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To jest moje i innym wara.
To przekonanie zrodziło się
W naszych głowach, zanim
Nauczyliśmy się chodzić.
To jest jeszcze twoje, ale przecież
Mogę cię wygonić lub zabić.
I zagarnąć to, co zostało, jak swoje.
Nikt mi tego już nie odbierze.
Dlatego teraz zamiast orać i siać
Ostrzę nóż, żeby zabić każdego,
Kto wyciągnie rękę po moje.
I uczę swoje dzieci tego samego.
Tak jest od setek tysięcy lat.
Nie zmieniły tego ery, ani epoki,
Ani państwa i ich ustroje,
Ani religie, ani sumienia.
Ja mam i nie dam nikomu, ty nie masz
Więc to jest twoje zmartwienie.
Nawet jeżeli w ten sposób podcinam
Gałąź - na której siedzę sam.
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Prawo własności

Ile za śmieci „po nowemu”

Krzysztof Nawrot

Przyszła 
wiosna Od 1 lipca 2013 r. wejdą w 

życie przepisy znowelizowanej 
Ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach, powierza-
jącej gminom odpowiedzialność 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

Fundamentalna zmiana w sto-
sunku do obowiązujących do-
tychczas przepisów jest taka, że 
Gmina Kielce stanie się właści-
cielem odpadów komunalnych, 
zobowiązanym do zorganizowa-
nia ich odbioru, transportu oraz 
zagospodarowania. 

Z chwilą wprowadzenia nowego 
systemu właściciele nieruchomo-
ści nie będą podpisywać indywi-
dualnych umów z firmami za wy-
wóz odpadów, a dotychczasowe 
umowy każdy z właścicieli musi 
rozwiązać do dnia 30 czerwca 
20�3 r. 

W Uchwale nr XXXVII/697/2012 Rady 
Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2012 r. w 
sprawie wyboru metody obliczania opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi oraz ustalania stawki opłaty od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych, 
ustalono metodę naliczania opłaty od 
liczby mieszkańców zamieszkujących 
daną nieruchomość oraz stawkę opłaty 
za gospodarowanie odpadami przypa-
dającą na 1 osobę/m-c, uzależnioną od 
faktu prowadzenia segregacji odpadów, 
czy też nie.

Stawka opłaty w przypadku braku 
zbierania odpadów w sposób selektywny 
wynosi 12,00 zł/os/m-c, natomiast w 
przypadku prowadzenia segregacji opa-
dów 9,50 zł/os/m-c. 

Nowe zasady gospodarowania odpadami 
mają doprowadzić do odzyskiwania jak 
największej ilości surowców nadających 
się do ponownego ich przetwarzania. 



STRONA 2

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 wniosku Zarządu o przywróceniu członkostwa 

w związku z uregulowaniem zaległości czynszowych.
III. Przedstawienie sprawozdań za 2012 rok:
1) Rady Osiedla, wraz z informacją o realizacji wniosków z 

Walnego Zgromadzenia w 2012 r. 
2) Zarządu, 
3) finansowego,
4) Rady Nadzorczej.
IV. Dokonanie wyboru przedstawicieli Spółdzielni na VI Krajowy 

Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w 
Warszawie.

V. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami i wnioski.
VI. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdań z działalności w 2012 roku:
a)  Rady Osiedla, 
b)  Rady Nadzorczej,
c)  Zarządu,
d)  finansowego,
2) absolutorium dla członków Zarządu,
3) kierunków działalności gospodarczej oraz społecznej i kultu-

ralnej Spółdzielni na 2013 r. 
4) podziału nadwyżki bilansowej za 2012 r.
VI. Przyjęcie wniosków zgłoszonych w toku obrad danej części 

Walnego Zgromadzenia
VII. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

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, 13 maja br. (poniedziałek) godz. 17°°
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 przy ul. Kujawskiej 18
w Kielcach
II. Osiedle Zagórska-Południe, 15 maja br. (środa) godz. 17°°
Szkoła Podstawowa przy ul. Szymanowskiego 5 w Kielcach
III. Osiedle Sady, 17 maja br. (piątek) godz. 17°° 
Klub Polonez przy ul. Pocieszka 17 w Kielcach
IV. Osiedle Sandomierskie, 20 maja br. (poniedziałek) godz. 17°° 
Klub Słoneczko przy ul. Romualda 3 w Kielcach
V. Bodzentyn, 21 maja br. (wtorek) godz. 17°° Szkoła Podstawowa,
Rynek Górny 11 w Bodzentynie
VI. Bieliny, 22 maja br. (środa) godz. 17°° Szkoła Podstawowa
przy ul. Partyzantów 17 w Bielinach

Terminy Walnego Zgromadzenia Członków KSM

Projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia

VI Walne Zgromadzenie Członków KSM
Ustawą z 14 czerwca 2007r nowelizującą ustawę z 2000r 

o spółdzielniach mieszkaniowych wprowadzono zasadę, że 
najwyższym organem spółdzielni mieszkaniowej jest walne 
zgromadzenie (WZC) zwoływane przez Zarząd spółdzielni 
przynajmniej raz w roku.

Ustawa dopuszcza, by walne zgromadzenie w spółdzielniach, 
w których liczba członków przekracza 500, odbywało się w 
częściach, które określa Rada Nadzorcza.

Poszczególne części WZC odbywają się w różnych terminach, 
z różnym składem osobowym członków, ale z tym samym 
porządkiem obrad, zatwierdzonym na pierwszej jego części 
wraz z tożsamą treścią projektów uchwał poddawanych pod 
głosowanie na każdej części.

Z powodu luki w przepisach ustawowych co do procedury 
jego prowadzenia w częściach, a szczególnie braku wskazań 
co stanowi prezydium WZC, co stanowi protokół z obrad, kto 
potwierdza podjęcie lub niepodjęcie uchwały WZC – problemy 
te znalazły rozwiązanie w normach Statutu KSM. Rozstrzyga je 
Kolegium WZC, składające się z przewodniczących i sekretarzy 
obrad poszczególnych części WZC, a do jego uprawnień nale-
ży autoryzowanie treści uchwał i stwierdzenie, które uchwały 
zostały podjęte, a które nie. 

Walne Zgromadzenie Członków jest ważne niezależnie od 
liczby obecnych na nim członków.                               (MaS)

Redakcja  STREFY GO -
SPODARKI ukazującej się 
na łamach ogólnopolskiego 
dziennika GAZETA PRAWNA, 
ogłosiła w styczniu bieżącego 
roku trzecią edycję programu 
Dobra Spółdzielnia 2013, do 
którego zaproszona została nasz 
spółdzielnia. 

Zasadniczym celem programu 
jest wyłonienie wąskiego grona 
najlepszych w kraju spółdzielni 
mieszkaniowych, by poprzez 
ich „liderów” upowszechniać i 
propagować właściwe wzorce, 
modele i strategie funkcjonowania spółdzielni.

Zarząd KSM przystąpił do konkursu, poddając się niezależnej, 
zewnętrznej weryfikacji i ocenie Kapituły Programu wyniki 
działania Spółdzielni w zakresie zarządzania zasobami mieszka-
niowymi, jakości obsługi mieszkańców i prospołecznościowych 
inicjatyw. Kapituła Programu przyznała Kieleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej tytuł i godło promocyjne (certyfikat) Dobra 
Spółdzielnia 2013. 

Wyróżnienie to zbiegło się z Jubileuszowym rokiem 55 lat 
działalności KSM na rynku, wzmacniając jej pozytywny wi-
zerunek.

Przyznany tytuł jest wiarygodną gwarancją rzetelności, so-
lidności oraz wysokiej dbałości zarządzania i obsługi zasobów 
mieszkaniowych. Jest doskonałym podsumowaniem długolet-
niej historii i szeregu odważnych decyzji podejmowanych przez 
kolejno działające Rady Nadzorcze i Zarządy w interesie i na 
korzyść mieszkańców.                                                 (MaS)

KSM to dobra spółdzielnia

Po raz piąty organizujemy konkurs na najpiękniejszy balkon i 
ogródek przydomowy w KSM. Regulamin oraz karta zgłoszenia 
do konkursu dostępne są na stronie internetowej www.ksm.pl. 
lub w Administracjach Osiedli. 

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić kartę zgłosze-
nia w terminie do 14 czerwca 2013 r. i doręczyć ją do właściwej 
Administracji Osiedla. 

Konkurs trwa od 15 czerwca do 30 września 2013 r. i obejmu-
je 3 etapy. Każdy z nich kończy się komisyjnym przeglądem 
zgłoszonych do konkursu balkonów i ogródków, który jest 
dokumentowany fotograficznie. 

Czekamy na zgłoszenia.

Konkurs

Na j ł adn i e j s zy  ba lkon
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Sprawozdanie Rady Nadzorczej
skrót

Skład osobowy i merytoryczna działalność Rady Nadzorczej
W okresie sprawozdawczym odbyło się 9 protokołowanych 

posiedzeń Rady Nadzorczej, na których podejmowano wnioski 
i decyzje w różnych sprawach. Frekwencja na posiedzeniach 
wynosiła 90%. 

W dniu 19 kwietnia 2012 r.zrezygnował z członkostwa w RN 
Jerzy Król – przewodniczący Komisji Samorządowej. Człon-
kostwo w Radzie przypadło Barbarze Maludzińskiej, która w 
wyborach do RN otrzymała w kolejności najwięcej głosów. 
Nową przewodniczącą Komisji Samorządowej została Halina 
Chromik.

Rada Nadzorcza pracowała w sposób zgodny z półrocznymi 
planami pracy uzupełnianymi o sprawy wynikające z bieżącej 
działalności i potrzeb Spółdzielni. Szczególny nadzór RN 
sprawowała nad realizacją planu gospodarczo-finansowego 
KSM na rok 2012, dokonując kwartalnych analiz i ocen w tym 
zakresie. Efektem prac Rady było podjęcie 32 uchwał, które 
dotyczyły spraw członkowsko- mieszkaniowych związanych z 
wykreśleniem z grona członków KSM z powodu zadłużeń lub 
utraty prawa do mieszkania. Pozostałe uchwały dotyczyły spraw 
ekonomiczno-finansowych, organizacyjno-samorządowych i 
gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Do ważniejszych spraw poddanych obradom Rady Nadzorczej 
można zaliczyć: 

 - harmonogram realizacji wniosków zgłaszanych podczas 
poszczególnych części Walnego Zgromadzenia

 - zmiany Statutu Spółdzielni 
 - organizację Walnego Zgromadzenia Członków i projekt 

kierunków działalności Spółdzielni w 2012r
 - wybór biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finan-

sowe KSM za rok 2012
 - regulamin prowadzenia inwestycji mieszkaniowych i budo-

wy lokali o innym przeznaczeniu oraz zasad ustalania kosztów 
budowy i ostatecznego rozliczania tych inwestycji

 - zmiany regulaminu rozgraniczenia obowiązków Spółdzielni 
i członków w zakresie napraw i utrzymania wnętrz lokali miesz-
kalnych oraz zasad ich rozliczeń

 - ocena kwartalnych wyników realizacji zadań gospodarczo-
finansowych Spółdzielni

 - omawianie skuteczności działań windykacyjnych Zarządu 
wobec dłużników w opłatach za mieszkania, lokale użytkowe 
i garaże 

 - ustalenia wysokości stawek miesięcznych opłat niezależnych 
i zależnych od Spółdzielni za użytkowanie lokali od 1 stycznia 
2013r. oraz odstąpienie od 1 czerwca 2013r. od pobierania opłat 
za korzystanie z gniazd antenowych AZART

 - ocenę działalności kulturalnej prowadzonej przez Osiedlowe 
Kluby Kultury i koszty tej działalności

 - analizę kosztów ogrzewania mieszkań za okres grzewczy 
2011/2012

 - omówienie informacji Zarządu o stanie realizacji wniosków 
członków w zakresie przekształcenia praw do lokalu w odrębną 
własność 

 - nowego systemu odbioru śmieci przez gminę Kielce i zasady 
jej organizacji.

Rada Nadzorcza rozpatrywała również indywidualne sprawy 
zgłaszane przez członków Spółdzielni podczas dyżuru członków 
Rady lub pisemnie kierowanych do Rady. Podczas dyżuru człon-

kowie Rady przyjęli 21 osób. Zgłaszali problemy i interwencje 
w sprawach dotyczących m.in. rozliczeń ogrzewania mieszkań, 
funkcjonowania podzielników ciepła, wymiany stolarki okien-
nej, przyczyn zniesienia 5% bonifikaty za tzw. ciemne kuchnie, 
łamania postanowień regulaminu porządku domowego przez 
sąsiadów, szczególnie w porze nocnej.

Rada Nadzorcza współpracowała z Radami Osiedli konsultując 
opinie w niektórych sprawach mających być przedmiotem obrad 
Rady. Konsultacje dotyczyły ważnych dla członków Spółdzielni 
regulacji w zakresie np: remontów budynków i ich otoczenia, 
zmiany wysokości opłat za używanie mieszkań czy zmiany 
regulaminów wewnętrznych w określonych sprawach. 

Przewodniczący Rad Osiedli brali udział w obradach Rady.
Komisje Rady Nadzorczej 
Organizacją obrad, a także przygotowaniem tematów pod 

obrady zajmowało się Prezydium Rady i cztery komisje prob-
lemowe, które analizowały materiały będące przedmiotem 
obrad kolejnych posiedzeń Rady i zawsze przygotowywały 
własne stanowiska, opinie i wnioski do tych dokumentów, 
które prezentowane były na plenarnych posiedzeniach Rady. 
Jakość przedstawianych przez Zarząd materiałów pod obra-
dy Rady Nadzorczej, ich rzetelne opracowanie, wzbogacane 
opiniami i wnioskami Komisji Rady wyraźnie wpływały na 
poziom merytoryczno-organizacyjny i dyskusję na plenarnych 
posiedzeniach Rady. Ułatwiały również Radzie podejmowanie 
decyzji w różnych sprawach.

Łącznie Komisje: Rewizyjna, Gospodarki Zasobami Miesz-
kaniowymi, Społeczna Komisja Mieszkaniowa oraz Komisja 
Samorządowa odbyły w minionym roku 40 zebrań rozpatrując 
celowość i legalność spraw kierowanych do Rady. Komisje 
dokonały również kontroli społecznej w zakresie gospodarki 
opałem w ZEC, pomiarów ciepła klatek schodowych i piwnic 
w wybranych losowo budynkach oraz oraz działalności Rady 
Osiedla „Sandomierskie”. Wyniki kontroli omawiane były na 
plenarnych posiedzeniach Rady Nadzorczej. 

Członkowie Komisji wyrażali swoje opinie dotyczące pro-
pozycji odpłatności za zajęcia organizowane przez Osiedlowe 
Kluby Kultury, wyrażali swoje stanowiska w organizowanych 
akcjach letnich i zimowych oraz przedstawianych przez Kluby 
planów ich pracy. 

Rada Nadzorcza 2 razy w roku rozpatrywała sprawozdania 
z działalności Komisji i zatwierdza aktualną tematykę ich 
pracy.

W wydawanym przez Spółdzielnię kwartalniku „My z KSM” 
autorami niektórych artykułów o najważniejszych kwestiach 
dotyczących problematyki Spółdzielni są także przedstawiciele 
Rady Nadzorczej i Rad Osiedli. 

Ważnym elementem w pracach Rady Nadzorczej była stała 
współpraca z innymi spółdzielniami mieszkaniowymi w ramach 
stowarzyszenia Forum Kieleckich Spółdzielni Mieszkanio-
wych.

Wyróżniającymi się tematami debat Forum były m.in:
a/ zmiany zasad gospodarowania odpadami komunalnymi
b/ projekty zmian ustawy o spółdzielniach 
c/ problematyka bezpieczeństwa i porządku w Kielcach

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła całokształt działalno-
ści Spółdzielni w roku 2012, a tym samym pracę Zarządu w 
tym okresie. Zarząd w ramach planu prowadził racjonalną 
gospodarkę finansową dzięki czemu uzyskano dobre wyniki 
ekonomiczne.

RADA NADZORCZA 
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Na dzień 31.12.2012 r. Spółdzielnia zrzeszała 7700 członków 
(o 284 mniej niż w 2012 r.) Od 2008 r. w ostatnim pięcioleciu, z 
powodu zgonów wykreśleń i rezygnacji ubyło 1118 członków. 
226 osób posiada członkostwo na zasadzie współmałżonka, a 
8 jako osoby prawne. 

Obecnie KSM posiada 9240 lokali mieszkalnych (zmniejszenie 
liczby lokali spowodowane jest powstaniem wspólnoty miesz-
kaniowej w nieruchomosci przy ul. Dębowej 1 w Kielcach).

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

- w Osiedlu I - 2859 (w tym 627 lokali stanowi odrębne 
 prawo),

- w Osiedlu II - 2494 (w tym 514 lokali stanowi odrębne  
 prawo),

- w Osiedlu III - 1928 (w tym 507 lokali stanowi odrębne 
 prawo),

- w Osiedlu IV - 1912 (w tym 412 lokali 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).

