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Wołanie na wiatr (do Żony)

Nowe prawo deweloperskie

Krzysztof Nawrot

Już Sokrates tańczący przekonuje nas o tym,
Że nieważne są wady lecz rozumu przymioty.
Lecz dla Ksypci, przebiegłej kobiety,
Był śmierdzącym opojem, niestety.

Napoleon od wieków już dla Franków jest chlubą,
On kodeksy stanowił i dla wrogów był zgubą.
Lecz dla Józi, przepięknej kobiety,
Był niemytym kurduplem, niestety.

Katarzyna - caryca, prawda w oczy aż bije,
Nie swędzącą vaginą zbudowała Rassiję.
Lecz dla pań, tych kustoszy morału
Była dziwką! I to w każdym calu.

A Gałczyński, kochani? Miał kochanek ze cztery,
Syna spłodził na boku i nie zawsze był szczery.
Lecz miał talent, co wieki przetrzyma!
Dobrą żonę! Lecz takich już nie ma!

I dlatego, najmilsi, wraz z dzbanuszkiem konwalii,
Miejsce ma w każdym sercu obraz Srebrnej Natalii.

„Nie rób ze siebie pawia. Szanuj męża i kwita.
W tym sęk! Jak mawiał ojciec Piotr – karmelita”.

Od 29 kwietnia 2012 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 
września 2011 r., o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego 
lub domu jednorodzinnego (Dz.U. Nr 232 poz. 1377) zwanej 
potocznie ustawą deweloperską. 

Przepisy regulujące obszar działania rynku deweloperskiego – w zakresie 
inwestycji mieszkaniowych – wprowadzają rewolucyjne zmiany, przez 
co budzą szereg wątpliwości i są różnie interpretowane. Ustawa określa 
zasady ochrony praw nabywcy (tylko osoby fizycznej), wobec którego 
deweloper zobowiązuje się ustanowić odrębną własność lokalu mieszkal-
nego, albo własność nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym 
oraz jednego z kilku środków ochrony. 

Nowe przepisy mają zastosowanie do mieszkań i domów, których sprze-
daż rozpoczęto w dniu wejścia ustawy w życie i mają być zabezpieczeniem 
dla pieniędzy powierzonych deweloperom przez klientów.

Czytaj na stronie 19

Budynek przy ul. Wielkopolskiej 7: zmodernizowane docieplenie, nowoczesna kolory-
styka, atrakcyjne zadaszenie nad balkonami ostatniej kondygnacji. 

O remontach i konserwacji  w osiedlach KSM czytaj na stronach 20 - 23 
Zdjęcie: Andrzej Stefaniuk

Sandomierskie coraz 
ładniejsze
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Rada Nadzorcza KSM podjęła uchwałę w sprawie organizacji
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, które odbędzie się w 6. termi-

nach, według zatwierdzonego terminarza:
I. Osiedle Zagórska-Północ, 14 maja br. (poniedziałek) godz. 17°°
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 przy ul. Kujawskiej 18
w Kielcach
II. Osiedle Zagórska-Południe, 16 maja br. (środa) godz. 17°°
Szkoła Podstawowa przy ul. Szymanowskiego 5 w Kielcach
III. Osiedle Sady, 18 maja br. (piątek) godz. 17°° 
Klub Polonez przy ul. Pocieszka 17 w Kielcach
IV. Osiedle Sandomierskie, 21 maja br. (poniedziałek) godz. 17°° 
Klub Słoneczko przy ul. Romualda 3 w Kielcach
V. Bodzentyn, 23 maja br. (środa) godz. 17°° Szkoła Podstawowa,
Rynek Górny 11 w Bodzentynie
VI. Bieliny, 24 maja br. (czwartek) godz. 17°° Szkoła Podstawowa
przy ul. Partyzantów 17 w Bielinach

Terminy Walnego Zgromadzenia 
Członków KSM

Projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia 
I. Część organizacyjna.
1) otwarcie obrad, wybór Prezydium Zgromadzenia
2) przyjęcie porządku obrad
3) wybór Komisji: Mandatowo-Wyborczej i Wnioskowej
4) wybór Komisji Skrutacyjnej

II. Rozpatrzenie odwołania od uchwały Rady Nadzorczej KSM 
 w sprawie wykreślenia z rejestru członka KSM.

III. Przedstawienie sprawozdań za 2011 rok:
1) Rady Osiedla
2) Zarządu
3) finansowego
4) Rady Nadzorczej

IV. Dokonanie wyboru przedstawicieli Spółdzielni na Zjazd 
 przedkongresowy – V Kongresu Spółdzielczości.

V. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami i wnioski.

VI. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdań za 2011 rok:
a) Rady Osiedla
b) Rady Nadzorczej
c) Zarządu
d) finansowego
2) absolutorium dla członków Zarządu
3) kierunków działalności gospodarczej oraz społecznej
 i kulturalnej Spółdzielni na 2012 r. 
4) zmiany Statutu
5) podziału nadwyżki bilansowej za 2011 r.
6) wniosków zgłoszonych w czasie Walnego Zgromadzenia

VII. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Wypada przypomnieć, że zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 36 
§ 1 Prawa spółdzielczego oraz w ustawie z 14 czerwca 2007 r. 
nowelizującej ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych z 
2000 r., walne zgromadzenie członków (WZC) jest najwyższym 
organem Spółdzielni i zwoływane jest co najmniej raz w roku 
w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego 
(kalendarzowego).

Podstawową formą obrad WZC jest przeprowadzenie go w 
jednym terminie i jednym miejscu dla wszystkich członków 
Spółdzielni. Jeżeli zaś liczba członków Spółdzielni przekracza 
500 ustawa dopuszcza stosowanie nowej formy odbywania 
WZC– w częściach.

Poszczególne części WZC odbywają się w różnych terminach 
z różnym składem osobowym członków, ale z tym samym po-
rządkiem obrad zatwierdzonym na pierwszej jego części. 

Niezależnie jednak od formy obradowania, WZC obowiązują 
tu takie same kompetencje i zasady obradowania.

Każdy członek Spółdzielni ma prawo do uczestniczenia i 
oddania głosu podczas obrad WZC, jest ono ważne niezależnie 
od liczby obecnych na nim członków. 

WZC może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych 
porządkiem obrad, podanym członkom spółdzielni do wiadomo-
ści w terminach i w sposób określony w ustawie oraz statucie. 
Co więcej, uchwały te muszą być poddane pod głosowanie na 
każdej części WZC i mieć tożsamą treść.

WZC jako najwyższy organ Spółdzielni może wyrazić swoje 
stanowisko (opinię) w każdej sprawie dotyczącej Spółdzielni 
jeśli tylko zostanie ona wprowadzona do porządku obrad we 
właściwym trybie.    (MaS)

V Walne Zgromadzenie Członków KSM

Konkurs na najpiękniejszy balkon i ogródek przydomowy w KSM or-
ganizowany jest po raz czwarty i cieszy się sporym zainteresowaniem. 
Mieszkańcy, którzy brali w nim udział w latach poprzednich pytają o 
wznowienie edycji. Budynki zyskały na urodzie dzięki upiększeniu 
elewacji kwiecistymi balkonami. Zmieniło się również ich otoczenie. 

W konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec KSM posiadający 
balkon lub zajmujący się pielęgnacją przydomowego ogródka. Zasady 
konkursu określa regulamin, którego treść jest dostępna na stronie 
internetowej www.ksm.pl., lub w Administracjach Osiedli. 

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wypełnić kartę zgłoszenia w 
terminie do 15 czerwca 2012 r. i doręczyć ją do właściwej Administracji 
Osiedla. 

Druk można pobrać w Administracji Osiedla lub ze strony internetowej 
www.ksm.pl. 

Konkurs trwa od 15 czerwca do 30 września 2012 r. i obejmuje trzy 
etapy. Każdy z nich kończy się komisyjnym przeglądem zgłoszonych 
do konkursu balkonów i ogródków, który jest dokumentowany foto-
graficznie. 

Gorąco zachęcamy wszystkich do udziału w konkursie i czekamy 
na zgłoszenia.

BARBARA PAWEŁEK

Konkurs

Na j ł adn i e j s zy
ba lkon
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Rok 2011 był specyficzny, gdyż w czerwcu zakończyła się 
kadencja poprzedniej Rady Nadzorczej, a rozpoczęła 3 letnią 
kadencję wybrana przez Walne Zgromadzenie Członków nowa 
17 osobowa Rada Nadzorcza.

Na 17 członków Rady, 7 tj. 41% członków z poprzedniej ka-
dencji otrzymało mandaty do pełnienia funkcji po raz kolejny, 
co świadczy o zaufaniu i pozytywnej ocenie ich dotychczasowej 
pracy. Ten fakt pozwolił na zachowanie ciągłości przyjętych 
kierunków gospodarczej i organizacyjnej działalności Spółdziel-
ni. Rada Nadzorcza sprawowała funkcje kontroli oraz nadzoru 
nad całokształtem działalności Spółdzielni. Swoje zadania i 
statutowe obowiązki odnosiła głównie do działalności Zarządu 
zachowując statutowy podział kompetencji pomiędzy tymi 
organami samorządu Spółdzielni. W strukturze organizacyjnej 
Rady Nadzorczej funkcjonowały 4 komisje problemowe, które 
opiniowały i przygotowywały materiały będące przedmiotem 
obrad plenarnych Rady. Cykl pracy Rady Nadzorczej był zgodny 
z półrocznymi planami pracy Rady na 2011 r., poszerzany o 
sprawy wynikające z bieżących potrzeb. Zależnie od specyfiki 
rozpatrywanie poszczególnych zagadnień przez Radę kończyło 
się przyjęciem wniosków, wydaniem zaleceń, podjęciem uchwał 
bądź stanowiska wobec rozpatrywanych spraw. 

Rozmiar i zakres prac Rady Nadzorczej w 2011 r. charakte-
ryzują dane liczbowe ilustrujące różnorodność tematów oraz 
nagromadzenie koniecznych do rozpatrywania spraw. 

Odbyło się 11 posiedzeń Rady oraz 9 Prezydium i 9 poszcze-
gólnych komisji. Frekwencja w posiedzeniach wynosiła 88%. 
Efektem prac Rady Nadzorczej było podjecie 69 uchwał, z 
których 39 dotyczyło spraw członkowsko-mieszkaniowych, 17 
ekonomiczno-finansowych i gospodarczych, 7 organizacyjno-
samorządowych i 6 dotyczyło zatwierdzeń nowych regulaminów 
wewnętrznych.

Do istotnych tematów i zagadnień merytorycznych, nad który-
mi obradowały Komisje i Rada Nadzorcza, można zaliczyć:

1. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe realizowane poprzez:
1) rozpatrzenie 38 wniosków Zarządu KSM o pozbawienie 

członkostwa przez wykreślenie lub wykluczenie z rejestru 
członków.

2) przywrócenie członkostwa 1 osobie wykluczonej z powodu 
zaległości z tytułu opłat za mieszkanie, która wcześniej uregulo-
wała wszystkie należności wobec Spółdzielni i spełniła warunki 
statutowe do przywrócenia jej praw członkowskich.

2. Sprawy ekonomiczne realizowane m.in. poprzez:
a) uchwalenie, po konsultacjach z radami osiedlowymi, założeń 

do planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni na 2011 r.,
b) uchwalenie regulaminu zasad gospodarki finansowej Spół-

dzielni oraz gospodarowania funduszami własnymi, 
c) uchwalenie regulaminu kosztów gospodarki zasobami 

mieszkaniowymi oraz kosztów związanych z eksploatacją i 
utrzymaniem nieruchomości garażowych i lokali użytkowych 
oraz ustalanie wysokości opłat za te lokale,

d) ocenę efektywności gospodarczej Spółdzielni na podstawie 
kwartalnych sprawozdań Zarządu z realizacji zadań planu go-
spodarczo-finansowego

e) omówienie sytuacji finansowej KSM za lata 2007 – 2011,
f) wysłuchania opinii Biegłego Rewidenta z badania sprawo-

zdania finansowego Spółdzielni za rok 2010 r. oraz podjęcie 
uchwały wyrażającej stanowisko RN w tej sprawie,

g) zapoznanie się z wynikami lustracji pełnej działalności 
Spółdzielni za okres 2007 – 2009 oraz działalności inwestycyjnej 
za okres 2009 – 2010 i zajecie stanowiska w sprawie listu polu-
stracyjnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych 
RP w Warszawie.

3. Sprawy społeczno-samorządowe i organizacyjne realizo-
wane m.in. poprzez:

a) zatwierdzenie na 2011 r. struktury organizacji wewnętrznej 
Biura Zarządu i Zakładu Energetyki Cieplnej KSM,

b) przyjęcie informacji Zarządu o realizacji ogólnospółdziel-
czych wniosków Walnego Zgromadzenia Członków KSM z 
czerwca 2010 r.i kierunków działania Spółdzielni, określonych 
przez Walne Zgromadzenie Członków na 2010 r.

c) określenie zasad organizacji obrad Sprawozdawczo-Wybor-
czego Walnego Zgromadzenia Członków KSM w 2011 r. oraz 
zatwierdzenie harmonogramów realizacji kierunków działania 
Spółdzielni na 2011 r. i ogólnospółdzielczych wniosków przy-
jętych przez ten organ,

d) uchwalenie regulaminu Zarządu Spółdzielni dostosowujące 
jego merytoryczną treść do aktualnych zadań i potrzeb gospo-
darki rynkowej,

e) uchwalenie regulaminu porządku domowego dla użytkow-
ników lokali mieszkalnych KSM,

f) przyjęcie regulaminu zmiany przeznaczenia powierzchni i 
pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w 
budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spół-
dzielni oraz zasad ich wynajmowania,

g) przyjecie informacji Zarządu o zużyciu wody i odprowadza-
niu ścieków w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni.

Prace Rady Nadzorczej koordynowało jej Prezydium, a ko-
legialne decyzje podejmowane były po uprzednim zaopinio-
waniu przez komisje rady. Ważne rozstrzygnięcia dotyczące 
ogółu członków były także konsultowane z radami osiedli, w 
szczególności w sprawach planu gospodarczo-finansowego 
i remontów, wykluczeń z członkostwa, opłat za mieszkania i 
opiniowanie wszystkich projektów regulaminów wewnętrznych 
Spółdzielni. 

W okresie sprawozdawczym komisje Rady Nadzorczej odbyły 
łącznie 36 posiedzeń, których tematyka wynikała z rozpatry-
wanych przez Radę Nadzorczą problemów członkowskich, 
gospodarczych i organizacyjnych. Należy zaznaczyć, że jakość 
materiałów przygotowywanych przez Zarząd, ich struktura i 
rzetelna ich analiza przez komisje Rady, wyraźnie wpłynęły 
na poziom merytoryczny i organizacyjny wyników prac Rady 
Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej przyjmowali interwencje i 
skargi członków Spółdzielni podczas comiesięcznych (w każdy 
pierwszy wtorek miesiąca) dyżurów. 

Łącznie z 19 pisemnymi interwencjami Rada Nadzorcza 
zajmowała się w trybie odwoławczym 26 sprawami indywidu-
alnymi członków Spółdzielni. Na wszystkie interwencje Rada 
udzieliła pisemnej odpowiedzi.

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 aprobatą 
członków Spółdzielni.

Rada wysoko ocenia współpracę z Zarządem Spółdzielni, który 
w sposób kompetentny kieruje jej działalnością. W rezultacie 
w minionym roku Spółdzielnia osiągnęła dobre wyniki ekono-
miczne i rzeczowe.

RADA NADZORCZA

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
skrót
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Opis pracy Zarządu
W okresie sprawozdawczym odbyły się 54 protokołowane, 

zazwyczaj cotygodniowe, posiedzenia Zarządu, podczas których 
podjętych zostało 910 uchwał dotyczących spraw:

* 525 członkowsko-mieszkaniowych; 
* 142 techniczno-eksploatacyjnych;
* 121 ekonomicznych;
* 95 wynikających z obowiązków Zarządu KSM jako pra-

codawcy;
* 16 związanych z działalnością społeczno-kulturalną KSM; 
* 11 o charakterze organizacyjno-samorządowym.

W pracy Zarządu dominowały sprawy wynikające z dokony-
wanego obrotu lokalami oraz członkostwa w Spółdzielni. Zarząd 
podejmował decyzje z zakresu:

* przyjęć i skreśleń z rejestru członków, związanych z ruchem 
lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży na rynku wtórnym,

* akceptacji nabycia lokali przez osoby będące członkami oraz 
osoby, które nie były zainteresowane przystąpieniem do grona 
członków Spółdzielni,

* uregulowania stanu prawnego lokali,
* wniosków do Rady Nadzorczej o wykreślenie z rejestru 

członków osób zalegających z opłatami za mieszkania, a także 
osób, które utraciły prawo do lokalu wskutek jego zbycia lub 
podziału majątku dorobkowego po rozwiązaniu małżeństwa.

Stałym przedmiotem zainteresowania Zarządu było utrzy-
manie zasobów lokalowych Spółdzielni w należytym stanie 
technicznym oraz prawidłowa eksploatacja zarówno lokali 
mieszkalnych, jak i ponad 220 znajdujących się w KSM lokali 
użytkowych. Tematyka techniczno-eksploatacyjna dotyczy-
ła m.in. planu remontów na 2011 r. i okresowej oceny jego 
realizacji, przygotowywania materiałów sprawozdawczych i 
przedstawiania ich Radzie Nadzorczej, poprawy stanu budyn-
ków oraz infrastruktury na terenie wszystkich osiedli, a także 
prawidłowego funkcjonowania sieci i węzłów cieplnych. 

Na bieżąco dbano o bezpieczeństwo i sprawność instalacji 
gazowych, elektrycznych i centralnego ogrzewania. 

