobre wyniki
ekonomiczne potwierdzone opini¹ bie-
g³ych rewidentów, badaj¹cych sprawoz-
danie finansowe za 2004 r.

RADA NADZORCZA

W dniu 1 wrze�nia 2004 roku w Kieleckiej
Spó³dzielni Mieszkaniowej powsta³ Punkt
Informacyjno-Obs³ugowy. W pa�dzierniku
i listopadzie 2004 r. Punkt odwiedzi³o 1060
osób, za� na przestrzeni 2005 roku - sprawy
za³atwi³o ju¿ ponad 8000 osób. Jest to
liczba imponuj¹ca.

Osoby te w przewa¿aj¹cej czê�ci zosta³y
za³atwione kompleksowo w Punkcie, na-
tomiast w sprawach o szerszym charakte-
rze,  zainteresowanych skierowano do
kompetentnych pracowników Spó³dzielni
lub w³a�ciwych dla sprawy urzêdów.

My�l¹ przewodni¹ w organizowaniu
punktu by³o usprawnienie obs³ugi miesz-
kañców, stworzenie naszym mieszkañcom
dogodnych warunków w za³atwianiu wie-
lorakich spraw oraz mo¿liwo�ci odpowied-

niego pokierowania przy za³atwianiu trud-
nych spraw mieszkaniowych, zw³aszcza po
zgonach.

Dla osób nie zawsze radz¹cych sobie z
interpretacj¹ nowych przepisów

o spó³dzielniach mieszkaniowych jest
doskona³ym rozwi¹zaniem, poniewa¿ tu
mog¹ uzyskaæ odpowied� na nurtuj¹ce ich
pytania i w¹tpliwo�ci. Ponadto mo¿liwo�æ
za³atwienia spraw w jednym miejscu bez
konieczno�ci b³¹dzenia i szukania w³a�ci-
wego pokoju, dogodne usytuowanie na
parterze, jest du¿ym u³atwieniem zw³asz-
cza dla osób starszych. Otrzymujemy wie-
le podziêkowañ i stwierdzeñ, ¿e utworze-
nie tego punktu by³o bardzo dobrym po-
mys³em i wyj�ciem naprzeciw potrzebom
mieszkañców, a przecie¿ o to chodzi³o.

Dzia³alno�æ Punktu
Informacyjno - Obs³ugowego
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Organizacja i sprawy
cz³onkowskie

Na dzieñ 31.12.2005 r. Kielecka Spó³dziel-
nia Mieszkaniowa zrzesza³a 8987 cz³onków
(o 234 mniej ni¿ w 2004 r.) i posiada³a 9162
lokale mieszkalne. Zmniejszenie ilo�ci
cz³onków oraz liczby lokali mieszkalnych
w stosunku do 2004 r. zwi¹zane jest z prze-
niesieniem notarialnie dla 108 cz³onków
odrêbnego prawa w³asno�ci do domu jed-
norodzinnego wraz z prawem w³asno�ci
do gruntu i rezygnacja tych osób z cz³on-
kostwa w KSM.

Ilo�æ lokali mieszkalnych w poszczegól-
nych osiedla przedstawia siê nastêpuj¹-
co: � w Osiedlu l - 2859, � w Osiedlu II -
2516, � w Osiedlu III - 1846, � w Osiedlu IV
- 1932, � domy jednorodzinne - 9 (by³o 117).

W zasobach mieszkaniowych Spó³dziel-
ni na dzieñ 31.12.2005 r. zameldowanych
by³o 19186 mieszkañców (o 328 mniej ni¿
w 2004 r.) z czego: � w Osiedlu I - 5414 ( o
43 mniej ni¿ w 2004 r.), � w Osiedlu II - 4866
(o 53 mniej ni¿ w 2004 r.), � w Osiedlu III -
4483 (o 139 mniej ni¿ w 2004 r.), � w Osiedlu
IV - 4423 (o 93 mniej ni¿ w 2004 r.).

884 cz³onków posiada za³o¿one ksiêgi wie-
czyste na ograniczonym prawie rzeczowym
do lokalu mieszkalnego, z czego 83 cz³on-
ków za³o¿y³o ksiêgi wieczyste w 2005 r.

Spo�ród 9162 lokali mieszkalnych: � 8172
tj. 89,19% stanowi¹ mieszkania spó³dziel-
cze, w³asno�ciowe (o 25 wiêcej ni¿ w 2004
r.), � 970 tj. 10,59% to mieszkania spó³dziel-
cze lokatorskie, � 20 tj. 22%  to mieszkania
uznane na warunkach najmu. Mieszkania
te zasiedlaj¹ rodziny by³ych cz³onków
wykluczonych ze Spó³dzielni, które prze-
kwaterowano do mniejszych mieszkañ
w zamian za pokrycie zad³u¿enia czynszo-
wego lub rodziny, które ze wzglêdu na trud-
n¹ sytuacjê finansow¹ i zdrowotn¹ nie
mog³y uregulowaæ stanu prawnego do
zajmowanego lokalu.

Bez tytu³u prawnego zajmowa³o miesz-
kania 90 rodzin (67 osób zajmowa³o miesz-
kania typu lokatorskiego, 20 osób - miesz-
kania w³asno�ciowe i 3 na warunkach naj-
mu). Spo�ród nich - 11 osób nie uregulo-
wa³o w terminie ustawowym stanu praw-
nego po zmar³ym cz³onku Sp-ni b¹d� na
skutek rozwi¹zania ma³¿eñstwa. W stosun-
ku do pozosta³ych 79 osób, zajmuj¹cych
mieszkania bez tytu³u prawnego zosta³o
wdro¿one stosowne postêpowanie.

Spó³dzielcze w³asno�ciowe prawo do
gara¿u nale¿y do 559 osób z czego: � w
Osiedlu l - 195, � w Osiedlu II - 298, � w
Osiedlu III - 10, � domy jednorodzinne - 9,
� w Osiedlu IV - 47.

W zwi¹zku z zawarciem aktów notarial-
nych o przeniesienie w³asno�ci gara¿u -
26 cz³onków posiada odrêbne prawo do
gara¿u przy ul. Romualda 14 w Kielcach i
108 osób posiada odrêbne prawo do ga-
ra¿u w domu jednorodzinnym.

Na przestrzeni 2005 roku - Zarz¹d Spó³-
dzielni zaakceptowa³ 342 akty notarialne
w sprawie nabycia, otrzymania w formie
darowizny b¹d� dokonania zamiany loka-
lu mieszkalnego lub gara¿u we w³asnym
zakresie przez:

1) 57 cz³onków tut. Spó³dzielni,
2) 95 osób, które mimo uzyskania prawa

do lokalu mieszkalnego w zasobach tut.
Sp-ni nie by³y zainteresowane uzyskaniem
cz³onkostwa w Spó³dzielni, a wiêc s¹ w³a-
�cicielami mieszkañ spó³dzielczych, a nie
nale¿¹ do Spó³dzielni.

3) 190 osób, które zosta³y przyjête w po-
czet cz³onków tut. Spó³dzielni i tak:

- 97 osób w zwi¹zku z nabyciem lokalu
mieszkalnego w drodze kupna - sprzeda-
¿y,

-  41  osób w zwi¹zku z przyjêciem lokalu
mieszkalnego i gara¿u w formie

darowizny,
- 50 osób w zwi¹zku z uregulowaniem

stanu prawnego do zajmowanego lokalu,
- 2 osoby w zwi¹zku z dokonaniem wza-

jemnej zamiany mieszkañ.
W okresie sprawozdawczym z rejestru

skre�lono 445 cz³onków (o 82 wiêcej ni¿ w
2004 r.) z czego: 91 na skutek zgonów, 320
w zwi¹zku z rezygnacj¹ z cz³onkostwa w
Sp-ni, 34 w zwi¹zku z wykre�leniem b¹d�
wykluczeniem przez Radê Nadzorcz¹.

W 2005 r. dokonano 2 eksmisji z lokalu
mieszkalnego.

O mieszkanie zamienne ubiega siê 122
cz³onków (o 12 mniej ni¿ w 2004 r.), z cze-
go: o zamianê mieszkañ mniejszych na
wiêksze ubiega siê 63 cz³onków,  o zamia-
nê mieszkañ równorzêdnych ubiega siê 37

89,19%- mieszkania sp-cze 

w³asno�ciowe

0,22% - mieszkania u¿ywane 

na warunkach najmu

10,59% - mieszkania 

lokatorskie

Struktura mieszkañ wg tytu³ów
prawnych do lokali na 31.12.2005 r.
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osób, o zamianê jednego mieszkania wiêk-
szego na dwa oddzielne mniejsze ubiega
siê 13 cz³onków, o zamianê mieszkañ wiêk-
szych na mniejsze ubiega siê 9 osób.

Wnioski o przydzia³y mieszkañ zamien-
nych, Zarz¹d Spó³dzielni realizuje w gra-
nicach istniej¹cych mo¿liwo�ci.

W wyniku odzysków nieplanowanych i
dokonanych zamian, KSM w 2005 r. dys-
ponowa³a 13 mieszkaniami.

Wa¿niejsze wydarzenia maj¹ce
wp³yw na dzia³alno�æ Zarz¹du

W 2005 roku Zarz¹d Kieleckiej Spó³dziel-
ni Mieszkaniowej kierowa³ Spó³dzielni¹ w
ramach swych kompetencji okre�lonych
w Statucie oraz zatwierdzonym przez Radê
Nadzorcz¹ regulaminie. Zarz¹d pracowa³
w trzyosobowym, niezmienionym sk³adzie:
Maciej Solarz - Prezes Zarz¹du; Henryk
Wilk - Zastêpca Prezesa ds. technicznych;
Anna Segda - Cz³onek Zarz¹du ds. eko-
nomicznych, G³ówna Ksiêgowa.

W ci¹gu minionych dwunastu miesiêcy
odby³o siê 50 protoko³owanych posiedzeñ
Zarz¹du, który podj¹³ 1013 uchwa³ i decy-
zji zwi¹zanych z kierowaniem KSM.

Dzia³alno�æ Zarz¹du Spó³dzielni koncen-
trowa³a siê g³ównie na realizacji:

- zadañ wynikaj¹cych z planu gospodar-
czo - finansowego KSM na 2005 r.,

- przyjêtego przez RN harmonogramu
wdra¿ania wniosków z Zebrania Przedsta-
wicieli, Zebrañ Grup Cz³onkowskich oraz
g³ównych kierunków dzia³ania spó³dziel-
ni uchwalonych przez Zebranie Przedsta-
wicieli Cz³onków w 2005 r.,

- obowi¹zków wynikaj¹cych z wdra¿ania
przepisów ustawy o spó³dzielniach miesz-
kaniowych i Prawa Spó³dzielczego,

- zadañ pracodawcy wynikaj¹cych z ko-
deksu pracy, dla pracowników spó³dzielni.

Uchwalony 30 marca 2005 r. plan gospo-
darczo-finansowy okre�li³ szczegó³owy
zakres wydatków KSM na gospodarkê
remontow¹, ciepln¹ oraz dzia³alno�æ eks-
ploatacyjn¹, a tak¿e kulturaln¹ prowadzo-
n¹ przez osiedlowe kluby kultury.

Oparte na szczegó³owej analizie obowi¹z-
ków Spó³dzielni i potrzeb mieszkañców,
prace remontowe poddawane s¹ ca³orocz-
nemu monitoringowi przez wszystkie or-
gany samorz¹dowe KSM. Kwartalna ana-
liza wykonania planu gospodarczo-finan-
sowego jest dla Zarz¹du podstaw¹ doko-
nywania korekt, wynikaj¹cych ze zmienia-
j¹cych siê warunków finansowych, czy
prawnych. W 2005 r. odpowiedzi¹ na zg³o-
szone przez Rady Osiedli wnioski by³o  wy-
st¹pienie Zarz¹du do Rady Nadzorczej o
skorygowanie planu remontów. W rezul-
tacie korekty dodatkowo zabudowano 17
wej�æ do klatek schodowych w Osiedlu

Sandomierskim, wykonano kanalizacjê
deszczow¹ przy budynku przy ul. Zagór-
skiej 60 oraz wymianê nawierzchni chod-
ników w rejonie budynków przy ul. Wio-
sennej 3, 5 i 7.

Gospodarka  234 lokalami u¿ytkowymi, a
tak¿e wynajmowanymi terenami, pozwa-
laj¹ca na uzyskiwanie znacznych wp³y-
wów finansowych, by³a przedmiotem ci¹-
g³ego zainteresowania Zarz¹du.

Znacznym zagro¿eniem dla utrzymania
dobrej sytuacji finansowej KSM s¹ corocz-
nie wzrastaj¹ce zaleg³o�ci czynszowe. Do
ich windykacji Spó³dzielnia wykorzystuje
wszystkie przewidziane prawem mo¿liwo-
�ci, ³¹cznie z kierowaniem spraw do s¹du
o egzekucjê. Przed wyst¹pieniem  na dro-
gê s¹dow¹ Spó³dzielnia prowadzi rozmo-
wy z d³u¿nikami, informuje ich o mo¿liwo-
�ci uzyskania dodatku mieszkaniowego,
pomocy finansowej w op³atach za korzy-
stanie z mieszkania czy te¿ odpracowania
zaleg³o�ci w zastêpstwie gospodyñ domo-
wych przebywaj¹cych na urlopach lub
zwolnieniach lekarskich. Z tej ostatniej
formy w 2005 r. skorzysta³o 48 osób;
zmniejszy³y stan zaleg³o�ci czynszowych
o ³¹czn¹ kwotê 34.058 z³.

Realizacja g³ównych kierunków dzia³ania
Spó³dzielni na 2005 r., wniosków z Zebra-
nia Przedstawicieli oraz wniosków z Ze-
brañ Grup Cz³onkowskich stanowi dla
Zarz¹du materia³ podstawowy do oceny
potrzeb cz³onków Spó³dzielni, a nastêp-
nie do zaplanowania dzia³añ w celu ich
realizacji.

Cz³onkowie Spó³dzielni nie s¹ obojêtni na
zmieniaj¹ce siê warunki organizacyjno-
prawne i ekonomiczne dotycz¹ce spó³dziel-
czo�ci. �wiadomi swych praw pragn¹ wp³y-
waæ równie¿ na lokalne w³adze samorz¹do-
we. Dziêki lobbowaniu przez spó³dzielców
z Kielc podjêta zosta³a uchwa³a Rady Mia-
sta z 2003 roku o udzieleniu spó³dzielniom
bonifikaty od ceny sprzeda¿y gruntów pod
budynkami przeznaczonymi na cele miesz-
kaniowe.

Rada Nadzorcza i Zarz¹d Spó³dzielni sta-
nowczo naciskaj¹ na w³adze miasta w ra-
mach FORUM Kieleckich Spó³dzielni
Mieszkaniowych, aby przyspieszyæ reali-
zacjê uchwa³y, w ramach której w 2005 roku
KSM wykupi³a grunty o ³¹cznej powierzch-
ni 39.677 m kw. O zakoñczenie wykupu grun-
tów wnioskowali cz³onkowie KSM na Ze-
braniach Grup Cz³onkowskich w 2005 r.

Jednym z przyjêtych przez Zebranie
Przedstawicieli Cz³onków kierunków dzia-
³ania KSM by³o podjêcie nowej inwesty-
cji, a szczególnie realizacji budynku miesz-
kalno - us³ugowego w miejsce przeznaczo-
nego do rozbiórki budynku przy ul. Za-
górskiej 35.

We wrze�niu ubieg³ego roku Zarz¹d
przedstawi³ RN za³o¿enia organizacyjno-
finansowe realizowanej za �rodki przy-
sz³ych w³a�cicieli lokali inwestycji i osta-
tecznie zosta³ zobowi¹zany do przygoto-
wania realizacji trzykondygnacyjnego bu-
dynku mieszkalno-us³ugowego z jedn¹
kondygnacj¹ na lokale u¿ytkowe, dwiema
na lokale mieszkalne i podziemnymi miej-
scami postojowymi.

Olbrzymi wp³yw na spó³dzielczo�æ miesz-
kaniow¹ mia³a ustawa o spó³dzielniach
mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 roku,
która by³a ju¿ kilkakrotnie nowelizowana.

W kwietniu 2005 roku Trybuna³ Konsty-
tucyjny orzek³ niezgodno�æ niektórych
przepisów ustawy z Konstytucj¹ np. prze-
pisów o mo¿liwo�ci okre�lania przez sta-
tuty spó³dzielni warunków finansowych
przekszta³ceñ spó³dzielczego lokatorskie-
go prawa do lokalu we w³asno�ciowe.

Spowodowa³o to konieczno�æ zawiesze-
nia czynno�ci zwi¹zanych z przekszta³ca-
niem praw do lokali, co wywar³o negatyw-
ne skutki dla cz³onków zainteresowanych
posiadaniem w³asno�ciowego prawa do
lokalu jak i spó³dzielni, która nie otrzyma³a
�rodków finansowych z tego tytu³u.

Powrót do przekszta³ceñ nast¹pi³ w no-
wych warunkach prawnych, stworzonych
od 22 lipca 2005 r. przez kolejn¹ zmianê
ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych.
Nowelizacja ta zobowi¹za³a spó³dzielnie do
zmniejszenia wymiaru statutowej bonifi-
katy z 60% do ustawowych 50%. Taka
sama bonifikata obowi¹zuje do przekszta³-
cania lokatorskiego prawa do lokalu w pra-
wo odrêbnej w³asno�ci.

Poza wprowadzeniem w ¿ycie znoweli-
zowanych przepisów ustawy o spó³dziel-
niach mieszkaniowych Zarz¹d kontynu-
owa³ rozpoczêty jeszcze w 2002 r. proces
przygotowania uchwa³ okre�laj¹cych
przedmiot odrêbnych w³asno�ci lokali.

