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Dywagacje

Koniec trzyletniej kadencji

Wolę książki.
Wolę latarnie świecące nocą.
Wolę uśmiech niż łzy.
Wolę DiCaprio od Damona.
Wolę bolesną prawdę od kłamstwa.
Wolę być zawsze wcześniej.
Wolę długie zachody słońca.
Wolę winić siebie niż innych.
Wolę spokój.
Wolę patrzeć pozytywnie.
Wolę ufać tylko Niektórym.
Wolę letnie wieczory.
Wolę minimalizm od baroku.
Wolę kochać właściwe osoby.
Wolę mieć pasje.
Wolę walczyć niż stać w miejscu.
Wolę szum morskich fal.
Wolę myśleć z wyobraźnią.
Wolę pomagać.
Wolę płatki kwiatów niż kwiaty.
Wolę wolność od niewolnictwa.
Wolę szarość niż błękit.
Wolę cierpliwych.
Wolę chwile tylko dla siebie.
Wolę wartość od powierzchowności.
Wolę sztukę nowoczesną.
Wolę nie osiadać na mieliznach życia.
Wolę abstrakcję niż logikę.
Wolę się realizować.
Wolę być dla kogoś ważna.
Wolę znaleźć w egzystencji sens.

Julia Sobczyńska (14 lat)
uczennica gimnazjum

Według „Możliwości” Wisławy Szymborskiej

Samorządność Spółdzielni wyraża 
się m. in. w tym, że o jej działalności 
decydują organy wybierane przez 
członków spółdzielni spośród nich 
samych, z poszanowaniem przepisów 
prawa i przyjętego Statutu.

Podstawową strukturę organów 
samorządowych Spółdzielni oraz 
zasady ich działania określa ustawa 
z 1982 r. z późniejszymi zmianami, 
Prawo spółdzielcze oraz ustawa z 
2000 r. z późniejszymi zmianami o 
spółdzielniach mieszkaniowych, a 
rozwinięcie i uszczegółowienie tych 
zasad następuje w Statucie i regula-
minach wewnętrznych wydanych na 
ich podstawie.

W KSM funkcjonują cztery organy: 
Walne Zgromadzenie, które ze wzglę-
du na wielkość Spółdzielni dzielone 
jest na części, Rada Nadzorcza i 

Zarząd jako organy obligatoryjne i Rady 
Osiedla jako fakultatywne, podstawowe 
organy samorządu spółdzielczego wpro-
wadzone Statutem. Walne Zgromadzenie 
jest najwyższym organem Spółdzielni, 
do którego kompetencji należą najważ-
niejsze sprawy spółdzielni (art. 38 Prawa 
spółdzielczego). Pełni funkcję organu 
uchwałodawczego i kontrolnego.

W myśl § 86 ust.5 i §107 ust.3 Statutu 
KSM w maju 2014 r. po ostatniej części 
Walnego Zgromadzenia kończy się 3 let-
nia kadencja Rady Nadzorczej, wybranej 
na lata 2011-2014 oraz 3 letnia kadencja 
Rady Osiedla wybranej w 2011 r. na 
określonej części Walnego Zgromadze-
nia, odpowiadającej granicom danego 
Osiedla.

Zatem tegoroczne Walne Zgromadzenie 
ma szczególny charakter, bowiem poza 

W maju wybierzemy nową Radę Nadzorczą i Rady Osiedli KSM

Nowa elewacja przy ul. Karłowicza 1

Wyroki 
eksmisji

Czytaj na str. 20
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I. Część organizacyjna:
1) otwarcie obrad, wybór Prezydium Zgromadzenia;
2) przyjęcie porządku obrad;
3) wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Wnioskowej 
 i Wyborczej
II. Przedstawienie sprawozdań z działalności w 2013 r. i wybory
 kandydatów na członków Rady Nadzorczej i Rady Osiedla KSM:
1) Sprawozdanie Rady Osiedla;
2) Prezentacja kandydatów na członków Rady Nadzorczej
 i Rady Osiedla KSM;
3) Dokonanie wyboru Rady Nadzorczej i Rady Osiedla KSM;
4) Sprawozdanie z działalności Zarządu;
5) Sprawozdanie finansowe;
6) Sprawozdanie Rady Nadzorczej;
7) Zapoznanie z wynikami lustracji pełnej działalności Spółdzielni 
za okres 2010-2012;
III. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami i wnioski.
IV. Podjęcie uchwał w sprawach:
      1) zatwierdzenie sprawozdań za 2013r:
           a) Rady Osiedla;
           b) Rady Nadzorczej;    
           c) Zarządu;
           d) sprawozdania finansowego;
2) zatwierdzenia wyników lustracji Spółdzielni przeprowadzonej
 za lata 2010-2012 przez Związek Rewizyjny 
Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie;
1) absolutorium dla członków Zarządu;
2) kierunków działalności gospodarczej oraz społecznej 
i kulturalnej Spółdzielni na 2014r;
3) podziału nadwyżki bilansowej za 2013r. uzyskanej 
z działalności gospodarczej Spółdzielni;
4) zbycia lokalu:
           a) użytkowego przy ul. Warszawskiej 49/53  
           b) mieszkalnego :
           - przy ul. Zagórskiej 57/1
           - przy ul. Warszawskiej 49/6
5) zbycia gruntu o pow. 70 m2 przy ul. Pomorskiej;
6) wniosków zgłoszonych w czasie Walnego Zgromadzenia
VI. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa wynajmie 5 od-
dzielnych pokoi (8,0 m2, 9,3 m2, 9,3 m2, 9,2 m2, 12,0 m2) 

o łącznej pow. 47,8 m2 i wspólnym korytarzem 16,0 m2, położonych w budynku przy ul. 
Konarskiego 14 w Kielcach, na cele magazynowe lub usługowe.

Składanie ofert z podaniem przeznaczenia lokalu i branży na adres: 25 - 344 Kielce, 
ul. Kujawska 26. 

Informacji i wyjaśnień udziela Barbara Pawełek – pracownik Działu Techniczno Eks-
ploatacyjnego KSM, ul. Kujawska 26, tel. 41 34 16 020 lub tel. kom. 797 308 608

KSM wynajmie lokale

Terminy Walnego Zgromadzenia Członków KSM

Projekt porządku 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. Bieliny, 8 maja br. (czwartek) godz. 17°° Szkoła Podstawowa
przy ul. Partyzantów 17 w Bielinach
II. Bodzentyn, 9 maja br. (piątek) godz. 17°° Szkoła Podstawowa,
Rynek Górny 11 w Bodzentynie
III. Osiedle Sandomierskie, 12 maja br. (poniedziałek) godz. 17°° 
Klub Słoneczko przy ul. Romualda 3 w Kielcach
IV. Osiedle Sady, 14 maja br. (środa) godz. 17°° 
Klub Polonez przy ul. Pocieszka 17 w Kielcach
V. Osiedle Zagórska-Południe, 19 maja br. (poniedziałek) godz.17°°
Szkoła Podstawowa przy ul. Szymanowskiego 5 w Kielcach
VI. Osiedle Zagórska-Północ, 21 maja br. (środa) godz. 17°°
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 przy ul. Kujawskiej 18
w Kielcach.

W listopadzie ubiegłego roku wydawnictwo Magazynu Go-
spodarczego Fakty, przy współudziale patrona medialnego 
- Magazynu VIP ogłosiło I edycję Ogólnopolskiego Programu 
Promocji Gospodarczej „Lider Zarządzania Nieruchomoś-
ciami”, nad którym patronat honorowy objęło Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju. 

KSM zgłosiła swój akces do programu i pozytywnie przeszła 
procedurę weryfikacyjną. W opracowanej dla potrzeb programu 
ankiecie Zarząd Spółdzielni zaprezentował historię, dorobek i 
obecną działalność najstarszej i największej spółdzielni miesz-
kaniowej w regionie świętokrzyskim w zakresie zaspokajania 
potrzeb mieszkaniowych, gospodarczych i kulturalno-społecz-
nych blisko 30 tysięcznej rzeszy kielczan. Kapituła Programu 
poddała wnikliwej ocenie dorobek, jakość i efektywność zarzą-
dzania i administrowania nieruchomościami mieszkaniowymi i 
przyznała Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej tytuł „Lidera 
Zarządzania Nieruchomościami 2013”. 

W trakcie gali podsumowującej program, która odbyła się 7 
kwietnia br. w Teatrze Rewiowym Sabat w Warszawie, prezes 
Zarządu KSM Maciej Solarz odebrał Laur „Lidera Zarządzania 
Nieruchomościami” i dyplom upamiętniający to wydarzenie. 

Wręczający Laur członkowie Kapituły Programu podkreślili, 
że o przyznaniu KSM tego zaszczytnego wyróżnienia zade-
cydował wysoki poziom zarządzania, profesjonalizm, jakość 
i wiarygodność gospodarcza, dzięki którym KSM może po-
szczycić się uznaną pozycją na branżowym rynku zarządzania 
nieruchomościami w Polsce.

Laureaci otrzymali również prawo posługiwania się wize-
runkiem otrzymanego Godła Promocji Gospodarczej „Lider 
Zarządzania Nieruchomościami” we własnych materiałach 
promocyjnych i informacyjnych, na papierze firmowym, stronie 
internetowej itp. Lista laureatów została opublikowana w Ogól-
nopolskim Magazynie Gospodarczym Fakty, na portalu www.
magazynfakty.pl i w ogólnopolskich mediach gospodarczych i 
społecznych. 

ANNA SIkORA

KSM w gronie najlepszych
zarządców nieruchomości w Polsce
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Sprawozdanie Rady Nadzorczej
skrót

Skład osobowy i merytoryczna działalność Rady Nadzorczej

Zgodnie z ustawą Prawo Spółdzielcze oraz Statutem Spółdziel-
ni Rada Nadzorcza pełniła w roku sprawozdawczym funkcję 
kontroli i nadzoru nad całokształtem działalności Spółdzielni. 
Swoje zadania i obowiązki Rada głównie odnosiła do działal-
ności Zarządu oraz Rad Osiedlowych zachowując statutowy 
podział kompetencji między organami.

Odbyło się 7 protokołowanych posiedzeń Rady. Frekwencja 
na posiedzeniach wynosiła 92,9%. Rok 2013 był trzecim z kolei 
rokiem w mijającej kadencji Rady.

W efekcie tych prac Rada Nadzorcza podjęła łącznie 29 
uchwał, z których 6 dotyczyło spraw członkowsko-mieszkanio-
wych, związanych z wykreśleniem z rejestru członków KSM.

Zarząd złożył do Rady wnioski o wykreślenie wobec 17 człon-
ków. 6 członków przed posiedzeniem Rady uregulowało zobo-
wiązania lub wypowiedziało członkostwo, w związku z czym, 
Zarząd wycofał wniosek w tej sprawie. Natomiast pozostałe 23 
uchwały dotyczyły m.in. zagadnień: • perspektywicznego planu 
remontów w KSM na lata 2013-2015, • struktury organizacyjnej 
KSM na rok 2013, • zmiany regulaminu rozliczania kosztów 
gospodarki zasobami mieszkaniowymi i kosztów związanych 
z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości garażowych i 
lokali użytkowych oraz wysokości opłat za te lokale, • zmiany 
regulaminu organizacji i sposobu przeprowadzania przetargów 
na prace remontowe realizowane ze środków własnych KSM 
oraz zakup materiałów, • zmiany wysokości cen wody i odpro-
wadzania ścieków od 1.08.2013 r. w nieruchomościach zarzą-
dzanych przez KSM, • zmiany zależnych od Spółdzielni opłat 
za mieszkania i garaże, • zmiany regulaminu indywidualnego 
rozliczania kosztów centralnego ogrzewania lokali użytkowych 
i mieszkalnych KSM oraz ogłoszenia jednolitego tekstu tego 
regulaminu, • korekty planu gospodarczo-finansowego na rok 
2013 w zakresie zwiększenia funduszu remontowego, • orga-
nizacji Walnego Zgromadzenia i przyjęcia realizacji kierunków 
Spółdzielni na rok 2013 oraz planu realizacji wniosków ogólno-
spółdzielczych przyjętych przez Walne Zgromadzenie, • wyboru 
metody gromadzenia odpadów komunalnych w nieruchomoś-
ciach oraz ustalenia opłat na sfinansowanie kosztów ich wywozu, 
• zmiany cen wody i odprowadzania ścieków w Bodzentynie, • w 
sprawie wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe 
KSM, • uchwalenia planów pracy poszczególnych Komisji oraz 
przyjęcia sprawozdań z ich działalności, • udzielenia pełnomoc-
nictwa do zawierania umów notarialnych ustanawiania odrębnej 
własności lokali i garaży.

