
STRONA �

  MAJ 20�0
ISSN �732-5�45

PISMO BEZPŁATNE

dokończenie na str. 3

Sprawozdanie z działalności RN
(skrót)

Muszelka

Cykl pracy Rady Nadzorczej był zgodny z planem pracy Rady na 2009 rok, uzupełniany 
na każde plenarne zebranie o sprawy wynikające z potrzeb bieżących. W strukturze organi-
zacyjnej Rady Nadzorczej funkcjonują 4 komisje problemowe, opracowujące i opiniujące 
materiały, które następnie były przedmiotem 8 obrad plenarnych Rady.

Organizacją i koordynacją prac Rady Nadzorczej oraz współpracą z innymi organami 
Spółdzielni kierowało Prezydium Rady Nadzorczej, które w minionym roku odbyło 8 
posiedzeń. Przed wprowadzeniem określonego tematu do proponowanego porządku 
obrad Rady Nadzorczej, temat ten był omawiany i analizowany przez Prezydium. W ten 
sposób rozpatrywane były wszystkie sprawy zgłaszane przez Zarząd, Komisje stałe Rady 
Nadzorczej, Rady Osiedli i wnioski członków Spółdzielni. 

Na przestrzeni roku sprawozdawczego Rada Nadzorcza podjęła 47 uchwał w następu-
jących sprawach: • członkowsko-mieszkaniowych - 22, • ekonomiczno finansowych i 
gospodarki zasobami mieszkaniowymi – 16, • organizacyjno – samorządowych – 4.

Do ważniejszych spraw poddanych pod obrady Rady Nadzorczej można zaliczyć: 
• ocenę realizacji planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni za 2008 r. i uchwalenie 

planu na 2009 r., • omówienie sposobów realizacji wniosków z Walnego Zgromadzenia 
Członków Spółdzielni i kierunków działania KSM na 2008 r., w tym - decyzję o kontynuacji 
prac związanych z ustanowieniem prawa odrębnej własności lokali po wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 17 grudnia 2008 r. na preferencyjnych warunkach, oraz zmiany 
struktury organizacyjnej Spółdzielni.

• Zatwierdzenie zmian w regulaminach:
- rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz montażu wodomierzy 

w lokalach KSM, - indywidualnego rozliczania kosztów centralnego ogrzewania lokali 
mieszkalnych i użytkowych w Spółdzielni oraz uchwalenia regulaminu rozliczania ciepłej 
wody użytkowej na potrzeby nowych inwestycji w osiedlu Sady,

Harmonogram odczytu 
podzielników 

Na stronach 24 i 25 tego numeru „My z 
KSM” zamieszczamy dokładny harmo-
nogram odczytu podzielników kosztów 
centralnego ogrzewania. 

Cierpienie
Cierpienie uszlachetnia,
Jest też nauczycielem.
Prawdom tym świadectwa
Dało osób wiele.
Lecz bywa również tak,
Że człeka w bydlę zmienia,
Gdy cierpi on na brak
Kultury i sumienia.

Stefan Kabziński

dokończenie na str. 21

Urok i piękno zielonych osiedli KSM to 
efekt pięknych, ukwieconych balkonów i 
ogródków przydomowych, które od wczes-
nej wiosny do późnej jesieni ozdobione 
są wieloma gatunkami kwiatów i roślin 
ozdobnych. To małe „oazy”, cieszące oczy 
różnorodnością barw, dodające blasku 
poszarzałym elewacjom budynków, przy-
noszące wytchnienie w upalne dni lata. 

Zarząd KSM, doceniając starania miesz-
kańców, kolejny raz ogłasza konkurs na 
najpiękniej ukwiecony balkon. 

Korzystając z ubiegłorocznych doświad-
czeń, postanowiliśmy rozszerzyć formułę 
konkursu i włączyć do niego nie tylko 
balkony, ale także ogródki przydomowe.  

W konkursie może wziąć udział każdy 
mieszkaniec KSM posiadający balkon lub 
zajmujący się pielęgnacją przydomowego 
ogródka. 

Pamiętajcie  o ogrodach
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Terminy 

Walnego Zgromadzenia 
Członków KSM

Rada Nadzorcza KSM podjęła uchwałę w sprawie organi-
zacji Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, które odbędzie się 
w 6 terminach, według zatwierdzonego terminarza:

I. część (dla Osiedla Zagórska Północ), 17 maja br. (po-
niedziałek) godz. 17°° w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
nr 12 przy ul. Kujawskiej 18.

II. część (dla Osiedla Zagórska Południe) 19 maja br. (śro-
da) godz. 17°° w klubie Miniatura przy ul. Zagórskiej 65

III. część (dla Osiedla Sady), 21 maja br. (piątek)
godz. 17°° w klubie Polonez przy ul. Pocieszka 17
IV. część (dla Osiedla Sandomierskie) 24 maja br. (ponie-

działek) godz. 17°° w klubie Słoneczko przy ul. Romualda 3
V. część w Bodzentynie, 26 maja br. (środa) godz. 17°° w 

Szkole Podstawowej, 
VI. w Bielinach, 27 maja br. (czwartek) godz. 17°° 
w Szkole Podstawowej.

Obowiązujące od 31 lipca 2007 r. przepisy o Spółdzielniach 
mieszkaniowych stanowią, że Walne Zgromadzenie nie może 
być zastąpione przez Zebranie Przedstawicieli Członków 
(ZPCz). Zebrania przedstawicieli członków nie są już organem 
uprawnionym do podejmowania uchwał, bowiem ich funkcjo-
nowanie nie jest przewidziane w ustawie (szerzej - artykuł „Nie 
ma powrotu do zebrań przedstawicieli” na dalszych stronach 
My z KSM).

Najwyższym organem naszej Spółdzielni jest zatem Walne 
Zgromadzenie, które odbywać się będzie w 6 częściach. Zasady 
zaliczania członków do poszczególnych części ustaliła Rada 
Nadzorcza, a tryb przeprowadzania obrad Walnego Zgroma-
dzenie określił statut KSM. 

Walne Zgromadzenie może wyrazić swoje stanowisko w każdej 
sprawie dotyczącej spółdzielni, jeżeli zostanie ona wprowadzona 
do porządku^ dziennego obrad we właściwym trybie, a istotnym 
uprawnieniem każdego członka jest możliwość osobistego, 
bezpośredniego brania udziału w jego obradach. 

(Mas)

Trzecie w KSM 
Walne Zgromadzenie

Projekt porządku obrad
Walnego Zgromadzenia

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia                            
I. Część organizacyjna:
1) otwarcie obrad, wybór Prezydium Zebrania,
2) wybór komisji: Mandatowej i Wnioskowej,
3) przyjęcie porządku obrad. 
II. Przedstawienie sprawozdań za 2009 rok: 
1) Rady Osiedla i realizacji wniosków z Walnego Zgroma-

dzenia w 2009 r. 
2) Zarządu
3) Sprawozdania finansowego,
4) wyników lustracji działalności inwestycyjnej
w latach 2007-2009,
5) Rady Nadzorczej.
III. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami. 
IV. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdań za 2009 rok, jak w części II 

porządku,
2) przyjęcia informacji o realizacji wniosków z Walnego 

Zgromadzenia w 2009 r., 
3) absolutorium dla członków Zarządu,
4) kierunków działalności gospodarczej oraz społecznej i 

kulturalnej Spółdzielni na 2010 r.,
5) przystąpienia Spółdzielni do Ogólnopolskiej Izby Gospo-

darki Nieruchomościami w Gdańsku,
6) wniosków zgłoszonych w czasie obecnego Walnego Zgro-

madzenia.
V. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Nie ma powrotu do zebrań przedstawicieli – czytaj na str. 20

Pierwszy śnieg spadł dniu 14 października 2009 r., leżał do 
końca marca br. Była to zatem najdłuższa zima w ostatnich 
latach – trwała pełne pięć miesięcy. 

W czasie największego ataku zimy, od stycznia do końca lu-
tego, po wykorzystaniu zapasów z poprzednich lat, trzeba było 
dokupić piasku i soli. 

Obfite opady śniegu, zalodzenia nawierzchni chodników i cią-
gów jezdnych, rur spustowych i rynien oraz dachów wymagały 
dużego nakładu pracy gospodarzy domowych i konserwatorów. 
Gospodynie domowe pracowały w dni wolne od pracy i świę-
ta. W okresie intensywnych opadów w odśnieżaniu pomagali 
konserwatorzy. 

Na bieżąco usuwano nawisy śniegu i sople na gzymsach bu-
dynków, szczególnie usytuowanych przy ciągach pieszych oraz 
na daszkach nad wejściami, kilka razy w tygodniu. Z powodu 
zatkania rynien i rur spustowych zaczęły występować przecieki 
do mieszkań. 

Zarząd podjął decyzję o zatrudnieniu do usuwania śniegu i 
lodu, naprawy rur i rynien oraz usuwania przecieków z dachu 
firmy współpracujące z KSM.

Po intensywnych opadach śniegu zlecono dodatkowo oczysz-
czanie ze śniegu ulic i placów manewrowo-postojowych firmom 
zewnętrznym. 

Dodatkowo na „walkę” z zimą wydaliśmy ponad 144 tys. zł. 
Należy jednak dodać, iż pomimo najtrudniejszej w ostatnich 
latach zimy wszystkie problemy były rozwiązywane na bie-
żąco. 

Chodniki na terenie osiedli KSM miały w większości czy-
stą, „czarną” nawierzchnię i zawsze były posypane piaskiem. 
Mieszkańcy często wyrażali swoje uznanie, dla dobrej pracy 
pracowników administracji.

BARBARA PAWEŁEK

Ciężka zima
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Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej

dokończenie ze str. 1
• zapoznanie się z opinią i raportem Biegłego Rewidenta z ba-

dania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2008 r. i podjęcie 
uchwały w sprawie wyników badania tego sprawozdania, 

• ustalenie organizacji podziału na części i przebiegu Walnego 
Zgromadzenia Członków w 2009 r.

• rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie przyspieszenia w 
2009 r. wymiany skrzynek pocztowych. Dzięki tej decyzji do 
grudnia 2009 r. zakończono wymianę wszystkich 9 228 skrzynek 
w zasobach Spółdzielni 

• przeprowadzenie analizy wyników ekonomicznych Spółdzielni 
za każdy kwartał 2009 r. oraz windykacji zadłużeń za mieszkania 
lokale użytkowe i garaże, 

• dokonanie korekty planu gospodarczo-finansowego KSM na 
2009 r. w zakresie inwestycji

• omówienie i zatwierdzenie harmonogramu realizacji wniosków 
przyjętych w 2009 r. przez poszczególne części Walnego Zgroma-
dzenia Członków oraz kierunków działania KSM na 2009 r.

• ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w 
obrębie nieruchomości w osiedlach Zagórska Północ i Zagórska 
Południe, niezbędnych do notarialnego wyodrębnienia praw do 
lokali 

• zapoznanie się z informacją Zarządu o przebiegu przekształceń 
lokali mieszkalnych w odrębną własność na dzień 31.08.2009 r.

• wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe Spół-
dzielni za 2009 r.

• zapoznanie się z informacją o wynikach rozliczeń opłat za cen-
tralne ogrzewanie mieszkań po zmianie proporcji kosztów stałych 
i zmiennych w sezonie grzewczym 2008/2009

• omówienie przyczyn i kalkulacji zmiany stawek opłat za lokale 
mieszkalne i garaże w KSM od 01.01.2010 r. i podjęcie uchwały 
w tej sprawie 

• zapoznanie się z informacją o realizacji i rozliczeniu inwestycji 
budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Dębowej 1 w Kielcach

• wyrażenie zgody na sprzedaż uprawnień Spółdzielni do emisji 
dwutlenku węgla.

Tematyka prac Rady Nadzorczej wynikała z przyjętego planu 
pracy, ale szereg rozpatrywanych zagadnień wnoszonych pod 
obrady Rady dotyczyło spraw bieżących, a mających charakter 
jednostkowy, wymagający jednak zajęcia stanowiska przez Radę 
Nadzorczą.

Były to m.in. sprawy projektów zmian regulaminów wewnętrz-
nych , rozpatrywanie pism i wnioski członków kierowanych do 
Rady, omawiania wyników kontroli społecznej prowadzonych 
przez Komisje Rady oraz innych spraw, wobec których konieczne 
było stanowisko Rady Nadzorczej. 

W strukturze Rady Nadzorczej działają 4 stałe komisje, które 
odbyły łącznie 37 posiedzeń. W ramach tych spotkań poddawały 
ocenie zasadność, celowość i legalność spraw proponowanych 
przez Zarząd do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą na plenarnych 
posiedzeniach. Analizując i oceniając przedstawione materiały 
Komisje spełniają w tym zakresie również funkcję kontrolną nad 
działalnością służb Biura Zarządu wykonywaną w imieniu Rady.

Komisja Rewizyjna
Powołana została przez RN dla sprawniejszego wykonywania 

zadań Rady w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości 
Spółdzielni. W okresie sprawozdawczym odbyła 8 posiedzeń na 
których rozpatrywała i opiniowała materiały na plenarne posiedze-
nia Rady, jak również zajmowała się analizą 7 wniosków członków 
skierowanych pisemnie do RN i 3 sprawami z dyżurów członków 
RN. Sposób ich załatwienia Komisja przedstawiła na posiedzeniu 

Rady. Przeprowadziła dwie kontrole w zakresie funkcjonowania 
podręcznych magazynów w administracjach 4 osiedli i prawidło-
wości rozliczeń finansowych z członkami zwalniającymi lokale 
mieszkalne.

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
Celem komisji jest sprawne wykonywanie przez RN zadań w za-

kresie nadzoru nad gospodarką zasobami mieszkalnymi i zarządza-
niu nieruchomościami odbyła 10 posiedzeń, na których omawiała 
materiały i wnioski Zarządu, które były przedmiotem plenarnych 
obrad Rady. Komisja dokonała przeglądu 2 kotłowni Spółdzielni 
przed rozpoczęciem sezonu grzewczego 2009/2010 oraz zapoznała 
się i opiniowała informację o analizie wyników rozliczeń za central-
ne ogrzewanie mieszkań po zmianie przez RN proporcji kosztów 
stałych i zmiennych w sezonie grzewczym 2008/2009.

Rozpatrywała też 12 pism członków Spółdzielni skierowanych 
do RN dotyczących w większości, rozliczenia kosztów centralnego 
ogrzewania, a także wymiany stolarki okiennej.

Społeczna Komisja Mieszkaniowa
Opiniowała i kontrolowała sprawy z zakresu stosunku człon-

kowsko-mieszkaniowego. Odbyła w okresie sprawozdawczym 10 
posiedzeń na których realizowała zadania wg ustalonych 2009 r. 
półrocznych planów pracy.

Komisja analizowała również podejmowane przez Zarząd Spół-
dzielni działania zmierzające do zmniejszenia zaległości z tytułu 
opłat za używanie lokali mieszkalnych i garaży wypracowując kilka 
opinii i wniosków w tym zakresie.

Komisja Samorządowa 
Zapewnia wykonywanie zadań RN w zakresie koordynacji pracy i 

nadzoru nad funkcjonowaniem podstawowych organów samorządu 
Spółdzielni, którymi są Rady Osiedlowe, prawidłowej organizacji 
Spółdzielni oraz działalności społeczno-kulturalnej prowadzonej 
przez osiedlowe Kluby Kultury i rozpatrywania spraw spornych 
między członkami Spółdzielni.

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 9 posiedzeń. Komi-
sja na bieżąco monitoruje działalność Osiedlowych Klubów Kultu-
ry. Uczestniczy we wszelkiego rodzaju pokazach, uroczystościach, 
wernisażach przez nie organizowanych .

Podejmuje także działania w zakresie poprawy stanu bezpieczeń-
stwa na Osiedlach KSM, szczególnie Sandomierskie współpracując 
z policją i innymi podmiotami.

W całokształcie działań kontrolnych Rady Nadzorczej w minio-
nym roku szczególna uwaga zwracana była na zagadnienia związane 
z zarządzaniem Spółdzielnią i oceną jej efektywności ekonomicznej, 
gospodarności w zakresie prac remontowych i eksploatacji zasobów 
mieszkaniowych, gospodarki cieplnej oraz kosztów Zarządu.

Należy zaznaczyć, że jakość materiałów przygotowanych dla Rady 
przez Zarząd, jak też ich wnikliwa i rzetelna analiza prowadzona 
przez Komisje problemowe Rady, wyraźnie wpływały na poziom 
merytoryczno – organizacyjny pracy Rady.

W okresie sprawozdawczym średnia frekwencja na posiedzeniach 
Rady wynosiła 89%. Członkowie RN uczestniczyli w sześcioczęś-
ciowym Walnym Zgromadzeniu Członków, a także brali udział w 
posiedzeniach Rad Osiedli. 

Rada Nadzorcza współpracowała z Radami Osiedli, zasięgając 
zawsze ich opinii przed podjęciem decyzji ważnych dla wszystkich 
członków Spółdzielni np. stawek opłat za używanie mieszkań i ga-
raży, uchwalenia planu remontów czy regulaminów wewnętrznych. 
Skutkuje to widoczną poprawą stanu zasobów mieszkaniowych oraz 
efektami ekonomicznymi w gospodarce osiedli i Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni, jest dobrze przygotowany do pełnienia swo-
ich obowiązków, pomimo ogromu problemów jakie nakładały się 
w ciągu 2009 r. w całości poprawnie wykonał swoje zadania, co 
potwierdziła opinia biegłego rewidenta, badającego sprawozdanie 
finansowe za 2009 r. oraz kwartalne oceny realizacji zadań gospo-
darczych i finansowych dokonywane przez Radę.

RAdA NAdzORczA
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Sprawozdanie 
z działalności Zarządu

(skrót)
Na dzień 31.12.2009 r. Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa 

zrzeszała 8415 członków (o 216 mniej niż w 2008) i posiadała 
9263 lokali mieszkalnych (o 43 lokale mieszkalne więcej w sto-
sunku do 2008 r. w związku z zakończeniem inwestycji budynku 
przy ul. Dębowej nr 1 w Kielcach oraz dokonaniem przez 2 
członków Sp-ni podziałów mieszkań na dwa mniejsze). Spośród 
wszystkich lokali mieszkalnych – 1827 lokali posiada status 
odrębnego prawa własności (o 701 więcej niż w 2008 r.).

Ilość lokali mieszkalnych w poszczególnych osiedlach przed-
stawia się następująco:

- w Osiedlu I - 2873 (w tym 578 lokali stanowi odrębne prawo)
- w Osiedlu II - 2520 (w tym 474 lokale stanowią odrębne prawo)
- w Osiedlu III - 1937 (w tym 412 lokali stanowi odrębne prawo)
- w Osiedlu IV – 1932 (w tym 363 lokale stanowią odrębne prawo)
- domy jednorodzinne – 1 (oczekuje na przeniesienie własności po 

uregulowaniu spraw majątkowych w rodzinie). 

1261 członków posiada założone księgi wieczyste na spółdziel-
czym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, z czego 
74 członków założyło księgi wieczyste w 2009 r.

Spośród 9263 lokali mieszkalnych stanowią:
• 7201 tj. 77,75% mieszkania spółdzielcze, własnościowe,
• 1827 tj. 19,71% mieszk. z odrębnym prawem własności, 
• 173 tj. 1,87% mieszkania spółdzielcze lokatorskie
• 21 tj. 0,23% mieszkania użytkowane na warunkach najmu

mieszkania te używają rodziny byłych członków wykluczonych z 
KSM, które przekwaterowano do mniejszych mieszkań w zamian za 
pokrycie zadłużenia czynszowego lub rodziny, które ze względu na 
trudną sytuację finansową i zdrowotną nie mogły uregulować stanu 
prawnego do zajmowanego lokalu, 
• 41 tj. 0,44 % mieszkań użytkowanych na podstawie ekspekta-

tywy ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu (inwestycja 
przy ul. Dębowej 1w Kielcach).

Spółdzielcze własnościowe prawo do garażu należy do 530 
osób z czego:

• w Osiedlu Zagórska – Północ - 189 
• w Osiedlu Zagórska – Południe - 286 
• w Osiedlu Sady - 10 
• domy jednorodzinne – 1
• w Osiedlu Sandomierskie – 44 
Odrębne prawo do garażu należy 47 osób z czego:
• w Osiedlu Zagórska - Północ – 6,
• W Osiedlu Zagórska – Południe - 12 
• w Osiedlu Sandomierskie - 29
Ponadto:
• 19 członkom KSM, którzy uczestniczyli w procesie inwe-

stycyjnym budynku przy ul. Dębowej 1 w Kielcach przysługuje 
ekspektatywa ustanowienia odrębnej własności garażu,

• 22 członkom KSM, przysługuje prawo odrębnej własności 
do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym przy 
ul. Zagórskiej 35 w Kielcach. 

Zamiany mieszkań
O mieszkanie zamienne ubiega się 81 członków (o 19 mniej 

niż w 2008 r.) z czego:
- o zamianę mieszkań mniejszych na większe - 49 członków,
- o zamianę mieszkań równorzędnych - 24 członków,
- o zamianę jednego mieszkania większego na dwa oddzielne, 

mniejsze - 7 członków,
- o zamianę mieszkań większych na mniejsze - 1 członek. 
Zmniejszenie liczby członków ubiegających się o zamianę 

mieszkania wynika z faktu rezygnacji z zamiany w związku z:
• zawarciem aktów notarialnych w sprawie ustanowienia prawa 

odrębnej własności lokalu,
• dokonanym na wolnym rynku zbyciem lokalu mieszkal-

nego i zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych we własnym 
zakresie. 

Sporadyczna liczba odzyskiwanych lokali mieszkalnych (w 
2009 r. tylko 2 lokale) oraz obowiązujące przepisy prawne w 
zakresie zakazu ustanawiania spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu mieszkalnego, obecnie uniemożliwia realizację 
złożonych przez członków KSM wniosków o zamianę.

Na przestrzeni 2009 roku - Zarząd Spółdzielni:
1) zaakceptował 263 akty notarialne w sprawie nabycia, da-

rowizny bądź dokonania zamiany lokalu mieszkalnego, garażu 
we własnym zakresie przez:

* 90 członków KSM,
* 173 osoby, które mimo uzyskania lokalu mieszkalnego bądź 

garażu w zasobach KSM nie były zainteresowane uzyskaniem 
członkostwa w Spółdzielni, a więc są właścicielami mieszkań 
spółdzielczych i garaży, a nie należą do KSM. 

2) przyjął w poczet członków KSM 168 osób z których:
* 41 nabyło lokal mieszkalny, garaż w drodze kupna,
* 47 otrzymało lokal mieszkalny w formie darowizny,
* 40 otrzymało lokal mieszkalny i garaż w wyniku dokonanego 

działu spadku po zmarłym członku lub w wyniku dokonania po-
działu majątku dorobkowego pomiędzy byłymi małżonkami

* 2 otrzymało lokal mieszkalny w związku z dokonaniem 
wzajemnej zamiany mieszkań,

* 26 zadeklarowało gotowość budowy za środki własne 
lokalu mieszkalnego, użytkowego w zasobach KSM przy ul. 
Toporowskiego/Dębowej (6 osób) oraz przy ul. Warszawskiej/
Wojewódzkiej w Kielcach (20 osób),

* 6 osób – bo współmałżonek jest członkiem  KSM, 
* 6 osób w związku ze zgromadzeniem wkładu mieszkanio-

wego, uregulowaniem stanu prawnego do zajmowanego lokalu, 
mieszkalnego bądź w związku z uregulowaniem zaległości z 

liczba mieszkań 
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Struktura mieszkań wg tytułów prawnych do lokali na 31.12.2009 r.

Bez tytułu prawnego zajmowało mieszkania 43 rodziny. 
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Opis pracy Zarządu KSM
Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w okresie od 

1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. realizował swoje obowiązki, 
wynikające z postanowień Statutu oraz zatwierdzonego Uchwałą 
nr 9/96 Rady Nadzorczej z dnia 12 lutego 1996 r. regulaminu 
Zarządu, w następującym składzie osobowym: Maciej Solarz 
– Prezes Zarządu; Henryk Wilk – Zastępca Prezesa Zarządu ds. 
technicznych; Małgorzata Bęben – Główna Księgowa, Członek 
Zarządu.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 50 protokołowanych, 
zazwyczaj cotygodniowych, posiedzeń Zarządu, podczas któ-
rych podjętych zostało 1130 uchwał dotyczących spraw:

a. 664 o charakterze członkowsko – mieszkaniowym; 
b. 178 techniczno – eksploatacyjnych;
c. 128 ekonomicznych;
d. 105 wynikających z obowiązków Zarządu jako pracodaw-

cy;
e. 26 związanych z działalnością społeczno – kulturalną 

Spółdzielni; 
f. 18 o charakterze organizacyjno – samorządowym;
g. 11 związanych z funkcjonowaniem Zakładu Energetyki 

Cieplnej.
Ze względu na główny zakres działalności prowadzonej przez 

Spółdzielnię, w ubiegłym roku w pracy Zarządu dominowały 
sprawy wynikające z obrotu lokalami oraz członkostwa w Spół-
dzielni. Decyzje te dotyczyły w dużej mierze przyjęć i skreśleń 
z rejestru członków, związanych z ruchem lokali mieszkalnych, 
użytkowych i garaży na rynku wtórnym, uregulowania stanu 
prawnego lokalu, akceptacji nabycia lokalu przez osoby będące 
członkami (90 osób) oraz osoby, które nie były zainteresowane 
przystąpieniem do grona członków Spółdzielni (173 osoby). 
Możliwość tę stworzył im w 2004 r. wyrok Trybunału Konsty-
tucyjnego, zgodnie z którym osoby nabywające spółdzielczy 
lokal na rynku wtórnym nie mają obowiązku składania deklaracji 
członkowskiej. 

Przyjęty przez Radę Nadzorczą 31 marca 2009 roku plan 
gospodarczo-finansowy na 2009 r. określił m.in. szczegółowy 
zakres prac w zakresie gospodarki remontowej zasobów miesz-
kaniowych. Na podstawie zaproponowanych przez Rady Osiedli 
rzeczowych planów, opracowanych zgodnie z posiadanymi na 
ten cel środkami, przeprowadzono szereg robót remontowych, 
szczegółowo opisanych w rozdziale: „gospodarka remontowa” 
sprawozdania.