W 2005 r. Zarz¹d podpisa³ 108 aktów no-
tarialnych o przeniesieniu w³asno�ci do-
mów jednorodzinnych. Ostateczne zakoñ-
czenie wyodrêbniania domów ze Spó³-
dzielni nast¹pi w roku bie¿¹cym.

W celu dostosowania Statutu KSM do
aktualnych przepisów prawnych Rada
Nadzorcza powo³a³a w listopadzie 2005 r.
Komisjê Statutow¹, w sk³ad której weszli
przedstawiciele RN oraz Rad Osiedli i de-
legaci na Zebranie Przedstawicieli. Rezul-
tatem prac Komisji by³o zaopiniowanie
opracowanego przez Zarz¹d projektu
zmian Statutu. Komisja zg³osi³a ponad 60
poprawek, które zostan¹ przedstawione na
Zebraniu Przedstawicieli Cz³onków w celu
podjêcia uchwa³y w tej sprawie.

Zarz¹d realizowa³ równie¿ obowi¹zki pra-
codawcy, kieruj¹c pracownikami zatrudnio-
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nymi w Spó³dzielni. �rednioroczne zatrud-
nienie w Spó³dzielni w 2005 r. wynios³o
249,75 etatów, w tym 170 etatów na stano-
wiskach robotniczych i 79,75 na stanowi-
skach nierobotniczych. Zatwierdzony
przez RN fundusz p³ac wynosi³ w ubieg³ym
roku 8.046.391 z³, natomiast �rednie mie-
siêczne wynagrodzenie brutto pracowni-
ków Spó³dzielni znajdowa³o siê na pozio-
mie 2590 z³. Warto zaznaczyæ, ¿e przepro-
wadzona przez Komisjê Ekonomiczn¹ Rady
Nadzorczej w grudniu 2005 r. kontrola re-
alizacji planu gospodarczo-finansowego w
zakresie stanu zatrudnienia i funduszu p³ac
wykaza³a prawid³ow¹ gospodarkê �rodka-
mi funduszu oraz dyscyplinê Zarz¹du w
stosowaniu uchwa³y zatwierdzaj¹cej plan.

W celu kontroli prawid³owo�ci organiza-
cji i merytorycznej dzia³alno�ci komórek
funkcjonalnych Biura Zarz¹du  Spó³dziel-
ni inspektor kontroli wewnêtrznej przepro-
wadzi³ w 2005 roku kontrole m.in. w zakre-
sie: * zasadno�ci zatrudnienia konserwa-
torów na poszczególnych stanowiskach
oraz wykorzystania czasu pracy, * znajo-
mo�ci i realizacji przez kierowników admi-
nistracji osiedli zadañ wynikaj¹cych z pla-
nu rzeczowo - finansowego Spó³dzielni, *
przestrzegania regulaminu pracy w admi-
nistracjach osiedli i klubach osiedlowych,
* terminowo�ci realizacji interwencji z reje-
strów zg³oszeñ w administracjach osiedli,*
kontroli kas co do zgodno�ci gotówki z
raportami kasowymi - raz w miesi¹cu, *
kontroli rzetelno�ci odczytów wodomierzy
budynkowych przez administracje osiedli.

Wnioski z kontroli okre�lone w formie za-
leceñ pokontrolnych przyczyni³y siê do
poprawy dyscypliny i organizacji pracy, a
tak¿e eliminowania stwierdzonych uchy-
bieñ.

Nad zgodno�ci¹ z prawem wewnêtrznych
aktów Spó³dzielni oraz zapewnieniem ob-
s³ugi prawnej KSM, w postêpowaniu s¹-
dowym, czuwali radcy prawni, którzy  w
2005 r. prowadzili w s¹dach powszechnych
ogó³em 147 spraw:  � o zap³atê nale¿no�ci
czynszowych - 131 spraw, w tym:  za lokale
mieszkalne - 117 (zakoñczono 113 spraw, w
toku pozostaj¹ 4 sprawy), za lokale u¿yt-
kowe - 14 (zakoñczono 10, w toku 4), � spra-
wy eksmisyjne - 10 (3 wyroki eksmisyjne, 2
wyroki oddalaj¹ce powództwo o eksmisjê,
2 sprawy zawieszone, 3 sprawy w toku), �
Spó³dzielnia by³a pozywana do s¹du w 6
sprawach, wszystkie s¹ zakoñczone; w 5
sprawach zapad³y wyroki korzystne dla
Spó³dzielni, w 1 sprawie zapad³ wyrok czê-
�ciowo korzystny. Mimo zaskar¿enia, s¹d
utrzyma³ w mocy uchwa³ê Zarz¹du doty-
cz¹c¹ obowi¹zku zwrotu przed up³ywem 5
lat bonifikaty udzielonej z tytu³u przekszta³-
cenia praw lokatorskich na w³asno�ciowe.

Ponadto radcy prawni w 2005 r. prowa-
dzili 8 spraw administracyjnych.

Radcy w trakcie 2005 r. wziêli udzia³ w
ponad 100 rozprawach s¹dowych, wydali
ponad 250 opinii prawnych (pisemnych i
ustnych), udzielali porad prawnych pra-
cownikom i cz³onkom Spó³dzielni.

2005 rok by³ kolejnym rokiem stabilnej
pracy systemu informatycznego Spó³-
dzielni. Sieæ komputerowa  z powodzeniem
i skutecznie s³u¿y³a realizacji zadañ zwi¹-
zanych z przetwarzaniem danych. W ra-
mach posiadanych �rodków dokonano

dalszych niezbêdnych modernizacji sprzê-
tu i programów. Jednocze�nie w 2005 roku
szczególnie du¿y nacisk zosta³ po³o¿ony
na prezentacjê Kieleckiej Spó³dzielni
Mieszkaniowej w Internecie, gdzie urucho-
miono stronê www.ksm.pl.

Podobnie jak w latach ubieg³ych, rów-
nie¿ w 2005 roku Zarz¹d utrzymywa³ kon-
takty z cz³onkami Spó³dzielni w ramach
cotygodniowych, wtorkowych dy¿urów,
podczas których na przestrzeni ca³ego roku
zg³osi³o siê 81 osób z interwencjami w ró¿-
nych sprawach.

W zakresie rzeczowym wa¿niejsze roboty remontowe przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
Wymiana stolarki okiennej - plan 1510 szt. - wykonanie 1768 szt. co stanowi 117 %
- w Osiedlu I - plan 470 szt., wykonanie - 543 szt.
- w Osiedlu II - plan 330 szt., wykonanie- 398 szt.
- w Osiedlu III - plan 360 szt.. wykonanie - 407 szt.
- w Osiedlu IV - plan 350 szt., wykonanie - 420 szt.

Ilo�æ i wysoko�æ poniesionych nak³adów na wymianê stolarki okiennej
 w latach 2000 - 2005

Osiedle

Zagórska-Pó³noc
Zagórska-Po³udnie
Sady
Sandomierskie
ogó³em

Plan roczny

1250822
1122628
 1275004
 1400045
5048499

Wykonanie (z³)

1258243
1123449
1283835
1385143
5050669

Wykonanie (%)

100,59
100,11
100,69
98,94
100,04

Remonty i konserwacja zasobów mieszkaniowych
za 2005 rok

Wydatki Spó³dzielni na remonty i konserwacje w wyrazie finansowym osiedlami:
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Przyspieszenie realizacji tego zadania jest wynikiem wprowadzenia w czynszu od
1.01.2000 r. dodatkowego odpisu w wysoko�ci 0,20 z³/m2/mies. z przeznaczeniem na
wymianê stolarki okiennej oraz dzia³añ Rady Nadzorczej i Zarz¹du Spó³dzielni, w wyni-
ku których �rodki finansowe uzyskane z wykupu mieszkañ na preferencyjnych warun-
kach w roku 2001 przeznaczono w znacznej mierze na wymianê stolarki okiennej oraz
pó�niejszych uchwa³ Rady Nadzorczej o zasileniu funduszu remontowego w ³¹cznej
kwocie 2.000.000 z³ przeznaczeniem na wymianê stolarki.

Dotychczas wymieniono b¹d� zrefundowano w Kieleckiej Spó³dzielni Mieszkanio-
wej 52% stolarki okiennej.

Zaawansowanie i potrzeby dotycz¹ce wymiany stolarki okiennej

Remont klatek schodowych - plan obejmowa³ remont 32 klatek w budynkach wraz z
monta¿em nowych skrzynek pocztowych spe³niaj¹cych wymogi prawa pocztowego
1014 szt. oraz wymianê czê�ci �lusarki okiennej wraz z robotami malarskimi w budynku
Kar³owicza 15 - wykonano pe³ny zakres robót oraz w ramach oszczêdno�ci dodatkowo
zgodnie z opini¹ Rady Osiedla Zagórska Po³udnie remont klatki schodowej w budynku
Kar³owicza 8.

Realizacja w poszczególnych osiedlach: � Osiedle Zagórska-Pó³noc 5 budynków - 18
klatek + 521 skrzynek,  � Osiedle Zagórska-Po³udnie - 2 budynki - 3 klatki w wie¿owcach
+ 209 skrzynek, remont czê�ci klatki schodowej w bud. Kar³owicza 15 oraz remont klatki
schodowej w budynku Kar³owicza 8,  � Osiedle Sady 1 budynki - 8 klatek + 75 skrzynek
oraz dodatkowo zamontowano 66 skrzynek pocztowych, � Osiedle Sandomierskie - 2
budynki wysokie - 3 klatki + 209 skrzynek.

Realizacja robót remontowych na klatkach schodowych od wznowienia w 1998 r. tych
prac, po blisko 10 letniej przerwie,

W ci¹gu 7 lat wyremontowano 66% klatek schodowych.

Roboty ogólnobudowlane

Plan obejmowa³ remonty i przebudowy altanek �mietnikowych, wymianê spêkanych
pod³o¿y w mieszkaniach, remonty pionów kominowych, usuwanie usterek w przewo-
dach kominowych, remonty gzymsów i balkonów, ocieplenie stropów pierwszej i ostat-
niej kondygnacji w budynkach przy ul. �w. St. Kostki oraz zabudowê 40 szt. wej�æ do
klatek schodowych z wymian¹ drzwi na stalowe w osiedlu Sandomierskim oraz po
korekcie planu dodatkowo 17 szt. w budynkach przy ul. Dalekiej 3, �l¹skiej 10.

W roku 2005 r. sfinansowano w zakresie robót ogólnobudowlanych m.in.:
- wymianê spêkanych pod³o¿y w 6 mieszkaniach,
- przebudowê dwóch altan �mietnikowych w os. Sady,
- remont pionów kominowych w bud. Nowowiejska 24,
- ocieplenie stropów piwnic i poddaszy (strychy) w budynkach �w. St. Kostki

5,7,9,11,13,
-  zabudowê 28 szt. wej�æ do klatek schodowych z wymian¹ drzwi na stalowe w

budynkach przy ul. Dalekiej 21 do 27, 10 szt. w budynku Sandomierska 154, 2 szt. w
budynku Szczeciñska 3, 17 szt. w budynku Daleka 3 i �l¹ska 10

- remont 28 szt. p³yt balkonowych w budynkach: Zagórska 17b, Kar³owicza l, 3, 7,
Bohaterów W-wy 13,15,17.

Roboty instalacyjne

-  wymiana pionów instalacji elektrycz-
nej w budynkach mieszkalnych:

- W³oszka 3-5 pionów,
- Kar³owicza 15-4 piony,
- Nowowiejska 22-2 klatki (V i VI),
- Szczeciñska 3 - l kl.
- wykonanie kanalizacji deszczowej - Za-

górska 58,
- remonty instalacji odgromowych na

budynkach Wiosenna 7 i Nowowiejska 5 -
pierwszy segment.

W ramach korekty planu wykonano ka-
nalizacjê deszczow¹ przy budynku Zagór-
ska 60.

Roboty brukarskie

wykonano  nastêpuj¹ce prace:
- w osiedlu Zagórska-Pó³noc wymianê

nawierzchni ci¹gów pieszych na na-
wierzchniê z kostki brukowej w rejonie
budynków: Zagórska 19, Konarskiego 11,
Spó³dzielcza 7 i 9, Pomorska 100, Szcze-
ciñska 17 - ³¹cznie 1000 m2,

- w osiedlu Zagórska-Po³udnie wymianê
nawierzchni ci¹gów pieszych na na-
wierzchniê z kostki brukowej przy budyn-
ku Chopina 11 i wykonanie drogi z kostki
brukowej po wykonaniu kanalizacji desz-
czowej przy budynku Zagórska 58 oraz po
korekcie planu - wymianê nawierzchni
chodników po wykonaniu kanalizacji desz-
czowej przy bud. Zagórska 60,

- w osiedlu Sady - remont chodników
przy budynku Jesionowa 11 i Wiosenna
2. Jarzêbinowa 4, kolejn¹ zatokê przy bu-
dynku Nowowiejska 15 oraz po korekcie
planu wymianê nawierzchni chodników w
rejonie budynków Wiosenna 3,5,7.

- w osiedlu Sandomierskim wymianê ci¹-
gów pieszych przy budynkach Daleka 19,
Romualda 4 z przystosowaniem do wymo-
gów dróg po¿arowych oraz we wszystkich
osiedlach remonty cz¹stkowe nawierzch-
ni asfaltowych ulic osiedlowych oraz do-
datkowo:

- miejsca postojowe w rejonie budynków
przy ul. Mazurskiej 70, Szczeciñskiej 11,

- wymianê nawierzchni chodników przy
bud. Jarzêbinowa 4,

- wymianê nawierzchni chodników
wzd³u¿ budynku Starowiejska 25 w Bieli-
nach.

Remonty g³ówne i bie¿¹ce
d�wigów

Z uwagi na wiek wind i dewastacjê po³o-
¿ono du¿y nacisk na utrzymanie bezpiecz-
nej eksploatacji d�wigów.

W zakresie remontów bie¿¹cych zwi¹za-
nych z bezpieczeñstwem u¿ytkowania
wykonano:
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- wymianê ograniczników prêdko�ci w 12 d�wigach - Zagórska
57 I i II kl., Chopina 7, 15, Nowowiejska 5/1 i II kl.. Nowowiejska
22 I kl.. Warszawska 47/in kl. Bohaterów W-wy 5, Romualda 2/
Vkl, Sandomierska 74, 76,

- wymianê kabli zwisowych w dwóch d�wigach - Warszawska
47/ II kl. Sandomierska 160 I kl,

- wymianê ko³a ciernego i lin w trzech d�wigach Chopina 7 i
Nowowiejska 5/I kl. Nowowiejska 24/VI kl.

- wymianê zespo³ów napêdowych w 3 d�wigach w budynkach:
Kar³owicza 15, Nowowiejska 22 I i III kl.

Dokonano wymiany d�wigów w budynkach: Nowowiejska 15 i
Romualda 4, Szczeciñska 3 i �ród³owa 21.

W roku 2005 wykonano pe³ny zakres rzeczowy planu remon-
tów. Wykonawców wybierano w drodze przetargów, na których
uzyskiwano korzystne warunki cenowe, jak równie¿ p³atnicze,
co pozwoli³o zrealizowaæ tak du¿y zakres rzeczowy robót remon-
towych.

W odbiorach robót ka¿dorazowo uczestniczyli przedstawiciele
Rad Osiedlowych. W protokó³ach odbioru robót jako�æ wyko-
nanych prac oceniono na dobr¹ lub niejednokrotnie wy¿sz¹.

Na remonty w latach 2000 - 2005 wydano odpowiednio:

Inwestycje i remonty
w Zak³adzie Energetyki Cieplnej

Kot³ownie

W kot³owniach wykonano zadania zwi¹zane z wymian¹ czê�ci
ci�nieniowej kot³a Nr 3 w kot³owni �¯niwna� oraz kontynuowa-
ny by³ monta¿ urz¹dzeñ do automatycznej regulacji procesu spa-
lania w kot³ach. Wymiana czê�ci ci�nieniowej kot³a dokonywa-
na jest co 15 lat. Konieczno�æ wykonania remontu kot³a okre�la
decyzja Urzêdu Dozoru Technicznego, na podstawie cyklicznych
badañ kot³ów (tzw. rewizji kot³a) oraz prób ci�nieniowych. W
kot³owni �Szczeciñska� zakoñczono modernizacjê kot³a wodne-
go �WLM - 5� kocio³ Nr 2.

Razem koszty inwestycji w kot³owniach Kieleckiej Spó³dzielni
Mieszkaniowej w 2005 r. wynios³y 460 257 z³. tj. 98,1% planu.

 Sieæ cieplna

Poniesione nak³ady finansowe w 2005 r. wynios³y 412 757 z³.
Wykonano ogó³em 344 mb. nowej sieci ciep³owniczej w syste-
mie rur preizolowanych, co stanowi rzeczowo 107,6% a finanso-
wo 96% planu.

£¹czna d³ugo�æ istniej¹cych sieci magistralnych, rozdzielczych
i przy³¹czy do budynków z kot³owni wynosi:

- �Szczeciñska� - 6 051 mb
- �¯niwna�     - 11 319  mb
   Razem    17 370 mb

 Monitoring wêz³ów cieplnych

W 2005 r. zrealizowano prace zwi¹zane z rozbudow¹ systemu
monitoringu wêz³ów cieplnych. Zakres prac dotyczy³ u³o¿enia
kabli magistrali transmisyjnej w kwocie 32 574 z³ i doposa¿enia
wêz³ów w urz¹dzenia umo¿liwiaj¹ce przesy³anie danych do sta-
cji bazowej przy ul. Konarskiego 14 - koszt 57 431 z³.