Rada Nadzorcza analizowała i rozpatrywała informacje Za-
rządu Spółdzielni dotyczące:

• wyników ekonomicznych za rok 2012 oraz za rok 2013 i 
wyniki rozliczenia centralnego ogrzewania za sezon grzewczy 
2012/2013 .

• wymiany podzielników kosztów ogrzewania na podzielniki 
elektroniczne wraz z systemem rozliczeniowym,

• odwołań mieszkańców od rozliczeń związanych z c.o. (50 
wniosków), uszkodzeniem plomb, oraz braku możliwości od-
czytów w związku z nieobecnością użytkowników lokali,

• funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi (śmieci),

• likwidacji instalacji AZART i odbiorze telewizji cyfrowej 
w zasobach KSM,

• sprawozdania Zarządu o przebiegu Walnego Zgromadzenia 
oraz sposobach realizacji wniosków ogólnospółdzielczych i 
kierunków działania Spółdzielni w roku 2013.

Członkowie Rady Nadzorczej pełnili dyżury w siedzibie Biura 
Zarządu. Przyjęto 23 członków, niektórych kilkakrotnie. 

Ponadto Rada zajmowała pisemnie stanowisko w sprawach i 
problemach bezpośrednio kierowanych do Rady Nadzorczej. 
Stanowisko Rady poprzedzane było kontrolą i analizą doku-
mentów w danej sprawie, wizją lokalną i przygotowaną przez 
właściwą Komisję Rady propozycją odpowiedzi. 

Rzetelna analiza poszczególnych, poruszanych w listach 
członków, zagadnień zapewniała obiektywne stanowisko władz 
Spółdzielni wobec tych spraw. 

Charakterystyczną cechą pracy Rady Nadzorczej były kon-
sultacje i opinie Rad Osiedli w niektórych istotnych sprawach 
przed podjęciem przez Radę Nadzorczą decyzji. Dotyczyły 
m.in. kwestii związanych z remontami budynków, budową 
dróg pożarowych, remontami dźwigów, zagospodarowaniem 
terenów zielonych, wybudowaniem boisk sportowych, odna-
wianiem placów zabaw, działalnością klubów kultury, zmianami 
wszelkich opłat, zmianami regulaminów itp. W posiedzeniach 
Rady Nadzorczej brali wtedy udział wszyscy przewodniczący 
Rad Osiedlowych.

Prezydium i Komisje Rady Nadzorczej

Przygotowaniem organizacyjnym i tematycznym posiedzeń 
Rady Nadzorczej kierowało Prezydium Rady, zgłaszając do 
Zarządu wnioski w sprawach do opracowania na plenarne po-
siedzenia Rady. Działalność Prezydium wspierana była przez 
cztery problemowe Komisje, powołane w ramach struktury 
organizacyjnej Rady Nadzorczej. Są to Komisja Rewizyjna, 
Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, Społeczna 
Komisja Mieszkaniowa i Komisja Samorządowa. W 2013 roku 
Prezydium odbyło 6, a stałe Komisje łącznie 38 posiedzeń.

Materiały przygotowane przez Zarząd na plenarne posiedzenia 
Rady, wcześniej rozpatrywane były przez wszystkie Komisje, 
które analizowały i oceniały ich merytoryczną treść, zgłaszając 
swoje wnioski i opinie, które prezentowane były na posiedzeniu 
Prezydium z jego stanowiskiem i w toku plenarnego posiedzenia 
Rady Nadzorczej.

Komisje pracowały na podstawie zatwierdzonych przez Radę 
planów pracy. 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej (12 posiedzeń) szczegóło-
wo kontrolowali realizację rocznego planu gospodarczo-finanso-
wego, sposobu zabezpieczenia majątku Spółdzielni, zatrudnienia 
i gospodarki funduszem płac i ZFŚS, egzekwowaniem przez 
Zarząd zobowiązań finansowych przez członków i użytkowni-
ków lokali wobec Spółdzielni. Aktywnie uczestniczyli w pracach 
związanych z projektami zmian w regulaminach i wewnętrznych 
przepisach Spółdzielni.

2. Komisja GZM (8 posiedzeń) w ramach swoich kompeten-
cji opiniowała wnioski Zarządu, projekty uchwał, analizowała 
przedstawione na posiedzenia Rady analizy i wyniki działalności 
KSM. Szczegółowo zapoznawała się ze wszystkimi sprawo-
zdaniami, informacjami Zarządu, planami, projektami uchwał i 
protokółami. Przygotowywała projekty odpowiedzi pisemnych, 
zlecone przez przewodniczącego RN w przypadku otrzymywa-
nej do RN korespondencji. Spełniała rolę nadzoru nad prawidło-
wą gospodarką zasobami mieszkaniowymi. Współuczestniczyła 
w opiniowaniu projektów planów gospodarczo-finansowych. 
Prowadziła kontrolę w zakresie robót remontowych, ich termino-
wości i prawidłowości rozliczeń, stanu technicznego budynków 
i urządzeń technicznych oraz potrzeb w tym zakresie, t
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Sprawozdanie Zarządu 
z działalności w 2013 r.

Stan organizacyjny zasobów mieszkaniowych

skrót

Na dzień 31.12.2013 r. Spółdzielnia zrzeszała 7318 członków 
w tym 229 osób posiada członkostwo na zasadzie współmał-
żonka.

Obecnie Spółdzielnia posiada 9240 lokali mieszkalnych. Ich 
ilość w osiedlach przedstawia się następująco:

- w Osiedlu I -    2859 (w tym 636 lokali stanowi odrębne prawo)
- w Osiedlu II -   2494 (w tym 527 lokali stanowi odrębne prawo)
- w Osiedlu III - 1928 (w tym 509 lokali stanowi odrębne prawo)
- w Osiedlu IV - 1912 (w tym 416 lokali stanowi odrębne prawo)
- domy jednorodzinne - 1 (oczekuje na przeniesienie własności po 

uregulowaniu spraw majątkowych w rodzinie),
- Bieliny - 26 (w tym 13 lokali stanowi odrębne prawo)
- Bodzentyn - 20 (w tym 5 lokali stanowi odrębne prawo)
1567 członków posiada założone księgi wieczyste na spółdzielczym 

własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, z czego 70 członków 
założyło księgi wieczyste w 2013 r.

Spośród 9240 lokali mieszkalnych stanowią:
* 6988 tj. 75,63% mieszkania spółdzielcze, własnościowe,
* 2106 tj. 22,79% mieszkania z odrębnym prawem własności, 
* 125 tj. 1,35% mieszkania spółdzielcze lokatorskie,
* 20 tj. 0,22% mieszkania użytkowane na warunkach najmu. 

Mieszkania te używają rodziny byłych członków wykluczonych 
ze Spółdzielni, które przekwaterowano do mniejszych mieszkań 
w zamian za pokrycie zadłużenia czynszowego, lub rodziny, 
które ze względu na trudną sytuację finansową i zdrowotną nie 
mogły uregulować stanu prawnego do zajmowanego lokalu, 

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

Bez tytułu prawnego zajmowało mieszkania 46 rodzin. Spo-
śród nich – 2 osoby nie uregulowały w terminie ustawowym 
stanu prawnego po zmarłym członku KSM. W stosunku do 
pozostałych 44 osób, zostało wdrożone stosowne postępowanie 
i tak wobec:

– 26 osób zostało wszczęte postępowanie sądowe o eksmisję 
(skierowano wnioski do sądu o eksmisję),

– 12 osób - sąd orzekł eksmisję, jednak nie wydał klauzuli 
wykonalności wyroku do chwili wskazania przez gminę lokalu 
socjalnego, 

– 6 osób - sąd orzekł eksmisję i Spółdzielnia oczekuje na 
wykonanie wyroku przez komornika. 

Spośród 596 garaży znajdujących się w zasobach KSM:
* spółdzielcze własnościowe prawo do garażu należy do 466 

osób z czego:
* w Osiedlu Zagórska-Północ – 158 
* w Osiedlu Zagórska-Południe – 256 
* w Osiedlu Sady – 8
* domy jednorodzinne – 1
* w Osiedlu Sandomierskie – 43 
* odrębne prawo do garażu należy do 130 osób z czego:
* w Osiedlu Zagórska-Północ – 37 plus 22 miejsca postojowe w 

budynku przy ul. Zagórskiej 35, stanowiących udział w odrębnej 
własności lokalowej,

* w Osiedlu Zagórska-Południe – 42,

3. Społeczna Komisja Mieszkaniowa (8 posiedzeń) ana-
lizowała i opiniowała sprawy dotyczące przyjęcia w poczet 
członków i wykreślenia z członkostwa Spółdzielni, projektów 
zmian regulaminów dotyczących spraw członkowsko-miesz-
kaniowych. Zapoznawała się z przedłożonymi materiałami na 
posiedzenia Rady Nadzorczej i zgłaszała swoje sugestie, uwagi 
i opinie.

4. Komisja Samorządowa (10 posiedzeń) skupiała swoje 
prace wokół działalności społeczno-kulturalnej realizowanej 
przez Osiedlowe Kluby Kultury oraz funkcjonowania Rad 
Osiedlowych. Dokładnie zapoznawała się z planami pracy Klu-
bów Kultury, analizowała formy i metody prowadzonych zajęć 
oraz ich różnorodność. Uczestniczyła w imprezach i akcjach 
organizowanych przez kluby. Przy współudziale Rad Osiedli 
dokonywała wizytacji Klubów, oceny merytoryczności pro-
wadzonych zajęć i dopasowania ich do różnych zainteresowań 
wiekowych dzieci, młodzieży i seniorów. Członkowie Komisji 
opiniowali stawki na zajęcia odpłatne oraz w nieobozowych 
akcjach Zima i Lato 2013, akceptowali zaproponowane projekty 
planów pracy poszczególnych klubów.

Uczestniczyli w spełnianiu przez Rady Osiedli funkcji pojed-
nawczo-rozjemczych w rozwiązywaniu konfliktów sąsiedz-
kich.

Przez cały okres 3-letniej kadencji – Rada Nadzorcza dbała o 
szybki przepływ informacji oraz wyjaśnianie podjętych decyzji. 
Zapewniali to uczestniczący w posiedzeniach Rady przewod-
niczący Rad Osiedli.

Prezentowano stanowiska Rady w naszej spółdzielczej gaze-
cie „My z KSM” i w Internecie. Członkowie Rady Nadzorczej 
uczestniczyli również w konferencjach, których tematyka zwią-
zana była z interesującymi Radę bieżącymi zagadnieniami.

Członkowie Rady Nadzorczej na bieżąco informowani byli 
także o działalności FORUM Kieleckich Spółdzielni Miesz-
kaniowych, które działa na rzecz spółdzielczości oraz także w 
jej imieniu. 

