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W 2010 r. Rada Nadzorcza odbyła 8 posiedzeń plenarnych poprzedzonych zebra-
niami Prezydium. Przedmiotem obrad RN były sprawy związane z realizacją ustalo-
nych przez Walne Zgromadzenie Członków głównych kierunków działania KSM na 
2010 r., analiz i wniosków przedstawianych przez Zarząd w zakresie podstawowych 
zagadnień działania Spółdzielni, a także bieżące sprawy wnoszone przez członków 
Spółdzielni oraz Rady Osiedla.

Rada podjęła w tym okresie 52 uchwały o podstawowym znaczeniu dla efektyw-
ności działania Spółdzielni, które wymagały dużej wiedzy fachowej z zakres prawa, 
organizacji, ekonomiki, finansów, a także techniki. Spośród tych uchwał: 

1) 22 dotyczyło spraw członkowsko – mieszkaniowych w zakresie:
a) wykreślenie z listy członków – 20
b) przywrócenia praw członkowskich po zapłacie zaległości czynszowych – 2
2) 20 związane było z problematyką ekonomiczno-gospodarczą i dotyczyła m.in.:
a) zatwierdzenia planu gospodarczo-finansowego na 2010 r. i okresowej oceny 
jego realizacji,
b) ustalenia opłat miesięcznych za użytkowane lokale, 
c) nabycia na własność gruntów w osiedlu Sandomierskim i w nieruchomościach  

   garażowych, będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni,
d) regulaminu przyjmowania członków, ustanowienia prawa do lokalu ich rozdzia
łu i zamiany lokali mieszkalnych 
e) zmiany regulaminów:
- rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz montażu  

    wodomierzy w lokalach Spółdzielni,
- organizacji i sposobu przeprowadzania przetargów na prace remontowe realizo- 

    wane ze środków własnych KSM,
- najmu lokali użytkowych i gruntów należących do Spółdzielni oraz zasad gospo
 darki tymi nieruchomościami. 
3) wyrażenie zgody na sprzedaż uprawnień do emisji dwutlenku węgla
4) z zakresu spraw organizacyjno – samorządowych dotyczących :
 - zmiany regulaminu organizacji wewnętrznej Biura Zarządu KSM
 - określenia zasad organizacji Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni
 - zatwierdzenia harmonogramu realizacji kierunków działania oraz ogólnospół- 

    dzielczych wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie
- wyboru Biegłego Rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni, 
- upoważnienia Zarządu Spółdzielni do zawarcia umowy ze Związkiem Rewizyjnym 

Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie na przeprowadzenie w IV kwartale 
2010 r. pełnej lustracji KSM obejmującej okres od ostatniej kompleksowej lustracji 
w 2007 r. oraz sprawdzenia prawidłowości rozliczenia budowy budynku mieszkalno 
–usługowego przy ul. Warszawskiej 49 w Kielcach.

Kontrolę działalności Zarządu Spółdzielni, Rada Nadzorcza wykonywała m.in. 
poprzez kwartalną analizę realizacji zadań objętych planami z sytuacją finansową 
Spółdzielni oraz zaangażowanie środków na remonty. 

Sprawozdanie z działalności RN
(skrót)

dokończenie na str. 3

Tik-Tak, Tik-Tak
Od zawsze byłeś ze mną
stary rodzinny zegarze.
Na chwile dzieliłeś
mój żywot znojny
wmawiając,
że nieubłagany czas
tak Ci każe,
Tik - chwila nadchodzi
Tak - bezpowrotnie przemija.
A tak Cię prosiłem
zatrzymaj twe Tik
chwila jest mi szczęśliwa,
a ty punktualny uparciuchu
znowu swoje Tak
i szczęście miast dłużyć się
w te pędy przemija.
Tik-Tak, Tik-Tak

MIECZySŁAW NOWAK

Kto nie płaci 
czynszu – trafi do
Rejestru Długów

Tik tak
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Dokładnie o godzinie 1300 25 maja 2011 r. minie 10 lat od 
zarejestrowania naszej domeny ksm.pl, jednoznacznej nazwy 
identyfikującej nas w Internecie. 

Pierwsze lata tworzenia 
strony www.ksm.pl, to 
gromadzenie materiałów, 
poszukiwanie odpowied-
nich rozwiązań technicz-
nych, układu graficznego.

Dziś nasz serwis inter-
netowy działa w oparciu 
o zakładki tematyczne, 
zgrupowane tak, aby ła-
two było znaleźć potrzeb-
ną informację. 

Internauta znajdzie tu 
dużą bazę wiadomości o działalności poszczególnych działów, 
zapozna się z regulaminami, z tematyką posiedzeń Rady Nadzor-
czej, Rad Osiedlowych oraz Zarządu, może przejrzeć ogłoszenia, 
zapoznać się z inwestycjami, odwiedzić kluby.

Od 2007 r. można sprawdzić przez Internet wysokość czynszu i 
salda. Wgląd w stan konta czynszowego wymaga jednak wizyty 
w Dziale Czynszów, ponieważ dostęp jest autoryzowany. 

Jednym z mierników popularności strony WWW jest liczba 
wizyt na stronie w miesiącu. W lutym 2011 r. odwiedziło nas 
prawie 6000 osób. (AA)

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

I. w Bielinach, 23 maja br. (poniedziałek) godz. 17°° 
w Szkole Podstawowej. 
II. część w Bodzentynie, 24 maja br. (wtorek) godz. 17°° 

w Szkole Podstawowej, 
III. część (dla Osiedla Sandomierskie) 25 maja br. (środa) 

godz. 17°° w Szkole Podstawowej nr 15, ul. Leszczyńska 8
IV. część (dla Osiedla Sady), 27 maja br. (piątek)
godz. 17°° w klubie Polonez przy ul. Pocieszka 17
V. część (dla Osiedla Zagórska Południe) 30 maja br. 

(poniedziałek) godz. 17°° w klubie Miniatura przy ul. Za-
górskiej 65

VI. część (dla Osiedla Zagórska Północ), 1 czerwca br. 
(środa) godz. 17°° w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 
12 przy ul. Kujawskiej 18.

Terminy Walnego Zgromadzenia 
Członków KSM

Projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia 
I. Część organizacyjna:
1) otwarcie obrad, wybór Prezydium Zgromadzenia,
2) przyjęcie porządku obrad,
3) wybór komisji: Mandatowo-Wyborczej i Wnioskowej. 
II. Przedstawienie sprawozdań za 2010 rok: 
1) Rady Osiedla,
2) Zarządu, 
3) finansowego,
4) Rady Nadzorczej, 
5) Zapoznanie z wynikami lustracji pełnej działalności 
Spółdzielni za okres 2007–2009 i inwestycyjnej za okres
2009 – 2010 r.,
6) Zgłaszanie kandydatów do Rady Osiedla, 
7) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
III. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami i wnioski. 
IV. Dokonanie wyboru:
1) członków Rady Osiedla
2) członków Rady Nadzorczej KSM
V. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdań za 2010 rok:
a) Rady Nadzorczej,
b) Zarządu,
c) finansowego,
2) zatwierdzenia wyników lustracji Spółdzielni przeprowa-
dzonej za lata 2007–2009 przez Związek Rewizyjny Spół-
dzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, 
3) absolutorium dla członków Zarządu,
4) kierunków działalności gospodarczej oraz społecznej
i kulturalnej Spółdzielni na 2011 r.,
5) podziału nadwyżki bilansowej za 2010 r., 
6) zbycia prawa użytkowania wieczystego działki przy 
ul. Mazurskiej 62a wraz z budynkiem hydroforni, 
7) zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej o 
pow. 45m2 przy ul. Wielkopolskiej 25, w os. Sandomierskie, 
8) wniosków zgłoszonych w czasie Walnego Zgromadzenia.
VI. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W Sejmie w procesie legislacyjnym znajduje się pięć projektów 
ustaw dotyczących spółdzielni mieszkaniowych. Są to: senacki 
i poselski projekty ustaw o zmianie ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych, poselski projekt ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo Spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 
oraz ustawy o biegłych rewidentach i samorządzie, oraz poselski 
projekt ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przygotowany 
pod kierunkiem walczącej ze spółdzielczością mieszkaniową 
Posłanki Lidii Staroń.

Przedstawiona przez Biuro Analiz Sejmowych opinia prawna 
dotycząca tylko poselskiego projektu ustawy, autorstwa prof. 
dr hab. Małgorzaty Bednarek z Uniwersytetu Warszawskiego, 
zawiera negatywną ocenę proponowanych rozwiązań norma-
tywnych i wskazuje co najmniej 20 przepisów, które mogą być 
uznane za niezgodne z Konstytucją. 

Do tego samego projektu Związek Rewizyjny Spółdzielni 
Mieszkaniowych RP przedstawił aż 36 uwag. 

Jak znamy rzeczywistość, koalicja zagłosuje „za”, bo – jak 
twierdził jeden z posłów, w czasie zmiany ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych w 2007 r., – każdy może zaskarżyć 
ustawę Trybunału Konstytucyjnego. 

Ustawa z 2007 r. była dwukrotnie objęta werdyktem TK, który 
– uznając za bezprawne przekształcanie mieszkań lokatorskich 
za symboliczną złotówkę – dał jednak rok czasu na usankcjono-
wanie bezprawnych przepisów. Obecnie grupa posłów inicjują-
cych zmiany ustawy idzie w tym samym kierunku, szukając w 
spółdzielczych zasobach mieszkaniowych „nowego biznesu”.     

Bitwa o zasoby 
spółdzielni mieszkaniowych

www.ksm.pl
10 lat w internecie

(MaS)
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Poza rozpatrywaniem spraw o charakterze ogólnym przed-
stawianych Radzie Nadzorczej, przedmiotem analiz komisji, 
były indywidualne wnioski, skargi i listy kierowane do Rady 
Nadzorczej przez członków KSM. 

W 2010 r. zarejestrowano 11 takich spraw, z których 10 
rozpatrywała Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowy-
mi, a jedną Komisja Rewizyjna. Sprawozdania z czynności 
wyjaśniających dokonywanych przez komisje były wraz z 
wnioskami poddawane następnie analizom na posiedzeniach 
Rady Nadzorczej, która zajmowała ostateczne stanowisko w 
tych sprawach. Tematyka wystąpień członków Spółdzielni 
dotyczyła głównie:

* rozliczeń za ciepło w mieszkaniach, 
* terminów i kosztów wymiany okien,
* bieżącego utrzymania budynków.

Niektórzy członkowie Rady Nadzorczej działają również w 
macierzystych Radach Osiedli stanowiąc naturalny łącznik mię-
dzy tymi organami. Pozwala to na przenoszenie z jednej strony 
wniosków i oczekiwań członków, zgłaszanych na najniższym 
szczeblu władz samorządowych, a drugiej – na przekazywanie 
ogólnych kierunków oraz ustaleń Rady Nadzorczej dotyczących 
ogółu członków Spółdzielni.

W ramach kontaktów ze spółdzielcami członkowie Rady odby-
wają indywidualne spotkania wysłuchując ich uwag i wniosków 
oraz wyjaśniając problemy związane z działalnością KSM. 

Rada Nadzorcza współpracowała z Radami Osiedli, zasięgając 
ich opinii przed podjęciem decyzji w ważnych dla wszystkich 
członków Spółdzielni sprawach. 

Kolejny już rok informacje o pracach Rady Nadzorczej, Rad 
Osiedlowych i sprawach Zarządu bieżąco omawiane są w naszej 
spółdzielczej gazecie „My z KSM”, co spotyka się z aprobata 
członków Spółdzielni. 

W 2010 r. przedstawiciele Rady Nadzorczej pełnili w każdy 
pierwszy wtorek miesiąca dyżury w siedzibie Biura Zarządu 
KSM, w ramach których przyjęli 15 członków zgłaszających 
indywidualne problemy wynikające z warunków zamieszkania. 
Najwięcej spraw dotyczyło rozliczeń za c.o. – 6, zakłócania 
porządku publicznego – 3, stolarki okiennej – 2.

Posiedzenia Rady Nadzorczej oraz jej komisji odbywały się 
przy dużej, bo 90% frekwencji ich członków, którzy przeja-
wiali pełną aktywność w ramach dyskusji nad zgłaszanymi 
problemami. 

Rada Nadzorcza bardzo pozytywnie ocenia współpracę z Za-
rządem KSM, która pozwoliła, przy prawidłowej i racjonalnej 
gospodarce, uzyskać dobre wyniki ekonomiczne potwierdzone 
opinią biegłego rewidenta, badającego sprawozdanie finanso-
we.

Na pozytywną ocenę działań Zarządu ma też wpływ wynik 
przeprowadzonej niedawno kompleksowej lustracji Spół-
dzielni, w tym prowadzonych inwestycji przy ul. Zagórskiej 
35 i Dębowej 1. Lustrator Związku Rewizyjnego Spółdzielni 
Mieszkaniowych RP w Warszawie bardzo dobrze ocenił pracę 
Zarządu i Rady Nadzorczej w okresie minionych 3 lat.

Daje to podstawę do pozytywnej oceny działań Zarządu Spół-
dzielni i jego pracowników w okresie 2010 r. Rada Nadzorcza 
w obecnym składzie kończy w br. swoją 3 letnią kadencję. 
Serdeczne podziękowania za wkład pracy w rozwój naszej 
Spółdzielni składamy pięćdziesięciu działaczom z czterech rad 
osiedlowych, które także kończą swoją kadencję.

RADA NADZORCZA

Przed zaprezentowaniem sprawozdań na posiedzeniach Rady 
Nadzorczej były one szczegółowo analizowane i omawiane 
przez komisje problemowe Rady, które zgłaszały uwagi i wnio-
ski do materiałów. Oceny i opinie komisji do tych materiałów 
miały wpływ na merytoryczny poziom pracy Rady. 

W obszarze stałego zainteresowania Rady Nadzorczej znajdo-
wała się również gospodarka cieplna i jej problemy rozliczeń 
kosztów c.o. z lokatorami oraz działań ZEC w celu obniżenia 
temperatury na klatkach schodowych i innych pomieszczeniach 
wspólnych. Rada powołała nawet doraźną komisję, która do-
konała przeglądu budynków pod kątem emisji ciepła i strat w 
tych pomieszczeniach. 

W skład komisji weszli: po jednej osobie przedstawiciele z 
Komisji GZM, Rewizyjnej, Społecznej Komisji Mieszkaniowej, 
przedstawiciel ZEC oraz danej Rady Osiedla. 

Zadłużeni trafią do Rejestru Długów BIG SA
Olbrzymią wagę RN przykłada do zadłużeń w opłatach za lo-

kale. Zarząd przedłożył Radzie obszerną analizę w tym zakresie 
za okres 4. lat oraz działań w celu ich zmniejszenia. 

Szczególnie interesowano się wysokim poziomem zaległości 
w lokalach, dla których dopiero co ustanowiono prawo odręb-
nej własności. Nowym kierunkiem działania, jakie zamierza 
stosować KSM wobec osób zadłużonych, będzie zgłaszanie do 
Biura Informacji Gospodarczej - Info Monitor SA w Warszawie 
danych osób, które zalegają ze spłatą powyżej 3 miesięcy. W 
pierwszej kolejności dotyczyć to będzie członków KSM posia-
dających prawo odrębnej własności lokalu i najemców lokali 
użytkowych. 

Dłużnicy umieszczani będą w Rejestrze Długów BIG wg zasad 
nowej ustawy o udostępnieniu informacji gospodarczych, która 
weszła w życie 14 czerwca 2010 r.

Prezydium i Komisje Rady Nadzorczej
Organem wewnętrznym Rady Nadzorczej powołanym do 

organizowania jej pracy, jest Prezydium Rady, które w 2010 r. 
odbyło 8 posiedzeń.

W strukturze Rady Nadzorczej działają także 4 stałe komisje 
problemowe:

* Komisja Rewizyjna, 
* Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, 
* Społeczna Komisja Mieszkaniowa,
* Komisja Samorządowa,
które w 2010 r. odbyły łącznie 38 posiedzeń, w toku których 

poddawały ocenie zasadność, celowość i legalność spraw propo-
nowanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą. 
Analizując i oceniając przedstawione materiały komisje speł-
niają w tym zakresie również funkcję kontrolną, wykonywaną 
w imieniu Rady. 

Na przykład Komisja GZM na różnych etapach prac kon-
sultowała i uzgadniała koncepcję oraz projekt budowy dróg 
pożarowych i dojazdowych do budynków wysokich w osiedlach 
KSM. Dokonała analizy programu zagospodarowania obiektów 
byłej bazy ZRB oraz pomieszczeń wynajmowanych w budynku 
przy ul. Konarskiego 14 wraz z parkingami, przeprowadzając 
wizję lokalną.

dokończenie ze str. 1

Sprawozdanie z działalności 
Rady Nadzorczej 
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Opis pracy Zarządu
Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2010 r. re-

alizował swe zadania zgodnie z kompetencjami określonymi 
postanowieniami Statutu oraz regulaminu Zarządu. Pracował w 
składzie: Maciej Solarz – Prezes Zarządu, Henryk Wilk – Za-
stępca Prezesa Zarządu, Małgorzata Bęben – Główna Księgowa, 
Członek Zarządu.

Merytoryczny zakres realizowanych zadań ujęty był w kwartal-
nych planach pracy Zarządu, których zakres wynika z rocznego 
planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni, przyjętych przez 
Walne Zgromadzenie Członków głównych kierunków działania 
Spółdzielni oraz obowiązków statutowych. W sprawach o pod-
stawowym znaczeniu Zarząd działał kolegialnie.

Odbyło się 49 protokołowanych posiedzeń, podczas których 
podjął 970 uchwał i decyzji w następujących sprawach:

• 592 o charakterze członkowsko – mieszkaniowym; 
• 131 techniczno – eksploatacyjnych;
• 107 ekonomicznych;
• 89 wynikających z obowiązków Zarządu jako pracodawcy;
• 19 związanych z działalnością społeczno – kulturalną Spół-

dzielni; 
• 17 o charakterze organizacyjno – samorządowym;
• 15 związanych z funkcjonowaniem ZEC.
W sprawach członkowsko-mieszkaniowych podejmował 

decyzje wynikające głównie z obrotu lokalami mieszkalnymi, 
użytkowymi i garażami na wolnym rynku; przyjęcia w poczet 
członków Spółdzielni i skreślenia.

W ciągu 12 miesięcy systematycznie realizowane były wnio-
ski osób o przekształcenie praw do lokali w odrębną własność. 
Zawartych zostało łącznie 181 aktów notarialnych. 

Stałym zainteresowaniem Zarządu było gospodarowanie loka-
lami użytkowymi i terenami oferowanymi do wynajmu. Zarząd 
rozpatrywał oferty i warunki najmu, wnikliwie analizował staw-
ki czynszu oraz potrzeby remontowe lokali użytkowych.

Przez cały rok Zarząd analizował zaawansowanie realizacji 
planu gospodarczo-finansowego oraz sytuacji finansowej Spół-
dzielni i co kwartał przedstawiał Radzie Nadzorczej informację 
w tej sprawie. Wypracowaniu korzystnych wyników Spółdzielni 
nie sprzyjają jednak utrzymujące się zaległości czynszowe. 

Realizując obowiązki pracodawcy, Zarząd w okresie sprawo-
zdawczym podjął szereg decyzji o charakterze pracowniczym. 
W trakcie roku rozpatrywał indywidualne wnioski wynika-
jące z obowiązków nałożonych przez Kodeks Pracy, a także 
wynikające z zakładowego układu zbiorowego pracy czy też 
regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych.