Poniesione nak³ady wynios³y 90 005 z³.
Na dzieñ 31.12.2005 r. z ogólnej ilo�ci 142 wêz³ów pod³¹czo-

nych do monitoringu jest 76 w tym:
- os. �Zagórska - Pó³noc� - 34 wêz³y,
- os. �Zagórska - Po³udnie� - 13 wêz³ów,
- os. �Sandomierskie�     - 29 wêz³ów.
Remonty
Poniesione nak³ady na remonty instalacji centralnego ogrze-

wania oraz monta¿ zaworów podpionowych w 2005 r. wynios³y

205 658 z³, co stanowi 87,5% planu finansowego.
Prace wykonywane by³y przez konserwatorów Zak³adu Ener-

getyki Cieplnej KSM po zakoñczeniu sezonu grzewczego.
Urz¹dzenia i materia³y
Koszty materia³ów i urz¹dzeñ przeznaczonych do wykonywa-

nia prac konserwacyjno remontowych sieci i wêz³ów cieplnych
przez konserwatorów Zak³adu Energetyki Cieplnej w 2005 r. wy-
nios³y 154 665 z³, co stanowi 93,7% planu. Znaczn¹ czê�æ wydat-
ków w tej pozycji stanowi¹ koszty wymiany liczników ciep³a
(ciep³omierzy) rejestruj¹cych zu¿ycie ciep³a w poszczególnych
budynkach. Liczniki montowane w latach 90. posiada³y przep³y-
womierze mechaniczne i stopieñ ich zu¿ycia nie pozwala³ na po-
nown¹ legalizacjê. Obecnie instaluje siê liczniki ciep³a z przep³y-
womierzami ultrad�wiêkowymi. £¹cznie wymieniono 32 szt. licz-
ników.

Koszt jednego licznika ciep³a wynosi ok. 3 000 z³. Poniesione
nak³ady w poszczególnych osiedlach przedstawiaj¹ siê nastê-
puj¹co:

> os. Zagórska - Pó³noc - 46330 z³
> os. Zagórska - Po³udnie   - 42 366 z³
> os. Sandomierskie        - 43 956 z³
> os. Sady                - 22013z³
Remonty w kot³owniach
Najwiêkszy zakres prac remontowych prowadzonych w kot³ow-

niach dotyczy urz¹dzeñ odpylaj¹cych. Poprzez zastosowanie
dwustopniowych odpylaczy spalin podniesiona zostanie sku-
teczno�æ odpylania, do 95%, aby nie przekroczyæ dopuszczalnej
wielko�ci emisji py³u z kot³a.

W 2005 roku prace wykonywane s¹ na dwóch kot³ach (po jed-
nym zestawie odpylaczy w ka¿dej kot³owni).Poniesiono nak³ady
w wysoko�ci 447781 z³.

Roboty nieprzewidziane
W 2005 r. nie odnotowano powa¿nych awarii, a kwotê 34 255 z³

przeznaczono na roboty dodatkowe w zwi¹zku z remontem sieci
w rejonie ul. Chopina (m.in. zamontowanie dodatkowych zasuw
sekcyjnych na sieci c.o.) oraz malowanie pomieszczeñ wêz³a gru-
powego przy ul. Romualda 3 w zwi¹zku z realizacj¹ wniosku z
komisyjnego wiosennego przegl¹du warunków stanowisk pra-
cy w Kieleckiej Spó³dzielni Mieszkaniowej. W 2005 r. koszty za-
dañ remontowych wynios³y ³¹cznie 848019 z³ (plan 1 016000 z³).
Ogó³em koszty inwestycji i remontów wynios³y 1 849 038 z³, co w
stosunku do planu finansowego wynosi 90% realizacji. Zakres
rzeczowy planu zosta³ w ca³o�ci wykonany.
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A. Lokale mieszkalne
Zad³u¿enia w op³atach za mieszkania na rzecz Spó³dzielni na

dzieñ 31.12.2005 r. wynosz¹ 2.785.231 z³ i wzros³y w porównaniu
do 31.12.2004 r. o 270.004 z³ tj. 10,7%. �rednie miesiêczne nalicze-
nia czynszowe w roku 2005 stanowi¹ 2.511.446 z³.

Oznacza to, ¿e zaleg³o�ci czynszowe przekraczaj¹ miesiêczne
naliczenia o 273.785 z³.

W poszczególnych Osiedlach stan zaleg³o�ci przedstawia siê
nastêpuj¹co:

Na dzieñ 31.12.2005 r. zaleg³o�ci za mieszkania posiada 4099
osób tj. 43,9% ogó³u cz³onków Spó³dzielni. Jest to o 421 osób tj.
11,1% wiêcej ni¿ w 2004 roku. Zad³u¿enia w przedziale czasowym
do 2 miesiêcy posiada 3250 osób tj. 402 osoby wiêcej w porów-
naniu do analogicznego okresu 2004 r. Zmniejszy³a siê nato-
miast ilo�æ osób zalegaj¹cych z op³atami za 3 - 12 miesiêcy o 6
osób za� powy¿ej 12 m-cy wzros³a o 25 osób.

Struktura czasowa zad³u¿enia na koniec roku 2004 i 2005 przed-
stawia siê nastêpuj¹co;

Na mniejsze koszty realizacji planu wp³yn¹³ niski kurs EURO,
co obni¿y³o ceny urz¹dzeñ (zawory podpionowe, rury preizolo-
wane, liczniki ciep³a itp.) oraz korzystne ceny robót ustalone w
drodze przetargów. Brak awarii równie¿ wp³yn¹³ na wysoko�æ
kosztów. W tym miejscu nale¿y podkre�liæ, ¿e planowa gospo-
darka remontowa i ponoszone nak³ady finansowe przynosz¹
oczekiwane efekty w postaci niezawodno�ci sieci ciep³owniczej
oraz urz¹dzeñ w kot³owniach. Tegoroczna, wyj¹tkowo mro�na,
zima stanowi kryterium oceny i jest sprawdzianem technicznej
sprawno�ci systemu ciep³owniczego naszej spó³dzielni.

W najbli¿szych latach remonty bêd¹ skupia³y siê g³ównie na
wymianie najstarszych odcinków sieci ciep³owniczej oraz zakoñ-
czeniu modernizacji kot³owni. Planuje siê wykonanie rocznie ok.
500 mb sieci ciep³owniczej w technologii rur preizolowanych.
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Zad³u¿enia w op³atach za u¿ytkowanie lokali

Zwiêkszenie ilo�ci osób zalegaj¹cych z op³atami spowodowa-
ne jest g³ównie coraz trudniejsz¹ sytuacj¹ materialn¹ rodzin, wy-
d³u¿eniem siê okresu nie sp³acania zad³u¿eñ przez osoby noto-
rycznie zalegaj¹ce z op³atami i nie reaguj¹ce na ¿adne wezwania
ze strony Spó³dzielni.

S¹ to przede wszystkim osoby wykluczone z cz³onkostwa, wo-
bec których toczy siê postêpowanie o eksmisjê oraz cz³onkowie,
którzy maja wyrok s¹du nakazuj¹cy sp³atê zaleg³o�ci, a od któ-
rych komornik nie wyegzekwowa³ sp³aty d³ugu.

Przeciêtna kwota zad³u¿eñ w przeliczeniu na 1-go cz³onka zale-
gaj¹cego z op³atami za mieszkanie na koniec 2005 roku wynosi³a
679,49 z³ ( w 2004 r - 683,86 z³), a na cz³onka zalegaj¹cego z op³a-
tami ponad 12 miesiêcy 7.275,20 z³ (w 2004 -7.195,86 z³).

Zad³u¿enia w op³atach za mieszkania w latach 1996 - 2005

Zarz¹d Spó³dzielni prowadzi ró¿norodne dzia³ania zmierzaj¹ce
do wyegzekwowania zaleg³o�ci w op³atach i tak:

1. Analizuje stan zaleg³o�ci po zakoñczeniu ka¿dego miesi¹ca.
2. W przypadku trudnej sytuacji materialnej na wniosek d³u¿ni-

ka wyra¿a zgodê na sp³atê zad³u¿eñ w ratach. W okresie 2005 r.
tak¹ zgodê uzyska³o 125 cz³onków.

3. Dla cz³onków Spó³dzielni znajduj¹cych siê w szczególnie trud-
nej  sytuacji rodzinnej i materialnej na podstawie wniosków zain-
teresowanych i zaopiniowanych przez Rady Osiedla, udzielane
s¹ zapomogi bezzwrotne z przeznaczeniem na zaleg³o�ci czyn-
szowe. W 2005 roku udzielono takiej pomocy 130 rodzinom cz³on-
ków na ³¹czn¹ kwotê 63,840 z³. W poszczególnych Osiedlach
przedstawia³o siê to nastêpuj¹co:
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wynosz¹ od 16,18 z³ do 52,14 z³, a ewentualne odsetki za nietermi-
nowe p³atno�ci nie s¹ dla u¿ytkowników gara¿y dotkliwe.

W okresie od stycznia do grudnia  2005 r .wys³ano 117 wezwañ
do zap³aty zaleg³o�ci za gara¿e.

Przeciêtna wysoko�æ dodatków mieszkaniowych wyp³aconych
cz³onkom KSM z latach 1996-2005

B. Lokale u¿ytkowe
Zad³u¿enia w op³atach za lokale u¿ytkowe i dzier¿awê terenu w

kwotach podstawowych wg stanu na dzieñ 31 .Xll.2005 r wyno-
sz¹ 457.279 z³ i dotycz¹ 128 najemców. W stosunku do 31.XII.2004
r wzros³y o kwotê 12.063 z³ tj. 2,7% (w tym dotycz¹ce ZOZ odset-
ki 69,613 z³ i koszty s¹dowe 6.925 z³).

Udzia³ zad³u¿eñ w stosunku do naliczeñ ca³o�ci przychodów z
wynajmu lokali u¿ytkowych za rok 2005 wynosi 9,3%.

Zad³u¿enie w poszczególnych osiedlach:

Struktura zad³u¿eñ w poszczególnych okresach

Zad³u¿enia powy¿ej 3 miesiêcy
Zad³u¿enia w tej grupie dotycz¹ 11 najemców na kwotê 248.350

z³ i stanowi¹ 54,3 % ogó³u zad³u¿eñ. Najni¿sza kwota 146 z³, a
najwiêksza 40.629 z³. (bez ZOZ).

Zad³u¿enia od 2-3 miesiêcy
Zad³u¿enia dotycz¹ 25 najemców na kwotê 86.451 z³ co stanowi

18,9% ogó³u zad³u¿eñ. Najni¿sze zad³u¿enie w tej grupie wynosi
- 299 z³, a najwy¿sze 14.281 z³.

Zad³u¿enia do 2 miesiêcy
Zad³u¿enia w tej grupie d³u¿ników dotycz¹ najemców lokali

u¿ytkowych b¹d� dzier¿awy terenu i reklamy na kwotê 122.478 z³
co stanowi 26,8% ogó³u zad³u¿eñ.

W 2005 r do najemców zalegaj¹cych z op³atami za 1 miesi¹c i

Zagórska �Pó³noc� 40 osób na kwotê 15.732 z³
Zagórska �Po³udnie� 35 osób na kwotê 17.204 z³
�Sady� 24 osób na kwotê 14.679 z³
�Sandomierskie� 31 osób na kwotê  16.225 z³
4. W 2005 roku 48 osób zalegaj¹cych z op³atami czynszowymi

odpracowa³o zaleg³o�ci na kwotê 34.058 z³. Akcja jest kontynu-
owana.

Miejski O�rodek Pomocy Rodzinie na przestrzeni 2005 r. wyda³
decyzje o dodatkach mieszkaniowych dla 1099 osób. Z tego ty-
tu³u na konto Spó³dzielni wp³ynê³a kwota 709.283 z³. Wysoko�æ
przyznanych dodatków na op³aty za mieszkania waha siê w gra-
nicach od 11,32 z³ do 406,60 z³ miesiêcznie.

5. W stosunku do uporczywych d³u¿ników kierowane s¹ spra-
wy na drogê postêpowania s¹dowego.

Na przestrzeni 2005 roku takich spraw by³o 95 na kwotê 392.095
z³. Prawomocne wyroki s¹dowe kierowane s¹ do egzekucji ko-
morniczej.

Na dzieñ 31.12.2005 r w egzekucji komorniczej znajduje siê 106
spraw na kwotê 189.530 z³

Komornik wyegzekwowa³ i przekaza³ na konto Spó³dzielni
107.381 z³. co stanowi 56,7 % kwoty bêd¹cej w egzekucji.

6. W przypadku nieskuteczno�ci w/w dzia³añ Zarz¹d wystêpu-
je do Rady Nadzorczej o wykluczenie ze Spó³dzielni.

W okresie od l - XII.2005 r Zarz¹d wyst¹pi³ w tej sprawie wobec
22 cz³onków. Rada Nadzorcza wykluczy³a 21 cz³onków.

W stosunku do 7 cz³onków Rada Nadzorcza i Zebranie Przed-
stawicieli Cz³onków Spó³dzielni uchyli³o uchwa³ê w zwi¹zku z
uregulowaniem ca³o�ci zad³u¿enia.

7. Po wykluczeniu ze Spó³dzielni Zarz¹d kieruje wnioski do s¹du
o eksmisjê z zajmowanego mieszkania.

Inn¹ form¹ dzia³ania zmierzaj¹cego do wyegzekwowania zale-
g³o�ci jest windykacja prowadzona przez pracownika Dzia³u Czyn-
szów, który odwiedza osoby zalegaj¹ce z op³atami czynszowymi
g³ównie za okres 3 miesi¹ce i wiêcej.

Ponadto d³u¿nicy informowani s¹ o konsekwencjach wynika-
j¹cych z nie regulowania op³at za u¿ytkowanie lokali mieszkal-
nych oraz o mo¿liwo�ci korzystania z pomocy Miejskiego O�rod-
ka Pomocy Rodzinie i o mo¿liwo�ci odpracowania zaleg³o�ci oraz
pomocy jakiej udziela Spó³dzielnia.

W okresie od czerwca do grudnia 2005 roku zosta³o sporz¹dzo-
nych przez pracownika dzia³u 701 wywiadów z lokatorami, któ-
rzy posiadaj¹ zad³u¿enia za 3 miesi¹ce i wiêcej.

W wyniku dzia³ania windykacyjnego 160 lokatorów sp³aci³o
ca³e zad³u¿enie na kwotê 298.103 z³ a czê�ciowe zad³u¿enie zo-
sta³o sp³acone na kwotê 341.075 z³. Natomiast 155 lokatorów
pomimo zobowi¹zañ o regulowaniu czynszu nie dokona³o ¿ad-
nej wp³aty a 25 lokatorów op³aca³o tylko miesiêczn¹ wysoko�æ
czynszu Wprawdzie bezpo�rednia rozmowa z pracownikiem Spó³-
dzielni sk³ania wiele osób do uregulowania czê�ci zad³u¿enia,
jednak w nastêpnych miesi¹cach narastaj¹ nowe d³ugi.

Jest w Spó³dzielni grupa d³u¿ników, którzy od wielu miesiêcy
nie wnosz¹ op³at czynszowych. Dopóki nie bêdzie mo¿liwo�ci
wyeksmitowania tych osób do lokali socjalnych - Spó³dzielnia
raczej nie bêdzie mia³a mo¿liwo�ci odzyskania od nich nale¿nych
kwot.

Na dzieñ 31 grudnia 2005 r zad³u¿enia za gara¿e wynosz¹ 2.969
z³ i wzros³y w stosunku do grudnia 2004 o 882 z³ 42,3%.

Zaleg³o�ci posiada³o 88 osób,w tym 12 osób zalega³o za 2 mie-
si¹ce i 1 osoba za 3 miesi¹ce. Pozosta³e osoby mia³y zaleg³o�ci 1
miesiêczne (44 osoby) oraz dop³aty do pe³nego wymiaru czyn-
szu 31 osób.

�wiadczy to o lekcewa¿eniu obowi¹zków wobec Spó³dzielni przez
u¿ytkowników gara¿y. Op³aty miesiêczne za u¿ytkowanie gara¿y
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Na zasoby KSM na dzieñ 31 grudnia 2005 sk³ada siê :150 bu-
dynków, w tym 141 wielorodzinnych  z 9162  mieszkaniami, 559
gara¿y, 234 lokale u¿ytkowe. Stanowi¹  one 7 osiedli  wyodrêb-
nionych organizacyjnie i ekonomicznie.

Koszty  Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi poniesione
przez Spó³dzielniê w roku 2005 kszta³towa³y siê  nastêpuj¹co:

1. Koszty rzeczowe i osobowe 5.333.381 z³ 27,0 %
2. Podatki i wieczyste

u¿ytkowanie terenu 1.550.257 z³   7,9 %
3. Woda i �cieki 5.007.009 z³ 25,4 %
4. �mieci 784.668  z³   4,0 %
5. Anteny �Azart� 57.409 z³   0,3 %
6. D�wigi 286.103 z³ 1,4 %
7. Odpis na fundusz remontowy 6.706.749 z³  34,0 %

Ogó³em 19.725.576 z³ 100 %

�ród³a finansowania kosztów GZM za rok 2005

I. Nale¿ne wp³aty od u¿ytkowników mieszkañ
i gara¿y (przypisane nale¿no�ci) ogó³em,          17.107.766 z³
w  tym:

1. na eksploatacjê  i  konserwacjê instalacji c.o 4.083.346 z³
2. podatki i wieczyste u¿ytkowanie terenu 1.581.446 z³
3. woda i �cieki 5.007.009 z³
4. �mieci    864.427 z³
5. anteny �Azart�      57.766 z³
6. d�wigi    310.117 z³
7. remonty i konserwacje 5.203.655 z³
II. Nadwy¿ki z lat ubieg³ych                            401.256 z³
III. Dodatkowe dochody z  dodatkowych pomieszczeñ,
     dzia³alno�ci zarobkowej  prowadzonej w mieszkaniach

293.820  z³
IV. Przychody z wynajmu lokali u¿ytkowych 2.359.652 z³

Ogó³em            20.162.494 z³

Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi w wysoko�ci
19.725.756 z³ - powinny byæ pokryte op³atami od u¿ytkowników
mieszkañ i gara¿y w wysoko�ci 17.107.766 z³, nadwy¿ka z roku
2004 w wysoko�ci 401.256 z³ oraz po¿ytkami z nieruchomo�ci
wspólnych i przychodami z wynajmu lokali u¿ytkowych w ³¹cz-
nej kwocie 2.653.472 z³.