Prace remontowe poddawane były przez RN cokwartalnym 
analizom, które dokumentowały postęp robót oraz stan środków 
finansowych przeznaczonych na ich realizację. 

W 2009 r. sfinalizowany został jeden z etapów prowadzonej 
przez Spółdzielnię aktywnej działalności inwestycyjnej. 20 
sierpnia 2009. oddany został do użytku budynek mieszkalno 
– usługowy przy ul. Dębowej 1. Zgodnie z zatwierdzonymi przez 
Radę Nadzorczą założeniami organizacyjno – finansowymi, 
za środki własne przyszłych właścicieli lokali zrealizowano 
trzykondygnacyjny obiekt z 41 mieszkaniami i 3 lokalami 
użytkowymi. 

Zarząd stale monitoruje wysokość kosztów ponoszonych przez 
członków Spółdzielni z tytułu ogrzewania. W marcu ubiegłego 
roku, na wniosek Rady Nadzorczej, opracowany został materiał 
analizujący opłaty za centralne ogrzewanie. Szczegółowym 
badaniom poddano:

* skalę rozpiętości w opłatach za ogrzewanie lokali miesz-
kalnych;

* skutki nadmiernego oszczędzania w ogrzewaniu mieszkań 
w odniesieniu do sąsiednich lokali;

* wpływ niedostatecznego ogrzewania mieszkań na stan tech-
niczny zasobów mieszkaniowych.

Rezultatem powyższego opracowania, a także wielu wnio-
sków i interwencji członków Spółdzielni, był wniosek Zarządu 
o zmianę przez RN regulaminu indywidualnego rozliczania 
kosztów centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych i użyt-
kowych w KSM, polegającą na wprowadzeniu nowej proporcji 
kosztów stałych do zmiennych, tj. 55% do 45%. Uzasadnieniem 
powyższej zmiany jest zapobieżenie obciążania mieszkań ze 
wskazaniami podzielników kosztami dotyczącymi mieszkań z 
najniższym zużyciem ciepła (czyli w tych, gdzie wskazania są 
minimalne lub zerowe). Część opłat stałych ogrzewania tych 
mieszkań była bowiem dotychczas „przenoszona” do kosztów 
zmiennych. 

W zakresie gospodarki finansowej Spółdzielni Zarząd cały 
rok monitoruje realizację planu gospodarczo – finansowego 
i co kwartał przedstawia Radzie Nadzorczej informację w tej 
sprawie. Wypracowaniu korzystnych wyników Spółdzielni nie 
sprzyjają jednak utrzymujące się zaległości czynszowe. 

Zarząd podejmował również działania mające na celu zmniej-
szenie poziomu zaległości czynszowych: 

* umożliwienie dłużnikom odpracowania zaległości czynszo-
wych poprzez wykonywanie prac porządkowych za gospodarzy 
domowych przebywających na zwolnieniach lekarskich lub 
dłuższych urlopach wypoczynkowych (z tej formy skorzystało w 
2009 r. 17 osób, odpracowując zadłużenia w wys. 40.774 zł);

* udzielanie osobom znajdującym się w szczególnie trudnej 
sytuacji życiowej pomocy finansowej poprzez umorzenie części 
opłat czynszowych (87 osób).

Ubiegły rok w obsłudze informatycznej Spółdzielni to w dal-
szym ciągu zaawansowane wdrażanie systemu informatycznego. 
W szczególności dotyczyło to rozliczenia mediów (woda, c.o.). 
W drugiej połowie roku pomyślnie przeprowadzono rozliczenie 
zużycia wody w nowym systemie, przy czym administracje 
osiedli i biuro pracowały jednocześnie na wspólnych bazach 
danych. 

Dokończony został proces wyposażania stanowisk roboczych 
w monitory LCD. Obecnie wszystkie stanowiska wyposażone 
są w monitory spełniające stosowne normy promieniowania 
oraz przepisy BHP. 

Zarząd, jako pracodawca, podejmował w ciągu roku decyzje 
wynikających z kierowania pracownikami zatrudnionymi w 
Spółdzielni, wykorzystując przy tym kompetencje wynikające 
z Kodeksu pracy oraz wewnętrznych regulaminów, w tym regu-
laminu organizacji wewnętrznej Biura Zarządu, zatwierdzonego 
przez Radę Nadzorczą.

tytułu opłat za użytkowanie lokalu mieszkalnego.
W okresie sprawozdawczym z rejestru skreślono 384 człon-

ków z czego:
- 132 na skutek zgonów,
- 231 w związku z wypowiedzeniem członkostwa w KSM,
- 21 w związku z wykreśleniem przez RN z powodu utraty 

prawa do lokalu na skutek zbycia mieszkania, garażu (19 osób) 
lub nieuregulowaniem opłat statutowych z tytułu wpisowego i 
udziału członkowskiego (2 osoby).

W związku z ustaniem przyczyn wykluczenia z członkostwa 
(uregulowanie zaległości czynszowych), Walne Zgromadzenie 
członków KSM i RN w 2009 r., na wniosek Zarządu, przywróciła 
członkostwo 3 osobom. 

W 2009 r. nie została dokonana ani jedna eksmisja ze względu 
na brak lokali socjalnych.
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Fundusz płac, zatwierdzony Uchwałą nr 10/2009 Rady Nad-
zorczej z dnia 31 marca 2009 r. jako jeden z elementów planu 
gospodarczo-finansowego na 2009 r., został zrealizowany w 
wysokości 9.185.872 zł, tj. 99,7%. Średnio stan zatrudnienia w 
2009 r. w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej wyniósł 251,5 
etatu, w tym: 82,5 etatu na stanowiskach nierobotniczych i 169 
etatów na stanowiskach robotniczych. 

Wykorzystując określone w regulaminie Zarządu kompetencje, 
Prezes Zarządu Spółdzielni wydał w ubiegłym roku 8 zarządzeń 
wewnętrznych, regulujących m.in. następujące sprawy:

* inwentaryzację opału w kotłowniach Zakładu Energetyki 
Cieplnej po zakończeniu sezonu grzewczego;

* inwentaryzację składników majątku KSM;
* zmiany w organizacji wewnętrznej Biura Zarządu KSM;
* systemy i rozkład czasu pracy;
* przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
* zasady prowadzenia dokumentacji i funkcjonowania osied-

lowych klubów kultury.
Zastępstwo procesowe w sprawach sądowych wykonywali 

radcowie prawni. W sądach w 2009 r. prowadzili oni ogółem 
94 spraw. W sprawach sądowych nie zapadł żaden wyrok na 
niekorzyść Spółdzielni. 

Ponadto radcy prawni brali udział w opracowywaniu projektów 
uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej oraz opracowywaniu mate-
riałów na Walne Zgromadzenie Członków KSM. Uczestniczyli 
również w przygotowaniu projektów umów o budowę nowych 
lokali w zasobach Spółdzielni oraz zawieraniu umów o roboty 
budowlane. 

Radcowie prawni wydawali również opinie prawne w zakresie 
spraw załatwianych przez poszczególne jednostki organizacyjne 
KSM, a także udzielali pracownikom i członkom Spółdzielni 
porad prawnych w bardziej skomplikowanych sprawach.

Przez cały rok na bieżąco Zarząd analizował wnioski członków 
Spółdzielni, zgłaszane zarówno w biurze Spółdzielni, admini-
stracjach osiedli czy też w Zakładzie Energetyki Cieplnej. 

W celu kontroli prawidłowości organizacji, celowości oraz 
gospodarności komórek organizacyjnych KSM wznowiono od 
II kwartału 2009 r., po kilkumiesięcznej przerwie, działalność 
stanowiska ds. kontroli wewnętrznej. W 2009 r. przeprowadzono 
łącznie 35 kontroli obejmujących m.in. zagadnienia: 

* zgodność stanu gotówki w kasach z raportami kasowymi (w 
każdym kwartale), 

* terminowość usuwania usterek i awarii zgłaszanych przez 
mieszkańców do administracji osiedli,

* realizacja planów merytoryczno-finansowych za I kwartał 
2009 r. oraz bieżące wykorzystanie bazy lokalowej osiedlowych 
klubów kultury,

* prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach Akcji 
Letniej organizowanej przez wszystkie Osiedlowe Kluby Kul-
tury,

* garażowanie pojazdów obcych na terenach należących do 
ZEC i Administracji Osiedli,

* wykorzystanie i organizacja pracy gospodarzy domowych 
w poszczególnych osiedlach wraz z oceną stanu czystości w 
budynkach i na terenach należących do Spółdzielni,

W wyniku kontroli przedstawiono wnioski, które Zarząd za-
akceptował i na ich podstawie wydał 34 zalecenia pokontrolne. 
Na podstawie wyników kontroli prowadzonych w Osiedlowych 
Klubach Kultury, niezależnie od wydanych zaleceń pokontrol-
nych, opracowane zostały nowe zasady regulujące działalność 
Klubów których celem było uporządkowanie spraw związanych 
z organizacją imprez, rozliczeniami finansowymi oraz zasadami 
ewidencji i sprawozdawczości.

Równolegle została zmieniona (ujednolicona) strona interne-
towa poszczególnych klubów, gdzie wprowadzono możliwość 
bezpośredniej komunikacji mieszkańców drogą elektroniczną 
z poszczególnymi klubami, uporządkowano sprawy związane 
z informacjami o pracy klubów i archiwizacją imprez, a także 
ujednolicono zasady prezentacji działalności klubów i najbar-
dziej istotnych dla nich rodzajów działalności.

Należy zaznaczyć, że w trakcie przeprowadzonych w ubiegłym 
roku kontroli wewnętrznych nie stwierdzono żadnych przypad-
ków celowych zaniedbań i nadużyć.

Również w rezultacie kontroli zewnętrznych prowadzonych 
przez uprawnione podmioty nie stwierdzono nieprawidłowości 
w działalności służb i Spółdzielni jako organizacji.

W 2009 r. w KSM inspektorzy kontroli podatkowej Świę-
tokrzyskiego Urzędu Kontroli Skarbowej przeprowadzili 4 
kontrole dotyczące prawidłowości i rzetelności transakcji han-
dlowych w zakresie podatku od towarów i usług. Sprawdzana 
była dokumentacja księgowa i podatkowa związana z budową 
lokali użytkowych w prowadzonej przez Spółdzielnię inwestycji 
przy ul. Dębowej w Kielcach. Żadna w kontroli nie wykazała 
jakichkolwiek nieprawidłowości czy uchybień.

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w War-
szawie przeprowadził w dniach 23.11. – 18.12.2009. lustrację 
w zakresie działalności inwestycyjnej Spółdzielni za lata 2007 
– 2009. Jak wynika z listu polustracyjnego z dnia 15.02.2010., 
organ lustracyjny ocenił, iż działalność Spółdzielni w tym za-
kresie była prawidłowa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w grudniu 2009 r. 
przeprowadził kontrolę sanitarną i warunków pracy w kotłow-
niach ZEC przy ul. Szczecińskiej i Żniwnej. Nieprawidłowości 
nie stwierdzono. 

Za zasługi dla regionu, wspieranie wydarzeń kulturalnych i ini-
cjatyw społecznych oraz pozytywne wyniki działalności gospo-
darczej KSM w 2009 r. otrzymała od marszałka województwa 
świętokrzyskiego wyróżnienie w plebiscycie EuroVIP – 2009. 
Statuetkę i stosowny certyfikat wręczone zostały w październiku 
2009 r. na Gali Gospodarczej województwa w KCK. 

Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Warszawskiej
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Gospodarka remontowa
Gospodarka remontowa prowadzona była na podstawie prio-

rytetów i w wyrazie finansowym i rzeczowym przedstawiała 
się następująco:

1. Wymiana stolarki okiennej - plan 1370 szt. - wykonanie 
1557 szt. co stanowi 113,6% w tym: 

* w Osiedlu I - plan 345 szt. + 20 szt. u osób w wieku powy-
żej 80 lat, wykonanie na 31.12.09 - 428 szt. + 25 szt. u osób w 
wieku powyżej 80 lat, 

* w Osiedlu II - plan 330 szt. + 50 szt. u osób w wieku powy-
żej 80 lat, wykonanie na 31.12.09 - 370 szt. + 56 szt. u osób w 
wieku powyżej 80 lat,

* w Osiedlu III - plan 290 szt. + 20 szt. u osób w wieku po-
wyżej 80 lat, wykonanie na 31.12.09 - 335 szt.+ 23 szt. u osób 
w wieku powyżej 80 lat,

* w Osiedlu IV - plan 295 szt. + 20 szt. u osób w wieku po-
wyżej 80 lat, wykonanie na 31.12.09 - 300 szt. + 20 szt. u osób 
w wieku powyżej 80 lat.

W latach 2006 - 2009 rozliczono 722 szt. okien wymienionych 
u osób w wieku powyżej 80 roku życia. W osiedlach pomoc ta 
przedstawia się następująco:

* Osiedle Zagórska-Północ - 193 szt.,
* Osiedle Zagórska-Południe - 301szt.,
* Osiedle Sady - 109 szt.,
* Osiedle Sandomierskie - 119 szt.

Ilość i wysokość poniesionych nakładów na wymianę stolarki 
okiennej w latach 2001 - 2009 przedstawiono w tabeli:

Zaawansowanie i potrzeby w tym zakresie w poszczególnych 
Osiedlach przedstawia poniższe tabelaryczne zestawienie 

Z powyższego zestawienia wynika, że do końca 2009 roku 
sfinansowano ze środków Spółdzielni wymianę 71% okien

2. Inne roboty stolarskie:
a) wymiana okien na klatkach schodowych: Zagórska 17b, 

lp. Osiedle plan roczny 
(zł)

wykonanie 
(zł)

%
zaawan-
sowania

1 Zagórska-Północ 1 164 518 1 163 122 99,9 

2 Zagórska-Południe 1 325 987 1 322 924 99,8 

3 Sady 1 007 890 854 567 84,8 

4 Sandomierskie 1 181 360 1 003 152 84,9 

razem 4 679 755 4 343 765 92,8 

remont parterów + 
wymiana skrzynek 
pocztowych 

311 200 220 450 70,8 

ogółem 4 990 955 4 564 216 91,4 

t
43, Konarskiego 8,9, Zielińskiego 3, Karłowicza 3 - 47 szt. w 
os. Zagórska Północ i 30 szt. w os. Zagórska Południe - razem 
77 sztuk,

b) wymiana 6 drzwi - Karłowicza 11 (3 szt.) Karłowicza 4 (1), 
Krakowska 7 (1), Zagórska 72 (1) w os. Zagórska Południe

Wykonano pełny zakres zaplanowanych robót oraz dodatkowo 
w os. Zagórska-Północ wymieniono okna na klatkach schodo-
wych w budynkach Konarskiego 3,5,10

3. Roboty dekarskie i ocieplenie stropodachów
Plan obejmował następujące prace:
* remont z częściową wymianą obróbek blacharskich na 3 bu-

dynkach - Konarskiego 11, Karłowicza 7, Sandomierska 154
* ocieplenie stropodachów wentylowanych ekofibrem – trzy 

budynki: Szczecińska 17 (540 m2), Chopina 17 (450 m2), Wio-
senna 7 (640 m2)

* ocieplenie stropodachu niewentylowanego papą zgrzewalną na 
styropianie - Spółdzielcza 5 (500 m2), Chopina 4, 8 (480 m2)

* drobne roboty dekarsko-blacharskie
W ramach oszczędności wykonano dodatkowo:
w Osiedlu Zagórska Północ docieplenie stropodachu na bu-

dynku Pomorska 100 (1200 m2) w Osiedlu Zagórska-Południe 
docieplenie stropodachu na budynku Chopina 12 (240 m2) i Boh.
W-wy 17 (380 m2) - strona zachodnia.

Docieplenia stropodachów wentylowanych ekofibrem reali-
zowane są od 1997 roku. Do końca 2009 r. w tej technologii 
wykonano docieplenia na 34 budynkach. Stropodachy nie-
wentylowane docieplane są rollbanem (papa zgrzewalna na 
styropianie). 

4. Remont klatek schodowych - plan obejmował remont 31 
klatek w 7 budynkach wraz z montażem nowych skrzynek pocz-
towych spełniających wymogi prawa pocztowego 1022 szt.

Osiedle Zagórska-Północ - 2 budynki ul. Źródłowa 21, Ko-
narskiego 9 - 3 klatki + 129 skrzynek, oraz dodatkowo 104 
skrzynki pocztowe w budynkach Źródłowa 19, Konarskiego 
11,13 - wykonano pełny zakres robót.

Osiedle Zagórska-Południe - 3 budynki ul. Chopina 11, Cho-
pina 13, Karłowicza 6 - 10 klatek + 229 skrzynek - wykonano 
pełny zakres robót.

Osiedle Sady - 1 budynek ul. Dębowa 2, 8 klatek + 100 
skrzynek pocztowych oraz dodatkowo wymiana skrzynek w 
budynkach Wiosenna 1,5,7,10 - 195 skrzynek - wykonano pełny 
zakres robót,

Osiedle Sandomierskie - 1 budynek Sandomierska 154 - 10 
kl - 100 skrzynek pocztowych oraz wymiana 165 skrzynek w 
budynku Romualda 2 - 165  skrzynek -  wykonano pełny zakres 
robót. 

Dodatkowo - na wniosek Rady Osiedla Sandomierskie oszczęd-
ności uzyskane w wyniku przetargu zostały wykorzystane na 
roboty związane z wymianą okien na klatkach schodowych (22 
szt.) w budynku Sandomierska 158.

W okresie od 1998 r. tj. od czasu wznowienia prac remon-
towych na klatkach schodowych wyremontowano wszystkie 
klatki schodowe w zasobach mieszkaniowych KSM (448). Od 
czterech lat przy remontach klatek wymieniane były skrzynki 
pocztowe na spełniające wymogi prawa pocztowego. 

Ponadto w ramach pożyczki z funduszu remontowego zapla-
nowano dodatkowo wymianę 5102 skrzynek w 87 budynkach z 
robotami towarzyszącymi polegającymi na częściowym remon-
cie parterów klatek schodowych (naprawa tynków i malowanie). 
Wykonano pełny zakres robót wydatkując na ten cel 220 450 
zł. Tym samym wszystkie budynki w naszych zasobach zostały 
wyposażone w nowe skrzynki pocztowe spełniające wymogi 
prawa pocztowego.

                    

rok Ilość sztuk Poniesione koszty 

2001 3 542 3 541 398 

2002 2 997 3 073 586 

2003 2 342 2 329 453 

2004 1 794 1 791 552 

2005 1 768 1 554 130

2006 1 634 1 434 315 

2007 2 094 1 865 050

2008 1 628 1 430 327

2009 1557 1 356 175 

razem 19 356 18 375 986 
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5. Roboty ogólnobudowlane 
Plan obejmował następujące roboty: • remont głowic ko-

minowych Wiosenna 1, 7, • remonty gzymsów i balkonów, • 
kompleksową wymianę okien betonowych w budynku przy ul. 
Chopina 7, • przebudowę wejść z wymianą drzwi do 42 klatek w 
budynkach: Konarskiego 5, 8, 9, 10, 11, 13, Wiosenna 1,5,10.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano w zakresie robót 
ogólnobudowlanych pełny zakres planowanych robót oraz do-
datkowo wykonano remont 18 płyt balkonowych na budynku 
Wiosenna 10.

6. Roboty instalacyjne 
W roku 2009 w ramach robót instalacyjnych zaplanowano 

następujące prace: • wymiana pionów instalacji elektrycznej 
w budynkach mieszkalnych: Mazurska 70 - 2 klatki (I i II), 
Sandomierska 156 - 2 klatki, • wykonanie oświetlenia zewn. 
Nowowiejska 24, • przebudowa 9 szt. pionów pożarowych w 
budynkach: Źródłowa 21, Chopina 13, Romualda 2 oraz No-
wowiejska 24 (2 kl).

Wykonano wszystkie zaplanowane prace w osiedlach Zagórska 
Północ Południe i Sandomierskie. W osiedlu Sady wykonano 
oświetlenie zewnętrzne wzdłuż budynku Nowowiejska 24. 
Planowana przebudowa pionów w budynku Nowowiejska 24, 
na wniosek RO Sady realizowana będzie w 2010 r. z przenie-
sieniem zaplanowanych na rok 2009 środków finansowych, co 
pozwoli wykonać kompleksowy remont dwóch klatek w tym 
budynku tj. remont instalacji elektrycznej, pożarowej i klatek 
schodowych.

Ponadto w ramach oszczędności uzyskanych w wyniku 
przetargu na remont pionów instalacji elektrycznej w budynku 
Mazurska 70 (2 klatki) wykonano remont pionów na następnych 
2 klatkach.

7. Roboty brukarskie - plan obejmował następujące prace:
• w osiedlu Zagórska-Północ - wymianę nawierzchni ciągów 

pieszych na nawierzchnię z kostki brukowej w rejonie budyn-
ków: Konarskiego 3,9,16 Zagórska 45 - 900 m2,

• w osiedlu Zagórska-Południe - wymianę nawierzchni ciągów 
pieszych na nawierzchnię z kostki brukowej w rejonie budyn-
ków Boh. W-wy13, Zagórska 44,46, Karłowicza 5 oraz wokół 
fontanny w Mini-Parku - ogółem 1900 m2, 

• w osiedlu Sady - remont chodników przy budynku Nowo-
wiejska 24 - 400 m2 - prace dotyczyły robót towarzyszących 
budowie dróg pożarowych,

• w osiedlu Sandomierskie - wymianę nawierzchni ciągów 
pieszych na nawierzchnię z kostki brukowej przy budynkach 
Sandomierska 74,76,78 przy budowie dróg pożarowych oraz 
modernizacja parkingu przy bud. Sandomierska 74 - ogółem 
890 m2. 

Na wniosek Rady Osiedla Zagórska Północ oszczędności 
wykorzystano na poszerzenie zakresu rzeczowego i wymianę 
chodnika wzdłuż budynku Kujawska 19.

Ogółem wykonano 4545 m2 nawierzchni z kostki brukowej 
przy planowanej ilości 4095 m2 tj. 110,9%

W osiedlach wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitu-
micznych ulic osiedlowych i ciągów pieszo-jezdnych.

ilość okien wymienionych ilość 
okien 

ogółem do 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. ogółem

pozostało 
do wy-

miany 

O
s
ie

d
le

 

szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. 

I 10 339 5 314 543 479 646 469 453 7 904 2 435 

II 9 697 4 176 398 484 565 427 426 6 476 3 221 

III 8 420 3 793 407 335 421 370 358 5 684 2 736 

IV 8 714 4 434 420 336 462 362 320 6 334 2 380 

razem 37 170 17 717 1 768 1 634 2 094 1 628 1 557 26 398 10 772 

ilość dźwigów osobowych 

wyremontow

anych do 
31.12.2009 

pozostaje do 

remontu Osiedle 

ilość bu-
dynków 11 

kondygna-
cyjnych 

ilość 
dźwigów 

osobowych 

ilość % ilość % 

Zagórska-Północ 5 9 9 100 0 0 

Zagórska-Południe 10 18 13 72,2 5 27,8 

Sady 5 30 20 66,7 10 33,3 

Sandomierskie 9 24 15 62,57 9 37,5 

razem 29 81 57 70,4 24 29,6

 

Na wniosek Rad Osiedlowych 
Sady i Sandomierskie przesunię-
to niewykorzystane kwoty zapla-
nowane na przebudowy pionów 
pożarowych, jak również środki 
na roboty towarzyszące przy 
budowie dróg pożarowych do 
planu remontów poszczególnych 
Osiedli na rok 2010 w kwocie 
ogółem 310 000 zł. (135 000 os. 

Sady i 175 000 os. Sandomierskie)
8. Remonty główne i bieżące dźwigów
Z uwagi na wiek wind i dewastację - zgodnie z przyjętymi 

w Spółdzielni zasadami, położono duży nacisk na utrzymanie 
bezpiecznej eksploatacji dźwigów. 

Zaplanowane remonty główne dźwigów - zrealizowano zgod-
nie z planem w budynkach: Włoszka 3, Bohaterów W-wy 5, 
Warszawska 47/kl. IV oraz Sandomierska 156/kl. I.

9. Usuwanie ksylamitu
W lokalach mieszkalnych w osiedlu Sady i Zagórska Południe 

- w 2009 r. sfinansowano wymianę podłoża w 2 mieszkaniach 
oraz badania wykonane przez Sanepid w 2 mieszkaniach.

Posiadamy 21 opinii Sanepidu potwierdzających występowa-
nie w podłożach materiałów szkodliwych dla zdrowia. Prace 
w tych mieszkaniach pozostają do wykonania. Z powodu nie 
zapewniania przez Spółdzielnię mieszkań zastępczych na czas 
remontu oraz wykonywania w ramach funduszu remontowego 
jedynie wymiany podłoża – użytkownicy lokali, w których 
stwierdzono występowanie substancji szkodliwych rezygnują 
z wykonywania prac. 

Do realizacji zadań remontowych wykonawców wybierano w 
drodze przetargów, na których uzyskiwano korzystne warunki 
cenowe, jak również płatnicze, co pozwoliło płynnie realizować 
tak duży zakres rzeczowy robót remontowych. W odbiorach 
robót każdorazowo uczestniczyli przedstawiciele Rad Osied-
lowych. W protokółach odbioru robót jakość wykonanych prac 
oceniono na dobrą lub niejednokrotnie wyższą.

Ile wydano pieniędzy na remonty zasobów mieszkaniowych i 
dźwigów osobowych w latach 2003 - 2009 przedstawia tabela 
na następnej stronie.