Średnie zatrudnienie w 2010 r. w Spółdzielni wyniosło 249 
etatów, z czego 167,5 etatów na stanowiskach robotniczych, 
a 81,5 na nierobotniczych. Fundusz płac, stanowiący element 
planu gospodarczo-finansowego, zatwierdzonego Uchwałą nr 
11/2010 Rady Nadzorczej z dnia 31 marca 2010 r., zrealizowany 
został w wysokości 9.335.670 zł, tj. 99,6%.

Zarząd kładł zdecydowany nacisk na zdobywanie przez pracow-
ników dodatkowej wiedzy i podnoszenie przez nich kwalifikacji. 
Pozwoliło to na sprawne funkcjonowanie Spółdzielni w zakresie 
realizacji zadań gospodarczych i organizacyjno-ekonomicznych. 
Zatrudnione w KSM osoby uczestniczyły w 2010 r. m.in. w 
szkoleniach dotyczących: • produkcji oraz dystrybucji ciepła; 
• prawa podatkowego, a szczególnie VAT; • funkcjonowania 

spółdzielni mieszkaniowych w procesie przekształcania praw do 
lokali w odrębną własność; • gospodarowania nieruchomościami 
(obowiązki i odpowiedzialność zarządców nieruchomości, ich 
pozycja prawna, wymagania stawiane przez Unię Europejską); 
• prawa budowlanego; • przepisów prawa pracy • bhp.

Prezes Zarządu Spółdzielni wydał w ubiegłym roku 11 zarzą-
dzeń wewnętrznych, regulujących m.in. następujące sprawy: • 
przeglądy techniczne budynków mieszkalnych i użytkowych 
zarządzanych przez Spółdzielnię; • zasady postępowania w 
zakresie windykacji zadłużeń w opłatach za lokale mieszkalne; 
• normy zużycia środków do utrzymania czystości i porządku 
w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni; • inwentaryzację 
składników majątku KSM; • organizację ewakuacji doraźnej 
w przypadku katastrofy i awarii w budynkach mieszkalnych 
podczas wybuchu pożaru, gazu, środków toksycznych i innych 
awarii; • rozkład czasu pracy; • przestrzegania zasad bhp.

Decyzje Zarządu o charakterze organizacyjno-samorządowym 
dotyczyły merytorycznych założeń oraz organizacji Walnego 
Zgromadzenia Członków, wiadomości zamieszczanych na 
witrynie internetowej Spółdzielni, a także przyjęcia projektów 
zmian wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w 
KSM. 

W 2010 r. Zarząd przygotował projekty następujących 
regulaminów, które następnie zostały przedstawione RN: • 
przyjmowania członków, ustanawiania prawa do lokalu, ich 
rozdziału i zamiany lokali mieszkalnych;• organizacji i sposobu 
przeprowadzania przetargów na prace remontowe realizowane 
ze środków własnych KSM oraz zakup materiałów;• rozliczenia 
kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz montażu 
wodomierzy w lokalach KSM;• najmu lokali użytkowych i 
gruntów należących do Spółdzielni oraz zasad gospodarki tymi 
nieruchomościami;• regulaminu pracy Zarządu.

Funkcjonowanie systemu indywidualnego rozliczania kosz-
tów zużycia ciepła jest stale obserwowane przez Zarząd. W 
październiku 2010 r. przygotowana została szczegółowa analiza 
wniosków z rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za 
sezon grzewczy 2009/2010. Opisano w niej m.in. konsekwencje 
nadmiernego oszczędzania ciepła przez użytkowników lokali, 
udział opłat stałych i zmiennych w kosztach całkowitych cen-
tralnego ogrzewania, a także wykaz stawek zaliczkowych za c.o. 
(najwyższych, najniższych i średnich) w poszczególnych bu-
dynkach KSM. Materiał ten został przedstawiony 20.10.2010 r. 
na posiedzeniu Rady Nadzorczej, która zobowiązała Zarząd 
do powołania komisji celem dokonania przeglądu wszystkich 
budynków pod kątem emisji ciepła w częściach wspólnych (w 
tym również strat ciepła z tych pomieszczeń). Wnioski komisji 
z powyższego przeglądu sformułowane będą w 2011 r.

Członkowie Zarządu uczestniczyli we wszystkich posiedze-
niach RN i jej komisji, a także w posiedzeniach Rad Osiedlo-
wych. Przyjmowali również osoby zwracające się w indywidu-
alnych sprawach, podejmując 49 interwencji. 

Nad zgodnością z prawem wszystkich wewnętrznych aktów 
prawnych Spółdzielni oraz zapewnieniu pełnej obsługi prawnej 
KSM czuwali radcy prawni, którzy w 2010 r. prowadzili w 
sądach powszechnych ogółem 198 spraw:

1) O zapłatę należności czynszowych – 177 spraw. W 174 
sprawach zostały wydane nakazy zapłaty bądź zapadły wyroki 
zasądzające należności. W znacznej części spraw uzyskano już 
klauzule wykonalności. 

2) O eksmisję toczyło się 12 spraw, z czego w dwóch przy-
padkach zapadły zaoczne wyroki eksmisyjne.

3) Pozostałe sprawy cywilne: 4 sprawy gospodarcze o zapłatę 
– wszystkie zakończone (wyroki korzystne dla Spółdzielni);  

Sprawozdanie Zarządu
(skrót)
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Budynki przy ul. Św. St. Kostki, z placem zabaw (Zagórska – Północ)

4 sprawy, w których Spółdzielnia jest stroną pozwaną lub 
uczestnikiem postępowania (wszystkie w toku). 

W 2010 r. radcy prawni brali udział w ok. 100 rozprawach sądo-
wych, wydali ponad 160 opinii prawnych (pisemnych i ustnych), 
udzielali na bieżąco porad prawnych pracownikom i członkom 
KSM, a ponadto aprobowali akty prawne wydawane przez or-
gany Spółdzielni oraz zawierane umowy cywilnoprawne. 

W prawidłowym nadzorze nad realizacją obowiązków okre-
ślonych w regulaminie organizacji pracy oraz szczegółowego 
zakresu zadań komórek funkcjonalnych w KSM bardzo pomoc-
ne są wnioski z kontroli wewnętrznej. 

Kontrole w 2010 r. były prowadzone w oparciu o zatwierdzone 
przez Zarząd kwartalne plany pracy, obejmujące poszczególne 
rodzaje działalności Spółdzielni oraz sprawdzenia rozliczeń 
gotówki w kasach Spółdzielni. 

W 2010 r. przeprowadzono 32 kontrole wewnętrzne, m.in. w 
sprawach: • zasadności złożonych przez osiedlowe kluby kul-
tury planów rzeczowo – finansowych na 2010 r., • zgodności 
stanu gotówki w kasach z raportami kasowymi, • prawidłowości 
archiwizowania przez Dział Techniczno-Eksploatacyjny i ZEC 
dokumentów oraz ich przekazywania do archiwum zakładowe-
go, • terminowości udzielania odpowiedzi na skargi zgłoszone 
do Zarządu Spółdzielni w 2009 r.,• sposobów i terminów po-
wiadamiania przez pracowników KSM o przyczynach absencji 
i analiza dokumentacji związanej ze zwolnieniami lekarskimi, 
• realizacji wydanych w 2009 r. zaleceń pokontrolnych doty-
czących terminowości zleceń napraw i rozliczania środków 
czystości, • stosowanych stawek czynszowych za najem lokali 
użytkowych oraz windykacji zadłużeń za lokale użytkowe, • 
terminowości wykonywania corocznych przeglądów przewo-
dów kominowych i wentylacyjnych.

Istotną kontrolą był przegląd zarządzeń Prezesa Zarządu 
wydanych od 1994 roku. Dokonano przeglądu 249 zarządzeń 
wraz z załącznikami. Zarząd Spółdzielni przyjął 12 wniosków 
pokontrolnych. Stwierdzono między innymi potrzebę uchylenia 
6 zarządzeń (nieaktualnych) oraz zaktualizowania 17. 

Jednocześnie Zarząd zaakceptował wniosek o utworzeniu na 
serwerze strony lokalnej KSM rejestru wszystkich aktualnych 
Zarządzeń Prezesa, dostępnych po uzyskaniu stosownego 
hasła. 

W trakcie prowadzonych w 2010 r. kontroli wewnętrznych 
nie stwierdzono żadnych przypadków nadużyć, a kontrola 
sprawdzająca wdrożenie ważniejszych zaleceń wykazała ich 
pełną realizację. Również w rezultacie kontroli zewnętrznych 
prowadzonych przez uprawnione podmioty nie stwierdzono 
nieprawidłowości w pracy Spółdzielni. W 2010 r. kontrole w 
KSM przeprowadziły: • Świętokrzyski Urząd Skarbowy (5 
kontroli);• Państwowa Inspekcja Pracy; • Państwowy Powia-
towy Inspektor Sanitarny w Kielcach; • Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska w Kielcach.

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w War-
szawie przeprowadził w 2009 r. lustrację w zakresie działalno-
ści inwestycyjnej Spółdzielni za lata 2007 – 2009 (realizacja 
budynków przy ul. Zagórskiej 35 i Dębowej 1). 

W dniu 31.03.2010 r. z wynikami lustracji oraz listem polustra-
cyjnym Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP 
w Warszawie została zapoznana Rada Nadzorcza Spółdzielni. 
Przeprowadzający badanie lustrator nie stwierdził żadnych 
nieprawidłowości. Podkreślił natomiast, iż KSM powinna być 
dumna z takiego wyniku, bowiem na tle krajowych spółdziel-
ni mieszkaniowych wyróżnia się niezwykłą starannością w 
gospodarowaniu środkami właścicieli lokali, a dokumentacja 
inwestycyjna prowadzona jest wzorowo.

Stan organizacyjny spółdzielni
Na dzień 31.12.2010 r. Spółdzielnia zrzeszała 8226 członków 

(o 189 mniej niż w 2009 r.) i posiadała 9281 lokali mieszkalnych 
(o 32 lokale mieszkalne więcej w stosunku do 2009 r. w związku 
z zakończeniem inwestycji budynku przy ul. Warszawskiej nr 
49 w Kielcach). 

Dysponuje majątkiem trwałym o wartości 160 mln zł, a zarzą-
dzanie zasobami lokalowymi prowadzone jest w 70 nierucho-
mościach w 4 organizacyjnie wydzielonych osiedlach w Kiel-
cach oraz zespołach budynków w Bielinach i Bodzentynie. 

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

• w Osiedlu I – 2859 (w tym 605 lokali stanowi odrębne prawo),
• w Osiedlu II – 2494 (w tym 496 lokale stanowią odrębne prawo),
• w Osiedlu III – 1969 (w tym 494 lokali stanowi odrębne prawo),
• w Osiedlu IV – 1912 (w tym 386 lokale stanowią odrębne prawo),
• domy jednorodzinne – 1 (oczekuje na przeniesienie własności
 po uregulowaniu spraw majątkowych w rodzinie),
• Bieliny – 26 (w tym 9 lokali stanowi odrębne prawo),
• Bodzentyn – 20 (w tym 4 lokale stanowią odrębne prawo).

liczba mieszkań 
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1342 członków posiada księgę wieczystą. Spośród 9281 
lokali: 

• 7096, tj. 76,46% mieszkania spółdzielcze, własnościowe,
• 1994, tj. 21,48% mieszkania z odrębnym prawem własności, 
• 160, tj. 1,72% mieszkania spółdzielcze lokatorskie,
• 21, tj. 0,23% mieszkania użytkowane na warunkach najmu. 
• 10, tj. 0,11% mieszkań użytkowanych na podstawie ekspektatywy 

ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu (inwestycja przy ul. 
Dębowej 1 w Kielcach i przy ul. Warszawskiej 49 w Kielcach). t
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Bez tytułu prawnego zajmowało mieszkania 44 rodziny. 
Spośród nich – 4 osoby nie uregulowało w terminie ustawo-

wym stanu prawnego po zmarłym członku Sp-ni. 
Spośród 577 garaży znajdujących się w zasobach Spółdzielni: 

spółdzielcze własnościowe prawo do garażu należy do 492 osób, 
a odrębne prawo do garażu należy do 85 osób.

Ponadto 19 członkom Sp-ni, którzy uczestniczyli w procesie 
inwestycyjnym budynku przy ul. Dębowej 1 w Kielcach przy-
sługuje prawo odrębnej własności garażu.

Zamiany mieszkań
O mieszkanie zamienne ubiega się 77 członków (o 4 mniej 

niż w 2009 r.). 
Sporadyczna liczba odzyskiwanych w poszczególnych latach 

lokali mieszkalnych (w 2009 r. – dwa, a w 2010 r. tylko jeden 
lokal) oraz obowiązujące przepisy prawne w zakresie obowiązku 
zbycia odzyskanego lokalu mieszkalnego w trybie ogłoszonego 
przez Spółdzielnię przetargu, obecnie uniemożliwiają realizację 
złożonych przez członków Spółdzielni wniosków o zamianę 
mieszkania.

W tej sytuacji, odzyskany w 2010 r. po członku Sp-ni (wypro-
wadził się do Domu Opieki Społecznej) jeden lokal mieszkalny 
o pow. 31 m2 został zbyty w trybie przeprowadzonego przez 
Spółdzielnię przetargu.

Na przestrzeni 2010 roku - Zarząd Spółdzielni:
 1) zaakceptował 227 akty notarialne w sprawie nabycia na 

rynku wtórnym, darowizny bądź zamiany lokalu mieszkalnego, 
czy garażu we własnym zakresie 

 2) przyjął w poczet członków Sp-ni 150 osób z których 
m.in.:

* 47 nabyło lokal mieszkalny, garaż w drodze kupna sprze-
daży,

* 38 otrzymało lokal mieszkalny w formie darowizny,
* 32 otrzymało lokal mieszkalny i garaż w wyniku dokonanego 

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

* 23 zadeklarowało gotowość budowy za środki własne lokalu 
mieszkalnego lub użytkowego w zasobach tut. Spółdzielni przy 
ul. Dębowej nr 1 w Kielcach (6 osób) oraz przy ul. Warszawskiej 
nr 49 w Kielcach (20 osób),

* 4 osoby w związku z tym, że współmałżonek jest członkiem 
tut. Sp-ni,

W okresie sprawozdawczym z rejestru skreślono 339 człon-
ków z czego:

- 132 na skutek zgonów,
- 187 w związku z wypowiedzeniem członkostwa w Sp-ni,
- 20 w związku z wykreśleniem przez Radę Nadzorczą.

W związku z uregulowaniem wszystkich zaległości czynszo-
wych, Rada Nadzorcza w 2010 r., na wniosek Zarządu Spół-
dzielni, przywróciła członkostwo 2 osobom. 

W 2010 r. nie została dokonana ani jedna eksmisja ze względu 
na brak lokali socjalnych.

Gospodarka zasobami mieszkaniowymi 
i pozostałe wyniki ekonomiczne

Na zasoby Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na dzień 
31.12.2010 r. składa się: 144 budynki w tym: 143 wielorodzin-
nych z 9280 mieszkaniami, 1 domek rodzinny, 594 garaży, 40 
lokali użytkowych własnościowych i 223 lokali użytkowych 
w najmie. 

Roczne koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości miesz-
kaniowych i garażowych wyniosły 33.658.594 zł i kształtowały 
się następująco: 

1. Koszty eksploatacji    8.661.703 zł  25,7% 
(w tym niedobory z lat ubiegłych 237.390 zł)
2. Odpis na fundusz remontowy  4.290.188 zł   12,7% 
3. Podatki i wieczyste użytk. terenu      473.429 zł    1,5% 
4. Woda i ścieki    6.187.249 zł  18,4%
5. Śmieci    1.291.182 zł    3,8%
6. Anteny „Azart”         63.434 zł     0,2%
7. Dźwigi       376.954 zł     1,1%
8. Centralne ogrzewanie                12.314.455 zł   36,6%
Ogółem                  33.658.594 zł          100,0%

Struktura kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości 
mieszkaniowych i garażowych w 2010 r.

 
Źródłami finansowania powyższych kosztów były:
I. Należne wpłaty od użytkowników mieszkań i garaży (przy-

pisane należności) z czego: 
1. Eksploatacja 
(po zmniejszeniu umorzeń czynszowych)  7.342.475 zł  22,1% 
2. Przypisane należności na remonty  4.290.188 zł  12,9% 
3. Podatki i wieczyste użytk.                    480.620 zł    1,5% 
4. Woda i ścieki    6.238.720 zł   18,8%
5. Śmieci    1.299.677 zł    3,9%
6. Anteny „Azart”         66.804 zł     0,2% 
7. Dźwigi       415.387 zł     1,2%
8. Centralne ogrzewanie                12.314.956 zł   37,0%
II. Dodatkowe dochody (dodatkowe pomieszczenia, działalność zarobkowa w 

mieszkaniach, legalizacja i odczyty wodomierzy)      318.292 zł    1,0%
III. Nadwyżki z lat ubiegłych      375.527 zł    1,1%
IV. Część zysku netto za 2009 r.      100.000 zł    0,3%
Ogółem                  33.242.646 zł 100,0%
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Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości mieszkanio-
wych i garażowych za 2010 rok zostały pokryte przychodami w 
łącznej kwocie 33.242.646 zł, z czego 32.448.827 zł to opłaty 
użytkowników mieszkań i garaży, 375.527 zł to nadwyżka z 
ubiegłego roku, 100.000 zł to część zysku netto za rok 2009 
przeznaczona na dofinansowanie eksploatacji mieszkań oraz 
318.292 zł to pożytki z nieruchomości wspólnych.

Nadmienić należy, że przychody roku 2010 zostały zmniej-
szone o 28.012 zł. Są to umorzone opłaty czynszowe w ramach 
pomocy finansowej członkom Spółdzielni znajdujących się w 
trudnej sytuacji materialnej. 

Wynik z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w 2010 r. stano-
wi niedobór przychodów nad kosztami w kwocie 415.948 zł 

( 33.658.594 – 33.242.646 zł).

Struktura kosztów pozostałej działalności za rok 2010

Struktura przychodów eksploatacji i utrzymania nieruchomości 
mieszkaniowych i garażowych w 2010 roku 

Ogółem nieopłacone należności czynszowe za mieszkania, 
garaże i lokale użytkowe na dzień 31.12.2010 r. wyniosły 
3.401.695 zł i w stosunku do 31.12.2009 r. zwiększyły się o 
634.273 zł, z czego:

- zaległości za nieruchomości mieszkaniowe  3.129.115 zł 
wzrost do roku 2009 o kwotę 632.746 zł,
- zaległości za nieruchomości garażowe         2.089 zł 
spadek do roku 2009 o kwotę 210 zł,
- zaległości za lokale użytkowe     270.491 zł 
wzrost do roku 2009 o kwotę 1.737 zł

Wskaźnik zaległości na nieruchomościach mieszkaniowych 
i garażowych w opłatach liczony w stosunku do wpływów 
(przypisanych należności) na koniec 2010 roku ukształtował 
się na poziomie 9,6%. 

Fundusz remontowy
Od 2008 r. zgodnie zobowiązującymi przepisami tworzony 

fundusz remontowy wydatkowany jest wyłącznie na remonty 
zasobów mieszkaniowych. 

Na remont budynków mieszkaniowych i infrastruktury towa-
rzyszącej w 2010 roku wydano 4.761.297 zł. Ponadto na remont 
lokali użytkowych wydatkowano kwotę 739.151 zł, która została 
w całości pokryta wpływami z lokali użytkowych.