Niestety, wielu u¿ytkowników lokali  nie reguluje swoich zobo-
wi¹zañ wobec Spó³dzielni. Nie uregulowane op³aty czynszowe
od u¿ytkowników  mieszkañ i gara¿y za rok 2005  wynosz¹ 270.886

Gospodarka zasobami mieszkaniowymi

9

2 859

26

2 490
1 846

0

1 912

Zagórska Pó³noc Bieliny Zagórska - Po³udnie

Sady Bodzentyn Sandomierskie

Domki jednorodzinne

wiêcej wys³ano 207 wezwañ do zap³aty. Do s¹du w omawianym
okresie skierowano 7 spraw na kwotê 50.862.z³.

W 2005 r. do egzekucji komorniczej poza Zespo³em Opieki Zdro-
wotnej zosta³o skierowanych 7 spraw Komornik umorzy³ 4 spra-
wy z powodu braku mo¿liwo�ci egzekucji.

Do Prokuratury Rejonowej w Kielcach zosta³o wniesione za-
wiadomienie o pope³nieniu przestêpstwa przez 2 najemców, z
¿¹daniem prowadzenia postêpowania karnego z art.286 § 1 kk,
polegaj¹cego na wprowadzeniu Spó³dzielni w b³¹d co do woli i
mo¿liwo�ci zap³aty nale¿no�ci.

W egzekucji komorniczej pozosta³y 3 sprawy na kwotê 11.723
z³ .Nale¿no�ci te s¹ objête rezerwami. Na poczet zad³u¿enia bêd¹-
cego w egzekucji komorniczej na konto Spó³dzielni wp³ynê³a
kwota 918 z³.

W okresie 2005 r. Zarz¹d Spó³dzielni rozwi¹za³ 15 umów najmu
lokali u¿ytkowych i dzier¿awy terenu z powodu zaleg³o�ci czyn-
szowych. Wobec uregulowania przez 10 najemców lokali u¿yt-
kowych i 2 najemców dzier¿awy terenu ca³o�ci zad³u¿enia i z³o-
¿enia o�wiadczenia o zobowi¹zaniu siê do terminowego regulo-
wania czynszu w przysz³o�ci - Zarz¹d Spó³dzielni anulowa³ de-
cyzjê o rozwi¹zaniu umowy najmu.

W celu zwiêkszenia skuteczno�ci windykacji zaleg³o�ci za na-
jem lokali u¿ytkowych Zarz¹d Spó³dzielni zawar³ umowê z firm¹
windykacyjn¹ �Dudomex� z Kielc. Do windykacji zosta³o skiero-
wanych 7 spraw by³ych i obecnych najemców lokali u¿ytko-
wych . W wyniku dzia³ania tej firmy na konto Spó³dzielni w roku
2005 wp³ynê³a kwota 5.670 z³.

Jednym z powodów niesystematycznego regulowania op³at za
lokale u¿ytkowe jest trudna sytuacja materialna spo³eczeñstwa
oraz konkurencyjna dzia³alno�æ du¿ych supermarketów.

W ostatnich latach obserwuje siê znaczny spadek zaintereso-
wania wynajmem lokali u¿ytkowych. Powsta³o wiele nowocze-
snych obiektów oferuj¹cych najem lokali o wysokim standar-
dzie.

Ilo�æ mieszkañ w sztukach
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Nadwy¿ki zlat ubieg³ych
0,5 %

z³, a od najemców lokali u¿ytkowych 12.063 z³. Nale¿y mieæ na
uwadze, ¿e chocia¿ wynik ksiêgowy z gospodarki zasobami miesz-
kaniowymi w 2005 r. stanowi nadwy¿kê przychodów nad koszta-
mi w kwocie 436.918 z³ (20.162.494 z³  - 19.725.576 z³),  to w wyrazie
finansowym wydatki na pokrycie kosztów przekraczaj¹ wp³ywy
o 247.287 z³   ( 436.918 - ( 270.866 + 12.063 + 401.256 )).

 Pozosta³e �ród³a przychodów tj. dzia³alno�æ Zak³adu Energe-
tyki Cieplnej, Osiedlowych Klubów Kultury, us³ugi odp³atne na
rzecz cz³onków Spó³dzielni i odbiorców zewnêtrznych oraz po-
zosta³e przychody i koszty operacyjne przynios³y zysk brutto w
kwocie582.062 z³, a po uwzglêdnieniu podatku dochodowego
zysk netto w wysoko�ci 549.872 z³. Zarz¹d Spó³dzielni bêdzie
wnioskowa³ o przeniesienie zysku netto uchwa³¹ Zgromadzenia
Przedstawicieli  na zwiêkszenie funduszu zasobowego Spó³dzielni.

�ród³a tworzenia i kierunki wykorzystania Funduszu Remonto-
wego za 2005 rok w zestawieniu z planem przedstawiaj¹ tabele
i wykresy na stronach 13-14.

W roku 2005  wp³aty cz³onków Spó³dzielni na fundusz remon-
towy wynosi³y  1,10 z³/m2 p.u./m-c, co stanowi 5.203.656 z³ tj.
75,6%  wp³ywów ogó³em. Z wp³ywów za wynajem lokali u¿ytko-
wych (1.363.094 z³) i innych dodatkowych wp³ywów (312.130 z³)
dofinansowano fundusz remontowy kwot¹  1.675.224 z³,  co sta-
nowi 24,4% ogó³u wp³ywów.  Oznacza to, ¿e 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej mieszkania zosta³ dofinansowany kwot¹ 0,35 z³ z prze-
znaczeniem na remonty i konserwacje, czyli na mieszkanie o pow.
u¿. 50 m2 przypad³o 210 z³ rocznie dofinansowania ze �rodków
wypracowanych przez Spó³dzielniê.

ZARZ¥D

�ród³a tworzenia funduszu remontowego w 2005 r.

Struktura kosztów GZM za 2005 r. �ród³a finansowania (przypisane nale¿no�ci) na GZM za 2005 r.

Struktura zasobów oraz ilo�æ mieszkañ i budynków w poszczególnych osiedlach

Odpis w ko
u¿ytkowania 

19,8%

Odpis w koszty 
u¿ytkowania 

mieszkañ
75,6%

Dodatkowy odpis- 
nadwy¿ka na GZM 

za 2004
2,1%

�rodki z wykupu 
mieszkañ

2,5%
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Kierunki wykorzystania funduszu remontowego w 2005 r.

Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach

Remonty klatek schodowych � narastaj¹co

Wymiana stolarki okiennej � narastaj¹co

Dewastacje mo¿na podzieliæ co najmniej na trzy grupy. Pierwsza
zwi¹zana z niszczeniem urz¹dzeñ i przedmiotów spowodowanym
kradzie¿¹ okre�lonych elementów nadaj¹cych siê do sprzeda¿y.
Drugi rodzaj dewastacji, to bezmy�lne niszczenie: t³uczenie szyb
okiennych i drzwiowych, ¿arówek,  przycisków, wyrywanie
zamków, s³upków do wieszania bielizny, koszy i ³awek. Trzeci, to
niszczenie elewacji �cian budynków, a tak¿e �wie¿ych pow³ok
malarskich na klatkach schodowych, drzwi wej�ciowych do
budynków lub kabin d�wigów.

Koszt usuwania skutków dewastacji ponosimy my - spó³dziel-
cy KSM. W minionym, 2005 r.,  koszty dewastacji wynios³y 133
258 z³.

Najczê�ciej wystêpuj¹c¹ form¹ dewastacji s¹ kradzie¿e wszel-
kich elementów metalowych, które mo¿na sprzedaæ w punktach
skupu z³omu. I tak np. w 2005 r.  skradziono 127 szt. uchwytów
do drzwi d�wigów na ³¹czn¹ kwotê 3890 z³. Wyrwano i skradzio-
no 38 szt. metalowych wycieraczek przez wej�ciami do klatek
schodowych, co stworzy³o zagro¿enie wypadkiem i kosztowa³o
Spó³dzielniê ok. 3.000 z³.

Oburzaj¹ce s¹ bezmy�lne akty wandalizmu. W listopadzie 2005
r. zosta³a zniszczona kabina d�wigu w budynku przy ul. Sando-
mierskiej 76; naprawa kosztowa³a ponad 2.000 z³. Wandale pró-
bowali podpaliæ kabinê d�wigu w budynku przy ul. Szymanow-
skiego 3, na szczê�cie w porê po¿ar ugaszono.

W tym samym budynku, we wrze�niu 2004 r., po¿ar windy,
której modernizacjê wykonano w 2001 r., zniszczy³ kabinê, we-
wnêtrzne drzwi automatyczne i ich napêd.

W wyniku po¿aru winda by³a nieczynna przez trzy tygodnie.
Chyba tylko dla zabawy podpalono kontener na odpady, usytu-
owany przy budynku Administracji na ul. Wojewódzkiej 18.
Spali³y siê nie tylko �mieci, kontener trzeba by³o oczy�ciæ i po-
malowaæ.

Zdarzaj¹ siê te¿ przypadki dewastacji o du¿o wiêkszym wymia-
rze finansowym. Mianem niebezpiecznych, wrêcz karygodnych,
okre�liæ trzeba wyczyny wandali, którzy we wrze�niu ub. roku
podpalili tablicê podlicznika i instalacjê elektryczn¹ w wymien-
nikowni c.o. w budynku przy ul. Pomorskiej 71/73 w V klatce
schodowej.

Po¿ar uszkodzi³ przewody monitoringu wêz³ów c.o. Pojawienie
siê napiêcia sieciowego w instalacji transmisji danych monito-
ringu spowodowa³o uszkodzenie elementów nadawczo-odbior-
czych magistrali oraz ograniczników przepiêæ zabudowanych
na liniach transmisji danych.

Koszt usuniêcia awarii wyniós³ ponad 11.000 z³.
Teoretycznie istnieje mo¿liwo�æ dochodzenia rekompensaty

od sprawcy zniszczenia, ale najpierw trzeba go z³apaæ i udowod-
niæ spowodowanie szkody. Je�li znajdzie siê �wiadek, który zgo-
dzi siê na zeznania,  Spó³dzielnia mo¿e skierowaæ do s¹du spra-
wê o odszkodowanie.

Jest to jednak ma³o prawdopodobne, bowiem mieszkañcy boj¹
siê chuliganów. Tym sposobem wandale mog¹ liczyæ na bezkar-
no�æ, a mieszkañcy finansuj¹ z czynszów skutki ich poczynañ.

Wywieszane przez administracje osiedli apele do mieszkañców,
o zg³aszanie na policjê faktów przebywania w budynkach b¹d�
otoczeniu podejrzanych osób odnosz¹ niestety znikomy sku-
tek.

BARBARA PAWE£EK

Wandale dewastuj¹
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 �rodki przeznaczone na remonty w bie-
¿¹cym roku s¹ ni¿sze i zosta³y rozdzielone
proporcjonalnie do powierzchni osiedli.
Administracje i Rady Osiedli zadyspono-
wa³y kwoty na poszczególne zadania. Plan
opracowano przyjmuj¹c nastêpuj¹ce za-
³o¿enia uwzglêdniaj¹ce zadania zawarte w
planie perspektywicznym, a mianowicie:

1. kontynuacja wymiany stolarki okien-
nej w mieszkaniach,

2. remont klatek schodowych,
3. realizacja robót do wykonania wyni-

kaj¹cych z przegl¹dów zasobów spó³-
dzielczych,

4. poprawa sprawno�ci energetycznej
kot³owni wêglowych,

5. obni¿enie strat ciep³a na przesyle i bu-
dynkach,

6. racjonalne ogrzewanie budynków.
Najbardziej kosztownym zadaniem jest

wymiana stolarki okiennej. Na ten cel prze-
znaczona zostanie kwota 1 342.5 tys. z³ co
umo¿liwi sfinansowanie wymiany 1365 szt.
okien. Uwzglêdniono �rodki na zabezpie-
czenie klatek schodowych przed stratami
ciep³a poprzez wymianê okien w budyn-
kach: Chopina 13, Sandomierska 74 i Kar-
³owicza 1. Podobnie jak w roku ubieg³ym
zostan¹ odnowione 33 klatki schodowe
wraz z monta¿em skrzynek pocztowych
(Konarskiego 7, Pomorska 71/73, Kar³o-
wicza 15, budynki w Bielinach, Nowowiej-
ska 15 kl. III i IV, Daleka 21,23).

W ramach planowanych �rodków reali-
zowane bêd¹ drobne prace dekarskie (wy-
miana obróbek blacharskich, usuwanie
szkód po zimie) oraz docieplenie stropoda-
chów w budynkach przy ulicy Bohaterów
Warszawy 3, Zagórska 17b i �l¹ska 8.

Kontynuowane bêd¹ prace zwi¹zane z
wymian¹ pionów instalacji elektrycznej w
budynkach. W 2006 r. zaplanowano wy-
mianê pionów w 3 budynkach na 4 klat-
kach schodowych: Osiedle Zagórska -
Pó³noc - 1 kl., Osiedle Zagórska Po³udnie
- 1 kl., Osiedle Sady - 2 kl. oraz remonty
instalacji odgromowych na 5 budynkach
wysokich.

Po okresie zwiêkszonych nak³adów na
roboty brukarskie, w roku bie¿¹cym na-
k³ady wynios¹ 75% nak³adów ubieg³orocz-

nych. Planujemy wymianê 2429 m2 chod-
ników, wykonanie jednej zatoki parkingo-
wej - 165 m2 oraz modernizacjê placu za-
baw (przy udziale finansowym Urzêdu
Miasta i zak³adów ubezpieczeñ) wraz z za-
gospodarowaniem terenu. Ponadto zare-
zerwowano �rodki na drobne roboty as-
faltowe.

W poszczególnych osiedlach plan obej-
muje: � w osiedlu Zagórska-Pó³noc wymia-
nê nawierzchni ci¹gów pieszych na na-
wierzchniê z kostki brukowej w rejonie
budynków: Zagórska 51, Konarskiego 5 i
7, Pomorska 100 (od V -IX kl. sch.) - ³¹cz-
nie 605 m2 oraz modernizacjê placu zabaw
z zagospodarowaniem terenu w rejonie
budynków Spó³dzielcza 5,7 � w osiedlu
Zagórska-Po³udnie wymianê nawierzchni
ci¹gów pieszych na nawierzchniê z kostki
brukowej przy budynku Zagórska 60 - 660
m2 � w osiedlu Sady - remont chodników
przy budynku Dêbowa 2 - 1074 m2 oraz
zatokê parkingow¹ z p³yt a¿urowych przy
budynku Warszawska 47 � w osiedlu San-
domierskim wymianê nawierzchni placu
przy altanie �mietnikowej w rejonie budyn-
ków �l¹ska 34 - 36.

W robotach ogólnobudowlanych prze-
widujemy remonty i przebudowê altan
�mietnikowych, wymianê spêkanych pod-
³o¿y, remonty instalacji wentylacyjno-spa-
linowej, balkonów, zabudowê wej�æ do kla-
tek z wymian¹ drzwi na stalowe.

�rodki przeznaczone na finansowanie ro-
bót remontowych w lokalach u¿ytkowych
w wysoko�ci 500.000 z³ dotycz¹ g³ównie
wymiany �lusarki okiennej oraz wykonania
remontów lokali wykorzystywanych na
potrzeby w³asne Spó³dzielni. Kontynuacja
wymiany �lusarki okiennej jest etapem przy-
gotowawczym do przyst¹pienia do remon-
tów elewacji wraz z ociepleniem.

W ramach tych �rodków planujemy re-
alizacjê nastêpuj¹cych robót: Osiedle Za-
górska-Pó³noc - kontynuacja wymiany
�lusarki okiennej na okna z PCV w nastê-
puj¹cych lokalach: L. Wawrzyñskiej 20 - 2
lokale, Zagórska 17 b - Przychodnia, �ró-
d³owa 19 - 2 lokale oraz w budynku biura
Spó³dzielni - 7 okien i remont pokrycia da-
chowego, Osiedle Zagórska-Po³udnie -
kontynuacja wymiany �lusarki okiennej na
PCV w nastêpuj¹cych lokalach u¿ytko-
wych: Bohaterów W-wy 9 - 2 lokale, Za-
górska 46 - 4 lokale, Zagórska 48 - 1 lokal,
Zagórska 60 - 4 lokale i Zagórska 62 - 1
lokal, Osiedle Sady - wymiana nawierzch-
ni asfaltowej na nawierzchnie z kostki bru-
kowej w pasa¿u Pocieszka 17, Osiedle San-
domierskie - kontynuacja wymiany �lusarki
w pawilonach Romualda 3,  Sandomierska
107, w lokalach w budynku Sandomierska
154 i �l¹ska 10, remont elewacji pó³nocnej
czê�ci u¿ytkowej bud. Daleka 19 oraz re-
mont OKK S³oneczko.

Kosztowne remontyKosztowne remonty
Skoñczy³a siê zima, której wszyscy mieli�my do�æ. Przysz³a najpiêkniejsza pora roku,

wiosna. To okres porz¹dków i przygotowañ do okresu remontowego. Plan gospodarczo-
finansowy Spó³dzielni zosta³ uchwalony przez Radê Nadzorcz¹ 15 marca. Wysoko�æ
nak³adów remontowych zosta³a praktycznie okre�lona ju¿ w grudniu, kiedy  uwzglêdniaj¹c
sytuacjê materialn¹ wiêkszo�ci cz³onków Rada Nadzorcza KSM podjê³a decyzjê o nie
podwy¿szaniu op³at czynszowych, w tym odpisu na remonty.