Remonty w lokalach użytkowych
W okresie 2009 r. w lokalach użytkowych wykonano nastę-

pujące prace:
• w Osiedlu Zagórska-Północ - remont elewacji z wykonaniem 

ocieplenia na budynku wolnostojącym Mazurska 61 (przychod-
nia zdrowia) oraz część użytkową w budynku Konarskiego 3,

• w Osiedlu Zagórska-Południe - wymiana pojedynczych okien 
w lokalach wbudowanych,

• w Osiedlu Sady - zakończenie remontu elewacji na pawilonie 
Pocieszka 17,

• w Osiedlu Sandomierskim - wymiana ślusarki okiennej w 
lokalach użytkowych przy ul. Sandomierska 107, 154 oraz 
wymieniono pojedyncze drzwi  - Romualda 3.
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Remonty w Zakładzie Energetyki Cieplnej

w tym remonty: 

rok 

nakłady na 
remonty 

ogółem 

budynków 

mieszkalnych  
i ich otoczenia 

dźwigów 

osobowych 

naliczenia 
na remonty 

2003 4 946 558 4 366 298 580 260 2 711 089 

2004 4 494 776  3 915 222 579 554 2 711 089 

2005 4 551 602 3 971 807 579 795 3 091 592 

2006 3 760 298 3 181 106 579 192 3 091 592 

2007 4 383 422 3 791 443 591 979 3 091 592 

2008 4 765 575 3 104 456 1 661 119 3 567 222 

2009 4 564 216 3 984 216 580 000 3 805 037 

razem 31 466 447 26 314 548 5 151 899 
22 069 

213

Plan remontów zakładał utrzymanie wysokości wydatków 
na remonty na poziomie ostatnich lat tj. ok. 1 mln zł. Koszty 
remontów wykonanych w Zakładzie Energetyki Cieplnej wy-
niosły 931 648 zł. i podobnie jak inwestycje obejmują zadania 
wynikające z przyjętych kierunków działań Spółdzielni w 
zakresie ciepłownictwa tj:

* modernizacji urządzeń odpylających w kotłowniach, pod-
noszących sprawność tych urządzeń,

* wymiany odcinków sieci ciepłowniczej na sieć wykonaną  
w technologii rur preizolowanych.

Na inwestycje przeznaczono środki pochodzące z rocznych 
odpisów amortyzacyjnych. Realizowane inwestycje dotyczą 
wymiany odcinków sieci ciepłowniczej o najdłuższym okresie 
eksploatacyjnym i złym stanie technicznym. Ogółem poniesione 
nakłady na wymianę sieci w technologii rur preizolowanych 
wyniosły 749 363 zł.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań inwestycyjnych i 
remontowych przedstawia tabela obok

REMONTY
Remonty w kotłowniach.
W 2009 r. w kotłowniach wykonano wszystkie najważniejsze 

zadania remontowe: zaplanowane do realizacji:
1. Zmodernizowano stację odpylania przy kotle nr 5 w kotłowni 

przy ul. Żniwnej.
2. Wykonano remont oraz legalizację wag samochodowych 

w obu kotłowniach.
3. W kotłowni przy ul. Szczecińskiej wykonano remont skle-

pienia zapłonowego w kotle nr 3.
4. Wykonano remont północnej ściany osłonowej budynku 

kotłowni przy ul. Szczecińskiej
5. Zamontowano obudowy 4 stacji odpylania.
6. Zainstalowano nowy wentylator ciągu spalin w miejsce 

zużytego w kotłowni przy ul. Żniwnej.
Ponadto w obu kotłowniach wykonane były prace konser-

wacyjno-remontowe pozostałych urządzeń 
(nawęglanie, odżużlanie, instalacja elektryczna 
i AKP, napędy oraz ruszty kotłów).

Razem koszty remontów w kotłowniach KSM 
w 2009 r. wyniosły 601 867 zł. 

Remonty wykonywane przez 
konserwatorów ZEC

Zakres na 2009 r. obejmował prace związane z 
remontem i konserwacją armatury sieciowej w 
komorach ciepłowniczych oraz przyłączy sieci 
do budynków. Zakres prac dotyczył również 
konserwacji węzłów cieplnych oraz wewnętrz-
nej instalacji ciepłowniczej.

W/w prace remontowe wykonane zostały w poniż-
szych budynkach:

• os. Zagórska – Północ - ul. Konarskiego 11, 13, 
koszt 38 764 zł, • os. Zagórska – Południe - ul. Karło-
wicza 6, 8, koszt 43 709 zł, • os. Sandomierskie - ul. 
Sandomierska 156, 160, koszt 42 247 zł. Razem koszty 
w 2009r. wyniosły 124 720 zł.

Nakłady na remonty w Zakładzie Energetyki Cieplnej 
w latach 2004 – 2009 przedstawia tabela na następnej 
stronie. 

Ogółem na inwestycje i remonty w Zakładzie Ener-
getyki Cieplnej Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2009r. 
poniesiono koszty w wysokości 1 681 011 zł, co stanowi 96,7% 
planu finansowego. 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 % 

Wykonanie w roku (mb) 344 314 124 150 629   

Narastajaco w latach (mb) 4 475 4 789 4 913 5 063 5 692 32,8% 

Pozostało do wymiany na preizolację 12 895 12 581 12 457 12 307 11 678 67,2% 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Nakłady w tys. zł. 1 961 452 1 849 038 1 367 918 1 252 965 1 335 624 931 648 

      
       
       
       
       
       
       
       

Nakłady na remonty w Zakładzie Energetyki Cieplnej w latach 2004 – 2009

Budynek przy ul. Dębowej
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Zadłużenia za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże
Lokale mieszkalne i garaże
Kwota zadłużeń za nieterminowe regulo-

wanie opłat za lokale mieszkalne KSM w 
2009 r. wyniosła 2.496.369 zł, wykazując 
wzrost w stosunku do zadłużenia odnoto-
wanego na dzień 31.12.2008 r. o 247.360 
zł tj. o 11,1%.

Liczba zalegających użytkowników 
wyniosła 3.093 osoby wykazując spa-
dek o 492 osób w stosunku do stanu na 
31.12.2008 r. 

Średnie miesięczne naliczenia opłat w 
2009 r. wynosiły 2.653.931 zł. co oznacza, 
że kwota zaległości była niższa o 5,9% od 
średniomiesięcznej kwoty naliczeń. 

Po uwzględnieniu nadpłat, saldo należ-
ności z tytułu opłat za mieszkania na dzień 
31.12.2009 r. wyniosło 2.224.316 zł.

W układzie poszczególnych osiedli stan 
zaległości czynszowych w porównaniu 
ze stanem na 31.12.2008 r. przedstawia 
tabela. 

Łączna kwota zadłużeń komorniczych 
oraz zadłużeń objętych wyrokami sądo-
wymi w wysokości 799.035 zł dotyczy 
131 użytkowników uwzględnionych już w 
ogólnej liczbie zadłużonych osób.

Struktura ogólnej kwoty zadłużeń na 
koniec 2009 r. w ujęciu czasowym w 
odniesieniu do stanu na 31.12.2008 r. 
przedstawia tabela.

Pomimo obniżonej liczby zadłużonych 

użytkowników o 492 osoby, odnotowano 
wzrost ogólnej kwoty zadłużeń o 247.360 
zł. Dotyczy to przede wszystkim zadłużeń 
w przedziale 7-12 miesięcy i powyżej 12 
miesięcy.

W grupie użytkowników zalegających z 
opłatami 7-12 miesięcy (wzrost o 105.774 
zł) znaczący udział stanowią użytkownicy, 
u których w związku z rozliczeniem kosz-
tów c.o. wystąpiła niedopłata i którzy na 
pisemną prośbę uzyskali zgodę Zarządu 
na jej spłatę w ratach. 

W przypadku użytkowników posiada-
jących zadłużenia powyżej 12 m-cy na 
łączną kwotę 975.908 zł, kwotę 799.035 zł 
stanowią zadłużenia objęte wyrokiem 
sądowym oraz znajdujące się w egzekucji 
komorniczej i dotyczą 131 dłużników, 
którzy posiadają również zadłużenia bie-
żące i zostali już wykazani w liczbie osób 
zalegających do 12 m-cy. Pozostałą kwotę 
176.873 zł stanowią zadłużenia dotyczące 
41 użytkowników, z których 13. skiero-
wano do sądu o uzyskanie nakazu zapłaty 
natomiast do pozostałych skierowano 
wezwania do zapłaty przedsądowej.

Użytkownicy, którzy uzyskali zgodę na 
spłatę zadłużenia w ratach są na bieżąco 
monitorowani przez komórkę windykacyj-
ną. W przypadku braku wpłat ustalonych 
rat, kierowane są wnioski do sądu celem 
uzyskania nakazów zapłaty.

Tendencję wzrostową kwoty zadłużeń 
rejestruje się w lokalach z odrębną włas-
nością. 

Na dzień 31.12.2009 zadłużenia w tej 
grupie wyniosły 214.495 zł, co w porów-
naniu z kwotą zadłużeń na 31.12.2008 r. 
w wysokości 104.377 zł oznacza wzrost o 
110.118 zł tj. 105,5%.

Wielkość tego zjawiska obrazuje tabela 
poniżej .

Na przestrzeni 2009 r. do członków z od-
rębną własnością zalegających z opłatami 
za lokale wysłano 279 zawiadomień.

Spłaty całości zadłużenia dokonało 68 
właścicieli na kwotę 52.609 zł. natomiast 
częściowej spłaty zadłużenia dokonało 191 
na łączną kwotę 106.207 zł.

W stosunku do pozostałych 20. właści-
cieli lokali, którzy nie zareagowali na wy-
stosowane zawiadomienia podjęto kolejne 
działania windykacyjne. 

Członkom KSM znajdującym się w 
szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej 
i materialnej na podstawie wniosków 
zainteresowanych, Zarząd Spółdzielni 
umożliwia spłatę zadłużenia w ratach. W 
2009 roku 206 członków znajdujących 
się w trudnej sytuacji finansowej zwró-
ciło się do Zarządu z prośbą o rozłożenie 
zaległości na raty - zgodę taką otrzymali 
wszyscy. W tym samym okresie 17 osób 
zalegających

z opłatami czynszowymi, odpracowało 
dług przy sprzątaniu osiedli na łączną 
kwotę 40.774 zł. 

Ponadto, na wnioski zainteresowanych, 
Zarząd Spółdzielni po zasięgnięciu opinii 
poszczególnych Rad Osiedli przyznał na 
przestrzeni 2009 roku, pomoc finansową 
dla 87 członków Spółdzielni, na łączną 
kwotę 38.996 zł, polegającą na umorzeniu 
opłat czynszowych w wysokości odpo-
wiadającej 1 lub 2 miesięcznego wymiaru 
opłat. 

Wielkość przyznanych pomocy finan-
sowej na dzień 31.12.2009 r. w układzie 
poszczególnych osiedli przedstawia się 
tabela na następnej stronie.

Rodziny znajdujące się w ciężkiej sytua-
cji życiowej informowane są o możliwości 
uzyskania pomocy materialnej i finansowej 
ze środków MOPR.

W roku 2009 Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie wydał 435 decyzji 

o przyznaniu dodatków mieszkaniowych. 
Z tego tytułu na konto Spółdzielni wpły-
nęła kwota 283.151 zł.

Czynnikiem mobilizującym do wpłaty 
różnicy w wysokości czynszu i otrzy-
mywanego dodatku mieszkaniowego ze 
środków MOPR są decyzje wstrzymujące 
dodatek w przypadku zalegania z opłatami 
co najmniej 2 miesięcznymi, wydawane 
w oparciu o comiesięczne sprawozdania 

31.12.2008 31.12.2009 (3-2) 31.12.2008 31.12.2009
1 2 3 4 5 6 7 8

Zagórska "Północ" 1113 961 -152 646 981 712 128 110,1 65 147

Zagórska "Południe" 963 838 -125 723 316 787 540 108,9 64 224

"Sady" 685 636 -49 342 379 404 733 118,2 62 354

"Sandomierskie" 805 640 -165 529 868 582 803 110,0 52 935

Bieliny 11 12 1 4 690 6 792 144,8 2 102

Bodzentyn 8 6 -2 1 775 2 373 133,7 598

Ogółem 3 585 3 093 -492 2 249 009 2 496 369 111,0 247 360

 %      
7/6

Kwota    
(7-6)

OSIEDLE
ZADŁUŻENIEOSOBY

31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009

1 2 3 4 5 6 7 8

do 1-go m-ca wł. 2 522        2 090        83      432 -       370 899     378 601      7 702       

2 miesiące 380           353           93      27 -         214 505     211 615      2 890 -      

3 miesiące 217           225           104    8            181 363     193 970      12 607     

4-6 miesięcy 243           227           93      16 -         316 584     316 639      55            

7-12 miesięcy 134           157           117    23          313 862     419 636      105 774   

powyżej 12 miesięcy 89             41             46      48 -         851 796     975 908      124 112   

Razem 3 585        3 093        86      492 -       2 249 009  2 496 369   247 360   

Zadłużenie
Osoby Kwota zadłużenia w zł.%       

3/2
Zmiana

Zmiana

stan na dzień

Ilość lokali 
mieszkalnych 

ogółem z 
odrębną 

własnością

Ilość zadłużonych 
lokali z odrębną 

własnością

Kwota 
zadłużenia 

ogółem lokali 
z odrębną 
własnością

%udział lokali 
zadłużonych w 
ogólnej ilości 
lokali z odr.wł.

Średnia kwota 
zadłużenia 

lokalu mieszk. 
z odr.wł.

31.12.2007 582 159 29 986 27,32 189
31.12.2008 1 125 450 104 377 40,00 232
31.12.2009 1 827 622 214 495 34,04 345
z tego: Osiedle
Zagórska Północ 578 193 52 132 33,39 270
Zagórska Południe 465 157 57 900 33,76 369
Sady 412 142 53 201 34,47 375
Sandomierskie 359 125 48 434 34,82 387
Bieliny 9 5 2 828 55,56 566
Bodzentyn 4 0 0 0,00 0
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sporządzane i przekazywane do MOPR przez Dział Czynszów.
W stosunku do dłużników nie podejmujących żadnych działań 

zmierzających do spłaty powstałego zadłużenia sprawy kierowane 
są na drogę postępowania sądowego.

W roku 2009 przekazano 110 wniosków o wszczęcie spraw 
sądowych na łączną kwotę 335.270 zł. Do końca roku uzyskano 
79 nakazów zapłaty na łączną kwotę 301.203 zł.

Klauzulę wykonalności uzyskano do 21 nakazów z czego 10 
nakazów skierowano do egzekucji komorniczej na kwotę 34.127 
zł. Pozostałe 11 nakazów zostało wstrzymane od egzekucji ko-
morniczej z uwagi na spłatę zadłużenia przez 6 dłużników oraz 
uzyskanie zgody pozostałych 5 dłużników na spłatę zadłużenia 
w ratach. 

Na dzień 31.12.2009 r. w egzekucji komorniczej znajdowało się 
88 spraw dotyczących 61 użytkowników lokali mieszkalnych , 
na łączną kwotę 225.188 zł. 

liczba 

osób

Kwota 

pomocy

Zagórska "Północ" 38 14 387 379
Zagórska "Południe" 20 8 311 416
"Sady" 16 8 283 518
"Sandomierskie" 13 8 015 617
Razem 87 38 996 448

Osiedle

ROK 2009 Średnia 
kwota 

pomocy

W okresie od stycznia do grudnia 2009 r. komornik wyegzekwo-
wał i przekazał na konto Spółdzielni kwotę 49.766 zł.

Zmierzając do poprawy działań windykacyjnych, Zarządze-
niem nr 2/2009 Prezesa Zarządu KSM z dnia 21 kwietnia 2009 
r. w strukturze organizacyjnej Spółdzielni wyodrębniono nową 
komórkę funkcjonalną ds. windykacji (WI) obejmującą swym 
zakresem działania całość spraw związanych z egzekwowaniem 
zaległości czynszowych poprzez analizę zadłużeń, sporządzanie 
stosownej dokumentacji do sądu i komornika oraz egzekwowanie 
prawomocnych wyroków.

Realizując działania windykacyjne w stosunku do dłużników 
zalegających z płatnościami poniżej 3 m-cy wysłano 1.038 za-
wiadomień informujących o wysokości powstałych zaległości z 
podanym 14 dniowym terminem spłaty. 

Natomiast w stosunku do dłużników zalegających powyżej 3 
miesięcy wysłano 1.118 wezwań na rozmowy celem ustalenia 
możliwości i terminu spłaty zadłużeń. 

W analizowanym okresie przeprowadzono rozmowy z 905 
dłużnikami, w tym z 308 osobami bezpośrednio w miejscu za-
mieszkania dłużników, tzn. z tymi, którzy nie mogli przyjść lub 
zlekceważyli skierowane do nich wezwania na rozmowę.

W wyniku tych działań 466 dłużników spłaciło całość zadłuże-
nia na kwotę 620.645 zł, natomiast częściowej spłaty zadłużenia 
dokonało 1.581 dłużników, wpłacając do kasy Spółdzielni kwotę 
956.745 zł. Łącznie do kasy KSM w wyniku działań windykacyj-
nych prowadzonych przez Dział Czynszów i komórkę windyka-
cyjną wpłynęła w omawianym okresie kwota 1.577.390 zł. 

Równolegle z działaniami windykacyjnymi prowadzonymi przez 
komórkę windykacyjną, włączają się Rady Osiedli, wzywające na 
posiedzenia szczególnie uciążliwych i notorycznych dłużników, 
prowadząc z nimi rozmowy celem ustalenia przyczyn powstałego 
zadłużenia i zmobilizowania ich do jego uregulowania. 

Uchwałą nr 961 z dnia 04.11.2009 r. Zarząd Spółdzielni zobo-
wiązał Administracje Osiedli do wezwania osób zalegających 
z opłatami czynszowymi za lokale mieszkalne i pomieszczenie 
dodatkowe za dwa pełne okresy rozliczeniowe do uregulowania 
zaległości w terminie 1 miesiąca pod rygorem rozwiązania umo-
wy najmu pomieszczenia dodatkowego.

Z przeprowadzonych wywiadów oraz złożonych oświadczeń 

wynika, że głównym powodem niesystematycznego regulowania 
opłat jest trudna sytuacja materialna społeczeństwa spowodo-
wana m.in. niskimi rentami i emeryturami, wysokim odsetkiem 
osób pozostających bez pracy i prawa do zasiłku. Ponadto czę-
stą przyczyną nie wnoszenia opłat za mieszkania są także nie 
uregulowane sprawy spadkowe bądź rozwodowe związane z 
podziałem majątku.

Zadłużenia za garaże na dzień 31.12.2009 r. wyniosły 2.299 zł 
i w porównaniu do 31 grudnia 2008 r. wzrosły o 899 zł .

Zaległości posiadało 67 osób, w tym: 54 osoby zalegały z opła-
tami za 1 miesiąc na łączną kwotę 1.383 zł, 3 osoby posiadało 
zaległość 2 miesięczną na kwotę 144 zł, 8 osób 3 miesięczną na 
kwotę 549 zł i 2 osoby 4 miesięczną zaległością na kwotę 223 
zł. 

W wyniku przeprowadzonych rozmów osoby zalegające z 4 
miesięcznymi opłatami dokonały spłaty całości zadłużenia w 
miesiącu styczniu i lutym 2010 natomiast z zadłużeń 3 miesięcz-
nych spłaty dokonały 4 osoby, do pozostałych 4 wystosowano 
wezwania do zapłaty.

Średnia kwota zadłużenia w opłatach za garaże na koniec grud-
nia 2009 r. w przeliczeniu na 1 osobę wynosiła 34 zł.

W stosunku do osób zalegających z opłatami za garaże w okresie 
12 miesięcy 2009 r. skierowano łącznie 78 wezwań do zapłaty. 

W przypadku garaży, opóźnienia w uiszczaniu opłat wynikają 
przede wszystkim z lekceważącego podejścia nielicznej grupy 
użytkowników, którzy notorycznie nie dokonują wpłat na bieżąco 
lecz po upływie dwóch trzech miesięcy, pomimo odsetek nali-
czanych od nieterminowego regulowania opłat oraz wysyłanych 
wezwań do zapłaty. 

Lokale użytkowe
Zadłużenie za lokale użytkowe i dzierżawę terenu na dzień 

31.12.2009 r. wynosi 268.754 zł i dotyczy 119 najemców /w 
tym kwota utworzonej rezerwy dotyczy 3 dłużników i wynosi 
- 108.747 zł/. 

Aktualnie w egzekucji komorniczej znajduje się trzech n/w 
dłużników, których łączna kwota zadłużenia wynosi 76.860 zł. 

W stosunku do poprzedniego kwartału kwota zaległości w 
lokalach użytkowych uległa zmniejszeniu o 13.403 zł , jednak 
w porównaniu ze stanem na 31.12.2008r kwota zadłużeń jest 
wyższa o 10.624 zł tj.4,1%.

W układzie poszczególnych Osiedli kwota powstałych zaległo-
ści na dzień 31.12.2009r przedstawia się następująco:

Osiedle Zagórska „Północ” 42.293 zł
Osiedle Zagórska „Południe” 26.265 zł
Osiedle „ Sady” 37.049 zł 
Osiedle „Sandomierskie” 163.147 zł 

Zadłużenie powyżej 3 m-cy
Zadłużenia w tej grupie dotyczą 6 najemców i obejmują łączną 

kwotę 118.392 zł co stanowi 44,0% ogółu zadłużenia (w tym 
kwota objęta rezerwami 108.747 zł).

Największym dłużnikiem jest były najemca lokalu przy ul. 
Romualda 3. Kwota zobowiązania wynosi 66.991 zł i nie uległa 
zmniejszeniu w porównaniu do III kw. 2009 r. KSM podjęła 
wszelkie starania w celu odzyskania należności. Działania te nie 
przyniosły jednak spodziewanych efektów. W dalszym ciągu 
prowadzone są czynności zmierzające do odzyskania należności 
(skierowanie do windykacji firmie zewnętrznej). 

Zadłużenia od 2 - 3 miesięcy
Zadłużenia w tej grupie dłużników dotyczą 16 najemców lokali 

użytkowych bądź dzierżawy terenu i reklamy na łączną kwotę 
33.478 zł. Z tej grupy, czterech najemców uregulowało zadłuże-
nie w całości w I kwartale 2010 r. Najniższa kwota to 269 zł, a 
największa 13.349 zł.
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Zadłużenia za okres do 2 miesięcy
Zadłużenie w tej grupie dłużników wynosi 116.884 zł co 

stanowi 43,5% ogólnej kwoty zadłużenia. Grupa ta obejmuje 
głównie najemców regulujących swe zobowiązania czynszowe 
po zamknięciu miesiąca obrachunkowego.

Zarząd wystosował pisma wyznaczające 1 miesięczny termin 
zapłaty zaległości pod rygorem rozwiązania umowy ze skutkiem 
natychmiastowym. 

8. najemców lokali użytkowych uregulowało w całości za-
dłużenia, Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o odstąpieniu od 
rozwiązania umowy najmu. 

W 2009 r. do najemców zalegających z opłatami za 1 m-c i 
więcej wysłano 105 wezwań do zapłaty. W egzekucji komorniczej 
znajdują się 3 sprawy na kwotę 76.860 zł. Należności te objęte 
są rezerwami. Dążąc do odzyskania należności zasądzonych 
od dłużników, od których mimo usilnych starań nie udało się 
wyegzekwować należnych kwot, w dniu 15.12.2009 r. zawarto 
umowę o współpracy z Centrum Usług Finansowych Sp. z o.o. 
w Kielcach.

Przedmiotem zleconej windykacji objęci zostali główni dłuż-
nicy Spółdzielni z lokali użytkowych. W stosunku do najemców 
Zarząd Spółdzielni prowadzi elastyczną politykę w zakresie 
ustalania wysokości czynszu. Wg stanu na dzień 31.12.2009 r. 
wszystkie lokale użytkowe będące w zasobach Spółdzielni były 
zagospodarowane.

W okresie 2009 roku:
1. Kontynuowano zadania związane z budową dróg poża-

rowych. Plan gospodarczo-finansowy KSM zakładał wydatki 
na ten cel w kwocie 710 tys. zł. Zakres rzeczowy obejmował 
budowę dróg pożarowych w rejonie budynków: Włoszka 3, 
Nowowiejska 24, Sandomierska 74-76-78. wykonano pełny 
zakres prac wydatkując na ten cel – łącznie z dokumentacją 
projektową 706.178 zł.

2. Kontynuowano zadanie związane z budową kanalizacji 
deszczowej w nieruchomości Bohaterów W-wy 11 do Bohaterów 
W-wy 17, wykonano zakres robót w rejonie budynku Bohaterów 
W-wy 13 wydatkując na ten cel 94.797 zł.

3. Zakończono budowę budynku mieszkalno usługowego przy 
ul. Dębowej 1. Powstał obiekt o 41 mieszkaniach o łącznej pow. 
użytkowej 2 334,23 m2 z pomieszczeniami przynależnymi o łącz-
nej pow. użytkowej 187,73 m2 , 3 lokalach użytkowych o łącznej 
powierzchni użytkowej 148,20 m2, 20 garażach w podziemiu o 
łącznej powierzchni użytkowej 327,29 m2 z pełnym zagospo-
darowaniem terenu uwzględniającym 23 miejsca postojowe, 
plac zabaw i zieleń. Budynek zrealizowano za środki członków 
– właścicieli mieszkań, lokali użytkowych i garaży. Całkowity 
koszt zadania inwestycyjnego wyniósł 10.700.801,37 zł

4. W marcu 2009 r. rozpoczęto budowę budynku mieszkalno-
użytkowego u zbiegu ulic Warszawskiej i Wojewódzkiej o zróż-
nicowanej bryle architektonicznej. Część mieszkalno-usługowa 
obejmuje parter z 9 lokalami użytkowymi o łącznej powierzchni 
użytkowej 513,1 m2 oraz 8 kondygnacji mieszkalnych z 32 miesz-
kaniami o łącznej pow. użytkowej 1,6 tys. m2. Część użytkowa 
usługowo-biurowa to 7 kondygnacji z 16 lokalami o łącznej 
powierzchni użytkowej 854,9 m2. 

W podziemiu znajdować się będzie 32 pomieszczenia przyna-
leżne do mieszkań oraz ogólnodostępny parking dla samochodów 
osobowych wyłącznie dla użytkowników obiektu na 38 miejsc 
postojowych.

Nakłady poniesione do końca 2009 r. wyniosły 4.536.000 zł.

Nowe inwestycje

Na zasoby Kieleckiej Spółdzilni Mieszkaniowej na dzień 
31.12.2009 r. składa się: 144 budynki w tym: 143 wielorodzin-
nych z 9263 mieszkaniami (w 1827 zostały zawarte umowy 
ustanowienia odrębnej własności do lokalu mieszkalnego), 1 
domek rodzinny, 618 garaży w tym 22 to miejsca postojowe, 
23 lokali użytkowych własnościowych i 228 lokali użytkowych 
w najmie. 