Decyzje Zarządu dotyczyły ponadto spraw:
* gospodarki lokalami użytkowymi i terenami w zasobach 

Spółdzielni (zawieranie i rozwiązywanie umów najmu, aktu-
alizacja stawek czynszu, monitoring zaległości w opłatach za 
najem, zatwierdzenie zakresu prac remontowych w lokalach 
użytkowych);

* związanych z organizowanymi przez KSM przetargami 
na wykonanie robót remontowych i dostawę materiałów (np. 
zatwierdzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
do przetargów); 

* zatwierdzania wyników przetargów;
* zawierania umów z wykonawcami prac;
* zatwierdzenia zaliczkowych stawek za centralne ogrzewa-

nie, 
* wyboru dostawców miału węglowego.

Zarząd stale monitoruje wysokość kosztów ponoszonych 
przez członków Spółdzielni z tytułu ogrzewania. W związku z 
pojawiającymi się sygnałami od użytkowników mieszkań, aby 
zlikwidować nagrzejnikowe podzielniki kosztów centralnego 
ogrzewania i zmienić zasady rozliczania, w styczniu 2011 r. 
Zarząd przygotował i przedstawił Radzie Nadzorczej obszerny 
materiał w tym zakresie. 

Do porównania przyjęto 18 budynków w zasobach KSM oraz 5 
budynków wielorodzinnych wspólnot mieszkaniowych z innych 

osiedli w Kielcach. Na podstawie przeprowadzonych wyli-
czeń stwierdzono, iż w budynkach nieopomiarowanych, czyli 
takich, gdzie ciepło rozliczane jest w systemie ryczałtowym, 
koszt ogrzewania jest o ponad 50% wyższy niż w budynkach 
z lokalami wyposażonymi w podzielniki kosztów ogrzewania. 
Ponadto realizacja programu termomodernizacji zakończonego 
montażem podzielników spowodowała zmniejszenie zużycia 
energii cieplnej o ok. 30%.

W listopadzie ubiegłego roku, na wniosek Rady Nadzorczej, 
opracowany został materiał analizujący wyniki rozliczeń kosz-
tów ogrzewania opomiarowanych zasobów mieszkaniowych 
KSM za okres rozliczeniowy 2010/2011. Szczegółowym ba-
daniom poddano:

* przedziały opłat za ogrzewanie lokali mieszkalnych;
* zjawisko nadmiernego oszczędzania w ogrzewaniu miesz-

kań;
* strukturę kosztów ogrzewania budynków podłączonych do 

sieci ciepłowniczej
Rezultatem przygotowanej analizy, a także wielu interwencji 

członków Spółdzielni, był wniosek Zarządu o zmianę przez 
Radę Nadzorczą proporcji kosztów stałych do zmiennych, 
tj. 60% do 40%. Zmiana ta obowiązywać będzie od sezonu 
grzewczego 2012/2013. Jej głównym uzasadnieniem jest za-
pobieżenie „przenoszeniu” do kosztów zmiennych części opłat 
stałych. W takiej bowiem sytuacji mieszkania z najniższym 
zużyciem ciepła (czyli takie, gdzie wskazania są minimalne 
lub zerowe) nie pokrywają części opłat stałych, obciążając tym 
samym dodatkowo pozostałe mieszkania (korzystając z tzw. 
„darmowego” ciepła). 

Zagadnienia natury ekonomicznej w całorocznej pracy Zarządu 
związane były głównie ze sprawami:

* przyjęcie projektu planu gospodarczo-finansowego KSM 
na 2011 r.;

* kwartalne analizy realizacji zadań planu gospodarczo-fi-
nansowego;

* miesięczne analizy zaległości czynszowych za lokale miesz-
kalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów;

* inwentaryzacja składników majątkowych Spółdzielni;
* bieżący nadzór nad wydatkami administracyjnymi.

Podstawowym zadaniem gwarantującym utrzymanie prawidło-
wej sytuacji finansowej Spółdzielni jest skuteczna windykacja jej 
należności, a szczególnie opłat za użytkowanie lokali. Problem 
zadłużeń towarzyszy zasobom spółdzielczym od wielu lat i z 
pewnością się pogłębia. 

Jako działania Zarządu przynoszące pozytywne skutki w 
zmniejszaniu skali zjawiska występowania zaległości czynszo-
wych wymienić należy:

* stałe monitowanie dłużników, a w przypadku braku reakcji, 
kierowanie do sądu wniosków o wydanie nakazu zapłaty;

* przeprowadzanie szczegółowych bezpośrednich wywiadów 
z osobami zalegającymi z czynszem i informowanie ich o 
możliwościach ugody ze Spółdzielnią w zakresie uregulowania 
zadłużeń;

* zawarcie z Biurem Informacji Gospodarczej umowy na 
współpracę w zakresie umieszczania osób i firm zalegających 
z należnościami Spółdzielni w Rejestrze Dłużników BIG.

W celu egzekucji zadłużeń Zarząd wykorzystuje również spół-
dzielczą drogę polegającą na wdrażaniu wewnątrzspółdzielczego 
postępowania zmierzającego do wykreślania z członkostwa w 
KSM osób notorycznie uchylających się od wypełniania statu-
towego obowiązku wnoszenia opłat czynszowych. 

Do Rady Nadzorczej w 2011 roku skierowanych zostało 11 
wniosków o wykreślenie z rejestru członków w związku z 
zaleganiem w opłatach za mieszkania. Rada wykreśliła 7 osób, 
a w stosunku do 4 wstrzymała wewnątrzspółdzielcze postępo-
wanie, gdyż podjęły się regulowania zaległości. Jednej osobie 

Sprawozdanie Zarządu
(SKRÓT)
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przywrócono członkostwo, ponieważ przyczyny wykreślenia, 
tj. zaległości czynszowe, ustały. 

Zarząd, jako pracodawca, kierował pracownikami zatrudnio-
nymi w Spółdzielni, wykorzystując przy tym kompetencje wy-
nikające z Kodeksu pracy oraz regulaminów wewnętrznych.

Fundusz płac, zatwierdzony Uchwałą nr 24/2011 Rady Nad-
zorczej z dnia 24 marca 2011 r. jako jeden z elementów planu 
gospodarczo - finansowego na 2011 r., został zrealizowany w 
wysokości 9.455.220 zł, tj. 97,7%. Średnio stan zatrudnienia w 
2011 r. w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej wyniósł 245 
etatów, w tym: 80,75 etatów na stanowiskach nierobotniczych 
i 164,25 etatów na stanowiskach robotniczych. 

W trosce o stałe podnoszenie poziomu kwalifikacji pracow-
ników Spółdzielni Zarząd w ubiegłym roku skierował pra-
cowników Spółdzielni do uczestnictwa m.in. w szkoleniach 
dotyczących:

* zmian w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych;
* podatku dochodowego od osób prawnych w spółdzielniach 

mieszkaniowych oraz we wspólnotach;
* praktycznych aspektów zastosowania taryf ciepła;
* metod pracy kontrolera wewnętrznego;
* administrowania oraz zarządzania nieruchomościami;
* administrowania bezpieczeństwem informacji.

W zakresie działalności społeczno - kulturalnej Spółdzielni Za-
rząd podejmował decyzje dotyczące działalności Osiedlowych 
Klubów Kultury: POLONEZ, SŁONECZKO oraz MINIATU-
RA, w tym m.in. o przyjęciu:

* rocznych sprawozdań z działalności osiedlowych klubów 
kultury,

* sprawozdań z Akcji ZIMA oraz Akcji LATO, 
* merytorycznych założeń planów pracy klubów;
* stawek odpłatności za udział w organizowanych przez kluby 

zajęciach.
Analizowane było wykorzystanie czasu pracy pracowników 

zatrudnionych w klubach. Szczególnie dużo uwagi poświęcił 
Zarząd tej kwestii przy okazji zatwierdzania stawek za organi-
zowane przez kluby zajęcia i sekcje zainteresowań na 2011/2012 
r. Szczególnie duży nacisk położono na jak najefektywniejsze 
wykorzystanie pracowników etatowych, aby zminimalizować 
zlecanie prowadzenia zajęć osobom z zewnątrz.

Tematyka organizacyjno-samorządowa uchwał Zarządu doty-
czyła m.in. następujących zagadnień:

* przyjęcie sprawozdania Zarządu za 2010 r.;
* przyjęcie terminu oraz projektu porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia Członków KSM;
* opracowanie i przyjęcie projektu harmonogramu realizacji 

uchwalonych przez Walne Zgromadzenie ogólnospółdzielczych 
wniosków oraz kierunków działania Spółdzielni na 2011 r.;

* przyjęcie wyników lustracji pełnej działalności Spółdzielni 
za okres 2007 - 2009 oraz działalności inwestycyjnej za okres 
2009 - 2010;

* stała praca nad redakcją biuletynu „My z KSM” oraz mate-
riałów publikowanych na stronie internetowej Spółdzielni.

W ramach koordynacji oraz nadzorowania pracy osób zatrud-
nionych w Spółdzielni Prezes Zarządu wydał w 2011 roku pięt-
naście zarządzeń wewnętrznych dotyczących między innymi:

* granicznych terminów przekazywania w KSM dokumentów 
finansowo-rozliczeniowych;

* zasad gospodarki zaopatrzeniowej;
* stanowisk pracy, na których wymagane są dodatkowe kwa-

lifikacje w zakresie gospodarki energetycznej;
* inwentaryzacji składników majątku KSM;
* okresowych przeglądów stanu technicznego i estetycznego 

lokali użytkowych w najmie;
* przeglądów technicznych budynków mieszkalnych i użyt-

kowych;

* systemu i rozkładu czasu pracy;
* przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
* wykorzystania sieci Internet do przekazywania dokumentów 

wewnętrznych Spółdzielni.
* zasady prowadzenia dokumentacji i funkcjonowania osied-

lowych klubów kultury.

Eksploatacja systemu informatycznego Spółdzielni w 2011 r. 
charakteryzowała się stabilną pracą całej sieci komputerowej. 
Szczególnie dużo uwagi poświęcono bezpieczeństwu danych 
oraz optymalizacji kosztów wydruków. 

Dokonano wymiany przestarzałych drukarek, zastępując je 
urządzeniami wielofunkcyjnymi, w których jako materiały 
eksploatacyjne stosowane są głównie tańsze zamienniki. W 
prawie 100% regenerowane są bębny światłoczułe do drukarek 
laserowych. W niezbędnym zakresie zmodernizowano sprzęt 
komputerowy. Na bieżąco publikowane są w serwisie interneto-
wym www.ksm.pl materiały dotyczące działalności Spółdzielni 
we wszystkich jej dziedzinach.

Prowadząc racjonalną gospodarkę Spółdzielni, Zarząd na bie-
żąco analizuje wewnętrzne akty prawne. W 2011 r. Zarząd opra-
cował projekty zmian następujących regulaminów, które zostały 
przedstawione Radzie Nadzorczej i przez nią zatwierdzone:

* regulamin porządku domowego dla użytkowników lokali 
mieszkalnych w KSM;

* zasady wnoszenia wkładów mieszkaniowych i budowlanych 
oraz rozliczeń finansowych z członkami Spółdzielni z tego 
tytułu;

* regulamin gospodarki finansowej Spółdzielni oraz gospo-
darowania funduszami;

* regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami miesz-
kaniowymi oraz kosztów związanych z eksploatacją i utrzy-
maniem nieruchomości garażowych i lokali użytkowych oraz 
ustalania wysokości opłat za te lokale;

* regulamin indywidualnego rozliczania kosztów centralnego 
ogrzewania lokali mieszkalnych i użytkowych w Kieleckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej;

* regulamin zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń 
stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach 
będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasady ich wynaj-
mowania. 

Nad zgodnością z prawem wszystkich wewnętrznych ak-
tów prawnych Spółdzielni oraz zapewnieniem pełnej obsługi 
prawnej w postępowaniach sądowych czuwali radcy prawni, 
którzy w 2011 r. prowadzili w sądach powszechnych ogółem 
165 spraw, z czego:

1) o zapłatę należności czynszowych - 147 spraw:
a) za lokale mieszkalne - 137 spraw (120 zakończonych);
b) za lokale użytkowe - 10 spraw (wszystkie zakończone); 
2) o eksmisję z lokali mieszkalnych - 9 (8 zakończonych);
3) inne sprawy - 9 (6 zakończonych).
 
W toku spraw radcowie prawni brali udział w około 60. 

rozprawach sądowych. Wydali ponad 200 opinii prawnych (pi-
semnych i ustnych), udzielali porad pracownikom i członkom 
Spółdzielni. Ponadto opiniowali zawierane przez Spółdzielnię 
umowy, uchwalone akty prawne (uchwały Walnego Zgroma-
dzenia Członków, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni oraz 
zarządzenia Prezesa Zarządu).

Radcowie brali udział we wszystkich częściach Walnego 
Zgromadzenia Członków KSM, posiedzeniach Rady Nadzorczej 
oraz niektórych posiedzeniach Zarządu, Rad Osiedli i Komisji 
Rady Nadzorczej. 

Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej zajmowało się kontro-
lowaniem i badaniem pracy komórek funkcjonalnych Biura 
Zarządu i ZEC pod kątem zgodności ze Statutem Spółdzielni, 
regulaminami i uchwałami Rady Nadzorczej oraz Zarządu. t
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Prowadzone w 2011 r. kontrole obejmowały zagadnienia naj-
bardziej istotne dla bieżącej pracy Zarządu Spółdzielni i były 
prowadzone w oparciu o zatwierdzane przez Zarząd kwartalne 
plany pracy. Plany te umożliwiały sprawdzenie poszczególnych 
rodzajów działalności Spółdzielni oraz - jako zadanie ciągłe, 
wynikające z ogólnych wytycznych - uwzględniały w każdym 
miesiącu kontrolę rozliczeń gotówki w kasach Spółdzielni. 

W oparciu o powyższe zasady tematyka kontroli w 2011 r. 
była następująca:

- przestrzeganie zasad gospodarki zaopatrzeniowej przez Ad-
ministracje Osiedli i Zakład Energetyki Cieplnej,

- przebieg procesów windykacji zadłużeń za lokale mieszkalne 
za okres drugiego półrocza 2010 r.

- zgodność stanu gotówki w kasach z raportami kasowymi, 
- sprawdzenie sposobu i terminowości realizacji uchwał i wnio-

sków Rad Osiedli przez Administracje Osiedlowe w 2010 r.
- sprawdzenie realizacji przez Administracje Osiedli perspek-

tywicznych planów remontowych w latach 2008-2011,
- kontrola wystawiania faktur za ciepło przez ZEC dla najem-

ców wolnostojących lokali użytkowych będących w najmie,
- kontrola sposobu gromadzenia i zabezpieczenia informatycz-

nych nośników danych w sieci KSM,
- sprawdzenie przestrzegania instrukcji gospodarki zaopatrze-

niowej w oparciu o Zarządzenie nr 3/2011 Prezesa Zarządu z 
dnia 1 czerwca 2011 r.

 
W 2011 r. przeprowadzono 46 kontroli wewnętrznych. Po za-

poznaniu się i omówieniu wyników kontroli Zarząd Spółdzielni 
przyjął w 2011 r. 17 wniosków pokontrolnych, które następnie 
zostały przekazane odpowiednim komórkom funkcjonalnym 
do realizacji. 

Należy zaznaczyć, że w trakcie prowadzonych w 2011 r. 
kontroli wewnętrznych nie stwierdzono żadnych przypadków 
nadużyć. 

Przez cały rok na bieżąco Zarząd analizował wnioski członków 
Spółdzielni, zgłaszane zarówno w biurze Spółdzielni, admini-
stracjach osiedli, jak i w Zakładzie Energetyki Cieplnej. Ponadto 
Zarząd pracował w wydłużonym w czasie pracy w ramach 
cotygodniowych wtorkowych dyżurów. Podczas nich zgłaszały 
się osoby, które przedstawiały swoje sprawy w bezpośredniej 
rozmowie. Interwencje te dotyczyły najczęściej zagadnień 
czynszowych (zadłużeń w opłatach za mieszkania, rozliczeń za 
zużycie energii cieplnej czy wody), wymiany stolarki okiennej, 
a także wentylacji w mieszkaniach.

Na dzień 31.12.2011 r. Spółdzielnia zrzeszała 7984 członków 
(o 242 mniej niż w 2010 r.) i posiadała 9281 lokali mieszkal-
nych. 

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

- w Osiedlu I - 2859 (w tym 618 lokali stanowi odrębne 
 prawo),

- w Osiedlu II - 2494 (w tym 507 lokale stanowią odrębne  
 prawo),

- w Osiedlu III - 1969 (w tym 540 lokali stanowi odrębne 
 prawo),

- w Osiedlu IV - 1912 (w tym 400 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).

1435 członków posiada założone księgi wieczyste na spółdziel-
czym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, z czego 
95 członków założyło księgi wieczyste w 2011 r.

Spośród 9281 lokali mieszkalnych stanowią:
* 7034 – 75,79% mieszkania spółdzielcze własnościowe,
* 2078 – 22,39% mieszkania z odrębnym prawem własności, 
* 147 – 1,58% mieszkania spółdzielcze lokatorskie
* 21 – 0,23% mieszkania użytkowane na warunkach najmu. 
Mieszkania te używają rodziny byłych członków wykluczo-

nych ze Spółdzielni, które przekwaterowano do mniejszych 
mieszkań w zamian za pokrycie zadłużenia czynszowego lub 
rodziny, które ze względu na trudną sytuację finansową i zdro-
wotną nie mogły uregulować stanu prawnego do zajmowanego 
lokalu, 

* 1 – 0,01 % mieszkanie w zrealizowanej inwestycji przy ul. 
Warszawskiej 49 w Kielcach – nabywca zrezygnował i Spół-
dzielnia poszukuje nowego nabywcy.