Z inicjatywy FORUM na spotkanie w Warszawie w czerwcu 
2013 roku, dotyczące wysłuchania publicznego w Sejmie na 
temat zmiany ustaw o spółdzielniach mieszkaniowych, zare-
komendowani zostali: przewodniczący Rady Miasta Tomasz 
Bogucki, sekretarz Rady Nadzorczej KSM Piotr Kowalczyk 
i przewodniczący RN RSM Armatury Jerzy Gil, którzy repre-
zentowali 13 spółdzielni mieszkaniowych z Kielc w sprawach 
nowelizacji ustaw w czasie trwania prac Nadzwyczajnej Komisji 
Sejmowej. 

Przewodniczący Rady Miasta – Tomasz Bogucki i Jerzy Gil 
zabrali głos w obronie spółdzielni mieszkaniowych podczas 
wysłuchania publicznego.

Jedno z posiedzeń odbyło się w nowo wybudowanej oczysz-
czalni ścieków Sitkówka-Nowiny, a członkowie Rady zapo-
znali się z nowoczesnym funkcjonowaniem i technologicz-
nymi nowościami zastosowanymi w celu efektywniejszego i 
ekonomiczniejszego dostarczania wody mieszkańcom Kielc i 
oczyszczania ścieków. 

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła całokształt działalności 
Zarządu i wyniki ekonomiczne spółdzielni, a Związek Rewi-
zyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, który przeprowadził 
lustrację pełną Spółdzielni za lata 2010-2012 pozytywnie ocenił 
pracę Zarządu, Rady Nadzorczej i Rad Osiedlowych. List polu-
stracyjny w tej sprawie, przedstawiony został Radzie Nadzorczej 
i Walnemu Zgromadzeniu.

RADA NADZORCZA
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* w Osiedlu Sady – 21, w tym 19 w budynku nowej inwestycji 
przy ul. Dębowej 1, 

* w Osiedlu Sandomierskie – 30. 
W 2013 r. KSM odzyskała 5 lokali mieszkalnych (cztery M-1 

i jedno M-2, które zostały zbyte w trybie przeprowadzonych 
przez Spółdzielnię przetargów.

W 2013 roku wpłynęło 448 aktów notarialnych (umowy 
sprzedaży, darowizny, zamiany, o dział spadku), bądź postano-
wień sądu i aktów poświadczenia dziedziczenia, obrazujących 
dokonany obrót wolnorynkowy w zasobach Spółdzielni.

381 osób, tj. 85% ogółu objętych obrotem wolnorynkowym, 
mimo uzyskania lokalu mieszkalnego bądź garażu nie były za-
interesowane uzyskaniem członkostwa w Spółdzielni, a więc są 
właścicielami mieszkań czy garaży (spółdzielcze własnościowe 
prawo lub odrębna własność), a nie należą do Spółdzielni. 

W okresie sprawozdawczym z rejestru skreślono 315 człon-
ków z czego:

* 133 – na skutek zgonów,
* 177 – po wypowiedzeniu członkostwa w KSM,
* 5 – w związku z wykreśleniem przez Radę Nadzorczą.
W związku z ustaniem przyczyn pozbawienia członkostwa 

(uregulowano wszystkie zaległości z tytułu opłat mieszka-
niowych), Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu Spółdzielni, 
przywróciła członkostwo 1 osobie. 

W 2013 r. Komornik Sądu Rejonowego w Kielcach przepro-
wadził jedną eksmisję do noclegowni przy ul. Żeromskiego 
36 A w Kielcach osoby w stosunku do której Sąd orzekł iż nie 
przysługuje uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego. 

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w okresie od 
1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. realizował swoje obowiązki, 
wynikające z postanowień Statutu oraz regulaminu Zarządu, w 
następującym składzie osobowym:

* Maciej Solarz - Prezes Zarządu;
* Henryk Wilk - Zastępca Prezesa Zarządu ds. technicznych;
* Małgorzata Bęben - Główna Księgowa, Członek Zarządu.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 51 protokołowanych, 

zazwyczaj cotygodniowych, posiedzeń, podczas których Zarząd 
podjął 848 uchwał dotyczących spraw:

* 421 członkowsko-mieszkaniowych; 
* 189 związanych z eksploatacją lokali mieszkalnych i użyt-

kowych;
* 127 ekonomicznych;
* 88 wynikających z realizacji zadań o charakterze pracow-

niczym;
* 12 związanych z działalnością społeczno-kulturalną Spół-

dzielni; 
* 11 o charakterze organizacyjno-samorządowym.
W pracy Zarządu dominowały, jak co roku, sprawy wynikające 

z dokonywanego obrotu lokalami spółdzielczymi oraz członko-
stwa w Spółdzielni. Zarząd podejmował decyzje z zakresu:

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

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

* organizacji przetargów na sprzedaż przekazanych do dyspo-
zycji Spółdzielni lokali mieszkalnych;

* wykreślenia z rejestru członków;
* przywrócenia członkostwa w związku z uregulowaniem 

zaległości czynszowych przez osoby wykreślone z rejestru 
członków. 

Zarząd podejmował także decyzje dotyczące utrzymania 
zasobów Spółdzielni w należytym stanie technicznym oraz 
prawidłową eksploatacją zarówno lokali mieszkalnych, jak i 
znajdujących się w KSM lokali użytkowych. Decyzje z tego 
zakresu dotyczyły zwłaszcza przyjęcia projektu planu remontów 
na 2013 r. i okresowej oceny jego realizacji przez poszczególne 
jednostki organizacyjne Spółdzielni. 

Zarząd podejmował działania mające na celu poprawę stanu 
budynków oraz infrastruktury na terenie wszystkich osiedli, a 
także zapewniające prawidłowe funkcjonowanie sieci i węzłów 
cieplnych. 

W styczniu 2013 r. Zarząd przygotował projekt perspekty-
wicznego planu remontów na lata 2013 - 2015, uwzględniając 
wnioski z przeglądów zasobów, w tym:

* w zakresie wymiany stolarki okiennej - nakłady podstawowe 
nie mniejsze niż 0,20 zł/mkw./m-c i jednocześnie takie, aby 
zakończyć pierwszą wymianę okien do końca 2016 r.;

* przebudowa pionów pożarowych na podstawie kontroli 
Państwowej Straży Pożarnej oraz roboty towarzyszące budowie 
dróg pożarowych;

* remonty główne pionów instalacji elektrycznych;
* docieplenia stropodachów, szczególnie niewentylowanych;
* remonty elewacji budynków wraz z ociepleniem;
* roboty wynikające z uzasadnionych wniosków Rad Osiedli 

oraz mieszkańców, np. zmiany zagospodarowania terenów 
wspólnych, wymiana elementów małej architektury itp.

Rada Nadzorcza w lutym 2013 r. uchwaliła plan
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ków Spółdzielni Zarząd w ubiegłym roku skierował niektórych 
pracowników na szkolenia z zakresu:

* zmian w przepisach dotyczących podatku dochodowego od 
osób fizycznych;

* zarządzania spółdzielnią mieszkaniową w aktualnych wa-
runkach politycznych, gospodarczych i prawnych;

* zasad rozliczania kosztów ciepła oraz ciepłej wody użytkowej 
w budynkach wielolokalowych w oparciu o aktualne normy i 
uwarunkowania prawne;

* wymagań przeciwpożarowych dla instalacji wewnętrznych 
budynków wysokich;

* zmian w przepisach dotyczących podatku od towarów i 
usług;

* wyodrębnienia lokali lub ich sprzedaży z zasobu spółdzielni 
mieszkaniowej w aspekcie zmiany wartości majątku trwałego 
i funduszy finansujących ten majątek (funduszy własnych 
spółdzielni mieszkaniowej i ich znaczenia w bieżącym funk-
cjonowaniu spółdzielni);

* zmian w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych;
* zasad bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest 

oraz możliwości i źródeł finansowania dla spółdzielni i wspólnot 
mieszkaniowych;

* przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób 
prawnych w spółdzielniach mieszkaniowych;

* bilansowego i podatkowego zamknięcia roku w spółdziel-
niach mieszkaniowych;

* przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska;
* zamknięcia roku oraz sprawozdania finansowego we wspól-

notach mieszkaniowych. 
Z zakresu działalności społeczno-kulturalnej Spółdzielni 

Zarząd w 2013 r. podejmował decyzje w ramach działalności 
trzech Osiedlowych Klubów Kultury: Polonez, Słoneczko oraz 
Miniatura, w tym m.in. o przyjęciu:

* rocznych sprawozdań z działalności osiedlowych klubów 
kultury,

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

zajęciach,
* analizy wykorzystania czasu pracy przez poszczególnych 

pracowników klubów.
Tematyka organizacyjno-samorządowa pracy Zarządu do-

tyczyła w ubiegłym roku głównie zagadnień wynikających z 
funkcjonowania organów samorządu Spółdzielni oraz realizacji 
ich wniosków oraz uchwał, w tym m.in.:

1) przyjęcie sprawozdania Zarządu za 2012 r.;
2) przyjęcie terminu oraz projektu porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia Członków KSM;
3) opracowanie projektu harmonogramu realizacji uchwalo-

nych przez Walne Zgromadzenie ogólnospółdzielczych wnio-
sków oraz kierunków działania Spółdzielni na 2013 r.;

4) przyjęcie następujących projektów:
* zmiany regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasoba-

mi mieszkaniowymi oraz kosztów związanych z eksploatacją i 
utrzymaniem nieruchomości garażowych i lokali użytkowych 
oraz ustalania wysokości opłat za te lokale;

* zmiany regulaminu organizacji i sposobu przeprowadzania 
przetargów na prace remontowe realizowane ze środków włas-
nych KSM oraz zakup materiałów;

* zmiany regulaminu indywidualnego rozliczania kosztów cen-
tralnego ogrzewania lokali mieszkalnych i użytkowych KSM.

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

perspektywiczny remontów. Zakres wykonania robót remon-
towych objętych planem opisany jest na dalszych stronach 
biuletynu.

Decyzje Zarządu o charakterze techniczno-eksploatacyjnym 
dotyczyły spraw z zakresu:

* gospodarki lokalami użytkowymi i terenami w zasobach 
Spółdzielni (wybór najemców, rozwiązywanie umów najmu, 
aktualizacja stawek czynszu, stałe monitorowanie zaległości 
w opłatach za najem, ustalanie zakresu prac remontowych w 
lokalach użytkowych);

* związanych z organizowanymi przez KSM przetargami 
na wykonanie robót remontowych i dostawę materiałów (np. 
zatwierdzanie warunków przetargów, wybór wykonawców 
prac); 

* zatwierdzenia stawek – zaliczek za centralne ogrzewanie, 
* wyboru dostawców miału węglowego.
Gospodarka cieplna była pod stałą obserwacją Zarządu nie 

tylko w sezonie grzewczym. Przez cały ubiegły rok monito-
rowane były zarówno koszty ogrzewania w Spółdzielni, jak 
i warunki cieplne w poszczególnych budynkach w zasobach 
KSM. Po zakończeniu sezonu 2012/2013 Zarząd przygotował 
obszerną analizę wysokości indywidualnych kosztów ogrzewa-
nia lokali w budynkach wielorodzinnych KSM, którą następnie 
przedstawił Radzie Nadzorczej. Materiał wykazał skuteczność 
starań Spółdzielni zmierzających do zniwelowania nadmiernych 
różnic w indywidualnych kosztach ogrzewania poszczególnych 
lokali. Potwierdził ponadto słuszność zmiany w 2011 r. przez 
Radę Nadzorczą stosowanej w rozliczeniach proporcji podziału 
kosztów ogrzewania na koszty stałe (60%) oraz koszty zmienne 
(40%).