Roczne koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości miesz-
kaniowch, garażowych i lokali użytkowych własnościowych 
łącznie wszystkie osiedla wyniosły 30.687.328 zł i kształtowały 
się następująco: 

1. Koszty eksploatacji  8.229.727 zł 26,8%
(tym niedobory za rok ubiegły 59.335 zł)
2. Odpis na fundusz remontowy 3.806.787 zł 12,4%
3. Podatki i wieczyste użytkowanie
terenu       670.261 zł   2,2%
4. Woda i ścieki   5.460.174 zł 17,8%
5. Śmieci   1.177.789 zł   3,8%
6. Anteny „Azart”       64.683 zł   0,2%
7. Dźwigi      287.975 zł   1,0%
8. Centralne ogrzewanie             10.989.932 zł 35,8%
Ogółem              30.687.328 zł 100%

Struktura kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości 
mieszkaniowch, garażowych i lokali użytkowych

własnościowych za 2009 rok

 Gospodarka zasobami mieszkaniowymi

Źródłami finansowania powyższych kosztów były:
I. Należne wpłaty od użytkowników mieszkań, garaży i lokali 

własnościowych (przypisane należności) z czego:
1. Eksploatacja          6.969.107 zł 22,5%
(po zmnieszeniu umorzeń czynszowych)
2. Przypisane należności na remonty 3.806.787 zł 12,3%
3. Podatki i wiecz. użyt. terenu        591.723 zł   1,9%
4. Woda i ścieki       5.516.622 zł 17,8%
5. Śmieci       1.191.403 zł   3,9%
6. Anteny „Azart”           66.487 zł   0,2%
7. Dźwigi          331.350 zł   1,1%
8. Centralne ogrzewanie    10.991.780 zł 35,5%
II. Dodatkowe dochody         358.608 zł   1,2%
(dodatkowe pomieszczenia, działalność zarobkowa w mieszkaniach,
legalizacja i odczyty wodomierzy)
III Nadywżki z lat ubiegłych         706.222 zł   2,3%
IV Część zysku netto za 2008 r         396.268 zł   1,3%
Ogółem                   30.926.357 zł 100%
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Struktura przychodów eksploatacji i utrzymania nieruchomo-
ści mieszkaniowch, garażowych i lokali użytkowych

własnościowych w 2009 r.

Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości mieszka-
niowch, garażowych i lokali użytkowych własnościowych 
za 2009 rok zostały pokryte przychodami w łacznej kwocie 
30.926.357 zł, z czego 29.465.259 zł to opłaty użytkowników 
mieszkań, garaży i lokali własnościowych, 706.222 to nadwyżka 
z ubiegłego roku, 396.268 zł to część zysku netto za 2008 r.
przeznaczona na dofinansowanie eksploatacji mieszakń oraz 
358.608 zł to pożytki z nieruchomości wspólnych.

Nadmienić należy, że przychody w 2009 r. zostały zmniejszone 
o 38.996 zł. Są to umorzone opłaty czynszowe w ramach pomocy 
finansowej członkom Spółdzielni znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej. 

Wynik z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w roku 2009 
stanowi nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 239.029 
zł (30.926.357 – 30.687.328 zł).

Średnie roczne koszty ponoszone przez KSM oraz opłaty użyt-
kowników lokali mieszkalnych, lokali własnościowych i garaży 
z tytułu eksploatacji, centralnego ogrzewania oraz remontów 
w latach 2007-2009, w przeliczeniu na 1 m2 p.uż. przedstawia 
tabela na stronie obok.

Jak wynika z powyższego średnie roczne koszty eksploatacji 
w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkań, lokali 
własnościowych i garaży w 2009 r. wzrosły o 1,78 zł w stosunku 
do 2008 r., przy wzroście opłat o 1,51 zł. 

Koszty centralnego ogrzewania wzrosły w stosunku do roku 
porzedniego o 4,64 zł/1m2 , natomiast opłaty pobierane od użyt-
kowników z tego tytułu wzrosły o 3,98 zł/m2/p.uż.

Wydatki na remonty budynków mieszkalnych wyniosły w 
2009 r. 11,51 zł na 1 m2 p.uż. mieszkań przy opłatach pobiera-
nych od członków w wysokości 9,60 zł na m2 w skali roku.

Łączne wydatki z tytułu utrzymania mieszkań na 1 m2 pow. 
użytkowej w 2009 r. wyniosły 83,11 zł i były wyższe niż w 2008 
r. o 5,91 zł. Opłaty łączne pobierane od członów Spółdzielni 
zwiększyły się w tym czasie o 6,09 zł na 1m2 pow. użytkowej.

Ogółem nieopłacone należności czynszowe za mieszkania, 
garaże i lokale użytkowe na dzień 31.12.2009 r. wyniosły 
2.767.422 zł i w stosunku do 31.12.2008 r. zwiększyły się. o 
258.883 zł, z czego:

- zaległości za nieruchomości mieszkaniowe 2.496.369 zł 
wzrost do roku 2008 o kwotę 247.360 zł

- zaległości za nieruchomości garażowe 2.299 zł wzrost do 
roku 2008 o kwotę 899 zł

- zaległości za lokale użytkowe 268.754 zł wzrost do roku 
2008 o kwotę 10 624 zł.

Wskaźnik zaległości w opłatach liczony w stosunku do 
wpływów na koniec 2010 roki ukształtowała się na poziomie 
8,9 %

Fundusz remontowy
W 2009 r. zgodnie z obowiazującymi przepisami fundusz 

remontowy tworzono i wydatkowano wyłącznie na remonty za-
sobów mieszkniowych. Na remont budynków mieszkaniowych 
i infrastruktury towarzyszącej w 2009 r. wydano 4.564.216 zł.

Ponadto na remont lokali użytkowych wydatkowano kwotę 
699.911 zł, która została w całości pokryta wpływami z lokali 
użytkowych.

W 2009 r. fundusz remontowy został zasilony kwotą 4.206.787 
zł z czego: 

- z wpłat od użytkowników mieszkań w 2009 r. pochodzi
 0,80 zł zł/m2/p.u./m-c    3.806.787 zł
- zysk netto za 2008 r.       400.000 zł
Razem      4.206.787 zł
Wydatki na remonty zasobów mieszkaniowych wyniosły ogó-

łem 4.564.216 zł, a w 2008 r. – 4.765.575 zł z czego:

                2009 r.       2008 r.  
1.  remonty budynków          3.974.423 zł  3.074.983 zł 
2.  remonty dźwigów osobowych                     580.000 zł  1.661.118 zł 
3.  usuwanie ksylamitu                                9.793 zł       29.474 zł 

 razem  remonty zas. mieszkaniowych           4.564.216 zł                  4.765.575 zł     
Remont lokali użytkowych                                     699.911 zł                           866.633 zł 

 Ogółem remonty           5.264.127 zł  5.632.208 zł 

                2009 r.       2008 r.  
1.  remonty budynków          3.974.423 zł  3.074.983 zł 
2.  remonty dźwigów osobowych                     580.000 zł  1.661.118 zł 
3.  usuwanie ksylamitu                                9.793 zł       29.474 zł 

 razem  remonty zas. mieszkaniowych           4.564.216 zł                  4.765.575 zł     
Remont lokali użytkowych                                     699.911 zł                           866.633 zł 

 Ogółem remonty           5.264.127 zł  5.632.208 zł 

Wydatki z funduszu remontowego w 2009 r.

W 2009 r. wpłaty członków KSM na fundusz remontowy 
wynosiły 0,80 zł/m2 p.u.m/m-c, co stanowiło 3.806.787 zł tj. 
90,5% wpływów ogółem. Pozostałe 9,5% ogółu wpływów to 
środki pochodzące z dofinasowania funduszu remontowego 
zyskiem netto za 2008 r. Oznacza to, że 1 m2 powierzchni 
użytkowej mieszkania został dofinansowany miesięcznie kwotą 
około 0,08 zł z przeznaczeniem na remonty, czyli na mieszkanie 
o pow. uż. 50 m2 przypadało rocznie 48 zł dofinasowania ze 
środków wypracowanych przez Spółdzielnię.

Niezależnie od powyższego w 2009 r. KSM sfinansowała wy-
datki inwestycyjne na ogólną kwotę 2.200.679 zł. z tego na:

- zakupy i modernizację sprzętu komputerowego i oprogra-
mowania 85.294 zł

- inwestycje w Zakładzie Energetyki Cieplnej 749.364 zł
- wykonanie dróg przeciwpożarowych     763.943 zł
- budowę kanalizacji deszczowej        99.697 zł
- wykonanie systemu monitorowania
zewnętrznego przy ul. Pocieszka 17       23.394 zł
- wykup gruntów od urzędu miasta     478.988 zł
W 2009 r. zostały poniesione koszty w wyskości 9.103.883 zł, 

które zostały sfinansowane wkładami przyszłych użytkowników 
następujące inwestycje: 

- budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Toporow-
skiego/Dębowej      5.724.462 zł

- budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Warszaw-
skiej-Wojewódzkiej     3.379.421 zł 
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Eksploatacja  podstawowa Centralne     ogrzewanie Remonty

Rok

Koszty Opłaty Koszty Opłaty Koszty Opłaty 

Razem 

koszty 

Razem 

opłaty 

Wynik 

(koszty– opłaty) 

2007 34,17 33,53 27,22 27,83 11,06 7,80 72,45 69,16 -3,29 

2008 36,88 35,83 28,30 28,36 12,02 9,00 77,20 73,19 -4,01 

2009 38,66 37,34 32,94 32,34 11,51 9,60 83,11 79,28 -3,83 

Wartość majątku trwałego netto Spółdzielni na koniec 2009 r. 
wyniosła 73.706.329,49 zł netto, z czego przypada na: 

1. budynki i obiekty infrastrukturalne, które wynoszą 
57.684.672,75 zł netto, co stanowi 78,27% wartości majątku 
trwałego,

2. grunty własne, które wynoszą 4.003.325,81 zł netto, co 
stanowi 5,43% wartości mjątku trwałego,

3. prawo wieczystego użytkowania gruntu, które wynosi 
6.708.787,26 zł netto, co stanowi 9,10% wartości majątku 
trwałego,

4. pozostałe środki trwałe, które wynoszą 5.309.543,67 zł netto, 
co stanowi 7,20% artości majątku trwałego.

Wartość majątku trwałego netto na 31.12.2008 r. wyniosła 
80.173.428,40 zł, i w stosunku do 31.12.2009 r. zmalała o 
6.467.098,91 zł, czyli o 8,06%. Z tego:

* na skutek przeniesienia prawa odrębnej własności lokali 
zmalała o 6.278.722,93 zł, co stanowi 10,38% do roku po-
przedniego,

* amortyzacja i umorzenie zmalało o 156.545,92 zł, co stanowi 
4,83% do roku poprzedniego. 

Struktura wartości majątku trwałego

78,26%

5,43%

9,10% 7,20%

Budynki i obiekty infrast. Grunty własne

Prawo wieczyst. użytkow. Pozostałe środki trwałe

Majątek trwały

Majątek trwały KSM w 109,52% pokryty jest funduszami 
własnymi (w 2008 r. 114,45%), w szczególności funduszem 
zasobowym, który stanowi 26.013.014 zł tj. 26,70% i do 2008 r. 
zwiększył się o 232.704 zł. 

Zajęcia stałe organizowane przez kluby dla dzieci i młodzie-
ży wiązały się z ich uczestnictwem w grupach muzycznych, 
tanecznych, plastycznych technicznych, wycieczkach, rajdach 
pieszych, pracach modelarskich, zawodach balonowych, zawo-
dach i turniejach sportowych oraz innych kołach zainteresowań. 
Ogółem w 40 grupach brało udział 970 osób. 

Każdy z klubów prowadzi odrębną działalność wyrażającą 

Działalność osiedlowych klubów kultury

się stałym monitorowaniem potrzeb środowiska, w którym 
działa. 

W klubie „Miniatura” na uwagę zasługuje działalność Klubu 
Artystów Plastyków „KAP 65” oraz działalność sekcji plastycz-
nych dla dzieci, w klubie „Polonez” różnego rodzaju gimnastyki, 
natomiast w klubie „Słoneczko” na uwagę zasługuje działalność 
Osiedlowej Koalicji „Bezpieczne Sandomierskie”, w ramach 
której zorganizowano mecze piłkarskie, festyny itp.

Jak co roku prowadzone były zajęcia dla dzieci podczas ferii 
zimowych i letnich. Głównymi formami były rajdy piesze, 
wyjścia do kina, na basen, wycieczki autokarowe, gry i zabawy 
klubowe itp. Ogółem uczestniczyło 383 osoby.

Wiele propozycji aktywnego spędzania czasu przedstawiono 
także osobom dorosłym i seniorom, począwszy od kursów tańca 
towarzyskiego, poprzez warsztaty tkackie, malarskie, literackie 
i wokalne do różnych form gimnastyki. Z tej możliwości aktyw-
ności umysłowej i ruchowej skorzystało 607 osób.

Kluby wystąpiły z wieloma propozycjami zajęć cyklicznych z 
różnych dziedzin życia codziennego. Temu celowi służyły spot-
kania jak; Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Seniora, wernisaże, 
wieczory autorskie. Ogółem w 138 imprezach uczestniczyło 
7501 osób.

Szczególnie przy okazji takich imprez jak festyny. Pozwala 
to integrować się mieszkańcom osiedla, a także uczestniczyć w 
imprezie całym rodzinom. Festyn pozwala też zaprezentować 
swoje umiejętności artystyczne na wielu polach. Takich festy-
nów zorganizowano 5 z udziałem 2050 osób.

W imprezach dominują formy pracy, które mają na celu pre-
zentację umiejętności uczestników nabywanych w czasie zajęć 
klubowych. Są to pokazy w postaci koncertów, wystaw, popisów. 
Takich imprez  zorganizowano 171 z udziałem 6797 osób.

Kulturalno-rekreacyjna, a także opiekuńczo-wychowawcza 
działalność klubów ma istotny wpływ na stosunki między miesz-
kańcami, poczynając od seniorów, kończąc na dzieciach.

Kluby współpracowały w ciągu ubiegłego roku z wieloma 
stowarzyszeniami kulturalnymi na terenie miasta m.in. z Towa-
rzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych, a także z Wojewódzkim 
Domem Kultury,  młodzieżowym Domem Kultury, Państwową 
Szkołą Muzyczną I i II stopnia w Kielcach, Państwową Strażą 
Pożarną i Policją.

W celach reklamowych na osiedlach rozwieszane były plakaty 
i ulotki informacyjne o działalności, zamieszczano anonse w 
lokalnych mediach a także na stronie intemetowej KSM. 

Na tej stronie można także zobaczyć fotoreportaże z imprez i 
działalności klubów. 

ZARZąD 
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Przeprowadziliśmy badanie sprawozda-
nia finansowego za 2009 rok Kieleckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w 
Kielcach, ul. Kujawska 24. 

Za sporządzenie zgodnego z obowiązu-
jącymi przepisami sprawozdania finan-
sowego oraz sprawozdania z działalności 
odpowiedzialny jest Zarząd Spółdzielni.

Badanie sprawozdania finansowego prze-
prowadziliśmy stosownie do:

1) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 
1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 
r. Nr 152, póz. 1223 i Nr 165 póz. 1316),

2) przepisów ustawy z dnia 7 maja 2009 r. 
o biegłych rewidentach i ich samorządzie, 
podmiotach uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych oraz o nadzorze 
publicznym (Dz. U. Nr 77, póz. 649),

3) wiedzy i doświadczenia wynikającego 
z norm wykonywania zawodu biegłego 
rewidenta, wydanych przez Krajową Radę 
Biegłych Rewidentów w Polsce, w okresie 
ich obowiązywania.

W szczególności badanie obejmowało 
sprawdzenie poprawności zastosowa-
nych przez Spółdzielnię zasad (polityki) 
rachunkowości i znaczących szacunków, 
sprawdzenie - w przeważającej mierze w 
sposób wyrywkowy - dowodów i zapisów 
księgowych, z których wynikają liczby i in-
formacje zawarte w sprawozdaniu finanso-
wym, jak i całościową ocenę sprawozdania 
finansowego.

Uważamy, że badanie dostarczyło wy-
starczającej podstawy do wyrażenia mia-
rodajnej opinii.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozda-
nie finansowe, we wszystkich istotnych 
aspektach:

a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie 
informacje istotne dla oceny sytuacji ma-
jątkowej i finansowej Spółdzielni na dzień 
31.12.2009 r., jak też jej wyniku finanso-
wego za rok obrotowy od 01.01.2009 r do 
31.12.2009 r.,

b) sporządzone zostało zgodnie z wyma-
gającymi zastosowania zasadami (polityką) 
rachunkowości oraz na podstawie prawidło-
wo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

c) jest zgodne z wpływającymi na treść 
sprawozdania finansowego przepisami pra-
wa i postanowieniami statutu Spółdzielni.

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni 
jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2  
ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim 
informacje pochodzące ze zbadanego spra-
wozdania finansowego, są z nim zgodne. 

dla Walnego Zgromadzenia 
z badania sprawozdania finansowego
Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 r. 

Opinia niezależnego 
 biegłego rewidenta 

Związek Rewizyjny Spółdzielni Miesz-
kaniowych RP w Warszawie przeprowadził 
lustrację działalności inwestycyjnej KSM w 
okresie od 1.01.2007 do 31.12.2008 r.

Przedmiotem lustracji były następujące 
zagadnienia iwestycyjne: • potrzeby miesz-
kaniowe, a program inwestycji, •  pozyska-
nie terenów budowlanych, • poprawność 
przygotowania inwestycji, • tryb doboru 
wykonawców inwestycji, treść zawartych 
umów oraz ich realizacja, •  nadzór inwe-
storski, • system finansowania inwestycji, 
• rozliczanie kosztów inwestycji i ustalanie 
wartości początkowej lokali.

Ustalenia lustracji zostały zawarte w pro-
tokole lustracji, który łącznie z niniejszym 
listem polustracyjnym stanowi integralną 
całość. W ramach prowadzonej działalności 
inwestycyjnej w badanym okresie KSM 
zakończyła realizację dwóch zadań inwe-
stycyjnych-budynków wielorodzinnych 
o 14 i 41 mieszkaniach, zlokalizowanych 
w Kielcach przy ul. Zagórskiej i Dębowej 
oraz prowadziła prace przygotowawcze 
do realizacji III zadania - budynku o 32 
mieszkaniach zlokalizowanego przy ul 
Warszawskiej.

Działalność KSM dotycząca etapu przy-
gotowania tych inwestycji i ich realizacji 
były przedmiotem badań lustracyjnych 
prowadzonych przez Związek na przełomie 
2007 i 2008 r., które nie wykazały niepra-
widłowości w sposobie prowadzania przez 
Spółdzielnię procesu inwestycyjnego.

Nie stwierdzono także nieprawidłowości 
w realizacji przez Spółdzielnię tych inwe-
stycji w aktualnie badanym okresie.

Z ustaleń lustracji wynika, iż prowadzona 
przez KSm działalność inwerstycyjna jest 
zgodna z kierunkowymi uchwałami Zebrań 
Przedstawicieli Członków oraz planami in-
westycyjnymi będącymi składnikiem rocz-
nych planów gospodarczo-finansowych, 
uchwalanych przez Radę Nadzorczą.

1. Prowadzona działalność inwestycyjna 
jest zgodna z postanowieniami statutu oraz 
uchwałami jej organów samorządowych, tj. 
przez Zebranie Przedstawicieli Członków 
oraz Radę Nadzorczą.

2. Spółdzielnia posiada uchwalone przez 
uprawniony organ unormowania wewnętrz-
ne dotyczące zagadnień inwestycyjnych, 
a ich poprawność merytoryczna nie budzi 
zastrzeżeń.

3. Inwestycja została realizowana na grun-
tach o uregulowanym stanie prawnym.

4. KSM uzyskała wymagane Prawem 
budowlanym decyzje dotyczące warunków 
zabudowy i zagospodarowania terenu.

5. Wykonawcy dokumentacji projektowej 
oraz robót budowlano-montażowych zostali 
wybrani w drodze przetargu zorganizowane-

Agencja Usług Księgowo-Prawwnych
Biegli Rewidenci Sp. z o.o.

ZWIąZEK REWIZYJNY
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP

Warszawa, dnia 5.02.2010 r.

Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
25 - 344 Kielce,  ul. Kujawska 26

go zgodnie z obowiązującymi w KSM unor-
mowaniami poza wykonawcą dokumentacji 
projektowej zadania III, któremu zlecono 
prace w trybie bezpośrednim. Przyjęcie 
takiego trybu wynikało z faktu wcześniej-
szej współpracy z tą pracownia projektową, 
która opracowywała analizę dogęszczenia 
przedmiotowego terenu wraz z projektem 
koncepcyjnym budynku.

6. Umowy na realizację inwestycji za-
pewniały należytą ochronę interesów KSM, 
m.in. poprzez postanowienia określające 
odpowiedzialność wykonawców z tytułu 
nienależytego wykonania zobowiązań, 
ewentualnych odszkodowań oraz warunki 
gwarancji na wykonane roboty.

7. Nadzór inwestorski nad realizowanymi 
pracami sprawowany jest przez osoby posia-
dające wymagane uprawnienia zawodowe.

8. Realizacja budynków była finansowa-
na środkami przyszłych użytkowników, 
z którymi zawarto stosowne umowy, a 
postanowienia tych umów w zakresie ter-
minowego wnoszenia wymaganych wpłat 
były przestrzegane.

9. Inwestycje zostały zrealizowane w 
terminach określonych w umowie z wyko-
nawcą, do protokołów odbioru dołączono 
wszystkie wymagane prawem dokumenty w 
tym: dzienniki budowy, oświadczenie kie-
rownika budowy, inwentaryzacja geodezyj-
na z potwierdzeniem przyjęcia do ewidencji. 
Na użytkowanie budynków Spółdzielnia 
uzyskała zezwolenia wymagane Prawem 
budowlanym.

10. Kontrola dokumentacji finansowo 
-księgowej dotyczącej realizowanych in-
westycji wykazała, iż jest ona kompletna, a 
faktury są szczegółowo opisane i podpisane 
przez uprawnione osoby.

11. Sposób prowadzenia ewidencji, księ-
gowej zgodny Zakładowym Planem Kont 
umożliwia wyodrębnienie kosztów bezpo-
średnich i pośrednich realizowanych zadań i 
dokonanie rozliczeń kosztów budowy zgod-
nie z obowiązującymi unormowaniami.

12. KSM dokonała rozliczenia kosztów 
zadań inwestycyjnych zgodnie z obowią-
zującym regulaminem, a prawidłowość tych 
rozliczeń nie budzi zastrzeżeń.

Na tle ustaleń zawartych w protokole 
lustracji oraz oceny niniejszego listu polu-
stracyjnego stwierdzić należy, iż działalność 
inwestycyjna KSM w okresie objętym lu-
stracją prowadzona była prawidłowo i poza 
koniecznością przestrzegania częstotliwości 
badań lustracyjnych działalności inwesty-
cyjnej Związek nie formułuje wniosków 
i zaleceń do przedstawienia przez Radę 
Nadzorczą najbliższemu Walnemu Zgro-
madzeniu Członków.

Ryszard Jajszczyk
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Realizacja zadań remontowych w osiedlu „Zagórska-Południe”
W minionym roku na realizację remontów w osiedlu zaplano-

wano środki finansowe w wysokości 1 418 987 zł. - wykonano 
roboty remontowe na kwotę 1 390 674 zł. tj. 98%.

Przy opracowaniu planu wzięto pod uwagę: zabezpieczenie 
przed nadmiernymi stratami ciepła i utrzymanie budynków we 
właściwym stanie technicznym, prowadzoną od 2002 r. ewi-
dencję kosztów remontów, poprawę estetyki osiedla i wnioski 
mieszkańców przyjęte do realizacji przez Walne Zgromadzenie 
członków KSM.

Stan techniczny naszych zasobów jest dość dobry. Biorąc pod 
uwagę, że prawie wszystkie budynki w Osiedlu liczą ponad 40 
lat, koszty utrzymania, konserwacji i remontów z roku na rok 
wzrastają.

47 budynków wchodzi w skład 19. nieruchomości jedno i 
wielobudynkowych (15 nieruchomości na terenie osiedla, 3 
poza granicami administracyjnym osiedla tj. najstarszy budy-
nek w zasobach KSM przy ul. Wesołej 29a, budynki przy ul. 
Krakowskiej 5-7 i Piekoszowskiej 50-52 oraz 1 nieruchomość 
w Bielinach). 

Zakres prac koniecznych do wykonania w 2009 r. dostosowano 
do posiadanych środków.

Wymieniono okna lub zwrócono lokatorom nakłady, które 
ponieśli z tytułu wymiany 370 okien, co pozwoliło zrealizować 
wnioski o wymianę, które wpłynęły do administracji do końca 
marca 2000 r. Dodatkowo w mieszkaniach osób w wieku po-
wyżej 80 lat wymieniono 56 szt. okien. Wydatki poniesione z 
tego tytułu to 376 380 zł. 

W celu zabezpieczenia klatek przed stratami ciepła wymie-
niono 6 drzwi wejściowych do klatek (Karłowicza 11 - 3 szt., 
Zagórska 72/I kl., Krakowska 7, oraz 30 szt. okien w budynku 
przy ul. Karłowicza 3 oraz przebudowano wejście do klatki 
wraz z wymianą drzwi wejściowych w budynku Karłowicza 4. 
Wykorzystano wszystkie zaplanowane środki tj. 29 000 zł.

Za kwotę 103 072 zł. wymieniono skorodowaną ślusarkę okien-
ną na okna drewniane wraz z podmurowaniem w budynku przy 
ul. Chopina 7 i wyremontowano 30 płyt balkonowych.

By zapobiec nadmiernym stratom ciepła – w budynku przy ul. 
Chopina 17 ocieplono ekofibrem stropodach oraz docieplono rol-
banem (papa na styropianie) część dachu przy ul. Boh. Warszawy 
17 i dachy na budynkach: Chopina 4,8,12. Wymieniono obróbki 
blacharskie na bud. Karłowicza 7 - razem za 108 769 zł.

Wymalowano 10 klatek schodowych i wymieniono 229 
skrzynek pocztowych w budynkach przy ul. Chopina 11 i 13, 
Karłowicza 6.

Ponadto w ub. roku zakończono wymianę starych skrzynek 
pocztowych (1629 szt.) na nowe, spełniające wymogi prawa 
pocztowego wraz z częściowym remontem parterów i wejść 
do klatek.