1497 członków posiada założone księgi wieczyste na spółdziel-
czym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, z czego 
62 członków założyło księgi wieczyste w 2012 r.

Spośród 9240 lokali mieszkalnych stanowią:
* 7009 – 75,85% mieszkania spółdzielcze własnościowe,
* 2073 z Debową – 22,44% mieszkania z odrębnym prawem 

własności, 
* 136 – 1,47% 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.

Spośród 577 garaży znajdujących się w zasobach KSM:
* spółdzielcze własnościowe prawo do garażu należy do 475 

osób z czego:
* w Osiedlu Zagórska - Północ – 166 
* w Osiedlu Zagórska - Południe – 257 
* w Osiedlu Sady – 8
* domy jednorodzinne – 1
* w Osiedlu Sandomierskie – 43 
* odrębne prawo do garażu należy do 102 osób z czego:
* w Osiedlu Zagórska - Północ – 29
* W Osiedlu Zagórska - Południe – 41 
* w Osiedlu Sady – 2
* w Osiedlu Sandomierskie – 30. 

Na przestrzeni 2012 roku Zarząd Spółdzielni:
1) zaakceptował 231 aktów notarialnych w sprawie nabycia na 

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

* 48 członków tut. Spółdzielni,
* 183 osób, które mimo uzyskania lokalu mieszkalnego bądź 

garażu 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 36 osób
3) z rejestru skreślono skreślono 320 członków z czego:
* 132 – na skutek zgonów,
* 178 – w związku z wypowiedzeniem członkostwa w KSM,
* 10 – w związku z wykreśleniem przez Radę Nadzorczą.

Sprawozdanie Zarządu 
z działalności w 2012 r.

Stan organizacyjny 
zasobów mieszkaniowych

struktura mieszkań wg tytułów prawnych do lokali na 31.12.2012 r.

136
1,47% 21

0,23%

7009
75,85%

2073
22,44%

Liczba mieszkań w osiedlach

skrót
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W 2012 r. odbyło się 48 protokołowanych posiedzeń, podczas 
których Zarząd podjął 866 uchwał i decyzji w następujących 
sprawach:

* 428 o charakterze członkowsko-mieszkaniowym; 
* 146 techniczno-eksploatacyjnych;
* 127 ekonomicznych;
* 92 wynikających z obowiązków Zarządu jako pracodawcy;
* 37 związanych z prowadzeniem gospodarki cieplnej;
* 19 związanych z działalnością społeczno-kulturalną; 
* 17 o charakterze organizacyjno-samorządowym.
W sprawach członkowsko-mieszkaniowych podejmował 

decyzje wynikające głównie z obrotu lokalami mieszkalnymi, 
użytkowymi i garażami na wolnym rynku:

* przyjęcia i skreślenia z rejestru członków, 
* akceptacja nabycia lokali przez osoby będące członkami 

oraz osoby, które nie były zainteresowane przystąpieniem do 
grona członków KSM,

* regulacja stanu prawnego lokali.
Zarząd skierował do Rady 10 wniosków o wykreślenie z 

rejestru członków. 
W ciągu 12 miesięcy kontynuowana była realizacja wniosków 

osób o przekształcenie praw do lokali mieszkalnych i garaży w 
odrębną własność. Zawartych zostało łącznie 41 aktów nota-
rialnych (36 lokali i 5 garaży). 

Przyjęty przez Radę Nadzorczą 30 marca 2012 r. plan gospo-
darczo-finansowy Spółdzielni na 2012 r. określił m.in. szczegó-
łowy zakres prac w zakresie gospodarki remontowej zasobów 
mieszkaniowych. W ramach posiadanych na ten cel środków 
Zarząd organizował proces ich realizacji i kontrolował przebieg 
wykonania robót remontowych.

Decyzje Zarządu o charakterze techniczno - eksploatacyjnym 
dotyczyły spraw z zakresu gospodarki lokalami użytkowy-
mi i terenami, tj. zawierania i rozwiązywania umów najmu, 
aktualizacji stawek czynszu, monitoringu zaległości w tym 
zakresie, zatwierdzenia zakresu prac remontowych w lokalach 
użytkowych.

Przez cały rok Zarząd stale analizował zaawansowanie reali-
zacji planu gospodarczo-finansowego oraz sytuacji finansowej 
Spółdzielni i co kwartał przedstawiał Radzie Nadzorczej in-
formację w tej sprawie. Wypracowaniu korzystnych wyników 
Spółdzielni nie sprzyjają jednak utrzymujące się zaległości 
czynszowe. Comiesięczne analizy zadłużeń w opłatach za lokale 
spółdzielcze skłaniają do podejmowania wielu przewidzianych 
prawem działań windykacyjnych, w tym również bardziej rady-
kalnych wobec największych i stałych dłużników, jak kierowanie 
do komornika sądowego wniosków o wszczęcie egzekucji z 
nieruchomości, czyli wdrożenia postępowania zmierzającego 
do licytacji własnościowego prawa do mieszkania lub prawa 
odrębnej własności. W ubiegłym roku działanie takie podjęto 
w stosunku do 12 dłużników. 

Zarząd stale monitoruje wysokość kosztów ponoszonych przez 
członków Spółdzielni z tytułu ogrzewania, a także podejmuje 
decyzje związane z funkcjonowaniem Zakładu Energetyki Ciep-
lnej. W ubiegłym roku były to m.in. decyzje dotyczące:

* prac remontowych i projektowych urządzeń służących do 
produkcji i dystrybucji ciepła;

* wyboru dostawców miału węglowego oraz oleju opałowego 
do kotłowni KSM;

* ustalania wysokości zaliczkowych opłat za centralne ogrze-
wanie.

Przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną RN kontrola 
gospodarowania opałem, wraz z późniejszą rekontrolą, nie wy-
kazały nieprawidłowości w tym zakresie i zostały przez Radę 
Nadzorczą przyjęte bez uwag.

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

Średnie zatrudnienie w 2012 r. w Spółdzielni wyniosło 246 
etatów, z czego 163,75 etatów na stanowiskach robotniczych 
i 82,25 na nierobotniczych. Fundusz płac, stanowiący element 
planu gospodarczo-finansowego, zatwierdzonego Uchwałą nr 
11/2012 Rady Nadzorczej z dnia 30 marca 2012., zrealizowany 
został w wysokości 9.929.552 zł, tj. 99,9%

Prezes Zarządu Spółdzielni wydał w ubiegłym roku 11 zarzą-
dzeń wewnętrznych, regulujących m.in. następujące sprawy:

* zarządzanie systemem informatycznym i zabezpieczanie 
danych osobowych w KSM;

* zmiany regulaminu organizacji wewnętrznej Biura Zarządu 
KSM;

* zasady prowadzenia archiwum zakładowego;
* ryzyko zawodowe na poszczególnych stanowiskach Kiele-

ckiej Spółdzielni Mieszkaniowej;
* zasady i tryb gromadzenia oraz publikowania materiałów na 

stronie internetowej KSM; 
* inwentaryzacja składników majątku KSM; 
* rozkład czasu pracy;
* przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W zakresie działalności społeczno-kulturalnej Zarząd ana-

lizował oraz zatwierdzał roczne sprawozdania z działalności 
osiedlowych klubów kultury, sprawozdań z Akcji ZIMA oraz 
Akcji LATO, a także merytorycznych założeń planów pracy 
klubów kultury KSM. Podejmował również decyzje dotyczące 
bieżącej działalności Osiedlowych Klubów Kultury: POLONEZ, 
SŁONECZKO oraz MINIATURA. 

Działalność społeczno-wychowawcza Spółdzielni była w 
2012 r. przedmiotem szczególnego zainteresowania Zarządu, 
co wynikało przede wszystkim z szerokiej dyskusji o zasadach 
prowadzenia przez Spółdzielnię tej formy działalności, jaka 
toczyła się na forum wszystkich organów samorządu spółdziel-
czego. Punktem kulminacyjnym dyskusji było przygotowanie 
przez Zarząd materiału zbiorczego przedstawiającego zarówno 
sugestie i propozycje Rad Osiedli w postaci wariantów działal-
ności prowadzonej przez KSM w ramach osiedlowych klubów 
kultury wraz z ekonomicznymi konsekwencjami, jak i wyjaś-
nienia Zarządu w tej sprawie. Materiał ten został omówiony 
na zorganizowanym w dniu 30.10.2012r. posiedzeniu Rady 
Nadzorczej, które odbyło się w Osiedlowym Klubie Kultury z 
udziałem Przewodniczących Rad Osiedli oraz Przewodniczą-
cych Komisji Kultury i Opieki Społecznej Rad Osiedli, a także 
Kierowniczek Osiedlowych Klubów Kultury. Rada Nadzorcza 
nie podjęła jednoznacznej decyzji w tej sprawie, zobowiązując 
jednocześnie Zarząd Spółdzielni do przygotowania jednej kon-
cepcji sposobu prowadzenia działalności społeczno-kulturalnej 
oraz modelu jego finansowania. Temat będzie z pewnością 
przedmiotem analizy w roku bieżącym.

Decyzje Zarządu o charakterze organizacyjno - samorządowym 
dotyczyły merytorycznych założeń oraz organizacji Walnego 
Zgromadzenia Członków, wiadomości zamieszczanych na 
witrynie internetowej Spółdzielni, a także przyjęcia

Opis pracy Zarządu
t
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 projektów zmian wewnętrznych aktów prawnych obowiązu-
jących w KSM. W 2012 r. Zarząd przygotował projekty nastę-
pujących regulaminów, które następnie zostały przedstawione 
Radzie Nadzorczej i przez nią uchwalone:

* zmiana regulaminu rozgraniczenia obowiązków Spółdziel-
ni i członków w zakresie napraw i utrzymania wnętrz lokali 
mieszkalnych oraz zasad rozliczeń z członkami zwalniającymi 
te lokale (zmiana instrukcji organizacji i zasad wymiany stolarki 
okiennej w mieszkaniach);

* regulamin prowadzenia inwestycji mieszkaniowych i budo-
wy lokali o innym przeznaczeniu oraz zasad ustalania kosztów 
budowy i ostatecznego rozliczania inwestycji.

W zakresie informatyki rok 2012 był kolejnym rokiem efek-
tywnej eksploatacji systemu informatycznego z uwzględnieniem 
niezbędnych modernizacji sprzętu oraz modyfikacji oprogramo-
wania. Poza bieżącą aktualizacją naszego serwisu internetowego 
trwały prace przygotowawcze do ujednolicenia stron dotyczą-
cych administracji oraz uruchomienia nowej, nieodpłatnej dla 
użytkowników, funkcji - „giełda mieszkaniowa”. Zakończenie 
ww. prac nastąpiło w styczniu 2013 r. 

Szczególną uwagę poświęcono tematyce Ochronie Danych 
Osobowych (ODO). Komórka informatyki przygotowała i 
przeprowadziła szkolenie pracowników w tym zakresie. Został 
uruchomiony elektroniczny serwis wewnętrzny, dostępny dla 
każdego pracownika, w którym zamieszczane są przepisy i ich 
interpretacje w odniesieniu do problematyki ODO. Stworzone 
zostały również elektroniczne bazy danych zarządzeń Prezesa 
Spółdzielni oraz wewnętrznych aktów prawnych, wykorzysty-
wane w poprawie jakości obiegu informacji w Spółdzielni, a w 
konsekwencji w dalszej poprawie jakości obsługi mieszkańców 
zasobów KSM. 

Nad zgodnością z prawem wszystkich wewnętrznych aktów 
prawnych Spółdzielni oraz zapewnieniem pełnej obsługi praw-
nej KSM czuwali radcy prawni, którzy w 2012 r. prowadzili w 
sądach powszechnych ogółem 241 spraw:

1) o zapłatę należności czynszowych - 219 spraw:
* 214 - dotyczących lokali mieszkalnych (zakończono 208 

spraw, w toku pozostaje 6);
* 5 - dotyczących lokali użytkowych (zakończone).
2) o eksmisję toczyło się 5 spraw, z czego w 2 przypadkach 

zapadły zaoczne wyroki eksmisyjne (3 sprawy są w toku).
3) o stwierdzenie nabycia spadku - 12 spraw (4 zakończone, 

w toku 8 spraw).
4) inne: 5 spraw.
W 2012 r. radcy prawni brali udział w około 100 rozprawach 

sądowych, wydali ponad 200 opinii prawnych (pisemnych i 
ustnych), udzielali na bieżąco porad prawnych pracownikom 
i członkom Spółdzielni, a ponadto aprobowali akty prawne 
wydawane przez organy Spółdzielni oraz zawierane przez 
Spółdzielnię umowy cywilnoprawne. 

W prawidłowym nadzorze nad realizacją obowiązków okre-
ślonych w regulaminie organizacji pracy oraz szczegółowego 
zakresu zadań komórek funkcjonalnych w KSM bardzo po-
mocne były kontrole wewnętrzne prowadzone w oparciu o 
zatwierdzone przez Zarząd kwartalne plany kontroli, obejmujące 
poszczególne rodzaje działalności Spółdzielni oraz sprawdzenia 
rozliczeń gotówki w kasach Spółdzielni. 

W 2012 r. przeprowadzono kontrole wewnętrzne, m.in. w 
sprawach:

* przestrzegania przepisów w zakresie korzystania i opłat za 
użytkowanie odbiorników radiowych w Kieleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej,

* realizacji Instrukcji w sprawie zasad gospodarki zaopatrze-

niowej za 2011 r. w Osiedlowych Klubach Kultury, Administra-
cjach Osiedli oraz Dziale Organizacji, Spraw Pracowniczych 
i Ogólnych oraz na Stanowisku ds. Informatyki w Biurze 
Zarządu,

* stanu gotówki w kasie i jej zgodności z raportami kasowy-
mi.

* zwrotu należności za okna wymienione we własnym za-
kresie, 

* sposobu realizacji przez poszczególne komórki organizacyjne 
(OP, TE, CW, FK, BHP) Zarządzenia Prezesa KSM dotyczącego 
zmian w aktach prawnych KSM, 

* realizacji Zarządzenia Prezesa KSM dotyczącego okre-
sowych przeglądów stanu technicznego i estetycznego lokali 
użytkowych we wszystkich osiedlach, 

* poprawności działań Administracji Osiedli w zakresie li-
kwidacji usterek w ciągach wentylacyjnych zgłaszanych przez 
lokatorów;

* opłacalności zawartej z nowym dostawcą umowy na dostawę 
energii elektrycznej;

* użytkowania dodatkowych pomieszczeń i pomieszczeń 
wspólnego użytku w budynkach wielorodzinnych Spółdzielni;

* rozliczania zużycia paliwa pojazdów i urządzeń przeładun-
kowych za okres trzech kwartałów 2012 r. 

* wykorzystania znaczków opłaty sądowej za 2012 r.
Na przestrzeni całego 2012 r. przeprowadzono łącznie 54 kon-

trole, w tym 3 związane z rozpatrywaniem skarg. We wszystkich 
przypadkach osobom składającym skargi udzielono wyczerpu-
jących odpowiedzi na piśmie. 

Należy zaznaczyć, że w trakcie prowadzonych w 2012 r. 
kontroli nie stwierdzono żadnych przypadków nadużyć. O 
wynikach kontroli realizacji wytycznych dla Administracji 
Osiedli w zakresie likwidacji usterek w ciągach wentylacyjnych 
zgłaszanych przez lokatorów, ukazał się artykuł w „MY z KSM” 
(nr 4/2012).
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Gospodarka remontowa Spółdzielni przebiegała w wyrazie 
finansowym jak w tabeli nr 1.

W zakresie rzeczowym:
1. Wymiana stolarki okiennej – plan 1675 szt. – wykonanie 

1951 szt. co stanowi 116,5% w tym: 
- w Osiedlu I – plan 321 140 zł - 375 szt. + 15 szt. u osób w 

wieku powyżej 80 lat, 
wykonanie: na 31.12.12 – 326 810 zł - 460 szt. + 14 szt. u osób 

w wieku powyżej 80 lat 
- w Osiedlu II – plan 329 667 zł - 390 szt. + 12 szt. u osób w 

wieku powyżej 80 lat, 
wykonanie: na 31.12.12 – 330 546 zł - 450 szt. + 12 szt. u osób 

w wieku powyżej 80 lat
- w Osiedlu III – plan 303 419 zł - 345 szt. + 12 szt. u osób w 

wieku powyżej 80 lat, 
wykonanie: na 31.12.12 – 303 325 zł - 403 szt. + 16 szt. u osób 

w wieku powyżej 80 lat
- w Osiedlu IV – plan 447 308 zł - 526szt., 
wykonanie: na 31.12.12 – 441 824 zł - 596 szt. 
W latach 2006 – 2012 sfinansowano wymianę 937 szt. okien 

u osób w wieku powyżej 80 roku życia. W osiedlach pomoc ta 
przedstawia się następująco:

- Osiedle Zagórska-Północ – 257 szt.,
- Osiedle Zagórska-Południe – 375szt.,
- Osiedle Sady – 153 szt.,
- Osiedle Sandomierskie – 152 szt.