W 2013 r. skończył się okres trwałości baterii w elektro-
nicznych podzielnikach kosztów c.o. zainstalowanych przez 
Spółdzielnię przed dziesięcioma laty. Zarząd, biorąc pod uwagę 
aktualne przepisy prawa, jak również projekt nowelizacji Prawa 
energetycznego oraz Dyrektywę Rady Unii Europejskiej z dnia 
4 października 2012, ogłosił przetarg na wymianę najstarszych 
elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania w zasobach 
KSM. Przygotował również jednolite zasady rozliczania kosztów 
ogrzewania we wszystkich budynkach Spółdzielni. W czerwcu 
2013 r. Rada Nadzorcza zaakceptowała wyniki przetargu na 
wymianę elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania 
wraz ze zmianą systemu rozliczania kosztów c.o.

Zagadnienia ekonomiczne w pracy Zarządu związane były 
głównie z podejmowaniem decyzji m.in. w sprawach:

1) projektu planu gospodarczo-finansowego KSM na 2013 r.;
2) kwartalnych analiz realizacji zadań planu gospodarczo-fi-

nansowego i przedstawianie ich Radzie Nadzorczej;
3) miesięcznych analiz zaległości czynszowych za lokale 

mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów;
4) inwentaryzacji składników majątkowych Spółdzielni i 

gospodarki materiałowej;
5) windykacji zaległości czynszowych.
Zarząd, jako pracodawca, kierował pracownikami zatrudnio-

nymi w Spółdzielni, wykorzystując przy tym kompetencje wy-
nikające z Kodeksu pracy oraz regulaminów wewnętrznych.

Fundusz płac, zatwierdzony Uchwałą nr 3/2013 Rady Nad-
zorczej z dnia 26 marca 2013 r. jako jeden z elementów planu 
gospodarczo-finansowego na 2013 r., został zrealizowany w 
wysokości 11.985.382 zł, tj. 98,3%. Średnio stan zatrudnienia w 
2013 r. w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej wyniósł 243,75 
etatów, w tym: 81,25 etatów na stanowiskach nierobotniczych 
i 162,5 etatów na stanowiskach robotniczych. 

W trosce o stale podnoszenie poziomu kwalifikacji pracowni-
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Wyremontowana droga pożarowa przy ul. Chopina 17 

W ramach koordynacji oraz nadzorowania pracy osób za-
trudnionych w Spółdzielni Prezes Zarządu wydał w 2013 roku 
siedem zarządzeń wewnętrznych dotyczących między innymi:

* zasad gospodarki zaopatrzeniowej;
* poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na 

stanowiskach pracy;
* rejestracji i obiegu umów zawieranych przez Spółdzielnię z 

jednostkami zewnętrznymi;
* inwentaryzacji rocznej składników majątkowych KSM;
* stosowania norm zużycia środków do utrzymania czystości 

w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni.
Eksploatacja systemu informatycznego Spółdzielni w 2013 r. 

charakteryzowała się stabilną pracą całej sieci komputerowej. 
Szczególnie dużo uwagi poświęcono bezpieczeństwu danych 
oraz optymalizacji kosztów wydruków. Duża dbałość o jakość 
funkcjonowania Spółdzielni w aspekcie informatycznym skut-
kowała w 2013 r.:

* zawsze aktualnym serwisem internetowym - z uruchomionej 
z początkiem 2013 roku nieodpłatnej giełdy mieszkaniowej 
skorzystało ok. 50 ogłoszeniodawców, 

* wymianą oprogramowania finansowo-księgowego na wersję 
z obsługą bezpiecznych baz danych typu SQL, 

* wymianą programu kadrowo-płacowego na wersję SQL, 
* zwiększeniem procentowego udziału zamienników materia-

łów eksploatacyjnych (tusze, tonery) celem obniżenia kosztów 
wydruków.

Nad zgodnością z prawem wszystkich wewnętrznych aktów 
prawnych Spółdzielni oraz zapewnieniem pełnej obsługi praw-
nej w postępowaniach sądowych czuwali radcowie prawni, 
którzy w 2013 r. prowadzili w sądach powszechnych następujące 
sprawy oraz skierowali do sądu wnioski:

1) 207 spraw cywilnych o zapłatę należności czynszowych 
oraz 3 sprawy dotyczące zaległości z tytułu opłat za udział w 
zajęciach wakacyjnych organizowanych przez osiedlowe kluby 
kultury;

2) 254 wnioski o nadanie klauzuli wykonalności wyrokom i 
nakazom zapłaty wydanym w 2012 i 2013 r.;

3) 18 spraw o eksmisję w związku z ustaniem członkostwa lub 
wypowiedzeniem umów najmu lokalu mieszkalnego;

4) 10 wniosków o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłych 
właścicielach lokali mieszkalnych (4 sprawy zakończone)

5) 4 sprawy gospodarcze (wszystkie zakończone);
6) 4 sprawy mieszkaniowe z 2012 r. (wszystkie zakończo-

ne).
W toku spraw radcowie prawni brali udział w 56 rozprawach 

sądowych. Wydali ponad 200 opinii prawnych (pisemnych i 
ustnych), udzielali porad pracownikom i członkom Spółdziel-
ni. Ponadto opiniowali zawierane przez Spółdzielnię umowy, 
wewnętrzne akty prawne (regulaminy, uchwały Walnego Zgro-
madzenia Członków, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni 
oraz zarządzenia Prezesa Zarządu). Zapewniali także nadzór 
nad wdrożonym przez Zarząd postępowaniem egzekucyjnym 
w procesie windykacji zaległości czynszowych ze szczególnym 
uwzględnieniem egzekucji z nieruchomości. 

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

Nad prawidłowością organizacji, przestrzegania procedur 
postępowania oraz gospodarności komórek organizacyjnych 
Spółdzielni Zarząd zajmował się w ramach kontroli wewnętrz-
nej. Głównym zadaniem było kontrolowanie i badanie pracy 
komórek organizacyjnych Spółdzielni pod kątem zgodności z 
prawem, ze Statutem, regulaminami i uchwałami Rady Nad-
zorczej oraz Zarządu. Na podstawie prowadzonych kontroli 
formułowane były wnioski o charakterze ogólnym, zmierzające 
do poprawy i usprawnienia działań Biura Zarządu oraz szczegó-
łowe, dotyczące uporządkowania danych zagadnień w ramach 
jednej komórki organizacyjnej. Wszystkie kontrole prowadzone 
były na podstawie zatwierdzonych przez Zarząd Spółdzielni 
kwartalnych planów kontroli. Plany te konstruowane były w 
taki sposób, by kolejno objąć kontrolą poszczególne rodzaje 
działalności Spółdzielni oraz, jako zadanie ciągłe, dokonać 
sprawdzenia rozliczeń gotówki w kasach Spółdzielni. 

W 2013 roku przeprowadzono łącznie 52 kontrole i wysto-
sowano 23 wnioski pokontrolne dotyczące usprawnień lub 
usunięcia usterek. Każdorazowo z prowadzonych kontroli 
sporządzany był protokół, a jeśli ta sama tematyka kontroli 
dotyczyła kilku komórek, wówczas dodatkowo sporządzane 
było sprawozdanie łączne. Zbiorcze sprawozdania z kontroli 
sporządzono w 3 przypadkach.

W trakcie prowadzonych w 2013 r. kontroli nie stwierdzono 
żadnych przypadków nadużyć.

Przez cały rok na bieżąco Zarząd analizował wnioski człon-
ków Spółdzielni, zgłaszane zarówno w biurze Spółdzielni, 
administracjach osiedli, jak i w Zakładzie Energetyki Cieplnej. 
Ponadto Zarząd przyjmował osoby, które przedstawiały swoje 
sprawy w bezpośredniej rozmowie. Interwencje te dotyczyły 
najczęściej zagadnień czynszowych (zadłużeń w opłatach za 
mieszkania, rozliczeń za zużycie energii cieplnej czy wody), 
wymiany stolarki okiennej, a także stanu technicznego lokali 
mieszkalnych.

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w War-
szawie przeprowadził w 2013 r. lustrację pełną działalności 
Spółdzielni za lata 2010 - 2012. W dniu 27.02.2014. z wynikami 
lustracji oraz listem polustracyjnym Związku Rewizyjnego zo-
stała zapoznana Rada Nadzorcza Spółdzielni. Przeprowadzający 
badanie lustratorzy nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości. 
Podkreślili natomiast, iż KSM na tle krajowych spółdzielni 
mieszkaniowych wyróżnia się niezwykłą starannością w gospo-
darowaniu środkami i prowadzeniu dokumentacji.
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Gospodarka remontowa Spółdzielni w 2013r. przebiegała 
następująco zakresie rzeczowym: 

1. Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach - plan 1363 szt. 
- wykonanie 1395 szt. co stanowi 102,3% w tym: 

* w Osiedlu I – plan – 290 000 zł – 400 szt., 
wykonanie: na 31.12.13 – 290 606 zł – 403 szt. 
* w Osiedlu II – plan 260 000 zł – 330 szt., 
wykonanie: na 31.12.13 – 260 899 zł – 331 szt. 
* w Osiedlu III – plan 275 000 zł – 361 szt., 
wykonanie: na 31.12.13 – 277 806 zł – 372 szt. 
* w Osiedlu IV – plan 220 810 zł – 272 szt., 
wykonanie: na 31.12.13 – 220 087 zł – 289 szt. 
Ilość i wysokość nakładów ogółem na wymianę stolarki okiennej 

w mieszkaniach w latach 2001 – 2013 przedstawia tabela obok. 
Zaawansowanie i potrzeby wymiany okien w poszczególnych 

Osiedlach przedstawia tabela 2:
Do końca 2013 roku sfinansowano ze środków Spółdzielni 

wymianę 88,8% okien. Od roku 2005 zwiększa się ilość okien 
wymienianych we własnym zakresie przez członków – refun-
dowanych przez Spółdzielnię. W 2013 r. refundacja stanowiła 
87,7% wymienionych okien.

2. Inne roboty stolarskie:
W ramach pozostałych robót stolarskich dla zabezpieczenia 

klatek schodowych przed stratami ciepła wymieniono:
• okna na klatkach schodowych w 12 bud. – 196 szt. w tym:
Osiedle Zagórska-Północ: St.Kostki 9a, 11a, 13a, 15a, Pomor-

ska 71/73 – razem 39 szt., 
Osiedle Sandomierskie: Daleka 19, 23, 27, Śląska 10, 34, 36, 

Leszczyńska 66, 68 – razem 157 szt.,
Osiedle Zagórska-Południe: wymianę 8 szt. naświetli od strony 

zachodniej w budynkach: Bohaterów W-wy 15 i 17, 
– wymianę 2 szt. okien w wejściach na dach Boh. W-wy 3 i 5
– wymianę 18 szt. okienek piwnicznych w bud. Piekoszowska 

50 i 52 
Dodatkowo w uzgodnieniu z Radami Osiedli wymieniono: 
• 100 szt. okien na budynkach Daleka 21, 25 i Szczecińska 3
• 4 szt. naświetli w bud. Bohaterów W-wy 17. 
3. Roboty dekarskie i ocieplenie stropodachów
W ramach środków na prace dekarskie wykonano następujące 

roboty:
• docieplenie stropodachów na 6 budynkach - 2586 m2 w tym: 

(stropodach wentylowany – ekofibrem, stropodachy niewenty-
lowane – papą zgrzewalną na styropianie).

• częściową wymianę obróbek blacharskich na bud.: Chopina 
13, Karłowicza 9

• zakończenie remontu dachu - Warszawska 47 (1280 m2)
• drobne roboty dekarskie.