Zgodnie z decyzją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży 
Pożarnej, za kwotę 139 471 zł. wykonano przebudowę pionu 
pożarowego w budynku przy ul. Chopina 13. Prace obejmowały 
wymianę istniejących suchych pionów o średnicy 50 mm na 
przewody stalowe o średnicy 80 mm. Piony zostały nawodnio-
ne, na każdej kondygnacji i w piwnicy są zawory hydrantowe. 
Wykonano lokalny układ sterowania zasilający zestaw hydrofo-
rowy (pompowy), umieszczony w zaadaptowanym do tego celu 
pomieszczeniu suszarni, którego zadaniem jest podwyższanie 
ciśnienia wody w instalacji. 

W ramach planowanych robót brukarskich przy budynku 

Karłowicza 5, Zagórska 44 i 46, Boh. Warszawy 13 wykonano 
nowe chodniki z kostki brukowej. 

Wyremontowana niecka fontanny, nowe schody i chodniki 
wokół oraz scena bardzo poprawiły i uatrakcyjniły wygląd 
Miniparku. Koszty poniesione na ten cel to 257 752 zł.

Przy budynku Boh. Warszawy 13 wykonano kolejny etap bu-
dowy kanalizacji deszczowej. Wymieniono dźwig w budynku 
przy ul. Boh. Warszawy 5. Koszt wymiany - 154 500 zł. 

Dziesięciu zatrudnionych konserwatorów za kwotę 521 778 zł 
wykonało na terenie osiedla m.in. następujące prace: naprawa 
chodników i zapadniętych opasek przy budynkach, remont 
podestów i schodów przed wejściami do budynków, naprawa 
tynków na klatkach schodowych oraz malowanie klatek w bud. 
Krakowska 5 i 7, ocieplanie stropów parterów od strony piwnic, 
remont kominów i balkonów, wymiana skorodowanych pionów 
wod.-kan, czyszczenie krat ściekowych, rynien i rur spustowych, 
usługi odpłatne dla mieszkańców Osiedla, bieżące usuwanie 
różnych usterek zgłaszanych przez mieszkańców. 

Konserwatorzy przycinali i formowali krzewy, wycinali suche, 
stwarzające zagrożenie drzewa oraz nasadzali nowe drzewa i 
krzewy. W ub. roku posadzono 672 krzewów i 28 drzewek, a na 
klombach i w gazonach 350 sadzonek kwiatowych.

Własnymi siłami usuwano także skutki dewastacji (naprawa i 
szklenie okien na klatkach schodowych i w piwnicach, naprawa 
lub wymiana uszkodzonych zamków i samozamykaczy, wymia-
na uszkodzonych opraw elektrycznych, przycisków, wyłączni-
ków i żarówek na klatkach schodowych, w piwnicach i przed 
wejściami do budynków, naprawa urządzeń zabawowych, ławek 
i drzwi wejściowych do klatek) razem za 33 840 zł. 

Dzięki ciężkiej i systematycznej pracy gospodyń, a także 
pomocy ich rodzin chodniki na naszym osiedlu były zawsze 
odśnieżone . Również w dni wolne od pracy. Dlatego też za ich 
trud i ciężka pracę tą drogą składam im serdeczne podziękowania 
w imieniu Rady Osiedla i własnym. 

Kierownik Administracji Osiedla
„Zagórska - Południe”

TERESA SzMIdT
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i na „Zagórskiej-Północ”
Osiedle „Zagórska-Północ” jest największym, obejmującym 

najstarszą część zasobów mieszkaniowych KSM. Administracja 
ma w zarządzie 27 nieruchomości mieszkaniowych, 3 lokale 
użytkowe wolnostojące, 4 na potrzeby własne Spółdzielni, 10 
nieruchomości garażowych. W 2009 r. zaplanowano remonty 
za kwotę 1164518 zł, wykonano za 1163122 zł, co stanowi 
99,9% planu. 

Wymieniono bądź zrefundowano 428 szt. okien. Dodatkowo 
wymieniono 25 okien u osób w wieku powyżej 80 lat, co po-
zwoliło zrealizować wnioski złożone do końca stycznia 2001 r. 
Na wymianę stolarki okiennej w mieszkaniach przeznaczono 
kwotę 364902 zł.

W ramach prac ograniczających straty ciepła, w częściach 
wspólnych budynków, wymieniono 80 okien na klatkach scho-
dowych w budynkach : Zagórska 17b, 43, Konarskiego 3, 5, 8, 9, 
10 oraz Zielińskiego 3 za kwotę 48074 zł. Ocieplono ekofibrem 
stropodachy na budynkach: Szczecińska 17 oraz Pomorska 100 
(w sumie 1740 m2). W budynku Spółdzielcza 5 wykonano ocie-
plenie 500 m2 połaci dachu w systemie Rollban (papa termoz-
grzewalna na styropianie). Wymieniono również skorodowane 
obróbki blacharskie na budynku Konarskiego 11. Na roboty 
dekarskie oraz ocieplenie dachów wydano 91561 zł.

Ponieważ wymiana okien na klatkach schodowych oraz ocie-
plenie dachów w znacznym stopniu ograniczają straty ciepła w 
budynkach, prace te będą kontynuowane w 2010 r.

Osiedle z roku na rok staje się piękniejsze. Przybywa odno-
wionych klatek schodowych. Wyremontowano klatki schodowe 
w 2 budynkach przy ul, Źródłowej 21 oraz Konarskiego 9 wraz 
z montażem 129 nowych skrzynek pocztowych. Dodatkowo 
wymieniono 104 skrzynki w budynkach Konarskiego 11, 13 
oraz Źródłowa 19 za kwotę 50048 zł.

Eliminowane są stare pozapadane, nierówne chodniki. W ra-
mach robót brukarskich wykonano wymianę nawierzchni ciągów 
pieszych na kostkę brukową w rejonie budynków Konarskiego 3, 
9, 16, Zagórskiej 45, Włoszka 3. Dobór wykonawców w trybie 
przetargowym pozwolił na obniżenie cen jednostkowych, a to z 
kolei na poszerzenie zakresu rzeczowego remontów. Są to efekty 
zauważalne i oczekiwane przez członków KSM. W ramach 
zaoszczędzonych środków wykonano remont chodników przy 
ul. Kujawskiej 19. W sumie wymieniono 1350 m2 chodników 
za kwotę 219059 zł.

W ramach prac ogólnobudowlanych przeprowadzono remont 
40 balkonów w budynkach Szczecińska 17, Źródłowa 17a, 19, 
Św. St. Kostki 3a, 5a, 7a, 9a, 11a, Pomorska 71/73. Wymieniono 
również 22. drzwi wejściowych do klatek schodowych na drzwi 
stalowe firmy BEM w budynkach Konarskiego 5, 8, 9, 10, 11, 13, 
Zielińskiego 3 i Źródłowa 17a. Drzwi wykonane są z wysokiej 
jakości profili systemowych zamkniętych, które w połączeniu z 
zaawansowaną technologią produkcji pozwalają stworzyć pro-
dukt gwarantujący wieloletnią wytrzymałość i bezproblemową 
eksploatację. Na prace ogólnobudowlane wydano 71321 zł.

Bezpieczeństwo zamieszkania to m.in. stan techniczny insta-
lacji elektrycznej w budynkach. W ramach robót instalacyjnych 
wyremontowano piony elektryczne w 4. klatkach budynku przy 
ulicy Mazurskiej 70. 

W 2009 roku rozpoczęto również przebudowę suchych pionów 
p.poż. na piony nawodnione. Pierwszym budynkiem, w którym 
wykonano nową instalację p.poż. jest budynek Źródłowa 21. 
Prace instalacyjne wymagają bardzo dużych nakładów w 2009 r.
wydano na nie 162 688 zł.

Na remonty główne i bieżące dźwigów osobowych wydano 
128 829 zł. W ramach tych prac wykonano wymianę dźwigu w 
budynku Włoszka 3. W chwili obecnej we wszystkich wieżow-
cach naszego osiedla pracują nowe dźwigi osobowe, które poza 
zapewnieniem bezpieczeństwa dla użytkowników, poprzez roz-
wiązania techniczne ograniczają zużycie energii elektrycznej.

Nie zapominamy również o lokalach użytkowych. W 2009 r. 
wykonano remont elewacji z dociepleniem ścian zewnętrznych 
oraz remont drogi dojazdowej i chodników przy przychodni 
zdrowia na ul. Mazurskiej 61, oraz wykonano nową elewację 
na części użytkowej budynku przy ul. Konarskiego 3 za 359 
900 zł.

Dodatkowe środki funduszu remontowego wydatkowane za 
zgodą Rady Nadzorczej pozwoliły na zakończenie wymiany 
skrzynek pocztowych na osiedlu.. Wymiana 1518 skrzynek w 
35 budynkach wraz z podmalowaniem parterów kosztowała 
68 938 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano drogę p. poż. do 
budynku Włoszka 3. Koszt inwestycji 210 000 zł

W ramach prac konserwacyjnych wykonano prace w celu 
utrzymania instalacji i urządzeń w budynkach i lokalach miesz-
kalnych w dobrym stanie lub uchronienia przed zniszczeniem 
lub przedwczesnym zużyciem. Wychodzimy z założenia, że im 
więcej wydamy na konserwację zasobów, tym mniej na remonty. 
W 2009 roku przyjęto w dzienniku zgłoszeń 6909 zleceń.

Z zaplanowanych zadań zrealizowano m.in. naprawę 29 płyt 
balkonowych, naprawiono kominy na budynku Pomorska 88, 
osiatkowano kominy na budynku Pomorska 71/73 i Pomorska 
100. Pomalowano naświetla klatek schodowych na budynkach 
Spółdzielcza 3, 5, 7, 9 oraz Mazurska 64, 66, 70. Odnowiono 
zniszczone powłoki malarskie w wiatrołapach w 17 klatkach 
schodowych. 

Własną grupą konserwatorów wykonywaliśmy wycinkę i 
prześwietlanie drzew i krzewów oraz trzykrotne cięcie żywo-
płotów. W miejsce wyciętych drzew posadzono m.in. sosnę żółtą 
oraz czarną, jodłę koreańską oraz szczepione klony w różnych 
odmianach. W celu podniesienia estetyki osiedla wysadzono 
2000 szt. kwiatów jednorocznych oraz 80 szt. krzewów różnych 
gatunków. Na konserwację w 2009 r. wydano 550 119 zł. Mając 
do dyspozycji określoną kwotę pieniędzy można by zrobić wię-
cej. Ogranicza nas rosnąca dewastacja. Na usuwanie jej skutków 
tylko w roku ubiegłym wydano 28 027 zł.

Kierownik Administracji Osiedla
„Zagórska - Północ” 

MIROSŁAW MŁYNIK
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Gospodarnie na Sadach...
Osiedle SADY rośnie. W minionym roku zwiększyło swoją 

powierzchnię gruntu o 3165 m2 (działka między budynkami 
Warszawska 47 a Nowowiejska 5, na której jest plac zabaw) 
i teren osiedla wynosi obecnie 165 256 m2. Został też oddany 
do użytkowania nowy budynek mieszkalno-usługowy przy ul. 
Dębowej 1 z 41 mieszkaniami , 3 lokalami użytkowymi i 19 
garażami. 

Środki na remonty uzyskane z wpłat na fundusz remontowy 
pomniejszone zostały o zaległości czynszowe - 582 503 zł. Za-
planowano na remonty 1 007 890 zł. a wykonano prace za kwotę 
854 567 zł. tj. w 84,8%. Środki finansowe w kwocie 153 323 
zł przeniesiono na 2010 r. w celu wykonania kompleksowego 
remontu klatek w budynku przy ul. Nowowiejskiej 24 (wymiana 
instalacji elektrycznej, suchych pionów pożarowych na mokre 
oraz malowanie klatek i przebudowa wiatrołapów). 

Wymieniono lub zrefundowano koszty za stolarkę 335 szt. 
okien na kwotę 290 215 zł co pozwoliło zrealizować wnioski 
złożone do października1998 r. Realizując uchwałę Rady Nad-
zorczej KSM dotyczącą najstarszych mieszkańców osiedla, w 
latach 2006-2009 wykonano dodatkowo wymianę lub zwrot 
stolarki okiennej u właścicieli mieszkań powyżej 80 roku życia 
w ilości 109 sztuk.

W budynkach zamontowanych jest 164 szt. drzwi zewnętrz-
nych wejściowych do klatek i wiatrołapów o zróżnicowanym 
stanie technicznym. W celu poprawy estetyki, funkcjonalności, 
zabezpieczenia przed stratami ciepła sukcesywnie realizowana 
jest wymiana tych drzwi na metalowe z profili BM o dużej 
wytrzymałości i izolacyjności. Wymienia się również stalowe 
ścianki osłonowe parteru na murowane z oknem termoizolacyj-
nym i szybą bezpieczną, licowane płytkami gresowymi. 

W 2009 roku wymieniono 18 szt. drzwi ze ściankami w budyn-
kach: Wiosenna 1,5,10. W ramach robót ogólnobudowlanych 
wykonano również: remont i malowanie 396 loggii w budynkach 
przy ul. Nowowiejskiej 24 i Warszawskiej 47, remont i malo-
wanie 48 balkonów w budynku przy ul. Wiosennej 10, remont 
nasad kominowych na budynku przy ul. Wiosennej 7, remont i 
malowanie 8 klatek w budynku przy ul. Dębowej 2, wymiana 
295 skrzynek na listy.

Całkowity koszt tych robót wyniósł 209 415 złotych.
Z dodatkowych środków uzyskanych z wewnętrznej pożyczki 

remontowej, zakończono wymianę starych skrzynek na listy na 
tzw. euroskrzynki w ilości 910 sztuk z naprawą tynków i podma-
lowaniem ścian parteru - koszt tych prac to 38 980 złotych. 

Żeby zimą zapobiec stratom ciepła a latem ograniczyć nadmier-
ne nagrzewanie mieszkań ostatnich kondygnacji systematycznie 
ocieplane są stropodachy budynków. Dotychczas ocieplono 12 
stropodachów o pow. 11 260m2 a w roku 2009 budynek Wio-
senna 7 o pow. 640m2 - koszt tych prac to 27 150 złotych.

Zgodnie z planem przy budynku Nowowiejska 24 wymieniono 
stare płyty chodnikowe na kostkę brukową o pow. 420m2oraz 
częściowo zreperowano nawierzchnię asfaltową za 54 367 zł. Ze 
względu na przedłużające się procedury uzgodnień projektów 
dróg pożarowych przy budynkach wysokich plan ich wykonania 
uległ przesunięciu. Wykonano nowy odcinek drogi pożarowej 
przy budynku Nowowiejska 24 oraz Warszawskiej 47.

Roboty instalacyjne to przygotowanie dokumentacji projek-
towej remontu i wymiany pionów instalacji elektrycznej na 
klatkach schodowych w budynku przy ul. Nowowiejskiej 24, 

wykonano również zewnętrzne oświetlenie słupowe przy tym 
budynku. Koszt robót instalacyjnych – 34 892 złotych.

Poprawiając bezpieczeństwo użytkowników wyremontowano 
dźwig w budynku Warszawska 47 klatka IV, wymieniono wcią-
garkę w klatce VI budynku Nowowiejska 22. 

Na bieżąco wymienia się klocki hamulcowe, kasety wezwań, 
amortyzatory i rygle drzwi przystankowych oraz inne elementy 
podlegające normalnemu zszyciu jak również dewastacji.

Na remonty główne i bieżące naprawy wydano 166 046 zło-
tych.

Spółdzielnia realizuje wymianę podłóż skażonych związkami 
ksylenu, w mieszkaniach w których Sanepid stwierdzi wystę-
powanie związków toksycznych. Wykonano remont podłoża w 
jednym, a badanie w dwóch na kwotę 4 296 zł.

W 2009 r. zakończono remont i ocieplenie elewacji pawilonu 
handlowo-usługowego przy ul. Pocieszka 17. 

W ramach konserwacji przyjęto 5563 zleceń, które wykonano 
kosztem 430 670 zł. 

W ramach konserwacji: dokonano przeglądu i konserwacji 
instalacji elektroenergetycznej pionów oraz zabezpieczeń na 
17. budynkach, wymieniając wyeksploatowane listwy zacisko-
we, tablice zabezpieczające piony, gniazda bezpiecznikowe. 
przeprowadzono przegląd stolarki okiennej i drzwiowej w 104 
klatkach schodowych wiosną oraz przed sezonem zimowym. 
wykonywano częściową wymianę pionów instalacji kanaliza-
cyjnej i wodociągowej oraz wymianę zaworów głównych na 
pionach wodociągowych.

Na bieżąco wykonywane są niezbędne naprawy jak: dopasowa-
nie stolarki, uzupełnienie szyb i kitowania, wymianie zamków, 
elektrozaczepów, naprawa ławek, wymiana uszczelek przy ba-
teriach, regulację spłuczek z wymianą zaworu pływakowego.

W ramach usług odpłatnych konserwatorzy wykonywali: 
wymianę lub montaż wodomierzy – 205 szt., wymianę baterii 
wannowych i kuchenek , reperację i czyszczenie piecyków 
gazowych, przetykanie odpływów. 

W ramach planowanych robót budowlanych przekładano 
uszkodzone i zapadnięte opaski wokół budynków, wymieniano 
uszkodzone płyty chodnikowe, ścianki działowe w piwnicach, 
pomalowano 4 pralnie i suszarnie, wejścia do klatek scho-
dowych przeprowadzono naprawę i konserwację urządzeń 
zabawowych.

W ramach konserwacji i pielęgnacji zieleni wykonano trzy-
krotne koszenie trawy, dwukrotne cięcie żywopłotu, pielęgnację 
i prześwietlenie drzew. Posadzono kwiaty rabatowe w ilości 
750 sztuk, krzewy żywopłotowe i inne w ilości 785 sztuk oraz 
20 sztuk drzew.

Kierownik Administracji
Osiedla Sady 

MIROSŁAW SMOŁUCH
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...i na Sandomierskim
Osiedle „Sandomierskie” zajmuje powierzchnię 12,6 ha, gdzie 

znajdują się 24 budynki wielorodzinne, w tym 9 wieżowców oraz 
3 pawilony handlowo-usługowe. Połowę powierzchni zajmują 
tereny zielone. W osiedlu jest 1932 mieszkania (w tym 363 
lokale wyodrębnione) o łącznej powierzchni 92005,44 m2. Na 
terenie osiedla działają 82 lokale usługowe i handlowe o łącznej 
powierzchni 8514,87 m2. 

Zasoby spółdzielcze w osiedlu „Sandomierskie” podzielone 
są na nieruchomości: 

* Wielkopolska 7, Śląska 8, 10
* Śląska 34, Śląska 36, 66, 68
* daleka 3
* Romualda 2, 4
* Daleka 19, 21, 23, 25, 27
* Sandomierska 74
* Sandomierska 76, 78
* Sandomierska 156, 158, 160
* Szczecińska 3 
* Sandomierska 154
* Pawilony handlowo-usługowe: Romualda 3, Sandomierska 

107, Sandomierska 112
* Zespół 73 garaży ul. Romualda 14 oraz
* budynek mieszkalny przy ul. Ogrodowej 3 w Bodzentynie
* w administracji zleconej Wspólnoty Mieszkaniowe: Romuald 

9 - Wspólnota „DOM”, Leszczyńska 64, Śląska 18.

Podstawą do sporządzenia planu remontów na rok 2009 były 
przeprowadzone przy udziale członków Rady Osiedla przeglądy 
stanu technicznego budynków oraz wnioski zgłoszone podczas 
ubiegłorocznego Walnego Zgromadzenia i przez mieszkańców 
w administracji. Przy organizacji remontów brano pod uwagę 
potrzebę realizacji decyzji Komendanta Wojewódzkiego Stra-
ży Pożarnej w sprawie dostosowania budynków wysokich do 
warunków ochrony przeciwpożarowej (zawartych w rozporzą-
dzeniu MSWiA z dnia 21.04.2006 r.).

Prace remontowe zostały dostosowane do posiadanych środków 
finansowych. Na wykonanie zadań remontowych zostało zapla-
nowane 1 181360 zł. Wykonano remonty za kwotę 1 003152 zł, 
co stanowi 84,9% realizacji finansowej zadań. 

Dokonano wymiany lub rozliczenia wykonania własnego 
przez Członków KSM 300 szt. okien w mieszkaniach za kwotę 
263669 zł. Ponadto za kwotę 20202 zł wykonano 20 szt. okien 
u najstarszych mieszkańców osiedla, otaczanych szczególną 
troską przez Radę Osiedla.

W robotach ogólnobudowlanych wykonano kolejne odcinki 
obróbek blacharskich w budynku Sandomierska 154 za kwotę 
36824 zł. 

W robotach instalacyjnych - remont instalacji energetycznej 
(wymiana pionów energii elektrycznej) na I i II klatce budynku 
wysokiego Sandomierska 156. 

W roku sprawozdawczym wykonana została instalacja ochrony 
p.poż. tzw.: mokrych pionów przeciwpożarowych w 5. klatkach 
wieżowca Romualda 2. Ze względu na korzystne ceny, w/w ro-
boty instalacyjne zostały zrealizowane za niższą od planowanej, 
kwotę 339910 zł. 

W robotach brukarskich zrealizowano planowane drogi poża-
rowe w rejonie budynków Sandomierka 74-78 i towarzyszące 
tej inwestycji roboty brukarskie m.in. remont nawierzchni placu 
postojowego przy Sandomierskieja 74, oraz placu zabaw dla 

dzieci między budynkami Sandomierska 76 i 78. Podobnie jak 
przy robotach instalacyjnych, udało się to wykonać za kwotę 
niższą od planowanej w wysokości 136615 zł. Zaoszczędzona 
przy realizacji powyższych zadań kwota w wysokości 175000 zł 
została przeniesiona do wykorzystania odpowiednio w 2010 r.

Ze względu na planowany na rok następny remont elewacji 
budynku Sandomierska 112, prace remontowe w lokalach użyt-
kowych wykonano w niewielkim zakresie, m.in. wymieniono 
ślusarkę okienną i drzwiową.

Dla poprawy bezpieczeństwa za kwotę 133845zł wyremonto-
wano dźwig osobowy w budynku Sandomierska 156 I klatka.

Przy konserwacji, w administracji zatrudnionych jest 9 kon-
serwatorów i kierowca: 

* trzech hydraulików, którzy pracują przemiennie na dwie 
zmiany od 700 do 1500 i od 1300 do 2100, oraz pełnią dyżury 
pod telefonem w sobotę lub niedzielę.

* dwóch elektryków, którzy pracują przemiennie na dwie 
zmiany od 700 do 1500 i od 1300 do 2100, oraz pełnią dyżury 
pod telefonem w sobotę lub niedzielę. 

* czterech konserwatorów: stolarz, ślusarz, murarz, robotnik 
budowlany pracuje w godz. Od 700 do 1500.

* kierowca, zatrudniony w godz. od 700 do 1500, pracuje dla 
czterech administracji osiedli, Biura Zarządu oraz klubów. 

* Konserwatorzy przyjęli i zrealizowali 4438 zleceń: 
poza konserwacją części wspólnej instalacji elektrycznych w 
osiedlu, w budynku Romualda 4 wymieniono instalację elek-
tryczną na 5 klatkach schodowych oraz w rozdzielni głównej. 

* wymieniono 160szt. wodomierzy indywidualnych w miesz-
kaniach.

W ramach kosztów eksploatacji wykonano pełny zakres nie-
zbędnych badań i ocen technicznych instalacji elektrycznej, 
gazowej i spalinowej w lokalach.

Należy wyróżnić realizację kilku zadań poprawiających bez-
pieczeństwo i estetykę budynków oraz otoczenia:

 - wymieniono kolejną część urządzeń zabawowych nie speł-
niających norm bezpieczeństwa na nowe z odpowiednimi ate-
stami na placach zabaw dla dzieci w rejonie budynków Daleka 
23-25, Sandomierska 76, Śląska 34-36.

 - wymieniono zniszczone skrzynie na piasek na estetyczne 
plastikowe pojemniki.

Realizując rozpoczęty w roku 2008 cykl wymiany informa-
cyjnych tablic adresowych na budynkach zamontowano 22 
szt. nowych wytłaczanych w blasze, wykonanych techniką 
emalierską.

Kierownik Administracji Osiedla
„Sandomierskie”

ANDRZEJ STEFANIUK
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W celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa 
podatkowego, Minister Finansów w piśmie sygn. DD3/033/
80/0BO/09/51 dokonał urzędowej interpretacji przepisów w 
sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu 
zwrotu przez Spółdzielnię mieszkaniową kosztów za wymianę 
stolarki okiennej w mieszkaniach.

Otóż Ci członkowie spółdzielni i osoby niebędące członkami, 
którzy na własny koszt wymieniają okna, a następnie zgłaszają 
fakt tej wymiany Spółdzielnia zgodnie z wewnętrznymi przepi-
sami (zazwyczaj po kilku latach), ustala wartość, która zostaje 
zwrócona członkowi w formie gotówki lub na poczet opłaty za 
mieszkanie. Wypłata obciąża fundusz remontowy Spółdzielni.

W interpretacji ogólnej z 17 marca 2009 r. Minister Finansów 
stwierdzał, że osoby mające spółdzielcze lokatorskie i własnoś-
ciowe prawo do lokalu mieszkaniowego, jeżeli otrzymują ze 
Spółdzielni zwrot wydatków na wymianę okien, nie stanowi to 
ich przychodu z „innych źródeł”, o których mówi art. 20 ust.1 
ustawy z 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
Nie powstaje więc po stronie tych osób tzw. przysporzenie 
majątkowe tj. korzyść finansowa. Zatem osoby te nie maja 
obowiązku wykazywania owego dochodu w zeznaniu rocznym 
i opodatkowania go wraz z innymi uzyskanymi dochodami w 
danym roku. 

Zgodnie bowiem z art.4 ust 1 i ust 1� oraz ust 3 ustawy z dnia 
15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych osoby 
dysponujące spółdzielczymi prawami do lokalu (lokatorskie 
i własnościowe) są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu 
kosztów związanych z eksploatacją w częściach przypadających 
na ich lokale i utrzymaniu nieruchomości stanowiących mienie 
Spółdzielni przez uiszczenie opłat zgodnie z postanowieniami 
Statutu.