Struktura wydatków z funduszu remontowego w roku 2010

Do końca 2007 roku fundusz remontowy oprócz należności 
od użytkowników mieszkań był również zasilany wpływami 
pochodzącymi z wykupu mieszkań i z rozliczenia amortyzacji, 
które w 2007 r. w przeliczeniu na 1m2 pow. użytkowej mieszkań 
wyniosły około 0,37 zł/m2/m-c. 

B.O. na funduszu remontowym na dzień 1 stycznia 2008 r. 
wynosił 2.387.893 zł. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od 2008 r. fundusz re-
montowy jest tworzony przede wszystkim z odpisów z mieszkań 
(przypisane należności czynszowe od użytkowników mieszkań) 
oraz dofinansowywany częścią zysku wypracowanego przez 
Spółdzielnię, który – niestety – w 2010 roku, w porównaniu do 
2008 r., był niższy o 377.289 zł, co w przeliczeniu na 1 m2 pow. 
uż. wynosi około 0,08 zł/m2/m-c.

Zasilenie funduszu remontowego w latach 2007 – 2010 

Na podstawie założeń, określających priorytety w gospodarce 
remontowej KSM, realizacja zadań w wyrazie finansowym 
kształtowała się jak w tabeli na stronie obok.

W latach 2006 – 2010 rozliczono 813 szt. okien wymienionych 
u osób w wieku powyżej 80 roku życia. W osiedlach pomoc ta 
przedstawia się następująco:

* Osiedle Zagórska-Północ – 217 szt.,
* Osiedle Zagórska-Południe – 331szt.,
* Osiedle Sady – 126 szt.,
* Osiedle Sandomierskie – 139 szt.

                                    

Zasilenie funduszu remontowego w latach 2007 - 2010 

  2007r. 2008r. 2009r. 2010r. 

( zł) ( zł) ( zł) ( zł)

Odpis na FR z mieszkań  
( wpłaty członków) 

3.091.706 3.567.402 3.806.787 4.290.188 

Zysk netto za rok poprzedni x 500.000 400.000 122.711 

Wpływy z wykupu mieszkań 1.788.713 x x x 

Rozliczenie amortyzacji i 
inne 

4.296 x x x 

 Razem  nakłady na FR 4.884.715 4.067.402 4.206.787 4.412.899 

zł/m
2
/rok 12,32 10,26 10,55 11,02 

 Kwota średnioroczna 
przypadająca  na 

mieszkanie o p.uż. 50m
2
 

 
616 

 
513 

 
528 

 
551 

t
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Ilość i wysokość poniesionych nakładów 
na wymianę stolarki okiennej w latach 2001 
– 2010 przedstawiono w tabeli, a zaawanso-
wanie i potrzeby w poszczególnych osiedlach 
przedstawia zestawienie poniżej.

Z powyższego zestawienia wynika, że do 
końca 2010 roku sfinansowano ze środków 
Spółdzielni wymianę 75,24% okien.

Remont klatek schodowych

Wyremontowano 25 klatek schodowych w 9 
budynkach: 

• Osiedle Zagórska-Północ: Spółdzielcza 3 (3 
kl.), Źródłowa 17a (3 kl.), Konarskiego 11 (2 
kl.) – wykonano pełny zakres robót,

• Osiedle Zagórska-Południe: Chopina 7(1 kl. 
bud wysoki), Chopina 17 (1 kl. bud. wysoki) 
– wykonano pełny zakres robót,

• Osiedle Sady: Jarzębinowa 4 (6 kl.) Nowo-
wiejska 24 (kl. III i IV) – pełny zakres robót, 

• Osiedle Sandomierskie: Romualda 2 (5kl. 
bud. wysoki), Śląska 36 (2 kl.) – wykonano 
pełny zakres robót.

plan roczny (zł) wykonanie (zł) 

osiedle
ro

bo
ty

 re
m

 

w
yn

ik
aj

ąc
e 

 

z 
pr

ze
gl

ąd
ów

 

us
uw

an
ie

 

ks
yl

am
itu

 

dź
w

ig
i 

r
a
z
e
m

ro
bo

ty
 re

m
 

w
yn

ik
aj

ąc
e 

 z
 p

rz
eg

lą
dó

w
 

us
uw

an
ie

 

ks
yl

am
itu

 

dź
w

ig
i 

r
a
z
e
m

%

I 1 123 162  7 000 1 130 162 1 122 910  11 434 1 134 344 100,37%

II 1 034 932  150 000 1 184 932 958 629  153 989 1 112 618 93,90%

III 976 906 10 000 300 000 1 286 906 973 642 11 288 258 965 1 243 895 96,66%

IV 1 098 739  123 000 1 221 739 1 114 836  155 604 1 270 440 103,99%

razem 4 233 739 10 000 580 000 4 823 739 4 170 017 11 288 579 992 4 761 297 98,71% 

Gospodarka remontowa i nowe inwestycje

Wymiana stolarki okiennej – plan 1372 szt. – wykonanie na 31.12.2010 r. 
– 567 szt. co stanowi 114,2 % w tym: 

• w Osiedlu I – plan 375 szt. + 22 szt. u osób w wieku powyżej 80 lat, 
wykonanie: – 434 szt. + 24 szt. u osób w wieku powyżej 80 lat 
• w Osiedlu II – plan 330 szt. + 30 szt. u osób w wieku powyżej 80 lat, 
wykonanie: – 359 szt. + 30 szt. u osób w wieku powyżej 80 lat
• w Osiedlu III – plan 300 szt. + 15 szt. u osób w wieku powyżej 80 lat, 
wykonanie: – 345 szt. + 17 szt. u osób w wieku powyżej 80 lat
• w Osiedlu IV – plan 280 szt. + 20 szt. u osób w wieku powyżej 80 lat, 
wykonanie: – 338 szt. + 20 szt. u osób w wieku powyżej 80 lat

Rok Ilość sztuk Poniesione koszty 

2001 -2005 12 443 12 290 119 

2006 1 634 1 434 315 

2007 2 094 1 865 050 

2008 1 628 1 430 327 

2009 1557 1 356 175 

2010 1567 1 337 390 

razem 20 923 19 713 376 

ilość okien wymienionych ilość 
okien 

ogółem do 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. Ogółem 

pozostało do 
wymiany 

O
s
ie
d
le

szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. % 

I 10 339 5 857 479 646 469 453 458 8 362 1 997 19 

II 9 697 4 574 484 565 427 426 389 6 865 2 832 29 

III 8 420 4 200 335 421 370 358 362 6 046 2 374 28 

IV 8 714 4 854 336 462 362 320 358 6 692 2 022 23 

razem 37 170 19 485 1 634 2 094 1 628 1 557 1567 27 965 9 205 25 

Zag.-Północ Zag.-Południe Sady Sandomierskie Razem
rok

szt. zł szt. zł szt. zł szt. zł szt. zł 

%
 ref  

2001-
2005 

1 844 1 544 643 1 476 1 243 562 1 376 1 268 801 1 819 1 662 238 6 515 5 719 244

2006 387 315 604 370 306 842 245 209 366 292 247 783 1 294 1 079 595 79,2

2007 500 397 654 448 371 844 316 277 632 387 324 730 1 651 1 371 860 78,8

2008 422 333 227 328 270 430 315 263 302 316 263 561 1 381 1 130 520 84,8

2009 396 312 864 345 286 558 314 260 830 271 228 289 1 326 1 088 541 85,2

2010 374 297 335 317 265 024 305 252 079 335 269 566 1 331 1 084 004 85,0

3 923 3 201 327 3 284 2 744 260 2 871 2 532 010 3 420 2 996 167 13 498    11 473 764

Od 2005 r. zwiększa się ilość okien wymienianych przez członków we własnym zakresie i refundowanych przez Spółdzielnię. 
Obecnie jest to 85% nakładów na wymianę okien. Ilości okien i nakłady na refundację przedstawia tabela.
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Roboty instalacyjne

Dokonano wymiany pionów elektrycznych w  5 budynkach 
na 8 klatkach schodowych:

• Osiedle Zagórska-Północ: Spółdzielcza 9 – (2 kl.), 
• Osiedle Zagórska-Południe: Chopina 7 – (1 kl.), 
• Osiedle Sady: Nowowiejska 24 – (2 kl.),
• Osiedle Sandomierskie: Sandomierska 78 (1 kl.), Sandomier-

ska 158 (2 kl.) – 2 kl. 
oraz modernizację 4 pionów instalacji przeciwpożarowej 

w budynkach: Mazurska 1, Zagórska 64 (I kl.), Nowowiejska 
24 (kl. III i IV).

Roboty brukarskie 

Dokonano wymiany nawierzchni chodników i ciągów pieszo-
jezdnych o pow. 3160 m2: 

• Osiedle Zagórska-Północ – wymiana nawierzchni ciągów 
pieszych na nawierzchnię z kostki brukowej w rejonie budyn-
ków przy ul. Źródłowej 19, St.Kostki 9-11, Konarskiego 11, 
Pomorska 88 o łącznej powierzchni 1100 m2,

• Osiedle Zagórska-Południe – wymiana nawierzchni ciągów 
pieszych na nawierzchnię z kostki w rejonie budynków: Kar-
łowicza 9 i Bohaterów W-wy 13-15 (po budowie kanalizacji 
deszczowej) – razem 460 m2 oraz likwidację placu zabaw 
– Zagórska 56

• Osiedle Sady – wymiana nawierzchni chodników przy bu-
dynku Warszawska 47 – przy budowie drogi pożarowej – razem 
850 m2 oraz przebudowę placu zabaw Warszawska 47

• Osiedle Sandomierskie – wymiana nawierzchni ciągów pie-
szych przy budowie drogi pożarowej Szczecińska 3

W okresie sprawozdawczym we wszystkich osiedlach wy-
konano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic 
osiedlowych i ciągów pieszo-jezdnych oraz dodatkowo:

• w Osiedlu Zagórska-Północ – zatokę postojową przy bud. 
Mazurska 77 (160 m2 – 12 miejsc postojowych) 

• oraz Zagórska -Południe wymianę nawierzchni chodników 
w rejonie budynku Karłowicza 2-10.

Remonty główne i bieżące dźwigów
Z uwagi na wiek wind i dewastację położono duży nacisk na 

utrzymanie bezpiecznej eksploatacji dźwigów. Zaplanowano 
remonty główne 4 dźwigów: Zagórska 64 (I kl.), Nowowiejska 
24 (III i IV kl.), Sandomierska 158 (I kl.) oraz prace związane 
z bezpieczeństwem użytkowania.

ilość dźwigów osobowych 

Wyremontowa-
nych do 

31.12.2010 r. 

Pozostaje 
do remontu Osiedle 

ilość 
budynków 
11 kondyg. 

ilość 
dźwigów 

osobowych 

ilość % ilość % 

Zagórska-Płn. 5 9 9 100 0 0 

Zagórska-Płd. 10 18 14 77,8 4 22,2 

Sady 5 30 22 73,3 8 26,7 

Sandomierskie 9 24 16 62,57 8 33,3 

    razem 29 81 61 75,3 20 24,7

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 

2010 4 761 297 4 181 364 579 933 4 281 782 

razem 36 227 744 30 495 912 5 731 832 26 350 995 

Na remonty zasobów mieszkaniowych i dźwigów osobowych
w latach 2003 – 2010 wydano odpowiednio:

Remonty dźwigów osobowych

Nowoczesny budynek przy ul. Warszawskiej róg Wojewódzkiej na Sadach

Nowe inwestycje
1. Budowa dróg pożarowych przy budynkach wysokich: 

Warszawska 47, Szczecińska 3 oraz część w rejonie budynku 
Nowowiejska 5.

2. Budowa kanalizacji deszczowej Bohaterów W-wy 13-15.
3. Wykonanie monitoringu pawilonów handlowych przy 

ulicach: Sandomierska 112 a w budynku Wojewódzka 2 – wy-
konano okablowanie - podłączenie nastąpi po zakończeniu prac 
elewacyjnych.

4. Opracowanie projektów budowy dróg pożarowych.
Ogółem na wymienione zadania wydatkowano 717 820 zł.
5. W dniu 20.08.2010 r. dokonano odbioru końcowego budynku 

mieszkalno - usługowego wielorodzinnego, z 32 mieszkaniami 
wraz z pomieszczeniami przynależnymi – piwnicami, 25 loka-
lami użytkowymi i podziemnym parkingiem. Obiekt zrealizo-
wano na osiedlu Sady o łącznej powierzchni 1528 m2, przy ul. 
Warszawskiej 49 w Kielcach. t
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Inwestycje i remonty 
w Zakładzie Energetyki Cieplnej

Zadania remontowe oraz inwestycyjne wytyczają dwa zasad-
nicze cele:

• wymianę sieci ciepłowniczej o najdłuższym okresie eksplo-
atacji na sieć preizolowaną,

• remonty urządzeń w kotłowniach podnoszące ich sprawność 
techniczną.

Na wykonanie zadań inwestycyjnych i remontowych w 2010 r. 
zaplanowano kwotę 1.500.500 zł, tj. o 178.500 zł mniejszą w 
stosunku do planu z roku poprzedniego. Poniesione koszty 
na inwestycję wyniosły 550.490 zł, co stanowi 100,1% planu 
finansowego, a na remonty wydatkowano kwotę 861.459 zł, tj. 
90,6% planu. Należy przypomnieć, że nakłady na inwestycje 
w Zakładzie Energetyki Cieplnej są planowane na poziomie 
rocznych odpisów amortyzacyjnych.

Sieć cieplna
Wykonany został kolejny odcinek sieci cieplnej 2xDn 150mm 

o długości 226,5 mb w technologii rur preizolowanych wzdłuż 
ulicy Małopolskiej w kierunku ul. Zielińskiego przez teren 
boiska Zespołu Szkół Katolickich. 

Koszt tej inwestycji wyniósł 526.330 zł. Do zakończenia 
remontu całego odcinka magistrali pozostał już tylko fragment 
o długości ok. 80 mb.

Remonty w kotłowniach
W kotłowniach wykonano wszystkie najważniejsze remonty 

zaplanowane na rok 2010. 
Szczegółowe nakłady poniesione w kotłowniach:

Lp. Wyszczególnienie robót Plan Koszt wykonania  

    

1. 
Remont południowej ściany osłonowej budynku kotłowni 

210 000 zł 196 000zł 

2. 
Wymiana wentylatora podmuchu powietrza 

8 500 zł 6 600zł 

3. 
Obudowa stacji odpylania (1 szt.) 

31 500 zł 29 000 zł 

4. Remont pomieszczeń socjalnych 15 000 zł 16 794 zł 

5. 
Remont pozostałych urządzeń technologicznych 
(stacji – nawęglania, odżużlania, pomp, itp.) 

30 000 zł 28 377 zł 

6. Materiały pomocnicze (oleje, smary, gazy tech.) 10 000 zł 9 211 zł 

 
RAZEM 305 000 zł 285 982 zł 

Lp. Wyszczególnienie robót Plan Koszt wykonania 

   

1.
Obudowa stacji odpylania (4 szt.) 

130 000 zł 123 000 

2.
Remont kanałów spalinowych 

95 000 zł 92 000 

3. Remont pomieszczeń socjalnych 35 000 zł 33 479 zł 

4.
Remont pozostałych urządzeń technolog. 
(stacji – nawęglania, odżużlania, pomp, itp.) 

30 000 zł 26 896 zł 

5. Wymiana taśmy gumowej do przenośnika żużla 10 500 zł 7 295 zł 

6.
Materiały pomocnicze (oleje, smary, gazy tech.) 

10 000 zł 5 621 zł 

RAZEM 310 500 zł 288 291 zł 

Koszty remontów w kotłowniach wyniosły w sumie 574.273 zł. 
Należy nadmienić, że zostały już zakończone wszystkie pra-

ce realizowane w ostatnich trzech latach w obu kotłowniach, 
związane z modernizacją urządzeń odpylających. 

Do remontu w 2011 r. pozostał tylko odcinek kanału spalino-
wego o długości ok. 20 mb w kotłowni przy ul. Szczecińskiej.

Ogółem na inwestycje i remonty w Zakładzie Energetyki 
Cieplnej KSM ieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2010 r. 
wydano kwotę w wysokości 1.411.949 zł, co stanowi 94,1% 
planu finansowego.

Kotłownia ul. Szczecińska

Kotłownia ul. Żniwna

Zadłużenia za lokale mieszkalne, 
użytkowe i garaże

Lokale mieszkalne
Na dzień 31.12.2010 r. kwota zadłużeń wynikająca z nieter-

minowego regulowania opłat za lokale mieszkalne wyniosła 
3.129.115 zł, wykazując wzrost w stosunku do zadłużeń na 
dzień 31.12.2009 r. o 632.746 zł, tj. o 25,3%.

Zalegających użytkowników jest 3.427, tj. 36,9% ogółu, co 
oznacza wzrost o 334 osób w stosunku do stanu z 31.12.2009 r. 

Średnie miesięczne naliczenia czynszowe w 2010 roku wy-
nosiły 2.895.804 zł, co oznacza, że kwota zaległości na koniec 
roku była wyższa o 233.311 zł, tj. o 7,5% od średniomiesięcznej 
kwoty naliczeń. 

Po uwzględnieniu nadpłat, które na dzień 31.12.2010 r. wy-
niosły 359.575 zł, ogólna wartość zaległości z tytułu opłat za 
lokale mieszkalne wyniosła 2.769.540 zł. Zatem średni poziom 
zadłużenia na osobę w ubiegłym roku wyniósł 808 zł i był wyż-
szy niż w 2009 r. o 89 zł, tj. 12,4%.

W układzie poszczególnych Osiedli kwota zaległości oraz 
liczba zadłużonych użytkowników na koniec grudnia 2010 r. 
w porównaniu ze stanem na 31.12.2009 r. przedstawia tabela 
na stronie obok, u dołu.

Najwyższy udział procentowy – 33,8% ogólnej kwoty zadłużeń 
stanowią zaległości użytkowników lokali mieszkalnych Osiedla 
Zagórska–Południe. Kwota zaległości w tych lokalach na koniec 
m-ca 12.2010 wyniosła 1.058.572 zł i w stosunku do stanu na 
31.12.2009 r. wzrosła o 271.032 zł, tj. 34,4%.

Na drugiej pozycji znajdują się zadłużenia w lokalach miesz-
kalnych należących do Osiedla Zagórska–Północ i wynoszą 
876.543 zł. Stanowi to 28,0% ogólnej kwoty zadłużeń i w stosun-
ku do stanu 31.12.2009 r. wzrosły o 164.415 zł, tj. o 23,1%.

Kolejne miejsce zajmują zadłużenia mieszkańców Osiedla 
„Sandomierskie”. 

Kwota zadłużeń w wysokości 713.606 zł stanowi 22,8% ogól-
nej kwoty zaległości wykazując równocześnie 22,4% wzrost w 
stosunku do zadłużeń na 31.12.2009 r., tj. o 130.803 zł.

Zadłużenia mieszkańców Osiedla Sady wynoszące 474.013 zł, 
stanowią 15,1% ogólnej kwoty zadłużeń i w stosunku do stanu 
na 31.12.2009 r. wzrosły o 69.280 zł tj. 17,1%. 

Liczba użytkowników lokali mieszkalnych posiadających 
zaległości w porównaniu do ogólnej liczby lokali mieszkalnych 
stanowi 36,9%. 