Ilość i wysokość poniesionych nakładów na wymianę stolarki 
okiennej w latach 2001 – 2012 przedstawiono w tabeli 2:

Zaawansowanie i potrzeby w tym zakresie w poszczególnych 
Osiedlach przedstawia poniższe tabelaryczne zestawienie w 
tabeli 3.

Z powyższego zestawienia wynika, że do końca 2012 roku sfi-
nansowano ze środków Spółdzielni wymianę 84,43% okien.

Od roku 2005 zwiększa się ilość okien wymienianych we 
własnym zakresie przez członków –refundowanych przez 
Spółdzielnię. W 2012 r. refundacja stanowiła 90,14% nakładów 
poniesionych na wymianę okien.

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

mieniono ogółem 82 szt. okien oraz 42 naświetla w osiedlach 
Zagórska-Północ i Zagórska Południe 

tabela 3 

ilość okien wymienionych ilość 
okien 

ogółem do 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 ogółem 

pozostało do wy-
miany 

O
si

ed
le

 

szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. % 
I 10 339 6 982 469 453 458 405 474 9 241 1 098 10,62 

II 9 697 5 623 427 426 389 411 462 7 738 1 959 20,20 

III 8 420 4 956 370 358 362 338 419 6 803  1 617 19,20 

IV 8 714 5 652 362 320 358 311 596 7 599  1 115 12,80 

razem 37 170 23 213 1 628 1 557 1567 1465 1951 31 381 5 789 15,57 

 
rok Ilość sztuk Poniesione koszty 

2001 -2005 12 443 12 290 119 
2006 1 634 1 434 315 

2007 2 094 1 865 050 
2008 1 628 1 430 327 
2009 1557 1 356 175 
2010 1567 1 337 390 
2011 1465 1 238 029 
2012 1951 1 402 505 

razem 24 339 22 353 910 

          tabela 1 
plan roczny (zł) wykonanie (zł) 
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I 1 460 737  23 500 4 484 237 1 384 899  22 536 1 407 435 94,83% 
II 1 282 722 5 000 163 000 1 450 722 1 282 239 4 142 167 930 1 454 311 100,25% 
III 1 266 307 35 000 191 000 1 492 307 1 271 922 35 871 188 806 1 496 599 100,29% 
IV 1 243 824  245 500 1 489 324 1 270 323  240 688 1 511 011 101,46% 

razem 5 253 590 40 000 623 000 5 916 590 5 209 383 40 013 619 960 5 869 356 99,20% 

tabela 2Gospodarka remontowa 
i nowe inwestycje

t
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3. Roboty dekarskie i ocieplenie stropodachów
Prace wykonano na 23 budynkach – pow. dachów 14.300 m2 
Nadto dokonano:
- wymiany obróbek blacharskich na bud. Szczecińska 17, 

Chopina 17,
- pierwszy etap remontu głównego dachu na bud. Warszawska 

47
- drobne roboty dekarskie
Docieplenia stropodachów wentylowanych ekofibrem reali-

zowane są od 1997 roku. Do końca 2012 r. w tej technologii 
wykonano docieplenia na 61 budynkach. Stropodachy niewen-
tylowane docieplane są papą zgrzewalną na styropianie (tzw. 
styropapą) – ogółem ocieplono stropodachy niewentylowane 
na 21 budynkach. 

4. Remont klatek schodowych
Remont obejmował 25 klatek schodowych w 11 budynkach. 

Wykonano pełny zakres planowanych robót, w tym:
- Osiedle Zagórska-Północ: Mazurska 70 (4kl), św.St.Kostki 

3a, 5a, 7a, 5, 7 (razem- 5 kl) 
- Osiedle Zagórska-Południe: Zagórska 56 (3 kl), Zagórska 70 

(3 kl), Zagórska 72 (3 kl) 
- Osiedle Sady: Nowowiejska 24 (kl. V i VI) z przebudową 

wiatrołapów 
- Osiedle Sandomierskie: Romualda 4 (5 kl) - 
5. Roboty ogólnobudowlane 
Wykonano następujące prace:
- przebudowę wejść do 9 klatek w budynkach: Bohaterów 

W-wy 11, Zagórska 44
- wymianę 37 drzwi wejściowych do budynków na stalowe: 

Zagórska 45, 64, 66, 68, Pomorska 88, Bohaterów W-wy 13, 15, 
Chopina 4,8, Karłowicza 9, 13, Piekoszowska 50,52 

- remonty elewacji:
Wiosenna 5 – prace rozpoczęte w 2011 r., 
Karłowicza 4, 
Sandomierska 74, – rozpoczęcie remontu ocieplenia
Pomorska 71/73 – remont ocieplenia ściany szczytowej za-

chodniej
- remont płyt osłonowych na loggiach z malowaniem – No-

wowiejska 5
- kompleksowy remont 80 płyt balkonowych na bud. Sando-

mierska 154, oraz inne drobne roboty tej branży.
6. Roboty instalacyjne
W okresie 2012 r. wykonano:
- remont pionów instalacji elektrycznej w 5 budynkach – 12 

klatek:
w Osiedlu Zagórska Północ: Mazurska 68 (2kl), Spółdzielcza 

5 (4 kl) i dodatkowo Spółdzielcza 7 (2 kl)

w Osiedlu Sady: Nowowiejska 24 (2 kl),
w Osiedlu Sandomierskie: Sandomierska 160 (2 kl)
- przebudowę suchych pionów pożarowych na nawodnione 

w bud. Szczecińska 17 (2 piony). Nowowiejska 24 (V i VI kl) 
– razem 4 piony pożarowe

- remont instalacji odgromowej na 6 budynkach Chopina 7, 
17, Boh.W-wy 3, 5, Sandomierska 76,78, 

- projekt. remontu głównego instalacji elektrycznej w bud. 
Warszawska 47,

- wykonano dodatkowo wymaganą instalację elektryczną do 
wyłączników pożarowych w budynku Romualda 4

Nie wykonano zaplanowanego remontu hydroforni Mazur-
ska, ponieważ Wodociągi Kieleckie wycofały się z udziału we 
współfinansowaniu zadania. Niewykorzystane środki przezna-
czone na ten cel zostaną wykorzystane w 2013 roku w kwocie 
76.000 zł

7. Roboty brukarskie 
Wykonano: remonty chodników o pow. 2595 m2, nawierzchni 

zatok postojowych o pow. 250 m2 oraz we wszystkich osiedlach 
remonty cząstkowe nawierzchni ulic osiedlowych.

W poszczególnych osiedlach wykonano:
- Zagórska-Północ – wymianę nawierzchni ciągów pieszych 

na nawierzchnię z kostki brukowej w rejonie budynków przy 
ul Źródłowej 19, St.Kostki 3a, o łącznej pow. 450 m2 oraz na-
wierzchnię zatok postojowych Mazurska 64 i Pomorska 71/73 
– razem 250 m2,

- Zagórska-Południe – wymianę nawierzchni ciągów pieszych 
na nawierzchnię z kostki w rejonie budynków: Karłowicza 5, 15 
i Bohaterów W-wy 13-17, Chopina 7, 4, 8, 12, Piekoszowska 
52 – razem 1206 m2,

- Sady – roboty brukarskie towarzyszące budowie drogi po-
żarowej Nowowiejska 15 – 940 m2,

- Sandomierskie – drobne roboty brukarskie oraz dofinansowa-
nie remontu zatok postojowych ul. Leszczyńska i Daleka 3

8. Remonty główne i bieżące dźwigów
W 2012 r. wykonano remonty główne 4 dźwigów tj.; Chopina 

15, Nowowiejska 5 (V kl), Sandomierska 160 (I kl), Sandomier-
ska 158 (II kl) oraz wymianę drzwi przystankowych w bud. 
Nowowiejska 24/V kl i prace związane z bezpieczeństwem 
użytkowania. Remonty dźwigów przedstawia tabela 5. 

9. Usuwanie ksylamitu w lokalach mieszkalnych 
Na koniec 2012 r. stwierdzonych było 23 przypadki wystę-

powania w podłożach substancji szkodliwych dla zdrowia w 
Osiedlu Sady i 1 w Osiedlu Zagórska Północ sfinansowano 
wymianę podłoża w 6 mieszkaniach za 4013 zł 

Do realizacji zadań remontowych wykonawców wybierano w 
drodze przetargów. 

tabela 5 
ilość dźwigów osobowych 

wyremontowa-
nych do 

31.12.2012 

pozostaje do 
remontu Osiedle 

ilość bu-
dynków 11 
kondygna-

cyjnych 

ilość dźwigów 
osobowych 

ilość % ilość % 

Zagórska-Północ 5 9 9 100 0 0 
Zagórska-Południe 10 18 16 88,9 2 11,1 

Sady 5 30 25 83,3 5 16,7 
Sandomierskie 9 24 19 79,2 5 20,8 

razem 29 81 69 85,2 12 14,8 
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Oszczędności uzyskane w wyniku przetargów wykorzystano 
zgodnie z wnioskami Rad Osiedlowych na poszerzenie zakresu 
robót, co opisano w poszczególnych pozycjach. 

W odbiorach robót każdorazowo uczestniczyli przedstawiciele 
Rad Osiedlowych. 

Remonty w lokalach użytkowych 
W okresie 2012 r. wykonano następujące prace:
w Os. Zagórska-Północ: 
- wymieniono drzwi do zaplecza na stalowe – 2 szt. i 1 okno 

–w pawilonie Szczecińska 11, 
- wyremontowano część usługową elewacji wraz z pokryciem 

dachu styropapą, wymieniono okna w zakładzie fryzjerskim 
i wykonano remont instalacji elektrycznej – lokale w bud. 
Źródłowa 17a,

- wyremontowano elewację części usługowej wraz z pokryciem 
dachu styropapą – część lokalowa w bud. Źródłowa 19

- wykonano remont pomieszczeń w części wynajmowanej w 
bud. L.Wawrzyńskiej 20,

- sfinansowano wymianę luksferów na okna w lokalu Konar-
skiego 3,

- drobne roboty w lokalach użytkowych Osiedla Zagórska-
Północ i 

w Os. Zagórska-Południe:
- wykonano przebudowę wiatrołapu i wymieniono okna w 

lokalu Karłowicza 2
- zrealizowano drobne prace remontowe w pawilonach Zagór-

ska 62, Boh. Warszawy 9
w Os. Sady:
- wykonano drobne roboty remontowe w pawilonach Woje-

wódzka 2, Jarzębinowa 3

w Os. Sandomierskim:
- zakończono remont elewacji pawilonu Romualda 3 wraz 

z drobnymi robotami remontowymi w lokalach w tym pawi-
lonie,

- zakończono finansowanie remontu elewacji części użytkowej 
w bud. Daleka 19, 

- sfinansowano część remontu elewacji pawilonu Sandomier-
ska 107

- wykonano poszerzenie drogi dojazdowej do części użytkowej 
do bud. Sandomierska 154,

- wykonano drobne roboty remontowe w lokalach w bud. 
Śląska 10, Sandomierska 112,

Prace realizowane w 2012 r. jako nowe inwestycje:
1. budowa dróg pożarowych przy budynkach wysokich 
- zakończenie finansowania budowy drogi poż. Bohaterów 

W-wy 3-5, Szczecińska 17,
- rozpoczęcie robót w rejonie budynków Nowowiejska 15 

(finansowanie 2012/2013) i Sandomierska 156-158-160, 
2. wykonanie monitoringu pawilonów Romualda 3 (zakoń-

czenie), Sandomierska 107, Bohaterów Warszawy 9 oraz 
Kujawska 26, 

3. budowa kanalizacji deszczowej Bohaterów W-wy 17, 
4. opracowanie projektów budowy dróg pożarowych.
W okresie sprawozdawczym wykonano wszystkie planowane 

zadania wydatkując na ten cel 805 768 zł.

Na wykonanie zadań inwestycyjnych i remontowych w 2012 r. 
zaplanowano kwotę 1,558 mln zł., zbliżoną do planu 2011 r. 

Z tego 560 tys zł. przeznaczone zostało na inwestycję związaną 
z wymianą sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowa-
nych, a pozostałe środki w wysokości 998 tys zł. na realizację 
zadań remontowych w kotłowniach oraz w osiedlach. 

Poniesione nakłady na inwestycję wyniosły 560 tys. zł, co 
stanowi 100% planu finansowego, a na remonty wydatkowano 
kwotę 943.123 zł. tj. 94,5% planu. Uzyskane oszczędności 
podczas realizacji zadań remontowych wynikają głównie z 
korzystnych negocjacji przetargowych, jak również są rezul-
tatem prowadzenia oszczędnej gospodarki materiałowej i nie 
wystąpienia poważnych awarii. 

INWESTYCJE
1. Sieć cieplna
Wykonano dwa zadania inwestycyjne dotyczące wymiany sieci 

ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych:

    

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 % 
Wykonanie w roku (mb) 150,00 629,00 248,50 244,70 337,00   

Narastająco w latach (mb) 5 063 5 692 5 940,50 6 185,2 6 522,2 37,6%

Pozostało do wymiany na preizolację 12 307 11 678 11 429,50 11 184 10 847 62,4%

Remont sieci cieplnej w technologii preizolacji w latach 2008 - 2012

Remonty i inwestycje w ZEC

t Hałda opału przed kotłownią przy ul. Szczecińskiej 
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oraz przyłączy sieci do budynków. Prace dotyczyły również 
konserwacji węzłów cieplnych oraz wewnętrznej sieci cie-
płowniczej. 

4. Roboty nieprzewidziane.
W 2012 r. zarezerwowano środki w wysokości 90 000 zł. na 

koszty związane z:
–  wykonaniem niezbędnych remontów wynikających z prze-

glądów technicznych urządzeń przeprowadzonych po sezonie 
grzewczym,

–  poszerzeniem zakresu robót w trakcie remontów nie dających 
się przewidzieć na etapie planowania,

–  usuwaniem awarii.
Wykonano: 
Remont górnej części komina stalowego w kotłowni przy ul. 

Szczecińskiej – koszt 8 400 zł.
1. Naprawę automatyki w węzłach cieplnych – 8 392 zł.
2. Utwardzenie placu obok budynku przy ul. L. Wawrzyńskiej 

20 po robotach ziemnych związanych z wymianą sieci ciepłow-
niczej – 13 042 zł.

1. Odcinek sieci ciepłowniczej 2xDn 150 mm o długości 84 
mb przy ul. Zielińskiego. Koszty wykonania tego fragmentu 
sieci wyniosły 105.000 zł. W trakcie realizacji robót wystąpiła 
konieczność wymiany starego przyłącza wodociągowego do bu-
dynku przy ul. L. Wawrzyńskiej 20. Roboty dodatkowe zostaną 
sfinansowane ze środków ujętych w planie na rok 2013 r.

2. Wymieniono również sieć cieplną 2xDn 200 mm o długości 
201 mb wzdłuż budynków przy ul. Sandomierskiej 156, 158, 
160 i Pomorskiej 71/73 wraz z przyłączami do tych budynków 
o długości 52 mb. Na realizację tego zadania poniesiono koszty 
w wysokości 455 000 zł. 

Razem koszty inwestycji dotyczących sieci ciepłowniczej w 
2012 r. wyniosły 560 000 zł.

REMONTY
1. Remonty w kotłowniach. 
W 2012 r. w kotłowniach zrealizowano następujące zadania 

remontowe:
3. Remonty wykonywane przez konserwatorów Zakładu 

Energetyki Cieplnej.
Na 2012 r. zakres obejmował prace związane z remontem i 

konserwacją armatury sieciowej w komorach ciepłowniczych 

Lp. Wyszczególnienie robót Plan Wykonanie 

1. Instalacja filtrobicyklonu (kocioł Nr 3)   425 000 zł   419 000 zł  
2. Remont rusztu - kocioł nr 3     40 000 zł     38 416 zł  
3. Malowanie pomieszczeń kotłowni     70 000 zł     74 990 zł  
4. Materiały pośrednie (oleje, smary, gazy technologiczne itp.)     10 000 zł       9 106 zł  

RAZEM   545 000 zł   541 512 zł  

Kotłownia Szczecińska

Lp. Wyszczególnienie robót Plan Wykonanie
1. Remont stacji odżużlania     35 000 zł     37 802 zł 
2. Remont instalacji elektrycznej     15 000 zł     13 546 zł 

3. Remont składu opału i drogi wewnętrznej     28 000 zł     26 683 zł 

4. Materiały pośrednie (oleje, smary, gazy technologiczne itp.)     10 000 zł       8 271 zł 

RAZEM     88 000 zł    86 302 zł 

Kotłownia Żniwna

3. Usunięcie awarii w rejonie budynku przy ul. Mazurskiej 
70 - 3 043 zł.

4. Wymianę kabla i rozdzielni w kotłowni przy ul. Szczeciń-
skiej – 10 600 zł.

5. Naprawę pomp obiegowych w węźle grupowym przy ul. 
Karłowicza 2 – 2 280 zł.

Razem kwota wykonanych robót nieprzewidzianych w 2012r. 
wyniosła 45 757 zł. 