Z kolei w sytuacji otrzymania zwrotu poniesionych nakładów 
na wymianę okien w mieszkaniu przez osoby będące właścicie-
lami lokalu (posiadającymi prawo odrębnej własności lokalu) 
stanowi on przychód z „innych źródeł” który podlega opodatko-
waniu podatkiem dochodowym. Spółdzielnia w tym przypadku 
ma obowiązek do wystawienia informacji PIT - 8c, a podatnicy 
opodatkowania tego przychodu w zeznaniu składanym za rok 
otrzymania refundacji.

Poza obowiązkami pokrywania kosztów eksploatacji własnych 
lokali i utrzymania nieruchomości wynikającymi z powołanej 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (art. 4 ust.2 i 4), do 
lokali o statusie odrębnej własności lokalu, dodatkowo mają 
bowiem zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 
1994 r.o własności lokali. Art. 13 ust.1 tej ustawy stanowi, że 
każdy właściciel lokalu ma obowiązek ponoszenia pełnych 
kosztów związanych z utrzymaniem swojego lokalu, ale rów-
nież ponoszenia części wydatków związanych z utrzymaniem 
nieruchomości wspólnej nieznajdującej pokrycia w przychodach 
tej nieruchomości (art.12 ust.1 tej ustawy).

Zatem wg Ministra Finansów okolicznością decydującą o tym, 
czy zwrot kosztów wymiany stolarki okiennej w mieszkaniu 
stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem do-
chodowym - jest rodzaj tytułu prawnego do zajmowanego lokalu 
tj. czy podatnik posiada spółdzielcze (lokatorskie lub własnoś-
ciowe) prawo do lokalu czy też prawo odrębnej własności. Bez 
znaczenia zaś pozostaje fakt, czy osoba posiadająca określone 
prawo do lokalu jest czy nie jest członkiem Spółdzielni. 

Fakt rozróżnienia dwóch grup użytkowników mieszkań na nie-

zbyt wyraźnych podstawach budzi wątpliwości interpretacyjne 
tym bardziej, że nie można jeszcze mówić o ukształtowanym 
stanowisku sądów administracyjnych w tym zakresie np. Wo-
jewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wydał pozytywny 
wyrok (sygn. akt I SA /Kc 528/09, w którym sąd nie dopatrzył 
się przysporzenia u właściciela lokalu w analogicznym stanie 
faktycznym. 

Zwrot kosztów za wymianę okien w obu przypadkach następu-
je przecież ze środków wpłacanych na fundusz remontowy, który 
w całości finansowany jest ze składek członków Spółdzielni. 
Zatem absurdalne wydaje się twierdzenie, że składki na fundusz 
remontowy, są przychodem członków po ich wypłacie.

W związku z zaistniałą sytuacją Minister Finansów będzie 
musiał albo uzupełnić swoją interpretację o sytuację podatników 
posiadających odrębną własność do mieszkania, albo wydać 
nową interpretację.

Póki co interpretacja Ministra jest wiążąca dla urzędów skar-
bowych i podatników.

MACIEJ SOLARZ

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 15 lipca 2009 r. 
(sygn. akt K 64/07) nie zakwestionował uprawnień spółdzielni 
mieszkaniowych do odbywania walnego zgromadzenia wszyst-
kich członków jako najwyższego organu Spółdzielni nawet, 
jeżeli odbywa się ono w częściach, gdy spółdzielnia liczy więcej 
niż 500 członków i umorzył postępowanie. Większość sędziów 
TK zatem uznała, że zaskarżony przepis art. 83 ust. 1 ustawy o 
spółdzielniach mieszkaniowych, który likwiduje istniejące w 
spółdzielniach zebrania przedstawicieli członków oraz zebrania 
grup członkowskich, nie jest sprzeczny z istotą spółdzielczej 
samorządności i demokracji. Pogląd ten budzi jednak kontro-
wersje. Nie udało się więc posłom wnioskodawcom skargi do 
TK, zakwestionować w zasadzie zdania pierwszego przepisu art. 
83 ust1 noweli. ustawy z 14.06.2007 r. wprowadzającego zakaz 
zastępowania walnego zgromadzenia członków zebraniami ich 
przedstawicieli. Oznacza to, że forma demokracji pośredniej, 
funkcjonująca z powodzeniem w większych spółdzielniach 
mieszkaniowych przez wiele lat, odchodzi na dobre w zapo-
mnienie. Ten model demokracji wewnątrzspółdzielczej, zaak-

Za wymienione okna
Kto zapłaci podatek, a kto nie

Nie ma powrotu do 
zebrań przedstawicieli

Nowy budynek przy ul. Dębowej
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ceptowany w doktrynie i orzecznictwie sądowym, ustawodawca 
przekreśla w trybie wprowadzania poprawki, wcześniej nie 
przewidzianej w żadnym z projektów wniesionych do Sejmu. 

W ten oto sposób lata doświadczeń i ustalonej praktyki zostały 
zupełnie zlekceważone, a TK bez wyraźnego uzasadnienia umo-
rzył postępowanie z uwagi na brak odpowiedniego uzasadnienia 
przez wnioskodawców dla zbadania zgodności art. 83 ust 1 
ustawy z konstytucją, nie rozpatrując sprawy merytoryczne. 

W końcu 2008 r. działało w Polsce około 5000 spółdzielni 
mieszkaniowych, z których 3,8 tys. posiadało dorobek mate-
rialny w postaci budynków mieszkalnych z tego: 

- 2010 spółdzielni małych (do 500 mieszkań) władało 280 tys. 
mieszkań (8%),

- 480 spółdzielni średnich (501-2000 mieszkań) władało 520 
tys. mieszkań (15%) ,

- 510 spółdzielni dużych (więcej niż 2000 mieszkań) władało 
2,7 miliona mieszkań (77%).

Nowy przepis art.83 ust.1 ustawy obejmuje więc ok. 1000 
spółdzielni mieszkaniowych, ale reprezentujących ponad 90% 
całego potencjału organizacyjno-gospodarczego spółdzielczo-
ści mieszkaniowej w Polsce. Każdy spółdzielca ma więc teraz 
prawo do osobistego bezpośredniego brania udziału w obradach 
walnego zgromadzenia i głosowania nad projektami uchwał we 
wszystkich sprawach dotyczących działalności spółdzielni, o 
których decyduje walne zgromadzenie. 

Stanowisko sędziów TK w tej kwestii nie jest jednak zgodne 
z opinią prokuratora Andrzeja Stankowskiego, reprezentanta 
prokuratora generalnego w Trybunale, który wskazał podczas 
rozprawy, że na skutek przepisu zezwalającego podzielenie 
walnego zgromadzenia na części, członkowie Spółdzielni nie 
mogą w równym stopniu uczestniczyć w jednym spotkaniu i we 
wspólnej dyskusji sięgać do argumentów będących podstawą 
uchwał zapadających w toku obrad walnego zgromadzenia. Tym 
samym nie posiadają informacji, jakie poczyniono ustalenia 
podczas obrad pozostałych części walnego zgromadzenia. Ła-
mie to zasadę równego traktowania poszczególnych członków  
spółdzielni mieszkaniowej i przepis art. 83 ust.1 powinien być 
uznany za niezgodny z Konstytucją.

Rozstrzygnięcie Trybunału w tym zakresie nie jest także zgod-
ne z opiniami ekspertów prawa spółdzielczego. Również dwóch 
sędziów TK zgłosiło w tych kwestiach zdania odrębne, nie zga-
dzając się z poglądem Trybunału, przyjętym w tym wyroku do 
umorzenia postępowania i uzasadnili, iż TK powinien rozpatrzyć 
merytorycznie zarzut niekonstytucyjności tego przepisu.

Trybunał Konstytucyjny nie dopatrzył się niekonstytucyjności 
także w przepisach art. 82 ust. 3 i 4 noweli ustawy z 14.06.2007 r., 
które wprowadzają ograniczenie do maksymalnie dwóch ko-
lejnych 3-letnich kadencji członkostwa w radzie nadzorczej 
spółdzielni mieszkaniowej. Uznał, jednak, że kadencyjność liczy 
się od dnia wejścia w życie ustawy wprowadzającej te przepi-
sy, to znaczy od 31 lipca 2007 r., a nie wg stażu członka rady 
nadzorczej jak stanowi, niezgodny z Konstytucją art. 10 ust.1 
ustawy z 14 czerwca 2007 r. wprowadzający wobec niektórych 
członków sprawujących funkcję w radzie dłużej niż kolejną 
drugą kadencję, wygaśnięcie mandatu z mocy prawa. 

Zdaniem Trybunału czas trwania kadencji, uprzednio określany 
przez odpowiednie regulacje normatywne, gwarantuje stabiliza-
cję składu personalnego rady nadzorczej w ramach kadencji. Z 
istoty kadencyjności wynika, że jej długość nie może być mody-
fikowana w odniesieniu do urzędującego składu rady nadzorczej. 
Jest to jednak rozstrzygnięcie spóźnione o dwa lata.

MACIEJ SOLARZ

Konkurs

Pam ię ta j c i e 
o  og rodach

Zasady konkursu określa regulamin, którego treść jest do-
stępna na stronie internetowej www.ksm.pl i w administracjach 
osiedli. Podstawą zgłoszenia jest doręczenie wypełnionej karty 
- zgłoszenia w terminie do 15 czerwca 2010 r. do Administracji 
Osiedla. 

Druk zgłoszenia można pobrać w Administracji Osiedla, ze 
strony internetowej www.ksm.pl, kupon zgłoszenia zamiesz-
czamy na str. 28 „My z KSM”. Konkurs trwa od 15 czerwca do 
30 września 2010 r. i obejmuje 3 etapy. Każdy z nich kończy się 
komisyjnym przeglądem zgłoszonych do konkursu balkonów i 
ogródków, który jest dokumentowany fotograficznie.

Etap I        -        30 czerwca  do 10 lipca 2010r  
Etap II       -         30 lipca  - 10 sierpnia  2010r
Etap III      -         01  - 15 września 2010r
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  do 30  września 2010r. 
ZASADY PROMOWANIA
1. Ocenie podlegać będzie urządzenie i ukwiecenie balkonów 

w mieszkaniach znajdujących się w zasobach KSM, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem estetyki wykonania i rozwieszenia 
skrzynek kwiatowych, donic (kolorystyka i aranżacja) oraz stanu 
i dekoracyjności ukwiecenia (ilość, rodzaj i dobór gatunków 
kompozycji kwiatowych piennych i kaskadowych).

Mile widziane będą również drobne elementy dekoratorskie 
jak np. drabinki, mini pergole, wiszące doniczki  itp. 

2. Przy ocenie ogródków przydomowych uwzględniane będą: 
aranżacja i zagospodarowanie otoczenia (rozmieszczenie i 
układ rabat kwiatowych, różnorodność nasadzeń kwitnących w 
różnych okresach roku, wkomponowanie ich w otoczenie) stan 
i dekoracyjność ukwiecenia, estetyka i utrzymanie ogródków 
pod względem porządkowym.

3. Technika i sposób upiększania balkonów oraz ogródków 
przydomowych dowolna.

4. Ilość i dobór gatunków roślin dowolny. 
KOMISJA KONKURSOWA
Zarząd Spółdzielni powołuje 4 komisje konkursowe, odrębnie 

dla Osiedla „Zagórska - Północ”, „Zagórska Południe”, „Sady” 
i „ Sandomierskie”. W skład komisji wchodzi 2 członków 
właściwej Rady Osiedla, Kierownik Administracji i  pracownik  
nadzorujący utrzymanie czystości na Osiedlu. Każda komisja 
dokonuje przeglądu balkonów oraz ogródków przydomowych 
zgłoszonych do konkursu na terenie swojego Osiedla. 

NAGRODY 
Ustala się nagrody rzeczowe za zajęcie 3 miejsca w każdym z 

osiedli. I miejsce - 200 zł, II miejsce - 100 zł, III miejsce - 50 zł. 
Regulamin przewiduje również wyróżnienia w postaci nagród 
książkowych oraz pamiątkowe dyplomy. 

Gorąco zachęcamy wszystkich do udziału w konkursie i cze-
kamy na zgłoszenia.

BARBARA PAWEŁEK
Kupon – zgłoszenie zamieszczamy na stronie 28

dokończenie ze strony 1
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Współcześnie w polskich miastach obserwowany jest wzrost 
liczby przestępstw we wszystkich kategoriach. W odczuciu 
znacznej ilości mieszkańców miast najbardziej niepokojące, są 
częste i uciążliwe zjawiska, które z uwagi na tzw. niską szkod-
liwość społeczną nie są umieszczane w policyjnych statysty-
kach tzn. akty wandalizmu, spożywanie alkoholu w miejscach 
publicznych i hałaśliwe zachowanie pod wpływem alkoholu, 
używanie wulgaryzmów i gróźb. Tolerowanie „czynów o niskiej 
szkodliwości społecznej” powoduje, ze mieszkańcy czują się 
zastraszeni i niepewni, natomiast przestępcy czują się bezkarnie 
i pozwalają sobie na coraz więcej. 

Jak pokazują doświadczenia innych państw, skuteczne systemy 
monitorowania wizyjnego są jednym z najlepszych narzędzi 
budowania bezpieczeństwa i przeciwdziałania szerokiemu 
wachlarzowi zagrożeń od najcięższych przestępstw, po chu-
ligańskie wybryki, reakcję na nagłe zasłabnięcia, widoczne 
ataki dolegliwości, problemy z poruszaniem się osób starszych 
i niepełnosprawnych, służby miejskie powinny współdziałać ze 
sobą i sprawnie przekazywać istotne informacje.

W dniu 22.11.2007 roku Rada Miejska w Kielcach uchwaliła 
„Strategię informatyzacji miasta Kielce - kierunki rozwoju na 
lata 2007 - 2020”.

Jednym z zadań priorytetowych jest rozwój infrastruktury 
teleinformatycznej w Kielcach - budowa światłowodowej sieci 
metropolitalnej jako podstawy do realizacji pozostałych celów, 
wśród których należy wymienić:

- wdrożenie pełnego zintegrowanego systemu zarządzania w 
Urzędzie Miasta i jednostkach podległych,

- budowę Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta 
Kielce,

- budowę platformy dla potrzeb zarządzania kryzysowego i 
bezpieczeństwa miasta,

- wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów - Platforma 
Usług Publicznych,

- uruchomienie publicznych punktów dostępu dla obywateli.
W ramach budowy platformy dla potrzeb zarządzania kry-

zysowego i bezpieczeństwa miasta przewidywane działanie 
obejmować będą:

- prewencja i wczesne wykrywanie potencjalnych zagrożeń,
- wspomaganie planowania w zarządzaniu kryzysowym,
- monitoring wizyjny,
- monitoring skażeń,
- monitoring powodziowy,
- monitoring pożarowy,
- wspomaganie działań o charakterze czasowym (zarządzanie 

siłami i środkami, obrazowanie sytuacji na mapach cyfrowych, 
koordynacja działań poszczególnych służb, wymiana informacji 
pomiędzy jednostkami i służbami).

Ma powstać Centrum Monitorowania Wizyjnego Miasta oraz 
Lokalne Centra Monitorowania w placówkach podległych Urzę-
dowi Miasta. Jednocześnie Centrum Monitorowania Wizyjnego 
Miasta zostanie przygotowane do podłączenia Lokalnych Sy-
stemów Monitorowania Wizyjnego, które mogą powstawać w 
ramach lokalnych inicjatyw (np. społeczności spółdzielczej).

Poziom bezpieczeństwa na terenach należących do naszej 
Spółdzielni nie jest zadawalający. Do najczęściej występujących 
zdarzeń niebezpiecznych należy zaliczyć akty wandalizmu na 
mieniu spółdzielczym i prywatnym oraz kradzieże. 

Zarząd KSM widzi potrzebę poprawy stanu bezpieczeństwa 
i podejmuje działania w celu jego poprawy. Jednym z kie-

runków jest monitorowanie wizyjne terenów zewnętrznych z 
możliwością interwencji w sytuacjach niebezpiecznych. Aby w 
przyszłości stworzyć możliwość włączenia się do Miejskiego 
systemu Monitorowania Wizyjnego należy wybudować Lokalne 
Centrum Monitorowania Wizyjnego, lokalne instalacje telewizji 
przemysłowej w obszarach największego zagrożenia i wykonać 
ich połączenie wraz z połączeniem z Centrum Monitorowania 
Wizyjnego Miasta.

W 2010 roku zaprezentowana zostanie Radzie Nadzorczej 
Spółdzielni koncepcja rzeczowo - finansowa systemu monito-
rowania terenów zewnętrznych, która jeżeli zostanie przyjęta 
pozwoli na rozłożoną na kilka lat budowę systemu monitoro-
wania.

Oprócz działań formalnych związanych z przyszłościowym 
rozwiązaniem Zarząd Spółdzielni podejmuje również inicjaty-
wy na wykonanie lokalnych instalacji telewizji przemysłowej, 
które w przyszłości będą mogły być wykorzystane jako element 
systemu monitorowania.

Pierwszym krokiem był montaż kamer w kasie Spółdzielni, 
gdzie miały miejsce kradzieże przy wpłacie czynszu. Od czasu 
zainstalowania kamer kradzieże ustały.

Następnym krokiem był montaż kamery na ścianie szczyto-
wej budynku Spółdzielcza 5. Do czasu rozbiórki tarasu było 
to miejsce spożywania alkoholu, a osoby przebywające tam 
zachowywały się głośno i agresywnie. W czasie trwania robót 
remontowych dochodziło tam do zniszczeń efektów pracy 
ekipy remontowej. Po zainstalowaniu kamery można było do-
kończyć spokojnie prace remontowe, a wykonany skwer obok 
budynku stał się zdecydowanie bezpieczniejszy dla osób tam 
przebywających.

Kolejnym krokiem było zainstalowanie kamer w pasażu przy 
ul. Pocieszka 17, gdzie były włamania do sklepów, często poja-
wiały się agresywnie zachowywujące się osoby pod wpływem 
alkoholu, deptak zatarasowany był parkującymi samochodami 
oraz kwitł handel uliczny. Po zainstalowaniu kamer sytuacja 
poprawiła się analogicznie jak we wcześniej opisanych obiek-
tach.

W 2010 roku planowany jest montaż instalacji telewizji prze-
mysłowej w budynkach Sandomierska 112 i Wojewódzka 2. 

Zarząd Spółdzielni zdaje sobie sprawę, ze monitoring wizyjny 
nie jest w stanie wyeliminować zdarzeń niebezpiecznych w 
stu procentach, jednak jak wskazują doświadczenia innych, 
bogatszych krajów powoduje ich zmniejszenie w obserwowa-
nym rejonie, a w przypadku ich zaistnienia nagrania z systemu 
monitorowania mogą stanowić dowód w postępowaniu prowa-
dzonym przez organy ścigania. 

ALBERT BANACZKOWSKI

Kamery na wandali

Kamery w pasażu przy ul. Pocieszka 
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Hydrofornia w węźle cieplnym

Zgodnie z przepisami prawa § 15 ust. 3 Rozporządzenia Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80 poz. 563) na 
wszystkich kondygnacjach budynków mieszkalnych wysokich 
i wysokościowych powinny być zastosowane zawory hydran-
towe , umieszczone na nawodnionych pionach, umożliwiające 
podłączenie węży strażackich i pobór wody o ciśnieniu min. 2 
bar oraz przepływie min. 2,5 dm3/s, celem prowadzenia przez 
PSP akcji gaśniczej, w przypadku pożaru budynku.

Przepis ten nakłada również na Spółdzielnię konieczność 
zabezpieczenia zapasu wody zgromadzonego w zbiorniku o 
pojemności nie mniejszej niż 50 m3. 

Obowiązek stosowania zaworów hydrantowych na nawod-
nionych pionach dotyczy wszystkich obiektów, zarówno ist-
niejących w dniu wejścia w życie w/w rozporządzenia, czyli 
przekazanych do użytkowania przed 25 lipca 2003 r., jak i 
nowoprojektowanych. 

Dla budynków istniejących obowiązek ten jest samoistny, 
powszechnie obowiązujący, niezwiązany z faktem prowadzenia 
w budynku jakichkolwiek prac remontowych, jego przebudową, 
bądź zmianą sposobu użytkowania.

Problem wymiany pionów pożarowych w budynkach wysokich 
Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej dotyczy 29 obiektów. 
Łączna liczba pionów przeciwpożarowych z hydrantami w tych 
budynkach wynosi 70 szt.

Po przeprowadzonej kontroli stanu zabezpieczenia przeciw-
pożarowego budynków, Komendant Miejski PSP w Kielcach 
nałożył decyzją nr MZ-5882/12-15/06 z dnia 23.06.2006 r. obo-
wiązek wykonania zaworów hydrantowych na nawodnionych 
pionach pożarowych oraz zapewnienia wymaganego przepisami 

zapasu wody dla celów przeciwpożarowych z terminem wykona-
nia dla wszystkich kontrolowanych budynków 31.12.2010 r.

Realizacja zadania została podjęta przez KSM, a pierwszą 
czynnością było opracowanie ekspertyz dla wszystkich bu-
dynków pod kątem zastosowania rozwiązań zamiennych, speł-
niających wymagania określone w wymienionym na wstępie 
rozporządzeniu.

Ekspertyzy zakładały dwustronne zasilanie zespołów pom-
powych od czego Spółdzielnia odwołała się, a ostatecznie w 

wydanym postanowieniu Komendant Miejski PSP odstąpił od 
tego warunku. Podejmowane próby oddalenia w całości decyzji 
KM PSP nie znalazły aprobaty w sądzie. Sąd oddalił zażalenie 
KSM, utrzymując w mocy decyzję KM PSP w Kielcach.

W 2008 r. w wyniku przetargu, zlecono opracowanie projektu 
budowlanego wykonawczego wymiany suchych pionów na 
nawodnione dla 5 budynków. W 2009 r. zrealizowano roboty 
w 3 budynkach. Stanowi to 10% całego zadania, uwzględniając 
łączną liczbę pionów w tych budynkach, która wynosi 7 szt. 

Na modernizację pionów przeciwpożarowych KSM wydat-
kowała do tej pory (na koniec 2009 r.) ponad 500 tys zł. Średni 
koszt dla jednego pionu to ponad 70 tys zł. Przyjmując podobną 
wielkość wydatków w następnych latach, realizacja we wszyst-
kich budynkach potrwa co najmniej 10 lat. 

Bez pomocy państwa w formie dotacji nie ma możliwości 
realizacji zadania w krótszym czasie. Powyższe uwarunko-
wania zmuszają Spółdzielnię do wystąpienia z wnioskiem o 
przedłużenie realizacji robót nałożonych decyzją KM PSP wg 
wieloletniego harmonogramu z terminami ustalonymi dla po-
szczególnych obiektów na lata 2010 – 2021.

Do wykonania pozostało: przygotowanie dokumentacji wy-
konawczej dla 24 budynków oraz wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją w 26 budynkach.

W 2010 r. zaplanowano realizację pionów przeciwpożarowych 
w 2 budynkach.

Po wykonaniu instalacji przeciwpożarowej w obiekcie, przeka-
zywana jest informacja do Komendy Miejskiej PSP o wyposaże-
niu obiektu w w/w instalację.

Instalacje przekazane do eksploatacji wymagają corocznych 
przeglądów, z wykonaniem niezbędnych pomiarów ciśnień i 
wydajności instalacji oraz kontroli pozostałych urządzeń to-
warzyszących.