Udział liczby zadłużonych lokali mieszkalnych w ogólnej 
liczbie lokali w poszczególnych osiedlach przedstawia tabela:

Poziom zaległości
W odniesieniu do stanu na 31.12.2009 r. struktura ogólnej 

kwoty zadłużeń na koniec grudnia 2010 r. w ujęciu czasowym 
przedstawia tabela wyżej. 

Uwaga. Liczba użytkowników posiadających zadłużenia ob-
jęte wyrokami i w egzekucji komorniczej uwzględniona jest w 
ogólnej liczbie zadłużonych osób.

Z zestawienia danych wynika, że w porównaniu ze stanem 

Wyszczególnienie
Liczba lokali 

mieszkalnych

w tym: lokale 

zadłużone
udział %

Zagórska " Północ" 2873 1116 38,8

Zagórska "Południe" 2494 911 36,5

"Sady" 1970 673 34,2

"Sandomierskie" 1912 707 37,0

Bieliny 26 13 50,0

Bodzentyn 20 7 35,0

Ogółem 9295 3427 36,9
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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

31.12.2010 2 008 816 321 122 40,64 394
z tego: Osiedle
Zagórska Północ 619 258 83 416 41,68 323
Zagórska Południe 496 205 94 603 41,33 461
Sady 494 192 86 450 38,87 450
Sandomierskie 386 155 54 804 40,16 354
Bieliny 9 4 1 847 44,44 462
Bodzentyn 4 2 2 50,00 0

Zadłużenie wyodrębnionych lokalina 31.12.2009 r. wzrostowi zadłużonych użytkowników o 334 
osoby, towarzyszy wzrost ogólnej kwoty zadłużeń o 632.746 zł, 
wśród których najbardziej ważyły zaległości uciążliwych dłuż-
ników wynoszące ponad 3 miesiące, jako że ich udział to 36,2% 
wszystkich zadłużeń. 

Nowelizacja przepisów w 2007 r. umożliwiła licznej grupie 
członków przekształcenie na korzystnych warunkach mieszkań 
lokatorskich w odrębną własność.

Po notarialnym przekształceniu lokali, począwszy od począt-
ku 2009 roku nastąpił znaczny wzrost kwoty zadłużeń i liczby 
członków – z prawem odrębnej własności lokali mieszkalnych 
– zalegających z opłatami.

Na dzień 31.12.2010 r. zadłużenia w tej grupie wyniosły 
321.122 zł, co w porównaniu z zadłużeniami na 31.12.2009 r. w 
wysokości 214.495 zł oznacza wzrost o 106.627 zł, tj. 49,7%.

Na koniec grudnia 2010 r. z ogólnej liczby 2 tysięcy wyod-
rębnionych lokali mieszkalnych, aż 40% (816 lokali) posiada 
zadłużenia.

Wielkość tego zjawiska począwszy od grudnia 2007 r. obrazuje 
tabela obok. 

W roku 2010 do członków z odrębną własnością lokalu, zale-
gających z opłatami, wysłano 255 zawiadomień, informujących 
o wysokości zadłużeń oraz 99 wezwań na rozmowy. W siedzi-
bie Spółdzielni przeprowadzono rozmowy z 146 osobami, a 
ponadto z 42 dłużnikami przeprowadzono rozmowy w miejscu 
ich zamieszkania. 

Pomoc w formie dodatków mieszkaniowych 
i umorzenia opłat

W 2010 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydał 352 decy-
zje o przyznaniu dodatków mieszkaniowych. Kwota dodatków 
mieszkaniowych jaka wpłynęła na konto Spółdzielni wyniosła 
323.906 zł.

Pomoc ze środków KSM

31.12.09 31.12.10 31.12.2009 31.12.2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9,0       

do 1-go m-ca wł. 2 090     2 526     436    378 601        492 202       15,7      113 601   130,0   

2 miesiące 353        270        83 -     211 615        210 271       6,7        1 344 -      99,4     

3 miesiące 225        186        39 -     193 970        205 337       6,6        11 367     105,9   

4-6 miesięcy 227        236        9        316 639        409 180       13,1      92 541     129,2   

7-12 miesięcy 157        153        4 -       419 636        459 847       14,7      40 211     109,6   

powyżej 12 miesięc 41          56          15      176 873        263 882       8,4        87 009     149,2   

wyroki+egz.komorn 131* 171* 20      799 035        1 088 396    34,8      289 361   136,2   

Razem 3 093     3 427     334    2 496 369     3 129 115    100,0    632 746   125,3   

 % 

wzrostu 
Zmiana      

(6-5)
Zadłużenie

Osoby Kwota zadłużenia w zł.
Zmiana

Struktura 

%

31.12.2009 31.12.2010 (3-2) 31.12.2009 31.12.2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Zagórska "Północ" 961 1116 155 712 128 876 543 123,1 28,0 164 415

Zagórska "Południe" 838 911 73 787 540 1 058 572 134,4 33,8 271 032

"Sady" 636 673 37 404 733 474 013 117,1 15,1 69 280

"Sandomierskie" 640 707 67 582 803 713 606 122,4 22,8 130 803

Bieliny 12 13 1 6 792 4 483 66,0 0,1 -2 309

Bodzentyn 6 7 1 2 373 1 898 80,0 0,1 -475

Ogółem 3 093 3 427 334 2 496 369 3 129 115 125,3 100,0 632 746

 %      
6/5

Kwota    
(6-5)

OSIEDLE
ZADŁUŻENIEOSOBY strukt.  

Zadł.

Wzrost zadłużenia za nieterminowe płacenie czynszu przez członków w poszczególnych osiedlach

Poziom zaległości czynszowych na koniec 2009 i 2010 roku

Na przestrzeni ostatnich lat, pomimo pogarszającej się sytu-
acji materialnej społeczeństwa, zarejestrowano zdecydowany 
spadek liczby decyzji wydawanych przez MOPR o dodatkach 
mieszkaniowych, a co za tym idzie, kwoty przekazywanych 
Spółdzielni środków.

Ponadto, na wniosek członków Spółdzielni znajdujących się 
w trudnej sytuacji materialnej i finansowej, Zarząd KSM, po 
zasięgnięciu opinii Rad Osiedli, przyznał w 2010 roku pomoc 
finansową dla 57 członków (wnioski złożyło 72 osoby), na 
łączną kwotę 28.012 zł. Pomoc polegała na umorzeniu opłat 
czynszowych w wysokości jedno lub dwumiesięcznego wy-
miaru opłat. 

Wielkość pomocy finansowej przyznanej w 2010 r. ze środków 
Spółdzielni przedstawia tabela obok.

Egzekucja należności
Dążąc do zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu 

skutecznego odzyskiwania należności finansowych od użyt-
kowników lokali mieszkalnych, a tym samym poprawy ogólnej 
sytuacji finansowej Spółdzielni, Prezes Zarządu w dniu 25 
czerwca 2010 r. wydał Zarządzenie nr 5/2010 w sprawie zasad 
postępowania służb Biura Zarządu dotyczących procedur win-
dykacji zadłużeń za mieszkania.

Zarządzenie bardzo szczegółowo określa poszczególne czyn-
ności Działu Czynszów i Windykacji, Działu Członkowskiego i 
Radcy Prawnego związane z trybem postępowania i terminami 
załatwiania poszczególnych czynności windykacyjnych.

W roku 2010 w/g procedury określonej cytowanym Zarządze-
niem Prezesa, Dział Czynszów i Windykacji przekazał do radcy 
prawnego 181 wniosków o wystąpienie na drogę postępowania 
sądowego na łączną kwotę 664.873 zł (bez odsetek). 

Do 31.12.2010 r. z liczby 181 wniosków, Spółdzielnia otrzyma-
ła 108 sądowych nakazów 
zapłaty na kwotę 401.597 
zł, co stanowi 59,7% skie-
rowanych spraw. KSM 
prowadzi dalsze postę-
powania dla odzyskania 
długu.

W wykazanej na dzień 
31.12.2010 r. ogólnej 
kwocie zadłużeń w wyso-
kości 3.129.115 zł t
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uwzględnione są:
- należności przekazane do egzekucji komorniczej na kwotę 

302.909 zł dotyczące 77 dłużników oraz 
- należności objęte wyrokiem sądowym na kwotę 785.487 zł 

dotyczące 142 dłużników.
Łączna kwota zadłużeń komorniczych oraz zadłużeń objętych 

wyrokami sądowymi w wysokości 1.088.396 zł dotyczy 171 
użytkowników lokali mieszkalnych uwzględnionych już w 
ogólnej liczbie 3.427 zadłużonych osób.

W analizowanym okresie, do egzekucji komorniczej skiero-
wano sprawy 34 użytkowników lokali mieszkalnych na łączną 
kwotę 143.804 zł.

Trudna sytuacja materialna wielu dłużników, brak pracy, 
niskie wynagrodzenia, emerytury i renty oraz wysoki stopień 
bezrobocia bez prawa do zasiłku, ogranicza skuteczność eg-
zekucji komorniczej. Z 86 dłużników będących w egzekucji, 
komornik ściąga w ratach zaległości od 46 dłużników, co 
stanowi 52,3%. 

W analizowanym okresie na konto Spółdzielni komornik prze-
kazał kwotę 48.902 zł. W porównaniu do wyegzekwowanej w 
2009 roku kwoty 49.766 zł stanowi to 97,7%.

Wysokość kwot wyegzekwowanych przez komorników w 
latach 2007-2010 przedstawia się następująco:

Korzystając z nowych uprawnień Zarząd wystąpił do komor-
nika z wnioskiem o egzekucję długu z ograniczonego prawa 
rzeczowego, stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo 
do lokalu wobec czterech wielomiesięcznych dłużników.

Wcześniej pozytywnie zakończyła się licytacja lokalu miesz-
kalnego przy ul. Wielkopolskiej.

Ponadto Zarząd przyłączył się do egzekucji z prawa do lokalu 
mieszkalnego przy ul. Źródłowej (kilku wierzycieli). 

W tym przypadku oczekujemy na decyzję sądu o podziale 
kwoty uzyskanej ze sprzedaży lokalu, na zaspokojenie naszych 
roszczeń.

Realizując działania windykacyjne wysłano łącznie 2.146 
zawiadomień informujących o wysokości zaległości z 14 dnio-
wym terminem spłaty. 

Przeprowadzono rozmowy z 1.417 dłużnikami, w tym z 362 
osobami bezpośrednio w miejscu zamieszkania dłużników. 

W działaniach windykacyjnych aktywnie uczestniczą również 
Rady Osiedli, wzywające na posiedzenia szczególnie uciążli-
wych i notorycznych dłużników. 

Użytkownicy znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej 
mają możliwość spłaty zadłużenia w ratach. Do końca grudnia 
2010 r. z takim wnioskiem wystąpiło do Zarządu 198 użytkowni-
ków; zgodę na raty otrzymało 175 osób na kwotę 164.835 zł. 

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

W miarę możliwości, Zarząd umożliwia spłatę zadłużenia w 
formie odpracowania zaległości. W roku 2010 z możliwości 
tej skorzystały 22 osoby odpracowując zadłużenia na łączną 
kwotę 47.617 zł.

Garaże i miejsca postojowe
Zadłużenia za garaże i miejsca postojowe na dzień 31.12.2010 r. 

wyniosły 2.089 zł i w porównaniu do 31 grudnia 2009 r. obniżyły 
się o 210 zł tj. o 9,1%.

Zaległości posiadało 60 osób, w tym: 52 osoby zalegało 
z opłatami za 1 miesiąc na łączną kwotę 1.362 zł, 4 osoby 
posiadało zaległość dwumiesięczną na kwotę 324 zł, 3 osoby 
– trzymiesięczną na kwotę 339 zł i 1 osoba – czteromiesięczną 
z zaległością na kwotę 65 zł. Średnia kwota zadłużenia w opła-
tach za garaże w przeliczeniu na 1 osobę na dzień 31.12.2010 r. 
wynosiła 35 zł.

Wszystkie zaległości dwumiesięczne i powyżej – poza 1 osobą, 
uregulowane zostały w styczniu i lutym 2011 r. 

W przypadku garaży, opóźnienia w uiszczaniu opłat wynikają 
przede wszystkim z lekceważącego podejścia grupy użytkow-
ników, którzy notorycznie dokonują wpłat po zamknięciu 
miesiąca sprawozdawczego, pomimo odsetek naliczanych od 
nieterminowego regulowania opłat oraz wysyłanych wezwań do 
zapłaty. Dotyczy to głównie użytkowników o niskich wymiarach 
opłat od 15,00 do 30,00 zł, dokonujących wpłat z dołu za 2-3 
miesiące łącznie.

Lokale użytkowe
Kwota zadłużeń za lokale użytkowe i dzierżawę terenu w/g 

stanu na dzień 31.12.2010 r. wyniosła 270.491 zł i dotyczyła 
121 najemców.

W układzie poszczególnych Osiedli zadłużenie przedstawia 
się następująco:

 Osiedle Zagórska „Północ”      – 69.112 zł
 Osiedle Zagórska „Południe”   – 44.575 zł
 Osiedle „ Sady”                        – 69.802 zł 
 Osiedle „Sandomierskie”         – 87.002 zł 
* zadłużenia powyżej 3 m-cy dotyczą 3 najemców i obejmują 

łączną kwotę 16.595 zł, co stanowi 6,1% ogółu zadłużenia.
* zadłużenia od 2-3 miesięcy dotyczą 20 najemców lokali 

użytkowych bądź dzierżawy terenu i reklamy na łączną kwotę 
77.717 zł tj. 28,7% ogólnej kwoty zadłużenia.

Z w/w grupy 11 najemców uregulowało zadłużenie w całości 
dokonując łącznej 
wpłaty w wysoko-
ści 34.773 zł.

Najniższa kwo-
ta zadłużenia, w 
tym przedziale, to 
364 zł, a najwięk-
sza 16.828 zł.

* zadłużenia za 
okres do 2 mie-
s ięcy  wynoszą 
176 .179  z ł  co 
s tanowi  65,1% 
ogólnego zadłu-
żenia i obejmuje 
głównie najem-
ców regulujących 
swe zobowiązania 
czynszowe po za-
mknięciu miesiąca 
obrachunkowego.

W 2010 r. do na-
jemców zalegają-
cych z opłatami za 

Rok Zapłacone kwoty 
61362
81147
49766
48902

2007
2008
2009
2010

Budynki 47 i 49 przy ul. Warszawskiej na Sadach
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jeden miesiąc i więcej wysłano 76 wezwań do zapłaty. 
Szukając nowych rozwiązań umożliwiających mobilizowanie 

wszystkich dłużników do terminowego i pełnego wnoszenia 
opłat, od 1 listopada 2010 r. przesunięto czas pracy dla dwóch 
pracowników zajmujących się windykacją od 1000 do 1800 w 
każdy czwartek. 

Ponadto w listopadzie 2010 r. Zarząd podpisał umowę z Biu-
rem Informacji Gospodarczej - Info Monitor SA w Warszawie, 
zapewniającą umieszczanie wytypowanych dłużników w Reje-
strze Długów BIG, w/g zasad nowej ustawy o udostępnianiu i 
wymianie informacji gospodarczych, która weszła w życie 14 
czerwca 2010 r. i umożliwia spółdzielniom mieszkaniowym 
skuteczniej korzystać z usług Rejestru Długów.

Upublicznianie danych dłużników czynszowych w Rejestrze 
sprawia, że napotykają oni na poważne problemy w korzysta-
niu z usług finansowych i telekomunikacyjnych, a to skłania 
znaczną ich część do uregulowania zaległych opłat za lokale 
mieszkalne i użytkowe.

Działalność społeczna i kulturalno-oświatowa
Ten obszar działalności KSM wynika w sposób pośredni z 

realizacji zasad demokratyzmu spółdzielczego, samorządności 
i działalności na rzecz lokalnych społeczności, co znajduje 
umocowanie w Statucie spółdzielni. 

Wiodącą rolę w realizacji różnorodnych form działalności spo-
łeczno-kulturalnej i imprez odgrywają 3 spółdzielcze osiedlowe 
kluby kultury, posiadające zmodernizowane pomieszczenia, 
wyposażenie i fachową kadrę do prowadzenia działalności 
merytorycznej w tym zakresie, głównie na rzecz skrajnych grup 
wiekowych (dzieci i seniorzy).

Kluby osiedlowe „Miniatura”, „Słoneczko” i „Polonez” reali-
zowały swoje programy w trzech podstawowych działach:

1. Opiekuńczo-wychowawczym, obejmującym zajęcia kół i 
sekcji zainteresowań oraz organizacje czasu wolnego dzieci i 
młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji letnich.

2. Kulturalno-rozrywkowym – organizacji imprez otwartych 
dla różnych grup wiekowych o charakterze kulturalnym.

3. Sportowo-rekreacyjnym – organizacji zajęć stałych, imprez 
akcyjnych, rekreacyjnych, turystycznych i sportowych.

Działalność każdego klubu zachowywała odrębność prowa-
dzonych zajęć, w zależności od potrzeb środowiska, na terenie 
którego funkcjonuje.

Dzieci uwielbiają konkursy z nagrodami. Zajęcia w klubie Słoneczko

Dla najmłodszych uczestników organizowane były zajęcia 
o charakterze ogólnorozwojowym, uwzględniające elementy 
ruchowo-sprawnościowe, plastyczne, taneczne, muzyczne, 
edukacyjne (rytmika dla 2-3 latków, zajęcia taneczne 5-7 lat-
ków, koła plastyczne dla dzieci, nauka gry na gitarze, pianinie, 
keyboardzie). 

Istniejące Kluby Małego Dziecka w sumie zgromadziły 35 
dzieci w wieku przedszkolnym. Jak co roku, prowadzone były 
zajęcia podczas ferii zimowych i letnich, w których w sumie 
wzięło udział 353 dzieci i młodzieży. Głównymi formami zajęć 
były rajdy piesze, wyjścia do kina, na basen, wycieczki autokaro-
we, gry i zabawy klubowe, seanse filmowe, spektakle teatralne, 
zajęcia w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej.

Funkcjonujące sekcje tkaniny artystycznej, modelarskiej, tea-
tralnej, tenisa stołowego, tańca towarzyskiego, chóru, gimnasty-
ki wzmacniająco-rozciągającej, hatha-jogi, aerobiku, integracji 
oddechem, kursy salsy i inne skupiają ogromne rzesze mieszkań-
ców naszych osiedli: dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Wiele propozycji aktywności społecznej skierowana była do 
osób dorosłych.

Kluby wyszły naprzeciw zapotrzebowaniom osób dojrzałych, 
a także samotnych – proponując zajęcia cykliczne z różnych 
dziedzin życia codziennego, kultury oraz imprez artystycznych. 
Celowi temu służyły takie spotkania okazjonalne jak: Dzień 
Kobiet, Dzień Matki, Dzień Seniora, wernisaże, wieczory 
autorskie, wystawy plastyczne twórców nieprofesjonalnych, 
wystawy fotografii, spotkania poetyckie. Wszelkie formy 
spędzania czasu miały swój początek w różnorodnych kołach 
zainteresowań: warsztatach tkackich i malarskich, literackich, 
wokalnych („Big Band”, KAP 65, Koło Plastyczne Seniorów, 
Klub Turystyki Pieszej, Chór Seniora (w sumie uczestniczyło 
cyklicznie w takich zajęciach ponad 300 osób).

Zorganizowano między innymi wiele festynów osiedlowych, 
kolejne edycje osiedlowej piłki nożnej i mini-piłki siatkowej, 
wycieczki autokarowe, zawody balonowe i szybowcowe, rajdy 
piesze Klubu Turystyki Pieszej.