Tegoroczna zima była wyjątkowo długa

Zakład Cieplny KSM
tel. 041 34 15 500 biuro ul. Konarskiego 16
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 zasoby Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na dzień 
31.12.2012 r. składają się: 143 budynki w tym: 142 wieloro-
dzinne z 9239 mieszkaniami i 1 domek jednorodzinny. 

Roczne koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi w za-
kresie eksploatacji i utrzymania nieruchomości mieszkaniowych 
wyniosły 36.956.603 zł i kształtowały się następująco: 

Struktura kosztów eksploatacji 
i utrzymania nieruchomości mieszkaniowych za 2012 rok

Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi w zakresie eks-
ploatacji i utrzymania nieruchomości mieszkaniowch za 2012 r. 
zostały pokryte przychodami w łącznej kwocie 37.977.924 zł, 
z czego przypisane należności od użytkowników mieszkań 
8.945.577 zł czyli opłaty na eksploatację, 223.060 zł to nad-
wyżka z ubiegłego roku, 369.214 zł to pożytki z nieruchomości 
wspólnych, 249.455 zł to część zysku netto za rok 2011. 

Za 2012 r. na gospodarce zasobami mieszkaniowymi powstała 
nadwyżka przychodów nad kosztami w kwocie 1.021.321 zł.

Ogółem nieopłacone należności czynszowe za mieszkania 
na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 3.459.638 zł i w stosunku do 
31.12.2011 r. zmniejszyły się o 42.759 zł.

Wskaźnik zaległości na nieruchomościach mieszkaniowych w 
opłatach liczony w stosunku do wpływów (przypisanych należ-
ności) na koniec 2012 r. ukształtował się na poziomie 9%.

Lokale użytkowe w najmie i własnościowe
Koszty utrzymania lokali użytkowych w najmie (219 umów 

najmu), lokali użytkowych własnościowych (37 szt) i dodat-
kowych pomieszczeń przeznaczonych na cele gospodarcze 
wyniosły łącznie 4.252.442 zł. Zostały one pokryte uzyskanymi 
przychodami z ich wynajmu (wg. naliczeń czynszowych) w 
wysokości 5.027.410 zł. Działalność gospodarcza w zakresie 
wynajmu lokalami użytkowymi zamknęła się za rok 2012 wy-
nikiem dodatnim w wysokości 774.968 zł. 

Zaległości za lokale użytkowe za 2012 na dzień 31.12.2012 r. 
wyniosły 311.251 zł i w stosunku do roku 2011 zwiekszyły się 
o kwotę 57.224 zł.

Produkcja i sprzedaż ciepła
Koszty gospodarki cieplnej obejmujące produkcję ciepła w 

kotłowniach własnych WLM I przy ul. Szczecińskiej i WLM II 
przy ul. Żniwnej za rok 2012 wyniosły 15.355.618 zł, natomiast 
sprzedaż ciepła dla mieszkań, lokali uźytkowych i obiektów 
obcych stanowiła kwotę 15.389.603 zł. 

Działalność Zakładu Energetyki Cieplnej zamknęła się nad-
wyżką w kwocie 33.985 zł.

Działalność społeczno-kulturalna
Poniesione za rok 2012 koszty działalności społeczno-kultu-

ralnej prowadzonej przez Osiedlowe Kluby Kultury wyniosły 
614.563 zł i zostały sfinansowane przychodami w wysokości 

293.288 zł, z czego 92.636 zł, to osiągnięte wpływy z działalno-
ści klubów, natomiast 200.652 to przychody z opłat wnoszonych 
przez członków Spółdzielni.

Strata na działalności społeczno-kuturalnej za rok 2012 wy-
niosła -321.275 zł zmniejszyła zysk brutto Spółdzielni przed 
opodatkowaniem.

FUNDUSZ REMONTOWY
Na remont budynków mieszkaniowych i infrastruktury towa-

rzyszącej w 2012 roku wydano 5.869.356 zł. Ponadto na remont 
lokali użytkowych wydatkowano kwotę 766.701 zł, która została 
w całości pokryta wpływami z lokali użytkowych.

Gospodarka zasobami mieszkaniowymi

Wydatki na remonty zasobów mieszkaniowych w roku 2012 wyniosły 
ogółem 5.869.356 zł, a w 2011 roku 4.494.674 zł z czego:

    2012 r.     2011 r. 
1. remonty budynków             5.209.383 zł                  3.873.768 zł
2. remonty dźwigów osob.         619.960 zł                     608.400 zł
3. usuwanie ksylamitu                 40.013 zł                       12.506 zł
razem remonty zas. mieszk.   5.869.356 zł                 4.494.674 zł 
Remont lokali użytkowych         766.701 zł                     814.085 zł
Ogółem remonty                     6.636.057 zł                  5.308.759 zł

W roku 2012 fundusz remontowy został zasilony kwotą 
5.550.186 zł z czego: 

- z wpłat od użytkowników mieszkań w roku 2012 pochodzi 
5.250.186 zł (członkowie 1,10 zł zł/m2/p.u./m-c, nieczłonkowie 
1,12 zł zł/m2/p.u./m-c)

- zysk netto za rok 2011 – 300.000 zł 
W roku 2012 wpłaty członków Spółdzielni na fundusz remon-

towy wynosiły dla członków Społdzielni 1,10 zł/m2 p.u.m /m-c, 
dla nieczłonka 1,12 zł/m2 p.u.m /m-c, co stanowiło 5.250.186 zł 
tj. 94,6% wpływów ogółem. Pozostałe 5,4% ogółu wpływów 
to środki pochodzące z dofinasowania funduszu remontowego 
zyskiem netto za rok 2011. 

Zatem � m2 powierzchni użytkowej mieszkania członka Spół-
dzielni został dofinansowany miesięcznie kwotą około 0,07 zł z 
przeznaczeniem na remonty, czyli na mieszkanie o pow. uż. 50 
m² przypadało rocznie około 42 zł dofinasowania ze środków 
wypracowanych przez Spółdzielnię.

Struktura wydatków z funduszu remontowego 

 

 

 

Porównanie wpływów i wydatków na fundusz remontowy w 
latach 2008-2012

Należy nadmienić, że zaległości czynszowe rzutują na wielkość 
funduszu remontowego w danym roku i ograniczają wydatki 
na remonty. 

Na 31.12.2012 r. zaległości dotyczące funduszu remontowego 
wynosiły 256.605 zł.
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Lokale mieszkalne i garaże
Kwota zaległości w opłatach za lokale mieszkalne na koniec 

roku 2012 wyniosła 3.459.638 zł i jest mniejsza od kwoty 
zaległości odnotowanej na koniec grudnia 2011 r. o 42.759 zł 
tj. o 1,2% 

Zmniejszeniu uległa również liczba dłużników. Zaległości w 
opłatach posiadało 3.429 użytkowników lokali tj. o 232 osoby 
(6,3%) mniej niż w grudniu 2011 r. 

Średnie miesięczne naliczenia opłat wynosiły 3.322.778 zł, 
co oznacza, że kwota zaległości na koniec grudnia 2012 r. była 
wyższa o 136.860 zł tj. o 4,1% od średniomiesięcznej kwoty 
naliczeń. 

W poszczególnych osiedlach zaległości w opłatach przedsta-
wia tabela:

Ogólna kwota zadłużeń w poszczególnych przedziałach cza-
sowych przedstawia się następująco:

W ogólnej kwocie zadłużeń, 425.104 zł stanowią zadłużenia 
w lokalach z odrębną własnością - proces wzrostu zadłużeń w 
tych lokalach nasila się począwszy od 2008 roku. Na koniec 
grudnia 2012 r. z ogólnej liczby 2.073 wyodrębnionych miesz-
kań, zadłużenie posiada 903 tj. 43,6%. 

W porównaniu do grudnia 2011 r. liczba zadłużonych właś-
cicieli lokali z odrębną własnością wzrosła o 237 osób, przy 
jednoczesnym spadku kwoty zadłużenia o 39.766 zł tj. o 8,6%. 
Wielkość tego zjawiska obrazuje poniższa tabela: 

W 2012 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydał 453 de-
cyzje o przyznaniu dodatków mieszkaniowych dla członków 
KSM na kwotę 425.437 zł. Na przestrzeni sześciu ostatnich lat 
liczba wydanych przez MOPR decyzji przyznających dodatki 
mieszkaniowe przedstawia się jak niżej:

Decyzją Prezydenta 
miasta Kielc wstrzy-
mane zostały dodatki 
mieszkaniowe dla pięciu  
osób, które nie dokonały 
wpłaty różnicy do peł-
nego wymiaru czynszu 
i 5 decyzji wznawia-
jących dla osób, które 
uregulowały zaległości 
w dopłatach.

W stosunku do dłużników zalegających z opłatami powyżej 
6 miesięcy sprawy kierowane są na drogę postępowania sądo-
wego.

Ciężka sytuacja materialna wielu dłużników uniemożliwia 
przeprowadzanie skutecznej egzekucji komorniczej. 

Z ogólnej liczby 176 dłużników będących przedmiotem egze-
kucji, komornik wyegzekwował w całości zaległości na łączną 
kwotę 137.889 zł od 44 dłużników, natomiast od 53 dłużników 
spłatę częściową na kwotę łączną 72.574 zł. Łącznie, ze spraw 
znajdujących się w egzekucji komorniczej, na konto Spółdzielni 
wpłynęła kwota 210.463 zł wyegzekwowana od 97 użytkow-
ników. Należności objęte nakazami zapłaty, zostały spłacone 
przez dłużników bez konieczności egzekucji na łączną kwotę 
300.591 zł

Wysoki stopień bezrobocia w większości bez prawa do zasiłku 
oraz niskie wynagrodzenia, emerytury i renty, uniemożliwiają 
niejednokrotnie skuteczną egzekucję długów. 

Stan wyegzekwowanych w 6 latach (2007-2012) wyroków 
sądowych przez komornika przedstawia się następująco:

W stosunku do użytkow-
ników generujących wyso-
kie zaległości i w dalszym 
ciągu uchylających się od 
terminowego regulowania 
opłat za mieszkanie, Za-
rząd zmuszony jest coraz 
częściej do bardziej dra-
stycznych działań jakim 
jest podjęcie decyzji o 
wystąpieniu do komornika 
z wnioskami o egzekucję długu z nieruchomości lokalowej sta-
nowiącej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. 

W omawianym okresie sprzedano i rozliczono w całości zale-
głości 1 lokalu mieszkalnego. Nie zostały natomiast zakończone 
rozliczenia w odniesieniu do dwóch lokali mieszkalnych sprze-
danych z zadłużeniem podstawowym (bez kosztów sądowych i 
odsetek) na łączną kwotę 9.433,59 zł.

Ponadto na koniec grudnia 2012 r. u komornika znajdowały 
się w toku egzekucji z nieruchomości sprawy 14 innych lokali 
mieszkalnych z zadłużeniem podstawowym (bez kosztów są-
dowych i odsetek) na łączną kwotę 199.435,18 zł.

Na koniec grudnia 2012 r. zadłużenia oddanych w najem 21 
lokali mieszkalnych wyniosły 135.491 zł. Tylko 2 mieszkania 
w najmie nie posiadały zaległości.

Poważnym problemem pozostają zadłużenia w mieszkaniach 
typu lokatorskiego.

Na koniec grudnia 2012 r. z ogólnej liczby 136 użytkowników 

OSOBY ZADŁUŻENIE 
OSIEDLE 31.12. 

2011 
31.12.
2012 (3-2) 31.12. 

2011 
31.12. 
2012 

 %         
6/5 

strukt.   
zadł. 

Kwota         
(6-5) 

Zagórska 
"Półn." 1157 1089 -68 1 025 339 1 031 755 100,6 29,8 6 416

Zagórska "Poł." 980 913 -67 1 196 245 1 163 521 97,3 33,6 -32 724

"Sady" 727 683 -44 560 432 526 168 93,9 15,2 -34 264

"Sandomierskie" 774 723 -51 712 146 722 575 101,5 20,9 10 429

Bieliny 19 11 -8 5 935 4 955 83,5 0,1 -980

Bodzentyn 4 10 6 2 300 10 664 463,7 0,3 8 364
Ogółem 3 661 3 429 -232 3 502 397 3 459 638 98,8 100,0 -42 759

Osoby Kwota zadłużenia w zł. 

Zadłużenie 

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012

Struktura 
% Zmiana          

(6-5) 

 % 
wzrostu/
spadku  

do 3 m-cy     3 263         3 171       1 007 059      1 038 417    30,0    31 358         3,1     

4-6 miesięcy        192            163          338 766         345 547    10,0      6 781         2,0     

7-12 miesięcy        147              82          504 194         260 053    7,5 - 244 141    -  48,4     

powyżej 12 miesięcy          59              13          340 534          95 930    2,8 - 244 604    -  71,8     

wyroki+egz.komorn  189*   202*    1 311 844      1 719 691    49,7   407 847       31,1     

Razem     3 661         3 429       3 502 397      3 459 638    100,0 -  42 759    -    1,2     

stan na dzień

Ilość lokali 
mieszk. 

ogółem z 
odrębną

własnością

zadłużone 
lokale z 
odrębną

własnością

Kwota 
zadłużenia 

ogółem 
lokali z odr. 
własnością

% udział lokali 
zadłużonych 

w ogólnej 
ilości lokali z 

odr. wł. 

średnia 
kwota 
długu 
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

31.12.2012 2 073 903 425 104 43,56 471

z tego: osiedle       

Zagórska Płn. 627 276 126 643 44,02 459

Zagórska Płd. 523 236 105 915 45,12 449

Sady 507 207 111 529 40,83 539

Sandomierskie 403 179 79 612 44,42 445

Bieliny 9 3 1 253 33,33 418

Bodzentyn 4 2 152 50,00 76

Rok 
Ilość decyzji Wpłaty  

na r-k KSM  

2007 884 671 067 

2008 551 403 133 

2009 435 283 151 

2010 352 323 435 

2011 441 386 704 

2012 453 425 437 

Rok Wyegzekwowane
kwoty 

2007 61 362 

2008 81 147 

2009 49 766 

2010 48 902 

2011 176 547 

2012 210 463 

Zadłużenia i działalność 
windykacyjna



STRONA �3

mieszkań lokatorskich, zaległości wystąpiły w 98 przypadkach 
(71,0%) na łączną kwotę 746.762 zł. Najtrudniejsza sytuacja 
występuje na Osiedlu „Sandomierskie”, gdzie zaległości sześciu 
mieszkań lokatorskich wynoszą 186.694 zł. 

W pozostałych osiedlach zaległości wyniosły:
- Zagórska Południe – 8 lokali na kwotę 184.496 zł
- Zagórska Północ – 6 lokali na kwotę 123.116 zł
- Osiedle „Sady” – 4 lokale na kwotę 78.926 zł
Brak lokali socjalnych w mieście uniemożliwia podjęcie sku-

tecznych czynności eksmisyjnych. W 2012 r. Urząd Miasta przy-
znał dłużnikowi KSM jeden lokal socjalny o pow. 24,5m2 .

Zarząd Spółdzielni w grudniu 2012 r. wystąpił do Urzędu 
Miasta Kielce z wnioskiem o wypłatę odszkodowania z tytułu 
niedostarczenia lokali socjalnych 7. osobom do nich upraw-
nionych na mocy wyroku sądowego. Kwota przysługującego 
odszkodowania za okres od 1.03.2010 r. do 31.12.2012 r. 
wynosi 41,5 tys.zł. Zawarcie ugody w tej sprawie nastąpiło w 
lutym 20�3 r.

Realizując działania windykacyjne wysłano łącznie 1.436 
upomnień i 1.389 wezwań do zapłaty. Natomiast w stosunku do 
dłużników zalegających powyżej 3 miesięcy wysłano 941 we-
zwań na rozmowy celem ustalenia możliwości i terminu spłaty 
zadłużeń. Przeprowadzono rozmowy z 1.579 dłużnikami, w tym 
z 649 osobami bezpośrednio w miejscu zamieszkania dłużników, 
tzn. z tymi, którzy z różnych powodów nie mogli przyjść lub 
zlekceważyli skierowane do nich wezwania na rozmowę.