Bez tytułu prawnego zajmowało mieszkania 49 rodzin. 
Spośród nich – 3 osoby nie uregulowało w terminie ustawo-

wym stanu prawnego po zmarłym członku KSM. 
W stosunku do pozostałych 46 osób, zostało wdrożone sto-

sowne postępowanie i tak wobec:
Spośród 577 garaży znajdujących się w zasobach KSM:
* spółdzielcze własnościowe prawo do garażu należy do 480 

osób z czego:
* w Osiedlu Zagórska - Północ – 167 
* w Osiedlu Zagórska - Południe – 259 
* w Osiedlu Sady – 10
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* domy jednorodzinne – 1
* w Osiedlu Sandomierskie – 43 
* odrębne prawo do garażu należy do 97 osób z czego:
* w Osiedlu Zagórska - Północ – 28
* W Osiedlu Zagórska - Południe – 39 
* w Osiedlu Sandomierskie – 30. 

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

Na przestrzeni 2011 roku Zarząd Spółdzielni:
1) zaakceptował 230 aktów notarialnych w sprawie nabycia na 

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

* 55 członków tut. Spółdzielni,
* 175 osób, które nie były zainteresowane posiadaniem 

członkostwa w Spółdzielni, a więc są właścicielami mieszkań 
spółdzielczych, czy garaży, a nie należą do Spółdzielni. 

2) przyjął w poczet członków KSM 84 osoby z których:
* 30 nabyło lokal mieszkalny, garaż w drodze kupna sprze-

daży,
* 16 otrzymało lokal mieszkalny w formie darowizny,
* 26 otrzymało lokal mieszkalny, garaż w wyniku dokonanego 

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

* 3 zadeklarowało gotowość budowy za środki własne lokalu 
mieszkalnego lub użytkowego w zasobach KSM przy ul. War-
szawskiej nr 49 w Kielcach,

* 6 osób w związku z tym, że współmałżonek jest członkiem 
Spółdzielni,

* 2 w związku z uregulowaniem zaległości z tytułu opłat za 
użytkowanie lokalu mieszkalnego,

* 1 osoba w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego w trybie 
przeprowadzonego przez Spółdzielnię przetargu. 

W okresie sprawozdawczym z rejestru skreślono 326 człon-
ków z czego:

* 128 – na skutek zgonów,
* 163 – w związku z wypowiedzeniem członkostwa w KSM,
* 35 – w związku z wykreśleniem przez Radę Nadzorczą (z 

czego 7 osób z powodu zadłużenia z tytułu opłat mieszkanio-
wych).

W związku z ustaniem przyczyn wykluczenia z członkostwa i 
uregulowaniem wszystkich zaległości czynszowych, Rada Nad-
zorcza w 2011 r., na wniosek Zarządu Spółdzielni, przywróciła 
członkostwo 1 osobie. 

W 2011 r. nie została dokonana ani jedna eksmisja ze względu 
na brak lokali socjalnych.

Gospodarka remontowa Spółdzielni w wyrazie finansowym i 
rzeczowym przebiegała następująco:

1. Wymiana stolarki okiennej - plan 1340 szt. - wykonanie 
1465 szt. co stanowi 109,3% w tym: 

* w Osiedlu I - plan 328 200 zł - 330 szt. + 25 szt. u osób w 
wieku powyżej 80 lat, 

wykonanie: na 31.12.11 - 328 267 zł - 379 szt. + 26 szt. u osób 
w wieku powyżej 80 lat 

* w Osiedlu II - plan 351 200 zł - 340 szt. + 27 szt. u osób w 
wieku powyżej 80 lat, 

wykonanie: na 31.12.11 - 350 778 zł - 379 szt. + 32 szt. u osób 
w wieku powyżej 80 lat

* w Osiedlu III - plan 310 315 zł - 300 szt. + 15 szt. u osób w 
wieku powyżej 80 lat, 

wykonanie: na 31.12.11 - 289 740 zł - 327 szt. + 11 szt. u osób 
w wieku powyżej 80 lat

* w Osiedlu IV - plan 283 396 zł - 280 szt. + 23 szt. u osób w 
wieku powyżej 80 lat, 

wykonanie: na 31.12.11 - 269 243 zł - 298 szt. + 13 szt. u osób 
w wieku powyżej 80 lat

W Osiedlach Sady i Sandomierskie nie zrealizowano w pełni 
wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach u osób w wieku 
powyżej 80 lat, ze względu na odmowę uregulowania zaległości 
czynszowych, które warunkują realizację wymiany oraz nie wy-
korzystano w pełni środków finansowych ponieważ trzy osoby 
nie pobrały należności z kasy do 31 grudnia 2011 r.

W latach 2006 - 2011 rozliczono 895 szt. okien wymienionych 
u osób w wieku powyżej 80 roku życia. W osiedlach pomoc ta 
przedstawia się następująco:

* Osiedle Zagórska-Północ - 243 szt.,
* Osiedle Zagórska-Południe - 363szt.,
* Osiedle Sady - 137 szt.,
* Osiedle Sandomierskie - 152 szt.

Zaawansowanie w zakresie wymiany okien w poszczegól-
nych Osiedlach w poszczególnych latach przedstawia tabela 
na stronie 9 u góry. 

Do końca 2011 roku sfinansowano ze środków Spółdzielni 
wymianę 79,2% okien.

Od roku 2005 zwiększa się ilość okien wymienianych we 
własnym zakresie przez członków - refundowanych przez 
Spółdzielnię. W 2011 r. refundacja stanowiła 83% nakładów 
poniesionych na wymianę okien.

 
2. Inne roboty stolarskie:
Aby zabezpieczyć klatki schodowe przed stratami ciepła do-

konano wymiany ogółem 121 szt. okien: 
a) w osiedlu Zagórska Północ w budynkach: Mazurska 64,66, 

Spółdzielcza 4,6,7, Konarskiego 7, St.Kostki 9,11,13, Pomorska 
71/73 (2 kl), - razem 76 szt.

b) w osiedlu Zagórska-Południe w budynkach: Karłowicza 5, 
Zagórska 46 - razem 45 szt. 

Dodatkowo wymieniono 4 szt. pojedynczych okien na klatkach 
w budynkach Szczecińska 17 (2 szt.), Zagórska 57 (2 szt.) oraz 
naświetle w IV kl. Mazurska 68

3. Roboty dekarskie i ocieplenie stropodachów
Wykonano następujące prace:
* docieplenie stropodachów wentylowanych ekofibrem na bu-

dynkach: Włoszka 3 (505 m2), Zagórska 64 (570 m2), Daleka 19 
(640 m2), Daleka 23 (945 m2), Sandomierska 154 (1280 m2)

Gospodarka remontowa 
zasobów mieszkaniowych

t
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* ocieplenie stropodachów niewentylowanych papą zgrze-
walną na styropianie na budynkach: Spółdzielcza 9 (500 m2) 
Bohaterów Warszawy 15 (980 m2)

* wymiana obróbek blacharskich na bud. Karłowicza 7, San-
domierska 154

* drobne roboty dekarskie
W okresie sprawozdawczym wykonano dodatkowo docieple-

nie części stropodachu niewentylowanego na bud. Spółdzielcza 
3 (247 m2), remont kominów na bud. Zagórska 60

Docieplenia stropodachów wentylowanych ekofibrem reali-
zowane są od 1997 roku. Do końca 2011 r. w tej technologii 
wykonano docieplenia na 45 budynkach. Stropodachy niewen-
tylowane docieplane są papą zgrzewalną na styropianie. 

4. Remont klatek schodowych
Wykonano remont 27 klatek schodowych w 8 budynkach: 
* Osiedle Zagórska-Północ: Mazurska 64 (5kl), Konarskiego 

3 (3 kl), Konarskiego 13 (2 kl), Zagórska 17b (3 kl) - wykonano 
pełny zakres robót

* Osiedle Zagórska-Południe: Karłowicza 5 (3kl), Karłowicza 
7 (3 kl) - wykonano pełny zakres robót 

* Osiedle Sady: Wiosenna 2 (6 kl.) Nowowiejska 24 (kl. I i II) 
- wykonano pełny zakres planowanych robót

5. Roboty ogólnobudowlane 
Sfinansowano w zakresie robót ogólnobudowlanych:
* wymianę okien stalowych na klatce schodowej w bud. Bo-

haterów W-wy 5
* przebudowy wejść do klatek w pełnym zakresie tj 14 szt.
* wymianę drzwi wejściowych do budynków na stalowe w 

pełnym zakresie - 73 szt. oraz dodatkowo 8 szt.
* przebudowę wiatrołapów przy dwóch klatkach bud. Nowo-

wiejska 24
* zakończono remont elewacji budynku Wielkopolska 7
* wyremontowano 116 szt. płyt balkonowych (64 szt. w osiedlu 

Zagórska-Północ i 42 szt. w osiedlu Zagórska-Południe) oraz re-
mont gzymsów na trzech budynkach - Konarskiego 7, 8 i 11.

Prace związane z remontem elewacji budynku Wiosenna 5 
wykonano w ok. 30% - zgodnie z planem - finansowanie prac 
przewidziano na lata 2011-2012. Środki nie wykorzystane w 
roku 2011 zostaną przesunięte na 2012 r. w kwocie 165 tys. zł 

6. Roboty instalacyjne 
W okresie 2011 r. wykonano:
* remont pionów instalacji elektrycznej na budynkach Spół-

dzielcza 9 (2kl),Mazurska 68 (2kl) Nowowiejska 24 (2 kl),
* przebudowę suchych pionów pożarowych na nawodnione w 

bud Zagórska 64 (2 piony). Nowowiejska 24 (I i II kl), Romualda 
4 (5 pionów) - razem 9 pionów pożarowych

plan roczny (zł) wykonanie (zł) 
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I 1 181 556  10 000 1 191 556 1 098 764  10 549 1 109 313 93,1% 

II 1 174 238  150 000 1 324 238 1 167 401  163 388 1 330 789 100,5% 

III 943 778 10 000 295 000 1 248 778 754 612 12 506 312 870 1 079 988 86,6% 

IV 967 396  125 000 1 092 396 852 991  121  593 974 584 89,2% 

razem 4 266 968 10 000 580 000 4 856 968 3 873 768 12 506 608 400 4 494 674 92,5% 

* remont instalacji odgromowej na bud. Chopina 11,13,15, 
* wymianę przyłącza sanitarnego do bud. Śląska 10, 
* projekty remontów głównych pionów elektrycznych i pionów 

pożarowych,
7. Roboty brukarskie 
W roku 2011 zaplanowano wymianę nawierzchni chodników 

i ciągów pieszo-jezdnych o pow. ogółem 2758 m2. Ponadto 
zarezerwowano środki na drobne roboty asfaltowe. 

W okresie sprawozdawczym we wszystkich osiedlach wykona-
no remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic osiedlo-
wych i ciągów pieszo-jezdnych oraz pełny zakres planowanych 
robót oraz dodatkowo:

* w Osiedlu Zagórska-Północ - wymianę nawierzchni chodni-
ków w rejonie budynków Konarskiego 8-10 - 390 m2 

* w Osiedlu Sandomierskiem - remont placu zabaw w Osiedlu 
Sandomierskim między budynkami Daleka 23-25

Ogółem we wszystkich osiedlach wymieniono 4788 m2chod-
ników, 750 m2 nawierzchni placu zabaw w Osiedlu Sady i 350 
m2 w Osiedlu Sandomierskim.

8. 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 tj.; Szymanowskiego 3 (I kl), No-
wowiejska 5 (IV kl), Nowowiejska 15 (II kl), Sandomierska 160 
(II kl) oraz prace związane z bezpieczeństwem użytkowania.

Wszystkie planowane remonty główne dźwigów zostały 
wykonane.

Finansowo plan remontów dźwigów został przekroczony. o 
kwotę 28 400 zł. Wynika to z nieplanowanych robót remon-
towych zaleconych przez Urząd Dozoru Technicznego, które 
obejmowały: 

* wymianę przekładni reduktora wciągarki Źródłowa 21,
* wymianę kabli zwisowych na dźwigach w budynkach: No-

wowiejska 22/kl.1,4,i 6
* wymianę kół ciernych wciągarek w budynkach Karłowicza 

15, Warszawska 47, Zagórska 57 i Szczecińska 17
9. Usuwanie ksylamitu w lokalach mieszkalnych w osiedlu 

Sady - 
W roku 2011 zaplanowano środki na wymianę podłoży ska-

żonych ksylamitem lub innymi substancjami szkodliwymi dla 
zdrowia w Spółdzielni w wysokości 10 000 zł. 

 Na koniec 2011 r. stwierdzonych było 20 przypadków wystę-
powania w podłożach substancji szkodliwych dla zdrowia.

W okresie do 31.12.2011 r. sfinansowano potwierdzające ba-
dania wykonane przez Sanepid w 1 mieszkaniu oraz wymianę 
podłoża w 2 mieszkaniach. 

TABELA  Gospodarka remontowa w poszczególnych osiedlach KSM w 2011 r. 
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Ponadto w ramach robót nieprzewidzianych sfinansowano 
wymianę podłoży w 2 mieszkaniach.

Do realizacji zadań remontowych wykonawców wybierano w 
drodze przetargów, na których uzyskiwano korzystne warunki 
cenowe, jak również płatnicze, co pozwoliło płynnie realizować 
tak duży zakres rzeczowy robót remontowych. 

Oszczędności uzyskane w wyniku przetargów wykorzystano 
zgodnie z wnioskami Rad Osiedlowych na poszerzenie zakresu 
robót, co opisano w poszczególnych pozycjach. Takie postę-
powanie było zgodne z uchwałą nr 24/2011 Rady Nadzorczej 
Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 24 marca 2011r. 
w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo-finansowego Spół-
dzielni na rok 2011, w której Zarząd został zobowiązany do 
podejmowania działań w celu obniżenia kosztu jednostkowego 
robót remontowych i przeznaczenia zaoszczędzonych środków 
na zwiększenie zakresu rzeczowego prac.

W odbiorach robót każdorazowo uczestniczyli przedstawiciele 
Rad Osiedlowych. W protokółach odbioru robót jakość wykona-
nych prac oceniono na dobrą lub niejednokrotnie wyższą.

Na remonty zasobów mieszkaniowych i dźwigów osobowych 
w latach 2003 - 2011 wydano odpowiednio:

Remonty w lokalach użytkowych 
W okresie do 2011 r. na prace remontowe w lokalach użytko-

wych wydatkowano 814 084 zł wykonano następujące prace:
* w Os. Zagórska-Północ wykonano: roboty blacharskie - L. 

Wawrzyńskiej 20, Pomorska 53, wymiana drzwi w lokalach 
Zagórska 17b, Źródłowa 17a, remont instalacji elektrycznej w 
lokalu Źródłowa 17a, zabezpieczenie p.pożarowe w pawilonie 
Zagórska 27 oraz drobne roboty remontowe w lokalach użyt-
kowych - koszty poniesione 42 091 zł

* w Os. Zagórska-Południe - wykonano: docieplenie stro-
podachu oraz remont elewacji pawilonu Zagórska 
62, remont schodów na zapleczu z wymianą drzwi 
i okien w cukierni Karłowicza 2, wymianę drzwi 
Zagórska 60 (Społem-sklep warzywniczy), roboty 
brukarskie przy pawilonie Chopina 11a, projekt re-
montu elewacji pawilonu Zagórska 48 oraz drobne 
roboty remontowe w lokalach użytkowych - koszty 
poniesione 406 047 zł

* w Os. Sady - wykonano: remont elewacji Wo-
jewódzka 2 (zakończenie), remonty lokali w tym 
pawilonie po zniszczeniach powstałych na skutek 
wypadku drogowego (odszkodowanie od ubezpie-
czyciela wyniosło 17.220 zł), wymianę grzejników, 
instalacji elektrycznej oraz podłoża w lokalu fitness 
- Wojewódzka 2, wymieniono załamany odcinek 

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 

2011 356 264 110 364  301 622 306 249 673 254 204 915 1 280 1 020 320 83% 

 4 279 3 465 437 3 648 3 045 882 3 177 2 781 683 3 674 3 201 082 14 778 12 494 084   

kanalizacji deszczowej do pawilonu Jarzębinowa 3, remont 
lokalu po Bibliotece Publicznej - Pocieszka 17 oraz drobne 
roboty remontowe w lokalach użytkowych - koszty poniesione 
247 152 zł

* w Os. Sandomierskim wykonano: rozpoczęto remont elewa-
cji pawilonu Romualda 3 i części użytkowej w bud. Daleka 19 
(finansowanie przewidziane na lata 2011/2012), zrealizowano 
drobne roboty remontowe w pawilonie Romualda 3, wymienio-
no drzwi wejściowe w lokalach Sandomierska 154, wymieniono 
grzejniki w lokalach Sandomierska 112 i 154 - koszty poniesione 
118 793 zł

Prace realizowane w 2011 r. jako nowe inwestycje:
W okresie sprawozdawczym zakończono budowę dróg po-

żarowych przy budynku Nowowiejska 5 i w rejonie budynku 
Karłowicza13. Rozpoczęto budowę drogi pożarowej w rejonie 
budynków Bohaterów W-wy 3 i 5 (finansowanie 2011/2012).

Wykonano monitoring pawilonu Zagórska 62. 
Zakończono budowę kolejnego etapu kanalizacji deszczowej 

w rejonie budynków Bohaterów Warszawy 15-17.
Opracowano kolejne projekty budowy dróg pożarowych - dot. 

budynków: Chopina 7, 13, 17, Nowowiejska 15,22, Śląska 34-
36, Leszczyńska 66-68, Sandomierska 156-160.

Dodatkowo wykonany został monitoring na pawilonie przy 
ul. Romualda 3. Realizacja monitoringu wynika z prowadzenia 
remontu elewacji i prac dociepleniowych na tym pawilonie.

Koszty poniesione w 2011 r. - 1.261.557 zł .