Planowane nak³ady na remonty
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Za kwotê 580 tys. z³ zaplanowano wy-
mianê 4 szt. d�wigów: Zagórska 57 I kl.,
Chopina 13, Warszawska 47 I kl., Romual-
da 2 - V kl. oraz prace zwi¹zane z bezpie-
czeñstwem u¿ytkowania.

Dotychczas zmodernizowano 35 szt.
d�wigów. Do modernizacji pozostaje 46
d�wigów. Chc¹c zapewniæ bezpieczeñstwo
u¿ytkowania zamierzamy utrzymaæ nak³a-
dy na poziomie 580.000 z³ rocznie, zgodnie
z za³o¿eniami zatwierdzonego planu per-
spektywicznego.

W gospodarce cieplnej �rodki na remon-
ty i modernizacjê równie¿ zosta³y ograni-
czone. Planowany jest remont ostatniego
kot³a w kot³owni przy ul. ¯niwnej oraz
wymiana czê�ci ci�nieniowej. Nast¹pi tak-
¿e zakoñczenie monta¿u urz¹dzeñ automa-
tycznego sterowania procesem spalania.
W obu kot³owniach wêglowych bêd¹ kon-
tynuowane remonty urz¹dzeñ odpylaj¹-
cych w celu podniesienia  sprawno�ci od-
pylania spalin. Ponadto przeprowadzony
zostanie remont od¿u¿laczy ze wzglêdu na
znaczny stopieñ ich zu¿ycia. Przewiduje-
my wymianê sieci ciep³owniczej w tech-
nologii rur preizolowanych w rejonie ul.
Wielkopolskiej i �l¹skiej o ³¹cznej d³ugo-
�ci 245 m. Obni¿one �rodki remontowe
zmusi³y do odst¹pienia  od realizacji moni-
toringu wêz³ów cieplnych, którego celem
jest przesy³ informacji dotycz¹cych pracy
wêz³ów, parametrów technicznych do kom-
putera znajduj¹cego siê w ZEC.

Przekaz ten jest mo¿liwy dziêki zamonto-
waniu w wêz³ach wymiennikowych min.
regulatorów i sterowników. W dalszym ci¹-
gu wykonywane bêd¹ prace zwi¹zane z re-
montem instalacji centralnego ogrzewania
w lokalach u¿ytkowych w powi¹zaniu z
wymian¹ okien oraz monta¿em zaworów
podpionowych. Prace konserwacyjne i
drobne remonty instalacji wykonywane s¹
si³ami w³asnymi. Pozostali wykonawcy
wybierani s¹ w drodze przetargu. W tym
miejscu nale¿y podkre�liæ, ¿e poprawna
gospodarka remontowa przynosi efekty w
postaci niezawodno�ci sieci ciep³owniczej
oraz urz¹dzeñ w kot³owniach. Ostatnia wy-
j¹tkowo mro�na zima stanowi kryterium
oceny i jest sprawdzianem technicznej
sprawno�ci systemu ciep³owniczego na-
szej Spó³dzielni. Prowadzone systematycz-
nie remonty sieci w ostatnich latach
zmniejszy³y ilo�æ awarii, wielko�æ strat na
przesyle oraz czynnika grzewczego.

W porównaniu do sezonu grzewczego z
roku 1999/2000 oszczêdno�æ na kosztach
wody uzupe³niaj¹cej przekroczy³a 40%.

Jestem przekonany, ¿e s³u¿by technicz-
ne, jak co roku, do³o¿¹ starañ i ca³y plan
zostanie zrealizowany.

HENRYK WILK

Sady
Administracja Osiedla �Sady� w 2005

roku obejmowa³a: 5 budynków wysokich
XI kondygnacyjnych, 12 budynków ni-
skich V kondygnacyjnych, 117 domków
jednorodzinnych, 3 pawilony handlowe
wolnostoj¹ce, 3 budynki wspólnotowe.

Powierzchnia u¿ytkowa mieszkañ i lokali
handlowych to  106 272 m2 a powierzchnia
gruntów 162 091 m2.

Na rok 2005 zaplanowano na remonty i
konserwacjê nak³ady finansowe w wyso-
ko�ci l 762 202 z³, a wykonano  l 771 254 z³
tj. w 100,5%.

Wymieniono i dokonano zwrotu 407 szt.
okien na kwotê ogó³em 372162 z³ co sta-
nowi 33,99% �rodków planu remontów, a
pozwoli³o to zrealizowaæ wnioski z³o¿one
do marca 1997 r.

Ocieplono �Ekofibrem� stropodach bu-
dynku Nowowiejska 24. Wyremontowa-
no i pomalowano 6 klatek schodowych w
budynku Jarzêbinowa 6, oraz klatki V i VI
w budynku przy ul. Nowowiejskiej 22.
Wymieniono 141 skrzynek pocztowych.
Koszt tych robót to 40 tys. z³.

Zosta³y zmodernizowane i usuniête nie-
prawid³owo�ci w kana³ach spalinowych i
wentylacyjnych oraz nadbudowane komi-
ny na bud. Nowowiejska 24, wyremonto-
wano g³owice kominowe i czapy komino-
we na budynkach Wiosenna 3 i Wiosen-
na 5. Wybudowano nowe altany �mietni-
kowe przy ul. Nowowiejskiej 22 oraz Po-
cieszka 17.

Wykonano tak¿e remont pod³ó¿ ska¿o-
nych ksylamitem w 11-u mieszkaniach na
kwotê 97 063 z³.

Zgodnie z planem wykonano moderni-
zacjê instalacji elektrycznej przez wymia-
nê pionów w bud. Nowowiejska 22 kl. V i
VI, wymianê instalacji odgromowej na
budynku Wiosenna 7 i remont uziomów
pionowych szt. 3 w budynku Warszaw-
ska 47. Przy budynku Nowowiejska 15 wy-
konano tzw. zielon¹ zatokê parkingow¹ z
p³yt a¿urowych na 10 stanowisk o pow.
126 m2, wymieniono chodnik przy budyn-
kach: Jarzêbinowa 4 , Wiosennej 2,3,5,7  i
Pocieszka 5.

Wykonano remont cz¹stkowy nawierzch-
ni asfaltowej na terenie osiedla.

W 2005 r. wydatkowano na remonty lo-
kali u¿ytkowych kwot 138 530 z³, na któr¹
z³o¿y³o siê: wymiana �lusarki okiennej i
drzwiowej w pawilonach przy ul. Pociesz-
ka 17 i Wojewódzkiej 2 oraz w 7. lokalach .

Wykonano remont g³ówny d�wigu oso-
bowego w budynku Nowowiejska 24.

Wykonano wymianê zespo³ów napêdo-
wych d�wigów w budynku Nowowiejska
22, wymianê ko³a ciernego w budynku No-
wowiejska 5 kl., lin no�nych w budynkach
Nowowiejska 5 i 24. Wymieniono ogranicz-
niki prêdko�ci w budynkach: Nowowiej-
ska 5 i 22 oraz Warszawska 47. Na remon-
ty g³ówne i bie¿¹ce d�wigów wydatkowa-
no kwotê 190 632 z³.

W ramach konserwacji dokonywano pra-
ce maj¹ce na celu utrzymanie instalacji i
urz¹dzeñ w budynkach i lokalach miesz-
kalnych w dobrym stanie lub uchronienie

Gospodarna KSM
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ich przed zniszczeniem lub przedwcze-
snym zu¿yciem. W 2005 r. przyjêto w dzien-
niku zg³oszeñ i zrealizowano 5677 zleceñ.

W ramach konserwacji dokonano prze-
gl¹du i konserwacji instalacji elektroener-
getycznej pionów oraz zabezpieczeñ w 15.
budynkach, wykonywano czê�ciow¹ wy-
mianê pionów instalacji kanalizacyjnej i
wodoci¹gowej oraz wymianê zaworów
g³ównych na pionach wodoci¹gowych.

Na roboty konserwacyjne w osiedlu
Sady wydano kwotê 487 420 z³.

Kierownik Administracji
MIROS£AW SMO£UCH

Sandomierskie
W  2005 roku na remonty wydano kwotê

1.112.024 z³. Dodatkowo wydatkowano
kwoty 273119 z³ na remonty d�wigów oso-
bowych oraz 486 303 z³ na prace konser-
wacyjne. £¹cznie z funduszu remontowe-
go w Osiedlu �Sandomierskie� wykorzy-
stano 1 871 446 z³.

Wymieniono lub rozliczono wymianê we
w³asnym zakresie 420 szt.okien, realizuj¹c
wnioski o wymianê okien do lutego 1999 r.

Wymieniono okna na klatce w budynku
przy Sandomierskiej 76, oraz 76 zestawów
wej�ciowych do klatek w budynkach: �l¹-
ska 10, Sandomierska 154, 156, 158, 160,
Daleka 3, 19, 21, 23, 25, 27, Romualda 2, 4.
Tym samym zakoñczono prowadzon¹ od
kilku lat modernizacjê wej�æ do klatek
schodowych.

W ramch remontu klatek schodowych
przy Sandomierskiej 76 i Szczeciñskiej 3
wymieniono skrzynki pocztowe.

Od 3 lat w planach remontowych powró-
cono w wiêkszym zakresie do odnawiania
klatek schodowych uznaj¹c konieczno�æ
zachowania czysto�ci i zapewnienia este-
tyki budynków.

Naprawiono 44 p³yty balkonowe w bu-
dynku Sandomierska 76.

Wykonano remont ci¹gów pieszych i
wej�æ do klatek schodowych budynków:
Daleka 19, Romualda 4. Wykonanie ci¹gu
pieszego przed budynkiem Romualda 4
wi¹za³o siê z realizacj¹ zalecenia Stra¿y
Po¿arnej nakazuj¹cego wykonanie drogi
po¿arowej do budynku wysokiego przy
zachowaniu wymaganych prawem odle-
g³o�ci.

Trzeba obiektywnie stwierdziæ, ¿e remont
ci¹gu pieszego Daleka 19 - Romualda 4
znacznie poprawi³ estetykê i wygodê po-
ruszania siê w tej czê�ci osiedla.

Prace remontowe w lokalach u¿ytkowych
zwi¹zane by³y przede wszystkim z wymia-
n¹ okien. W 2005 r. kontynuowano wy-
mianê okien w pawilonach przy ul. Romu-
alda 3, Sandomierska 107, Daleka 19 i �l¹-

ska 10. Docieplono �ciany segmentu B pa-
wilonu Romualda 3.

Zgodnie z planem remontów d�wigów
wymieniono 2 d�wigi osobowe w budyn-
kach Szczeciñska 3 i Romualda 4 za kwotê
ogó³em 273119 z³.

W roku 2005 przyjêto i zrealizowano 6013
zleceñ od cz³onków i zadañ zleconych
przez s³u¿by administracji osiedla. Ilo�æ
zleceñ ogó³em w stosunku do roku 2004
wzros³a o oko³o 30%. Tradycyjnie ju¿, w
minionym roku administracja opracowa³a
harmonogram prac konserwatorów na ca³y
rok. Realizacja prac zgodnie z harmono-
gramem nie mog³a zmniejszyæ dyspozycyj-
no�ci do prac zg³oszonych przez cz³on-
ków i awaryjnych. Konserwatorzy plan ten
zrealizowali w ca³o�ci.

Z zadañ zrealizowanych wymieniæ nale-
¿y: � malowanie i sta³¹ konserwacjê fon-
tanny osiedlowej, � rekultywacjê terenów
zielonych w miejscach zakoñczonych prac
brukarskich, � naprawê i malowanie coko-
³ów budynków (Daleka 19, Romualda 2,
Romualda 4, Leszczyñska 66, 68) � demon-
ta¿ i monta¿ instalacji elektrycznych
(o�wietlenie, domofon) przy wymienia-
nych zestawach wej�æ do klatek schodo-
wych, � wykonanie porêczy przy wej�ciach
do klatek schodowych, � wykonanie ba-
rierek chroni¹cych zieleñ osiedlow¹, � na-
prawê lub wymianê w³azów dachowych, �
naprawê lub wymianê skrzyñ na piach,
szprosów  do ³awek parkowych, wykona-
nie nowych ³awek, � naprawê p³yt balko-
nowych w zestawach loggii (system bu-
dowy W-70) , � drobne prace murarskie i
malarskie.

W ramacj konserwacji zieleni, trzykrotne
koszenie traw i dwukrotne ciêcie ¿ywop³o-
tów wykonywa³a wybrana w drodze prze-
targu firma us³ugowa TKOM. Prace zo-
sta³y wykonane dobrze, bez uwag krytycz-
nych ze strony mieszkañców.

W 2005 r. prace polegaj¹ce na dosadza-
niu drzew i krzewów, pielêgnacji trawni-
ków wykonywane by³y przez  Rejonowy
Zak³ad Zieleni Miejskiej.

Prace te wykonano fachowo i ciekawie
pod wzglêdem doboru  sadzonek i zró¿ni-
cowania ich rodzajów, zosta³y zauwa¿one
i docenione przez mieszkañców.

U¿ycie materia³u szkó³karskiego w³asnej
produkcji pozwoli³o na uzyskanie dobrych
efektów przy mo¿liwie niskich kosztach.

Czê�æ prac przy konserwacji i koniecznej
wycince starych drzew i krzewów zlecono
te¿ firmie specjalizuj¹cej siê w konserwa-
cji zieleni TKOM. Ogó³em zadania w za-
kresie konserwacji zosta³y zrealizowane
zgodnie z planem na 2005 rok.

Kierownik Administracji
ANDRZEJ STEFANIUK

Zagórska-Pó³noc
Administracja Osiedla �Zagórska-Pó³-

noc� zarz¹dza 23 nieruchomo�ciami bu-
dynkowymi, 4 nieruchomo�ciami lokali
u¿ytkowych wolnostoj¹cych, 4 nierucho-
mo�ciami na potrzeby w³asne Spó³dzielni,
9 nieruchomo�ciami gara¿owymi.

W 2005 r. zaplanowano i wykonano re-
monty i konserwacje za kwotê l 810 210 z³.

Wymieniono lub zwrócono lokatorom
pieni¹dze za wymianê 543 szt. okien, co
pozwoli³o zrealizowaæ wnioski z³o¿one od
lipca 1998r. do koñca listopada 1998 r. Po-
nadto wymieniono okna na klatce scho-
dowej w budynku Mazurska l.

W celu podniesienia estetyki osiedla
oraz poprawy warunków zamieszkania,
wyremontowano 18 klatek schodowych w
budynkach przy ul. Spó³dzielczej 5,1,9,
Mazurska l, 68 wraz z monta¿em 521 szt.
nowych skrzynek pocztowych spe³niaj¹-
cych wymogi prawa pocztowego.

W ramach prac ogólnobudowlanych
ocieplono stropy poddaszy w budynkach
przy ul. �w. St. Kostki 5, 7, 9, 11, 13 oraz
strop piwnicy w budynku przy ul. �w. St.
Kostki 5. Przeprowadzono równie¿ remont
10 p³yt balkonowych w budynkach Za-
górska 17b, 45.

Poprawiaj¹c bezpieczeñstwo i warunki
zamieszkania wymieniono piony elek-
tryczne w budynku wysokim przy ul.
W³oszka 3.

W ramach robót brukarskich wykonano
wymianê nawierzchni ci¹gów pieszych na
nawierzchniê z kostki brukowej w rejonie
budynków: Zagórska 19, Konarskiego 11,
Spó³dzielcza 7, 9, Szczeciñska 17 oraz przy
czterech klatkach budynku Pomorska 100.
Przy budynku Szczeciñska 17 wykonano
now¹ drogê p.po¿arow¹.

W 2005 r. wymieniono obróbki blachar-
skie wraz z wyklejeniem pasa podrynno-
wego w siedmiu  budynkach: �ród³owa
17a (strona zachodnia i po³udniowa), �ró-
d³owa 19 (strona wschodnia i pomocna),
Szczeciñska 17 (strona wschodnia), Zagór-
ska 45, 51, Pomorska 88 (l segment), Ma-
zurska 77 (l segment). Prace te wyelimino-
wa³y przecieki do mieszkañ usytuowanych
na ostatnich kondygnacjach.

Prace remontowe w lokalach u¿ytkowych
zwi¹zane by³y przede wszystkim z wymia-
n¹ �lusarki okiennej, przeszklonej niejed-
nokrotnie pojedyncz¹ szyb¹.

W 2005 r. wymieniono okna w nastêpu-
j¹cych budynkach: Mazurska 61 (konty-
nuacja), Kujawska 26, L. Wawrzyñskiej 20
(od strony pó³nocnej), �ród³owa 17a
(Agencja Reklamy �TEST�) oraz przepro-
wadzono remont schodów do budynku
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biura Spó³dzielni.
Na remonty g³ówne i bie¿¹ce d�wigów

wydano 83 140 z³. W ramach tych prac
wykonano wymianê d�wigu w budynku
�ród³owa 21. W ubieg³ym roku konser-
watorzy zrealizowali 6619 zleceñ zg³oszo-
nych przez cz³onków oraz s³u¿by eksplo-
atacyjne i techniczne administracji.

Z zaplanowanych zadañ zrealizowano
m.in. naprawê 42 szt. p³yt balkonowych,
przebudowano wej�cia do piwnic w piê-
ciu klatkach schodowych, wykonano na-
prawê wszystkich kominów na 3 budyn-
kach (�ród³owa 17a, 19, Zagórska 45),
osiatkowano kominy na 7 budynkach
(Spó³dzielcza 3, 5 ,7, 9, Mazurska 66, 68,70),
wymieniono pokrycie dachowe na 3 altan-
kach �mietnikowych.

Wykonano i zamontowano g³ówne tabli-
ce rozdzielcze w 6 budynkach oraz tablice
licznikowe na jednej klatce budynku Spó³-
dzielcza 3.