Ze 184 wezwań do zapłaty wystosowanych na wzorach BIG 
InfoMonitor do dłużników zalegających z opłatami za lokale 
mieszkalne na kwotę 284.462 zł:

- 99 dłużników uregulowało zadłużenia w całości na łączną 
kwotę 147.180;

- 40 dłużników dokonało wpłaty częściowej na kwotę 
63.450;

- do 30 wystosowano wezwania przedsądowe;
- 15 użytkowników skierowano do Sądu o uzyskanie nakazu 

zapłaty.
Z umieszczonych w rejestrze dłużników BIG: 6 użytkowników 

lokali mieszkalnych posiadających zadłużenia w łącznej kwocie 
11.403 zł, czterech w całości uregulowało swoje zadłużenie na 
kwotę 7.060 zł, dwóch dokonało częściowej spłaty zadłużenia 
na łączną kwotę 1.500 zł. 

Użytkownicy znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej 
mają możliwość spłaty zadłużenia w ratach. W br. z wnioskiem 
takim wystąpiło do Zarządu 145 użytkowników, z czego 132 
uzyskało zgodę, a rozłożona na raty kwota zadłużenia wyniosła 
576.502 zł. 

Garaże 
Zadłużenia w opłatach za garaże wyniosły 2.784 zł (76 osób) 

i są mniejsze od roku ubiegłego o 126 zł tj. o 4,3%. O 40 osób 
tj. 34,5% mniejsza jest liczba dłużników. 

W ujęciu czasowym zaległości dotyczyły:
- do 1 m-ca - zadłużenia w kwocie 1.328 zł tj 47,7% ogółu 

zadłużeń - 60 osób
- 2 miesięczne – zadłużenia w kwocie 641 zł - 8 osób
- 3 miesięczne – zadłużenie w kwocie 750 zł - 7 osób
- 4 miesięczne – zadłużenia w kwocie 65 zł .– 1 osoba.
W roku 2012r. wystosowano 78 wezwań i upomnień. Kwota 

zadłużenia poniżej 200,00 zł na osobę przy 2-3 miesięcznych 
zaległościach w opłatach za garaże, uniemożliwia zgłoszenie ich 
do rejestru dłużników prowadzonego przez BIG SA. 

Lokale użytkowe
Zaległości z tytułu opłat za lokale użytkowe oraz z tytułu 

dzierżawy terenu na koniec grudnia 2012 wyniosły 311.251 zł 

i w porównaniu ze stanem na 31.12.2011 wzrosły o 57.224 zł 
tj. o 22,5%. 

W układzie poszczególnych osiedli zadłużenia na dzień 
31.12.2012 r. wyniosły odpowiednio:

Osiedle Zagórska „Północ” 68.548 zł tj. 22,0%
Osiedle Zagórska „Południe” 45.115 zł tj. 14,5%
Osiedle „ Sady” 90.844 zł tj. 29,3%
Osiedle „Sandomierskie” 106.744 zł tj. 34,2%
Zadłużenia powyżej 3 m-cy
Zadłużenia w tej grupie dotyczą 6 najemców i obejmują łączną 

kwotę 46.861 zł co stanowi 15,1% ogółu zadłużenia.
Zadłużenia od 2 – 3 miesięcy
Zadłużenia w tej grupie dłużników dotyczą 24 najemców 

lokali użytkowych na łączną kwotę 84.487 zł tj. 27,1% ogólnej 
kwoty zadłużenia.

Z w/w grupy 12 najemców uregulowało zadłużenie w całości 
dokonując łącznej wpłaty w wysokości 18.172 zł, pozostali 
najemcy uregulowali zadłużenie częściowo dokonując wpłaty 
w wysokości 22.080 zł. 

Najniższa kwota zadłużenia w tym przedziale to 49 zł, a naj-
większa 19.966 zł

Zadłużenia za okres do 2 miesięcy
Zadłużenia w tej grupie dłużników dotyczą 206 najemców i 

wynosi 180.827 zł, co stanowi 58,1% ogólnego zadłużenia. Wy-
słano 183 wezwań do zapłaty w tym: 9 wezwań przedsądowych 
i 20 wezwań na drukach BIG. 

W stosunku do 31 najemców lokali użytkowych i dzierżawy 
terenu Zarząd wystosował pisma wyznaczające miesięczny 
termin zapłaty zaległości pod rygorem rozwiązania umowy 
najmu. Z 7. najemców, z którymi rozwiązano umowy najmu, 
4. przekazało lokal do dyspozycji Spółdzielni, a 3. pozostałym 
wyznaczono nowy termin zapłaty zaległości.

 

80,53%

6,29%

6,63% 6,55%

Budynki i obiekty infrast. Grunty własne

Prawo wieczyst.użytk. Pozostałe środki trwałe

Struktura wartości majątku trwałego

Wartość majątku trwałego netto Spółdzielni na koniec 2012 r. 
wyniosła 68.582.022,93 zł netto, z czego :

1. budynki i obiekty infrastrukturalne wynoszą 55.230.026,56 
zł netto, co stanowi 80,53% wartości majątku trwałego,

2. grunty własne wynoszą 4.313.529,38 zł netto, co stanowi 
6,29% wartości majątku trwałego,

3. prawo wieczystego użytkowania gruntu wynosi 4.549.020,60 
zł netto, co stanowi 6,63% wartości majątku trwałego,

4. pozostałe środki trwałe wynoszą 4.489.446,39 zł netto, co 
stanowi 6,55% wartości majątku trwałego.

Wartość majątku trwałego netto na dzień 31.12.2012 r. w sto-
sunku do roku 2011 była niższa o 772.322,79 zł, czyli o 1,13%, 
co związane jest głównie z przeniesieniem prawa odrębnej 
własności lokali na kwotę 511.448,10 zł.

Majątek trwały

t
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KSM prowadzi działalność społeczną, oświatową i kulturalną 
na podstawie ustawy i Statutu, w klubach „Miniatura”, „Słonecz-
ko” i „Polonez”. Zarząd Spółdzielni po otrzymaniu opinii Rad 
Osiedli zatwierdza harmonogramy imprez oraz plany pracy i 
preliminarz kosztów na rok kalendarzowy. Dotyczy to również 
stawek odpłatności za zajęcia zarówno akcji „Zima” i „Lato”, 
wynajmowania pomieszczeń klubów i indywidualnych zajęć w 
poszczególnych kołach zainteresowań.

Podstawowe formy działalności osiedlowych klubów to 
działalność opiekuńczo-wychowawcza, kulturalno-oświatowa 
i sportowo-rekreacyjna. W ramach działalności opiekuńczo-
wychowawczej zorganizowano „Akcję Zima” i „Akcję Lato”. 
Uczestnicy uczestniczyli w zajęciach klubowych i plenerowych, 
seansach filmowych, spektaklach teatralnych, warsztatach mu-
zealnych, kuligach. Uczestniczyli w zajęciach muzycznych, ta-
necznych, sportowych, plastycznych, na kręgielni, na basenie.

Wszystkie trzy kluby prowadziły Klub Małego Dziecka (dzieci 
w wieku 3-5 lat), obejmujący programowe zajęcia z zakresu 
plastyki, ruchu, muzyki i dydaktyki.

W programie działania proponowały także zajęcia z tańca 
współczesnego i towarzyskiego dla dzieci w wieku 5-7 lat 
oraz dla młodzieży szkolnej – naukę gry na pianinie, gitarze, 
keyboardzie.

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży związana jest z wysta-
wami plastycznymi, zabawami karnawałowymi (Andrzejkowe 
i Mikołajkowe), festynami (np. z okazji Dnia Dziecka, święta 
osiedli), konkursami klubowymi, a w ramach imprez sportowo 
-rekreacyjnych: organizowaniem turniejów sportowych (np. 
piłki nożnej, tenisa stołowego), festynów osiedlowych (z róż-
nego rodzaju rozgrywkami, rajdami pieszymi i wycieczkami 
autokarowymi).

W swojej bogatej ofercie, wszystkie kluby poświęcały sporo 
miejsca na zajęcia dla seniorów organizując wykłady i spotkania, 
promocje książek i prelekcje, wystawy fotograficzne, malarskie, 
biesiady literacko- artystyczne, sympozja popularno-naukowe, 
klubowe koncerty świąteczne i okazjonalne.

Kluby organizowały zajęcia z zakresu bezpieczeństwa i zdro-
wego trybu życia zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Dużą frekwencją cieszyły się szkolenia z zakresu pierwszej 
pomocy, bhp, spotkania z policjantami („Chrońmy swoje 
mienie”, „Zasady bezpiecznego spędzania wolnego czasu”, 
„Bezpieczne dziecko”).

Dorobek klubów prezentowany jest na stronie internetowej 
KSM, tablicach ogłoszeń, na plakatach, ulotkach, w lokalnych 
mediach i spółdzielczym kwartalniku „My z KSM”.

W ramach zarobkowania kluby prowadziły najem sal na szko-
lenia, prezentacje, kiermasze, przyjęcia weselne i uroczystości 
rodzinne.

ZARZĄD

Działalność społeczno-kulturalna

W wyniku zakończenia inwestycji wzrosła wartość obiektów 
inżynierii lądowej o 1.997.458,07, czyli o 16,40 % w stosunku 
do roku 2011.

W roku 2012 wzrosła także wartość umorzenia tj. o kwotę 
57.950,69 zł, czyli o 1,82% w stosunku do roku poprzednie-
go. 

Majątek trwały Spółdzielni pokryty jest funduszami własnymi 
w 109,7%, w szczególności funduszem zasobowym, który stano-
wi 45.048.690,43 zł, tj. 58,7% kapitału własnego i w porównaniu 
do roku 2011 zwiększył się o 382.521,15 zł. 

Opinia
Niezależnego Biegłego Rewidenta

dla
WALNEGO ZGROMADZENIA KSM 

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za 2012 
rok Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie
 aktywów i pasywów zamyka się sumą    89.414.947,92 zł
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku
wykazujący zysk netto w kwocie         508.880,71 zł
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do
 31 grudnia 2012 roku, wykazujące spadek kapitału własnego
 o kwotę         1.820.685,23 zł
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od l stycznia do 31
 grudnia 2012 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych 
o kwotę         1.316.700,69 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 
2012 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 
31 grudnia 2012 r.

- zysku netto na działalności innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi 
w kwocie 508.880,71 zł,

- nadwyżki przychodów nad kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi 
w kwocie 1.021.321,25 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 2013 r. 

Podmiot uprawniony 
do badania sprawozdań 

finansowych 
wpisany na listę pod nr 3443
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Ile za śmieci „po nowemu”

Plac zabaw na Sadach

Forma obciążania mieszkańców opłatą za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi pozostaje bez zmian i będzie wnoszona 
w ramach comiesięcznej opłaty z tytułu użytkowania mieszkania 
w pozycji „wywóz śmieci”. 

Zarząd Spółdzielni składając deklarację o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami oświadczył, że w zasobach Kie-
leckiej Spółdzielni Mieszkaniowej mieszkańcy będą prowadzić 
selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, co skutkuje nalicze-
niem obniżonej opłaty w wysokości 9,50 zł/os/m-c. 

Pamiętajmy jednak, że ustawa przewiduje odpowiedzialność 
zbiorową. Wystarczy jeden niesubordynowany sąsiad, by wy-
siłki pozostałych poszły na marne. Pracownik firmy wywożącej 
śmieci naklei na pojemniku żółtą kartkę, sporządzi dokumen-
tację fotograficzną i powiadomi o fakcie braku selektywnej 
zbiórki Gminę, która „ukarze” Spółdzielnię, odbierając zniżkę 
za segregację. 

Zatem, obdarzając mieszkańców mandatem zaufania Zarząd 
Spółdzielni prosi o przestrzeganie zasad prowadzenia zbiorki 
selektywnej i wrzucania odpadów do odpowiednio oznako-
wanych pojemników, które zostaną ustawione przy altankach 
śmietnikowych. I tak:

POJEMNIK ŻÓŁTY 
wrzucamy: – papier (np. gazety, książki, tekturę, foldery re-

klamowe, worki papierowe), metale, plastiki (np. puste butelki 
po napojach, kubki po jogurtach, margarynach, folie i torebki), 
opakowania stalowe i aluminiowe (np. puszki, pudełka), opa-
kowania wielomateriałowe,

nie wrzucamy: – tapet, kalki, opakowań po smarach, puszek 
i pojemników po farbach, lakierach, opakowań po środkach 
chwastobójczych, zabawek, sprzętu AGD, styropianu, 

POJEMNIK ZIELONY
wrzucamy: – szkło bezbarwne i kolorowe (np. butelki szklane, 

słoiki, szklane opakowania po kosmetykach),
nie wrzucamy: – szkła płaskiego (np. szyby okienne, lustra), 

szklanek, kieliszków, naczyń żaroodpornych, ceramiki (fajans, 
porcelana, miski. talerze, doniczki), świetlówek, żarówek, szkla-
nych opakowań farmaceutycznych, chemicznych.

POJEMNIK BRĄZOWY
wrzucamy: – skoszoną trawę, liście, kawałki gałęzi, 
nie wrzucamy: – odpadów z jedzenia, skórek z owoców i 

warzyw, odpadów opakowaniowych.
Na terenie Miasta Kielce tworzone będą ponadto Gminne 

Punkty Zbierania Odpadów Komunalnych, do którego każ-
dy mieszkaniec będzie mógł oddać odpady nie nadające się do 
dalszego przetworzenia i zagospodarowania np. zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, świetlówki, meble, odpady wielko-
gabarytowe, budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony. 

Przekazywanie tych odpadów może odbywać się również do 
objazdowego punktu selektywnego zbierania, który będzie or-
ganizowany nie rzadziej niż raz na kwartał zgodnie z wyznaczo-
nym harmonogramem, dostępnym na stronie Urzędu Miasta

www.um.kielce.pl 
Ponadto będą prowadzone okolicznościowe akcje zbierania 

tego typu odpadów, o czym mieszkańcy zostaną wcześniej 
powiadomieni. 

BARBARA PAWEŁEK

Zatory płatnicze oraz zaległe i utracone zobowiązania 
finansowe stanowią ważne zagadnienie w życiu gospodar-
czym kraju.

Według raportu Biura Informacji Gospodarczej Info Monitor 
(BIG) prowadzącej Rejestr Dłużników, łączna kwota zaległych 
płatności, czyli takich, które nie są spłacane przez więcej niż 60 
dni, na koniec 2012 r. wyniosła 38,29 miliarda złotych i w ciągu 
minionego roku wzrosła o ponad 3,9 mld zł(o 11%).

O 170 tysięcy zwiększyła się również liczba dłużników. Na 
koniec 2012 r. aż 2,26 miliona (5,8%) Polaków nie radziło sobie 
z terminowym regulowaniem zobowiązań, przyczyniając się do 
największych utrudnień w prowadzeniu działalności gospodar-
czej wielu firm.

Wzrosło o 345 zł średnie zadłużenie jednego dłużnika i obec-
nie wynosi 16.906 zł., a w woj. świętokrzyskim – 11.258 zł. 
Największe kwoty zaległości mają mieszkańcy województwa 
śląskiego i mazowieckiego (zdecydowanie przekraczają 7 i 5 
mld zł.)

W woj. świętokrzyskim mieszka najmniej dłużników, a ich 
zaległości w 2012 r. wyniosły niewiele ponad 568 mln zł.

Największym dłużnikiem jest mieszkaniec woj. mazowieckie-
go. Jego zadłużenie wynosi ponad 101 mln zł. i w ciągu ostatnich 
kilku miesięcy zwiększyło się o ponad 3,5 mln zł.

Druga osoba na liście pochodzi z Dolnego Śląska, a kwota jej 
zadłużenia wynosi 44 miliony zł. Trzeci dłużnik to mieszkaniec 
woj. lubuskiego z długiem ponad 42 mln zł.

We wszystkich przypadkach źródłem zadłużenia są niespłacone 
kredyty mieszkaniowe, kredyty na zakup towarów, usług, ener-
gia, gaz, woda, telekomunikacja, TV kablowa, Internet, zakup 
papierów wartościowych oraz niespłacone pożyczki, opłaty za 
mieszkania, alimenty.

Według przeprowadzonych badań, wymiana informacji o nie-
solidnych dłużnikach poprzez BIG sprawia, że 58% dłużników 
po otrzymaniu wezwania do zapłaty z ostrzeżeniem możliwości 
dopisania ich długu do bazy danych Krajowego Rejestru Dłużni-
ków spłaca swoje zobowiązania. Blisko 27% dłużników, spłaca 
zaś zobowiązania po umieszczeniu ich danych w bazie KRD i 
wysłaniu powiadomienia o konsekwencjach tego wpisu. 

(MAS)

Zaległe zobowiązania 
płatnicze Polaków

dokończenie ze str. 1
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Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciw-
działaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z dnia 13 lipca 2010 r.) w art. 3 ust. 2 pkt 3 stwierdza, 
że osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej 
pomocy.

Pomoc ta występuje w szczególności w formie: • ochrony 
przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobom 
stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z 
innymi członkami rodziny mieszkania oraz zakaz kontaktowa-
nia się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej; • zapewnienia 
osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronie-
nia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy 
w rodzinie; • badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn 
i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z przemocą w rodzinie 
oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie; 
• zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która 
nie ma tytułu prawnego do zajmowanego wspólnie ze sprawcą 
przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu mieszkania.