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 
2011 4 494 674 3 886 274 608 400 4 781 968 

razem 40 722 118 34 382 189 6 340 232 31 132 963 
 

TABELA  Ilości okien i nakłady na refundację

TABELA 
Na remonty zasobów mieszkaniowych i dźwigów osobowych w latach 

    2003 – 2011 wydano odpowiednio
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Kierunki działań Spółdzielni w 
zakresie ciepłownictwa określają 
dwa podstawowe zadania:

* wymiana odcinków sieci cie-
płowniczej o najdłuższym okresie 
eksploatacji na sieć wykonaną w 
technologii rur preizolowanych. 

* modernizacja urządzeń w kot-
łowniach, podnosząca efektywność 
energetyczną i ekologiczną,

W 2011 r. koszty na inwestycje 
wyniosły 536 380 zł, co stanowi 
97,5% kwoty przeznaczonej na te 
zadania, a na remonty wydatko-
wano kwotę 954 216 zł tj. 94,5% 
planu. 

Inwestycje – sieć cieplna

Zrealizowany został odcinek 
sieci cieplnej 2xDn 125mm o 
długości 140,7 mb. w rejonie 
budynków przy ulicy Bohaterów 
Warszawy 3 i 5 do wybudowanego 
przez obcego inwestora budynku 
mieszkalno-usługowego po drugiej 
stronie ulicy. 

Wraz z przyłączem wykona-
ny został dwufunkcyjny (ciepła 
woda + c.o.) węzeł cieplny w w/w 
budynku. Po uregulowaniu przez 
inwestora opłaty przyłączeniowej 
w wysokości 40 000 zł. ostateczny 
koszt tego zadania wyniósł 279 
500 zł.

Wykonano również odcinek sieci 
cieplnej 2xDn 200 mm o długości 
104 mb wzdłuż budynku przy ul. 
Spółdzielczej 9. Całkowity koszt 
budowy tego fragmentu sieci wy-
niósł 256 880 zł.

Razem koszty inwestycji wynio-
sły 536 380zł. 

Remonty w kotłowniach
W kotłowniach zrealizowano naj-

ważniejsze zadania remontowe:
1. Modernizację pompowni w 

kotłowni przy ul. Szczecińskiej 
polegającą na zastosowaniu fa-
lowników do sterowania pracą 
pomp. Zainstalowane zostały 
trzy nowoczesne pompy „Wilo” 
w miejsce zużytych i już mało 
sprawnych pomp pracujących od 
1968r. Umożliwi to automatyczne 
sterowanie wielkością przepływu 
oraz ciśnieniem dyspozycyjnym 
dostosowanych do aktualnych po-
trzeb w okresie grzewczym. 

Remonty w Zakładzie Energetyki Cieplnej

Powyższe rozwiązanie spowoduje zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej.
2. Remont kanałów spalinowych na odcinku od stacji odpylania do komina wraz z wymianą 

trzech kompensatorów w kotłowni przy ul. Szczecińskiej.
3. Wymieniono elementy rusztu ŁR-6 w kotle Nr 1 w kotłowni przy ul. Żniwnej. 
4. Malowanie pomieszczeń technologicznych w kotłowni przy ul. Żniwnej.
5. Remonty i legalizację wag samochodowych w obu kotłowniach.
Koszty poniesione na wykonanie zadań remontowych w kotłowniach w 2011r. wyniosły 

629 174 zł. co stanowi 95,9% planu finansowego.

Remonty wykonywane przez konserwatorów Zakładu Energetyki Cieplnej obejmowały 
prace związane z remontem i konserwacją armatury sieciowej w komorach ciepłowniczych 
oraz przyłączy sieci do budynków, konserwację węzłów cieplnych oraz wewnętrznej insta-
lacji c.o.

W/w prace remontowe wykonane zostały w budynkach:
* os. Zagórska - Północ - bud. przy ul. Zielińskiego 3 i Zagórska 17B 
* os. Zagórska - Południe - bud. przy ul. Karłowicza 10,11 
* os. Sandomierskie - bud. przy ul. Romualda 2, 4 
Razem koszty za 2011 r. wyniosły 123 854 zł. co stanowi 95,3% planu finansowego.
Wysłano do legalizacji 49 liczników ciepła, które zostały ponownie zamontowane w 

węzłach. 
Roboty nieprzewidziane
Na 2011 r. zarezerwowano środki w wysokości 70 000 zł na koszty związane z:
* wykonaniem niezbędnych remontów wynikających z przeglądów technicznych urządzeń 

przeprowadzonych po sezonie grzewczym,
* poszerzeniem zakresu robót w trakcie remontów nie dających się przewidzieć na etapie 

planowania,
* usuwaniem awarii.
W okresie minionego roku wystąpiła potrzeba wykonania prac przy:
- awarii sieci w rejonie pawilonu przy ul. Zagórskiej 48 i Dalekiej 3, koszt - 6 475 zł
- naprawie przetwornicy i sterowników w kotłowni przy ul. Szczecińskiej 25 - 6 859 zł

  KOTŁOWNIA ŻNIWNA 
  

Lp. Wyszczególnienie robót Plan Koszt 
wykonania 

1. 2. 3. 4. 

1. 
Malowanie pomieszczeń technologicznych (hala kotłów, stacja 
nawęglania, stacja uzdatniania wody)         79 000 zł        75 525 zł  

2. Wymiana elementów rusztów w kotle Nr 1         32 000 zł        28 838 zł  

3. Remont i legalizacja wagi samochodowej           6 000 zł          5 800 zł  

4. Remont pozostałych urządzeń technologicznych                                  
(stacji - nawęglania, odżużlania, instalacje elektryczne i AKP)         20 000 zł        17 336 zł  

5. 
Remont drogi wewnętrznej i nawierzchni składu opału 

        10 000 zł          6 295 zł  

6. Materiały pośrednie (oleje, smary, gazy technologiczne itp.)         10 000 zł          8 943 zł  

RAZEM       157 000 zł      142 737 zł  

  KOTŁOWNIA SZCZECIŃSKA 
  

Lp. Wyszczególnienie robót Plan Koszt 
wykonania 

1. 2. 3. 4. 

1. Modernizacja pompowni      365 000 zł        365 000 zł 

2. Remont kanałów spalinowych        98 000 zł          89 585 zł 

3. Remont i legalizacja wagi samochodowej          6 000 zł            5 800 zł 

4. Remont pozostałych urządzeń technologicznych                                  
(stacji - nawęglania, odżużlania, instalacje elektryczne i AKP)        20 000 zł          18 240 zł 

5. Materiały pośrednie (oleje, smary, gazy technologiczne itp.)        10 000 zł            7 812 zł 

RAZEM      499 000 zł         486 437 zł 
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Nakłady na remonty w Zakładzie Energetyki Cieplnej w latach 2006 - 2010 
     

Rok       2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Nakłady w tys. zł. 1 367 918 1 252 965 1 335 624 931 648 861 459 954 216 

      
       
       
       
       
       
       
       
       

- naprawie przetwornicy oraz 
automatyki w kotłowni przy ul. 
Żniwnej 5 - 9 732 zł

- modernizacji przepompowni 
w kotłowni przy ul. Szczeciń-
skiej koszt - 10 000 zł

- remoncie rusztu kotła Nr 1 
w kotłowni przy ul. Żniwnej 5 
- 8 892 zł

- awarii sieci przy ul. Żniwnej 
5 - 4 800 zł

- wymianie węzła wodomie-
rzowego w studzience na tere-
nie kotłowni Żniwna za kwotę 
8 131 zł.

Nakłady poniesione na re-
alizację pomienionych robót 
w 2011 r. wyniosły 54 889 zł. 
co stanowi 78,4% planu finan-
sowego.

Nakłady na remonty w Zakładzie Energetyki Cieplnej w latach 2006 - 2010 przedstawia wykres. Ogółem na inwestycje i remonty w 
Zakładzie Energetyki Cieplnej KSM w 2011 r. wydano kwotę w wysokości 1 490 596 zł, co stanowi 95,6% planu finansowego.

Gospodarka zasobami mieszkaniowymi

1. Koszty eksploatacji   9.277.806 zł  26,01%
(w tym niedobory z lat ubiegłych 587.513 zł)
2. Odpis na fundusz remontowy  4.782.382 zł   13,42%
3. Podatki i wieczyste użytk. terenu      438.859 zł    1,23%
4. Woda i ścieki    7.407.004 zł  20,78%
5. Śmieci    1.282.643 zł    3,60%
6. Anteny „Azart”         63.390 zł     0,18%
7. Dźwigi       393.996 zł     1,11%
8. Centralne ogrzewanie                11.916.904 zł            33,43%
9. Koszty operacyjne        86.425 zł     0,24%
Ogółem                  35.649.409 zł          100,00%

Struktura kosztów eksploatacji i utrzymania 
nieruchomości mieszkaniowych i garażowych za 2011 rok

Na zasoby Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na dzień 
31.12.2011 r. składa się: 144 budynki w tym: 143 wielorodzin-
ne z 9280 mieszkaniami, 1 domek rodzinny, 594 garaży, 40 
lokali użytkowych własnościowych i 221 lokali użytkowych 
w najmie. 

Roczne koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi w 
zakresie eksploatacji i utrzymania nieruchomości mieszka-
niowch i garażowych wyniosły 35.649.409 zł i kształtowały 
się następująco: 

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

pisane należności) z czego:
1. Eksploatacja     8.384.131 zł  23,39%
2. Przypisane należności na remonty  4.782.382 zł  13,34%
3. Podatki i wieczyste użytk.       436.968 zł    1,22%
4. Woda i ścieki    7.445.919 zł   20,78%
5. Śmieci    1.280.414 zł    3,57%
6. Anteny „Azart”         68.956 zł     0,19% 
7. Dźwigi       473.784 zł     1,32%
8. Centralne ogrzewanie  11.916.904 zł    33,24%
II. Dodatkowe dochody (dodatkowe pomieszczenia, działalność zarobkowa w 

mieszkaniach, legalizacja i odczyty wodomierzy)      370.289 zł    1,03%
III. Nadwyżki z lat ubiegłych        94.470 zł     0,26%
IV. Część zysku netto za 2010 r.      346.812 zł    0,97%
 V. Przychody finansowe i operacyjne     246.629 zł    0,69%
Ogółem                    35.847.658 zł          100,00%

Struktura przychodów eksploatacji i utrzymania
nieruchomości mieszkaniowch i garażowych za 2011 r.

Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi w zakresie 
eksploatacji i utrzymania nieruchomości mieszkaniowych i 
garażowych za 2011 rok zostały pokryte przychodami w łącznej 
kwocie 35.847.658 zł, z czego 34.789.458 zł to opłaty użyt- t
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                        2011 r.       2010 r.
1. Remonty budynków   3.873.768 zł   4.170.016 zł
2. Remonty dźwigów osob.      608.400 zł      579.993 zł
3. Usuwanie ksylamitu       12.506 zł        11.288 zł
Razem remonty zas.mieszk. 4.494.674 zł   4.761.297 zł
Remont lokli użytkowych          814.085 zł       739.151 zł
Ogółem remonty    5.308.759 zł   5.500.448 zł

                                                  

Wydatkowanie środków funduszu remontowego 

w latach 2007 -2011 

2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 

      Wyszczególnienie 

(zł) (zł) (zł) (zł) (zł) 

Remonty budynków 3.730.807 3.074.983 3.974.423 4.170.016 3.873.768 

Remonty dźwigów osobowych 591.979 1.661.118 580.000 579.993 608.400 

Usuwanie ksylamitów 60.636 29.474 9.793 11.288 12.506 
 Razem   4.383.422 4.765.575 4.564.216 4.761.297 4.494.674 

zł/m2/rok 11,06 12,02 11,45 11,89 11,27 

 Zaległości czynszowe 
dotyczące  FR,  
ograniczające   remonty 

x -224.644 -166.936 -263.702 -293.309 

kowników mieszkań i garaży, 94.470 zł to nadwyżka z ubie-
głego roku, 370.289 zł to pożytki z nieruchomości wspólnych, 
346.812 zł to część zysku netto za rok 2010 przeznaczona na 
dofinansowanie eksploatacji mieszkań członków KSM. 

W przeliczeniu na 1m2/p.uż. mieszkania stanowi to 0,08 zł/m-c, 
czyli na mieszkanie o pow. uż. 50 m2 przypadało rocznie około 
48 zł dofinasowania ze środków wypracowanych przez KSM. 
Kwota 246.629 zł to odsetki za zwłokę w opłacaniu czynszów za 
mieszkania i garaże oraz wyegzekwowane koszty komornicze i 
sądowe. Za 2011 rok na gospodarce zasobami mieszkaniowymi 
w roku 2011 powstała nadwyżka przychodów nad kosztami w 
kwocie 198.249 zł . 

FUNDUSZ REMONTOWY
Na remont budynków mieszkaniowych i infrastruktury towa-

rzyszącej w 2011 roku wydano 4.494.674 zł. Ponadto na remont 
lokali użytkowych wydatkowano kwotę 814.085 zł, która została 
w całości pokryta wpływami z lokali użytkowych.

W 2011 roku fundusz remontowy został zasilony kwotą 
4.895.381 zł z czego: 

- z wpłat od użytkowników mieszkań w roku 2011 pochodzi 
4.782.382 zł (członkowie 1,00 zł zł/m2/p.u./m-c, nieczłonkowie 
1,03 zł zł/m2/p.u./m-c)

- zysk netto za rok 2010 –100.000 zł
- zwrot kosztów remontu (pożar mieszkania Sandomierska 

76/83) – 12.999 zł
Struktura nakładów na fundusz remontowy w roku 2011

Wydatki na remonty zasobów mieszkaniowych w 2011 roku 
wyniosły ogółem 4.494.674 zł, a w 2010 roku 4.761.297 zł

z czego:

Struktura wydatków z funduszu remontowego w roku 2011

W roku 2011 wpłaty członków Spółdzielni na fundusz remon-
towy wynosiły dla członków Społdzielni 1,00 zł/m2 p.u.m /m-c, 
dla nieczłonka 1,03 zł/m2 p.u.m /m-c, co stanowiło 4.782.382 
zł tj. 97,7% wpływów ogółem. 

Pozostałe 2,3% ogółu wpływów to środki pochodzące z dofi-
nasowania funduszu remontowego zyskiem netto za rok 2010 
oraz zwrotu kosztów remontu (pożar mieszkania). 

Zatem 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania został dofi-
nansowany miesięcznie kwotą około 0,02 zł z przeznaczeniem 
na remonty, czyli na mieszkanie o pow. uż. 50 m2 przypadało 
rocznie około 12 zł dofinasowania ze środków wypracowanych 
przez Spółdzielnię. 
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Lokale mieszkalne i garaże
1. Stan i opis zaległości
Wg stanu na 31.12.2011 r. zaległości w opłatach za lokale mieszkalne wyniosły 3.502.397 

zł, wykazując wzrost o 373.282 zł tj. o 11,9% w stosunku do kwoty odnotowanej na koniec 
grudnia 2010 r. 

Liczba zalegających użytkowników wyniosła 3.661 osób, co stanowi wzrost o 234 osób 
tj. o 6,8% w stosunku do ogólnej liczby zadłużonych na 31.12.2010 r. 

Średnie miesięczne naliczenia opłat za mieszkania w 2011 r. wynosiły 3.216.697 zł, co 
oznacza, że kwota zaległości na koniec grudnia 2011 r. była wyższa o 285.700 zł tj. o 8,9% 
od średniomiesięcznej kwoty naliczeń. 

Na dzień 31.12.2011 r. nadpłaty wyniosły 385.866 zł, zatem saldo należności z tytułu opłat 
za lokale mieszkalne wyniosło 3.116.531 zł.

W układzie poszczególnych osiedli kwota zaległości oraz liczba zadłużonych użytkow-
ników na koniec grudnia 2011 r. w porównaniu ze stanem na 31.12.2010 r. przedstawia 
tabela 1. na górze strony.

Biorąc pod uwagę strukturę zadłużeń, najwyższy udział procentowy – 34,2% ogólnej 
kwoty zadłużeń stanowią zaległości użytkowników lokali mieszkalnych w Osiedlu Zagór-
ska Południe. 

Struktura ogólnej kwoty zadłużeń w poszczególnych przedziałach czasowych przedstawia 
się następująco:

Zadłużenia za lokale mieszkalne, garaże i lokale użytkowe

31.12.2010 31.12.2011 (3-2) 31.12 .2010 31.12.2011
Zagórska "Północ" 1116 1157 41 87 6 543 1 025 339 117,0 29,3 148 796
Zagórska "Południe" 911 980 69 1 05 8 572 1 196 245 113,0 34,2 137 673
"Sady" 673 727 54 47 4 013 560 432 118,2 16,0 86 419
"Sandomierskie" 707 774 67 71 3 606 712 146 99,8 20,3 -1 460
Bieliny 13 19 6 4 483 5 935 132,4 0,2 1 452
Bodzentyn 7 4 -3 1 898 2 300 121,2 0,1 402
Ogółem 3 427 3 661 234 3 12 9 115 3 502 397 111,9 100,0 373 282

 %         
6/5

Kwota         
(6-5)

OSIEDLE
ZADŁUŻENIEOSOBY strukt.   

Zadł.

31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9          

do 3 m-cy 2 982      3 263      281    907 810      1 007 059   28,8     99 249     110,9   
4-6 miesięcy 236         192         44 -     409 180      338 766      9,7       70 414 -    82,8     
7-12 miesięcy 153         147         6 -       459 847      504 194      14,4     44 347     109,6   
powyżej 12 miesi 56           59           3        263 882      340 534      9,7       76 652     129,0   
wyroki+egz.komorn171* 189* 9* 1 088 396   1 311 844   37,5     223 448   120,5   
Razem 3 427      3 661      234    3 129 115   3 502 397   100,0   373 282   111,9   

 % 
wzrostu  

Zmiana          
(6-5)

Zadłużenie
Osoby Kwota zadłużenia w zł.