GRZEGORZ KLIMEK

Bezpieczeństwo pożarowe 
w wieżowcach
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HARMONOGRAM ODCZYTU PODZIELNIKÓW
   

11 maj 2010 14 maj 2010 20 maj 2010 

Bohaterów Warszawy 3 Św. Stanisława Kostki 13 Zagórska 68 
Daleka 3 Św. Stanisława Kostki 15 Zielińskiego 4 
Dębowa 2 (1-50) Św. Stanisława Kostki 9 21 maj 2010 

Jesionowa 11 (1-50) Wielkopolska 7 Mazurska 70 
Karłowicza 1 15 maj 2010 Mazurska 77 
Krakowska 5 Spółdzielcza 7 Wiosenna 10 
Krakowska 7 Spółdzielcza 9 Wiosenna 2 
Mazurska 1 Wielkopolska 7 Wiosenna 7 
Mazurska 18/20 17 maj 2010 Zagórska 56 
Nowowiejska 15 (1 - 97) Bohaterów Warszawy 11 Zagórska 64 
Piekoszowska 50 Bohaterów Warszawy 13 Zagórska 70 
Piekoszowska 52 Nowowiejska 22 (1 - 97) Zagórska 72 
Śląska 8 Nowowiejska 22 (98 - 196) 22 maj 2010 

Włoszka 3 Pomorska 100 (1 - 55) Mazurska 68 
Wspólnota Śląska 18 Pomorska 100 (56-100) Mazurska 70 

12 maj 2010 Romualda 2 24 maj 2010 

Bohaterów Warszawy 5 Sandomierska 158 Chopina 11 (1 - 50) 
Daleka 21 Szymanowskiego 3 Chopina 7 
Daleka 23 Św. Stanisława Kostki 3A Mazurska 64 
Dębowa 2 (51-100) Św. Stanisława Kostki 5A Św. Stanisława Kostki 15A 
Jarzębinowa 4 18 maj 2010 Zagórska 64 
Jarzębinowa 6 Bohaterów Warszawy 15 25 maj 2010 

Jesionowa 11 (51-100) Nowowiejska 24 (1 - 97) Chopina 11 (51 - 100) 
Karłowicza 3 Nowowiejska 24 (98 - 196) Chopina 13 
Konarskiego 16 Romualda 2 Mazurska 66 
Leszczyńska 66 Sandomierska 74 Romualda 4 
Leszczyńska 68 Spółdzielcza 4 Sandomierska 78 
Nowowiejska 15 (98 - 196) Spółdzielcza 6 Św. Stanisława Kostki 5 
Zagórska 19 Spółdzielcza 8 26 maj 2010 

Zielińskiego 3 Szymanowskiego 3 Chopina 15 
13 maj 2010 19 maj 2010 Pomorska 71/73 (1 - 50) 

Bohaterów Warszawy 11 Bohaterów Warszawy 17 Pomorska 71/73 (51-100) 
Bohaterów Warszawy 7 (1-50) Romualda 2 Romualda 4 
Bohaterów Warszawy 7 (51-100) Sandomierska 76 Sandomierska 156 
Daleka 25 Szczecińska 17 Św. Stanisława Kostki 7 
Daleka 27 Św. Stanisława Kostki 11A 27 maj 2010 

Karłowicza 2 Św. Stanisława Kostki 13A Chopina 17 
Karłowicza 4 Św. Stanisława Kostki 7A 2 czerwiec 2010 

Konarskiego 10 Św. Stanisława Kostki 9A Ogrodowa 3 
Konarskiego 7 Warszawska 47 (1 - 97) Starowiejska 23,25 
Konarskiego 8 Warszawska 47 (98 -196)  
Nowowiejska 5 (1 - 97) Zagórska 44  
Nowowiejska 5 (98 -196) Zagórska 46  
Sandomierska 160 20 maj 2010  

14 maj 2010 Pocieszka 5  
Karłowicza 15 Romualda 4  
Konarskiego 11 Spółdzielcza 5  
Konarskiego 13 Wiosenna 1  
Konarskiego 9 Wiosenna 3  
Szczecińska 3 Wiosenna 5  
Śląska 34 Zagórska 46  
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Daleka 27 Św. Stanisława Kostki 11A 27 maj 2010 

Karłowicza 2 Św. Stanisława Kostki 13A Chopina 17 
Karłowicza 4 Św. Stanisława Kostki 7A 2 czerwiec 2010 

Konarskiego 10 Św. Stanisława Kostki 9A Ogrodowa 3 
Konarskiego 7 Warszawska 47 (1 - 97) Starowiejska 23,25 
Konarskiego 8 Warszawska 47 (98 -196)  
Nowowiejska 5 (1 - 97) Zagórska 44  
Nowowiejska 5 (98 -196) Zagórska 46  
Sandomierska 160 20 maj 2010  

14 maj 2010 Pocieszka 5  
Karłowicza 15 Romualda 4  
Konarskiego 11 Spółdzielcza 5  
Konarskiego 13 Wiosenna 1  
Konarskiego 9 Wiosenna 3  
Szczecińska 3 Wiosenna 5  
Śląska 34 Zagórska 46  

Harmonogram odczytu podzielników

Harmonogram odczytów podzielników kosztów ogrzewania  

w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rok 2010 
`-serwis rozliczeniowy "Eco-Therm"     

      

Adres budynku-
lokalizacja

Nr klatki 
schodowej 

Data
pierwszego 

odczytu

Godziny
odczytu- dla 
pierwszego 

terminu

Data
drugiego
odczytu

Godziny
odczytu II 

termin

ŹRÓDŁOWA 17 1 2010-06-02 15:00 - 20:00 2010-06-25 16.00-20.00 

ŹRÓDŁOWA 17 2 2010-06-02 15:00 - 20:00 2010-06-25 16.00-20.00 

ŹRÓDŁOWA 17 3 2010-06-02 15:00 - 20:00 2010-06-25 16.00-20.00 

ŹRÓDŁOWA 19 1 2010-06-02 15:00 - 20:00 2010-06-25 16.00-20.00 

ŹRÓDŁOWA 19 2 2010-06-02 15:00 - 20:00 2010-06-25 16.00-20.00 

ŹRÓDŁOWA 19 3 2010-06-02 15:00 - 16:00 2010-06-25 16.00-20.00 

ŹRÓDŁOWA 21 1 2010-06-02 16:00 - 20:00 2010-06-25 16.00-20.00 

ZAGÓRSKA 17 1 2010-06-02 15:30 - 17:30 2010-06-25 16.00-20.00 

ZAGÓRSKA 17 2 2010-06-02 15:30 - 17:30 2010-06-25 16.00-20.00 

ZAGÓRSKA 17 3 2010-06-02 15:30 - 17:30 2010-06-25 16.00-20.00 

ZAGÓRSKA 43 1 2010-06-07 15:30 - 19:30 2010-06-25 16.00-20.00 

ZAGÓRSKA 43 2 2010-06-07 15:30 - 19:30 2010-06-25 16.00-20.00 

ZAGÓRSKA 43 3 2010-06-07 15:30 - 19:30 2010-06-25 16.00-20.00 

ZAGÓRSKA 45 1 2010-06-07 15:30 – 19:30 2010-06-25 16.00-20.00 

ZAGÓRSKA 45 2 2010-06-08 15:30 – 19:30 2010-06-25 16.00-20.00 

ZAGÓRSKA 51 1 2010-06-08 15:30 – 19:30 2010-06-25 16.00-20.00 

ZAGÓRSKA 51 2 2010-06-08 15:30 – 19:30 2010-06-25 16.00-20.00 

ZAGÓRSKA 51 3 2010-06-08 15:30 – 19:30 2010-06-25 16.00-20.00 

ZAGÓRSKA 57 1 2010-06-07 14:00 - 20:00 2010-06-25 16.00-20.00 

ZAGÓRSKA 57 2 2010-06-07 14:00 - 20:00 2010-06-25 16.00-20.00 

KONARSKIEGO 3 1 2010-06-08 15:00 – 20:00 2010-06-25 16.00-20.00 

KONARSKIEGO 3 2 2010-06-08 15:00 – 20:00 2010-06-25 16.00-20.00 

KONARSKIEGO 3 3 2010-06-08 15:00 – 20:00 2010-06-25 16.00-20.00 

KONARSKIEGO 5 1 2010-06-08 15:00 – 20:00 2010-06-25 16.00-20.00 

KONARSKIEGO 5 2 2010-06-08 15:00 – 20:00 2010-06-25 16.00-20.00 

KONARSKIEGO 5 3 2010-06-08 15:00 – 20:00 2010-06-25 16.00-20.00 

KUJAWSKA 19 1 2010-06-02 16:30 - 20:00 2010-06-25 16.00-20.00 

KUJAWSKA 19 2 2010-06-02 16:30 - 20:00 2010-06-25 16.00-20.00 

KUJAWSKA 19 3 2010-06-02 16:30 - 20:00 2010-06-25 16.00-20.00 

KUJAWSKA 19 4 2010-06-02 16:30 - 20:00 2010-06-25 16.00-20.00 

KUJAWSKA 19 5 2010-06-02 16:30 - 20:00 2010-06-25 16.00-20.00 

KUJAWSKA 19 6 2010-06-02 16:30 - 20:00 2010-06-25 16.00-20.00 

POMORSKA 88 1 2010-06-08 15:30 - 19:30 2010-06-25 16.00-20.00 

POMORSKA 88 2 2010-06-08 15:30 - 19:30 2010-06-25 16.00-20.00 

POMORSKA 88 3 2010-06-08 15:30 - 19:30 2010-06-25 16.00-20.00 

POMORSKA 88 4 2010-06-08 15:30 - 19:30 2010-06-25 16.00-20.00 

POMORSKA 88 5 2010-06-08 15:30 - 19:30 2010-06-25 16.00-20.00 

POMORSKA 88 6 2010-06-08 15:30 - 19:30 2010-06-25 16.00-20.00 

POMORSKA 88 7 2010-06-08 15:30 - 19:30 2010-06-25 16.00-20.00 

SPÓŁDZIELCZA 3 1 2010-06-08 16:00 - 20:00 2010-06-25 16:00-20:00 

HARMONOGRAM ODCZYTU PODZIELNIKÓW
   

11 maj 2010 14 maj 2010 20 maj 2010 

Bohaterów Warszawy 3 Św. Stanisława Kostki 13 Zagórska 68 
Daleka 3 Św. Stanisława Kostki 15 Zielińskiego 4 
Dębowa 2 (1-50) Św. Stanisława Kostki 9 21 maj 2010 

Jesionowa 11 (1-50) Wielkopolska 7 Mazurska 70 
Karłowicza 1 15 maj 2010 Mazurska 77 
Krakowska 5 Spółdzielcza 7 Wiosenna 10 
Krakowska 7 Spółdzielcza 9 Wiosenna 2 
Mazurska 1 Wielkopolska 7 Wiosenna 7 
Mazurska 18/20 17 maj 2010 Zagórska 56 
Nowowiejska 15 (1 - 97) Bohaterów Warszawy 11 Zagórska 64 
Piekoszowska 50 Bohaterów Warszawy 13 Zagórska 70 
Piekoszowska 52 Nowowiejska 22 (1 - 97) Zagórska 72 
Śląska 8 Nowowiejska 22 (98 - 196) 22 maj 2010 

Włoszka 3 Pomorska 100 (1 - 55) Mazurska 68 
Wspólnota Śląska 18 Pomorska 100 (56-100) Mazurska 70 

12 maj 2010 Romualda 2 24 maj 2010 

Bohaterów Warszawy 5 Sandomierska 158 Chopina 11 (1 - 50) 
Daleka 21 Szymanowskiego 3 Chopina 7 
Daleka 23 Św. Stanisława Kostki 3A Mazurska 64 
Dębowa 2 (51-100) Św. Stanisława Kostki 5A Św. Stanisława Kostki 15A 
Jarzębinowa 4 18 maj 2010 Zagórska 64 
Jarzębinowa 6 Bohaterów Warszawy 15 25 maj 2010 

Jesionowa 11 (51-100) Nowowiejska 24 (1 - 97) Chopina 11 (51 - 100) 
Karłowicza 3 Nowowiejska 24 (98 - 196) Chopina 13 
Konarskiego 16 Romualda 2 Mazurska 66 
Leszczyńska 66 Sandomierska 74 Romualda 4 
Leszczyńska 68 Spółdzielcza 4 Sandomierska 78 
Nowowiejska 15 (98 - 196) Spółdzielcza 6 Św. Stanisława Kostki 5 
Zagórska 19 Spółdzielcza 8 26 maj 2010 

Zielińskiego 3 Szymanowskiego 3 Chopina 15 
13 maj 2010 19 maj 2010 Pomorska 71/73 (1 - 50) 

Bohaterów Warszawy 11 Bohaterów Warszawy 17 Pomorska 71/73 (51-100) 
Bohaterów Warszawy 7 (1-50) Romualda 2 Romualda 4 
Bohaterów Warszawy 7 (51-100) Sandomierska 76 Sandomierska 156 
Daleka 25 Szczecińska 17 Św. Stanisława Kostki 7 
Daleka 27 Św. Stanisława Kostki 11A 27 maj 2010 

Karłowicza 2 Św. Stanisława Kostki 13A Chopina 17 
Karłowicza 4 Św. Stanisława Kostki 7A 2 czerwiec 2010 

Konarskiego 10 Św. Stanisława Kostki 9A Ogrodowa 3 
Konarskiego 7 Warszawska 47 (1 - 97) Starowiejska 23,25 
Konarskiego 8 Warszawska 47 (98 -196)  
Nowowiejska 5 (1 - 97) Zagórska 44  
Nowowiejska 5 (98 -196) Zagórska 46  
Sandomierska 160 20 maj 2010  

14 maj 2010 Pocieszka 5  
Karłowicza 15 Romualda 4  
Konarskiego 11 Spółdzielcza 5  
Konarskiego 13 Wiosenna 1  
Konarskiego 9 Wiosenna 3  
Szczecińska 3 Wiosenna 5  
Śląska 34 Zagórska 46  

Harmonogram odczytu podzielników 
serwis rozliczeniowy „Eco-Therm”

HARMONOGRAM ODCZYTU PODZIELNIKÓW
   

11 maj 2010 14 maj 2010 20 maj 2010 

Bohaterów Warszawy 3 Św. Stanisława Kostki 13 Zagórska 68 
Daleka 3 Św. Stanisława Kostki 15 Zielińskiego 4 
Dębowa 2 (1-50) Św. Stanisława Kostki 9 21 maj 2010 

Jesionowa 11 (1-50) Wielkopolska 7 Mazurska 70 
Karłowicza 1 15 maj 2010 Mazurska 77 
Krakowska 5 Spółdzielcza 7 Wiosenna 10 
Krakowska 7 Spółdzielcza 9 Wiosenna 2 
Mazurska 1 Wielkopolska 7 Wiosenna 7 
Mazurska 18/20 17 maj 2010 Zagórska 56 
Nowowiejska 15 (1 - 97) Bohaterów Warszawy 11 Zagórska 64 
Piekoszowska 50 Bohaterów Warszawy 13 Zagórska 70 
Piekoszowska 52 Nowowiejska 22 (1 - 97) Zagórska 72 
Śląska 8 Nowowiejska 22 (98 - 196) 22 maj 2010 

Włoszka 3 Pomorska 100 (1 - 55) Mazurska 68 
Wspólnota Śląska 18 Pomorska 100 (56-100) Mazurska 70 

12 maj 2010 Romualda 2 24 maj 2010 

Bohaterów Warszawy 5 Sandomierska 158 Chopina 11 (1 - 50) 
Daleka 21 Szymanowskiego 3 Chopina 7 
Daleka 23 Św. Stanisława Kostki 3A Mazurska 64 
Dębowa 2 (51-100) Św. Stanisława Kostki 5A Św. Stanisława Kostki 15A 
Jarzębinowa 4 18 maj 2010 Zagórska 64 
Jarzębinowa 6 Bohaterów Warszawy 15 25 maj 2010 

Jesionowa 11 (51-100) Nowowiejska 24 (1 - 97) Chopina 11 (51 - 100) 
Karłowicza 3 Nowowiejska 24 (98 - 196) Chopina 13 
Konarskiego 16 Romualda 2 Mazurska 66 
Leszczyńska 66 Sandomierska 74 Romualda 4 
Leszczyńska 68 Spółdzielcza 4 Sandomierska 78 
Nowowiejska 15 (98 - 196) Spółdzielcza 6 Św. Stanisława Kostki 5 
Zagórska 19 Spółdzielcza 8 26 maj 2010 

Zielińskiego 3 Szymanowskiego 3 Chopina 15 
13 maj 2010 19 maj 2010 Pomorska 71/73 (1 - 50) 

Bohaterów Warszawy 11 Bohaterów Warszawy 17 Pomorska 71/73 (51-100) 
Bohaterów Warszawy 7 (1-50) Romualda 2 Romualda 4 
Bohaterów Warszawy 7 (51-100) Sandomierska 76 Sandomierska 156 
Daleka 25 Szczecińska 17 Św. Stanisława Kostki 7 
Daleka 27 Św. Stanisława Kostki 11A 27 maj 2010 

Karłowicza 2 Św. Stanisława Kostki 13A Chopina 17 
Karłowicza 4 Św. Stanisława Kostki 7A 2 czerwiec 2010 

Konarskiego 10 Św. Stanisława Kostki 9A Ogrodowa 3 
Konarskiego 7 Warszawska 47 (1 - 97) Starowiejska 23,25 
Konarskiego 8 Warszawska 47 (98 -196)  
Nowowiejska 5 (1 - 97) Zagórska 44  
Nowowiejska 5 (98 -196) Zagórska 46  
Sandomierska 160 20 maj 2010  

14 maj 2010 Pocieszka 5  
Karłowicza 15 Romualda 4  
Konarskiego 11 Spółdzielcza 5  
Konarskiego 13 Wiosenna 1  
Konarskiego 9 Wiosenna 3  
Szczecińska 3 Wiosenna 5  
Śląska 34 Zagórska 46  

HARMONOGRAM ODCZYTU PODZIELNIKÓW
   

11 maj 2010 14 maj 2010 20 maj 2010 

Bohaterów Warszawy 3 Św. Stanisława Kostki 13 Zagórska 68 
Daleka 3 Św. Stanisława Kostki 15 Zielińskiego 4 
Dębowa 2 (1-50) Św. Stanisława Kostki 9 21 maj 2010 

Jesionowa 11 (1-50) Wielkopolska 7 Mazurska 70 
Karłowicza 1 15 maj 2010 Mazurska 77 
Krakowska 5 Spółdzielcza 7 Wiosenna 10 
Krakowska 7 Spółdzielcza 9 Wiosenna 2 
Mazurska 1 Wielkopolska 7 Wiosenna 7 
Mazurska 18/20 17 maj 2010 Zagórska 56 
Nowowiejska 15 (1 - 97) Bohaterów Warszawy 11 Zagórska 64 
Piekoszowska 50 Bohaterów Warszawy 13 Zagórska 70 
Piekoszowska 52 Nowowiejska 22 (1 - 97) Zagórska 72 
Śląska 8 Nowowiejska 22 (98 - 196) 22 maj 2010 

Włoszka 3 Pomorska 100 (1 - 55) Mazurska 68 
Wspólnota Śląska 18 Pomorska 100 (56-100) Mazurska 70 

12 maj 2010 Romualda 2 24 maj 2010 

Bohaterów Warszawy 5 Sandomierska 158 Chopina 11 (1 - 50) 
Daleka 21 Szymanowskiego 3 Chopina 7 
Daleka 23 Św. Stanisława Kostki 3A Mazurska 64 
Dębowa 2 (51-100) Św. Stanisława Kostki 5A Św. Stanisława Kostki 15A 
Jarzębinowa 4 18 maj 2010 Zagórska 64 
Jarzębinowa 6 Bohaterów Warszawy 15 25 maj 2010 

Jesionowa 11 (51-100) Nowowiejska 24 (1 - 97) Chopina 11 (51 - 100) 
Karłowicza 3 Nowowiejska 24 (98 - 196) Chopina 13 
Konarskiego 16 Romualda 2 Mazurska 66 
Leszczyńska 66 Sandomierska 74 Romualda 4 
Leszczyńska 68 Spółdzielcza 4 Sandomierska 78 
Nowowiejska 15 (98 - 196) Spółdzielcza 6 Św. Stanisława Kostki 5 
Zagórska 19 Spółdzielcza 8 26 maj 2010 

Zielińskiego 3 Szymanowskiego 3 Chopina 15 
13 maj 2010 19 maj 2010 Pomorska 71/73 (1 - 50) 

Bohaterów Warszawy 11 Bohaterów Warszawy 17 Pomorska 71/73 (51-100) 
Bohaterów Warszawy 7 (1-50) Romualda 2 Romualda 4 
Bohaterów Warszawy 7 (51-100) Sandomierska 76 Sandomierska 156 
Daleka 25 Szczecińska 17 Św. Stanisława Kostki 7 
Daleka 27 Św. Stanisława Kostki 11A 27 maj 2010 

Karłowicza 2 Św. Stanisława Kostki 13A Chopina 17 
Karłowicza 4 Św. Stanisława Kostki 7A 2 czerwiec 2010 

Konarskiego 10 Św. Stanisława Kostki 9A Ogrodowa 3 
Konarskiego 7 Warszawska 47 (1 - 97) Starowiejska 23,25 
Konarskiego 8 Warszawska 47 (98 -196)  
Nowowiejska 5 (1 - 97) Zagórska 44  
Nowowiejska 5 (98 -196) Zagórska 46  
Sandomierska 160 20 maj 2010  

14 maj 2010 Pocieszka 5  
Karłowicza 15 Romualda 4  
Konarskiego 11 Spółdzielcza 5  
Konarskiego 13 Wiosenna 1  
Konarskiego 9 Wiosenna 3  
Szczecińska 3 Wiosenna 5  
Śląska 34 Zagórska 46  

HARMONOGRAM ODCZYTU PODZIELNIKÓW
   

11 maj 2010 14 maj 2010 20 maj 2010 

Bohaterów Warszawy 3 Św. Stanisława Kostki 13 Zagórska 68 
Daleka 3 Św. Stanisława Kostki 15 Zielińskiego 4 
Dębowa 2 (1-50) Św. Stanisława Kostki 9 21 maj 2010 

Jesionowa 11 (1-50) Wielkopolska 7 Mazurska 70 
Karłowicza 1 15 maj 2010 Mazurska 77 
Krakowska 5 Spółdzielcza 7 Wiosenna 10 
Krakowska 7 Spółdzielcza 9 Wiosenna 2 
Mazurska 1 Wielkopolska 7 Wiosenna 7 
Mazurska 18/20 17 maj 2010 Zagórska 56 
Nowowiejska 15 (1 - 97) Bohaterów Warszawy 11 Zagórska 64 
Piekoszowska 50 Bohaterów Warszawy 13 Zagórska 70 
Piekoszowska 52 Nowowiejska 22 (1 - 97) Zagórska 72 
Śląska 8 Nowowiejska 22 (98 - 196) 22 maj 2010 

Włoszka 3 Pomorska 100 (1 - 55) Mazurska 68 
Wspólnota Śląska 18 Pomorska 100 (56-100) Mazurska 70 

12 maj 2010 Romualda 2 24 maj 2010 

Bohaterów Warszawy 5 Sandomierska 158 Chopina 11 (1 - 50) 
Daleka 21 Szymanowskiego 3 Chopina 7 
Daleka 23 Św. Stanisława Kostki 3A Mazurska 64 
Dębowa 2 (51-100) Św. Stanisława Kostki 5A Św. Stanisława Kostki 15A 
Jarzębinowa 4 18 maj 2010 Zagórska 64 
Jarzębinowa 6 Bohaterów Warszawy 15 25 maj 2010 

Jesionowa 11 (51-100) Nowowiejska 24 (1 - 97) Chopina 11 (51 - 100) 
Karłowicza 3 Nowowiejska 24 (98 - 196) Chopina 13 
Konarskiego 16 Romualda 2 Mazurska 66 
Leszczyńska 66 Sandomierska 74 Romualda 4 
Leszczyńska 68 Spółdzielcza 4 Sandomierska 78 
Nowowiejska 15 (98 - 196) Spółdzielcza 6 Św. Stanisława Kostki 5 
Zagórska 19 Spółdzielcza 8 26 maj 2010 

Zielińskiego 3 Szymanowskiego 3 Chopina 15 
13 maj 2010 19 maj 2010 Pomorska 71/73 (1 - 50) 

Bohaterów Warszawy 11 Bohaterów Warszawy 17 Pomorska 71/73 (51-100) 
Bohaterów Warszawy 7 (1-50) Romualda 2 Romualda 4 
Bohaterów Warszawy 7 (51-100) Sandomierska 76 Sandomierska 156 
Daleka 25 Szczecińska 17 Św. Stanisława Kostki 7 
Daleka 27 Św. Stanisława Kostki 11A 27 maj 2010 

Karłowicza 2 Św. Stanisława Kostki 13A Chopina 17 
Karłowicza 4 Św. Stanisława Kostki 7A 2 czerwiec 2010 

Konarskiego 10 Św. Stanisława Kostki 9A Ogrodowa 3 
Konarskiego 7 Warszawska 47 (1 - 97) Starowiejska 23,25 
Konarskiego 8 Warszawska 47 (98 -196)  
Nowowiejska 5 (1 - 97) Zagórska 44  
Nowowiejska 5 (98 -196) Zagórska 46  
Sandomierska 160 20 maj 2010  

14 maj 2010 Pocieszka 5  
Karłowicza 15 Romualda 4  
Konarskiego 11 Spółdzielcza 5  
Konarskiego 13 Wiosenna 1  
Konarskiego 9 Wiosenna 3  
Szczecińska 3 Wiosenna 5  
Śląska 34 Zagórska 46  

HARMONOGRAM ODCZYTU PODZIELNIKÓW
   

11 maj 2010 14 maj 2010 20 maj 2010 

Bohaterów Warszawy 3 Św. Stanisława Kostki 13 Zagórska 68 
Daleka 3 Św. Stanisława Kostki 15 Zielińskiego 4 
Dębowa 2 (1-50) Św. Stanisława Kostki 9 21 maj 2010 

Jesionowa 11 (1-50) Wielkopolska 7 Mazurska 70 
Karłowicza 1 15 maj 2010 Mazurska 77 
Krakowska 5 Spółdzielcza 7 Wiosenna 10 
Krakowska 7 Spółdzielcza 9 Wiosenna 2 
Mazurska 1 Wielkopolska 7 Wiosenna 7 
Mazurska 18/20 17 maj 2010 Zagórska 56 
Nowowiejska 15 (1 - 97) Bohaterów Warszawy 11 Zagórska 64 
Piekoszowska 50 Bohaterów Warszawy 13 Zagórska 70 
Piekoszowska 52 Nowowiejska 22 (1 - 97) Zagórska 72 
Śląska 8 Nowowiejska 22 (98 - 196) 22 maj 2010 

Włoszka 3 Pomorska 100 (1 - 55) Mazurska 68 
Wspólnota Śląska 18 Pomorska 100 (56-100) Mazurska 70 

12 maj 2010 Romualda 2 24 maj 2010 

Bohaterów Warszawy 5 Sandomierska 158 Chopina 11 (1 - 50) 
Daleka 21 Szymanowskiego 3 Chopina 7 
Daleka 23 Św. Stanisława Kostki 3A Mazurska 64 
Dębowa 2 (51-100) Św. Stanisława Kostki 5A Św. Stanisława Kostki 15A 
Jarzębinowa 4 18 maj 2010 Zagórska 64 
Jarzębinowa 6 Bohaterów Warszawy 15 25 maj 2010 

Jesionowa 11 (51-100) Nowowiejska 24 (1 - 97) Chopina 11 (51 - 100) 
Karłowicza 3 Nowowiejska 24 (98 - 196) Chopina 13 
Konarskiego 16 Romualda 2 Mazurska 66 
Leszczyńska 66 Sandomierska 74 Romualda 4 
Leszczyńska 68 Spółdzielcza 4 Sandomierska 78 
Nowowiejska 15 (98 - 196) Spółdzielcza 6 Św. Stanisława Kostki 5 
Zagórska 19 Spółdzielcza 8 26 maj 2010 

Zielińskiego 3 Szymanowskiego 3 Chopina 15 
13 maj 2010 19 maj 2010 Pomorska 71/73 (1 - 50) 

Bohaterów Warszawy 11 Bohaterów Warszawy 17 Pomorska 71/73 (51-100) 
Bohaterów Warszawy 7 (1-50) Romualda 2 Romualda 4 
Bohaterów Warszawy 7 (51-100) Sandomierska 76 Sandomierska 156 
Daleka 25 Szczecińska 17 Św. Stanisława Kostki 7 
Daleka 27 Św. Stanisława Kostki 11A 27 maj 2010 

Karłowicza 2 Św. Stanisława Kostki 13A Chopina 17 
Karłowicza 4 Św. Stanisława Kostki 7A 2 czerwiec 2010 

Konarskiego 10 Św. Stanisława Kostki 9A Ogrodowa 3 
Konarskiego 7 Warszawska 47 (1 - 97) Starowiejska 23,25 
Konarskiego 8 Warszawska 47 (98 -196)  
Nowowiejska 5 (1 - 97) Zagórska 44  
Nowowiejska 5 (98 -196) Zagórska 46  
Sandomierska 160 20 maj 2010  