W³asn¹ grup¹ konserwatorów wykona-
li�my wycinkê i prze�wietlenie drzew i krze-
wów oraz ciêcie ¿ywop³otów. W miejsce
wyciêtych topól posadzono m.in. tulipa-
nowce, buki strzeliste, brzozê czarn¹.

Kierownik Administracji
MIROS£AW M£YNIK

Zagórska-Po³udnie
Zakres prac koniecznych do wykonania

na naszym osiedlu w 2005 roku, dostoso-
wano do posiadanych �rodków. Na robo-
ty remontowe  przeznaczono 1 092 628 z³,
na konserwacjê - 544 855 z³, na remonty
d�wigów - 30 000 z³; ³¹cznie dysponowali-
�my kwot¹ 1 667 483 z³.

Wymieniono lub zwrócono koszty za 398
szt. okien, co pozwoli³o zrealizowaæ wnio-
ski o wymianê, które wp³ynê³y do KSM
do 10 kwietnia 1998 r.

 W celu zabezpieczenia klatek przed stra-
tami ciep³a wymieniono 6 szt. drzwi wej-
�ciowych oraz 30 szt. okien w budynkach
przy ul. Chopina 11 i Zagórskiej 60.

W ramach robót dekarskich, w celu
zmniejszenia strat ciep³a w budynku przy
ul. Chopina 13 ocieplono ekofibrem stro-
podach. Wymieniano stare, skorodowa-
ne obróbki blacharskie oraz kontynuowa-
no prace zwi¹zane z zabezpieczeniem ko-
minów siatkami.

Zgodnie z ustaleniami wykonano remont
klatek schodowych, wraz z wymian¹ 209
szt. skrzynek pocztowych, w budynkach
wysokich przy ul. Zagórskiej 64 i Kar³owi-
cza 15. W ramach robót ogólnobudowla-
nych zrealizowano takie roboty jak: wy-
mianê starej, skorodowanej �lusarki okien-
nej na okna drewniane wraz z podmuro-
waniem w budynku przy ul. Kar³owicza 15,

remont p³yt balkonowych, remont budyn-
ku hydroforni przy ul. Szymanowskiego,
zrefundowano wymianê pod³o¿y w miesz-
kaniach, usuniêto usterki w przewodach
kominowych.

Zgodnie z  planem, wykonano kanaliza-
cjê deszczow¹ w rejonie budynków Za-
górska 58 i 60, wyremontowano instalacjê
elektryczn¹ w hydroforni przy ul. Szyma-
nowskiego oraz zakoñczono wymianê
pionów instalacji elektrycznej w budynku
przy ul. Kar³owicza 15.

W ramach prac brukarskich wykonano
chodniki i drogê dojazdow¹ przy budyn-
ku Zagórska 58 oraz ci¹g pieszy i wej�cia
do klatek przy budynku Chopina 11, a tak-
¿e drobne naprawy dróg i chodników na
terenie osiedla.

Ze �rodków przeznaczonych na roboty
nieprzewidziane pokryto koszty za szko-
dy spowodowane przeciekami z dachów,
nieszczelno�ci instalacji wod-kan. (uszko-
dzone zawory odcinaj¹ce, piony wodoci¹-
gowe i kanalizacyjne, zatkane piony i po-
ziomy kanalizacyjne) oraz za usuwanie
awarii wodoci¹gowych  i innych.

W ramach remontu lokali u¿ytkowych,
w celu zmniejszenia strat ciep³a oraz po-
prawy estetyki lokali u¿ytkowych, wymie-
niono czê�ciowo �lusarkê metalow¹ na
okna i drzwi PCV wraz z podmurowaniem
w budynku przy ul. Zagórskiej 58 oraz w
pawilonach przy ul. Boh. Warszawy 9 i Za-
górskiej 62.

Na remonty g³ówne i bie¿¹ce d�wigów
wydano 30 000 z³. W ramach tej kwoty wy-
konano drobne remonty i naprawy takie
jak: wymiana szyb i zdewastowanych ka-
set wezwañ, wymiana szczêk hamulco-
wych, amortyzatorów,  fotoimpulsatorów,
lin hamulcowych, progów, samozamyka-

czy, wyk³adzin i malowanie kabin d�wigo-
wych.

W Administracji Osiedla zatrudnionych
jest 10 konserwatorów: 4 hydraulików, 2
elektryków, 2 murarzy, stolarz i �lusarz.

Wykonuj¹ oni na rzecz osiedla nastêpu-
j¹ce prace: wymianê uszkodzonych auto-
matów schodowych, opraw elektrycz-
nych, przycisków, wy³¹czników i  ¿arówek
na klatkach schodowych, w piwnicach i
przed wej�ciami do budynków, konserwa-
cjê i bie¿¹c¹ obs³ugê hydroforni osiedlo-
wych, wymianê skorodowanych pionów
wodoci¹gowych i kanalizacyjnych, us³u-
gi odp³atne dla mieszkañców osiedla, na-
prawê i konserwacjê urz¹dzeñ zabawo-
wych i ³awek, usuwaj¹ skutki dewastacji
(w 2005 r. dewastacja kosztowa³a 37 228
z³), konserwacjê zieleni, naprawê drzwi
wej�ciowych do klatek schodowych i  piw-
nic, naprawê lub wymianê zamków i sa-
mozamykaczy, remont podestów i scho-
dów przed wej�ciami do budynków, na-
prawê tynków na klatkach schodowych,
remonty tynków i posadzek w suszarniach
wraz z ich odnowieniem.

Hydraulicy i elektrycy pracuj¹ w syste-
mie dwuzmianowym oraz pe³ni¹  dy¿ury w
dni wolne od pracy usuwaj¹c zg³oszone
awarie.

W administracji zatrudnionych jest rów-
nie¿ 15 gospodyñ domowych, które dbaj¹
o czysto�æ i porz¹dek w budynkach i na
terenach do nich przyleg³ych. Ich praca
by³a szczególnie zauwa¿alna w okresie
ostatniej, d³ugiej i bardzo �nie¿nej zimy.

Reasumuj¹c, wszystkie �rodki przezna-
czone w 2005 roku na remonty wykorzy-
stano  zgodnie z zamierzeniami.

Kierownik Administracji
TERESA SZMIDT
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Harmonogram odczytu podzielników
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Rodzice pytaj¹ pierwszoklasistê:
-  Jasiu, podoba ci siê pani nauczycielka?
Bardzo! Tylko ta ró¿nica wieku!

*  *  *
Ch³opaki! Mary�ka idzie. Z³o¿yli�cie jej
¿yczenia na Dzieñ Kobiet?
- Nie.
- To ja skoczê po kwiaty.
- A ja po szampana.
- Ja polecê po czekoladki.
- Kurczê, ja te¿ z ni¹ nie chcê zostaæ.

*  *  *
Sonda na ulicy:
- Jakie ma pan wady?
-  Lubiê sobie wypiæ.
- A zalety?
- Mogê wypiæ du¿o.

*  *  *
Dziewczyna w szpitalu szuka gabinetu gi-
nekologicznego. Spotyka jakiego� mê¿-
czyznê i pyta: Czy pan j est ginekologiem?
- Nie, ale obejrzeæ mogê.

*  *  *
Baca pojawia siê na przej�ciu granicznym
z rowerem, na którym taszczy ogromny
wór. WOPi�cie wyja�nia, ¿e w worze jest

piasek. WOPista maca worek i stwierdza,
¿e jest w nim piach.
Nastêpnego dnia baca znów pojawia siê
na przej�ciu z worem piasku na rowerze.
WOPista czuje przekrêt, wiêc przesypuje
zawarto�æ wora przez sito. Znów nic.
Gdy baca znów pojawia siê z worem pia-
chu, WOPista mówi : No dobra, baco. Ju¿
was bêdê od tej pory puszcza³ bez pyta-
nia, tylko powiedzcie, co wy tu szmuglu-
jecie?
- Ale puszczaæ bêdziecie, panocku?
- No bêdê, bêdê!
- A dyæ panocku, rowery...

*  *  *
¯ona do mê¿a: - Gdyby� mnie zdradza³, to
umar³abym z zazdro�ci.
- Od tego siê nie umiera, gdyby tak by³o,
to ju¿ dawno by� nie ¿y³a.

*  *  *
Do �wie¿o upieczonego docenta przycho-
dzi rodzina pacjenta.
- Dziêkujemy panie doktorze.
- Docencie.
- Doceniamy.

(MaS)

Równo 30 lat temu, w 1976 roku powsta-
³a 33. Kielecka Harcerska Dru¿yna ̄ e-
glarska �Pasat�, za³o¿ona przez Jacka
Szreka i Jana Jasiñskiego. Rok pó�niej
odby³ siê pierwszy obóz ¿eglarski i egza-
min na stopieñ ¿eglarza jachtowego.

Od tego czasu harcerze z 33. �¿eglarskiej�
odnosz¹ sukcesy w szkoleniu i zdobywa-
j¹ kolejne trofea uczestnicz¹c w regatach.

Na potrzeby ¿eglowania druhny i druho-
wie sami buduj¹ jachty. Zaczynali od Mak-
ów 606,  a w latach 90. zapocz¹tkowali sa-
modzieln¹ produkcjê, na w³asne potrzeby,
jachtu szkoleniowego Test 550.

W 1998 roku zwodowany zosta³ flagowy
�okrêt� dru¿yny - Focus 660; powsta³a
Grupa Regatowa Kielce, która w 2001 roku
zdoby³a tytu³ Mistrzów Polski w klasie T2.

Co roku 33. Kielecka Harcerska Dru¿yna
¯eglarska �Pasat� organizuje Akcjê Let-
ni¹, podczas której wszyscy chêtni mog¹
poznaæ tajniki ¿eglowania m.in. na kielec-
kim zalewie. Zarobione w ten sposób pie-
ni¹dze przeznaczane s¹ na rozwój dru¿y-
ny, w której dzi� dzia³a blisko 70. harcerek,
harcerzy i instruktorów. Na zbiórki uczêsz-
cza tak¿e 20. zuchów. Wolny czas wszy-
scy spêdzaj¹ w szkutni przy ul. Szczeciñ-
skiej, gdzie przygotowuj¹ sprzêt do kolej-
nego sezonu.

Tradycj¹ dru¿yny s¹ coroczne biwaki
przed wigili¹ Bo¿ego Narodzenia, pasowa-
nie na ¿eglarza, obozy i sp³ywy na Mazu-
rach i obozy wêdrowne. Kolejne pokole-
nie wodniaków z powodzeniem uczestni-
czy w regatach.

 Dwa lata temu, we wrze�niu 2004 roku
dh Jacek Szrek, za³o¿yciel dru¿yny otrzy-
ma³ Order U�miechu, jedyne odznaczenie
przyznawane przez kapitu³ê, w której za-
siadaj¹ dzieci.

Ten rok bêdzie szczególny. Z okazji  trzy-
dziestolecia dru¿yny, 10 czerwca na zale-

Stopy wody pod kilem

wie w Cedzynie harcerze organizuj¹ rega-
ty zwi¹zane z Milenium �w. Krzy¿a. Nato-
miast 30 wrze�nia w Domu Harcerza w Bia-
³ogonie odbêdzie siê uroczysta zbiórka, w

której spotkaj¹ siê obecni i dawni cz³on-
kowie 33. �¿eglarskiej�.

Stopy wody pod kilem.
(KIS)



Wdra¿anie ustawy z 15 grudnia 2000 r.
o spó³dzielniach mieszkaniowych

I

W zasobach mieszkaniowych KSM w
Kielcach wydzielono 62 nieruchomo�ci
budynkowe wielorodzinne, po 1 w Bieli-
nach i w Bodzentynie oraz 12 nierucho-
mo�ci jednorodzinnych w Osiedlu Do-
mów Jednorodzinnych tj.: w osiedlu �Za-
górska Pó³noc� - 23, w osiedlu �Zagór-
ska - Po³udnie� - 18 (w tym 3 poza tere-
nem osiedla i 1 Bieliny), w osiedlu �Sady�
- 11 (w tym 1 poza terenem osiedla), w
osiedlu �Sandomierskim�- 10 i  1 w Bo-
dzentynie, w Osiedlu Domów Jednoro-
dzinnych - 12 wg zespo³ów.

Do koñca marca 2006 r. Spó³dzielnia
naby³a notarialnie na w³asno�æ dzia³ki
gruntu w 12 zespo³ach domów jednoro-
dzinnych - 117 domów jednorodzinnych
i w 14 nieruchomo�ciach wielorodzin-
nych, w tym: w Osiedlu Zagórska Pó³noc
- w 5 nieruchomo�ciach (Konarskiego
3,5,7; Konarskiego 16; Szczeciñska 17;
Kujawska 19, Mazurska 18/20),  w Osie-
dlu Zagórska Po³udnie - w 5 nieruchomo-
�ciach (Chopina 13,15,17; Piekoszowska
50,52; Chopina 11, Krakowska 5,7; We-
so³a 29a - podpisany protokó³ uzgodnieñ
i dokonana stosowna wp³ata), w Osiedlu
Sady - w 3 nieruchomo�ciach (Wiosenna
10; Wiosenna 2,Pocieszka 5; Warszawska
5), w Osiedlu Sandomierskim - w 1 nie-
ruchomo�æ (Sandomierska 76,78).

Na wykup nieruchomo�ci wielorodzin-
nych (powierzchnia dzia³ek wykupionych
- 51.527 m2) wydatkowano kwotê 330.800
z³. Na ukoñczeniu s¹ dzia³ania zmierza-
j¹ce do sfinalizowania wykupu dalszych
piêciu nieruchomo�ci o pow. ³¹cznej
14276m2 tj. Zagórska 44; Zagórska
17b,19; Zagórska 46; Spó³dzielcza
3,5,7,9; Spó³dzielcza 4,6,8 gdzie dla czte-
rech przekazano ju¿ operaty szacunkowe
wykonane za zgod¹ Urzêdu Miasta, na
które wydano 3172 z³. Dla nieruchomo-
�ci Spó³dzielcza 4,6,8 - operat bêdzie
wykonany do 14 kwietnia br.

Realizacja wniosków postêpuje bardzo
powoli, s³u¿by UM nie reaguj¹ na nasze
pro�by o przyspieszenie ich realizacji. Nie
pomog³y równie¿ pisma kierowane bez-
po�rednio do Prezydenta i Przewodnicz¹-
cego Rady Miasta.

Zarz¹d Spó³dzielni w 2005 r. podj¹³
ostatni¹ z 64. uchwa³ê okre�laj¹c¹ przed-
miot odrêbnej w³asno�ci lokali w nieru-
chomo�ci obejmuj¹cej budynki przy ul.

Krakowskiej 5 i 7 w Kielcach, co zakoñ-
czy³o rozpoczêty w 2003 r. proces przy-
gotowania do przenoszenia w odrêbn¹
w³asno�æ lokali mieszkalnych we wszyst-
kich nieruchomo�ciach KSM.

Ponadto we wrze�niu 2005 r. Zarz¹d
dokona³ zmian w 63 uchwa³ach w tej spra-
wie, polegaj¹cych na uchyleniu zapisów
,w my�l których cz³onek Spó³dzielni
przed zawarciem aktu notarialnego w
sprawie przeniesienia w³asno�ci lokalu w
odrêbne prawo, obowi¹zany by³ zwróciæ
poniesione przez Spó³dzielniê nak³ady z
funduszu remontowego na wymianê sto-
larki okiennej, pionów instalacji elek-
trycznej i d�wigów osobowych, je¿eli taka
wymiana mia³a miejsce w danym budyn-
ku lub lokalu.

W rezultacie, cz³onkowie zainteresowa-
ni zmian¹ tytu³u prawnego do lokalu, w
trybie przeniesienia w³asno�ci w odrêb-
ne prawo, ponios¹ mniejsze koszty, przy-
padaj¹ce na lokal z tytu³u ewentualnego
zad³u¿enia wzglêdem Spó³dzielni.

W marcu br. zosta³o zawartych 11 ak-
tów notarialnych przenosz¹cych w budyn-
kach wielomieszkaniowych w³asno�æ lo-
kalu mieszkalnego na rzecz zainteresowa-
nych cz³onków KSM, którzy pokryli
koszty zwi¹zane z nabyciem przez Spó³-
dzielniê na w³asno�æ gruntu, w nierucho-
mo�ci po³o¿onych przy ul. Konarskiego
3, 5 i 7 w Kielcach. Przenoszenie w³a-
sno�ci lokali w odrêbne prawo nastêpo-
waæ bêdzie sukcesywnie.

Zakoñczenie czynno�ci zwi¹zanych z
nabyciem na w³asno�æ KSM gruntów w
nieruchomo�ciach obejmuj¹cych 117 do-
mów jednorodzinnych i uregulowanie
przez cz³onków pe³nych kosztów ich na-
bycia, umo¿liwi³o notarialne przeniesie-
nie na nich prawa w³asno�ci domu wraz z
prawem w³asno�ci gruntu.

W 2005 r. zosta³o zawartych ³¹cznie 108
aktów notarialnych przeniesienia w³asno-
�ci domów jednorodzinnych, w lutym
2006 r. dalszych 7 aktów. W rezultacie
pozosta³o 2 cz³onków Sp-ni, którym przy-
s³uguje spó³dzielcze w³asno�ciowe prawo
do domu jednorodzinnego. 114 w³a�cicie-
li prawa do domu jednorodzinnego zre-
zygnowa³o z cz³onkostwa w KSM.