Zmiana
Struktura 

%

TABELA 1. Kwota zaległości i liczba zadłużonych w poszczególnych osiedlach

t

W stosunku do grudnia 2010 r. 
liczba zadłużonych wzrosła o 80, 
przy jednoczesnym wzroście kwoty 
zadłużenia z 321.122 zł do 464.870 
zł czyli o kwotę 143.748 zł tj. o 
44,8%. 

Na koniec grudnia 2011 r. średnia 
kwota zadłużenia przypadająca na 
lokal mieszkalny wyodrębniony 
wynosi 519 zł. Odrębny materiał 
obszernie opisujący tę grupę dłużni-
ków zaprezentowany został w mar-
cowym numerze „My z KSM”. 

Wielkość tego zjawiska począw-
szy od grudnia 2007 r. obrazuje 
tabela 2 na następnej stronie. 

W okresie 2011 r. do członków 
KSM posiadających prawo odręb-
nej własności lokalu, zalegających z 
opłatami wysłano 213 zawiadomień 
oraz 178 wezwań na rozmowy. 

W siedzibie Spółdzielni przepro-
wadzono rozmowy ze 113 człon-
kami, a ponadto z 47 dłużnikami 
przeprowadzono rozmowy w miej-
scu ich zamieszkania. 

2.Pomoc Miasta w zmniejszaniu 
zaległości. 

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

W 2011 r. Miejski Ośrodek Po-
mocy Rodzinie wydał 441 decyzji 
o przyznaniu dodatków mieszka-
niowych. Na konto Spółdzielni 
wpłynęło z tego tytułu 386.704 zł tj. 
o 63.269 zł więcej niż w ub.r.

Na przestrzeni ostatnich lat liczba 
wydanych przez MOPR decyzji 
przyznających dodatki mieszka-
niowe oraz wielkość przekazanych 
kwot wyniosła odpowiednio:

Decyzją Prezydenta miasta Kielc 
wstrzymane zostały dodatki miesz-
kaniowe dla 9 osób, które nie doko-
nywały wpłat różnicy dodatku do 
pełnego wymiaru czynszu.

Korzystając z przysługujących 
uprawnień, Zarząd KSM w dniu 
29.09.2011 r. podpisał

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

Najwyższy wzrost zadłużeń tj. o 99.249 zł odnotowano w przedziale do 3 m-cy. Zadłużenia 
w tej grupie stanowią 28,8% ogólnej kwoty zaległości i w stosunku do grudnia 2010 roku 
wzrosły o 10,9%. 

W pozostałych przedziałach czasowych zadłużenia wyniosły odpowiednio:
- 4-6 miesięcy – kwota zadłużeń wyniosła 338.766 zł co stanowi 9,7% ogólnej kwoty 

zaległości – spadek o 70.414 zł tj. o 17,2%,
- 7-12 miesięcy – kwota zadłużeń wyniosła 504.194 zł co stanowi 14,4% ogólnej kwoty 

zadłużeń – wzrost o 44.347 zł tj. o 9,6%.
- powyżej 12 miesięcy – kwota zaległości bieżących nie objętych jeszcze nakazem zapłaty 

wyniosła 340.534 zł co stanowi 9,7% ogólnej kwoty zaległości – wzrost o kwotę 76.652 
zł tj. o 29,0%

Zadłużenia objęte wyrokami – nakazami zapłaty oraz zadłużenia znajdujące się już w 
egzekucji komorniczej, wynoszą 1.311.844 zł, tj.37,5% ogólnej kwoty zadłużeń – wzrost 
o kwotę 223.448 zł tj. o 20,5%.

W ogólnej kwocie zadłużeń niemały udział zajmują lokale z odrębną własnością – proces 
wzrostu zadłużeń w tych lokalach nasilił się począwszy od 2008 roku. Z ogólnej liczby 
2092 wyodrębnionych mieszkań, zadłużenie posiada 896 tj. 42,83%. 
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ugodę z Gminą Kielce o wypłatę przez Miasto odszkodowania z tytułu niedostarczenia 
lokali socjalnych osobom do nich uprawnionym na mocy wyroku sądowego.

Odszkodowanie za okres od 01.10.2008 r. do 31.10.2009 r. w wysokości 33.851,63 zł 
dotyczące 9 uprawnionych przekazano na konto Spółdzielni 12 października 2011 r. 

3. Wyniki postępowania windykacyjnego
Zgodnie z przyjętymi procedurami windykacyjnymi określonymi w Zarządzeniu Nr.5/2010 

Prezesa Zarządu, w stosunku do dłużników zalegających z opłatami powyżej 6 miesięcy 
sprawy kierowane są na drogę postępowania sądowego celem uzyskania nakazów zapłaty, 
umożliwiających podejmowanie egzekucji komorniczej.

W związku z występującymi zaległościami, Zarząd na wniosek Działu Czynszów i 
Windykacji wdrożył postępowanie zmierzające do wykreślenia 14 osób z członkostwa w 
Spółdzielni. Spłaty zadłużenia dokonało 3 dłużników. Do Rady Nadzorczej wystosowano 
wnioski o wykreślenie z członkostwa wobec 11 członków posiadających zadłużenia. 

Rada Nadzorcza KSM podjęła decyzję o wykreśleniu z członkostwa 7 osób, natomiast w 
stosunku do 4. osób podjęto decyzję o czasowym zawieszeniu postępowania.

W stosunku do dłużników nie podejmujących żadnych działań zmierzających do spłaty 
powstałego zadłużenia, sprawy kierowane są na drogę postępowania sądowego.

W ogólnej kwocie zadłużeń 3.502.397 zł uwzględnione są:
- należności przekazane do egzekucji komorniczej na kwotę 366.196 zł – dotyczące 101 

dłużników,
- należności objęte wyrokiem sądowym na kwotę 945.648 zł – dotyczące 157 dłużni-

ków.
Łączna kwota zadłużeń komorniczych oraz zadłużeń objętych wyrokami sądowymi wynosi 

1.311.844 zł (390 spraw) i dotyczy 189 użytkowników lokali mieszkalnych uwzględnionych 
już w ogólnej liczbie 3.661 zadłużonych osób.

W analizowanym okresie, do egzekucji komorniczej skierowano 71 spraw dotyczących 
68 użytkowników lokali mieszkalnych na łączną kwotę 239.834 zł. 

Ze spraw znajdujących się w egzekucji komorniczej, na konto Spółdzielni wpłynęła kwota 
176.547 zł od 77 użytkowników.

Ciężka sytuacja materialna wielu dłużników uniemożliwia przeprowadzanie skutecznej 
egzekucji komorniczej. Z ogólnej liczby 119 dłużników, komornik ściąga w ratach zale-
głości od 77 dłużników, co stanowi 64,7% . Brak pracy, niskie wynagrodzenia, emerytury i 
renty oraz wysoki stopień bezrobocia bez prawa do zasiłku, uniemożliwiają niejednokrotnie 
egzekucję długów. 

W porównaniu jednak do 2. ostatnich lat, w bieżącym okresie odnotowano znaczący wzrost 
wyegzekwowanych kwot. 

Wysokość wyegzekwowanych wpłat w drodze egzekucji komorniczej od 2007 roku 
przedstawia tabela 3.

W przypadku użytkowników 
posiadających wysokie zaległości 
i nadal uchylających się od termi-
nowego regulowania opłat, Zarząd 
coraz częściej podejmuje decyzję 
o wystąpieniu do komornika z 
wnioskiem o egzekucję długu z 
ograniczonego prawa rzeczowego, 
stanowiącego spółdzielcze włas-
nościowe prawo do lokalu. 

Z wnioskiem takim wystąpiono 
w ostatnim czasie wobec 12 dłuż-
ników. Do końca grudnia 2011 r. 
sprzedano 5 lokali mieszkalnych, 
1 dłużnik dokonał spłaty całości 
zadłużenia, pozostałe 6 spraw znaj-
duje się w toku postępowania.

Z 5. sprzedanych lokali miesz-
kalnych, do końca grudnia 2011 r. 
rozliczone zostały przez komornika 
2 lokale mieszkalne. 

Realizując działania windyka-
cyjne w stosunku do dłużników 
zalegających z płatnościami wy-
słano łącznie 1.528 zawiadomień 
z wezwaniem do spłaty długu z 
terminem 14-dniowym. 

Do dłużników zalegających po-
wyżej 3 miesięcy wysłano 1.033 
wezwań na rozmowy celem usta-
lenia możliwości i terminu spłaty 
zadłużeń. 

Przeprowadzono rozmowy z 978 
dłużnikami, w tym z 366 osobami 
bezpośrednio w miejscu zamiesz-
kania dłużników, tzn. z tymi, którzy 
z różnych powodów nie mogli 
przyjść lub zlekceważyli skierowa-
ne do nich wezwania.

Użytkownicy znajdujący się w 
trudnej sytuacji materialnej mają 
możliwość spłaty zadłużenia w 
ratach. W 2011 r. z wnioskiem 
takim wystąpiło do Zarządu 150 
użytkowników, a rozłożona na 
raty kwota zadłużenia wyniosła 
123.460 zł. 

W miarę występujących możli-
wości, Zarząd umożliwia spłatę 
zadłużenia w formie odpracowania 
zaległych opłat. Z możliwości tej 
skorzystały 3 osoby odpracowując 

stan na dzień

Ilość lokali 
mieszk.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
31.12.2011 2 092 896 464 870 42,83 519
z tego: Osiedle
Zagórska Północ 632 281 138 636 44,46 493
Zagórska Południe 507 218 128 008 43,00 587
Sady 540 210 111 974 38,89 533
Sandomierskie 400 179 84 255 44,75 471
Bieliny 9 8 1 997 88,89 250
Bodzentyn 4 0 0 0,00 0

2007 61 362    
2008 81 147    
2009 49 766    
2010 48 902    
2011 176 547   

TABELA 2. Liczba zadłużonych lokali z odrębną własnością i kwoty zadłużenia, w poszczególnych 
osiedlach KSM

TABELA 3. Wynik egzekucji w po-
szczególnych latach
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na stanowisku gospodyń domowych zadłużenia na łączną kwotę 
3.339 zł.

Poważnym problemem w działaniach windykacyjnych są nie 
uregulowane sprawy spadkowe po zgonie właścicieli lokali 
mieszkalnych. 

W podziale na osiedla zjawisko to przedstawia się następu-
jąco:

Z ogólnej liczby 32 najbardziej zadłużonych lokali mieszkal-
nych po zgonach:

- 9 lokali mieszkalnych z zadłużeniem w wysokości 94.084 zł 
są lokalami typu lokatorskiego, 

- 23 lokale mieszkalne są lokalami własnościowymi z zadłu-
żeniem w wysokości 233.146 zł. W przypadku tych lokali, pro-
wadzone są aktualnie działania zmierzające do ustalenia kręgu 
spadkobierców po zmarłych, celem uzyskania prawomocnych 
nakazów zapłaty w stosunku do wszystkich współwłaścicieli 
danego lokalu, umożliwiających ewentualną egzekucję z ogra-
niczonego prawa rzeczowego. 

Garaże
Na koniec roku 2011 kwota zadłużeń za garaże wyniosła 

2.910 zł (dotycząca 116 osób) wykazując wzrost w odniesieniu 
do stanu na 31.12.2010 r. o 821 zł tj. o 39,3%. 

W ujęciu czasowym zaległości dotyczą:
- do 1 m-ca – zadłużenia w kwocie 2.382 zł tj 81,9% ogólnej 

kwoty zaległości – 110 osób
- 2 miesięczne – zadłużenia w kwocie 306 zł tj.10,5% ogólnej 

kwoty zaległości – 4 osoby
- 3 miesięczne – zadłużenia w kwocie 222 zł tj. 7,6% ogólnej 

kwoty zaległości – 2 osoby
Z ogólnej liczby 116 zadłużonych, aż 95% stanowiły osoby 

posiadające 1 miesięczne zadłużenia, które dokonują wpłat już 
po zamknięciu miesiąca sprawozdawczego. Biorąc pod uwagę 
średniomiesięczne naliczenia za garaże w roku 2011 w wysoko-
ści 18.440 zł, kwota zadłużeń na koniec grudnia 2011 stanowi 
15,8% miesięcznych naliczeń.

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

stanu na dzień 31.12.2011 r. wyniosła 254.027 zł i dotyczyła 
114 najemców.

W układzie poszczególnych osiedli kwota zadłużenia na dzień 
31.12.2011r przedstawia się następująco:

Osiedle Zagórska „Północ” 43.465 zł tj. 17,1%
Osiedle Zagórska „Południe” 38.963 zł tj. 15,3%
Osiedle „ Sady” 68.748 zł tj. 27,1%
Osiedle „Sandomierskie” 102.851 zł tj. 40,5%

Zadłużenia powyżej 3 m-cy
Zadłużenia w tej grupie dotyczą 10 najemców i obejmują 

łączną kwotę 40.099 zł co stanowi 15,8% ogółu zadłużenia.
Zadłużenia od 2 - 3 miesięcy
Zadłużenia w tej grupie dłużników dotyczy 16 najemców lokali 

użytkowych bądź dzierżawy terenu i reklamy na łączną kwotę 
38.529 zł tj. 15,2% ogólnej kwoty zadłużenia.

Z w/w grupy 5 najemców uregulowało zadłużenie w całości 
dokonując łącznej wpłaty w wysokości 8.774 zł, pozostali na-
jemcy uregulowali zadłużenie częściowo dokonując wpłaty w 
wysokości 21.809 zł. 

Najniższa kwota zadłużenia w tym przedziale to 197 zł, a 
największa 6.825 zł

Zadłużenia za okres do 2 miesięcy
Zadłużenie w tej grupie dłużników wynosi 175.397 zł, co 

stanowi 69,0% ogólnego zadłużenia.
Grupa obejmuje głównie najemców regulujących swe zobowią-

zania czynszowe po zamknięciu miesiąca obrachunkowego.
W analizowanym okresie do najemców zalegających z opłata-

mi za 1 m-c i więcej wysłano 240 wezwań do zapłaty. 
Uwzględniając wpłaty 26 najemców, Zarząd odstąpił od roz-

wiązania z nimi umowy najmu. Z w/w grupy trzech najemców 
po uregulowaniu zadłużenia zdecydowało się na rozwiązanie 
umowy najmu lokalu i przekazało lokal do Spółdzielni. 

W celu eliminowania zaległości w opłatach Zarząd Spółdzielni 
analizuje na bieżąco stan płatności po zakończeniu każdego 
miesiąca. 

W przypadku szczególnie opornych dłużników należności 
kierowane są na drogę postępowania sądowego, bądź eksmi-
sję z lokalu. Prawomocne wyroki kierowane są do egzekucji 
komorniczej.

Wszyscy najemcy lokali użytkowych informowani są o możli-
wości umieszczenia ich w rejestrze dłużników Biura Informacji 
Gospodarczej. 

Z ogólnej liczby 33 wezwań BIG-owskich wystosowanych w 
2011 roku do najemców lokali użytkowych:

- 22 w całości uregulowało swoje zadłużenia;
- 8 najemców spłaciło zaległości częściowo i nadal regulują 

wpłaty;
- w stosunku do 3 najemców wystąpiono na drogę sądową i 

aktualnie znajdują się w egzekucji komorniczej.
Również użytkownicy lokali mieszkalnych i garaży, którzy 

mają zaległości w opłatach, zostali poinformowani o możliwo-
ści przekazania ich danych do Biura Informacji Gospodarczej 
i jej skutkach. Z 66 wezwań do zapłaty wystosowanych na 
wzorach BIG InfoMonitor do dłużników w opłatach za lokale 
mieszkalne:

- 32 użytkowników uregulowało swoje zadłużenia w całości,
- 13 użytkowników dokonało wpłaty częściowej,
- do 16 wystosowano wezwania do zapłaty oraz wezwania 

przedsądowe,
- 4 użytkowników skierowano do sądu o uzyskanie nakazu 

zapłaty,
- 1 osoba uzyskała zgodę na spłatę zadłużenia w ratach.
Wg stanu na dzień 31.12.2011 r. wszystkie lokale użytkowe 

pozostające w zasobach Spółdzielni były zagospodarowane. 

3. Majątek trwały

Wartość majątku trwałego netto Spółdzielni na koniec 2011 r. 
wyniosła 69.354.345,72 zł netto, z czego: 

1. budynki i obiekty infrastrukturalne, które wynoszą 
55.579.024,10 zł netto, co stanowi 80,15% wartości majątku 
trwałego,

2. grunty własne, które wynoszą 4.329.367,21 zł netto, co 
stanowi 6,24% wartości majątku trwałego,

3. prawo wieczystego użytkowania gruntu, które wynosi 
4.670.948,03 zł netto, co stanowi 6,73% wartości majątku 
trwałego,

4. pozostałe środki trwałe wynoszą 4.775.006,38 zł netto, co 
stanowi 6,88% wartości majątku trwałego.

Wartość majątku trwałego netto na 31.12.2011 r. w stosunku 
do roku 2010 była niższa o 2.088.694,46 zł, czyli o 3,01%. 

Z tego:
* na skutek przeniesienia prawa odrębnej własności lokali 
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Struktura wartości majątku trwałego

6,73% 6,88%

80,15%

6,24%

Budynki i obiekty infrast. Grunty własne

Prawo wieczyst. użytkow. Pozostałe środki trwałe

zmalała o 2.285.590,66 zł, czyli o 9,56% do roku poprzed-
niego,

* umorzenie wzrosło o 88.236,61 zł, czyli o 2,90% w stosunku 
do roku poprzedniego,

* w wyniku zakończenia inwestycji wzrosła wartość obiektów 
inżynierii lądowej o 1.376.585,54 zł, czyli o 28,78% w stosunku 
do roku 2010 r. 