4. Remont klatek schodowych
Wykonano remont 24 klatek schodowych w 12 budynkach, 

w tym:
• Osiedle Zagórska-Północ: Konarskiego 5 (3kl), St.Kostki 

9a, 11a, 13a, 15a (4kl), Spółdzielcza 6 (3 kl), Spółdzielcza 8 
(3 kl) 

• Osiedle Zagórska-Południe: Zagórska 66 (3kl), Karłowicza 
1 (3kl), Bohaterów W-wy 5 (1kl) 

• Osiedle Sady: Warszawska 47 (kl. III i IV) - wraz z przebu-
dową wiatrołapów, 

• Osiedle Sandomierskie: Sandomierska 158 (2kl).
5. Roboty ogólnobudowlane 
Wykonano następujące prace remontowe:
• przebudowę wejść do klatek w budynkach: Karłowicza 6 i 

10 - 2 klatki
• remonty elewacji:
Kujawska 19 - rozpoczęcie robót - finansowanie 2013/2014
Karłowicza 1 - rozpoczęcie robót - finansowanie 2013/2014
Wiosenna 1 - rozpoczęcie robót - finansowanie 2013/2014
Sandomierska 74 - zakończenia remontu elewacji rozpoczętego 

w 2012 r.
Zagórska 70 - remont ocieplenia płd. ściany szczytowej
• wykonanie 2 altan śmietnikowych - Źródłowa 21, Źródłowa 

17B/św. St. Kostki 3a oraz inne drobne roboty tej branży.
6. Roboty instalacyjne
• remonty główne pionów inst. elektrycznej w dwóch budyn-

kach: Spółdzielcza 7 (2 kl), Warszawska 47 (2 kl) 
• wykonanie projektów przebudowy pionów pożarowych - 

wykonano projekt dotyczący budynku Zagórska 57, w trakcie 
realizacji projekty dla bud. Chopina 15, 17, Szczecińska 3.

• przebudowę 8 pionów instalacji przeciwpożarowej w 5 bu-
dynkach: Zagórska 57 (2 piony), Bohaterów W-wy 5 (1 pion), 
Warszawska 47 (2 piony), Sandomierska 76 (1 pion), Sando-

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 1 557 1 356 175 

2010 1 567 1 337 390 

2011 1 465 1 238 029 

2012 1 951 1 402 505 

2013 1 395 1 049 399 

razem 25 734 23 403 249 

ilość okien wymienionych okna 
ogółem do 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. ogółem 

pozostało do 
wymiany 

O
si

ed
le

 

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

I 10 339 7 451 453 458 405 474 403 9 710 629 6,08 

II 9 697 6 050 426 389 411 462 331  8 165 1 532 15,80 

III 8 420 5 326 358 362 338 419 372 7 173  1 247 14,81 

IV 8 714 6 014 320 358 311 596 289 7 961 753 8,64 

razem 37 170 24 841 1 557 1 567 1 465 1 951 1 395 33 009 4 161 11,19 

tabela 1

tabela 2
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mierska 158 (2 piony) 
• wykonanie projektu na remont główny pionów inst. elek-

trycznej - Zagórska 57.
7. Roboty brukarskie
W roku 2013 wymieniono nawierzchnię chodników i ciągów 

pieszo-jezdnych, skweru i zatok postojowych o pow. ogółem 
��20 m2. W poszczególnych osiedlach:

Osiedle Zagórska-Północ:
• wymiana nawierzchni ciągów pieszych na nawierzchnię z 

kostki brukowej w rejonie budynków przy ul. St.Kostki 5a, 7a, 
13a, 15a, Zielińskiego 3, Pomorska 88 i przejście między ul. 
Kostki a Konarskiego - o łącznej powierzchni 400 m2 

* wykonanie nawierzchni skweru ul Zagórska i Zielińskiego 
- 2�0 m2 

* remont nawierzchni boiska z wymianą ogrodzenia i urządzeń 
sportowych (bramki, ławki, kosze) w nieruchomości Mazurska 
64-68 a Spółdzielcza 5-7

Osiedle Zagórska-Południe: 
• wymiana nawierzchni ciągów pieszych na nawierzchnię z 

kostki w rejonie budynków: Bohaterów W-wy 7 i Piekoszowska 
50-52 - razem 640 m2,

• wykonanie dodatkowych miejsc postojowych w rejonie bud. 
Chopina 7 - 240 m2,

• remont nawierzchni boiska z wykonaniem ogrodzenia i 
montażem urządzeń sportowych (bramki, ławki, kosze) na 
terenie Mini-Parku w rejonie bud. Chopina 13 - finansowanie 
2013/2014

• wykonano chodnik w rejonie bud. Chopina 15 - 130 m2.
Osiedle Sady:
• remont nawierzchni asfaltowej na ul. Jarzębinowej
• remont nawierzchni z wykonaniem ogrodzenia i montażem 

urządzeń sportowych (bramki, ławki, kosze) na boisku na dz. 
przy ul. Nowowiejskiej 12 - finansowanie 2013/2014

• wykonanie placu zabaw w rejonie bud. Warszawska 47
• wymianę nawierzchni chodników - ok. 100 m2

Osiedle Sandomierskie: 
• drobne roboty brukarskie, 
• remont nawierzchni istnieją-

cych placów zabaw przy budyn-
kach Daleka 21-27

Na wniosek sekretarza Rady 
Nadzorczej przyjętego na posie-
dzeniu Rady Nadzorczej w dniu 
21 czerwca 2012 r. aby z okazji 
obchodzonego w roku 2013 
Jubileuszu 55-lecia KSM zorga-
nizować na wszystkich osiedlach 
boiska sportowe lub inne obiekty 
rekreacyjne, w roku 2013 udało się w pełni sfinansować to 
zadanie w osiedlach Zagórska Północ i Południe. W osiedlu 
Sandomierskim wykonano remont placów zabaw. Na Sadach 
pozostało do sfinansowania 111 720 zł. 

8. Usuwanie ksylamitu w lokalach mieszk. w osiedlu Sady 
W roku 2013 zaplanowano środki na wymianę podłoży ska-

żonych ksylamitem lub innymi substancjami szkodliwymi dla 
zdrowia w wysokości 25 000 zł. Przewidywany zakres tych prac 
to wymiana podłoży betonowych w 3. mieszkaniach w Osiedlu 
Sady. Sfinansowano wymianę po potwierdzoniu przez Sanepid 
występowanie ksylamitu w 3 mieszkaniach.

Na koniec 2013 r. stwierdzonych było 21 przypadków wystę-
powania w podłożach substancji szkodliwych dla zdrowia.

9. Remonty główne i bieżące dźwigów

Wykonano remonty główne 4 dźwigów tj.: Chopina 7 (mały), 
Nowowiejska 5 (I kl), Warszawska 47 (III kl), Szczecińska 3 (I 
kl) oraz prace związane z remontami bieżącymi dźwigów.

Dodatkowo wykonano prace zalecone przez Urząd Dozoru 
Technicznego, które obejmują: 

• w budynku Chopina 15 (elementy „dużego” dźwigu tj. 
wymianę koła ciernego i lin nośnych planowano na 2015 r) 
wymieniono koło cierne - koszt 11.500 zł,

• w budynku Sandomierska 76 (dźwig „mały” do remontu 
głównego planowany w 2015 r.) wymieniono przekładnię 
reduktora w „małym” dźwigu oraz zawieszenia do kabiny i 
przeciwwagi w „dużym” dźwigu - razem koszt 13.500 zł

Potrzeby remontowe dźwigów
tabela 3
Do realizacji zadań remontowych wykonawców wybierano w 

drodze przetargów.
Remonty w lokalach użytkowych 
W okresie 2013 r. w lokalach użytkowych wykonano plano-

wane prace tj:
• w Osiedlu Zagórska-Północ: remont części wspólnych (kory-

tarza) w zakresie wymiany podłogi i malowania ścian w bud. L. 
Wawrzyńskiej 20; remont murku ograniczającego taras przy bud. 
Konarskiego 3, wymiana drzwi do zaplecza Szczecińska 11,

• w Osiedlu Zagórska-Południe: remont elewacji pawilonu 
Zagórska 48,

• w Osiedlu Sady: wymiana witryn w lokalu Nowowiejska 5 
oraz drobne roboty remontowe w lokalach i ich otoczeniu,

• w Osiedlu Sandomierskim: zakończenie ocieplenia pawilonu 
Sandomierska 107, remont pokrycia dachowego na pawilonie 
Romualda 3 - seg. B i C, wymiana drzwi na zapleczach lokali 
w bud. Sandomierska 154 i Śląska 10, ocieplenie stropu nad 
lokalami użytkowymi Śląska 10, poszerzenie drogi do zapleczy 
lokali w bud. Sandomierska 154.

Na realizację powyższych prac wydatkowano 670 477 zł.

ilość dźwigów osobowych 
wyremontowanych 

do 31.12.2012 
Pozostaje 

 do remontu Osiedle 
ilość budynków 
11 piętrowych 

ilość 
dźwigów 

osobowych 
ilość % ilość % 

Zagórska-Północ 5 9 9 100 0 0 

Zagórska-Południe 10 18 17 94,4 1 5 

Sady 5 30 27 90 3 10 

Sandomierskie 9 24 20 83,3 4 16,7 

razem 29 81 73 90,1 8 9,9 

 
Prace realizowane jako nowe inwestycje:
W roku 2013 zrealizowano następujące inwestycje w zasobach 

mieszkaniowych i lokalach użytkowych: 
1. budowa dróg pożarowych przy budynkach wysokich 
• Chopina 15-17, • Nowowiejska 15, • Nowowiejska 22, oraz 

rozpoczęto budowę w rejonie budynków ul. Śląska – Lesz-
czyńska 

2. monitoring pawilonu Zagórska 48, 
3. budowa ogrodzeń boisk sportowych,
4. ze względu na wzmożoną dewastację wykonano moderniza-

cję monitoringu - Spółdzielcza 5 poprzez zainstalowanie drugiej 
kamery rejestrujący obraz z boiska i jego otoczenia.

Na realizację tych zadań wydatkowano kwotę 1 115 044 zł.

tabela 3
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Realizując kierunki działań Spółdzielni w 2013 r. wybudowano 
sieć ciepłowniczą w rejonie ul. Poleskiej i ul. Leszczyńskiej, aby 
docelowo podłączyć do systemu grzewczego KSM 9 budynków 
mieszkalnych oraz siedzibę MPEC Kielce. Wykonano odcinek 
sieci rozdzielczej o długości 439 mb. o średnicy od Dn 250mm 
do Dn 65mm. 

W grudniu 2013 r. ciepło zostało podane do budynku MPEC, 
a w kolejnych latach podłączone zostaną następne budynki 
mieszkalne. Koszt wykonania tego zadania wraz z projektem 
sieci wyniósł 552 105 zł.

Ponadto rozliczone zostały roboty dodatkowe związane z 
wymianą sieci ciepłowniczej przy ul. Zielińskiego w 2012 r. 
na kwotę 83 687zł.

Przed sezonem grzewczym w trakcie uzupełniania wody w 
sieci cieplnej nastąpiła awaria obok budynków przy ul. Romu-
alda 2 i ul. Dalekiej 3. Ponieważ w ostatnim okresie miały tam 
miejsce trzy awarie, podjęto decyzję o wymianie 50 mb. odcinka 
awaryjnej sieci o średnicy Dn 100mm na sieć preizolowaną. 
Koszty wymiany wyniosły 85 649 zł.

Wymiana 2 szt. pomp obiegowych w węźle cieplnym grupo-
wym przy ul. Dalekiej 25 kosztowała 15 935 zł.