Z powyższego wynika, że rozwiązania prawne dotyczące 
mieszkania mają fundamentalne znaczenie dla zwalczania i 
zapobiegania przemocy w rodzinie.

Nowela do ustawy o zapobieganiu przemocy w istotny sposób 
rozwija i wzbogaca instrumenty prawa karnego, które mają słu-
żyć realizacji przytoczonego ratio legis omawianych rozwiązań 
prawnych. Powyższa ustawa w istotny sposób zmienia zawarte 
w kodeksie karnym i kodeksie postępowania cywilnego przepisy, 
dotyczące w szczególności orzekania o obowiązku opuszczenia 
mieszkania przez sprawców przemocy.

Znowelizowana ustawa o zapobieganiu przemocy w rodzinie 
zasadniczo poszerza także cywilnoprawne instrumenty orzeka-
nia o eksmisji (art. 11 a).

Instrumenty prawa karnego
W świetle znowelizowanego, cytowaną na wstępie ustawą, 

kodeksu postępowania karnego (art. 244 i 275a), Policja ma 
prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnio-
ne przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo z użyciem 
przemocy na szkodę osoby wspólnie z nią zamieszkującej, i 
zachodzi obawa, że ponownie popełni przestępstwo z użyciem 
przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego 
przestępstwa grozi.

Tytułem środka zapobiegawczego można nakazać oskarżone-
mu o przestępstwo popełnione z użyciem przemocy na szkodę 
osoby wspólnie z nim zamieszkującej opuszczenie lokalu 
mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, jeżeli 
zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony ponownie popełni 
przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby. 

W postępowaniu przygotowawczym środek ten stosuje się 
na wniosek  policji albo z urzędu. Jeżeli wobec oskarżonego, 
zatrzymanego na ww. podstawie, zachodzą podstawy do za-
stosowania wspomnianego środka zapobiegawczego, Policja 
niezwłocznie, nie później niż przed upływem 24 godzin od 
chwili zatrzymania, występuje z wnioskiem do prokuratora o 
zastosowanie tego środka zapobiegawczego; wniosek powinien 

być rozpoznany przed upływem 48 godzin od chwili zatrzymania 
oskarżonego.

Ten środek zapobiegawczy stosuje się na okres nie dłuższy 
niż 3 miesiące. Jeżeli nie ustały przestanki jego stosowania, sąd 
pierwszej instancji właściwy do rozpoznania sprawy na wniosek 
prokuratora może przedłużyć jego stosowanie na dalszy okres, 
nie dłuższy jednak niż 3 miesiące. 

Wydając postanowienie o nakazie opuszczenia przez oskar-
żonego lokalu mieszkalnego można, na wniosek oskarżonego, 
wskazać mu miejsce pobytu w placówkach zapewniających 
miejsca noclegowe. Placówkami wskazanymi do umieszczenia 
oskarżonego nie mogą być placówki pobytu ofiar przemocy w 
rodzinie.

Znowelizowany został także art. 39 k.k., który co do oskar-
żonego przewiduje: • obowiązek powstrzymania się od prze-
bywania w określonych środowiskach lub miejscach; • zakaz 
kontaktowania się z określonymi osobami; • zakaz zbliżania się 
do określonych osób; •zakaz opuszczania określonego miejsca 
pobytu bez zgody sądu; • nakaz opuszczenia lokalu zajmowa-
nego wspólnie z pokrzywdzonym.

Zmieniony art. 41a k.k. przewiduje kompetencje sadu do 
orzeczenia ww. obowiązku, zakazów i nakazu. Wchodzą one 
w grę w razie skazania za przestępstwo przeciwko wolności 
seksualnej lub obyczajności oraz w razie skazania za umyślne 
przestępstwo z użyciem przemocy, w tym przemocy przeciwko 
osobie najbliższej.

Sad orzeka powyższe obowiązki i nakazy także w razie 
skazania na karę pozbawienia wolności bez warunkowego za-
wieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności 
seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego. 

Obowiązek lub zakaz może być połączony z obowiązkiem 
zgłaszania się na Policji lub innego wyznaczonego organu w 
określonych odstępach czasu.

Istotne jest także upoważnienie sądu do orzekania o tych obo-
wiązkach w razie ponownego skazania sprawcy przemocy.

Orzekając zakaz zbliżania się do określonych osób, sąd wska-
zuje odległość od osób chronionych, którą skazany obowiązany 
jest zachować.

Znowelizowany art. 43 § 1 k.k. stanowi, ze zakazy i nakazy 
wymienione w art. 39 pkt 2, 2d, 2e i 3 orzeka się w latach, od 
roku do lat 10; zakazy oraz obowiązek wymienione w art. 39 pkt 
2a i 2b orzeka się w latach, od roku do lat 1 5; zakaz wymieniony 
w art. 39 pkt 2c orzeka się w latach, od lat 2 do 6.

Nakaz opuszczenia lokalu na podstawie art. 39 pkt 2e (z po-
wodu przemocy w rodzinie) może być orzeczony na okres od 
1 roku do lat 10.

Co do sankcji za nieprzestrzeganie przez sprawcę orzeczonych 
przez sąd obowiązków, to w świetle art. 244 k.k.:

kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd obowiązku po-
wstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach 
lub miejscach, nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego wspól-
nie z pokrzywdzonym, zakazu kontaktowania się z określonymi 
osobami, zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego lub zakazu 
opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu, pod-
lega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

dr Krystyna Krzekotowska

Autorka jest wykładowcą Uczelni Łazarskiego
w Warszawie,

kierownikiem Studiów Podyplomowych
Zarządzania i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami

Tekst pochodzi z miesięcznika „Domy Spółdzielcze”  

Eksmisja z powodu przemocy 
w rodzinie

Sankcje za nieprzestrzeganie przez sprawcę
orzeczonych przez sąd obowiązków
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Głównym celem projektu „budzimy siebie! Budzimy miasto!“ 
jest wzbogacenie wakacyjnej oferty kulturalnej Kielc o war-
tościową inicjatywę edukacyjno – kulturalną,  skierowaną do 
uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów. Przez szesnaście 
dni lipca 25-osobowa grupa kieleckiej młodzieży pod okiem 
artystów związanych z Teatrem Lalki i Aktora „Kubuś” w ra-
mach wakacyjnych warsztatów teatralnych będzie współtworzyć 
autorski spektakl uliczny inspirowany jedną z najsłynniejszych 
świętokrzyskich legend „O Pielgrzymie Świętokrzyskim”. 
Warsztaty będą się odbywały zarówno w siedzibie Teatru, na 
teatralnym dziedzińcu, jak i w centrum miasta. Efekty pracy 
zostaną zaprezentowane kieleckiej publiczności podczas dwóch 
otwartych pokazów miejskich 17 i 18 lipca (w razie niepogody 
premiera odbędzie się w siedzibie TLiA „Kubuś” w Kielcach 
przy ulicy Dużej 9).

Uczestnikami warsztatów będą dzieci oraz młodzież z obszaru 
największej spółdzielni mieszkaniowej w Kielcach – Kieleckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. Na terenie KSM-u znajduje się 5 
szkół podstawowych i 4 gimnazja i to właśnie spośród tych pla-
cówek zostanie wytypowanych łącznie 25 uczestników warszta-
tów. Będą to uczniowie szkół podstawowych (pion IV-VI) oraz 
gimnazjów (pion I-III). Niewielka grupa warsztatowa pozwoli 

Ruszyła szósta edycja ogólnopolskiego 
programu „Lato w Teatrze”, realizowana 
przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa 
Raszewskiego w Warszawie. Wspólna 
inicjatywa kieleckiego Teatru Lalki i 
Aktora „Kubuś” oraz KSM „Budzimy 
siebie! Budzimy miasto!” została za-
kwalifikowana do drugiego etapu kon-
kursowego.

Program „Lato w Teatrze” zakłada dofinansowanie działań 
teatralnych dla dzieci i młodzieży o charakterze półkolonii lub 
warsztatów, realizowanych w teatrach w całej Polsce w okresie 
wakacyjnym. Jednostką realizującą program jest Instytut Teatral-
ny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, wspierany przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kielecki projekt 
znalazł się wśród 58 instytucji i organizacji z całej Polski, które 
zakwalifikowały się do drugiego etapu konkursu i powalczą o 
dotację. Wyniki już w maju. 

Ewa Lubacz i Michał Olszewski, aktorzy kieleckiego KUBUSIA tym razem 
wcielą się  w rolę „nauczycieli” po świecie teatru. Zdjęcia pochodzą ze spektaklu 
„Super Piotruś Pan” ( Fot. Bartek Warzecha).

KSM z „Kubusiem”

Przedstawienie jubileuszowe w klubie Miniatura

nie tylko na indywidualne podejście do każdego z uczestników 
zajęć ale przede wszystkim na efektywne wykorzystanie wspól-
nie spędzonego czasu. Uczestnicy zajęć będą zapoznawać się 
kolejno ze wszystkimi etapami powstawania spektaklu w ramach 
jednej grupy roboczej, poznając teatr „od podszewki”.

Tematyka spektaklu będzie nawiązywać do tradycji średnio-
wiecznego teatru wędrownego. W spektaklu zostanie wykorzy-
stany popularny dla regionu świętokrzyskiego motyw legendy 
o Emeryku – świętokrzyskim pielgrzymie, odwołując się do 
dziedzictwa kulturowego naszego regionu i jego historii. Rolę 
„nauczycieli” po świecie teatru przejmą znani i lubiani kieleccy 
artyści i animatorzy kultury: Ewa Lubacz, Michał Olszewski, 
Michał Lach oraz Piotr Ruchomski, którzy staną się organi-
zatorami i koordynatorami pracy dzieci, aktywizując ich do 
twórczego działania, wyrażania własnych emocji, własnego 
zdania, a w konsekwencji do realizowania własnych pomysłów. 
Uczestnicy warsztatów pod okiem specjalistów będą mogli roz-
wijać swoje zainteresowania i umiejętności, a może i odnaleźć 
dotąd nieodkryte pasje.

Innowacyjnym elementem projektu będzie wykorzystanie 
podczas pracy z młodzieżą pedagogiki cyrku (pedagogiki fascy-
nacji), która jest nie tylko doskonałą zabawą ale równocześnie 
wzmacnia poczucie własnej wartości, rozwija ekspresję włas-
nego ciała, uczy pozytywnej komunikacji z innymi, doskonali 
umiejętności koncentracji (a co za tym idzie poprawia wyniki 
w nauce) i koordynacji wzrokowo - ruchowej. Warsztaty ukie-
runkowane będą na pobudzanie i rozwijanie wyobraźni, krea-
tywności i ekspresji ruchowej dzieci za pomocą elementarnych 
podstaw ruchu scenicznego, ćwiczeń dykcyjnych, improwizacji, 
żonglerki, technik dramowych i pantomimy.

Warsztaty będą bezpłatne co oznacza, że dostęp do nich będą 
miały również dzieci ze środowisk niezamożnych. Dla wielu z 
nich może to być jedyna taka oferta twórczego i atrakcyjnego 
spędzenia wakacji w gronie rówieśników. 

W charakterze partnerów projektu swoją pomoc już zadeklaro-
wali: Urząd Miasta Kielce, Straż Miejska oraz Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie. Trwają rozmowy z Kuratorium Oświaty w 
Kielcach oraz Komendą Miejską Policji w Kielcach. Koordy-
natorzy projektu liczą także na wsparcie sponsorów. 

Mamy nadzieję, że nasz projekt dojdzie do skutku i pozwoli 
nam „obudzić” twórczo Kielce. Jak na razie pozostaje nam 
jedynie trzymać kciuki za jego powodzenie.

JOANNA KOWALSKA 
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Krajobraz okolic Krzemieńca

Okolice Krzemieńca słyną z malowniczego krajobrazu – uro-
czych dolinek, zakątków i wzgórz. Tu powstała najstarsza osada 
Wołynia w dolinie Gór Krzemienieckich. Rosyjscy geografowie 
błędnie uznają te góry za odnogę Karpat i Tatr. Góry Krzemienie-
ckie są częścią płyty podolskiej – ukształtowały je wody i wiatry. 
Zapadliska, które powstały na północy i pęknięcia skorupy na 
południu spowodowały duży spadek wód, co zadecydowało o 
tak pięknym krajobrazie.

Tereny te zostały zaludnione przez ruskich Słowian ucieka-
jących zza Uralu przed Hunami między VI a VIII wiekiem. 
Przyjęli oni w X wieku chrzest z Konstantynopola. W następ-
nych wiekach na te tereny najeżdżali Tatarzy, Polacy, Rosjanie. 
Dlatego dzisiaj spotkać tam można swoisty konglomerat kultury 
i religii.

Zarys historii Krzemieńca i okolic
Historia Krzemieńca wiąże się z dziejami zamku zbudowanego 

na wysokiej górze w miejscu niedostępnym, dokąd uciekali 
mieszkańcy z uwagi na możliwość obrony. Nie znamy budowni-
czych tego zamku. Znaleziska epoki neolitu w okolicy każą przy-
puszczać, że Góra Krzemieniec zwana Górą Bony dała początek 
warowni i miastu jeszcze w czasach przedhistorycznych.

Pierwszą wzmiankę o Krzemieńcu mamy z 1064 r., kiedy 
to książę Mokosień oddał dobrowolnie zamek królowi Polski 
Bolesławowi Śmiałemu. W następnych latach w czasach walk 
książąt ruskich z Polakami zamek został spalony, wkrótce 
odbudowano go stanowiąc przeszkodę dla zapędów różnych 
najeźdźców takich jak król węgierski Andrzej II i chan Tatarów 
Batu-Chan. Tatarzy zburzyli mury warowni w 1261 r.

Pod koniec XIII wieku zamek został odbudowany. W dobie 
Kazimierza Wielkiego miasto przeszło w ręce Litwinów księcia 
Giedymina, jego syna Jerzego a następnie Lubarta, aż w końcu 
w ręce Polski. Za panowania Władysława Jagiełły zamek na-
leżał do Litwy a jego współwłaścicielem był Dymitr Korybut 
Olgierdowicz, który podlegał zwierzchnictwu księcia Litwy 
Witolda. 

W tym zamku Książe Witold przez 8 lat więził Świdrygiełłę 
– brata Władysława Jagiełły. Kiedy Książe Świdrygiełło został 
księciem Litwy najeżdżał na koronne dzierżawy. W odwecie 
panowie polscy najeżdżali na okolice Krzemieńca, łupili miasto 
i przyległości nie zdobyli jednak zamku.

W 1431 r. Świdrygiełło nadał miastu prawo magdeburskie, w 
1434 r. książę nieświeski Fedko protoplasta rodu Wiśniowie-
ckich poddał zamek i okolice królowi polskiemu. W drugiej 
połowie XV wieku te terenu kilkukrotnie najeżdżane były przez 
Tatarów. Największy najazd tatarski miał miejsce za panowania 
króla Jana Olbrachta w 1500 roku.

Za panowania króla Zygmunta Starego Krzemieniec przekaza-
ny został biskupowi wileńskiemu Januszowi, który odbudował 
zamek i miasto. W zamku zbudował wysoką wieżę nad bramą, 
udrożnił fosy, przystąpił do kopania studni, która przetrwała 
do chwili obecnej. 

W 1536 r. starostwo krzemienieckie otrzymała królowa Bona, 
która przystąpiła do wzmocnienia warowni. To zadanie sumienie 
wypełniali w imieniu królowej starostowie Stanisław Falczewski 
i Feliks Herczyk. Warowni w tym czasie broniło 29 dział. Miasto 
otrzymało nowe przywileje, a dochody z handlu zostawały w 

mieście, ustanowiono jarmarki i skład solny. Królowa ufundo-
wała szpital i kościół farny, który oddała franciszkanom, a na 
dwóch łanach ziemi powstała wieś Bonówka.

Prawdopodobnie królowa Bona nigdy nie była w Krzemień-
cu, a przywileje dla tego miasta nadawane były w Krakowie 
lub Wilnie. Dalsze przywileje miasto otrzymało za panowania 
Zygmunta Augusta – pozwolono na wolne przeganianie wołów 
do Korony, zwolniono mieszczan - kupców od opłat ceł i myta i 
zbudowano most na rzece Ikwie. Kolejni królowie potwierdzili 
te przywileje, a za panowania Zygmunta III Wazy powołano do 
życia radę miejską.

Miasto nie miało żadnych murów obronnych, dlatego w czasie 
najazdów miejscowa ludność kryła się w zamku lub pobliskich 
lasach. Krzemieniec do 1648 r. stał na straży wschodnich kresów 
Rzeczypospolitej jako niezdobyta twierdza. Niestety, w czasie 
powstania kozackiego Bohdana Chmielnickiego w 1648 r. 
miasto opanował ataman kozacki Krzywonos, łupiąc i niszcząc 
zamek i od tego momentu rozpoczyna się upadek miasta.