Majątek trwały Spółdzielni pokryty jest funduszami własnymi 
w 110,11% (w 2010 r. 109,69%).

Działalność społeczna i kulturalno-oświatowa
Działalność społeczna i kulturalna KSM realizowana jest 

przez trzy osiedlowe kluby kultury: „Polonez”, „Miniatura” 
i „Słoneczko” i prowadzona była w trzech podstawowych 
zakresach:

l.Opiekuńczo-wychowawczym - obejmującym organizację 
i prowadzenie zajęć stałych i kursów z różnych dziedzin, re-
alizację nieobozowej akcji letniej i zimowej w czasie wakacji 
letnich i ferii zimowych.

2. Kulturalno-rozrywkowym - obejmującym organizację 
otwartych imprez o charakterze kulturalnym dla różnych grup 
wiekowych oraz mieszkańców.

3.Sportowo-rekreacyjnym - obejmującym organizację i prowa-
dzenie cyklicznych zajęć i imprez rekreacyjnych , turystycznych 
i sportowych.

Prowadzenie przez KSM działalności kulturalnej wynika z 
jednej strony z tradycji, a z drugiej zasad, które nierozerwalnie 
łączą się z zapisami w Statucie KSM oraz uchwałach Rady 
Nadzorczej. Działalność realizowana jest na podstawie planów 
rocznych oraz w oparciu o możliwości finansowe Spółdzielni, 
aczkolwiek jak każda forma działalności kulturalnej nie przynosi 
niestety wymiernych zysków ekonomicznych.

Funkcjonowanie każdego z klubów zachowuje swą odrębność 
w prowadzonych zajęciach uzależnionych od potrzeb środowi-
ska na terenie którego działa. Najmłodsze dzieci miały zapew-
nione zajęcia o charakterze ogólnorozwojowym, uwzględnia-
jące elementy ruchowo-sprawnościowe, plastyczne, taneczne, 
muzyczne, edukacyjne. W akcji letniej i zimowej organizowane 
były wycieczki piesze, rajdy, wyjścia do kina, na basen, gry i 
zabawy klubowe, seanse filmowe, wyjścia do teatru.

Proponowane zajęcia tańca towarzyskiego dla młodzieży i 
dorosłych, nauka gry na gitarze, keyboardzie, pianinie, gimna-
styka dla osób starszych, zajęcia plastyczne dla seniorów, chór 
seniora, warsztaty tkackie – to tylko

Opinia
Niezależnego Biegłego Rewidenta

dla
WALNEGO ZGROMADZENIA KSM 

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za 2011 
rok Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie
 aktywów i pasywów zamyka się sumą    91.538.576,23 zł
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku
wykazujący zysk netto w kwocie    849.454,60 zł
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do
 31 grudnia 2011 roku, wykazujące spadek kapitału własnego
 kwotę       8.729.525,84 zł
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od l stycznia do 31
 grudnia 2011 roku, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych 
o kwotę        771.011,58 zł
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest 

Zarząd Spółdzielni.
Zarząd Spółdzielni oraz Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do 

zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności 
spełniały wymagania przewidziane w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn.zm.), zwanej dalej 
„ustawą o rachunkowości”.

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymaga-
jącymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania 
finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich 
istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy 
Spółdzielni oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę 
jego sporządzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do 
postanowień: • rozdziału 7 ustawy o rachunkowości, • krajowych standardów 
rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w 
Polsce, • ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. 
Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy 
w taki sposób aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie 
opinii o sprawozdaniu.

W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zasto-
sowanych przez Spółdzielnię zasad (polityki) rachunkowości i znaczących 
szacunków, sprawdzenie - w przeważającej mierze metodą wyrywkową 
- dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje 
zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania 
finansowego.

Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia 
miarodajnej opinii. Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, 
obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

a. jest zgodne z zastosowanymi przez Spółdzielnię zasadami (polityką)
rachunkowości
b. przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny 

sytuacji majątkowej i finansowej badanej Spółdzielni na dzień 31 grudnia 
2011 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 
31 grudnia 2011 r.

- zysku netto na działalności innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi 
w kwocie 849.454,60 zł,

- nadwyżki przychodów nad kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi 
w kwocie 198.248,91 zł,

c. sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z 
określonymi w powołanej wyżej ustawie zasadami rachunkowości oraz na 
podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

d. jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepi-
sami prawa i postanowieniami statutu Spółdzielni.

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

Kluczowy biegły rewident
A.Kołodziej (podpis nieczytelny)
 
Kielce, dnia 28 marca 2012 r. 

Podmiot uprawniony 
do badania sprawozdań 

finansowych 
wpisany na listę pod nr3443t
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niektóre z zajęć stałych prowadzonych przez kluby.
Dużą role społeczną odgrywały wszelkiego rodzaju imprezy 

i spotkania kulturalne takie jak: czasowe wystawy plastyczne, 
wieczory autorskie, plenery malarskie, wieczór kolęd i pasto-
rałek, spotkania wielkanocne, wigilijne. Dzień Matki, Dzień 
Kobiet, Andrzejki, Mikołajki itp.

Różnorodne formy zajęć integrujących społeczność lokal-
ną danego osiedla prowadzone były z myślą o zapewnieniu 
bezpieczeństwa w ramach „Koalicji Osiedlowej Bezpieczne 

Pawilon handlowo-usługowy przy ul. Zagórskiej 62

Nowe prawo deweloperskie
Od 29 kwietnia 2012 r. weszły w życie przepisy usta-

wy z dnia 16 września 2011 r., o ochronie praw nabywcy 
lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. 
Nr 232 poz. 1377) zwanej potocznie ustawą deweloper-
ską. 

Przepisy regulujące obszar działania rynku deweloperskiego 
w zakresie inwestycji mieszkaniowych, wprowadzają rewolu-
cyjne zmiany, przez co budzą szereg wątpliwości i są różnie 
interpretowane. Ustawa określa zasady ochrony praw nabywcy 
(tylko osoby fizycznej), wobec którego deweloper zobowiązuje 
się ustanowić odrębną własność lokalu mieszkalnego, albo 
własność nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym 
oraz jednego z kilku środków ochrony. 

Nowe przepisy mają zastosowanie do mieszkań i domów, 
których sprzedaż rozpoczęto w dniu wejścia ustawy w życie i 
mają być zabezpieczeniem dla pieniędzy powierzonych dewe-
loperom przez klientów.

Ustawa szczegółowo określa: 
- środki ochrony wpłat pieniężnych dokonywanych przez 

nabywcę, 
- zasady i tryb zawierania umów deweloperskich, w tym 

przedwstępnych,
- obowiązki przed kontraktowe dewelopera,
- treść umowy deweloperskiej,
- prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej,
- zasady postępowania ze środkami nabywcy w przypadku 

upadłości dewelopera.

Ochrona praw nabywców mieszkań i domów
Przepisy przewidują, że deweloper będzie musiał zapewnić 

nabywcy mieszkania lub domu co najmniej jeden z czterech 
tzw. środków ochrony tj.: 1. zamknięty mieszkaniowy rachu-
nek powierniczy w rozumieniu Prawa bankowego należący do 

Sandomierskie”, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przed-
medycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, warsztaty prewen-
cyjne we współpracy z IV Komisariatem Policji i z pedagogami 
środowiskowymi.

W zakresie działalności społeczno-kulturalnej stałą była 
współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych, 
Stowarzyszeniem Artystów Plastyków Świętokrzyskich, Sto-
warzyszeniem Regionalistów Świętokrzyskich oraz Zarządem 
Oddziału PTTK. 

Praca animatorska klubów stwarza warunki do prezentacji 
dorobku artystycznego tych stowarzyszeń i poszczególnych 
autorów.

Dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszą się cykliczne 
festyny osiedlowe skupiające rzesze wręcz całych, wielopoko-
leniowych rodzin nie tylko z terenów KSM. Należy podkreślić, 
że wszelkie formy prowadzonej działalności przez nasze kluby 
są szeroko propagowane w miejscowych mediach, internecie, 
plakatach i ogłoszeniach. Mają również bogatą dokumentację 
fotograficzną i publikacje w naszej gazecie „My z KSM”.

Pomimo strat na działalności społeczno-kulturalnej w 2011 
roku w kwocie 329.249 zł nieoceniona jest jednak działalność 
edukacyjna, profilaktyczna, zdrowotna, integracyjna dzieci, 
młodzieży i osób starszych z niej korzystających.

ZARZąD

dewelopera, na który nabywca wpłacał będzie środki pieniężne 
na budowę mieszkania lub domu: z którego wypłata zdepono-
wanych tam środków nastąpi jednorazowo, po przeniesieniu na 
nabywcę praw własności lokalu bądź domu jednorodzinnego, 

2. otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i gwarancję 
ubezpieczeniową lub bankową, na którym gromadzone będą 
środki pieniężne wpłacone przez nabywcę na mieszkanie lub 
dom i z którego następować będzie wypłata zgodnie z harmo-
nogramem przedsięwzięcia inwestycyjnego określonego w 
umowie deweloperskiej. Harmonogram ten zawierać powinien 
co najmniej cztery etapy realizacji przedsięwzięcia.

Koszt każdego etapu nie może być wyższy niż 25% i niższy 
niż 10% ogólnej kwoty kosztów przedsięwzięcia deweloper-
skiego,

3. otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy.
Bank prowadzący mieszkaniowy rachunek powierniczy ewi-

dencjonował będzie wpłaty i wypłaty odrębnie dla każdego 
nabywcy mieszkania lub domu i na jego żądanie informował o 
dokonanych operacjach. Koszty za prowadzenie tego rachunku 
obciążać będą dewelopera.

Bank wypłacał będzie deweloperowi środki pieniężne zgroma-
dzone przez nabywcę na zamkniętym mieszkaniowym rachunku 
powierniczym po otrzymaniu odpisu aktu notarialnego umowy 
przenoszącej na nabywcę prawo własności lokalu mieszkalnego 
lub domu w stanie wolnym od obciążeń, praw i roszczeń osób 
trzecich, zaś z otwartego mieszkaniowego rachunku powier-
niczego, po stwierdzeniu zakończenia danego etapu realizacji 
przedsięwzięcia inwestycyjnego. Przed uruchomieniem wypłaty 
środków pieniężnych na rzecz dewelopera bank ma obowiązek 
dokonania kontroli zakończenia inwestycji lub każdego etapu 
przedsięwzięcia określonego w harmonogramie. Koszty tej 
kontroli ponosić będzie deweloper. Deweloper ma obowiązek 
zapewnić nabywcy gwarancję ubezpieczeniową lub gwarancję 
bankową, na podstawie której zakład ubezpieczeń lub bank, na 
żądanie nabywcy, wypłaci mu zgromadzone środki w wysokości 
wpłaconych kwot w przypadku dokończenie na str. 19
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O systemie gospodarowania odpadami komunalny-
mi w Kielcach pisaliśmy już trzykrotnie. Jednak każdy 
miesiąc, a nawet tydzień przynosi nam nowe, interesują-
ce rozwiązania w tym zakresie. 

Prace analityczne, porównanie kieleckich założeń systemu 
z podobnymi rozwiązaniami w innych miastach, szerokie 
konsultacje z wieloma gminami pozwalają formułować nowe 
wnioski i precyzować ogólnie przedstawione rozwiązania. Kilka 
z istotnych kwestii z punktu widzenia spółdzielców czytelnicy 
znajdą poniżej.

Jak zostanie naliczona opłata za odbiór śmieci?
Przepisy obowiązujące w zakresie sposobu obliczania należ-

ności za odpady są jednoznaczne. Wymuszają skonstruowanie 
systemu tak, aby mieszkańcy płacili za siebie, a nie za innych. 
Podstawowa metoda naliczania opłaty wydaje się oczywista - od 
ilości mieszkańców. Im więcej osób zamieszkuje daną nieru-
chomość, tym więcej pochodzi z niej odpadów. Zarządzający 
nieruchomościami sami będą mięli za zadanie zadeklarować 
ilość mieszkańców. 

Jednak, czy zarządcy posiadają taką wiedzę? Czy wszystkie 
osoby przebywające na terenie nieruchomości są zameldowane? 
Co zrobić z osobami, które pracują przez 5 dni w tygodniu w 
innym mieście, a do domu wracają tylko na weekend? Co zrobić 
z osobami pracującymi za granicą, które przyjeżdżają do domu 
jedynie co kilka tygodni, a nawet miesięcy? Jak uczciwie okre-
ślić ilość osób, które na okres studiów, przez 8 lub 9 miesięcy w 
roku wynajmują mieszkanie? Czy właściciele mieszkań zawsze 
zgłaszają takie osoby? Za co tak naprawdę płacimy obecnie?

Na pytania powyżej postawione trudno znaleźć właściwą odpo-
wiedź. Dodatkowo dochodzi do przywożenia odpadów z innych 
nieruchomości i podrzucania ich do altanek śmietnikowych. Na 
nic zdają się ich zamknięcia. 

Poszukujemy zatem odpowiedzi na proste pytanie, ile osób i jak 
długo przebywa na terenie dalej nieruchomości, a tym samym 
jak długo i jak dużo wytwarza odpadów, za które należało by 
zapłacić? 

Przepisy pozwalają na wybór jednej z kilku metod obliczania 
stawki opłaty. Tak naprawdę w każdej metodzie pośrednio 
chodzi o odniesienie się do ilości osób zamieszkujących (nie 
koniecznie będących zameldowanymi) daną nieruchomość. 

Zatem jakie informacje są powszechne i są odpowiednikiem 
przebywania i wykorzystywania nieruchomości? 

Odpowiedź jest prosta. Zużycie wody odpowiada w znaczącym 
stopniu ilości osób przebywających na terenie nieruchomości. 
Znacząca ilość wody jest wykorzystywana do celów sanitarnych 
- do spłukiwania nieczystości, do mycia i do zmywania naczyń. 
Zatem ilość zużytej wody w dość dokładny sposób odpowiada 
ilości osób przebywających na terenie danej nieruchomości. 

Znając ilość zużytej wody, znamy ilość osób korzystających 
z nieruchomości. A ta wartość pomnożona przez stawkę opłaty 
da nam ostateczną należność za odpady. 

Dlatego też najlepszą metodą do ścisłego określenia kto i ile 
powinien zapłacić za odpady jest analiza ilości zużytej wody. 
Tą metodą można objąć nie tylko osoby nie zameldowane, ale 
obniżyć opłatę w tych gospodarstwach domowych, w których 
część osób przebywa w delegacjach, za granicą, czy na studiach 

w innych miastach. Także w łatwy sposób można objąć opłatą 
tych, którzy korzystają z nieruchomości, ale nie są zameldowani 
(osoby przebywające na stancjach, wynajmujący mieszkania, 
pracownicy sezonowi itp.). 

Taka właśnie metoda, jako najuczciwsza w stosunku do miesz-
kańców miasta, rekomendowana jest dla miasta Kielc. Najwięcej 
zalet ma dla mieszkańców domów wielorodzinnych, czyli dla 
spółdzielców i członków wspólnot mieszkaniowych. Właśnie 
ta znacząca grupa mieszkańców już obecnie płaci za odpady w 
przeliczeniu na osobę, odmiennie niż zamieszkujący domki jed-
norodzinne, gdzie dokonuje się opłaty od gospodarstwa domo-
wego, najczęściej w minimalnej, dopuszczalnej prawem kwocie. 
Nowy sposób obliczenia opłaty będzie znacznie uczciwszy w 
stosunku do spółdzielców. Nie będą płacić za cudze odpady, a 
jedynie za własne. Skończy się też proceder podrzucania odpa-
dów na teren spółdzielni mieszkaniowych. 

Kto będzie płacił za śmieci?
Przedstawiony powyżej sposób obliczania opłaty tak naprawdę 

dotyczy zarządców nieruchomości, a w przypadku spółdzielni i 
wspólnot mieszkaniowych, dotyczy zarządzających nimi. To oni 
właśnie dokonają opłaty zgodnie z ilorazem wskazań licznika 
wody i jednostkowej stawki. To zarządzający spółdzielnią lub 
wspólnotą rozliczy się za odpady z miastem, a następnie odbie-
rze należność od władających lokalami mieszkalnymi zgodnie 
z wskazaniami ich liczników wody. Jest to także zachęta do 
opomiarowania wszystkich mieszkań. Zarządca nieruchomości 
dokona podziału opłaty na poszczególne lokale proporcjonalnie 
do wskazań liczników zużycia wody. Taki sposób naliczania 
opłaty uwzględni czasowo przebywających, czasowo nie prze-
bywających, a także tych, którzy zamieszkują lokale mieszkalne 
nie zawsze zgodnie z prawem. Nie będzie także dyskusji, kto 
z której altanki śmietnikowej może korzystać, bo sam odbiór 
śmieci i ich ilość w danym miejscu ich gromadzenia, nie będzie 
wpływał na wysokość opłaty. 

Obowiązki mieszkańców 
obowiązki zarządzających

Każdy zarządzający nieruchomością w Kielcach (czy to spół-
dzielnią mieszkaniową, czy wspólnotą, kamienicą, własnym 
domem), będzie musiał dokonać opłaty za gospodarowanie 

Kalendarz wdrożenia nowego systemu odbioru śmieci

Kto śmieci – ten płaci (IV)
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ogłoszenia upadłości dewelopera, albo odstąpienia przez 
nabywcę od umowy deweloperskiej, gdy deweloper nie prze-
niósł na niego praw własności mieszkania lub domu w terminie 
określonym w umowie. 

Gwarancja bankowa czy ubezpieczeniowa nie obejmuje odse-
tek od wpłaconych środków oraz utraconych korzyści i wygasa 
w dniu podpisania umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę 
prawo własności lokalu mieszkalnego lub domu. 