Razem za 2013 r. koszty inwestycji wyniosły 737 376 zł. 
Remonty w kotłowniach
Zakres remontów obejmował prace związane z remontem i 

konserwacją armatury sieciowej w komorach ciepłowniczych 

oraz przyłączy sieci do budynków, konserwacji węzłów ciep-
lnych oraz zewnętrznej sieci ciepłowniczej. W/w prace remonto-
we wykonane zostały w budynkach: • os. Zagórska - Północ: ul. 
Pomorska 100, ul. Zagórska 19, koszt 39 986 zł, • os. Zagórska 
- Południe: ul. Zagórska 68, 70, ul. Bohaterów Warszawy 13, 
15, 17, koszt 38 943 zł, • os. Sandomierskie: ul. Daleka 3, 21, 
23, 25, koszt 47 856 zł.

Razem koszty w 2013 r. wyniosły 126 785 zł.
Roboty nieprzewidziane
• Remont pomieszczeń socjalnych i malowanie klatki schodo-

wej w kotłowni przy ul. Szczecińskiej - 21.142 zł, • Naprawa 
nawierzchni drogi po awarii przyłącza centralnego ogrze-
wania do budynku przy ul. Romualda 2 - 3.500 zł, • Remont 
nawierzchni po awarii sieci ciepłowniczej w rejonie budynku 
przy ul. Dalekiej 3 - 3000 zł, • Wykonanie odwodnienia komory 
ciepłowniczej przy ul. Śląskiej - 6 120 zł, • Remont górnej galerii 
oraz głowicy komina żelbetowego w kotłowni przy ul. Żniwnej 
- 9 060 zł, • Remont taśmociągu oraz barierek ochronnych na 
dachu kotłowni w obrębie przenośnika kubełkowego w kotłowni 
przy ul. Żniwnej - 3 800 zł, • Remont elewacji za przenośnikiem 
kubełkowym w kotłowni Żniwna - 6600 zł, • Naprawa czujników 
temperatury i sterownika pomp w kotłowni Żniwna - 6 240 zł, • 
Remont przyłącza c.o. do budynku przy ul. Sandomierskiej 112 
- 9 581 zł, • Remont sklepienia kotła w kotłowni Szczecińska 
- 15 000 zł, • Remont komina stalowego zgodnie z zaleceniem 
ekspertyzy w kotłowni Szczecińska - 8 000 zł.

Razem za 2013 r. poniesione koszty wyniosły 92 043 zł.

Projekty budowlane i opracowania techniczne

W 2013 r. wykonano następujące 
opracowania:
* Ekspertyza stanu technicznego 

komina stalowego w kotłowni przy 
ul. Szczecińskiej zalecała wzmoc-
nienie trzonu komina w rejonie 
trójnoga, co zrealizowano w m-cu 
październiku 2013 r. 

* Ekspertyza stanu technicznego 
komina żelbetowego w kotłowni 
Żniwna.

Ogółem za 2013 r. na inwestycje 
i remonty w Zakładzie Energetyki 
Cieplnej KSM wykorzystano środki 
w wysokości 1 707 994 zł. co stano-
wi 98,5% planu finansowego.

Remont sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych w latach od 2009 do 2013 

Rok 
Wykonanie 

do 2009 2010 2011 2012 2013 % 

Wykonanie  (mb) 6 298,00 248,50 244,70 337,00 489,00   

Wykonanie narastająco (mb) 5 692 5 941 6 185,20 6 522,2 7 011,2 40,4% 

Pozostało do wymiany na preizolację 11 678 11 429,50 11 184,80 10 847 10 358 59,6% 

                      KOTŁOWNIA SZCZECIŃSKA 

Lp. Wyszczególnienie robót Plan Wykonanie 

1. 2. 3. 4. 

1. Remont obudowy przenośnika kubełkowego miału węglowego     95 000 zł         97 000 zł  

2. Remont kosza węglowego rusztu - kocioł Nr 3     12 000 zł         11 571 zł  

3. Remont składowiska opału       7 000 zł           5 861 zł  

4. Remont i legalizacja wagi samochodowej       6 000 zł           5 900 zł  

5. Materiały pośrednie (oleje, smary, gazy technologiczne itp.)       6 000 zł           5 032 zł  

RAZEM   126 000 zł      125 364 zł  

KOTŁOWNIA ŻNIWNA 

Lp. Wyszczególnienie robót Plan Wykonanie 
1. 2. 3. 4. 

1. Montaż Instalacji filtrobicyklonu (kocioł Nr 3)   421 000 zł       420 000 zł  

2. Docieplenie garażu spycharki w kotłowni Żniwna     16 000 zł         12 000 zł  

3. Remont instalacji technologicznej       6 000 zł           5 181 zł  

4. Dokończenie remontu drogi wewnętrznej       6 000 zł           5 063 zł  

5. Wymiana wentylatora ciągu spalin     42 000 zł         34 500 zł  

6. Remont i legalizacja wagi samochodowej       6 000 zł           5 900 zł  

7. Materiały pośrednie (oleje, smary, gazy technologiczne itp.)       7 000 zł           6 192 zł  

RAZEM   504 000 zł      488 836 zł  

KOTŁOWNIA SZCZECIŃSKA

KOTŁOWNIA ŻNIWNA

Inwestycje i remonty w ZEC

Nowoczesny podzielnik kosztów 
ogrzewania Hydroclima RFM
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Gospodarka zasobami mieszkaniowymi

Na zasoby KSM na dzień 31.12.2013 r. składa się 142 budynki 
wielorodzinne i 1 domek rodzinny. Zasoby te zostały podzielone 
na 70 nieruchomości mieszkaniowych w tym: 38 nieruchomości 
jednobudynkowych z 2888 lokalami mieszkalnymi i 32 nieru-
chomości wielobudynkowe z 6352 mieszkaniami.

Poza domkiem jednorodzinnym liczba lokali mieszkalnych w 
osiedlach kieleckich i nieruchomościach w Bielinach i Bodzen-
tynie wynosi 9239.

Roczne koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi w za-
kresie eksploatacji i utrzymania nieruchomości mieszkaniowch 
wyniosły 37.753.953 zł i kształtowały się następująco: 

1. Koszty eksploatacji  9.037.022 zł 23,9%
(tym niedobór za rok poprzedni 964 zł)
2. Odpis na fundusz remontowy 5.775.561 zł 15,3%
3. Podatek od nieruchomości   335.175 zł  0,9%
4. Woda i ścieki   7.609.694 zł 20,2%
5. Śmieci   1.732.157 zł  4,6%
6. Anteny „Azart”        49.760 zł  0,1%
7. Dźwigi                        415.783 zł  1,1%
8. Centralne ogrzewanie                           12.798.801 zł              33,9%
     Ogółem                  37.753.953 zł            100,0%

Struktura kosztów eksploatacji i utrzymania 
nieruchomości mieszkaniowch za 2013 rok

Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi w zakresie 
eksploatacji i utrzymania nieruchomości mieszkaniowch za 2013 
rok zostały pokryte przychodami w łącznej kwocie 39.082.786 
zł, z czego przypisane należności od użytkowników mieszkań 
8.819.447 zł czyli opłaty na eksploatcję, 891.417 zł to nadwyż-
ka z ubiegłego roku , 348.951 zł to pożytki z nieruchomości 
wspólnych oraz 173.929 zł to odsetki za zwłokę w opłacaniu 
czynszów za mieszkania. Za 2013 rok na gospodarce zasobami 
mieszkaniowymi powstała nadwyżka przychodów nad kosztami 
w kwocie 1.328.833 zł, która w roku 2014 zostanie odpowiednio 
rozliczona w pozycjach „ eksploatacja bezpośrednia”, „dźwigi” 
i „woda” zwiększając razem koszty o 313.994 zł i przychody 
o 1.642.827 zł .

Ogółem nieopłacone należności czynszowe za mieszkania 
na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 3.564.222 zł i w stosunku do 
31.12.2012 r. zwiększyły się o 104.584 zł.

 Wskaźnik zaległości na nieruchomościach mieszkaniowych w 
opłatach liczony w stosunku do wpływów ( przypisanych należ-
ności) na koniec 2013 r. ukształtował się na poziomie 9 %.

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

najmu) i lokali użytkowych własnościowych (37 szt.) wyniosły 
łącznie 4.073.362 zł. Zostały one pokryte uzyskanymi przycho-
dami z ich wynajmu (wg. naliczeń czynszowych) w wysokości 
4.902.561 zł. Działalność gospodarcza w zakresie wynajmu 
lokalami użytkowymi zamknęła się za rok 2013 wynikiem 
dodatnim w wysokości 829.199 zł. 

Zaległości za lokale użytkowe za 2013 r. na dzień 31.12.2013 r. 
wyniosły 305.209 zł i w stosunku do roku 2012 zmniejszyły się 
o kwotę 6.042 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 2013 wyniosły 15.184.074 zł, natomiast 
sprzedaż ciepła dla mieszkań, lokali uźytkowych i obiektów ob-
cych stanowiła kwotę 15.252.007 zł. Działalność ZEC zamknęła 
się nadwyżką w kwocie 67.933 zł.

Działalność społeczno-kulturalna
Działalnośc organizowana w osiedlowych klubach kultury: 

„Miniatura”, „Polonez” i „Słoneczko” prowadzona jest w 
trzech podstawowych kierunkach: opiekuńczo-wychowawcza, 
kulturalno-rozrywkowa i sportowo-rekreacyjna.

Poniesione za rok 2013 koszty działalności społeczno-kultu-
ralnej prowadzonej przez kluby wyniosły 637.136 zł i zostały 
sfinansowane przychodami w wysokości 285.818 zł, z czego 
91.955 zł, to osiągnięte wpływy z działalności klubów, natomiast 
193.863 to przychody z opłat wnoszonych przez członków 
Spółdzielni.

Strata na działalności społeczno-kuturalnej za rok 2013 wy-
niosła -351.318 zł zmniejszyła zysk brutto Spółdzielni przed 
opodatkowaniem.

FUNDUSZ REMONTOWY
Na remont budynków mieszkaniowych i infrastruktury towa-

rzyszącej w 2013 roku wydano 5.997.191 zł . Ponadto na remont 
lokali użytkowych wydatkowano kwotę 670.477 zł, która została 
w całości pokryta wpływami z lokali użytkowych .

W roku 2013 fundusz remontowy został zasilony kwotą 
6.075.561 zł z czego: 

- z wpłat od użytkowników mieszkań w roku 2013
      5.775.561 zł 
(członkowie 1,20 zł zł/m2/p.u./m-c , nieczłonkowie 1,27 zł zł/m2/p.u./m-c )
- zysk netto za rok 2012      300.000 zł 

Struktura źródeł finasowania funduszu remontowego

Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi 
i pozostałe wyniki ekonomiczne za 2013 r.
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 Wydatkowanie środków funduszu remontowego w latach 2008 -2013 

2008r. 2009r. 2010r. 2011 r. 2012r. 2013r. 