Kluby współpracują z różnymi organizacjami w mieście 
zgodnie z zapotrzebowaniem na formy kulturalno-oświatowe, 
bezpieczeństwo, warsztaty prewencyjne (Związek Literatów 
Polskich, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, szkoły 
osiedlowe, komisariaty policji, Uniwersytet III Wieku przy 
UH im. J. Kochanowskiego, Państwowe Szkoły Muzyczne, 
Stowarzyszenie „Fraktal” itp.).

Koszty działalności społeczno-kulturalnej i oświatowej w skali 
Spółdzielni wyniosły w 2010 r. – 612.689 zł, przy wpływach w 
wysokości 312.181 zł, tj. 51% pokrycia kosztów. 

Odnotowany niedobór w wysokości 300.508 zł pokryty został 
z nadwyżki przychodów na lokalach użytkowych oraz sprzedaży 
ciepła i zmniejszył o tę kwotę zysk brutto Spółdzielni.

ZARZąD 
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Ustawa z dnia 14 czerwca 2007 r. nowelizująca ustawę z 
2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, wyłącza ze struk-
tury władz Spółdzielni zebranie przedstawicieli i zebrania 
grup członkowskich. Wprowadza zasadę, że najwyższym 
organem Spółdzielni (niezależnie od liczby członków) jest 
Walne Zgromadzenie, które w myśl danego art. 83 ust, 8 i 
9 ustawy jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim 
członków. Członkowie biorą w nim udział osobiście.

Podstawowe kompetencje WZ zostały wymienione w art. 38 
§1 Prawa spółdzielczego i nie mogą być scedowane na Radę 
Nadzorczą czy Zarząd. Ustala jednocześnie nowe zasady zwo-
ływania i obradowania Walnego Zgromadzenia.

W szczególności ustawa wprowadza podział Walnego Zgro-
madzenia na części, gdy liczba członków Spółdzielni przekracza 
500, określając jednocześnie zasady jego organizacji.

Przede wszystkim WZ zwołuje Zarząd Spółdzielni, który o 
czasie, miejscu i porządku obrad zawiadamia indywidualnie na 
piśmie wszystkich członków. Powinno to nastąpić co najmniej 
21 dni przed terminem pierwszej części WZ. Podstawowe róż-
nice między zebraniem grupy członkowskiej, a częścią walnego 
zgromadzenia polegają na tym, że: 

1. Każda część Walnego Zgromadzenia nie posiada przymiotu 
organu Spółdzielni, a więc nie ma zdolności uchwałodawczej, 
wszystkie części zgromadzenia muszą jednak zajmować się tymi 
samymi sprawami, objętymi porządkiem obrad zgromadzenia.

Wyklucza to możliwość ingerencji którejkolwiek części walne-
go zgromadzenia w porządek obrad i w treści projektów uchwał 
przedstawionych im do głosowania.

Nie można również w trakcie obrad części walnego zgromadze-
nia zgłaszać kandydatów do Rady Nadzorczej, gdyż nie istnieje 
możliwość przegłosowania tych kandydatów na zakończonych 
już częściach walnego zgromadzenia.

Ponieważ statut KSM ustanawia Radę Osiedlową jako najniż-
szy organ samorządu Spółdzielni uprawniony do organizowania 
i społecznego kontrolowania działalności Spółdzielni, w skali 
osiedla, w toku obrad poszczególnych części walnego zgroma-
dzenia zgłaszani i wybierani będą jedynie kandydaci do danej 
Rady Osiedla.

2. Uchwałę Walnego Zgromadzenia uważa się za podjętą (art. 
83 ust. 9), jeżeli była ona poddana pod głosowanie na wszystkich 
częściach walnego zgromadzenia. Niestety, dyskusja nad treścią 
projektu uchwały – na poszczególnych częściach zgromadzenia 
– nie powoduje zmiany treści uchwały.

Nie można bowiem wniosków z dyskusji uwzględnić poprzez 
stosowną korektę projektu uchwały, gdyż wszystkie części 
walnego zgromadzenia muszą poddać głosowaniu tę samą treść 
projektu uchwały, określoną jeszcze przed pierwszą częścią 
zgromadzenia.

Skoro nie można modyfikować w toku obrad projektu danej 
uchwały, to znaczy, że część walnego zgromadzenia może jedy-
nie głosować za przyjęciem lub odrzuceniem projektu.

3. Prawo wyznaczenia porządku obrad walnego zgromadzenia 
oraz zgłaszania projektów uchwał i żądania wprowadzenia do 
tych projektów zmian ustawa przyznaje: Zarządowi, Radzie 
Nadzorczej i członkom Spółdzielni. 

Projekty uchwał powinny być przez zarząd przygotowane 

Walne Zgromadzenie 
po nowemu

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych
w Warszawie, ul. Prosta 2/14

Opinia (skrót) 
NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

dla
Walnego Zgromadzenia

z badania sprawozdania finansowego
Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

w Kielcach ul. Kujawska 26
za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 r.

Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego Kie-
leckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Kielcach ul. 
Kujawska 26, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., który po stronie 

aktywów i pasywów zamyka się sumą 99.669.138,36 zł,
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2010 r.
do 31.12.2010 r. wykazujący zysk netto w wysokości 

746.812,17 zł,
4. zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy
od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące zmniejszenie
funduszu własnego o kwotę 10.043.366,45 zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy
od 0l.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący wzrost
stanu środków pieniężnych o kwotę 68.789,61 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy sto-

sownie do postanowień:
1. rozdziału 7 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 

1994 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),
2. ustawy z dnia 07.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich 

samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 
77, poz. 649),

3. krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez 
Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce,

4. ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie po-
prawności zastosowanych przez Spółdzielnię zasad polityki 
rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w prze-
ważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów 
księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte 
w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawo-
zdania finansowego. Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie 
finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:

a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sy-
tuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni na dzień 31.12.2010 
r. jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy os 01.01.2010 
do 3 l. 12.2010 r.,

b) zostało sporządzone zgodnie / wymagającymi zastosowania 
zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawid-
łowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, 

c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finan-
sowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółdziel-
ni.

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni jest kompletne w 
rozumieniu art. 49 ust.2 ustawy o rachunkowości, a zawarte 
w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania 
finansowego, są z nim zgodne.
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pod względem formalnym i przedłożone pod głosowanie na 
poszczególnych częściach walnego zgromadzenia. 

Członkowie mają prawo zgłaszać żądania w sprawie zamiesz-
czenia w porządku obrad oznaczonych spraw oraz uzupełniania 
projektów uchwał w terminie co najmniej 15 dni przed posie-
dzeniem pierwszej części walnego zgromadzenia, natomiast 
poprawki do uchwał przygotowanych przez Zarząd, nie później 
niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części walnego 
zgromadzenia. 

Projekt uchwały, zgłaszny przez członków, musi być poparty 
przez co najmniej 10 członków.

Ustawa nie zobowiązuje Zarządu do podania do wiadomości 
członków informacji o dodatkowych sprawach wniesionych pod 
obrady walnego zgromadzenia.

Zgłoszone w terminie przez członków projekty uchwał, Zarząd 
jedynie wykłada do wglądu na 14 dni przed pierwszą częścią 
walnego zgromadzenia. Jak z tego wynika w dniu posiedzenia 
pierwszej części WZ, ani później nie jest możliwe zgłaszanie 
nowych projektów uchwał, poprawek, ani żądań uzupełnienia 
porządku obrad o nowe punkty. O tym jaki będzie ostatecznie 
porządek obrad WZ zdecyduje pierwsza jego część, a członko-
wie uczestniczący w zgromadzeniu nie powinni być zaskakiwani 
propozycjami z sali. 

Posiedzenie zatem walnego zgromadzenia, w świetle nowych 
zasad organizacji, staje się w sensie ścisłym obradowaniem, 
wymianą poglądów, ocen i wniosków oraz podejmowaniem 
uchwał.

MACIEJ SOLARZ

10 lat FORUM
Od ponad dziesięciu lat działa w Kielcach Forum Kiele-

ckich Spółdzielni Mieszkaniowych, które w formie zorgani-
zowanej powołano do życia w 2000 r., po kilkuletniej prze-
rwie, jako odpowiedź na potrzebę kształtowania wspólnego 
stanowiska kieleckich spółdzielni w wielu istotnych dla 
nich kwestiach. Organizacja zrzesza jedenaście spółdzielni 
mieszkaniowych z Kielc, które w Forum reprezentuje po 
dwóch przedstawicieli.

Forum jest organizacją znającą potrzeby swych członków i 
ich rodzin, stanowiących przecież ponad połowę mieszkańców 
miasta. Realizując główne cele podpisanego w kwietniu 2000 
r. porozumienia o wzajemnej współpracy, Forum jest od lat 
rzecznikiem interesów członków spółdzielni w rozmowach z 
władzami samorządowymi Kielc, firmami świadczącymi usługi, 
a także wobec ogólnopolskich władz i organizacji, zapewniając 
jednocześnie wymianę doświadczeń w zakresie eksploatacji 
spółdzielczych budynków.

W pierwszych latach działalności do niewątpliwych osiągnięć 
Forum należy zaliczyć utrzymywanie przez długi czas owocnej 
współpracy spółdzielni z Urzędem Miasta w zakresie dostarcza-
nia lokali socjalnych osobom z orzeczonymi wyrokami eksmisji. 
W ten sposób spółdzielnie pozbyły się wielu uciążliwych dłuż-
ników oraz zmniejszyły stan zadłużeń czynszowych za lokale. 
Kontakty Forum z samorządowcami dotyczyły również wysoko-
ści opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, stanu nawierzchni 
osiedlowych ulic i chodników, możliwości pozyskiwania przez 
spółdzielnie mieszkaniowe funduszy strukturalnych, problemu 
odpadów niekomunalnych, w tym azbestu, oraz założeń polityki 
Miasta Kielce w sprawie energii odnawialnej.

W ubiegłym roku z inicjatywy Prezydenta Kielc odbyło się 

Podczas spotkania u prezydenta Kielc, na temat osiedlowych garaży

spotkanie członków Forum z przedstawicielami Urzędu Mia-
sta poświęcone rozwiązaniu jakże aktualnemu problemowi 
osiedli mieszkaniowych, jakim jest brak miejsc parkingowych. 
Prezydent wystąpił z propozycją wskazania przez spółdzielnie 
lokalizacji parkingów, głównie wielopoziomowych, które będą 
wybudowane we współpracy z władzami samorządowymi. 

Obecnie prowadzone są konsultacje na temat konkretnych 
miejsc wskazanych przez spółdzielnie. W styczniu 2011 r. 
członkowie Forum dyskutowali te kwestie z Przewodniczącym 
Rady Miasta, Prezydentem oraz dyrekcją Biura Planowania 
Przestrzennego UM.

Spółdzielnie wchodzące w skład Forum występują wspólnie w 
rozmowach z podmiotami gospodarczymi świadczącymi usługi 
na rzecz osiedli mieszkaniowych. Głównym rozmówcą Forum 
w tym zakresie od wielu lat pozostają Wodociągi Kieleckie. 
Spółka przedstawia co roku szczegółowe uzasadnienie ekono-
miczne podwyżek cen wody i odprowadzania ścieków. Nigdy 
jednak spotkania poświęcone tej tematyce nie były tak gorące 
jak tegoroczne. Może dlatego, że łączny wymiar podwyżki wody 
i ścieków od 1.01.2011. wyniósł ponad 22% (samych ścieków 
ponad 40%), a spotkanie zostało zorganizowane już po jej wpro-
wadzeniu. Forum nie mogło zatem mieć już żadnego wpływu 
na wysokość opłat z tego tytułu. Owocem rozmów było pismo 
do „Wodociągów” wyrażające niezadowolenie z wysokości i 
sposobu wprowadzenia nowych opłat. 

Wzajemne konsultacje i rozmowy spółdzielni wchodzących 
w skład stowarzyszenia były w ciągu 10 lat poświęcone wciąż 
zmieniającej się sytuacji prawnej, w jakiej funkcjonują spół-
dzielnie mieszkaniowe. Dotyczyły zarówno samej ustawy o 
spółdzielniach mieszkaniowych, jak i innych przepisów, np. z 
zakresu ochrony przeciwpożarowej budynków mieszkalnych.

Szczegółowe zadania i formy współpracy członków Forum 
określało przyjęte w 2000 r. porozumienie o współpracy spół-
dzielni mieszkaniowych działających na terenie Kielc. W ubie-
głym roku walne zebranie członków stowarzyszenia przyjęło 
nowy regulamin Forum określający zasady funkcjonowania 
oraz cele organizacji. 

Od 2000 r. przewodniczącym Forum jest Zdzisław Wójtowicz, 
Przewodniczący Rady Osiedla Zagórska – Południe Kieleckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. Ponadto w skład kierownictwa Fo-
rum wchodzą: Krystyna Lipko, Prezes Zarządu SM Wichrowe 
Wzgórze, Krzysztof Marwicki, Przewodniczący Rady Nadzor-
czej SM Na Stoku, Włodzimierz Pasternak, Przewodniczący 
Rady Nadzorczej SM Bocianek, oraz Mirosław Kędzia, Prezes 
Zarządu Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

JOANNA MAZUR
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Koncepcja określa, że w dobudowanej części można będzie 
zlokalizować trzy samodzielne lokale użytkowe o powierzchni  
od 70 do 120 m2, które obsługiwałaby dobudowana zewnętrzna 
klatka schodowa od strony ulicy Konarskiego.

Wykonana ekspertyza techniczna potwierdza, że możliwe 
będzie wykonanie dodatkowej kondygnacji użytkowej na ist-
niejących fundamentach. 

Po przedstawieniu koncepcji nadbudowy na posiedzeniu 
komisji gospodarki zasobami 

mieszkaniowymi Rady Nadzor-
czej KSM i dokonaniu wizji 

lokalnej obiektów i terenu, 
– komisja zobowiązała 

Zarząd do opracowa-
nia szerszej koncepcji 

programowo-prze-
strzennej całego 

terenu między 
ulicami Zie-
l i ń s k i e g o , 
Konarskiego, 
Spółdzielczą, 
aż do budyn-
ku biurowca 
K S M ,  a b y 
m i e j s c e  w 
środku osied-

la było jego wi-
zytówką, a nie enklawą zanie-
dbania z ubiegłego wieku.

Inwestprojekt Świętokrzyski przygotował dwa warianty kon-
cepcji zagospodarowania terenu. Poza nadbudową budynku 
dodatkowo zaprojektowano:

1. Dwukondygnacyjny zespół garaży boksowych między 
budynkiem administracyjno-warsztatowym (Biura ZEC, baza 
sprzętu z projektowaną wcześniej nadbudową) z wjazdem od ul. 
Konarskiego – przy założeniu wyburzenia wszystkich obiektów 
biurowo-magazynowych i stacji trafo między garażami – ul. 
Konarskiego oraz parterowy zespół garaży boksowych we 
wschodniej części działki w miejscu dawnych magazynów 
spółdzielni.

W wariancie tym zaprojektowano 74 boksy garażowe, w 
tym 64 w obiekcie dwukondygnacyjny oraz 8 miejsc parkin-
gowych.

2. Teren podzielono na dwie działki, na których analogicznie 
do wariantu pierwszego zaprojektowano dwukondygnacyjny 
zespół garaży, a na wschodniej części działki – przy założeniu 
wyburzenia dodatkowo 6 istniejących boksów garażowych 
przy ul. Konarskiego między stacją trafo a budynkiem Konar-
skiego 16 zaprojektowano budynek mieszkalny dwuklatkowy 
o wys. IV lub V kondygnacji ok. 20-25 mieszkań i parkingiem 
podziemnym dla wszystkich mieszkań (nr 3B na załączonych 
wariantach). W wariancie tym uzyskano 64 boksy garażowe 
w obiekcie dwukondygnacyjnym oraz obiekt mieszkalny. 

Rada Nadzorcza oraz Zarząd KSM opowiedziały się za wa-
riantem pierwszym. Dlatego wystąpimy do Urzędu Miasta o 
wydanie warunków zabudowy, a następnie zlecone zostanie 
opracowanie projektowe modernizacji obiektu uwzględniają-
cego nadbudowę, zmianę elewacji oraz budowę garaży.

Garaży bezwzględnie potrzebnych, o czym napisałem na 
wstępie.

HENRyK WILK

Brak miejsc parkingowych jest coraz bardziej dokuczliwy. 
Kiedy budowano osiedla KSM, projektowano jedno miejsce 
parkingowe na dziesięć mieszkań. 

Najnowsze wytyczne do projek-
towania, to jedno miejsce 
na lokal mieszkalny bądź 
użytkowy. 

Realizacja tzw. „do-
gęszczeń” w latach 70. 
ograniczyła do minimum 
możliwości budowy no-
wych parkingów.

Władze Kielc ten prob-
lem zauważają, dlatego 
pojawiła się propozycja bu-
dowy  w osiedlach parkingów 
wielopoziomowych, o czym pi-
saliśmy w poprzednim numerze. 

Służby techniczne KSM poszukują 
miejsca lokalizacji nowych parkingów, 
ze świadomością, że miejsc ciągle braku-
je. Staramy się łączyć wykonanie zaleceń 
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży 
Pożarnej w zakresie budowy dróg pożarowych 
z wytyczaniem nowych miejsc parkingowych. Dla przykładu, 
w nieruchomości Nowowiejska 5 wybudowano 73 miejsca po-
stojowe. Kolejnym planowanym przedsięwzięciem jest remont 
obiektu ZEC i zagospodarowanie terenu przy ul. Zielińskiego 
(pomieszczenia po magazynie i zapleczu remontowym KSM).

Budynki ZEC oraz stanowiący bazę sprzętu łącznik między 
budynkiem biurowym a ZEC, wymagają remontu. Chodzi o 
elewację. Duże powierzchnie przeszklone (ślusarka okienna z 
1965 roku z pojedynczą szybą) powodujących ogromne straty 
ciepła, co zwiększa koszty eksploatacji. Ściany obiektu nie są 
ocieplone, nie spełniają wymogów energetycznych określonych 
normą polską. 

Dodatkowym mankamentem części budynku, w którym zloka-
lizowane są biura, baza i stolarnia jest brak instalacji sanitarnych. 
Własne pomieszczenia WC posiada jedynie ZEC (w części za-
chodniej obiektu) oraz najemca pomieszczeń zlokalizowanych 
w części wschodniej działki od strony biurowca spółdzielni. 

Wszyscy pozostali najemcy zmuszeni są do korzystania z wody 
i sanitariatów zlokalizowanych na piętrze w części łącznika 
przyległego do ZEC. Taki stan obiektu utrudnia wynajmowanie 
pomieszczeń – szczególnie biurowych. Ponadto teren wokół 
obiektu wymaga zmiany zagospodarowania.

Aby doprowadzić budynki do należytego stanu technicz-
nego i zwiększyć jego atrakcyjność użytkową konieczne jest 
przeprowadzenie remontu polegającego na: wymianie ślusarki 
okiennej o zmniejszonej powierzchni przeszklenia, wykonaniu 
instalacji sanitarnej i remontu elewacji. Ponadto należy rozwa-
żyć możliwość rozbudowy i właściwego zagospodarowania 
placu wewnętrznego.

Inwestprojekt Świętokrzyski opracował nieodpłatnie wstępną 
koncepcję nadbudowy nad bazą i byłym zakładem poligraficz-
nym o jedną kondygnację użytkową, do wysokości budynku ZEC 
wraz z instalacją sanitarną dla wszystkich użytkowników.