Za naruszanie zasad dotyczących środków ochrony praw 
nabywców i nieuczciwych deweloperów może być stosowana 
odpowiedzialność karna (grzywna, kara ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do 2 lat).

Obowiązki informacyjne dewelopera przed za-
warciem umowy oraz prawa i obowiązki stron
Ustawa reguluje również prawa i obowiązki stron przed i 

po zawarciu umowy deweloperskiej. W szczególności należy 
zaakcentować, iż przed zawarciem umowy deweloper ma 
obowiązek:

1. sporządzić prospekt informacyjny danego przedsięwzięcia 
inwestycyjnego i na żądanie osoby zainteresowanej tym przed-
sięwzięciem doręczyć jej nieodpłatnie ten dokument wraz z 
załącznikami, by ułatwić ocenę ich zalet i wad. Prospekt musi 
zawierać m.in. dane indentyfikacyjne i kontaktowe dewelopera, 
jego doświadczenie, przykłady ukończonych przedsięwzięć 
inwestycyjnych, informacje dot. gruntu i budynku oraz cenę 1 
m2 pow. mieszkania lub domu,

2. przekazać nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu szczegó-
łowe informacje o swojej sytuacji prawno-finansowej, dane dot. 
oferowanego do sprzedaży lokalu lub domu jednorodzinnego,

3. zapewnienia możliwości zapoznania się w lokalu przedsię-
biorstwa z projektem architektoniczno-budowlanym, stanem 
księgi wieczystej, pozwoleniem na budowę i innymi doku-
mentami.

Ustawa precyzuje 21 wymogów, które musi zawierać treść 
umowy deweloperskiej z których większość stanowią obo-
wiązki dewelopera. Przepisy te odnoszą się również do umowy 
przedwstępnej, na postawie której deweloper zobowiązuje się 
do zawarcia umowy przyrzeczonej. Umowy zawiera się tylko w 
formie aktu notarialnego. Jest to kluczowy wymógł ustawy.

Koszty z tym związane, w tym koszty sądowe w postępowaniu 
wieczysto-księgowym, obciążają w równych częściach dewe-
lopera i nabywcę.

odpadami. Wysokość opłaty będzie wprost proporcjonalna do 
zużycia wody, a ta zależna jest od ilości osób przebywających 
na terenie nieruchomości. Zdecydowana większość obowiązków 
ciąży zatem na zarządzających nieruchomościami, mieszkań-
cy jedynie dokonają zwrotu w części przypadającej na nich, 
zapłaconej przez zarządzających, opłaty za gospodarowanie 
odpadami.

Korzyści wynikające z nowego systemu
Najważniejszą korzyścią dla wszystkich mieszkańców jest 

płacenie tylko za własne śmieci. Ponieważ wszyscy będą do-
konywać opłaty zależnej od ilości osób zamieszkujących daną 
nieruchomość, skończy się proceder palenia śmieci, podrzucania 
ich do altanek śmietnikowych, wywożenia do lasów. Wszyscy 
mieszkańcy miasta będą wreszcie potraktowani tak samo, wszy-

Ustawa stanowczo określa, iż postanowienia umowy dewelo-
perskiej (przyrzeczonej), mniej korzystne dla nabywcy, aniżeli 
przepisy ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się odpo-
wiednie przepisy ustawy.

Przepisy ustawy określają 6 przypadków, kiedy nabywca ma 
prawo odstąpić od umowy deweloperskiej. Jeżeli skorzysta z 
tego prawa umowa jest uważana za nieważną, a nabywca nie 
ponosi żądnych kosztów z tego tytułu.

Deweloper może odstąpić od umowy wybudowania mieszka-
nia lub domu i przeniesienie ich własności na nabywcę, jeżeli 
nabywca:

1) nie wpłacił środków pieniężnych w terminie lub w wyma-
ganej umową wysokości, mimo wcześniejszego wezwania do 
zapłaty,

2) nie stawił się do odbioru mieszkania lub domu, albo do 
podpisania aktu notarialnego przenoszącego na niego prawo 
własności, mimo dwukrotnego wezwania w odstępie 60 dni.

Odstąpienie dewelopera od umowy może być skuteczne, je-
żeli nabywca wyrazi zgodę na wykreślenie z niej roszczenia o 
przeniesienie własności nieruchomości.

Gdy deweloper ogłosi upadłość 
W przypadku ogłoszenia upadłości dewelopera, ustawa określa 

zasady postępowania ze środkami pieniężnymi nabywcy. W 
szczególności środki zgromadzone na mieszkaniowych rachun-
kach powierniczych oraz prawo własności gruntu na którym 
realizowane jest przedsięwzięcie inwestycyjne, a także później-
sze dopłaty dla ewentualnej kontynuacji tego przedsięwzięcia, 
stanowią osobną masę upadłości, która służyć ma zaspokajaniu 
w pierwszej kolejności nabywców lokali mieszkalnych czy do-
mów jednorodzinnych objętych tych przedsięwzięciem.

Rada Ministrów ma obowiązek monitorowania stosowania 
przepisów tej ustawy w praktyce i składania w okresie 2 lat od 
jej wejścia w życie, sprawozdania Sejmowi RP wraz z propo-
zycjami ewentualnej zmiany ustawy.

W opracowaniu tym przedstawione zostały niektóre z zasad-
niczych, moim zdaniem aspektów nowego prawa deweloper-
skiego, które wprowadza nowe obowiązki i nowe koszty obcią-
żające deweloperów. Ma zapobiegać nadużyciom związanym z 
zawieraniem i realizacją umów na budowę lokali mieszkalnych 
i domów jednorodzinnych oraz chronić nabywców w procesie 
upadłości przedsiębiorstw deweloperskich. 

Z pewnością nowa ustawa wywrze duży wpływ na rynek 
deweloperski w zakresie tempa budownictwa mieszkaniowego 
w Polsce. 

scy zapłacą proporcjonalnie do ilości odpadów wytworzonych i 
przekazanych do przetworzenia i unieszkodliwienia. Mieszkań-
cy nieruchomości spółdzielczych, wspólnotowych oraz wszel-
kich innych będą ponosić takie same koszty w przeliczeniu na 
mieszkańca, co jest gwarancją uczciwości całego systemu. 

ADAM ROGALIńSKI

Adam Rogaliński - specjalista w zakresie gospodarki odpa-
dami, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach na 
kierunku chemia, ukończył także studia fakultatywne „Ochrona 
i kształtowanie środowiska człowieka”.

Obecnie pracuje na stanowisku Kierownika Referatu Go-
spodarki Odpadami, Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta Kielc.

Nowe prawo deweloperskie
dokończenie ze str. 17

MACIEJ SOLARZ
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Remonty budynków w osiedlu Zagórska – Północ...  
Termomodernizacja budynków to priorytetowe zadanie w 

Osiedlu „Zagórska–Północ”  – największym osiedlu obejmują-
cym najstarszą część zasobów mieszkaniowych KSM.

Na remonty w 2011 r. zaplanowano 1.181.556 zł. Wykonano 
prace za 1.109.313 zł. co stanowi 93,1% planu. Zaległości czyn-
szowe, które na koniec 2011 r. tylko na osiedlu Zagórska - Północ 
wyniosły 1.025.339 zł ograniczyły środki na remonty.

Zatwierdzony przez Radę Nadzorczą, po uzyskaniu pozytyw-
nej opinii Rady Osiedla, plan remontowy obejmował zakres prac 
niezbędnych do utrzymania obiektów. Największą pozycję planu 
stanowiła wymiana stolarki okiennej.

Wymieniono lub zwrócono członkom KSM środki poniesione 
na wymianę okien we własnym zakresie 405 szt. okien, co po-
zwoliło zrealizować wnioski złożone do końca lipca 2002 r.

Rada Osiedla przyśpieszyła wymianę lub refundację 26 szt. 
okien dla osób w wieku powyżej 80. roku życia. 

Na wymianę stolarki okiennej przeznaczono kwotę 328.267 zł. 
Do końca 2011 roku w Osiedlu „Zagórska - Północ” sfinanso-
wano ze środków Spółdzielni wymianę 85 % wszystkich okien 
w mieszkaniach.

W celu zabezpieczenia przed stratami ciepła wymieniono 80 
szt. okien na klatkach schodowych w budynkach Mazurska 64, 
66, Spółdzielcza 4, 6, 7, Konarskiego 7, Kostki 9, 11, 13, Po-
morska 71/73 klatka I i II za kwotę 68 392 zł., oraz docieplono 
ekofibrem stropodach o powierzchni 505 m2 w budynku przy ul 
Włoszka 3. W budynku Spółdzielcza 9, Spółdzielcza 3 - strona 
zachodnia wykonano ocieplenie 747m2 dachu w systemie Rolban 
(papa termozgrzewalna na styropianie). Na prace dekarskie oraz 
ocieplenie dachów wydano 94.997 zł.

W ramach prac ogólnobudowlanych przeprowadzono remont 
64 szt. płyt balkonowych. Wymieniono również 67 szt. drzwi 
wejściowych do klatek schodowych na drzwi aluminiowe typu 
„Slizex” w budynkach Mazurska 1, 64, 66, 68, 70, 77, Konar-
skiego 3, Zagórska 51, 57, Spółdzielcza 4, 6, 7, 8, 9, Szczecińska 
17, Pomorska 100, Kujawska 19. Wykonano też przebudowę 
wejść do 4 budynków St. Kostki 9, 11, 13, 15. Drzwi wykonane 
są z wysokiej jakości profili systemowych zamkniętych, które 
w połączeniu z zaawansowaną technologią produkcji pozwo-
liły stworzyć produkt gwarantujący wieloletnią wytrzymałość 
i bezproblemową eksploatację. Na prace ogólnobudowlane 
wydano 244.932 zł.

Na Osiedlu przybyło odnowionych klatek schodowych. W 
2011 roku wyremontowano 13 klatek schodowych w budynkach 
Mazurska 64, Zagórska 17 b, Konarskiego 3, 13. Na prace te 

Pomorska 71/73 wymienione okna na klatkach schodowych

wydano 49.978 zł.
Warto podkreślić, że 

corocznie Rada i Admi-
nistracja Osiedla prze-
znacza znaczne środki 
na remonty starych, po-
zapadanych, nierównych 
chodników. Roboty bru-
karskie w 2011 r. obej-
mowały remont 1400 m2 
nawierzchni ciągów pie-
szych przy wykorzysta-
niu kostki brukowej w 
rejonie budynków: St. 
Kostki 5-7, Źródłowa 
17 a, Konarskiego 13. 

Na prace brukarskie 
wydano 170 000 zł.

W celu poprawy bezpie-
czeństwa zamieszkiwania 
wykonano remont pionów 
instalacji elektrycznej na 2 klatkach (klatka III i IV) budynku 
przy ul. Spółdzielczej 9 i Mazurska 68 klatka I i II. W budynku 
tym zastosowano sterowanie oświetleniem na klatkach przy 
użyciu czujników ruchu. W 2011 roku zlecono wykonanie pro-
jektów instalacji głównych pionów elektrycznych dla budynków 
Zagórska 45 i Mazurska 68. Realizując decyzję Komendanta 
Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej przygotowano projekty 
instalacji nawodnionych pionów p. pożarowych w budynkach 
Włoszka 3, Szczecińska 17. 

Prace instalacyjne wymagają bardzo dużych nakładów finan-
sowych, w roku sprawozdawczym wydano na nie 127 200 zł.

Na remonty bieżące dźwigów osobowych w 2011 r. wydano 
10.549 zł.

W roku ubiegłym konserwatorzy zrealizowali 7028 zleceń 
zgłoszonych przez mieszkańców oraz służby eksploatacyjne i 
techniczne Spółdzielni. 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 64 szt. 
płyt balkonowych lub loggii, reperację uszkodzonych chod-
ników i zapadniętych opasek przy budynkach. Osiatkowano 
kominy na budynkach: Mazurska 77 klatki I, II, III. Odnowiono 
4 suszarnie. 

Hydraulicy wymienili częściowo piony kanalizacyjne. Usuwali 
przecieki ze spłuczek oraz kranów. Konserwatorzy wykonali 
usługi odpłatne na rzecz mieszkańców na sumę 8.296,86 zł.

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

W celu podniesienia estetyki Osiedla wysadzono 2000 szt. 
kwiatów jednorocznych, oraz 60 szt. krzewów w różnych 
odmianach. 

Na konserwację w nieruchomościach mieszkalnych wydano 
454.333 zł. Ilość prac mogłaby być większa, ogranicza nas 
jednak znaczna ilość dewastacji. Na usuwanie jej skutków w 
2011 r. wydano 19.940,70 zł. 

MIROSŁAW KOWALSKI
Z-ca Kierownika Administracji Osiedla „Zagórska-Północ”

Św. Stanisława Kostki 11a przebudowane 
wejście do budynku



STRONA 2�

W minionym roku na realizację remontów w Osiedlu „Zagór-
ska–Południe” zaplanowano kwotę 1.324.238 zł – wykonano 
roboty remontowe za 1.330.789 zł tj. 100,5%.

Przy opracowaniu planu remontów szczególnie wzięto pod 
uwagę m.in.: zabezpieczenie budynków przed stratami ciepła i 
utrzymanie ich we właściwym stanie technicznym, prowadzoną 
od 2002 r. ewidencję kosztów remontów poszczególnych bu-
dynków oraz wnioski mieszkańców przyjęte do realizacji przez 
Walne Zgromadzenie członków KSM. 

Prawie wszystkie budynki w osiedlu liczą sobie ponad 45 lat, 
dlatego koszty utrzymania, konserwacji i remontów z roku na rok 
wzrastają. Zakres prac w 2011 r. dostosowano do posiadanych 
środków, które wykorzystano w całości. 

Wymieniono 379 szt. okien lub zwrócono lokatorom nakłady, 
które ponieśli z tytułu wymiany. Zrealizowano tym samym 
wnioski o wymianę, które wpłynęły do administracji do 31 
sierpnia 2001 r. W mieszkaniach osób w wieku powyżej 80 lat 
dodatkowo wymieniono 32 szt. okien. Wymiana okien koszto-
wałą 350.778 zł.

Za kwotę 183.750 zł wymieniono 14 szt. drzwi wejściowych 
do klatek (Zagórska 60, Karłowicza 3,5,15, Boh. Warszawy 17, 
Chopina 12 i Boh. Warszawy 5) oraz 45 szt. okien w budyn-
kach przy ul. Karłowicza 5 i Zagórskiej 46. Wymieniono także 
starą skorodowaną ślusarkę okienną na okna drewniane wraz z 
podmurowaniem w budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 5, 
wyremontowano 42 szt. płyt balkonowych. Wszystkie wykonane 
prace miały na celu zabezpieczenie budynków przed stratami 
ciepła. Mieszkańcy podczas komisyjnych odbiorów robót wy-
rażali zadowolenie z jakości wykonanych prac.

Plan finansowo-rzeczowy robót dekarskich i ocieplenia stro-
podachów wykonano w 100% za 135.901 zł. W budynku przy 
ul. Zagórskiej 64 ocieplono ekofibrem stropodach oraz docie-
plono papą na styropianie dach przy ul. Boh. Warszawy 15. 
Ponadto wyremontowano kominy na budynku Zagórska 60, a 
Karłowicza 7 wymieniono skorodowane obróbki blacharskie. 
Klatki schodowe w budynkach przy ul. Karłowicza 5 i 7 zostały 
wymalowane. 

Remont instalacji odgromowej na budynkach Chopina 11,13,15 
oraz wykonana zgodnie z decyzją Straży Pożarnej przebudowa 
2. suchych pionów pożarowych (na nawodnione) w budynku 
Zagórska 64 pochłonęły kwotę 183.924 zł. 

W ramach robót brukarskich przy ul. Karłowicza 1,3,7,11,13, 
Boh. Warszawy 17 wykonano nowe, dwukolorowe chodniki z 
kostki brukowej oraz 4 nowe zatoki parkingowe na 22 miejsca 
przy budynkach: Karłowicza 3-5, 4-6, 10 i 13. Ogółem wymie-
niono 1960 m2 nawierzchni chodników i dokonano drobnych 
remontów nawierzchni asfaltowych za kwotę 269.056 zł. 

Zgodnie z decyzją Straży Pożarnej wybudowano drogi poża-
rowe do budynków Karłowicza 13, Boh. Warszawy 3 i 5. 

Przy budynku Boh. Warszawy 15 i 17 wykonano kolejny etap 
budowy kanalizacji deszczowej. 

Aby poprawić bezpieczeństwo użytkowania wymieniono 
dźwig w budynku przy ul. Szymanowskiego 3. W sumie wy-
mieniono już 15 z 18 dźwigów osobowych. Koszt wymiany i 
remontu dźwigów w 2011 r. to 163.388 zł.

Wyremontowany został pawilon handlowo-usługowy na 
zbiegu ulic Szymanowskiego i Zagórskiej. Po remoncie na 
budynku jest 9 kamer, które monitorują teren wokół. Nagrania 
z kamer już kilkakrotnie pomogły policji w ściganiu sprawców 
wykroczeń.

Konserwatorzy zatrudnieni w administracji wykonywali na 
bieżąco drobne prace konserwacyjno-remontowe, takie jak m.in. 
naprawa chodników, zapadniętych opasek przy budynkach, re-
mont podestów i schodów, naprawa tynków, ocieplenie stropów 
parterów, remont kominów i balkonów, wymiana skorodowa-
nych pionów wod.-kan, czyszczenie krat ściekowych, rynien 
i rur spustowych, usługi odpłatne dla mieszkańców, oraz na 
bieżąco usuwali różne usterki zgłaszane przez użytkowników. 

Grupa ta zajmowała się również konserwacją terenów zielo-
nych: przycinali i formowali krzewy, wycinali suche, stwarzają-
ce zagrożenie drzewa oraz nasadzali nowe drzewa i krzewy. W 
ub. roku posadzono 250 krzewów i 63 drzewka, a na klombach 
i w gazonach ponad tysiąc sadzonek kwiatowych.