  Wyszczególnienie 

  
( zł) ( zł) ( zł) ( zł) ( zł) ( zł) 

Remont budynków 3.074.983 3.974.423 4.170.016 3.873.768 5.209.383 5.308.447 

Remont dźwigów osob 1.661.118 580.000 579.993 608.400 619.960 665.111 

Usuwanie ksylamitu 29.474 9.793 11.288 12.506 40.013 23.633 
 Razem   4.765.575 4.564.216 4.761.297 4.494.674 5.869.356 5.997.191 

zł/m2/rok 12,02 11,45 11,89 11,27 14,81 15,07 

 Zaległości czynszowe 
dotyczące  Fund. Rem. 
ograniczające remonty 

 
-224.644 

 
-166.936 

 
-266.702 

 
-293.309 

 
-256.605 

 
-269.870 

Wydatki na remonty zasobów mieszkaniowych w roku 2013 
wyniosły ogółem 5.997.191 zł, a w 2012 roku 5.869.356 zł z 
czego:

          2013 r.             2012 r.
1. remonty budynków     5.308.447 zł       5.209.383 zł
2. remonty dźwigów osobowych      665.111 zł          619.960 zł
3. usuwanie ksylamitu         23.633 zł            40.013 zł
razem remonty zas. mieszk.        5.997.191 zł       5.869.356 zł 
Remont lokli użytkowych                670.477 zł                766.701 zł
Ogółem remonty                      6.667.668 zł       6.636.057 zł

Struktura wydatków funduszu remontowego 

W 2013 r. wpłaty członków Spółdzielni na fundusz remontowy 
wynosiły dla członków Społdzielni 1,20 zł/m2 p.u.m /m-c, dla 
nieczłonka 1,27 zł/m2 p.u.m /m-c, co stanowiło 5.775.561 zł 
tj. 95,1% wpływów ogółem. Pozostałe 4,9% ogółu wpływów 
to środki pochodzące z dofinasowania funduszu remontowego 
zyskiem netto za rok 2012. 

Zatem 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania członka KSM 
został dofinansowany miesięcznie kwotą około 0,08 zł z prze-
znaczeniem na remonty, czyli na mieszkanie o pow. użytkowej 
50 m2 przypadało rocznie około 48 zł dofinasowania ze środków 
wypracowanych przez Spółdzielnię.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od 2008 r. fundusz re-
montowy jest tworzony przede wszystkim z odpisów z mieszkań 
(przypisane należności czynszowe od użytkowników mieszkań) 
oraz dofinansowywany częścią zysku wypracowanego przez 
Spółdzielnię.

Należy nadmienić, że zaległości czynszowe rzutują na wielkość 
funduszu remontowego w danym roku i ograniczają środki na 
wydatki przeznaczone na remonty. Na 31.12.2013 r. zaległości 
dotyczące funduszu remontowego wynosiły 269.870 zł.

Wyremontowane boisko przy Mini-parku

Lokale mieszkalne i garaże
Stan i struktura zaległości za lokale mieszkalne
Kwota zaległości w opłatach za lokale mieszkalne na koniec 

2013 r. wyniosła 3.564.222 zł i w porównaniu do 2012 r. wzrosła 
o 104.584 zł tj. o 3,0%. 

Liczba zalegających w opłatach użytkowników na koniec 
2013 r. dotyczyła 3.551 osób i w stosunku do stanu na 2012 r. 
wzrosła o 122 osoby tj. o 3,6%. 

Średnie miesięczne naliczenia opłat za mieszkania za 2013 r. 
wyniosły 3.438.656 zł. co oznacza, że kwota zaległości była 

wyższa o 125.566 zł tj. o 3,7% od średniej miesięcznej kwoty 
naliczeń czynszowych. 

Nadpłaty w czynszu na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 431.993 zł, 
zatem saldo należności z tytułu opłat czynszu za lokale mieszkalne 
na koniec roku wyniosło 3.132.229 zł.

W układzie poszczególnych osiedli, kwota zaległości czynszo-
wych oraz liczba zadłużonych użytkowników na koniec grudnia 
2013 r. w porównaniu ze stanem na 31.12.2012 r. przedstawia 
tabela 1 na stronie obok, u góry.

Najwyższy udział procentowy – 33,9% ogólnej kwoty zadłużeń 
stanowią zaległości użytkowników lokali mieszkalnych Osiedla 
Zagórska Południe. 

Zadłużenia i działalność windykacyjna
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Zaległości w tych lokalach na koniec 2013 roku wyniosły 1.208.458 zł i 
w stosunku do grudnia 2012 r. wzrosły o 44.937 zł tj. 3,9%.

Na drugiej pozycji znajdują się zadłużenia w lokalach mieszkalnych 
należących do Osiedla Zagórska Północ – 1.052.803 zł co stanowi 29,5 % 
ogólnej kwoty zadłużeń i w stosunku grudnia 2012 r. wzrosły o 21.048 zł 
tj. o 2,0%.

Na trzecim miejscu są zadłużenia mieszkańców Osiedla „Sandomierskie” 
– 675.741 zł co stanowi 19,0% ogólnej kwoty zaległości. W stosunku do 
zadłużeń na 31.12.2012 r. jest spadek o kwotę 46.834 zł tj. 6,5%.

Zadłużenia mieszkańców Osiedla Sady wynoszą 621.180 zł i stanowią 
17,4% ogólnej kwoty zadłużeń. W stosunku do stanu na 31.12.2012 r. 
wzrosły o 95.012 zł tj. 18,1%. 

Ogólną kwotę zadłużeń w poszczególnych przedziałach czasowych na 
koniec roku 2013 w porównaniu do stanu na koniec 2012 r. przedstawia 
tabela 2.

OSIEDLE
OSOBY ZADŁUŻENIE

 %   6/5 strukt.  
zadł.

Kwota  
(6-5)31.12.2012 31.12.2013 (3-2) 31.12.2012 31.12.2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Zagórska „Półn.” 1089 1139 50 1 031 755 1 052 803 102,0 29,5 21 048

Zagórska „Poł.” 913 942 29 1 163 521 1 208 458 103,9 33,9 44 937

„Sady” 683 697 14 526 168 621 180 118,1 17,4 95 012

„Sandomierskie” 723 757 34 722 575 675 741 93,5 19,0 -46 834

Bieliny 11 11 0 4 955 5 165 104,2 0,1 210

Bodzentyn 10 5 -5 10 664 875 8,2 0,0 -9 789
Ogółem 3 429 3 551 122 3 459 638 3 564 222 103,0 100,0 104 584

Zadłużenie według osiedli
Tabela 1

Zadłużenie
Osoby

Zmiana
Kwota zadłużenia w zł. Struktura 

%
Zmiana      
  (6-5)

 % wzrostu/
spadku 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013

1 2 3 4 5 6 7 8  9    
do 3 m-cy  3 171     3 998     827     1 038 417     1 019 181     28,6    -19 236    -1,9    
4-6 miesięcy  163     163     -     345 547     300 100     8,4    -45 447    -13,2    
7-12 miesięcy  82     84     2     260 053     304 562     8,5     44 509     17,1    
powyżej 12 
miesięcy  13     18     5     95 930     130 456     3,7     34 526     36,0    
wyroki+egz.
komorn  202*  219*  15*  1 719 691     1 809 923     50,8     90 232     5,2    
Razem  3 429     4 263     834     3 459 638     3 564 222     100,0     104 584     3,0    

* Uwaga. Uwzględniona liczba użytkowników posiadających zadłużenia objęte wyrokami
i w egzekucji komorniczej 

Ponad 50% ogólnej kwoty zadłużeń stanowią należności objęte nakazami 
zapłaty oraz należności pozostające w egzekucji komorniczej. Na koniec 
grudnia ub.r. kwota zadłużeń w tej grupie wyniosła 1.809.923 zł, stanowiąc 
50,8% ogólnej kwoty zaległości. W stosunku do grudnia 2012 roku należ-
ności dochodzone na drodze sądowej wzrosły o 90.232 zł, tj. o 5,2%. 

Drugą zasadniczą grupę stanowią zaległości do 3 m-cy. 
Na dzień 31.12.2013 r. zadłużenia w tej grupie wyniosły 1.019.181 zł 

stanowiąc 28,6% ogólnej kwoty zadłużeń.
W porównaniu do roku poprzedniego odnotowano spadek 
o 19.236 zł tj.1,9%.
Stan zadłużeń w pozostałych przedziałach czasowych przedstawia się 

następująco:
- 4-6 miesięcy - kwota zadłużeń wyniosła 300.100 zł, co stanowi 8,4% 

ogólnej kwoty zaległości. 
W stosunku do grudnia 2012 r. spadek o 45.447 zł tj. o 13,2 %,
- 7-12 miesięcy - kwota zadłużeń wyniosła 304.562 zł, co stanowi 8,5% 

ogólnej kwoty zadłużeń; wzrost w stosunku do grudnia 2012 r. 
o 44.509 zł tj. o 17,1%.

- powyżej 12 miesięcy, kwota zaległości nie obję-
tych jeszcze nakazem zapłaty wyniosła 130.456 zł 
co stanowi 3,7% ogólnej kwoty zaległości - wzrost 
w stosunku do grudnia 2012r. o kwotę 34.526 zł 
tj. o 36,0%

W ogólnej kwocie zadłużeń, kwotę 489.139 zł sta-
nowią zadłużenia w lokalach z odrębną własnością. 
Proces wzrostu zadłużeń w tych lokalach nasilał się 
począwszy od 2008 r. 

Na koniec 2013 r. z ogólnej liczby 2.106 wyod-
rębnionych mieszkań, zadłużenie posiadało 932 tj. 
44,3%. 

W porównaniu do grudnia 2012 r. liczba zadłużo-
nych wzrosła o 26 osób, przy jednoczesnym wzro-
ście kwoty zadłużenia z 425.104 zł do 489.138 zł 
czyli o kwotę 64.034 zł tj. o 15,1%. Wielkość tego 
zjawiska obrazuje tabela na stronie 13. u góry. 

Na koniec 2013 r. zadłużenia oddanych w najem 
spółdzielczych lokali mieszkalnych wyniosły 
147.284 zł. Z ogólnej liczby 20 pozostających w 
najmie lokali (jeden lokal sprzedany po śmierci 
najemcy), 4. najemców nie posiadało zaległości, 
natomiast w pozostałych 16 lokalach:

- 6 najemców posiadało zaległości do 3 m-cy na 
łączną kwotę 2.602 zł,

- 10 najemców posiadało zarówno zaległości bie-
żące jak i objęte nakazami zapłaty oraz pozostające 
w egzekucji komorniczej na łączną kwotę 144.682 zł 
– dotyczy to osób, w stosunku do których wcześniej 
sąd orzekł eksmisję z większych lokali mieszkal-
nych, a Spółdzielnia udostępniła im na warunkach 
najmu lokale mniejsze, wobec braku przydziału 
lokali socjalnych.

W grupie 10. najemców posiadających znaczące 
zaległości: 

- 4 najemców posiada już wyroki o eksmisję z 
zajmowanego lokalu, 

- w stosunku do 5, z którymi rozwiązano umowę 
najmu, skierowano wnioski do radców prawnych o 
uzyskanie wyroków o eksmisję z lokalu,

- w stosunku do 1 najemcy toczy się postępowanie 
sądowe – dłużnik złożył sprzeciw do wydanego 
nakazu zapłaty.

Poważnym problemem pozostają nadal zadłużenia 
w mieszkaniach typu lokatorskiego. Kwota zale-
głości w tych mieszkaniach wniosła 729.513 zł, co 
stanowi 20,5% ogólnej kwoty zadłużeń.

Z pozostałych na koniec roku ogólnej liczby 125 
mieszkań lokatorskich, zaległości wystąpiły w 95 
przypadkach (76%) z czego:

- zaległości do 3 miesięcy posiadało 46 lokatorów 
na kwotę 25.264 zł (549 zł/osobę)

- zaległości 4-6 miesięczne posiadało 4 lokatorów 
na kwotę 8.724 zł (2.181 zł/osobę)

- zaległości 7 - 12 miesięcy posiadało 11 lokatorów 
na kwotę 46.305 zł (2.105 zł/osobę)

- zaległości powyżej 12 miesięcy posiadało 34 
lokatorów na kwotę 649.220 zł (19.095 zł/osobę).