W zasobach Spó³dzielni znajduje siê 16
zespo³ów gara¿owych. W 2003 r. rozpo-

cz¹³ siê proces okre�lenia przedmiotu
odrêbnej w³asno�ci gara¿y. Uchwa³y zo-
sta³y podjête: � w 2003 r. w stosunku do 2
nieruchomo�ci po³o¿onych przy ul. Cho-
pina 4,8,12 i Mazurskiej 18/20 w Kiel-
cach, obejmuj¹cych 29 gara¿y oraz 117
gara¿y po³o¿onych w domach jednoro-
dzinnych, � w 2004 r. w stosunku do 12
nieruchomo�ci (gara¿owych), po³o¿onych
przy ul. Mazurskiej, Konarskiego, Zieliñ-
skiego, Spó³dzielczej, Szczeciñskiej, Szy-
manowskiego, Boh. Warszawy, Przelot,
Sandomierskiej i Pomorskiej w Kielcach
obejmuj¹cych 338 gara¿y, � w 2005 r. w
stosunku do 1 nieruchomo�ci (gara¿owej)
przy ul. Romualda 14 w Kielcach obej-
muj¹cej 47 gara¿y wybudowanych przez
KSM za �rodki w³asne cz³onków.

W stosunku do pozosta³ych 3 nierucho-
mo�ci obejmuj¹cych 135 gara¿y, uchwa-
³y okre�laj¹ce przedmiot odrêbnej w³a-
sno�ci gara¿y zosta³y podjête w marcu
2006 r.

Dotyczy to nieruchomo�ci: � przy ul.
Pomorskiej 51 w Kielcach, obejmuj¹cej
11 gara¿y, � przy ul. Boh. Warszawy 7,
Chopina 7 i przy przedszkolu przy ul.
Chopina 7 w Kielcach, obejmuj¹cej 121
gara¿y, � przy ul. Warszawskiej 5 w Kiel-
cach, obejmuj¹cej 3 gara¿e.

Notarialne przenoszenie w³asno�ci ga-
ra¿y w tych nieruchomo�ciach nastêpo-
waæ jednak bêdzie po zakoñczeniu czyn-
no�ci proceduralnych zwi¹zanych z: � ure-
gulowaniem stanu prawnego jednej z
dzia³tek gruntowych (nieruchomo�æ przy
ul. Pomorskiej 51), � nabyciem przez
KSM na w³asno�æ gruntu, stanowi¹cego
dotychczas przedmiot wieczystego u¿yt-
kowania Spó³dzielni (dotyczy nierucho-
mo�ci przy ul. Boh. Warszawy 7, Chopi-
na 7 i przy przedszkolu przy ul. Chopina
7, gdzie jedna z dzia³ek gruntowych sta-
nowi w³asno�æ Spó³dzielni, a pozosta³e
trzy dzia³ki s¹ w wieczystym u¿ytkowa-
niu Spó³dzielni), � ujednoliceniem termi-
nu trwania wieczystego u¿ytkowania
dzia³ek gruntowych (nieruchomo�æ przy
ul. Warszawskiej 5).

Proces okre�lenia przez Zarz¹d Spó³-
dzielni przedmiotu odrêbnej w³asno�ci
gara¿y we wszystkich nieruchomo�ciach
gara¿owych, zosta³ zakoñczony.

(MaS)

Stan realizacji wniosków o wykup prawa u¿ytkowania wieczystego gruntów na w³asno�æ Spó³dzielni
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Obecnie obowi¹zuj¹ca ustawa z dnia 15
grudnia 2000 r. o spó³dzielniach mieszka-
niowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116
z pó�n. zm.) by³a ju¿ 4 - krotnie nowelizo-
wana i kilkakrotnie badana przez Trybuna³
Konstytucyjny. Potrzebê zmiany dotychcza-
sowego statutu KSM nakazuj¹ przepisy art.
5 ust.1 uchwalonej 3 czerwca 2005 r. no-
welizacji, która zmieni³a tre�æ 40 artyku³ów
ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych
(Dz. U. Nr 122 poz. 1024) i dokona³a rów-
nie¿ 18 zmian w Prawie Spó³dzielczym oraz
stworzy³a nowe, istotne uwarunkowania
prawno-organizacyjne i ekonomiczne dzia-
³alno�ci Spó³dzielni. Zmiany te maja byæ do-
konane w ci¹gu 12 miesiêcy od dnia wej�cia
w ¿ycie tej ustawy, tj. od 22 lipca 2005 r.
i zg³oszone do Krajowego Rejestru S¹do-
wego.

Podejmuj¹c prace nad modyfikacj¹ posta-
nowieñ Statutu, w listopadzie 2005 r. Rada
Nadzorcza KSM powo³a³a 15 osobow¹ ko-
misjê statutow¹ pod kierownictwem prze-
wodnicz¹cego RN, mgr Zdzis³awa Wójto-
wicza. Komisja niezw³ocznie przyst¹pi³a do
pracy i postanowi³a rozstrzygn¹æ kierunki
zmian statutu w czterech grupach zagadnieñ
wynikaj¹cych z:

1) obligatoryjnych przepisów znowelizo-
wanej ustawy o spó³dzielniach mieszkanio-
wych oraz bezpo�rednich skutków wyroku
TK z 30 marca 2004 r. i 20 kwietnia 2005 r.,

2) zasad, które s¹ uszczegó³owieniem ob-
ligatoryjnych norm wprowadzonych nowel¹
do ustawy i skutkami wyroku TK,

3) fakultatywnych przepisów znowelizo-
wanej ustawy, mo¿liwych do uregulowania
w statucie, zale¿nych od woli cz³onków
Spó³dzielni,

4) subiektywnych norm wychodz¹cych
naprzeciw potrzebom cz³onków i warun-
kom dzia³ania Spó³dzielni.

Zatem, zmiany do statutu polegaj¹ naj-
ogólniej mówi¹c na:

1) wykre�leniu tych postanowieñ, które s¹
sprzeczne z tre�ci¹ przepisów wprowadzo-
nych znowelizowan¹ ustaw¹ oraz

2) wprowadzeniu nowych postanowieñ,
dostosowanych do przepisów znowelizowa-
nej ustawy oraz norm fakultatywnych, od-
powiadaj¹cych do�wiadczeniom i warun-
kom dzia³ania naszej Spó³dzielni.

Dostosowanie statutu do wymagañ zno-
welizowanej ustawy proponuje siê wprowa-
dziæ poprzez podjêcie przez Zebranie Przed-
stawicieli dwóch uchwa³:

1) o zmianach w dotychczasowym statu-
cie, zachowuj¹c kolejno�æ numeracji posta-
nowieñ, a nastêpnie

2) o jednolitym tek�cie statutu.
W szczegó³ach g³ówne zmiany dotycz¹:

Ukszta³towanie praw i obowi¹zków
cz³onków spó³dzielni oraz nowa proce-

dura pozbawienia cz³onkostwa

1. Wzmocnieniu podmiotowo�ci cz³on-
ków Spó³dzielni poprzez ustawowe okre�le-
nie ich podstawowych praw i obowi¹zków,
które w sposób znacz¹cy wp³ywaj¹ na pra-
cê organów Spó³dzielni, wyposa¿aj¹c cz³on-
ków w prawo zaznajamiania siê z dokumen-
tacj¹ tych organów. Dotychczas prawo ogra-
niczone by³o jedynie do zapoznawania siê
z wynikami pracy, czyli uchwa³¹ danego
organu (Zarz¹du, Rady Nadzorczej, Rady
Osiedla czy Zebrania Przedstawicieli).
Obecnie zapewnia siê mo¿liwo�æ wgl¹du w
protoko³y, a wiêc otwiera siê kontrolê tak-
¿e nad realizacj¹ okre�lonych czynno�ci, po-
wierzonych poszczególnym cz³onkom tych
organów.

Niezale¿nie od praw zapisanych w nowym
art. 18 Prawa Spó³dzielczego, projekt sta-
tutu rozbudowuje je i wskazuje, jak te pra-
wa zamierzaj¹ realizowaæ cz³onkowie
KSM, w warunkach jej dzia³ania.

W zmienionym § 6 ust.1 projekt statutu
stanowi, ¿e prawa i obowi¹zki wynikaj¹ce
z cz³onkostwa w Spó³dzielni s¹ dla wszyst-
kich cz³onków równe, a cz³onek m.in. ma
prawo do:

- czynnego udzia³u w ¿yciu Spó³dzielni i
¿¹dania rozpatrzenia przez w³a�ciwe orga-
ny Spó³dzielni wniosków dotycz¹cych jej
dzia³alno�ci (§ 6 ust.1 pkt2),

- przegl¹dania rejestru zaleg³o�ci w op³a-
tach za u¿ytkowanie lokali przez cz³onków
(§ 6 ust. 1 pkt 7).

Informacje o zad³u¿eniach czynszowych
cz³onków s¹ danymi dotycz¹cymi bezpo-
�rednio maj¹tku cz³onków Spó³dzielni. Po-
siadaj¹ wiêc oni interes faktyczny w uzy-
skaniu informacji dotycz¹cych ich maj¹t-
ku, a prawo cz³onków do informacji o za-
d³u¿eniu innych cz³onków w spó³dzielni
wynika z przepisów Prawa Spó³dzielczego
i ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych,

- uczestniczenia w obradach Zebrania
Przedstawicieli nie bêd¹c przedstawicielem,
lecz bez prawa g³osu (§ 6 ust. 1 pkt 3), ko-
rzystania w trakcie obrad z pomocy (doradz-
twa) profesjonalnych konsultantów-eksper-
tów (§ 8 ust. 5 pkt 2), zaznajamiania siê z
protokó³ami i uchwa³ami organów (§ 6 ust.
1 pkt18),

- zaznajamiania siê z rocznymi sprawoz-
daniami finansowymi i dokumentacj¹ z lu-
stracji (§ 6 ust. 1 pkt 8) oraz umowami za-
wieranymi z osobami trzecimi.

To prawo os³abiane jest mo¿liwo�ci¹ od-
mowy, je¿eli narusza³oby prawa tych osób
lub uzasadnia³o przypuszczenie, ¿e cz³onek
wykorzysta otrzymane informacje sprzecz-
nie z interesem Spó³dzielni lub dojdzie do
wyrz¹dzenia szkód (§ 6 ust. 1 pkt 2),

- do szybkiego rozpoznania jego sporu z
organami Spó³dzielni poprzez prowadzenie
postêpowania wewn¹trzspó³dzielczego lub

w drodze s¹dowej (§ 8 ust. 3 i § 49 ust. 3, 4
i 5).

W przypadku zaskar¿enia uchwa³y RN w
postêpowaniu wewn¹trzspó³dzielczym i do
s¹du, postêpowanie wewn¹trzspó³dzielcze
ulega umorzeniu (§ 8 ust. 8). W obecnym
stanie prawnym w ¿adnej sprawie miêdzy
Spó³dzielni¹ a cz³onkiem postêpowanie we-
wn¹trzspó³dzielcze nie jest obligatoryjne,

- bycia obecnym przy rozpatrywaniu od-
wo³ania dotycz¹cego odmowy przyjêcia do
Spó³dzielni, wykluczenia lub wykre�lenia i
popierania go (§ 8 ust. 5 pkt 1, § 49 ust. 1).

Projekt Statutu modyfikuje formu³ê wy-
kluczenia ze Spó³dzielni jako kwalifikowa-
n¹ postaæ winy umy�lnej (§ 47 ust. 1), a RN
ma obowi¹zek przedstawiæ motywy wyklu-
czenia (§ 49 ust. 2). Statut okre�la szczegó-
³owe przyczyny wykluczenia i wykre�lenia
cz³onka ze Spó³dzielni (§ 47 ust. 1 pkt 1 - 9
i § 48). Podjêcie uchwa³y przez Radê Nad-
zorcz¹ o wykluczeniu z przyczyny zalega-
nia z zap³at¹ za u¿ytkowanie lokalu, musi
byæ poprzedzone wytoczeniem powództwa
o zap³atê nale¿no�ci (§ 47 ust. 3),

- do czasu prawomocnego zakoñczenia
sporu o wykluczenie czy wykre�lenie ze
Spó³dzielni cz³onek pozostaje w centrum
¿ycia Spó³dzielni.

Dotychczas wykluczenie czy wykre�lenie
by³o skuteczne z chwil¹ dorêczenia cz³on-
kowi pisemnego za�wiadczenia wraz z uza-
sadnieniem w tej sprawie.

Obecnie statut proponuje by wykluczenie
lub wykre�lenie sta³y siê skuteczne dopiero
z chwil¹: up³ywu terminu do wniesienia od-
wo³ania do Zebrania Przedstawicieli, albo
powództwa do s¹du o uchylenie uchwa³y
RN w tej sprawie, b¹d� prawomocnego od-
dalenia przez s¹d powództwa o uchylenie
uchwa³y (§ 49 ust. 4), czyli po zakoñczeniu
postêpowania s¹dowego.

Zmieniony art. 18 § 5 Prawa Spó³dziel-
czego ustawowo reguluje równie¿ obowi¹z-
ki cz³onków Spó³dzielni, które projekt sta-
tutu w § 7 wymienia jako: dbanie o dobro i
rozwój Spó³dzielni, o zabezpieczenie i po-
szanowanie jej mienia, ochronê przed de-
wastacj¹ szczególnie tych czê�ci budynku,
które s¹ przeznaczone do wspólnego korzy-
stania np. drzwi wej�ciowe, klatki schodo-
we, windy (pkt 7), utrzymywanie zajmowa-
nego lokalu i przynale¿nych pomieszczeñ
we w³a�ciwym stanie sanitarnym i technicz-
nym (pkt 10), przestrzeganie przepisów pra-
wa, postanowieñ statutu i wydanych na ich
podstawie regulaminów (pkt 1 i 17). Inne
prawa i obowi¹zki cz³onków Spó³dzielni s¹
okre�lone w ustawie i statucie.

2. Umocniono prawa cz³onkowskie po-
przez nowe brzmienie art. 42 § 1 i 2 Prawa
Spó³dzielczego, które projekt statutu rozwi-
ja w postanowienia zapewniaj¹ce, ¿e

G³ówne zmiany w statucie Spó³dzielni
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uchwa³y Zebrania Przedstawicieli obo-
wi¹zuj¹ wszystkich cz³onków oraz wszyst-
kie organy Spó³dzielni (§ 82 ust 1), a
uchwa³a sprzeczna z ustaw¹ jest niewa¿-
na.

Projekt statutu daje ka¿demu cz³onkowi
Spó³dzielni prawo zaskar¿ania do s¹du
uchwa³y Zebrania Przedstawicieli z powo-
du jej sprzeczno�ci z ustaw¹, statutem, z
dobrymi obyczajami b¹d� godz¹c¹ w inte-
resy Spó³dzielni, albo maj¹c¹ na celu po-
krzywdzenie jej cz³onka (§ 82 ust. 2).

Chodzi tu g³ównie o skrócenie postêpo-
wania, w odniesieniu do przypadków, gdy
dana uchwa³a ZP jest niezgodna (sprzecz-
na) z ustaw¹, a tym samym jest aktem z
mocy prawa niewa¿nym. Oczywi�cie cho-
dzi o sprzeczno�æ uchwa³y z bezwzglêd-
nie obowi¹zuj¹cym przepisem ustawy, tj.
ka¿dej ustawy, rozporz¹dzeniem wydanym
na podstawie danej ustawy w celu jej wy-
konania, a tak¿e sprzecznej z przepisem
Konstytucji, czy umowy miêdzynarodowej
ratyfikowanej przez Sejm.

Obowi¹zuje termin 6 tygodni do wniesie-
nia powództwa o uchylenie uchwa³y ZP.

Nowe zasady przekszta³cania praw do
mieszkañ spó³dzielczych

 i wnoszenia op³at
3. Do statutu wpisana zosta³a zasada, wy-

nikaj¹ca z wyroku TK z 30 marca 2004 r. o
ca³kowitej niezale¿no�ci w obrocie prawa
do spó³dzielczego w³asno�ciowego lokalu
(mieszkalnego czy u¿ytkowego, w tym ga-
ra¿u) od stosunku cz³onkostwa nabywcy
prawa do danego lokalu (§ 24a ust.2).

Jak wiadomo, wyrok Trybuna³u ca³kowi-
cie rozerwa³ zwi¹zek miêdzy cz³onkostwem
w Spó³dzielni a spó³dzielczym w³asno�cio-
wym prawem do lokalu, nabytym w obro-
cie wtórnym. Mo¿na wiêc mieæ prawo do
lokalu w³asno�ciowego i  nie byæ cz³onkiem
Spó³dzielni (szerzej w �My z KSM� z wrze-
�nia 2004 r.).

Uporz¹dkowano te¿ szereg innych posta-
nowieñ statutu zwi¹zanych z t¹ niezale¿no-
�ci¹, np.: sprzeda¿ lokalu w drodze licyta-
cji, w przypadku zaleg³o�ci w op³atach prze-
kraczaj¹cych 6 miesiêcy (§ 31 - 32) oraz
obowi¹zku opró¿nienia lokalu po wyga�niê-
ciu spó³dzielczego w³asno�ciowego prawa
do lokalu (§ 33).

4.  Przywrócono, zawieszon¹ wyrokiem
TK z 20 kwietnia 2005 r., mo¿liwo�æ prze-
kszta³cenia lokatorskiego prawa do lokalu
w spó³dzielcze w³asno�ciowe prawo do lo-
kalu, reguluj¹c w statucie warunki finanso-
we tego przekszta³cenia (§ 56 ust.1) oraz
z³agodzono przepisy dot. przekszta³acania
praw do lokali u¿ytkowych i gara¿y (§ 60).

5. Wprowadzono jednolit¹ wysoko�æ 50%
bonifikaty przys³uguj¹cej zarówno przy
przekszta³ceniu lokatorskiego prawa w spó³-
dzielcze w³asno�ciowe, jak równie¿ przy
przenoszeniu lokatorskiego prawa do loka-
lu w notarialne ustanowienie prawa odrêb-

nej w³asno�ci tego lokalu (§ 56 ust. 5 i § 57
ust. 1 pkt 5).

6. Statut gwarantuje cz³onkom Spó³dziel-
ni utrzymanie przyznanej na podstawie
wcze�niejszych przepisów (przed 22 lipca
2005 r.) bonifikaty w wysoko�ci 60%, za-
wieszenia p³atno�ci czê�ci wk³adu budow-
lanego na 5 lat, jako praw nabytych na pod-
stawie umowy ze Spó³dzielni¹.