Król Stanisław August Poniatowski w 1781 r. odwiedził 
Krzemieniec jadąc do Wiśniowca, pieszo wybrał się do zamku 
na Wzgórzu Bony. 

Około 1720 roku przystąpiono do budowy kościoła Jezuitów 
w stylu barokowym okalając go potężnym murem. Obok koś-
cioła zbudowano kolegium jezuickie, a po kasacji zakonu dzięki 
Hugonowi Kołłątajowi i Tadeuszowi Czackiemu w murach tego 
kolegium powstała szkoła wydziałowa, która dała początek słyn-
nemu liceum krzemienieckiemu. Po II rozbiorze Wołyń i Podole 
weszły w skład Imperium Rosyjskiego, dalsza historia tych ziem 
związana była z Rosją, ZSRR, dzisiaj z niepodległą Ukrainą.

MARIAN WINIARSKI
Bibliografia:
1. „Krzemieniec - praca zbiorowa”, W-wa 1926 r. PTK
2. Grzegorz Romkowski, „Wołyń - przewodnik krajoznawczo-

historyczny po Ukrainie Zachodniej”, Pruszków 2005 r.
3. „Krzemieniec, wołyńskie Ateny, miasto Słowackiego” 

Księga Kresów Wschodnich Nr 10

Krzemieniec – Ateny Wołynia (I)

Widok na Krzemieniec z Góry Królowej Bony
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Gdy planujesz na rok, posiej ziarno.
Gdy planujesz na lata, posadź drzewo.
Gdy planujesz na stulecia, ucz ludzi.
Ta wypowiedź doskonale oddaje sens i wagę pracy edukacyjnej 

i wychowawczej.
W bieżącym roku Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej 

obchodzi jubileusz 90-lecia założenia i 15-lecia reaktywowania 
działalności. Również jubileusz 90-lecia obchodzi Towarzystwo 
Szkoły Katolickiej.

Pierwszy zamysł powołania do życia w Kielcach szkoły kato-
lickiej pojawił się w środowisku duchownych 28 kwietnia 1920 
roku. Rok później na zebraniu księży dziekanów i kapłanów, 
delegatów Diecezjalnego Koła „Praca” padł wniosek ks. Kazi-
mierza Dworaka powołania do życia szkoły średniej „opartej na 
zasadach wychowawczych chrześcijańskich i narodowych”.

Wynikiem tego zebrania było także powołanie Komitetu Orga-
nizacyjnego, który zajął się zbieraniem funduszy i wyszukaniem 
miejsca lokalizacji „szkoły biskupiej” oraz skompletowaniem 
grona nauczycielskiego.

Nad całością pracy naukowo-wychowawczej miało czuwać 
Towarzystwo Opieki nad Gimnazjum Katolickim przekształcone 
w 1924 r. w Towarzystwo Szkoły Katolickiej. Pod koniec 1922 
roku zakupiono ponad 36 morgów ziemi leżącej przy dzisiejszej 
ulicy Źródłowej, a w 1924 roku rozpoczęto budowę nowego 
budynku według projektu inż. Wacława Nowakowskiego. 

16 czerwca 1923 roku Kuratorium udzieliło koncesji na otwar-
cie Prywatnego Gimnazjum Męskiego w Kielcach, a rok później 
uznało nazwę szkoły w brzmieniu Prywatne Gimnazjum Męskie 
im. św. Stanisława Kostki w Kielcach.

We wrześniu 1927 roku został oddany nowoczesny budynek 
wraz z salą gimnastyczną i internatem. Od początku istnienia 
szkoła cieszyła się dużą popularnością, dlatego w 1933 r. na 
prośbę rodziców utworzono klasy szkoły powszechnej.

W 1997 roku Towarzystwo Szkoły Katolickiej reaktywowało 
działalność szkół katolickich zakładając Katolicką Szkołę Pod-
stawową oraz Katolickie Liceum. 

Jubileusz „KOSTKI”

Ks. bp Kazimierz Ryczan z tej okazji pisał: „Rodowici kiel-
czanie wskrzesili szkołę, która sięgać będzie do bogatych złoży 
tradycji narodowych i regionalnych. Zanurzona w teraźniej-
szości i wrażliwa na obecne i przyszłe potrzeby Polski, sięgać 
będzie do Chrystusa, do ewangelicznych wartości i do tradycji 
tysiącletniego narodu.

Aby nie pominąć Boga, w pędzie życia nie pominąć człowie-
ka, na ruchliwym rynku nie zgubić rodziny, przy spotkaniu z 
nowoczesnością nie zapomnieć ojczyzny, rozbudzać miłość do 
naszej świętokrzyskiej Ojcowizny, nowa szkoła sięgać będzie do 
skarbca i mądrości Kościoła.”

Dziś szkoła stoi przed kolejnym wyzwaniem. To budowa hali 
sportowej. W ciągu ostatnich 9 lat wzrosła liczba uczniów z 
300 do 600, a liczba oddziałów z 21 do 27. Obecne sale nie 
wystarczają na realizację zajęć wychowania fizycznego w trzech 
szkołach. Plany przewidują ukończenie hali w ciągu trzech lat. 
Towarzystwo Szkoły Katolickiej odpisem z 1% podatku pragnie 
wesprzeć tę inicjatywę.

„Gdy planujesz na stulecia, ucz ludzi” – zapraszamy wszyst-
kich, którzy chcieliby pisać historię przez kolejne 90 lat do 
włączenia się w to dzieło odpisem 1% od podatku.

Darczyńcy zapewnią sobie wdzięczność następnych poko-
leń.

Ks. mgr JACEK KOPEć
Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich

Diecezji Kieleckiej

Nowa hala sportowa - wizualizacja 



STRONA 20

Remonty budynków w osiedlu Zagórska – Północ...  

Na zdjęciach: nowe ciągi piesze przy ul. Konarskiego

W 2012 r. roku na realizację remontów w Osiedlu Zagórska 
– Północ zaplanowano kwotę ogółem 1 484 237 zł z czego wy-
konano roboty remontowe za 1 407 435 zł. co stanowiło 94,83 
% kwoty przyjętego planu.

Znaczącą pozycję planu remontów w 2012r stanowiła wymiana 
stolarki okiennej. Zwrócono członkom KSM nakłady poniesio-
ne na wymianę okien we własnym zakresie w ilości 460 szt. 
na kwotę 313.325 zł. W mieszkaniach osób w wieku powyżej 
80 roku życia sfinansowano wymianę 14 szt. okien na kwotę 
13.485 zł. Ogółem na wymianę stolarki okiennej przeznaczono 
kwotę 326 810 zł. Do końca 2012 r. sfinansowano wymianę 
89,4% wszystkich okien w mieszkaniach osiedla ,,Zagórska 
– Północ”. 

W celu zabezpieczenia budynków przed nadmiernymi stratami 
ciepła wykonano:

X docieplenie stropodachów wentylowanych materiałem izo-
lacyjnym ekofiber natomiast stropodachów niewentylowanych 
rolbanem (papa termozgrzewalna na styropianie).

Ekofibrem ocieplono budynki Mazurska 1 – 505 m2, Konar-
skiego 5, 7 – 960 m2. 

Rolbanem ocieplono budynki – Zagórska 51 – 440 m2, Ko-
narskiego 16 – 440 m2, Spółdzielcza 9 – strona wschodnia 
– 480 m2. 

X okna i naświetla na klatkach schodowych na łączną kwotę 
141.048 zł.

W tym zakresie wymieniono 52 szt. okien na klatkach scho-
dowych w budynkach St. Kostki 3a, 5, 5a, 7, 7a, Pomorska 
71/73, Zagórska 57, Szczecińska 17. Ponadto wymieniono 26 
szt. naświetli klatek schodowych w budynkach Mazurska 66, 
70, Spółdzielcza 3, 5, 7, 9. 

W zakresie robót instalacyjnych wykonano remonty pionów 
instalacji elektrycznej w 5 budynkach w tym Mazurska 68 – 2 
klatki, Spółdzielcza 5 – 4 klatki i dodatkowo Spółdzielcza 7 – 2 
klatki. W budynkach tych zastosowano sterowanie oświetleniem 
klatki schodowej przy pomocy czujników ruchu. Realizując 
decyzję Komendanta Straży Pożarnej wykonano przebudowę 
suchych pionów wody ppoż na nawodnione w budynku Szcze-
cińska 17. 

Odnowiono 9 klatek schodowych w 6 budynkach tj. Mazurska 
70 – 4 klatki, St. Kostki 3a, 5, 5a, 7, 7a, 9a - 5 klatek i wymie-
niono drzwi wejściowe do budynków na stalowe ocieplone w 
budynkach Zagórska 45 i Pomorska 88 – ogółem 9 szt. Ponadto 
wykonano remont ocieplenia ściany szczytowej zachodniej 
budynku Pomorska 71/73. 

W ramach robót brukarskich wykonano wymianę nawierzch-
ni chodników i ciągów pieszo-jezdnych w rejonie budynków 
Źródłowa 19, St. Kostki 3a o łącznej powierzchni 450 m2 oraz 
nawierzchnię zatok postojowych w obrębie budynków Mazurska 
64 i Pomorska 71/73 o łącznej powierzchni 250 m2. 

Dokonano remontów bieżących dźwigów osobowych w 
budynkach Zagórska 51 kl. II, Szczecińska 17 kl. II oraz Ma-
zurska 1.

W ubiegłym roku konserwatorzy zrealizowali 7619 zleceń 
zgłoszonych przez mieszkańców oraz służby techniczne Spół-
dzielni na laczną kwotę 9924 zł. W tym zakresie konserwatorzy 
naprawiali tynki, chodniki, schody, remontowali kominy, wy-
mieniali skorodowane piony wod-kan. usuwali przecieki i inne 
drobne awarie. Znacząca liczba zgłoszeń dotyczyła usuwania 
skutków dewastacji mienia spółdzielczego.

Do najczęściej wykonywanych tego typu prac należały na-
prawy uszkodzonych zamków i samozamykaczy w drzwiach 
wejściowych, wymiana opraw elektrycznych, wyłączników 
na klatkach schodowych i w piwnicach. W 2012 r. usuwanie 
skutków dewastacji zamknęło się kwotą 18 837 zł. 

W celu podniesienia estetyki osiedla wykonywano pielęgnację 
zieleni osiedlowej polegającą na przycinaniu suchych konarów 
drzew, żywopłotów, nasadzono 1800 szt. jednorocznych kwia-
tów oraz 60 szt. krzewów w różnych odmianach. 

ANDRZEJ KUCHARSKI
Kierownik Administracji Osiedla ,Zagórska–Północ”
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...i Zagórska – Południe
W minionym roku na realizację remontów w Osiedlu „Zagór-

ska - Południe” zaplanowano środki finansowe w wysokości 1 
450 722 zł. - wykonano roboty remontowe na kwotę 1 454 311 
zł. tj. 100,25 %.

Stan techniczny naszych zasobów jest dość dobry, mimo że 
prawie wszystkie budynki na naszym Osiedlu liczą sobie ponad 
45 lat wysokość kosztów utrzymania, konserwacji i remontów 
z roku na rok wzrasta. 

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

Wymieniono okna lub zwrócono lokatorom nakłady, które 
ponieśli z tytułu wymiany w ilości 462 szt. okien. Zrealizowa-
no wnioski o wymianę, które wpłynęły do administracji do 30 
grudnia 2002 r. Nadal kontynuowane są działania Rady Osiedla 
mające na celu pomoc osobom starszym zamieszkującym w za-
sobach naszego osiedla. W mieszkaniach osób w wieku powyżej 
80 lat dodatkowo wymieniono 12 szt. okien. Wydatki związane 
z wymianą okien to 330 546 zł.

Za kwotę 80 703 zł. wymieniono 3 szt. okien na klatkach 
schodowych w budynkach przy ul. Zagórskiej 56 i 58 i 16 szt. 
naświetli w budynkach przy ul. Zagórska 66,68,70,72 i Boh. 
W - wy �3. 

Prace te miały na celu zabezpieczenie budynków przed stra-
tami ciepła. Mieszkańcy podczas komisyjnych odbiorów robót 
wyrażali zadowolenie z jakości wykonanych prac.

Rozpoczęto roboty związane z remontem elewacji na bu-
dynkach. Pierwszym budynkiem, na którym wykonano kom-
pleksowo prace (remont elewacji z uzupełnieniem ocieplenia, 
ocieplenie papą na styropianie dachu, remont balkonów, likwi-
dacja ściany północnej wykonanej z luxferów, wymiana okienek 
piwnicznych) jest budynek przy ul. Karłowicza 4, dzięki czemu 
otrzymał on „nową szatę” i wyróżnia się na tle pozostałych 
budynków. Niestety nie obyło się bez nieprzyjemnych nie-
spodzianek. Już w trakcie remontu nowo pomalowane ściany 
zostały zniszczone przez pseudografficiarzy, którzy wymalowali 
je farbami w sprayu.

W roku bieżącym podobny zakres robót wykonany zostanie 
na budynku przy ul. Karłowicza 1.

Ponadto w budynkach: B. W - wy 13,15, Zagórska 64,66,68, 
Piekoszowska 50,52, Chopina 8, Karłowicza 8,9,13 wymieniono 
na stalowe 28 szt. drzwi wejściowych do klatek oraz wyremon-
towano 38 szt. płyt balkonowych.

W celu ochrony budynków przed nadmiernymi stratami ciepła 
- w budynku przy ul. Szymanowskiego 3 ocieplono ekofibrem 
stropodach , docieplono papą na styropianie dachy na budyn-
kach:. Boh. Warszawy 13, Zagórska 56,70,72 oraz wyremonto-
wano daszki nad wejściami do klatek w budynku Zagórska 44. 
oraz skorodowane obróbki blacharskie na budynku Chopina 17 
i remont instalacji odgromowej na budynkach Chopina 7, 17 i 
Boh. Warszawy 3 i 5.

Wymalowano 9 klatek schodowych w budynkach przy ul. Za-
górskiej 56,70 i 72, co znacznie wpłynęło na poprawę estetyki i 
warunków zamieszkiwania. Klatki zrobiły się jasne i czyste.

Przy budynkach: Boh. Warszawy 13 - 17,Chopina 4,7,8,12, 
Karłowicza 5 i 15, Piekoszowskiej 52 wykonano 1206 m2 
nowych, dwukolorowych chodników z kostki brukowej. Po-

większono o 10 miejsc postojowych zatoki parkingowe przy 
budynkach: Karłowicza 3 - 5 i Zagórskiej 44 - 46, co po części 
zmniejszyło uciążliwości związane z przejazdem ulicą.

Dokonano drobnych remontów nawierzchni asfaltowych ulic, 
chodników i alejek w parku osiedlowym. 

Wymieniono kolejny dźwig w budynku przy ul. Chopina 15 
na nowoczesny, o wysokim standardzie, przystosowany do 
przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo. W naszym Osiedlu 
wymieniono już 16 z 18 dźwigów osobowych. 

Konserwatorzy zatrudnieni w Administracji Osiedla wyko-
nywali drobne prace konserwacyjno-remontowe związane z 
utrzymaniem budynków i ich otoczenia w należytym stanie 
technicznym: naprawa chodników, zapadniętych opasek przy 
budynkach, remont podestów i schodów przed wejściami do 
budynków, naprawa tynków na klatkach schodowych, remont 
suszarni, ocieplenie stropów parterów od strony piwnic, remont 
kominów i balkonów, wymiana skorodowanych pionów wod.-
kan, czyszczenie krat ściekowych, rynien i rur spustowych, usłu-
gi odpłatne dla mieszkańców Osiedla oraz na bieżąco usuwali 
różne usterki zgłaszane przez użytkowników. 

Grupa ta zajmowała się konserwacją terenów zielonych na-
szego Osiedla. Przycinali i formowali krzewy, wycinali suche, 
stwarzające zagrożenie drzewa oraz nasadzali nowe drzewa i 
krzewy. W roku ubiegłym posadzono 138 szt. krzewów i 10 
szt. drzewek, a na klombach i w gazonach 1750 szt. sadzonek 
kwiatowych.

Własnymi siłami usuwano także skutki dewastacji (naprawa i 
szklenie okien na klatkach schodowych i w piwnicach, naprawa 
lub wymiana uszkodzonych zamków i samozamykaczy, wymia-
na uszkodzonych opraw elektrycznych, przycisków, wyłączni-
ków i żarówek na klatkach schodowych, w piwnicach i przed 
wejściami do budynków, naprawa urządzeń zabawowych, ławek 
i drzwi wejściowych do klatek), która w roku 2012 zamknęła 
się kwotą 31 669 zł. 