Garaże potrzebne 
od zaraz

Usytuowanie garaży od strony ul. Konarskiego
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Na podstawie § 77 pk 1 Statutu Spółdzielni uchwala się kie-
runki działalności Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 
20�� r.

§ �
I. W zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi
1. Przygotowanie warunków organizacyjnych, ekonomicz-

nych i technicznych do kontynuacji zadań, zapewniających 
zmniejszenie kosztów mediów i komfort zamieszkiwania, a w 
szczególności: 

a) wymianę stolarki okiennej w mieszkaniach ,
b) poprawę estetyki budynków i ich otoczenia – odnawianie 

klatek schodowych, wymianę nawierzchni chodników, 
c) wymianę okien na klatkach schodowych i drzwi wejścio-

wych do klatek,
d) wymianę suchych pionów pożarowych na nawodniony, 
e) podjęcie remontów głównych 4. wyeksploatowanych tech-

nicznie dźwigów w budynkach: Szymanowskiego 3, Nowowiej-
ska 5, Nowowiejska 15, Sandomierska 160.

2. Racjonalne wykorzystanie środków finansowych na remonty 
poprzez wybór wykonawców w procedurze przetargowej, sto-
sowanie nowoczesnych technologii i materiałów.

II. W zakresie inwestycji.
1. Kontynuowanie programu inwestycyjnego dotyczącego 

mieszkalnictwa ze środków finansowych przyszłych użytkow-
ników.

2. Przygotowanie inwestycji użytkowej – modernizacja bazy 
przy ul. Konarskiego 14.

3. Kontynuacja budowy dróg pożarowych w osiedlach Zagór-
ska Południe i Sady. 

4. Wykonanie kanalizacji deszczowej przy Bohaterów War-
szawy 15 – 17.

III. W zakresie ciepłownictwa:
1. Wymiana sieci ciepłowniczej o najdłuższym okresie eksplo-

atacji i złym stanie technicznym na sieć wykonaną w technologii 
rur preizolowanych w celu ograniczenia strat przesyłowych oraz 
ubytku wody z sieci. 

2. Modernizacja urządzeń w kotłowniach w celu podniesienia 
sprawności kotłowni i obniżenia kosztów produkcji ciepła.

IV. W zakresie zagadnień ekonomicznych:
1. Intensyfikowanie metod działania windykacyjnego na-

leżności Spółdzielni i zabieganie o zwiększenie skuteczności 
wykonywania orzeczeń sądu w tym zakresie, a szczególnie: 

a) wzmożenie działań zmierzających do egzekucji długów z 
ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze 
własnościowe prawo do lokalu lub prawa własności lokalu 
poprzez zbywanie zadłużonych lokali mieszkalnych w drodze 
licytacji komorniczej

b) kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego i do 
egzekucji komorniczej,

c) monitorowanie zadłużeń najemców lokali użytkowych za-
legających z opłatami za najem lokali, a sprawy trudne zlecać 
na zewnątrz uprawnionej firmie windykacyjnej.

2. Wdrożenia procesu zamieszczania dłużników w Biurze 
Informacji Gospodarczej zgodnie z zawartą umowy z InfoMo-
nitor S.A.

3. Eksploatacja systemu informatycznego:
a) Intensyfikacja oszczędności w zużyciu materiałów eksplo-

atacyjnych do urządzeń drukujących (tusze, tonery, regeneracja 

bębnów światłoczułych). Zastępowanie starych, drogich w 
eksploatacji drukarek urządzeniami wielofunkcyjnymi, wyko-
rzystywanymi przez kilku użytkowników.

b) rozbudowa serwisu internetowego Spółdzielni.
4. W gospodarce finansowej Spółdzielni stosowanie mecha-

nizmów zapewniających utrzymanie bezpiecznego wskaźnika 
płynności finansowej.

5. Utrzymanie na właściwym poziomie funduszy własnych 
Spółdzielni

V. W zakresie realizacji zadań związanych z wdrażaniem 
przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 
grudnia 2000 r.

1. Kontynuowanie czynności zmierzających do zawierania 
aktów notarialnych w sprawie przenoszenia własności lokali 
mieszkalnych, garażowych, na rzecz zainteresowanych człon-
ków Spółdzielni.

2. Kontynuowanie procedury związanej z ustanawianiem od-
rębnej własności lokali w nieruchomościach: przy ul. Dębowej 
nr 1 i Warszawskiej nr 49 w Kielcach.

3. Wdrożenie procedury związanej z podjęciem przez Zarząd 
Spółdzielni uchwał w sprawie określenia przedmiotu odrębnej 
własności lokali w nieruchomościach przy ul. Dalekiej 19 i ul. 
Dalekiej 21, 23, 25, 27, po dokonanym wydzieleniu ulicy Legni-
ckiej i podziale istniejącej pięciobudynkowej nieruchomości. 

4. Kontynuowanie wykupu gruntów w nieruchomościach, na 
których usytuowane są budynki wielorodzinne i garaże. 

VI. W zakresie działalności społeczno-kulturalnej:
1. Prowadzenie na bazie 3 osiedlowych Klubów Kultury róż-

nych form działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej dla 
wszystkich grup wiekowych członków Spółdzielni, ich rodzin 
i integracji mieszkańców osiedli.

2. Organizowanie działań społecznych, oświatowych i kul-
turalnych w klubach powinno zapewniać wypracowywanie 
przychodów pokrywających przynajmniej połowę kosztów 
prowadzonej działalności.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej i Zarzą-

dowi Spółdzielni.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁy
Walnego Zgromadzenia Członków Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach 

w sprawie: głównych kierunków działalności gospodarczej i społeczno-kulturalnej Spółdzielni na 2011 rok

Administracje osiedli
AO „Zagórska-Północ”, ul. L. Wawrzyńskiej 20, tel. 041 34 16 700
AO „Zagórska-Południe”, ul. Zagórska 42, tel. 041 34 16 560
AO „Sady”, ul. Wojewódzka 2, tel. 041 34 16 520
AO „Sandomierskie”, ul. Ceglana 14 tel. 041 34 16 760
ZEC, ul. Konarskiego 16, tel. 041 34 15 500 (awaria c.o.)
Zakład Cieplny KSM
tel. 041 34 15 500 biuro ul. Konarskiego 
tel. 041 34 15 580 zgłoszenia tylko w sezonie grzewczym
tel. 041 34 16 540 – ZEC ul. Wojewódzka 2
tel. 041 34 16 790 – ZEC ul. Ceglana 14

Numery telefonów 
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Osiedle „Zagórska – Północ” jest największym, obej-
mującym najstarszą część zasobów mieszkaniowych KSM. 
Administracja osiedla zarządza 27. nieruchomościami 
mieszkaniowymi, 3. nieruchomościami lokali użytkowych 
wolnostojących, 4. na potrzeby własne spółdzielni, 10. nie-
ruchomościami garażowymi. 

Naliczenia czynszowe na fundusz remontowy w 2010 r. wy-
niosły 1.130.162 zł, wykonano prace za 1.134.344 zł, co stanowi 
100,37% planu. Zaległości czynszowe, które na koniec 2010 r. 
wyniosły 876.543 zł ograniczają środki na remonty. 

Największą pozycją planu remontów jest wymiana stolarki 
okiennej. Wymieniono lub zwrócono członkom KSM pieniądze 
za 458 szt. okien, co pozwoliło zrealizować wnioski złożone do 
końca sierpnia 2001 roku.

Rada Osiedla pamiętała o najstarszych mieszkańcach i korzy-
stając ze swoich uprawnień przyśpieszyła wymianę lub refunda-
cję 24 szt. okien dla osób w wieku powyżej 80. roku życia. Na 
wymianę stolarki okiennej przeznaczono kwotę 382.191 zł. Do 
końca 2010 roku w Osiedlu „Zagórska – Północ” sfinansowano 
ze środków Spółdzielni wymianę 80% okien.

W celu zabezpieczenia przed stratami ciepła wymieniono 53 
szt. okien na klatkach schodowych w budynkach Zagórska 51, 
Spółdzielcza 3,8, Konarskiego 11,13,16 za kwotę 45.000 zł, oraz 
docieplono ekofibrem stropodachy o powierzchni 1965 m2 w 
budynkach przy ul. Kujawskiej 19 i Pomorskiej 71/73. W bu-
dynku Spółdzielcza 5 wykonano ocieplenie 500m2 połaci dachu 
w systemie Rolban (papa termozgrzewalna na styropianie). Na 
prace dekarskie oraz ocieplenie dachów wydano 8.4981 zł. 

W ramach prac ogólnobudowlanych przeprowadzono remont 
57 szt. balkonów w budynkach Szczecińska 17, Źródłowa 17a, 
Zielińskiego 3, Konarskiego 8,10, Pomorska 71/73, Mazurska 
77, St. Kostki 7, 9a, 11a, Włoszka 3, Mazurska 1. Wymieniono 
również 17 szt. drzwi wejściowych do klatek schodowych 
na drzwi stalowe typu „BEM” i aluminiowe typu „Slizex” w 
budynkach Spółdzielcza 3, 5, Zielińskiego 4, Zagórska 43, 
Źródłowa19, Konarskiego 7. Dokonano również przebudowy 
wejść do pięciu budynków: St. Kostki 3a, 5a, 7a, 5, 7. 

W wyniku oszczędności jakie uzyskano na przetargu, do-
datkowo przebudowano wejścia do budynków: St. Kostki 9a, 
11a, 13a, 15a. Drzwi wykonane są z wysokiej jakości profili 
systemowych zamkniętych, które w połączeniu z zaawansowaną 
technologią produkcji pozwalają stworzyć produkt gwarantujący 
wieloletnią wytrzymałość i bezproblemową eksploatację. Na 
prace ogólnobudowlane wydano 160.000 zł.

Ponieważ wymiana okien na klatkach schodowych, drzwi 

Realizacja zadań remontowych w osiedlu Zagórska - Północ
wejściowych do budynków oraz ocieplanie dachów w znacznym 
stopniu ograniczają straty ciepła w budynkach, prace te będą 
kontynuowane w 2011 r.

Przybyło odnowionych klatek schodowych. W 2010 r. wyre-
montowano 8 klatek schodowych w budynkach Spółdzielcza 3, 
Źródłowa 17a, Konarskiego 11. Na prace wydano 35.960 zł.

Warto podkreślić, że corocznie Rada i Administracja Osiedla 
przeznacza bardzo duże nakłady na wymianę starych, pozapa-
danych, nierównych chodników. Roboty brukarskie w 2010 r. 
obejmowały wymianę 1100 m2 nawierzchni ciągów pieszych na 
kostkę brukową w rejonie budynków: Pomorska 88, St. Kostki 
9-11, Źródłowa 19 strona wschodnia, Konarskiego 11.

Dobór wykonawców w trybie przetargowym pozwolił na ob-
niżenie cen jednostkowych, a to z kolei na poszerzenie zakresu 
rzeczowego remontów. 

W ramach zaoszczędzonych środków wykonano remont par-
kingu przy ul. Mazurskiej 77 uzyskując 12 miejsc parkingowych. 
Na prace brukarskie wydano 200.000 zł. 

W celu poprawy bezpieczeństwa zamieszkiwania wykonano 
remont pionów instalacji elektrycznej na 2. klatkach budynku 
przy ul. Spółdzielczej 9. W budynku tym zastosowano włącza-
nie światła na klatkach za pomocą czujników ruchu. W 2010 
r. kontynuowano przebudowę suchych pionów p.poż. na piony 
nawodnione. Zgodnie z decyzją Komendanta Miejskiego Pań-
stwowej Straży Pożarnej w ubiegłym roku nową instalację p. 
poż. wykonano w budynku Mazurska 1.

Prace instalacyjne wymagają bardzo dużych nakładów finan-
sowych, w roku 2010 wydano na nie 197.086 zł. Na remonty 
bieżące dźwigów osobowych w 2010 r. wydano 11.434 zł.

W ramach prac związanych z remontem lokali użytkowych 
wyremontowano części wspólne oraz łazienki w budynku przy 
ul. L. Wawrzyńskiej 20 wypełniając zalecenia Sanepidu.

W 2010 r. konserwatorzy zrealizowali 6943 zleceń zgłoszonych 
przez członków oraz służby eksploatacyjne KSM. 

W ramach konserwacji wykonano prace mające na celu 
utrzymanie instalacji i urządzeń w budynkach oraz lokalach 
mieszkalnych w dobrym stanie technicznym. 

Z zaplanowanych zadań zrealizowano m.in. naprawę 23 szt. 
płyt balkonowych lub loggii, reperację uszkodzonych chodników 
i zapadniętych opasek przy budynkach. Przebudowano wejścia 
do piwnic na 4 klatkach schodowych w budynkach Mazurska 
66, 70. Osiatkowano kominy na budynkach Źródłowa 17a, 19. 
Pomalowano zdewastowane wejścia do klatek na budynkach 
Mazurska 64, 66, Spółdzielcza 6, 7. Odnowiono 6 suszarń. 

Hydraulicy wymienili częściowo piony kanalizacyjne, usuwali 
przecieki ze spłuczek oraz kranów. Konserwatorzy wykonali 
usługi odpłatne na rzecz mieszkańców na sumę 9.441 zł.

Własną grupą konserwatorów wykonywaliśmy pielęgnację 
zieleni osiedlowej, polegającą na prześwietlaniu drzew, cięciu 
żywopłotów i odnawianiu starych krzewów. 

W celu podniesienia estetyki Osiedla wysadzono 2000 szt. 
kwiatów jednorocznych, 35 szt. klonów – formy szczepione, 
oraz 80 szt. krzewów w różnych odmianach. 

Na konserwację w nieruchomościach mieszkalnych wydano 
546.714 zł. Ilość prac wykonywanych w Osiedlu mogłaby być 
większa, ogranicza nas jednak dewastacja. Na usuwanie jej 
skutków w 2010 roku wydano 15.914 zł. 

MIROSŁAW MŁyNIK
Kierownik Administracji Osiedla

„Zagórska-Północ”

Office building KSM by night
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Stan techniczny zasobów w osiedlu „Zagórska-Południe” 
jest dobry. Jednak prawie wszystkie budynki w osiedlu liczą 
ponad 40 lat, dlatego koszty utrzymania, konserwacji i re-
montów są z roku na rok większe. Środki przeznaczane na 
remonty pokrywają zaledwie w 40 proc. wszystkich kosz-
tów. W minionym roku na realizację remontów w osiedlu 
zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.184.932 zł 
– wykonano roboty remontowe na kwotę 1.112.618 zł, tj. 
93,9%.

 Możliwości remontowe ograniczają zaległości czynszowe.
W minionym roku wymieniono okna lub zwrócono lokatorom 

nakłady, które ponieśli z tytułu wymiany w ilości 359 szt. okien. 
Zrealizowano wnioski o wymianę, które wpłynęły do admini-
stracji do końca sierpnia 2000 r. W mieszkaniach osób w wieku 
powyżej 80 lat dodatkowo wymieniono 30 szt. okien. Wydatki 
poniesione z tego tytułu to 351.171 zł.

W celu zabezpieczenia klatek przed stratami ciepła wymie-
niono 6 szt. drzwi wejściowych do klatek (Zagórska 56 - 3 szt., 
Zagórska 72 - 1 szt. Szymanowskiego 3 – 2 szt. oraz 60 szt. okien 
w budynkach przy ul. Karłowicza 7 i 9 za kwotę 39 950 zł.

Za kwotę 140.399 zł. wymieniono starą skorodowaną ślusarkę 
okienną na okna drewniane wraz z podmurowaniem w budynku 
przy ul. Bohaterów Warszawy 3, wyremontowano 25 szt. płyt 
balkonowych oraz przebudowano wejścia i wymieniono drzwi 
w budynku przy ul. Boh. Warszawy 7. 

By zapobiec nadmiernym stratom ciepła – w budynku przy ul. 
Boh. Warszawy 5 ocieplono ekofibrem stropodach wentylowany 
oraz papą na styropianie część dachu przy ul. Boh. Warszawy 
13 i Zagórskiej 68.

Odnowiono zgodnie z planem 2 klatki schodowe w budynkach 
wysokich przy ul. Chopina 7 i 17, co znacznie poprawiło estety-
kę, a tym samym warunki zamieszkiwania. Remont kosztował 
47.315 zł.

W ramach planowanych robót brukarskich przy budynkach 
Karłowicza 9 i Boh. Warszawy 15 wykonano nowe, szersze 
chodniki z kostki brukowej z kolorowymi akcentami. 

Zlikwidowano zdewastowany, asfaltowy, stwarzający zagro-
żenie dla dzieci plac zabaw przy ul. Zagórskiej 56, w miejsce 
którego urządzono zieleniec z klombem kwiatowym. Wyremon-
towano częściowo nawierzchnie asfaltowe uliczek osiedlowych, 
dojazdów do budynków i garaży.

Za zaoszczędzone na przetargach środki sfinansowano nowe 
chodniki z kostki brukowej przy budynkach Karłowicza 2,4,6, 
8, 10 oraz zatoczkę parkingową z czterema miejscami posto-
jowymi.

Przy budynku Boh. Warszawy 13 i 15 wykonano kolejny etap 
budowy kanalizacji deszczowej. 

Aby poprawić bezpieczeństwo użytkowania w budynku przy 
ul. Zagórskiej 64/I kl. wymieniono kolejny dźwig. Nowoczesny 
przystosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych. 

W osiedlu wymieniono już 14 z 18 dźwigów osobowych. W 
2010 r. wymiana i remont dźwigów kosztowały 153.989 zł.

Dziesięciu zatrudnionych w Administracji Osiedla konserwa-
torów wykonało prace remontowe wartości 548.763 zł. M.in. 
naprawiono chodniki i zapadnięte opaski przy budynkach, 
podesty i schody przed wejściami do budynków, uzupełniono 
tynki na klatkach schodowych, wymieniono skorodowane piony 
wod.–kan, wyczyszczono kratki ściekowe, rynny i rury spusto-
we. Wykonywano usługi odpłatne dla mieszkańców. 

Konserwatorzy zaangażowani byli również przy konserwacji 

terenów zielonych. Przycinali i formowali krzewy, wycinali 
suche, stwarzające zagrożenie drzewa oraz nasadzali nowe 
drzewa i krzewy. W roku ubiegłym posadzono 672 szt. krzewów 
i 28 drzewek, a na klombach i w gazonach 350 szt. sadzonek 
kwiatów.

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), która w roku 2009 zamknęła 
się kwotą 29.700 zł. 

Natomiast 15 zatrudnionych w administracji gospodyń do-
mowych dba na co dzień o czystość na klatkach i w piwnicach 
oraz na terenach zielonych, chodnikach i placach przyległych do 
budynków. W zimie dzięki ciężkiej i systematycznej pracy go-
spodyń, a także pomocy ich rodzin, chodniki na naszym osiedlu 
były zawsze odśnieżone (również w dni wolne od pracy), za co 
należą im się wyrazy uznania i podziękowania.

Kwotę 75.000 zł na przebudowę pionu pożarowego w bu-
dynku przy ul. Zagórskiej 64 przesunięto zostały na 2011 r. 
Całkowity koszt tego zadania szacowany jest na kwotę około 
155.000 zł, dlatego nie było możliwe wykonanie tych prac w 
ubiegłym roku. 