Własnymi siłami usuwano także skutki dewastacji (naprawa i 
szklenie okien na klatkach schodowych i w piwnicach, wymiana 
uszkodzonych zamków i samozamykaczy, opraw elektrycznych, 
przycisków, wyłączników i żarówek na klatkach schodowych, 
w piwnicach i przed wejściem do budynków, naprawa urządzeń 
zabawowych, ławek i drzwi wejściowych do klatek), która w 
2011 r. kosztowała 33.272 zł. 

TERESA SZMIDT
Kierownik Administracji Osiedla

„Zagórska - Południe”

...i Zagórska – Południe

Wyremontowany chodnik przy ul. Karłowicza 11

Droga pożarowa przy ul. Karłowicza 13
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Na osiedlu Sady zachodzą zmiany widoczne gołym okiem jak 
nowe budynki, drogi pożarowe, miejsca parkingowe, chodniki 
czy place zabaw, ale również te nie dla wszystkich oczywiste 
–  jak przekształcenie nieruchomości Dębowa 1 we wspólnotę 
mieszkaniową.

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

W 2011 roku zaplanowano na remonty 1.248.778 zł, a wyko-
nano prace za 1.079.988 zł tj. w 86,66%. Takie wykorzystanie 
środków wynikło z zaawansowania robót elewacyjnych na 
budynku Wiosenna 5.

Wymieniono lub zrefundowano koszty za wymienioną stolarkę 
we własnym zakresie za 327 szt. okien na kwotę 289.740 zł co 
pozwoliło zrealizować wnioski złożone do sierpnia 2000 r. 

Realizując uchwałę Rady Nadzorczej KSM dotyczącą naj-
starszych mieszkańców osiedla, w latach 2006-11 wymieniono 
dodatkowo stolarkę okienną mieszkańców powyżej 80. roku 
życia w ilości 137 sztuk. 

W celu poprawy estetyki, funkcjonalności, zabezpieczenia 
przed stratami ciepła sukcesywnie realizowana jest wymiana wy-
eksploatowanych i zniszczonych drzwi wejściowych do klatek 
schodowych na metalowe z profili „BM” o dużej wytrzymałości 
i izolacyjności. Po zakończeniu tych robót w budynkach niskich 
rozpoczęto ich wymianę również w budynkach wysokich łącząc 
to z wymianą pionów instalacji elektrycznej, instalacji p. poż. 
i malowaniem klatek. Takie prace zostały zapoczątkowane na 
budynku Nowowiejska 24 klatki od I do IV. 

W ramach robót ogólnobudowlanych wyremontowano i 
wymalowano klatki w budynkach przy ul. Wiosennej 2 i No-
wowiejskiej 24. Wymieniono drzwi do klatek schodowych w 
budynku Jarzębinowa 6 i Warszawskiej 5. 

Roboty instalacyjne zostały podporządkowane wymianie 
suchych pionów hydrantowych na nawodnione oraz wymianie 
pionów instalacji elektrycznej na klatkach schodowych w bu-
dynkach wysokich. Ze względu na duże koszty możliwa jest 
realizacja tylko dwóch klatek schodowych rocznie. W 2011 r. 
były to dwie klatki przy ul. Nowowiejskiej 24. Koszt robót 
instalacyjnych wyniósł 180.518 złotych.

Wykonano wymianę nawierzchni chodników i placów te-
renowych w nieruchomościach: Jarzębinowa 4,6 i Wiosenna 
3,5,7 oraz nowy ogrodzony plac zabaw dla dzieci, pomiędzy 
budynkami Wiosenna 5 i 7. Robót brukarskie razem z drobnymi 
naprawami nawierzchni asfaltowej kosztowały 132.000 zł.

Zakończono realizowaną etapami drogę pożarową i parking 
przy budynku Nowowiejskiej 5. Cała inwestycja kosztowała 
630.746 zł. Mieszkańcy obecnie mają do dyspozycji parking z 
73 stanowiskami, wyremontowane chodniki, dojścia do klatek 
schodowych, nowe oświetlenie słupowe jak również uporząd-
kowany teren przed budynkiem.

Poprawiając bezpieczeństwo użytkowników wykonano remont 
główny dźwigów osobowych w budynku Nowowiejska 5 klatka 
IV oraz Nowowiejska 15 klatka II. Na bieżąco wymienia się 
klocki hamulcowe, kasety wezwań, amortyzatory i rygle drzwi 
przystankowych oraz inne elementy podlegające normalnemu 
zużyciu jak również dewastacji.

W osiedlu funkcjonuje 30 dźwigów osobowych, z tego wymie-

niono 24. Na remonty dźwigów wydano 317.868 złotych.
W dalszym ciągu realizuje się wymianę podłóż skażonych 

związkami ksylenu w mieszkaniach, w których Sanepid stwier-
dził występowanie związków toksycznych. 

Na koniec 2011 r. w osiedlu Sady stwierdzono 20 przypadków 
występowania ksylamitu w podłożach. Wykonano remont w 5. 
mieszkaniach za kwotę 29.163 zł. 

W 2011 r. zakończono remont i ocieplenie elewacji pawilonu 
handlowo-usługowego przy ul. Wojewódzkiej 2. Budynek zyskał 
na swojej estetyce i jest bardzo dobrą wizytówką osiedla i spół-
dzielni. Zamontowano 16 szt. kamer i podłączono do systemu 
monitoringu, żeby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców i 
wyeliminować akty wandalizmu.

Prace konserwatorskie wykonywane są przez dziesięciu kon-
serwatorów administracji w tym dwóch konserwatorów c.o. 
Wykonywali oni prace w celu utrzymania instalacji i urządzeń 
budynków w dobrym stanie technicznym. W 2011 r. przyjęto w 
dzienniku zgłoszeń i zrealizowano 5.607 zleceń. Koszt konser-
wacji ogólnej wyniósł 475.390 zł, a c.o. – 121.719 zł.

Do stałych prac konserwatorów należy: przegląd i konserwacja 
instalacji elektroenergetycznej pionów oraz zabezpieczeń, prze-
gląd stolarki okiennej 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, 
konserwacja sieci wod. kan. i gazowej, częściowa wymiana 
pionów instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej oraz wymiana 
zaworów głównych na pionach wodociągowych.

W ramach usług odpłatnych konserwatorzy wykonywali: wy-
mianę lub montaż wodomierzy, wymianę baterii wannowych i 
zlewozmywakowych, kuchenek, przetykanie odpływów. 

W ramach konserwacji i pielęgnacji zieleni wykonano trzy-
krotne koszenie trawy, dwukrotne cięcie żywopłotu, pielęgnację 
i prześwietlenie drzew. Co roku z osiedla wywożone jest około 
150 m3 liści i około 200 m3 suchej trawy. 

Upiększając otoczenie posadzono nowe krzewy żywopłotowe 
i wolnorosnące w ilości 740 sztuk oraz 100 sztuk drzew. Posa-
dzono różne gatunki kwiatów rabatowych w ilości 570 sztuk.

MIROSŁAW SMOŁUCH
Kierownik Administracji Osiedla Sady

Dynamicznie na Sadach

Pawilon handlowo-usługowy przy ul. Pocieszka 
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Podobnie jak w latach ubiegłych podstawą do sporządzenia 
planu remontów na rok 2011 były przeglądy stanu technicznego 
zasobów przeprowadzone przy udziale członków Rady Osiedla, 
wnioski zgłaszane na Walnym Zebraniu Członków KSM oraz 
bezpośrednie zgłoszenia mieszkańców osiedla. Na wykonanie 
przeznaczono 1.092.396 zł. 

Wykonano remonty za kwotę 974.584 zł, co stanowi 89,2% 
realizacji finansowej zadań. Niepełna realizacja planu spowo-
dowana została koniecznością przeniesienia na następny rok 
wykonania mokrych pionów p.poż. z powodu braku na etapie 
projektowania kompletu uzgodnień wymaganych do rozpo-
częcia prac.

Wykonano wymianę lub rozliczenie wykonania własnego 
przez członków KSM 298 szt. okien w mieszkaniach za ogólną 
kwotę 259.112 zł. Ponadto za kwotę 10.131 zł wymieniono 13 
szt. okien u najstarszych mieszkańców osiedla.

Został wykonany remont kolejnego odcinka obróbek blachar-
skich w budynku Sandomierska 154 kończąc ten zakres prac 
na budynku. 

Kontynuując docieplanie stropodachów dla polepszenia ter-
moizolacyjności budynków w 2011 r. ocieplono stropodachy 
w budynkach Daleka 19, 23 i Sandomierska 154. Ogółem 
docieplono 2865 m2 stropodachów.

Zgodnie z decyzją Straży Pożarnej w budynku Romualda 
4 wykonano pięć nawodnionych pionów p.poż. wraz z przy-
stosowaną do nowych warunków ciśnieniowych hydrofornią. 
Wyremontowano kanalik odpływowy instalacji sanitarnej przy 
budynku Śląska 10. Z powodu braku wymaganych uzgodnień 
nie zrealizowano planowanych do wykonania dwóch nawod-
nionych pionów p.poż. w budynku Sandomierska 158. Środki 
na ten cel zostały przeniesione do wykorzystania w zadaniach 
remontowych na 2012 r. Ogółem na roboty instalacyjne wydano 
296 923 zł.

W ramach realizacji prac brukarskich zrealizowano remont 
nawierzchni placu zabaw między budynkami Daleka 23 - Daleka 
25, oraz cząstkowe naprawy nawierzchni asfaltowej w osiedlu 
– za 26.823 zł.

W 2011 r. rozpoczęto zaplanowany na lata 2011-2012 remont 
elewacji połączony z instalacją kamer monitoringu, wymianą 
drzwi, okratowania, remontem ciągów komunikacyjnych w 
zespole pawilonów Romualda 3. Kamery zostaną włączone do 
całodobowego wizyjnego sytemu nadzoru. Na podobnych zasa-
dach rozpoczęto remont docieplenia w budynku Daleka 19.

W administracji zatrudnionych jest 9. konserwatorów, którzy 
w 2011 r. zrealizowali 5124 zlecenia zgłoszone przez miesz-
kańców, gospodynie domowe oraz służby eksploatacyjne i 
techniczne KSM. 

Obok bieżącej konserwacji rozdzielni elektrycznych i insta-
lacji wod.kan. na budynkach oraz drobnych napraw oświet-
lenia na klatkach czy usuwaniu usterek stolarsko-ślusarskich 
i hydraulicznych, konserwatorzy wykonywali wiele innych 
zadań, m.in. po wykonaniu dróg pożarowych przy budynkach 
Sandomierska 74, 76, 78 i Szczecińska 3 wykonali rekultywację 
terenów zielonych, wstawili słupki i barierki zabezpieczające 
oraz nasadzenia nowych krzewów i drzewek, * zmodernizowali 
i zrobili zamknięcia altanek śmietnikowych: Sandomierska 74, 

Romualda 2, Daleka 21- 25, Śląska 34-36 oraz wybudowali 
altankę przy ul. Sandomierska 154.

Konserwatorzy wymienili rozdzielnie pionowe mieszkaniowe 
i główne oraz wymienili instalację elektryczną oświetlenia 
łącznie z osprzętem i przeróbką na 24 v w piwnicy budynku 
ul. Romualda 4, ul. Śląska 8/VI, VII klatka i ul. Daleka 25/V, 
VI klatka.

Oceniając całość prac administracji należy stwierdzić, że za-
dania postawione przed całą załogą wykonywane są poprawnie, 
a efekty prawidłowych działań są widoczne. Coraz częściej 
mieszkańcy sygnalizują z zadowoleniem, że Osiedle szybko 
zmienia się na lepsze, co można uznać za pozytywną ocenę 
pracy Administracji Osiedla „Sandomierskie” KSM.

ANDRZEJ STEFANIUK
Kierownik Administracji Osiedla „Sandomierskie”

Coraz ładniejsze 
Sandomierskie

Daleka 19 docieplenie części parterowej wraz z wymianą drzwi do zapleczy 
lokali użytkowych, modernizacją naświetli piwnicznych. Nowoczesna kolorysty-
ka i wykonane prace modernizacyjne podniosły atrkcyjność całego budynku

Rozpoczęty remont docieplenia pawilonów przy ul. Romualda 3

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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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...

(MaS)

W wyroku z dnia 12 marca 2004 r. (sygn. 
akt II CK 53/03), Sąd Najwyższy stwier-
dził, że spółdzielnia mieszkaniowa jest 
podmiotem gospodarczym i w zakresie 
prowadzonej przez siebie działalności 
ukierunkowanej na szeroko pojęte zaspo-
kojenie potrzeb mieszkaniowych swoich 
członków, musi być traktowana tak samo 
jak inni przedsiębiorcy. 

Nawet koszty sądowe w sprawach cywil-
nych (np. dochodzenie roszczeń przeciwko 
dłużnikowi), które są koniecznym ele-
mentem obrotu gospodarczego, powinny 
być uwzględnione w planach przyszłych 
wydatków Spółdzielni. 

x x x
W minionych 10 latach (2001 - 2011) 

w zasobach mieszkaniowych KSM na 
37. 170 szt. okien wymienionych zostało 
29. 430 szt. tj. 79,2% ogółu na kwotę 
przekraczającą 21 milionów zł.

Rocznie wymienianych było około 1550 
szt. okien. Najwięcej w roku 2007 – aż 
2100 szt. Do wymiany pozostało jeszcze 
7. 740 szt. okien tj 20,8%. Od 2005r. 
zwiększyła się ilość okien wymienionych 
za środki własne członków, które później 
są refundowane przez Spółdzielnię. 

W roku 2011 refundacja stanowiła aż 
83% nakładów poniesionych na wymianę 
okien. W latach 2006 - 2011 przyspieszo-
no i rozliczono wymianę 895 szt. okien 
w mieszkaniach u osób w wieku 80 lat i 
powyżej. Najwięcej w osiedlu Zagórska 
- Południe 363 szt. Najmniej w osiedlu 
Sady - 137 szt.

Rozmawiają dwie blondynki.
– Mój mąż jest jak anioł – stwierdza jedna.
– A mój – odpowiada druga – też nie mężczyzna

x x x
Mąż w niedzielny poranek przegląda gazetę. Nagle słychać huk.
To żona uderzyła męża w głowę patelnią.
– A to za co ? – pyta zaskoczony mąż.
– W twojej kieszeni znalazłam kartkę z imieniem Maryla.
– To jest klacz, na którą postawiłem dwa tygodnie temu – mówi mąż.
Żona uspokoiła się i wszystko wróciło do normy.
Ale tydzień później sytuacja z patelnią się powtórzyła.
– Teraz to już nie wiem za co? – mówi mąż.
– Twoja klacz dzwoniła.

x x x
Dwóch facetów siedzi przy barze i pije.
– Zobacz –zauważa jeden – Pierwszy raz w życiu widzę kostkę lodu z dziurką.
– Myślę – mówi drugi – że mało widziałeś. Ja z taką żyję już od piętnastu lat.

x x x
Żona rozczarowana swoim życiem seksualnym mówi z niezadowoleniem: 
– To już chyba dziesiąte rozczarowanie w tym miesiącu. Wiesz, słyszałam o takim 

byku, który potrafi reprodukować 365 razy w roku. Co ty na to ?
– Najpierw upewnij się, czy to było z jedną krową. 

x x x
Andrzej, byliście z żoną w Paryżu?
– Nie. To tutaj jakiś świnia ją tego nauczył. 

x x x
Facet mówi do kolegi: – Ostatnio jechałem pociągiem i nagle do przedziału wpada 

bandyta i krzyczy „Pieniądze albo śmierć”.
– I co zrobiłeś? – pyta kolega
– Oczywiście, że śmierdziałem.

x x x
Zmartwiony chłop do lekarza: – Panie doktorze worek mi się urwał.
– Mosznowy? – Ni mom.

x x x
Córka pyta matkę – Mamusiu, co się dzieje z miodem z miodowego miesiąca?
– Wsiąka w męża i powstaje stary piernik.

x x x
Panie prezesie, przecież obiecał mi pan podwyżkę!
- Obiecałem, że dam podwyżkę jeżeli będę z pana zadowolony.
- A nie jest pan? 
- Jak mogę być zadowolony, jeśli upomina się pan o podwyżkę?

x x x
Rozmowa w barze. – Kolego postaw piwo! 
– Przecież się nie przewróciło ...

x x x
Rozmawia dwóch kolegów: – Ciekawe, dlaczego dali mi ksywę Dżin?
– Pewnie dlatego, że jak tylko ktoś odkręci butelkę, ty od razu się pojawiasz.

x x x
Czym się różni narzeczeństwo od małżeństwa ?
– stosunkowo niczym...

x x x
Sukiennice. Baba sprzedaje kwiaty:
– Kup pan bukiecik! Cały tydzień będzie stał!
– Naprawdę? To proszę cztery.

(MaS)

Sprostowanie
Do tekstu „Wspomnienie o Hubalu” („My 

z KSM 1/70/2012) wkradły się błędy. 
1. Autor, Ryszard Woszczyński napisał: (O 

miejscu gdzie w 1940 r. zginął mjr Hubal 
- przyp. K.S.) ...”Odbywają się tu liczne 
uroczystości patriotyczno-religijne”. 

2. Prof. Słonina wykonał pomnik Hubala 
na plenerze w Orońsku w 1977 r., a nie w 
1997 r. 

3. Tekst został skrócony o dwa ostatnie 
zdania: „Ziemia ta godna jest, gdyż w nią 
w przeszłości wsiąkała krew kosynierów T. 
Kościuszki, Powstańców Listopadowych, 
Styczniowych, Legionistów Piłsudskiego, 
Żołnierzy Września oraz partyzantów II 
wojny światowej. Niech Mu ta ziemia lekką 
będzie”.

Kazimierz Skup