7. Ujednolicone zosta³y zasady wnosze-
nia op³at za u¿ytkowanie lokali dla czterech
grup osób: cz³onków posiadaj¹cych spó³-
dzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub
w³asno�ciowe), osób które posiadaj¹ spó³-
dzielcze w³asno�ciowe prawo do lokalu i nie
s¹ cz³onkami Spó³dzielni oraz w³a�cicieli,
którzy maj¹ ustanowione prawo odrêbnej
w³asno�ci lokalu, bêd¹cych cz³onkami i nie-
bêd¹cych cz³onkami Spó³dzielni (§ 41 ust.
1, 2, 3, 6 i 8). Statut zastrzega jednak, ¿e
w³a�ciciele lokali niebêd¹cy cz³onkami i
osoby, którym przys³uguje spó³dzielcze w³a-
sno�ciowe prawo do lokalu i nie s¹ cz³on-
kami, uczestnicz¹ w wydatkach eksploata-
cyjnych na takich samych zasadach jak
cz³onkowie Spó³dzielni, lecz bez prawa
uczestniczenia w po¿ytkach z nieruchomo-
�ci, stanowi¹cych w³asno�æ Spó³dzielni (§
41 ust. 9).

8. Wprowadzona zosta³a zasada rozszerze-
nia krêgu osób odpowiedzialnych za op³aty
z tytu³u eksploatacji i u¿ytkowania lokalu
mieszkalnego. Wprowadzono przepis, ¿e
solidarnie z cz³onkami spó³dzielni, w³a�ci-
cielami lokali niebêd¹cymi cz³onkami lub
osobami, którym przys³uguje spó³dzielcze
w³asno�ciowe prawo do lokalu i nie s¹
cz³onkami spó³dzielni - odpowiadaj¹ stale
zamieszkuj¹ce z nimi w lokalu osoby pe³-
noletnie, z wyj¹tkiem pe³noletnich dzieci
pozostaj¹cych na ich utrzymaniu, a tak¿e
osoby faktycznie korzystaj¹ce z lokalu (§
41 ust. 6).

W konsekwencji tego postanowienia
Spó³dzielnia mo¿e ¿¹daæ ca³o�ci lub czê-
�ci �wiadczenia solidarnie od wszystkich
d³u¿ników mieszkaj¹cych w lokalu.

9. Ustalono tryb wymiaru op³at za u¿yt-
kowanie lokali i zaznajamianie u¿ytkow-
ników ze zmianami, co najmniej na 14 dni
przed up³ywem terminu do wnoszenia
op³at, w tym obowi¹zek przedstawiania
przez Zarz¹d kalkulacji. Potwierdzono
obowi¹zek przeznaczania wp³at wy³¹cznie
na pokrycie kosztów u¿ytkowania lokali
oraz zakaz samowolnego potr¹cania przez
u¿ytkownika lokalu swoich nale¿no�ci od
spó³dzielni, z op³at za ich u¿ytkowanie (§
43 ust. 3 - 6).

10. Zniesiony zosta³ obowi¹zek obliga-
toryjno�ci postêpowania wewn¹trzspó³-
dzielczego w sprawach dotycz¹cych kwe-
stionowania wymiaru op³at za u¿ytkowa-
nie lokalu. Nowa norma dopuszcza bezpo-
�rednio drogê s¹dow¹, która jednak nie

zwalnia z obowi¹zku wnoszenia op³at w
zmienionej wysoko�ci (§ 43 ust. 2).

11. W przypadku d³ugotrwa³ych, przekra-
czaj¹cych 6 miesiêcy, zaleg³o�ci z zap³at¹
za u¿ytkowanie lokalu, ra¿¹cego lub upo-
rczywego naruszania porz¹dku domowego
i zasad wspó³¿ycia spo³ecznego przez oso-
by korzystaj¹ce ze spó³dzielczego w³asno-
�ciowego prawa do lokalu, statut wprowa-
dza normy i tryb dochodzenia przez Spó³-
dzielniê swej wierzytelno�ci w celu pozba-
wienia prawa do lokalu w drodze przymu-
sowej sprzeda¿y i licytacji (§ 31) stosuj¹c
przepisy kpc. o egzekucji z nieruchomo�ci.

12. Statut przes¹dza równie¿ o obowi¹z-
ku gromadzenia �rodków na fundusz remon-
towy zasobów mieszkaniowych, stanowi¹-
cych mienie Spó³dzielni, który jest jedynym
urz¹dzeniem finansuj¹cym Spó³dzielni,
jako osoby prawnej. Obowi¹zek �wiadcze-
nia na ten fundusz maj¹: cz³onkowie, któ-
rym przys³uguj¹ spó³dzielcze prawa do lo-
kalu (lokatorskie lub w³asno�ciowe), cz³on-
kowie, którzy s¹ w³a�cicielami lokalu (maj¹
ustanowione prawo odrêbnej w³asno�ci),
w³a�ciciele lokali, którzy nie s¹ cz³onkami
oraz osoby posiadaj¹ce spó³dzielcze w³a-
sno�ciowe prawo do lokalu, które nie s¹
cz³onkami Spó³dzielni i najemcy spó³dziel-
czych lokali mieszkalnych (§ 41c).

Zmiana procedury wyboru cz³onków
Rady Nadzorczej i nowe uprawnienia

Zebrania Grup Cz³onkowskich
13. Statut w sposób zasadniczy zmienia

zasady i procedurê wyboru i odwo³ania
cz³onków Rady Nadzorczej przekazuj¹c
zadania (uprawnienia) w tym zakresie ze-
braniom grup cz³onkowskich (dotychczas
wyboru dokonywa³ najwy¿szy organ Spó³-
dzielni - Zebranie Przedstawicieli) - § 87.
Zmienia równie¿ liczbê cz³onków RN z 18
na 17.

Cz³onkowie, posiadaj¹cy prawo do do-
mów jednorodzinnych w 2005 r. uzyskali
odrêbne prawa w³asno�ci domów jednoro-
dzinnych i zrezygnowali z cz³onkostwa w
KSM. Zmniejszy³a siê wiêc ilo�æ grup
cz³onkowskich, które posiada³y reprezenta-
cje w RN. Liczba cz³onków Rady Nadzor-
czej wybierana przez Zebranie Grupy musi
byæ proporcjonalna do liczebno�ci grupy (§
87 ust. 1). Statut przenosz¹c zadania wybo-
ru cz³onków RN z ZP na Grupê Cz³onkow-
sk¹, okre�la m.in, ¿e:

- kandydat na cz³onka RN musi posiadaæ
kwalifikacje formalne zwi¹zane z wiedz¹ z
zakresu prawa spó³dzielczego i znajomo�ci
zasad gospodarki spó³dzielczej lub wcze-
�niej ukoñczyæ szkolenie w tym zakresie,

- zg³aszanie kandydatów odbywa siê pi-
semnie. W tym zakresie kandydat nieobec-
ny na zebraniu grupy cz³onkowskiej musi
do³¹czyæ zgodê na kandydowanie,

- kandydaci przed umieszczeniem na kar-
cie wyborczej sk³adaj¹ o�wiadczenia m.in.
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w sprawach pozostawania w sporze ze Spó³-
dzielni¹, zatrudnienia w Spó³dzielni, prowa-
dzenia dzia³alno�ci konkurencyjnej wobec
Spó³dzielni, a tak¿e zalegania z op³atami za
u¿ytkowanie lokalu,

- kandydowaæ do RN mog¹ równie¿ ustê-
puj¹cy jej cz³onkowie (§ 87 ust. 2 - 7).

14. Obok zasad wyboru statut okre�la rów-
nie¿ przyczyny wyga�niêcia mandatu cz³on-
ka Rady Nadzorczej (§ 89 ust. 1), tryb re-
zygnacji i skutki o�wiadczenia w tym za-
kresie oraz zasady uzupe³niania wakatów
powsta³ych wskutek wyga�niêcia tych man-
datów (§ 90 i § 105 ust. 7).

15. Statut wprowadza równie¿ nowe nor-
my zwi¹zane z wyborem na cz³onka Rady
Nadzorczej Spó³dzielni, postanawiaj¹c, ¿e:

- wskutek wyboru zawi¹zuje siê stosunek
zobowi¹zaniowy o charakterze cywilno-
prawnym, który nakazuje cz³onkowi aktyw-
ne uczestnictwo w pracach samorz¹du i sta-
nowi o wykonywaniu powierzonych czyn-
no�ci cz³onka Rady z nale¿yt¹ staranno�ci¹
(§ 88 ust. 2),

- cz³onkowie RN zobowi¹zani s¹ do prze-
strzegania tajemnicy s³u¿bowej w zakresie
uzyskanych informacji i danych dot. we-
wnêtrznych dokumentów Spó³dzielni (§ 91
ust. 4),

- obowi¹zani s¹ przestrzegaæ przepisów o
ochronie danych osobowych oraz zarz¹dzeñ
wewnêtrznych dotycz¹cych przetwarzania
danych osobowych cz³onków i pracowni-
ków Spó³dzielni (§ 91 ust. 5).

16. W zwi¹zku z nowymi sformu³owania-
mi znowelizowanej ustawy Prawo Spó³-
dzielcze, statut wprowadza nieograniczon¹
odpowiedzialno�æ odszkodowawcz¹ cz³on-
ków Rady Nadzorczej i Zarz¹du (§ 98 ust.
2).

Odpowiadaj¹ oni wobec Spó³dzielni za
szkodê wyrz¹dzon¹ dzia³aniem sprzecznym
z prawem, tj. z ustaw¹ lub statutem, albo
zaniechaniem, chyba, ¿e nie ponosz¹ winy.

17. Statut wprost ujawnia, które uprawnie-
nia Rady Nadzorczej maj¹ byæ kszta³towa-
ne przez ni¹ w tre�ci regulaminów we-
wnêtrznych Spó³dzielni, szczególnie nor-
muj¹cych zasady funkcjonowania organów
samorz¹dowych (Zarz¹du, Zebrania grup
cz³onkowskich, Rady Osiedla) i zasady go-
spodarki spó³dzielni oraz stosunki miêdzy
spó³dzielni¹ a jej cz³onkami (§ 91 ust. 1 pkt
9 - 38).

18. W warunkach funkcjonowania Spó³-
dzielni istotne znaczenie odgrywa zapew-
nienie jej cz³onkom mo¿liwo�ci pe³nego
udzia³u w procedurach demokratycznych.

Dlatego, realizuj¹c ustawowy obowi¹zek
dostosowania naszego statutu do wymagañ
znowelizowanej ustawy o spó³dzielniach
mieszkaniowych, korzystamy z mo¿liwo�ci
wprowadzenia pe³niejszych zmian w dzia-
³alno�ci najwy¿szych organów maj¹cych
kluczowe znaczenie dla realizacji zasad
spó³dzielczej demokracji i samorz¹dno�ci,

tj. Zebrania Przedstawicieli oraz zebrañ
grup cz³onkowskich.

Zmiany w charakterystyce dzia³alno�ci
Zebrania Przedstawicieli przedstawi³em
wcze�niej, natomiast projekt statutu w spo-
sób zasadniczy wprowadza zmiany w dzia-
³alno�ci zebrania grupy cz³onkowskiej (§
104 i § 105). W szczególno�ci g³ówne zmia-
ny polegaj¹ na:

- okre�lone zosta³y kryteria podzia³u
cz³onków na grupy cz³onkowskie (rozstrzy-
gaj¹ce, ¿e w przypadku KSM decyduje kry-
terium terytorialne, zwi¹zane z usytuowa-
niem lokalu cz³onka w osiedlu), które maj¹
to¿same interesy. Dotyczy to 4 kieleckich
osiedli mieszkaniowych oraz domów spó³-
dzielczych w Bielinach i Bodzentynie. Po-
dzia³u na grupy dokonuje Rada Nadzorcza,

- zakazie dokonywania zmian w podziale
cz³onków na grupy, w trakcie trwania ka-
dencji wybranych przez te grupy przedsta-
wicieli na Zebranie Przedstawicieli, na
cz³onków Rady Nadzorczej i do Rady Osie-
dla,

- dokonane kryterium podzia³u tworzy
grupy cz³onkowskie w sposób zapewniaj¹-
cy wszystkim cz³onkom mo¿liwo�æ swo-
bodnego i pe³nego udzia³u we w³a�ciwym
dla nich zebraniu grupy cz³onkowskiej.

Przek³ada siê to na regu³y organizacji ze-
brañ, które z zasady odbywaj¹ siê poza go-
dzinami pracy cz³onków i w miejscu, do
którego mog¹ dogodnie dotrzeæ.

- okre�leniu wymogu, i¿ zebranie grupy
cz³onkowskiej, które zwo³uje Zarz¹d Spó³-
dzielni, odbywa siê obowi¹zkowo przed
ka¿dym Zebraniem Przedstawicieli oraz
mo¿e byæ zwo³ane w ka¿dym czasie dla
skonsultowania i zasiêgniêcia opinii w wa¿-
nych sprawach Spó³dzielni lub na wniosek
1/10 cz³onków danej grupy, Rady Nadzor-
czej, b¹d� z inicjatywy Rady Osiedla, dla
omówienia wspólnych spraw cz³onków
wchodz¹cych w sk³ad grupy,

- przyjêto sposób zwo³ywania zebrania
grupy cz³onkowskiej, który daje pewno�æ,
¿e wszyscy zainteresowani cz³onkowie zo-
stan¹ na równych warunkach, w pe³ni i od-
powiednio wcze�niej (przynajmniej z 7
dniowym wyprzedzeniem) powiadomieni o
terminie, miejscu i porz¹dku obrad Zebra-
nia,

- ze wzglêdów oczywistych nie okre�lono
wymogów dotycz¹cych kworum, za�
uchwa³y podejmowane mog¹ byæ tylko w
sprawach objêtych porz¹dkiem obrad, w try-
bie zwyk³ej wiêkszo�ci g³osów cz³onków
obecnych na zebraniu grupy cz³onkowskiej,

- po raz pierwszy w prawie 50 letniej hi-
storii KSM, proponuje siê zebraniu grupy
cz³onkowskiej rozszerzenie kompetencji
elekcyjnych poprzez wybieranie i odwo³y-
wanie cz³onków Rady Nadzorczej (§ 87 i §
105 ust. 7). Zatem, obecnie na zebraniu gru-
py cz³onkowskiej, jako organowi demokra-
cji bezpo�redniej, ci¹¿yæ bêdzie zadanie i

uprawnienie wybierania i odwo³ywania
cz³onków trzech najwa¿niejszych samorz¹-
dowych organów spó³dzielni: przedstawi-
cieli na Zebranie Przedstawicieli, cz³onków
Rady Nadzorczej i cz³onków Rady Osiedla.

W tym zakresie zadañ uchwa³y zebrania
grupy rodz¹ skutki prawne. W innych spra-
wach maja charakter opiniodawczy i wnio-
skuj¹cy.

Nowe zadania i uprawnienia
Rady Osiedla

19. Znacz¹ce zmiany (§ 109 ust.2) doty-
cz¹:

- poszerzenia zadañ i uprawnieñ Rady
Osiedla w zakresie nadzoru i spo³ecznej
kontroli nad dzia³alno�ci¹ Administracji
Osiedla, oceny dzia³alno�ci spo³eczno-kul-
turalnej i pracy Osiedlowego Klubu Kultu-
ry oraz jego kierownictwa,

- oceny prawid³owej realizacji dzia³alno-
�ci us³ugowej na rzecz mieszkañców osie-
dla i wype³nienia przez zarz¹dcê zasobami
mieszkaniowymi zadañ w zakresie gospo-
darki tymi zasobami,

- spraw ogólno-organizacyjnych oraz or-
ganizacji pracy samej rady Osiedla,

- zapewnienia Radzie Osiedla efektywne-
go gospodarowania sprawami wynikaj¹cy-
mi ze stosunku cz³onkostwa w KSM i reali-
zacji wniosków dla poprawy warunków za-
mieszkiwania w osiedlu,

- uchylania uchwa³ Rady Osiedla przez
Radê Nadzorcz¹, je¿eli s¹ one niezgodne ze
statutem, uchwa³ami Zebrania Przedstawi-
cieli lub Rady Nadzorczej, dobrymi obycza-
jami oraz gdy s¹ sprzeczne z interesem
wspólnych spraw cz³onków z danego osie-
dla (§ 111 ust. 4 i 5).

20. Statut proponuje wprowadzenie prost-
szego sposobu wyboru do samorz¹du osie-
dlowego w ten sposób, by na miejsce cz³on-
ka Rady Osiedla, który utraci³ mandat wcho-
dzi³ kandydat, który w ostatnich wyborach
uzyska³ kolejno najwy¿sz¹ liczbê g³osów.
W razie niemo¿no�ci wype³nienia luki, ze-
branie grupy cz³onkowskiej mo¿e dokonaæ
wyborów uzupe³niaj¹cych (§ 108 ust. 2).

21. Zaproponowana wersja  zawiera 190
tytu³ów zmian dotychczasowego statutu. W
ka¿dym paragrafie jest od jednego do kil-
kunastu nowych postanowieñ, które dosto-
sowuj¹ normy statutowe do wymogów usta-
wy i porz¹dkuj¹ najwa¿niejsze wewnêtrz-
ne przepisy Spó³dzielni.

Mamy nadziejê, ¿e przez te oto dzia³ania
statut KSM stanie siê bardziej czytelny.

Za trud wielomiesiêcznej, intelektualnej
pracy nad zmianami do statutu t¹ drog¹ sk³a-
dam cz³onkom komisji statutowej, radom
osiedlowym i Radzie Nadzorczej oraz Za-
rz¹dowi Spó³dzielni serdeczne podziêkowa-
nia.

ZDZIS£AW WÓJTOWICZ
Przewodnicz¹cy Komisji Statutowej

Rady Nadzorczej KSM