Natomiast 15 zatrudnionych w Administracji Osiedla gospodyń 
domowych dba na co dzień o czystość na klatkach i w piwnicach 
oraz na terenach zielonych, chodnikach i placach przyległych 
do budynków. Dzięki ciężkiej i systematycznej pracy gospo-
dyń, a także pomocy ich rodzin chodniki na naszym osiedlu 
były zawsze odśnieżone (również w dni wolne od pracy), za co 
przesyłam im się wyrazy uznania i podziękowania.

TERESA SZMIDT
Kierownik Administracji Osiedla „Zagórska - Południe”

Odnowiona elewacja przy ul.Karłowicza 4
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Budynki na Sadach toną w zieleni

Zielono na Sadach
W 2012 roku zaplanowano na remonty nakłady w wyso-

kości 1 492 307 zł. a wykonano na kwotę 1 496 599 zł. tj. w 
100,29%. Wynika z tego że plan finansowy został zrealizowany 
w całości. 

Wymieniono lub zrefundowano koszty za wymienioną stolarkę 
we własnym zakresie za 419 szt. okien na kwotę 303 325 zł co 
pozwoliło zrealizować wnioski złożone do X.2001 roku. 

Realizując uchwałę Rady Nadzorczej KSM dotyczącą najstar-
szych mieszkańców osiedla, wykonano dodatkowo w latach 
2006-12 wymianę lub zwrot stolarki okiennej u właścicieli 
mieszkań powyżej 80 roku życia w ilości 153 sztuk. W każdym 
roku zwiększa się ilość okien wymienianych we własnym za-
kresie przez właścicieli mieszkań. W roku 2012 stanowiło to aż 
87,82% wszystkich okien na osiedlu. Spółdzielnia wymieniła 
51 szt. okien w 15 mieszkaniach.

Na osiedlu Sady jest ogółem 8420 sztuk okien z tego do końca 
2012 roku zostało wymienionych lub zrefundowanych 6803 
sztuk. Pozostało do wymiany 1617 sztuk tj. 19,20%.

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. W budynkach niskich zamontowano 73 sztuki 
takich drzwi. Rozpoczęto ich wymianę również w budynkach 
wysokich. Takie prace zostały zakończone na budynku Nowo-
wiejska 24. 

W ramach robót ogólnobudowlanych wykonano:
- remont i malowanie 2 klatek schodowych w budynku przy 

ul. Nowowiejskiej 24
- przebudowa wiatrołapów Nowowiejska 24 kl Vi VI.
- remont i malowanie żelbetowych płyt balustradowych na 

elewacji wschodniej budynku Nowowiejska 5 
- zakończenie remontu elewacji budynku Wiosenna 5.
Rozpoczęto pierwszy etap remontu głównego dachu na budyn-

ku przy ul. Warszawskiej 47 polegający na reperacji miejscowej 
pokrycia papowego, krycie papą termozgrzewalną połaci da-
chowej – 1280 m², wymianie obróbek blacharskich, wymianie 
instalacji odgromowej, wymianie okien na przejściach pomiędzy 
klatkami schodowymi, docie-plenie ścian maszynowni. 

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 wysokie koszty tych robót 
możliwa jest realizacja tylko dwóch klatek schodowych rocznie. 
W roku 2012 wykonano takie prace w klatce V i VI budynku 
przy ul. Nowowiejskiej 24. 

W roku 2012 wykonano wymianę nawierzchni chodników i 
drogę pożarową przy budynku Wojewódzka 18. Rozpoczęto 
wymianę nawierzchni oraz przebudowę istniejących chodników 
z kostki brukowej przy budynku Nowowiejska 15 (510 m²) oraz 
wykonano drobne remonty nawierzchni asfaltowej po okresie 
zimowym. 

Na terenie nieruchomości Nowowiejska 15 rozpoczęto 
przebudowę i rozbudowę dróg wewnętrznych i chodników na 
drogę pożarową wraz z budową zjazdów z ul. Toporowskiego. 
Wykonano budowę przyłącza kanalizacji deszczowej w celu 
odwodnienie parkingu nowej drogi pożarowej. Wykonano nowy 
zjazd od budynku do ul. Toporowskiego wraz z wykonaniem 34 
stanowisk postojowych dla samochodów. 

Wykonano remont główny dźwigu osobowego w budynku 
Nowowiejska 5 klatka V oraz wymieniono drzwi przystankowe 
w dźwigu Nowowiejska 24 klatka V. Wykonano również wymia-
nę transformatora i elektronicznej płyty sterującej w budynku 
Nowowiejska 22 klatka 3,luzownika hamulca Warszawska 47 
kl. 2 oraz stycznika w tablicy sterowej Nowowiejska 15 kl. 3. 
Na bieżąco wymienia się klocki hamulcowe, kasety wezwań, 
amortyzatory i rygle drzwi przystankowych oraz inne elementy 
podlegające normalnemu zużyciu jak również dewastacji.

W osiedlu naszym funkcjonuje 30 sztuk dźwigów osobowych 
z tego dotychczas wymieniono 25, co stanowi 83,3% całego 
stanu posiadania. 

Dalej realizuje się wymianę podłóż skażonych związkami 
ksylenu w mieszkaniach w których Państwowy Wojewódzki 
Inspektor Sanitarny w Kielcach stwierdził występowanie 
związków toksycznych. Na koniec 2012 r. na osiedlu SADY 
stwierdzonych było 23 przypadki występowania ksylamitu w 
podłożach. Wykonano remont podłóż skażonych ksylamitem w 
pięciu kolejnych mieszkaniach.

Konserwacja
W roku 2012 zrealizowano 5 656 zleceń. Koszt konserwacji 

ogólnej to 517 663 zł. a centralnego ogrzewania 114 379 zł.
Do stałych prac związanych konserwacją budynków i instalacji 

wewnętrznych należą: roboty elektryczne, stolarskie, hydrau-
liczne ogólnobudowlane i instalacyjne c.o.

Sady to osiedle z dużą ilością zieleni oraz drzew i krzewów. W 
ramach konserwacji i pielęgnacji zieleni wykonano trzykrotne 
koszenie trawy, dwukrotne cięcie żywopłotu. prześwietlenie 
drzew. Zgrabywanie skoszonej trawy, zeschłych liści z terenu 
osiedla trwa od wczesnej wiosny aż do zimy. Wynika to z usytu-
owania osiedla w sąsiedztwie zaniedbanych terenów miejskich 
i prywatnych sporadycznie sprzątanych. Co roku z osiedla 
wywożone są duże ilości liści suchej trawy. 

Za prace w budynkach i ich otoczeniu odpowiadają panie 
zatrudnione na stanowiskach gospodyń. Dzięki ich ciężkiej i 
trudnej pracy możemy zimą, na co dzień oraz w niedzielę i 
święta bezpiecznie poruszać się po chodnikach i drogach a latem 
cieszyć z bujnej zieleni na osiedlu. 

Dbając o otoczenie oraz rekompensując niezbędne wycinki 
starych drzew, zagrażających bezpieczeństwu, dokonywane są 
nowe nasadzenia. Zostały zasadzone krzewy: ligustra szt. 300, 
irgi szt. 30, thuje szt. 10, derenia szt. 10, tawuły szt. 5.

Nasadzane są też kwiaty jednoroczne jak żeniszki, aksamitki 
i begonie w ilości 680 sztuk. 

MIROSŁAW SMOŁUCH 
Kierownik Administracji Osiedla SADY



STRONA 23

ul. Daleka 19, nowa elewacja przy lokalach użytkowych 

Nowa elewacja 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 

W roku 2012 na cele remontowe zaplanowano środki finan-
sowe w wysokości 1 243 824 zł. Plan został zrealizowany na 
kwotę 1 270 323 zł, co daje 102,13% zaawansowania. Zreali-
zowano pełny zakres zadań remontowych. Z ważniejszych prac 
wykonanych w ramach realizacji zakresu rzeczowego planu 
remontów należy wymienić:

Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - wymieniono lub 
rozliczono wykonanie za środki własne członków KSM, 596 szt 
okien za kwotę 441 824 zł. W tym decyzją Rady Osiedla, która 
uwzględniła część wniosków osób w trudnej sytuacji zdrowotnej 
czy finansowej rozliczono wykonanie 30 szt okien za kwotę 23 
051 zł. tj. 2 razy więcej niż w ostatnich latach. 

Roboty dekarskie - wykonano docieplenie stropodachów przy 
zastosowaniu sprawdzonej metody ECOFIBER w 12 budynkach 
o powierzchni - 8830 m2. 

Malowanie klatek schodowych - wykonano remont pięciu kla-
tek schodowych w budynku wysokim Romualda 4. Remont kla-
tek schodowych był zakończeniem dużych prac instalacyjnych 
wykonanych rok wcześniej -nawodnionych pionów p.poż.

Roboty ogólnobudowlane - wykonano remont 80 szt. płyt bal-
konowych w budynku Sandomierska 154 i pierwszy etap prac 
związanych z remontem elewacji budynku Sandomierska 74, 
którego realizacja rozłożona została na lata 2012 i 2013. 

Roboty brukarskie - realizując wnioski mieszkańców wyre-
montowano miejsca postojowe przy budynkach Leszczyńska 66 
i 68 oraz wykonano zatoczkę postojową na wysokości wschod-
niego szczytu budynku Daleka 3. Prace zostały zrealizowane 
przez Miejski Zarząd Dróg przy udziale finansowym KSM. 

Realizując zadania zawarte w decyzji Państwowej Straży 
Pożarnej wykonano drogi pożarowe do trzech budynków wyso-
kich: Sandomierska 156, 158 i 160, które jednocześnie stanowią 
dojścia do budynków. Dla celów porządkowych zostały one 
odpowiednio oznakowane.

Remonty w lokalach użytkowych - związane z dociepleniem 
ścian lokali wolnostojących Romualda 3 i Sandomierska 107 
oraz lokali usytuowanych w części parterowej budynku Daleka 
19. W zadaniach tych uwzględniono zakończenie wymiany ślu-
sarki okiennej i drzwi oraz inne drobne prace remontowe. 

Remonty dźwigów osobowych - wykonano remont główny 2 
dźwigów osobowych w budynkach Sandomierska 158 II klatka 
oraz Sandomierska 160 I klatka schodowa oraz remonty bieżą-

Gospodarne 
Sandomierskie

ce m.in na dźwigach Sandomierska 76, Romualda 2 I klatka, 
Romualda 4 III klatka.

Konserwacja. W roku 2012 przyjęto i zrealizowano 4816 
zleceń od członków i służb administracji osiedla. W szczegól-
ności wykonano: * Malowanie i stałą konserwację fontanny 
osiedlowej, * Wymianę 200 szt. wodomierzy indywidualnych 
w mieszkaniach jako usługi odpłatne * Modernizację rozdzielni 
elektrycznych dla pionów mieszkań w budynkach - Daleka 19, 
Daleka 21, Daleka 23, Romualda 2, Romualda 4, * Modernizację 
oświetlenia na klatkach budynku Romualda 4 z wykorzystaniem 
czujników ruchu, * Wykonanie poręczy przy wejściach do klatek 
schodowych i barierki chroniące zieleń osiedlową, * Naprawę 
lub wymiana włazów dachowych, * Naprawa płyt balkonowych 
wg zgłoszeń członków, * Drobne prace murarskie i malarskie 
* trzykrotne koszenie traw i dwukrotne cięcie żywopłotów 
*pełen zakres badań i ocen technicznych instalacji elektrycznej, 
gazowej i spalinowej. 

W Administracji Osiedla „Sandomierskie” zatrudnionych jest 
na podstawie umowy o pracę 12 gospodyń domowych.

Za terminowe i jakościowo dobre wykonywanie pracy go-
spodynie domowe otrzymały wiele pochwał indywidualnie od 
mieszkańców i wielokrotne uzyskały bardzo dobre oceny od 
nadzorujących pracę administracji członków Rady Osiedla.

ANDRZEJ STEFANIUK 
Kierownik Administracji Osiedla
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Jak lekarze żegnają się ze swoimi pacjentami?
Okulista – Do zobaczenia.
Laryngolog – Do usłyszenia.
Ginekolog – Jeszcze do pani zajrzę.

x x x
U dentysty:
- Co by mi pan radził zrobić przy moich żółtych zębach?
- Najlepiej założyć brązowy krawat.

x x x
Powracającego późnym wieczorem do domu męża wita żona z wałkiem.
- Ty łajdaku, masz na twarzy szminkę!
- To nie szminka, to krew. Potrącił mnie samochód.
- No... Masz szczęście.

x x x
Kobieta, wino i śpię.

x x x
Rozmawia dwóch kolegów:
– Czemu masz oko podbite? - pyta jeden.
– Wyobraź sobie, wchodzę do domu jak zawsze, kładę się do łóżka, patrzę, a na 

oknie żaba. Myślę - co jest grane? A ona do mnie:
– Weź mnie do łóżka. Ja w szoku. A ona znowu:
– Weź mnie do łóżka - nie będziesz żałował.
No to ją wziąłem. Ona mówi:
– Pocałuj mnie...
To ja do niej:
– Oszalałaś żabo?
Ale ona uparcie prosi:
–  Pocałuj - nie będziesz żałował.
No to ją pocałowałem, a ona zmieniła się w piękną królewnę.
Wtedy weszła moja żona i wyobraź sobie - nie uwierzyła, że to była żaba.

x x x
– Nie mogę odzwyczaić się od palenia papierosów.
– A próbowałeś gumy do żucia?
– Próbowałem.
– I co?
– Nie pali się.

x x x
Młody ojciec pcha wózek z wrzeszczącym, małym dzieckiem i mówi:
– Uspokój się Wojtek, tylko się uspokój...
Przechodzień mówi:
– Ma pan cierpliwość do tego Wojtka, on cały czas wrzeszczy.
– Nie. Wojtek to ja, a on to Jasio.

x x x
Druga w nocy. Mąż tłucz się po kuchni. Wchodzi żona i pyta:
– Czego szukasz?
– Wódki!
– Przecież wszystko na pogrzebie ojca wychlateś!
–  O, właśnie, a ja się zastanawiałem, gdzie się tatuś podział.

x x x
Parka wprowadza się do małego hotelu. On około pięćdziesiątki, z brzuszkiem. 

Widać, że bogaty. Złoty rolex, mercedes SLK. Ona - na oko 20-letnia blondynka...
Recepcjonista pyta:
–  Zanieść państwu bagaże?
–  Nieee, poradzimy sobie.
–  A żona na pewno nic nie potrzebuje?
–  A, dobrze, że mi pan przypomniał! Macie pocztówki?

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)

Od stycznia 2013 r. wzrosła kara za 
jazdę samochodem bez ważnej polisy 
OC z 3 tys. zł do 3,2 tys. zł. Tyle zapłaci 
właściciel samochodu osobowego, który 
nie ma ubezpieczenia dłużej niż dwa ty-
godnie. Ci, którzy jeżdżą bez OC krócej 
niż 14 dni, ale dłużej niż 3 dni zapłacą 
1,6 tys. zł., a kara dla kierowców, którzy 
spóźnią się z przedłużeniem polisy do 3 
dni wynosi 640 zł.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwaran-
cyjny uruchomił nowe narzędzie, które 
monitoruje bazą polis komunikacyjnych 
i wykrywa przerwy w ubezpieczeniu 
danego pojazdu.

x x x
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach 

udzielając jednej ze Spółdzielni Mieszka-
niowych pisemnej interpretacji przepisów 
prawa podatkowego dotyczącego podat-
ku dochodowego od osób fizycznych 
stwierdził, że zwolnienie mieszkańców 
zajmujących lokale mieszkalne na parte-
rze budynku z opłaty za windę (z kosztów 
utrzymania, eksploatacji i konserwacji 
windy) i rozłożenia jej na mieszkańców 
zajmujących lokale na wyższych pię-
trach, będzie skutkowało obciążeniem 
mieszkańców parterów podatkiem do-
chodowym od osób fizycznych. Osoby te 
uzyskują bowiem kosztem majątku innej 
osoby określoną korzyść finansową, która 
ma konkretny wymiar finansowy.

W związku z powyższym Spółdzielnia 
ma obowiązek wystawienia dla poszcze-
gólnych osób (zwolnionych z opłat za 
windę) informacji wg. wzoru PIT-8c. 

(sygn. IBP Blt/1/415 - 333/12/B z dnia 
5 lipca 20�2 r.

x x x
W końcu 2012 r. było nas 38 mln 542 tys. 

osób, o cztery tysiące więcej niż w 2011 r. 
– wynika z danych opublikowanych 
przez GUS. W ubiegłym roku urodziło 
się też ponad 390 tys. Polaków, czyli 1,5 
tys. więcej niż w 2011 r. Na statystyczną 
Polkę przypada 1,3 dziecka, a powinno 
być 2,1 -2,15. 

x x x
Wydłuża się przeciętna długość życia 

Polaków. W 2011 r. przeciętnie męż-
czyzna żył 72,4 lata, a kobieta 80,9 lat. 
Różnica długości życia między kobietami 
a mężczyznami w naszym kraju wynosi 
aż 8,5 roku. 

(MaS)