TERESA SZMIDT
Kierownik Administracji Osiedla

„Zagórska – Południe”

... i Zagórska - Południe

Nowy chodnik przy ul. Karłowicza 9, na zdjęciu u dołu: wejście do budynku 
przy ul. Boh. Warszawy 7
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Osiedle Sady zmienia swoje oblicze i jednocześnie po-
większa powierzchnię mieszkaniową. W minionym roku 
został oddany do użytkowania nowy budynek mieszkalno-
usługowy, przy zbiegu ul. Warszawskiej i Wojewódzkiej z 
32 mieszkaniami, 25 lokalami użytkowymi i 39 stanowi-
skami parkingowymi w podziemnym garażu. Wyróżnia go 
oryginalna architektura z nowoczesnymi rozwiązaniami 
konstrukcyjnymi i intrygującą kolorystyką elewacji, oraz 
nowatorskie przeszklenie elewacji północnej. Nowy obiekt 
stał się ciekawą i rozpoznawalną wizytówką osiedla i mia-
sta. 

Przy konstruowaniu planu remontów podstawą opracowywania 
jest perspektywiczny plan remontu osiedla, zestawienie potrzeb 
wynikających z jesiennego przeglądu budynków i ich otoczenia 
oraz wnioski zgłoszone na Walnym Zgromadzeniu Członków. 
Środki uzyskane z wpłat na fundusz remontowy pomniejszone o 
zaległości czynszowe stanowią o zakresie finansowym robót.

W 2010 r. zaplanowano na remonty nakłady w wysokości 
1.286.906 zł a wykonano na kwotę 1.243.895 zł tj. w 96,66%. 

Wymieniono lub zrefundowano koszty za wymienioną stolarkę 
we własnym zakresie za 362 szt. okien na kwotę 322 485 zł co 
pozwoliło zrealizować wnioski złożone do września 1999 r. 

Realizując uchwałę Rady Nadzorczej KSM dotyczącą najstar-
szych mieszkańców osiedla, wykonano dodatkowo w latach 
2006-2010 wymianę lub zwrot stolarki okiennej w ilości 126 
sztuk u właścicieli mieszkań powyżej 80 roku życia.

W celu poprawy estetyki, funkcjonalności, zabezpieczenia 
przed stratami ciepła sukcesywnie realizowana jest wymiana 
wyeksploatowanych i zniszczonych drzwi wejściowych do 
klatek schodowych na metalowe z profili BM o dużej wytrzy-
małości i izolacyjności. Wymienia się również stalowe ścianki 
osłonowe parteru na murowane z oknem termoizolacyjnym i 
szybą bezpieczną, licowane płytkami gresowymi. 

W 2010 roku wymieniono 18 szt. drzwi ze ściankami w bu-
dynkach: Wiosenna 3, Pocieszka 5, Jarzębinowa 4.

W ramach robót ogólnobudowlanych wykonano również:
- remont i malowanie 196 sztuk loggi w budynkach przy ul. 

Nowowiejskiej 22
- remont i malowanie 18 sztuk balkonów w budynku przy ul. 

Wiosennej 10
- remont nasad kominowych na budynku przy ul. Warszawskiej 

47, Nowowiejskiej 15
- remont i malowanie 6 klatek w budynku Jarzębinowa 4 oraz 

2 klatek w budynku przy ul. Nowowiejskiej 24
- przebudowa wiatrołapów Nowowiejska 24 kl III i IV.
Całkowity koszt tych robót wyniósł 224 813 złotych oraz

13.612 zł z pozycji robót nieprzewidzianych. 
Aby zimą zapobiec stratom ciepła a latem ograniczyć nadmier-

ne nagrzewanie mieszkań ostatnich kondygnacji, systematycznie 
ocieplane są stropodachy budynków. Dotychczas ocieplono 14 
stropodachów o pow. 12.650m2 tj. 75% połaci dachowych,w tym 
w roku 2010 stropodachy na budynkach: Warszawska 47 o pow. 
630m2 i Nowowiejska 5 o pow. 760m2 - koszt tych dociepleń 
to 37.263 złotych.

Roboty instalacyjne zgodnie z założeniem zostały podpo-
rządkowane wymianie suchych pionów hydrantowych na 
nawodnione oraz wymianie pionów instalacji elektrycznej na 
klatkach schodowych w budynkach wysokich. Ze względu na 
wysokie koszty tych robót możliwa jest realizacja tylko dwóch 
klatek schodowych rocznie. W roku 2010 wykonano taki właśnie 
zakres robót w klatce III i IV budynku przy ul. Nowowiejskiej 
24. Koszt robót instalacyjnych wyniósł 260.000 złotych. 

Zgodnie z planem przy budynku Warszawska 47 i Nowo-
wiejska 5 wykonano wymianę starych płytek chodnikowych 
na kostkę brukową o pow. 850 m2 oraz częściową reperację 
nawierzchni asfaltowej dróg osiedlowych na kwotę ogółem 
115.469 złotych. 

Zakończono realizowaną etapami, ze względu na budowę 
nowego budynku, drogę pożarową od ul. Warszawskiej do bu-
dynku nr 47 i 49. Wykonano w części odcinek drogi pożarowej 
przy budynku Nowowiejskiej 5. Całość zadania inwestycyjnego 
zostanie zakończona w 2011 r. i wtedy mieszkańcy będą mieli 
do dyspozycji parking z 73 stanowiskami, wyremontowane 
chodniki i dojścia do klatek schodowych jak również uporząd-
kowany teren przed budynkiem.

Poprawiając bezpieczeństwo użytkowników i realizując wnio-
ski z badań technicznych, wykonano remont główny dźwigów 
osobowych w budynku Nowowiejska 24 klatka III i IV. Na 
bieżąco wymienia się klocki hamulcowe, kasety wezwań, 

SADY

CORAZ PIĘKNIEJSZE

Wieżowiec przy ul. Nowowiejskiej 24 na Sadach
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amortyzatory i rygle drzwi przystankowych oraz inne elementy 
podlegające normalnemu zużyciu jak również dewastacji.

Na remonty główne i bieżące naprawy wydano 258 965 zł.
Spółdzielnia dalej realizuje wymianę podłóż skażonych 

związkami ksylenu w mieszkaniach w których Państwowy 
Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach stwierdzi wy-
stępowanie związków toksycznych. Na koniec 2010 r. na 
osiedlu Sady stwierdzonych było 23 przypadki występowania 
ksylamitu w podłożach. Wykonano remont podłóż skażonych 
ksylamitem w trzech mieszkaniach oraz badanie w dwóch na 
kwotę 11 288 zł.

Ważnym zadaniem jest systematyczna poprawa estetyki i 
stanu technicznego lokali użytkowych oraz ich otoczenia, na 
terenie osiedla. W dobie gospodarki rynkowej konieczne jest 
polepszanie ich funkcjonalności i estetyki.

W roku 2010 rozpoczęto remont i ocieplenie elewacji pawilonu 
handlowo-usługowego przy ul. Wojewódzkiej 2. Całość robót 
zaplanowano w cyklu finansowania i wykonawstwa na prze-
łomie lat 2010/11. Wykonano również okablowanie budynku 
w celu podłączenia do systemu monitoringu, żeby zapewnić 
właściwe bezpieczeństwo mieszkańców i wyeliminować akty 
wandalizmu. Montaż 16. kamer zapewni całodobowy nadzór i 
nagrywanie zdarzeń co umożliwi podejmowanie interwencji w 
przypadku zagrożenia jak również ścigania sprawców.

W ramach konserwacji dokonywano prace mające na celu 
utrzymanie budynków i ich otoczenia, instalacji i urządzeń w 
budynkach i lokalach mieszkalnych w dobrym stanie technicz-
nym lub uchronienie ich przed zniszczeniem lub przedwczes-
nym zużyciem. W roku 2010 przyjęto w dzienniku zgłoszeń i 
zrealizowano 5 745 zleceń. Koszt konserwacji ogólnej to 473 
589 zł, a centralnego ogrzewania 121.587 zł.

W ramach konserwacji przeprowadzono:
roboty elektryczne: dokonano przeglądu i konserwacji in-

stalacji elektroenergetycznej pionów oraz zabezpieczeń w 17. 
budynkach, wymieniając wyeksploatowane listwy zaciskowe, 
tablice zabezpieczające piony, gniazda bezpiecznikowe. 

roboty stolarskie: przeprowadzono przegląd stolarki okiennej 

W 2010 r. na realizację zadań remontowych w osiedlu „San-
domierskie” zaplanowano środki finansowe w wysokości 
1.221739 zł. Zrealizowane zadania pochłonęły kwotę 1270440 
zł co stanowi realizację 104% planu.

Podstawą opracowania planu remontów były:
• zadania określone w przygotowanym perspektywicznym 

planie remontów na lata 2008-2012
• zadania wynikające z przeglądów budynków
• decyzji Państwowej Straży Pożarnej dotyczącej pionów 

pożarowych oraz robót towarzyszących przy budowie dróg 
pożarowych

• wnioski mieszkańców zgłaszane na Częściowym Walnym 
Zgromadzeniu Członków Spółdzielni

• kolejny etap realizacji wymiany stolarki okiennej w miesz-
kaniach lub rozliczenie tych robót wykonanych we własnym 
zakresie przez mieszkańców.

W 2010 r. przeznaczono na wymianę stolarki okiennej w 
mieszkaniach kwotę 273.030 zł. Pozwoliło to na wymianę lub 
rozliczenie wykonania własnego 338 szt. okien. 

Ponadto, w mieszkaniach osób starszych wymieniono lub 
rozliczono wykonanie własne 20 szt. okien.

Biorąc pod uwagę wyniki przeglądów budynków i terminy 
ostatnich prac związanych z odnowieniem klatek schodowych 
wyremontowano i pomalowano 5 klatek schodowych w wie-
żowcu przy ul. Romualda 2 oraz dwie klatki w budynku 5. 
kondygnacyjnym Śląska 36. Oba zadania wykonano za kwotę 
49.600 zł.

Kontynuując rozpoczęty dwa lata temu cykl docieplania 
stropodachów dla polepszenia termoizolacyjności budynków 
i zmniejszenia zależności sprawności rynien deszczowych od 
zmian pogody w sezonach zimowych (zmniejszenie oblodzenia 
rynien i rur spustowych) w roku 2010 został ocieplony stropo-
dach budynku Wielkopolska 7.

Po dokonanych przeglądach Rada Osiedla zawnioskowała o 
przyspieszenie przewidzianego w planie perspektywicznym 
na 2012 r. remontu elewacji budynku Śląska 8. Wykorzystując 
zaoszczędzone środki finansowe (tańsze oferty wykonawców niż 
planowano) na wniosek Rady Osiedla rozpoczęto taki remont 
w budynku Wielkopolska 7.

Wykonanie remontu elewacji Śląska 8 i częściowa realizacja 
na budynku Wielkopolska 7 pochłonęła kwotę 387 299 zł. Koszt 
znaczny, ale budynek Śląska 8 stał się jednym z najładniejszych 
na terenie osiedla (patrz zdjęcie na następnej stronie). 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa p.poż. wykonano

i drzwiowej na 104 klatkach schodowych wiosną oraz przed 
sezonem zimowym. 

Na bieżąco wykonywane są niezbędne naprawy jak: dopaso-
wanie stolarki, uzupełnienie szyb i kitowania, wymiana zamków 
i okuć, samozamykaczy, elektrozaczepów, naprawa ławek.

roboty hydrauliczne: wykonywano częściową wymianę 
pionów instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej oraz wymianę 
zaworów głównych na pionach wodociągowych.

Naprawę instalacji wod.-kan. w mieszkaniach, wymianę 
uszczelek przy bateriach, regulację spłuczek z wymianą zaworu 
pływakowego, wymiana zaworów odcinających.

W ramach usług odpłatnych konserwatorzy wykonywali: wy-
mianę lub montaż szt. 209 wodomierzy, wymianę baterii wanno-
wych i zlewozmywakowych, kuchenek, reperację i czyszczenie 
piecyków gazowych, przetykanie odpływów kanalizacyjnych.  

roboty ogólnobudowlane: w ramach planowanych robót 
konserwacyjnych i potrzeb, przekładano uszkodzone i zapad-
nięte opaski wokół budynków, wymieniano uszkodzone płytki 
chodnikowe, przemurowano uszkodzone ścianki działowe w 
piwnicach, pomalowano pralnie i suszarnie szt. 3, malowanie 
wejść do klatek schodowych z wiatrołapami szt. 4, reperacja 
tynków i malowanie przejść między klatkami szt. 2, uzupełnie-
nie podłoży betonowych piwnic , przeprowadzono naprawę i 
konserwację urządzeń zabawowych, drobna naprawa pokrycia 
papowego oraz obróbek blacharskich.

roboty instalacyjne c.o.: konserwacja rozdzielaczy c.o. szt. 
104, konserwacja węzłów, wymiana zaworów i głowic termo-
statycznych, utrzymywanie instalacji i odbiorników c.o. we 
właściwym stanie technicznym. 

W ramach konserwacji i pielęgnacji zieleni wykonano trzy-
krotne koszenie trawy, dwukrotne cięcie żywopłotu. Wykonano 
pielęgnację i prześwietlenie drzew na osiedlu. Posadzono kwiaty 
rabatowe w ilości 750 sztuk, krzewy żywopłotowe i wolnoros-
nące w ilości 650 sztuk oraz 10 sztuk drzew.

MIROSŁAW SMOŁUCH
Kierownik Administracji Osiedla Sady

Sandomierskie 
w nowej szacie

t
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remont instalacji energetycznej (wymianę pionów) w budyn-
kach Sandomierska 158 – 2 piony oraz Sandomierska 78 – 1 
pion.

Przy budynku Szczecińska 3 zrealizowano remont ciągów 
pieszo-jezdnych. Wyremontowano podjazd od strony ul. San-
domierskiej i wykonano 10 miejsc postojowych, jednocześnie 
wykonano dojazd do stacji transformatorowej i altanki śmietni-
kowej oraz ciągi piesze w tym rejonie. Całość prac wykonano za 
kwotę 80.799 zł. Nie sposób nie podkreślić pozyskania nowych 
miejsc postojowych co chociaż w części powinno ułatwić par-
kowanie samochodów mieszkańcom.

W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników za kwotę 
155.604 zł wykonano remont dźwigu osobowego w budynku 
Sandomierska 158 klatka I. 

W 2010 r. zaplanowano i zrealizowano bardzo oczekiwane 
prace związane z dociepleniem obiektu i remontem ciągów 
pieszo-jezdnych przy pawilonie handlowo-usługowym Sando-
mierska 112. Podobnie jak w przypadku budynków Śląska 8 i 
Wielkopolska 7 zastosowano nowoczesne technologie i kolory-
stykę elewacji. Kompleksowy remont ciągów pieszo-jezdnych 
wraz ze schodami terenowymi, budową 16 nowych miejsc 
postojowych poprawiło warunki użytkowania. 

W 2010 roku kontynuowano też wymianę stolarki okiennej 
oraz drzwi na zapleczach lokali użytkowych budynków Daleka 
19, Śląska 10 oraz Sandomierska 154. 

Na całość robót remontowych w lokalach handlowych wydano 
kwotę 385.946 zł. Zrealizowane zadania wyraźnie poprawiły 
stan techniczny, estetykę i warunki eksploatacji lokali z pożyt-
kiem dla działających w nich punktów handlowych i usługowych 
jak również ich klientów.

Konserwacje
W 2010 r. konserwatorzy zrealizowali 4620 zleceń zgłoszonych 

przez mieszkańców, gospodynie domowe oraz służby eksploata-
cyjne i techniczne KSM. W ramach konserwacji wykonywano 
głównie prace dla utrzymania instalacji i urządzeń w budynkach 
i lokalach mieszkalnych w dobrym stanie technicznym.

Do prac tych należy zaliczyć:
• Częściowa wymiana pionów wodnych i kanalizacyjnych
• Konserwacja i modernizacja rozdzielni elektrycznych pionów 

mieszkaniowych
• Zgodnie ze zgłoszeniami naprawa loggii balkonowych
• Naprawa stolarki okiennej na klatkach schodowych i w 

piwnicach budynków mieszkalnych
• Rekultywacja terenów zielonych po robotach brukarskich 

przy budynkach Sandomierska 74 do 78 i Szczecińska 3. 

Prace polegały na przeprofilowaniu terenu z przystosowa-
niem do zmodernizowanych w rejonie tych budynków dróg 
pożarowych i ciągów komunikacyjnych oraz na wyrównaniu 
trawników i wyprofilowaniu odpływów wód opadowych i 
nasadzeniu krzewów.

Reagując na kontrolę Sanepid-u na placu zabaw dla dzieci w 
rejonie budynków Romualda 2 – 4, Daleka 3 wykonano siłami 
konserwatorów kompletne ogrodzenie. Ogrodzenie to spotkało 
się z wysoką oceną mieszkańców i powinno zabezpieczyć teren 
zabawy przed bezdomnymi psami. Wykonanie zadań konser-
watorów zamknęło się kwotą ogółem 530.175 zł.

Eksploatacja
Wykonano pełen zakres planowanych badań i ocen technicz-

nych instalacji elektrycznej, gazowej i spalinowej. Konserwacja 
terenów zielonych – 3 krotne koszenie trawników i 2-krotne 
cięcie żywopłotów było wykonane przez wyłonioną w drodze 
przetargu firmę DODA-CLEAN. 

Specjalistyczna firma COMES dokonała naprawy uszko-
dzonych urządzeń zabawowych na placach zabaw dla dzieci 
przy budynkach Romualda 2-4, Daleka 3 oraz Sandomierska 
76-78. Położono szczególny nacisk na prace porządkowe przy 
budynkach. 

Praca naszych gospodyń domowych zatrudnionych na 12 
rejonach oceniana jest dobrze i bardzo dobrze. 

Działalność finansowo-gospodarcza w minionym roku dała 
bardzo widoczne efekty. Przy stałym dobrym poziomie utrzy-
mania porządku znacznie podniesiono estetykę. 

Nowa efektowna elewacja budynku Śląska 8, pawilonu 
handlowo-usługowego Sandomierska 112, terenów zielonych 
w rejonie budynków Sandomierska 74-78, Szczecińska 3, 
wyremontowanych placów zabaw dla dzieci Romualda 2 - 4 
- Daleka 3 oraz Sandomierska 76-78 stały się wizytówkami 
osiedla i potwierdzają dobre gospodarowanie przyznanymi 
środkami finansowymi. 

Ponieważ całość prac na osiedlu jest inicjowana, oceniana 
i odbierana przez działaczy Rady Osiedlowej należy docenić 
wkład pracy społecznej włożony w uzyskanie bardzo zadawa-
lających wyników.

ANDRZEJ STEFANIUK
Kierownik Administracji Osiedla „Sandomierskie”

Budynek przy ul. Śląskiej 8 – wyremontowana elewacja. Nowoczesna 
kolorystyka, daszki nad balkonami.

Budynek przy ul. Sandomierskiej 112 – docieplone ściany w nowoczesnej 
technologii i kolorystyce, wyremontowane ciągi komunikacyjne, system ochrony 
– monitoring.
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Kot domowy towarzyszy człowiekowi od ponad siedmiu 
tysięcy lat. Jest najmniejszym z wielkiej rodziny kołowa-
tych, po lwach, tygrysach, lampartach, gepardach i żyją-
cych najbliżej nas rysiach, drapieżnikiem i łowcą. Żyjąc na 
wolności zajmuje określone terytorium na którym poluje, 
rozmnaża się i którego z wielką determinacją broni przed 
intruzami. Jego naturalnym pokarmem są gryzonie domo-
we i polne (myszy, szczury, krety, nornice), czasem drobne 
ptaki.