14 maj 2010 Pocieszka 5  
Karłowicza 15 Romualda 4  
Konarskiego 11 Spółdzielcza 5  
Konarskiego 13 Wiosenna 1  
Konarskiego 9 Wiosenna 3  
Szczecińska 3 Wiosenna 5  
Śląska 34 Zagórska 46  



STRONA 25

Harmonogram odczytów podzielników kosztów ogrzewania  

w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rok 2010 
`-serwis rozliczeniowy "Eco-Therm"     

      

Adres budynku-
lokalizacja

Nr klatki 
schodowej 

Data
pierwszego 

odczytu

Godziny
odczytu- dla 
pierwszego 

terminu

Data
drugiego
odczytu

Godziny
odczytu II 

termin

ŹRÓDŁOWA 17 1 2010-06-02 15:00 - 20:00 2010-06-25 16.00-20.00 

ŹRÓDŁOWA 17 2 2010-06-02 15:00 - 20:00 2010-06-25 16.00-20.00 

ŹRÓDŁOWA 17 3 2010-06-02 15:00 - 20:00 2010-06-25 16.00-20.00 

ŹRÓDŁOWA 19 1 2010-06-02 15:00 - 20:00 2010-06-25 16.00-20.00 

ŹRÓDŁOWA 19 2 2010-06-02 15:00 - 20:00 2010-06-25 16.00-20.00 

ŹRÓDŁOWA 19 3 2010-06-02 15:00 - 16:00 2010-06-25 16.00-20.00 

ŹRÓDŁOWA 21 1 2010-06-02 16:00 - 20:00 2010-06-25 16.00-20.00 

ZAGÓRSKA 17 1 2010-06-02 15:30 - 17:30 2010-06-25 16.00-20.00 

ZAGÓRSKA 17 2 2010-06-02 15:30 - 17:30 2010-06-25 16.00-20.00 

ZAGÓRSKA 17 3 2010-06-02 15:30 - 17:30 2010-06-25 16.00-20.00 

ZAGÓRSKA 43 1 2010-06-07 15:30 - 19:30 2010-06-25 16.00-20.00 

ZAGÓRSKA 43 2 2010-06-07 15:30 - 19:30 2010-06-25 16.00-20.00 

ZAGÓRSKA 43 3 2010-06-07 15:30 - 19:30 2010-06-25 16.00-20.00 

ZAGÓRSKA 45 1 2010-06-07 15:30 – 19:30 2010-06-25 16.00-20.00 

ZAGÓRSKA 45 2 2010-06-08 15:30 – 19:30 2010-06-25 16.00-20.00 

ZAGÓRSKA 51 1 2010-06-08 15:30 – 19:30 2010-06-25 16.00-20.00 

ZAGÓRSKA 51 2 2010-06-08 15:30 – 19:30 2010-06-25 16.00-20.00 

ZAGÓRSKA 51 3 2010-06-08 15:30 – 19:30 2010-06-25 16.00-20.00 

ZAGÓRSKA 57 1 2010-06-07 14:00 - 20:00 2010-06-25 16.00-20.00 

ZAGÓRSKA 57 2 2010-06-07 14:00 - 20:00 2010-06-25 16.00-20.00 

KONARSKIEGO 3 1 2010-06-08 15:00 – 20:00 2010-06-25 16.00-20.00 

KONARSKIEGO 3 2 2010-06-08 15:00 – 20:00 2010-06-25 16.00-20.00 

KONARSKIEGO 3 3 2010-06-08 15:00 – 20:00 2010-06-25 16.00-20.00 

KONARSKIEGO 5 1 2010-06-08 15:00 – 20:00 2010-06-25 16.00-20.00 

KONARSKIEGO 5 2 2010-06-08 15:00 – 20:00 2010-06-25 16.00-20.00 

KONARSKIEGO 5 3 2010-06-08 15:00 – 20:00 2010-06-25 16.00-20.00 

KUJAWSKA 19 1 2010-06-02 16:30 - 20:00 2010-06-25 16.00-20.00 

KUJAWSKA 19 2 2010-06-02 16:30 - 20:00 2010-06-25 16.00-20.00 

KUJAWSKA 19 3 2010-06-02 16:30 - 20:00 2010-06-25 16.00-20.00 

KUJAWSKA 19 4 2010-06-02 16:30 - 20:00 2010-06-25 16.00-20.00 

KUJAWSKA 19 5 2010-06-02 16:30 - 20:00 2010-06-25 16.00-20.00 

KUJAWSKA 19 6 2010-06-02 16:30 - 20:00 2010-06-25 16.00-20.00 

POMORSKA 88 1 2010-06-08 15:30 - 19:30 2010-06-25 16.00-20.00 

POMORSKA 88 2 2010-06-08 15:30 - 19:30 2010-06-25 16.00-20.00 

POMORSKA 88 3 2010-06-08 15:30 - 19:30 2010-06-25 16.00-20.00 

POMORSKA 88 4 2010-06-08 15:30 - 19:30 2010-06-25 16.00-20.00 

POMORSKA 88 5 2010-06-08 15:30 - 19:30 2010-06-25 16.00-20.00 

POMORSKA 88 6 2010-06-08 15:30 - 19:30 2010-06-25 16.00-20.00 

POMORSKA 88 7 2010-06-08 15:30 - 19:30 2010-06-25 16.00-20.00 

SPÓŁDZIELCZA 3 1 2010-06-08 16:00 - 20:00 2010-06-25 16:00-20:00 

Elektroniczne odczyty podzielników
METRONA POLSKA, firma realizująca rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania w na-

szej spółdzielni zaproponowała od bieżącego sezonu wprowadzenie nowoczesnej technologii 
elektronicznego odczytu podzielników kosztów TELMhTRIC plus, jakie są zamontowane na 
grzejnikach w poszczególnych mieszkaniach.

Odczyt podzielnika odbywa się za pomocą urządzenia MDK – małego przenośnego kompu-
tera (palmtopa), który jest wyposażony w głowicę odczytującą. Odczyt i zapis elektroniczny 
zastąpi dotychczas stosowaną metodę ręcznego zapisu wartości odczytanych z podzielnika 
na papierowych kartach odczytowych, co zawsze obarczone jest ryzykiem popełnienia błędu 
przez człowieka.

Jak będą wykonywane odczyty?
Serwisant dokonujący odczytu, wyposażony w urządzenie odczytowe przykłada do podziel-

nika specjalną głowicę czytającą – odczyt podzielnika dokonuje się samoczynnie. Odczytane 
dane zapisywane są w pamięci urządzenia, a następnie przenoszone drogą elektroniczną do 
systemu rozliczeniowego. Taka metoda elektronicznego odczytu i transmisji danych eliminuje 
jakąkolwiek możliwość ingerencji czy też popełnienia błędu i gwarantuje 100% pewność, że 
wartości zużycia odczytane na podzielnikach zostaną bezbłędnie ujęte w rozliczeniach.

Pomimo tego, że odczyt wykonywany jest w sposób samoczynny, praktycznie bez udziału 
człowieka i nie pozostawia się użytkownikowi papierowej kopii zapisu odczytanych wartości, 
to zapewnia się kontrolę poprawności dokonanych odczytów do końca okresu rozliczeniowego. 
Na odwrocie otrzymanego rozliczenia (patrz tabelka poniżej) użytkownik lokalu otrzymuje in-
formację o ilości odczytanych podzielników, ich numerach identyfikacyjnych oraz wartościach 
odczytanych i zapamiętanych przez podzielnik jednostek na koniec okresu rozliczeniowego. 

W podanym przykładzie na podzielniku o numerze 94223 odczytano 4263 jednostki. 
Te informacje z tylnej strony wydruku rozliczenia znajdują się na wyświetlaczu podzielnika 

– przykładowo:

- numer podzielnika

- jednostki zapamiętane przez podzielnik

Należy zwrócić uwagę na symbole poprzedzające sekwencję cyfr! Zgodność informacji z 
tylnej strony rozliczenia z wartościami wyświetlanymi na podzielniku potwierdza poprawność 
odczytów. 

Jednostki odczytane i ujęte w rozliczeniu są zapamiętane przez podzielnik i nie zmieniają 

się do końca kolejnego okresu 
rozliczeniowego, a więc po 
otrzymaniu rozliczenia można 
sprawdzić, czy wszystkie dane 
podane w rozliczeniu zgadzają 
się z danymi wyświetlanymi 
przez podzielnik zamontowany 
w Państwa mieszkaniu.

Poza jednostkami zapamiętany-
mi przez podzielnik i numerem 
podzielnika na wyświetlaczu 
pojawiają się cyklicznie, co 8 se-
kund również inne informacje.

Są to:
- Liczba kontrolna

Uwaga: 
Liczba ta przez 3 ostatnie mie-

siące okresu rozliczeniowego nie 
jest wyświetlana.

- Wskazania bieżące jednostek 
zużycia

lub

- Sygnalizacja uszkodzenia po-
dzielnika

W przypadku uszkodzenia po-
dzielnik samoczynnie przełącza 
się na tryb pracy awaryjnej, w 
trakcie której w sposób trwały 
wyświetlany jest jedynie numer 
podzielnika. 
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Nieustająca muzyka i stukanie po nocach czy zalany su-
fit – to problemy doskonale znane mieszkańcom bloków. 
Pod jednym dachem mieszka kilkadziesiąt osób, nie zawsze 
udaje się spory rozwiązać polubownie, trzeba sięgnąć po 
przepisy ze sfery tzw. prawa sąsiedzkiego, które określa-
ją granice korzystania z mieszkań. Przewidują one różne 
sankcje – od pieniężnych, nawet po utratę mieszkania.

Hałasy i zapachy
Spółdzielnie mieszkaniowe mają regulamin porządku do-

mowego (zazwyczaj wisi na tablicy informacyjnej na klatce 
schodowej). Postanowienia regulaminu zabraniają hałasować 
między godz. 22 a 6. Mieszkańcy danego bloku powinni więc 
je przestrzegać. Regulamin regulaminem, a w praktyce bywa 
różnie. Istota tych wybryków polega na umyślnym okazywaniu 
przez sprawcę lekceważenia dla norm zachowania się.

Kiedy sąsiad ignoruje kolejne prośby o spokój i ciszę, awan-
turnika lub imprezowicza można zdyscyplinować grzywną. W 
tym celu bezpośredni sąsiedzi powinni wezwać policję lub straż 
miejską, poinformować o zakłócaniu spokoju publicznego i 
spoczynku nocnego czyli tzw. miru domowego. Funkcjonariusze 
mogą ukarać uciążliwego sąsiada mandatem lub na podstawie 
art. 51 § 1 kodeksu wykroczeń skierować sprawę do sądu 
grodzkiego. Przepis ten stanowi m.in. „kto krzykiem, hałasem 
lub innym wybrykiem zakłóca porządek lub ciszę nocną, może 
zostać ukarany aresztem, ograniczeniem wolności lub grzywną 
(maks. 5 tys. zł).” 

Jeżeli to nie skutkuje, zawsze można wystąpić do sądu cy-
wilnego z pozwem, by w orzeczeniu zakazał hałasowania 
lub innych uciążliwych działań, które zakłócają korzystanie z 
mieszkania przez innych lokatorów. Sąd oceni wtedy, na ile te 
hałasy uprzykrzają życie i czy trzeba ich zabronić. Zakłócanie 
spoczynku nocnego polega na uniemożliwieniu przynajmniej 
jednej osobie odpoczynku w ciszy, która obowiązuje od godz. 
22 do 6. Osoba zachowująca się w ten sposób podlega karze 
aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Z podobnym po-
zwem można wystąpić, gdy w budynku unosi się przykry zapach 
z jednego z mieszkań, bo np. sąsiadka trzyma 12 kotów, czy też 
ma hobby w postaci zbierania śmieci. Trzeba jednak pamiętać, 
że postępowanie sądowe kosztuje i trwa długo. Przede wszyst-
kim, warto jednak być konsekwentnym w zgłaszaniu zakłóceń 
miru domowego.

Wyjściem z sytuacji może być również złożenie do sądu wnio-
sku o zabezpieczenie powództwa na czas trwania procesu. Jeżeli 
sąd rozpatrzy wniosek pozytywnie, to może zakazać uciążliwych 
i niedozwolonych działań, np. stukania w rurę. Następnie idzie 
się z takim zakazem do komornika. Gdy ten nic nie wskóra, 
można się zwrócić do sądu, żeby wymierzył grzywnę.

Wyrzucenie ze spółdzielni
Spółdzielnia mieszkaniowa może wszcząć postępowanie i 

pozbawić uciążliwego lokatora członkostwa i eksmitować z 
mieszkania. Tak postąpiła Kielecka Spółdzielnia Mieszkanio-
wa. Chodziło o syna i matkę, którzy nie tylko posiadali duże 
zadłużenie, ale również od wielu lat skarżyli się na nich sąsiedzi. 
Uderzali w nocy w rury, urządzali awantury, hałasowali, wobec 
siebie i sąsiadów zachowywali się wulgarnie.

Sprawa ciągnęła się od 2003 r. Nie pomagały kolejne mediacje 
Rady Osiedla, interwencje Policji i Straży Miejskiej. Żmudne 
postępowanie sądowe zakończyło się w 2007 roku wyrokiem 
eksmisyjnym. Miasto Kielce w krótkim czasie zapewniło lokal 
socjalny.

Gdy chodzi o mieszkanie lokatorskie, utrata członkostwa i 
wniosek o eksmisję pociągają za sobą pozbawienie prawa do 
mieszkania.

Najbardziej dotkliwa ze wszystkich kar - to strata mieszkania. 
Może ona dotyczyć również uciążliwego sąsiada, który jest 
właścicielem mieszkania ( ma spółdzielcze własnościowe prawo 
do lokalu lub prawo odrębnej własności).

Mieszkanie na licytacji
Zgodnie z obowiązującymi od niedawna przepisami kodeksu 

postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości Spół-
dzielnia ma prawo wystąpić do sądu i w trybie procesu żądać, 
by sąd wyraził zgodę na sprzedaż mieszkania w drodze licytacji. 
Może to zrobić, gdy właściciel mieszkania (lub jego domownicy) 
wykracza rażąco lub uporczywie przeciwko porządkowi domo-
wemu, albo przez niewłaściwe zachowanie utrudnia korzystanie  
innym z lokali (lub nieruchomości wspólnej).

Zalane mieszkanie
Jak postąpić, gdy sąsiad zalał mieszkanie i nie chce partycy-

pować w usuwaniu szkody?
Jedyna droga to sąd. Kodeks cywilny wyraźnie mówi, że za 

zalanie odpowiada sprawca. Nie musi więc to być właściciel 
mieszkania, wystarczy, że ta osoba mieszkała w nim przez jakiś 
czas i z jej winy doszło do szkód. Sprawcą szkody może być 
także profesjonalna firma, która np. wymieniała rury. To od niej 
można się domagać odszkodowania. Stanowi o tym art. 429 kc. 
Trzeba jednak w sądzie udowodnić szkodę.            (MaS)

Jak uciszyć 
hałasującego sąsiada
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Osiedla KSM słyną w całym mieście z bogactwa zieleni, 
która jest bezcennym składnikiem majątku Spółdzielni. 
Drzewa, krzewy, żywopłoty i klomby są dopełnieniem dla 
architektonicznej zabudowy, ożywiają ją i upiększają. 

Skwery i zieleńce, jak choćby tzw. „minipark” przy ul. Chopina 
czy skwer 50 - lecia KSM przy ul. Zagórskiej od wczesnej wios-
ny do późnej jesieni stają się prawdziwą oazą dla spragnionych 
spokoju i wypoczynku spacerowiczów. 

Zielony wygląd otoczenia jest efektem regularnych, cyklicz-
nych prac związanych z konserwacją zieleni, między innymi 
dokonywanych dwa razy w roku zabiegów pielęgnacyjnego 
cięcia drzew. 

Niektóre gatunki tych roślin, m.in. brzozy, kasztanowce, klony, 
wiązy wymagają przycięcia późnym latem lub wczesną jesienią, 
gdy szykują się do spoczynku i wzrost ich jest już bardzo wolny. 
W drzewach tych soki zaczynają krążyć już pod koniec zimy 
i cięcie w tym okresie mogłoby się skończyć chorobą rośliny. 
Zimą i wczesną wiosną należy z kolei przycinać te drzewa i 
krzewy, które zrzuciły liście i przeszły w okres spoczynku. Tnąc 
je, pobudza się wzrost nowych, zdrowych pędów. 

Zakres przeprowadzanych zabiegów uzależniony jest od wieku 
i stanu drzew. Podstawowym rodzajem cięcia pielęgnacyjnego 
jest cięcie formujące. W przypadku drzew ma ono za zadanie 
utrzymanie dominacji przewodnika (czyli pędu głównego) w 
stosunku do pozostałych pędów tworzących koronę drzewa oraz 
niedopuszczenie do powstania rozwidlenia gałęzi pod ostrym 
kątem (co przeciwdziała wyłamywaniu się dużych konarów 
i gałęzi). Ten zabieg ma szczególne znaczenie w przypadku 
roślin młodych. 

Przydatne jest również wykonanie cięcia prześwietlającego, 
którego zadaniem jest rozluźnienie korony i dopuszczenie 
światła do jej wnętrza. Usunięcie gałęzi lub pędów suchych, 
chorych i połamanych, to cięcie sanitarne. Czasem może okazać 
się również konieczne wykonanie cięcia korygującego, które 
przeprowadza się na już ukształtowanych w sposób niewłaściwy 
koronach starszych drzew i krzewów. 

W przypadku roślin starszych konieczne może się również 
okazać wykonanie cięcia odmładzającego. Polega ono na suk-
cesywnym usuwaniu starych, chorych i uszkodzonych konarów 
i gałęzi. Jego celem jest pobudzenie rośliny do wytwarzania 
nowych i silnych pędów. 

Niekiedy, zwłaszcza w przypadku zdziczałych drzew owo-
cowych, które w okresie owocowania stają się prawdziwym 
utrapieniem dla mieszkańców czy obumarłego, uschniętego 
drzewostanu, zagrażającego bezpieczeństwu ludzi czy budyn-
ków, koniecznym staje się wycięcie drzewa. 

Należy jednak podkreślić, że tego typu prace zostają zawsze 
poprzedzone uzyskaniem opinii i pozwolenia odpowiednich 
służb Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Pa-
miętajmy jednak, że niekiedy prace konserwacyjne muszą być 
przeprowadzone natychmiast, gdy warunki atmosferyczne, a 
zwłaszcza silne wiatry, doprowadzają do połamania czy wręcz 
wyrwania drzewostanu.  

Pielęgnacyjne cięcie drzew wykonywane jest przez pracow-
ników administracji osiedli lub przez wyspecjalizowane firmy 
zewnętrzne, zwłaszcza wówczas, gdy prace te wymagają za-
stosowania specjalistycznego sprzętu wysokościowego, tzw. 
zwyżki. 

Dbajmy o zieleń

Kilka lat temu problemem była wywózka wyciętych gałęzi 
i konarów drzew. Aktualnie, dzięki zakupionemu przez Spół-
dzielnię w grudniu 2008 roku specjalistycznemu rębakowi do 
gałęzi, usuwanie pozostałości stało się proste. Rębak Skorpion 
120 R, współpracujący z będącym własnością KSM ciągnikiem 
ZETOR 4340, umożliwia rozdrabnianie gałęzi o średnicy do 12 
cm, „przerabiając je” na zrąbek w postaci wiór, które wykorzy-
stywane są do ściółkowania drzew i krzewów (szerzej pisaliśmy 
o tym w nr 1/58/2009 „My z KSM” w marcu 2009 roku). Z 
perspektywy czasu można ocenić, że zakup był inwestycją 
bardzo potrzebną i przydatną.

Zielony, zadbany wygląd otoczenia jest jednak nie tylko efek-
tem działań podejmowanych przez Zarząd Kieleckiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej. Zawdzięczamy go również mieszkańcom, 
którzy z zaangażowaniem upiększają swoje najbliższe środowi-
sko. Ważne jest jednak to, aby pamiętali oni o najważniejszych 
regułach, określonych w Regulaminie użytkowania lokali miesz-
kalnych i porządku domowego, dzięki czemu nasze otoczenie 
będzie piękne nie tylko dziś, ale i w przyszłości. Najważniejszą 
zasadą jest konieczność uzyskania zgody Spółdzielni – a w 
tym przypadku właściwej administracji – na sadzenie drzew i 
krzewów w otoczeniu budynków. Trzeba bowiem pamiętać, że 
kilkunastocentymetrowa sadzonka za kilkanaście lat może stać 
się wysokim, utrudniającym życie drzewem. Powiadomienie 
administracji zapobiega także konieczności usuwania drzew, 
które zostały zasadzone na trasie przebiegu linii ciepłowniczych, 
instalacyjnych czy dróg pożarowych.

Pamiętajmy także, że dbałość o majątek wspólny Spółdzielni, 
którym z całą pewnością jest także zieleń na naszych osiedlach, 
to jeden z najważniejszych obowiązków nas wszystkich. Dla-
tego też bez wahania reagujmy na bezmyślne akty wandalizmu 
w postaci łamania gałęzi, niszczenia krzewów czy wyrywania 
sadzonek roślin ozdobnych. Tylko dzięki naszym wspólnym 
działaniom osiedla Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej będą 
mogły także w przyszłości cieszyć się podziwem i uznaniem 
mieszkańców innych dzielnic Kielc, my zaś będziemy mogli 
w dalszym ciągu korzystać z dobrodziejstw oferowanych nam 
przez te „zielone płuca miasta”.

BARBARA PAWEŁEK
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NA WESOŁO

„MY Z KSM”, kwartalnik, pismo bezpłatne, redaktor naczelny: Maciej Solarz, Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, 
25-344 Kielce, ul. Kujawska 26, tel. 041 34 16 290
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Okropne śpiewanie
Było już dobrze po północy. 
Spotkał się Jonek łod Reśki z Jontkiym z Ducale z Rycerki.
– Powiydz mi Jonek, skond ty tak łostatnio późno wracos?
– Zapisołek się i chodnym na próbę chóru „Gronicek”.
– To co tam tak długo robicie? Pyto się Jontek.
– No gromy w karty, pijymy gorzołecke, klepiemy baby po du....
– A kiedy spiywocie?
– Jak jidymy do chałupy.
Łumar z głodu
– Hanka! Hanka! Słyseliście Stasek Kopyrciok kupił se w poniedziałek nowe
   auto, a w piontek było już po nim.
– Zabił się w wypadku?
– Niy łumar z głodu.
W pudle
W Rycerce Górnej spotyko się dwóch juhasów, co to kiesik razym bacowali na
Byndoli.
– Downok cię Jaśku nie widział. Kazes się podziywoł? Co się z tobom robiło?
– Siedziołek w pierdlu za to zek walił głowom w mur.
– To już się za to siedzi?
– Tak! Jino widzis, to nie była moja głowa.
Zapol światło
Stary gazda Jonek Kopyrciok łobudził się w nocy jak pocuł, ze jego baba nie śpi
  i strasecnie dropie się po plecak.
– Hanusia! Co ci jes, co się tak dropies?
– Pewnikiym ugryzła mnie wsiura - pedziała Hanusia.
– Nojlepiyj zapol światło, jak cię wsiura łobocy, żeś to ty, to na pewno zdechnie.
Cebulko, cebulko
Jonek Kuśpier gazda z Rycerki Koloniji społ ze swojom babulkom Maryśkom. 
Jak się kochali, cały cas ji godoł do łucha ty moja cebulko, ty moja cebulko.
– Jasiek, a cos mi tak godos cebulko, cebulko.
– Bo jak się z Tobom miłujmy, to mi się płakać kce – pedzioł zmartwiony gazda.
Mondrala
Jasiek ze Staskiym pijom w karcmie piwko i gorzołecke. Godajom ło całym świecie, 

to polityce, gazdowaniu i ło babach.
– Takiś mondry, to mi powiydz, jako jes różnica pomiędzy psym a babom.
– Prawdę pedzieć, niewiym.
– Ady proste. Pies sceko na cudzyk, a do swojego się łasi. Baba na odwrt.
– Takis mądrala wielki. To mi powiedz kto to jes ginekolog?
– Ady wiym. – Ginekolog to taki chłop, co suko problemów tam, kany inne chłopy 

majo radość. 
Dżentelmen
Feministka oburza się na gościa, który przytrzymał dla niej drzwi wejściowe:
- Proszę sobie darować te uprzejmości, nie jestem dzieckiem...
Facet na to wściekły: – Nie interesuje mnie, kim jesteś, ważne, że ja jestem dżen-

telmenem.
Drogówka
Drogówka” zatrzymuje wypasione BMW. Policjant podchodzi do auta, w tym mo-

mencie odsuwa się okno, z okna wysuwa się ręka, łapie policjanta za klapy i rzuca 
go z rozmachem do rowu. Auto odjeżdża.

W rowie siedzi jakiś koleś. Policjant: – Panie, widziałeś pan numer?
Koleś: – Panie władzo, takiego numeru, to ja nawet w cyrku nie widziałem...

(MaS)

Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady 
Spółdzielczej uchwałą z grudnia 2009 r. 
zobowiązało Zarząd KRS do przygotowa-
nia skargi do Komisji Europejskiej o dys-
kryminowaniu spółdzielczości w polityce 
społeczno-gospodarczej państwa poprzez: 
dyskryminację podatkową, nieuprawnione 
dysponowanie majątkiem prywatnym 
spółdzielni i arbitralną ingerencję w or-
ganizacyjne i finansowe decyzje organów 
spółdzielni.

Tymczasem skargę do Europejskiego Try-
bunału Praw Człowieka przeciw RP złożył 
Samorząd Regionalny Członków Spółdziel-
ni Mieszkaniowych Wielkopolska, który 
domaga się uznania niektórych rozstrzyg-
nięć ustawodawczych i orzeczeń Trybunału 
Konstytucyjnego w Polsce dotyczących 
spółdzielni mieszkaniowych za sprzeczne 
z zasadami Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka i Podstawowych Wolności.

x   x   x
Wg stanu na 31 grudnia 2009 r. w Polsce 

funkcjonuje 8805 organizacji spółdziel-
czych zrzeszonych w 16 różnych branżach, 
w tym 3390 spółdzielni mieszkaniowych. 
Nadto 838 spółdzielni mieszkaniowych jest 
w procesie likwidacji i już nieczynnych 
gospodarczo.