Inteligentny łowca
Poluje samodzielnie. Jest bardzo inteligentnym, sprytnym i 

sprawnym łowcą. Jego terytorium (KOTA), w trosce o zacho-
wanie gatunku, opuszczają całe szczurze rodziny, zwierzęta 
które wyrządzają ogromne szkody nie tylko przez niszczenie 
żywności podczas żerowania, ale także zanieczyszczając ją swo-
imi odchodami i na dodatek roznoszące takie choroby zakaźne 
jak cholera, dur brzuszny, żółtaczka zakaźna, czy włośnica. Też 
nadzwyczaj inteligentne.

Szczury rozmnażające się w postępie geometrycznym (co-
dziennie na świecie przybywa ich ok. 3,5 mln) – to największy 
wróg żyjący obok człowieka.

Kojące fluidy
W ostatnim trzydziestoleciu bardzo wzrosła liczba kotów 

w naszych osiedlach mieszkaniowych. Dlaczego? Po prostu 
wymagają mniej opieki i zainteresowania od psów. Kota nie 
potrzeba wyprowadzać kilka razy dziennie na spacer. Może 
zostać w mieszkaniu sam, chociaż lepiej żeby miał jakieś ko-
cie towarzystwo. Jego koszty utrzymania są niewielkie. Jest 
nadzwyczaj czysty.

Swoimi figlami i zabawami wnosi do domu pogodną atmosferę. 
Okupując z lubością niektóre miejsca wskazuje domownikom 
gdzie są zlokalizowane i którędy przebiegają, tak szkodliwe 
dla człowieka żyły wodne. Neutralizuje ich oddziaływanie, nie 
tylko w mieszkaniu, ale i w całym pionie. Podobnie reaguje na 
chore i obolałe miejsca właścicieli, układając się wygodnie czy 
to na kolanach pani, barku, czy kręgosłupie pana mrucząc kojące 
kołysanki, a ciepło i fluidy, które nam przekazuje działają na te 
miejsce wyjątkowo kojąco.

Bracia Mniejsi potrzebują nas
Dobrze o tym wszystkim wiedzą miłośnicy i przyjaciele 

tych zwierzątek. Ludzie, którzy z natury są życzliwi innym, 
także małym, słabym, schorowanym, potrzebującym pomocy. 
Szczególnie zaś – jak mówił Św. Franciszek z Asyżu – naszym 
Braciom Mniejszym, zwierzętom żyjącym wokół nas.

Zapomnieli lub nie chcą wiedzieć i pamiętać o tym inni. I jest 
ich wcale nie mało. Bo jakże często się zdarza, że rodzice dla 
zaspokojenia kaprysu dziecka biorą do domu małego kotka czy 
psiaka. Nie pomni, że biorą na siebie stały obowiązek opieki nad 
zwierzęciem, często już po pierwszych drobnych konfliktach, 
(bo piesek nasikał na dywan, pogryzł buta, kotek podrapał fotel, 
rozerwał firankę) bezceremonialnie i nie po ludzku wyrzucają 
je z domu.

Czasem się to odbywa przy użyciu samochodu, który przyjeż-
dża gdzieś na parking, nawet się nie zatrzymuje, uchylają się 
drzwi i na asfalt wypada tocząca się i skowycząca zwierzęca 
kulka. Czasem jest to foliowa torba zawieszona na ogrodzeniu 
z miauczącym wewnątrz kociakiem. To tylko te najbardziej 
„humanitarne” sposoby pozbywania się zwierzęcia.

Z ciepłego kochanego domu, gdzie była miska zjedzeniem, 
gdzie można się było bezpiecznie wyspać, gdzie było się głaska-
nym, przytulanym i na wszelkie możliwe sposoby rozpieszcza-
nym, gdzie człowiek – „przywódca stada” dbał o swojego pupila, 
z niewiadomego sobie powodu znalazł się on w zupełnie innej 
rzeczywistości. W nieznanym sobie świecie. Nieprzyjaznym. 
Gdzie jest zimno. Pada śnieg. Jest mróz. Albo leje deszcz. Nie 
ma się gdzie schować, ani położyć.

Nie ma też nic do jedzenia. A wokół jakieś nieznane i groźne, 
szczerzące kły inne psy, syczące, zjeżone duże koty. A jeszcze 
jest straszniej, gdy do tego grona dołącza przyjazny dotąd czło-
wiek, często z kijem. Co robić? Trzeba walczyć o przetrwanie. 
Ale jak? Przecież nikt nie nauczył ani małego kotka, ani szcze-
niaka jak sobie radzić w tak ekstremalnych warunkach.

Szukający schronienia
Koty szukają najczęściej schronienia w pobliżu domostw 

ludzkich, w jakichś budynkach gospodarczych, na parkingach 
pod samochodami, przy śmietnikach i w piwnicach bloków o ile 
życzliwy człowiek uchyli im łaskawie jakieś okienko. 

Dopóki nie obudzą w sobie instynktu łowcy, żywią się głównie 
znalezionymi odpadkami jedzenia. Odpoczywają i czuwają w 
wiecznym półśnie pozwalającym na szybką reakcję w razie 
zagrożenia. 

Rozmnażają się w niekontrolowany sposób. Chorują, często 
przez zwyrodnialców specjalnie trute, bite, kopane. Bardzo god-
nie cierpiąc, czasem wyjątkowo długo, odchodzą w niebyt.

Tych niczyich kotów – według bardzo wstępnych szacunków 
– żyjących na terenie kieleckiej spółdzielni „Bocianek” jest 
około 15, w KSM na Sadach ponad 20, na Szydłówku t
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 podobnie. A wszystko to zawdzięczają człowiekowi, a właści-
wie jego specyficznej odmianie homo barbaricus. Całe szczęście, 
że obok tych „barbarzyńców” którzy są jednak w zdecydowanej 
mniejszości żyją ludzie jak ludzie, normalni, zwyczajni, czuli na 
krzywdę i niosący pomoc każdemu, kto jej potrzebuje.

Także bezdomnym, piwnicznym kotom, porzuconym psom, 
głodnym ptakom.

Przyjaciele kotów
Takie osoby jak Państwo Krakowiakowie, pani W. Zwolańska, 

pani A. Żurawska, pani R. Samat, czy nieznana mi z imienia i 
nazwiska pani z ulicy Gałczyńskiego – dzień w dzień, w przysło-
wiowy „piątek, świątek i niedzielę”, bez względu na porę roku i 
pogodę – o określonej porze i w stałym miejscu karmią koty. 

Wiedzą ile i jaki pokarm trzeba podać młodym kociakom, a 
kiedy dojrzałym kocicom – środki antykoncepcyjne. Wiedzą, 
które kotki i kocury należałoby bezwzględnie „odłowić” do 
sterylizacji i kastracji, którym kotom i jakie należy w karmie 
podawać lekarstwa.

Jako wolontariusze Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami 
robią to bez żadnego rozgłosu. Pomoc, jaką uzyskują od Towa-
rzystwa – najczęściej w postaci suchego pokarmu i do końca 
minionego roku talonów na zabiegi sterylizacyjne i kastrację, 
czy w postaci refundacji rachunków za niektóre zabiegi wetery-
naryjne – częściowo tylko rozwiązuje problem tych bezdomnych 
zwierząt.

Czego oczekują? Co ułatwiłoby, przynajmniej do pewnego 
stopnia, opanowanie sytuacji głównie w zakresie niekontrolo-
wanego rozmnażania? 

Po pierwsze: stała adopcja. Zadanie to realizuje od połowy 
ubiegłego roku TOnZ organizując w każdą ostatnią niedzielę 
miesiąca akcję „Szukam domu”. Firmuje ją plakat z wizerun-
kiem smutnego psiaka. 

Akcja odbywa się w hollu Tesco przy głównej hali, obok 
sklepu zoologicznego. Dzięki tej akcji wiele zwierząt – za-
równo psów i kotów – znalazło swój nowy, mamy nadzieję, 
szczęśliwy dom.

Pomóż Towarzystwu
Adopcję promujemy także przez Internet, ogłoszenia wywie-

szane są w poczekalniach gabinetów weterynaryjnych liczymy 
na kontakty osobiste.

Po drugie: skuteczniejsze opanowanie problemu niekontrolo-
wanego rozmnażania, poprzez stałą sterylizację i kastrację. 

Akcję tę można z powodzeniem realizować, jeśli będzie za-
gwarantowana odpowiednia ilość bezpłatnych zabiegów i – co 

równie ważne – zostaną zorganizowane, najlepiej w nieużywa-
nych, blokowych pralniach, pomieszczenia do hospitalizacji 
tych zwierząt po zabiegach. Bo np. wysterylizowana kotka 
powinna przebywać w bezpiecznym pomieszczeniu, karmiona 
i pod opieką przynajmniej 7 dni.

Pierwsze takie pomieszczenie udostępniła Towarzystwu Ad-
ministracja Osiedla „Sady”. 

Zarząd KSM nie zareagował jednak na prośbę Towarzystwa 
z lipca ub. roku w sprawie pomocy we właściwym urządzeniu 
takiego „lazaretu” (przewidywany koszt – kilkaset zł), w którym 
jednocześnie mogłoby dochodzić do zdrowia 6 kocic. 

Potem wracałyby one do swojego pierwotnego środowiska lub 
oddawane byłyby do adopcji. Uważamy bowiem, że część tych 
zwierzątek, które doskonale radzą sobie „na wolności” powinny 
tam zostać. Będą skutecznie walczyć z gryzoniami.

Po trzecie: zwierzęta te muszą mieć ciepłe i bezpieczne schro-
nienia, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Dlatego też 
uważamy, że administracje osiedli mieszkaniowych winny 
zainstalować w wybranych blokach, w okienkach, klapki samo-
zamykające, umożliwiające kotom wchodzenie i wychodzenie 
z tych pomieszczeń, a jednocześnie zabezpieczające je przed 
wychładzaniem.

Na zdjęciach kot Julian, fot. Monika Ostrowska-Skup

Po zrealizowaniu pkt. 2 i 3 wolontariusze z TOnZ byliby imien-
nie odpowiedzialni za utrzymanie ładu, czystości i porządku w 
udostępnionych pomieszczeniach. Lokatorzy nie mieliby w piw-
nicach szczurów, a pozytywny przykład opieki nad zwierzętami 
oddziaływałby wychowawczo na dzieci i młodzież, łagodziłby 
także obyczaje i stosunki międzyludzkie.

Zobaczmy w telewizji w programie Animal Planet jak się 
to robi i praktykuje w świecie, szczególnie w Stanach Zjed-
noczonych. Jestem gorącym zwolennikiem i orędownikiem 
prawa, zasad i organizacji opieki nad zwierzętami jakie tam 
obowiązują.

Tekst ten traktuję jako materiał do dyskusji i liczę, że redakcja 
ją nam umożliwi.

RADOSŁAW WOJEWóDZKI
wolontariusz TOnZ
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Nowe okna klatki schodowej w budynku przy ul. Boh. W-wy 3 

W 2010 r. funkcjonowało blisko 9 tys. podmiotów spółdzielczych, które reprezentują 
15 branż spółdzielczych. Są to spółdzielnie: mieszkaniowe, spożywców Społem, 
GS, mleczarskie, rolnicze spółdzielnie produkcyjne, spółdzielnie kółek rolniczych, 
grupy producentów rolnych, rzemiosła, inwalidów i niewidomych, socjalne, pracy, 
a także banki spółdzielcze i Skoki.

Wszystkie te podmioty funkcjonują na podstawie przepisów ustawy Prawo Spół-
dzielcze z 16 września 1982 r. z późn. zm. oraz ustaw branżowych, regulujących 
szczegółowo kwestie działalności banków, Skok,  spółdzielni mieszkaniowych lub 
socjalnych. Wszystkie spółdzielnie z mocy ustawy przynależą do Krajowej Rady 
Spółdzielczej; dodatkowo, mogą zrzeszać się w związkach rewizyjnych. (MaS)

9 tysięcy spółdzielni
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Konkurs na najpiękniejszy balkon i ogródek przydomowy 
organizowany w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej to 
już tradycja. Przeprowadzony przez dwa kolejne lata zyskał 
popularność i przychylność mieszkańców. W ubiegłym roku 
rozszerzyliśmy formułę konkursu na najładniejszy balkon o 
ogródki przydomowe. Był to strzał w dziesiątkę. Wpłynęło wiele 
zgłoszeń. Budynki zyskały na urodzie dzięki upiększeniu elewa-
cji kwiecistymi balkonami. Zmieniło się również ich otoczenie. 
Oczy przechodniów cieszyły kolorowe i pachnące od wczesnej 
wiosny do późnej jesieni przydomowe ogródki.

Zarząd Spółdzielni doceniając starania mieszkańców po raz 
kolejny ogłasza konkurs na najpiękniej ukwiecony balkon i 
ogródek przydomowy. 

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

Zasady konkursu określa regulamin, którego treść jest dostęp-

na na stronie internetowej 
www.ksm.pl, lub w admini-
stracjach osiedli. 

Aby wziąć udział w kon-
kursie wystarczy wypełnić 
kartę zgłoszenia i w termi-
nie do 15 czerwca 2011 r. 
doręczyć ją do właściwej 
Administracji Osiedla. 

Kartę można pobrać w 
AO, ze strony internetowej 
www.ksm.pl lub wyciąć tę 
zamieszczoną obok. 

Konkurs trwa od 15 czerw-
ca do 30 września 2011 r. i 
obejmuje 3 etapy. Każdy z 
nich kończy się komisyjnym 
przeglądem zgłoszonych do 
konkursu balkonów i ogród-
ków, który jest dokumento-
wany fotograficznie. 

Gorąco zachęcamy wszyst-
kich do udziału w konkursie 
i czekamy na zgłoszenia.

BARBARA PAWEŁEK

Konkurs
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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

Czy wiesz, że...
Przychodzi mąż do domu i od progu klnie na czym świat stoi na terrorystów.
Żona po kilku minutach nie wytrzymuje i pyta:
– Co Ci zrobili, że tak klniesz?
– Przychodzę do roboty, czeka poczta. Otwieram kopertę, wysypuje się biały proszek. 

Lecę do lekarza, a tam diagnoza: syfilis...
x x x

Mężczyzna z notesem w ręce przychodzi do sąsiada: – Czy zgadzasz się na udział 
w seksie grupowym?

– A kto w nim bierze udział?
– Ja, Ty i Twoja żona.
– Nie, nie zgadzam się.
– No to Cię skreślam z listy.

x x x
Dzwoni telefon: – Dzień dobry, czy mogę z Jolą?
– Niestety, małżonki nie ma w domu.
– To wiem, jest u mnie. Ja się pytam czy mogę?

x x x
– A pani mąż to by tylko biegał za kobietami.
– Moja pani. To, że pani pies biega za samochodami, to jeszcze nie znaczy, że jak 

je dogoni, to wsiada za kierownicę.
x x x

– Ile masz niedoróbek w nowym mieszkaniu?
– Na razie jedną.
– To nieźle, a jaką?
– Nie mogę otworzyć drzwi wejściowych.

x x x
Córeczka budzi się o trzeciej w nocy i mówi:
– Mamo, opowiedz mi bajkę.
– Zaraz wróci tatuś i opowie nam obu....

x x x
Słuchaj! Wiesz, jak mój dzieciak świetnie klnie?
– No co ty? A ile ma lat?
– Cztery.
– A umie się modlić?
– Co ty? Takie małe dziecko?!

x x x
Do osiedlowego sklepu przychodzi facet i krzyczy: – Poproszę zapałki.
– Panie – odpowiada kioskarka – co pan tak wrzeszczy? Nie jestem głucha! 
Jakie pan chcesz? Z filtrem czy bez?

x x x
Kolega z klasy powiedział Jasiowi, że zna dobry sposób na szantażowanie dorosłych. 

– Mówisz tylko: „Znam cała prawdę” i każdy dorosły głupieje, bo na pewno ma jakąś 
tajemnicę, której nie chciałby ujawnić...

Podekscytowany Jasio postanowił wypróbować świeżo zdobytą wiedzę w domu. 
Przyszedł do mamy, powiedział: Znam całą prawdę i... dostał 50 złotych, z przyka-
zaniem, żeby nic nie mówił ojcu.

Zachwycony pobiegł szybko do ojca, powiedział: „Znam całą prawdę” i dostał 100 
złotych - z zastrzeżeniem, żeby nic nie powiedział matce.

Rozochocony Jaś postanowił więc wypróbować nową metodę również na kimś spoza 
rodziny. Nadarzyła się okazja, kiedy listonosz przyniósł pocztę.

– Znam całą prawdę – powiedział z szelmowskim uśmiechem Jasio.
Listonosz pobladł, poczerwieniał, rzucił listy na ziemię, rozłożył ramiona i wzru-

szonym głosem wyszeptał: – W takim razie uściskaj tatusia...   (MaS)

Tablice ogłoszeniowe na klatkach scho-
dowych w budynkach spółdzielczych nie 
są miejscem przeznaczonym do umiesz-
czania ogłoszeń przez dowolne osoby. To 
spółdzielnia, jako podmiot uprawiony do 
administrowania budynkiem mieszkalnych 
decyduje o tym, czy i jakie ogłoszenia mogą 
być w jej budynku wywieszane. Osoba, 
która chce wywiesić ogłoszenie, powinna 
uzyskać zgodę Administracji Osiedla.

Art. 63a § l Kodeksu wykroczeń zaka-
zuje m.in. wywieszania ogłoszeń, ulotek, 
plakatów w miejscu, do którego ma dostęp 
nieograniczona liczba osób, bez zgody 
zarządzającego tym miejscem.

Taki pogląd wyraził Sąd Okręgowy w 
Zamościu w wyroku sygn. II WAZ 88/09. 

x x x
Przepisy art. 32 Prawa spółdzielczego w 

brzmieniu obowiązującym przed noweliza-
cją ustawy 3 czerwca 2005 r. przewidywały 
tzw. obligatoryjne postępowanie wewnątrz-
spółdzielcze, które charakteryzowało się 
tym, że członek Spółdzielni przed wystą-
pieniem na drogę sądową, musiał uprzednio 
odwołać się od uchwały Zarządu do Rady 
Nadzorczej, a od uchwały RN do Zebrania  
Przedstawicieli. Merytorycznie dotyczyło 
to wyłącznie spraw o wykluczenie albo 
wykreślenie z członkostwa.

Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 
oraz niektórych innych ustaw, zmieniła 
brzmienie art. 32 Prawa spółdzielczego w 
taki sposób, że zostało zniesione obliga-
toryjne postępowanie wewnątrzspółdziel-
cze. Obecnie Statut Spółdzielni nie może 
ograniczać dochodzenia przez członków 
ich praw na drodze sadowej. W przypadku 
zaskarżenia przez członka uchwały w po-
stępowaniu wewnątrzspółdzielczym i sądo-
wym, postępowanie wewnątrzspółdzielcze 
ulega umorzeniu.

x x x
Osoba, która przebywa w miejscu pobytu 

pod nowym adresem dłużej niż 3 doby ma 
obowiązek zameldować się na pobyt stały 
lub czasowy najpóźniej przed upływem 
czwartej doby licząc od dnia przybycia, jest 
to tzw. obowiązek meldunkowy. Obowiązek 
meldunkowy obejmuje także wymeldo-
wanie. Za niedopełnienie tego obowiązku 
grozi mandat, kara ograniczenia wolności 
lub grzywna.

Dowodem przeciwko nieuczciwym 
mieszkańcom są często zeznania sąsiadów. 
Od 1 stycznia br. organem powołanym do 
weryfikacji liczby mieszkańców w lokalu 
jest straż miejska. (MaS)