Najtrudniejsza sytuacja występuje na Osiedlu 
„Sandomierskie”, gdzie z liczby 4. lokali zadłużo-
nych powyżej 10.000 zł:

Tabela 2

t
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Tabela 4

Rok
Dodatki mieszkaniowe MOPR

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    

2013 491  474 263    

- 3 lokale posiadają zadłużenia 30.000-45.000 zł,
- 1 lokal powyżej 60.000 zł. 
We wszystkich przypadkach są to osoby wykreślone lub wykluczone 

z członkostwa - w stosunku do których Spółdzielnia posiada wyroki 
eksmisyjne.

Podobnie sytuacja przedstawia się w pozostałych osiedlach.
Osiedle Zagórska-Północ - z liczby 8 najbardziej zadłużonych lokali:
- 5 lokali z zadłużeniem powyżej 10.000 – 20.000 zł,
- 2 lokale z zadłużeniem powyżej 20.000 – 25.000 zł,
- 1 lokal przekroczył zadłużenie 50.000 zł
Osiedle Zagórska-Południe – z liczby 8 lokali zadłużonych powyżej 

10.000zł:
- 6 lokali przekroczyło kwotę zadłużenia 10.000 – 20.000 zł,
- 1 lokal z zadłużeniem blisko 30.000zl,
- 1 lokal z zadłużeniem blisko 40.000zł.
Osiedle „Sady” – spośród 4 lokali z najwyższymi zadłużeniami:
- 3 lokale posiadają zaległości w przedziale 13.000 – 25.000 zł
- 1 lokal z zadłużeniem powyżej 30.000 zł. 
W stosunku do największych dłużników, poza 4 przypadkami (spłaty w 

ratach) Spółdzielnia jest już w posiadaniu wyroków eksmisyjnych, bądź 
oczekuje na ich wydanie przez sąd (do radcy prawnego skierowano ponad 
30 wniosków o eksmisję z lokalu mieszkalnego).

Czynności windykacyjne
W analizowanym okresie do dłużników posiadających odrębną własność 

lokalu, wysłano 489 upomnień i wezwań do zapłaty oraz 99 wezwań na 
rozmowy w biurze Spółdzielni. Ponadto przeprowadzono 113 wizyt w 
miejscu zamieszkania dłużników, którzy z różnych przyczyn nie zarea-
gowali na wystosowane wezwania. 

Z 932 dłużników posiadających mieszkania z odrębną własnością u 21 
dłużników występują zaległości powyżej 12 m-cy na łączną kwotę 174.445 
zł tj. średnio 8.307 zł/osobę z czego:

- 1 lokal mieszkalny został sprzedany, KSM przyłączyło się do egzekucji- 
czekamy na zakończenie egzekucji- zadłużenie 14.239zł

- w stosunku do 3 lokali – Zarząd skierował sprawy do komornika o 
egzekucję z nieruchomości – zadłużenie na kwotę 42.332 zł

- 1 lokal po zgonie właściciela mieszkania – podjęto działania zmierzające 
do ustalenia spadkobierców – zadłużenie 12.378 zł

- 4 dłużników uzyskało zgodę Zarządu na spłatę zaległości w ratach 
- zadłużenie 32.770 zł

- pozostałych 12 dłużników jest przedmiotem postępowania sądowego 
i egzekucji komorniczej na łączną kwotę 72.726 zł.

W trakcie przeprowadzanych wywiadów, rodziny znajdujące się w 

stan na dzień

Ilość lokali 
mieszkalnych 

ogółem z odrębną 
własnością

Ilość zadłużonych 
lokali z odrębną 

własnością

Kwota zadłużenia 
ogółem lokali 

z odrębną 
własnością

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

Średnia kwota 
zadłużenia lokalu 
mieszk. z odr.wł.

31.12.2009 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 2 073 906 425 104 43,56 471

31.12.2013 2 106 932 489 138 44,25 525

Zagórska Północ 636 305 140 778 47,96 462

Zagórska Płd. 527 218 122 305 41,37 561

Sady 509 208 138 470 40,86 666

Sandomierskie 416 193 83 160 46,39 431

Bieliny 13 6 4 362 46,15 727

Bodzentyn 5 2 63 40,00 32

Zadłużenie lokali z odrębną własnością
Tabela 3

ciężkiej sytuacji życiowej informowane są o możli-
wości uzyskania pomocy materialnej i finansowej ze 
środków MOPR.

W roku 2013. Prezydent Miasta Kielce wydał 491 
decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe dla osób 
zamieszkałych w zasobach KSM i znajdujących się 
w trudnej sytuacji finansowej i materialnej na kwotę 
474.263 zł. 

Na przestrzeni ostatnich 7 lat liczbę przyznanych 
dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców KSM 
przedstawia tabela 4. 

Czynnikiem mobilizującym osoby otrzymujące do-
datek mieszkaniowy do systematycznej wpłaty różni-
cy pomiędzy wysokością czynszu i kwotą otrzymywa-
nego dodatku mieszkaniowego ze środków MOPR, są 
decyzje wstrzymujące dodatek w przypadku zalegania 
z opłatami co najmniej 2 miesięcznymi.

Decyzje te wydawane są w oparciu o comiesięczne 
sprawozdania sporządzane i przekazywane do MOPR 
przez Dział Czynszów i Windykacji. 

W 2013 r. wstrzymane zostały dodatki mieszkanio-
we dla 13 osób, które nie dokonały wpłaty różnicy do 
pełnego wymiaru czynszu. W 6 przypadkach uzupeł-
nienie brakujących wpłat, spowodowało wznowienie 
wstrzymanych wcześniej dodatków.

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

Z ogólnej kwoty zadłużenia w 2013 r. w wysokości 
3.564.222 zł uwzględnione są:

- należności będące przedmiotem egzekucji ko-
morniczej na kwotę 442.784 zł – dotyczące 126 
dłużników. Komornik wyegzekwował w całości lub 
częściowo zaległości na łączną kwotę 220.083 zł od 
99 dłużników.

- należności objęte wyrokiem sądowym na kwotę 
1.367.139 zł – dotyczące 182 dłużników. Z należności 
objętych nakazami zapłaty, 89 dłużników dokonało 
wpłaty na poczet zaległości objętych nakazami za-
płaty na łączną kwotę 325.576 zł.

Łączna kwota zadłużeń komorniczych oraz za-
dłużeń objętych wyrokami sądowymi w wysokości 
1.809.923 zł – dotyczy 216 użytkowników lokali 
mieszkalnych uwzględnionych już w ogólnej liczbie 
zadłużonych osób.
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W analizowanym okresie do egzekucji komorniczej skierowa-
no 53 sprawy na łączną kwotę 177.259 zł. 

Wysokość wpłat w latach 2003-2013 dotyczących spraw pozo-
stających w egzekucji komorniczej przedstawia tabela 5.

Kwoty wyegzekwowane przez komorników w minionych 5 latach.

Rok Wyegzekwowane kwoty

2009  49 766    

2010  48 902    

2011  176 547    

2012  210 463    

2013  220 083    

Tabela 5

W stosunku do użytkowników generujących wysokie zale-
głości i nie podejmujących działań zmierzających do spłaty 
zaległości, Zarząd zmuszony jest coraz częściej do bardziej 
drastycznych działań jakim jest występowanie do komornika 
z wnioskami o egzekucję długu z nieruchomości lokalowych 
tj. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i prawa 
odrębnej własności lokalu. 

Z 23 nieruchomości lokalowych będących w 2013 r. przed-
miotem egzekucji komorniczej z nieruchomości, sprzedane i 
rozliczone zostały 3 mieszkania.

W przypadku 1 mieszkania komornik umorzył postępowanie 
egzekucyjne w związku z uregulowaniem zadłużenia.

Do końca grudnia sprzedanych, lecz nie rozliczonych, zo-
stało 6 mieszkań zadłużonych na łączną kwotę 101.275 zł 
– oczekujemy na ich rozliczenie i zakończenie postępowania 
egzekucyjnego.

W 3 przypadkach Zarząd wyraził zgodę na okresowe wstrzy-
manie egzekucji z nieruchomości w związku z podjętą spłatą 
zaległości w ratach.

W stosunku do pozostałych 10 lokali mieszkalnych, prowa-
dzone są czynności egzekucyjne. Łączna kwota zaległości tych 
mieszkań na 31.12.2013 r. wyniosła 201.344,57 zł.

Brak lokali socjalnych, pomimo wielokrotnych wystąpień 
Spółdzielni do Urzędu Miasta w Kielcach, uniemożliwia pod-
jęcie skutecznych czynności eksmisyjnych. 

Dla przykładu w roku 2012 Urząd Miasta Kielce, przyznał 
Spółdzielni tylko jeden lokal socjalny, natomiast w 2013 nie 
przyznano żadnego, pomimo wystosowanych pism o przyznanie 
3 lokali socjalnych. 

W tych okolicznościach, korzystając z przysługujących Spół-
dzielni uprawnień zgodnie z art. 18 ustawy z 2001 r. o ochronie 
praw lokatorów, Zarząd Spółdzielni wystąpił do Urzędu Miasta 
Kielce o wypłatę odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali 
socjalnych osobom do nich uprawnionych na mocy wyroku 
sądowego. 

Odszkodowanie za okres od 01.03.2010 r. do 31.12.2012 r. 
dla 7 uprawnionych osób Urząd Miasta przekazał w wysokości 
41.567 zł. na r-k bankowy Spółdzielni w marcu 2013 r. Kolejny 
wniosek o odszkodowanie za rok 2013 złożony został w marcu 
2014 r.

Realizując działania windykacyjne w stosunku do dłużników 
zalegających z płatnościami wysłano łącznie 1.136 upomnień i 
1.224 wezwań do zapłaty informujących o wysokości powsta-
łych zaległości z podanym 14 dniowym terminem spłaty. 

Natomiast w stosunku do dłużników zalegających powyżej 

3 miesięcy wysłano 589 wezwań na rozmowy celem ustalenia 
możliwości i terminu spłaty zadłużeń. 

Bezpośrednio w miejscu zamieszkania dłużników, tzn. z tymi, 
którzy z różnych powodów nie mogli przyjść lub zlekceważyli 
skierowane do nich wezwania na rozmowę przeprowadzono 
rozmowę z 680 dłużnikami.

Użytkownicy lokali mieszkalnych poinformowani zostali o 
możliwości umieszczenia ich w rejestrze dłużników Biurze In-
formacji Gospodarczej InfoMonitor w przypadku wystąpienia u 
nich zaległości w opłatach. Poza wywieszeniem plakatów firmo-
wych BIG InfoMonitor SA w klatkach budynków mieszkalnych, 
informacja ta podawana jest również do wiadomości wszystkich 
użytkowników lokali oraz garaży przy okazji przekazywanych 
im zmian w wymiarze opłat. 

Z wystosowanych w 2013 r. 130 wezwań do zapłaty na wzo-
rach BIG InfoMonitor do dłużników zalegających z opłatami 
za lokale mieszkalne na kwotę 232.597 zł :

- 108 użytkowników uregulowało swoje zadłużenia częściowo 
lub w całości na łączną kwotę 153.232 zł,

- 11 użytkowników zgłoszono do rejestru dłużników, 
- 3 uzyskało zgodę na spłatę zadłużenia w ratach,
- w stosunku do pozostałych 8 użytkowników podjęto dalsze 

działania windykacyjne tj. wystosowano wezwania do zapłaty 
oraz skierowano na drogę postępowania sądowego.

Z umieszczonych w rejestrze BIG 11 użytkowników lokali 
mieszkalnych posiadających zadłużenia w łącznej kwocie 
16.084 zł, 7 dłużników w całości uregulowało swoje zaległości 
na kwotę 8.900 zł. W rejestrze pozostaje nadal 4 dłużników z 
czego 1 dokonał częściowej spłaty na kwotę 2.650 zł.

Użytkownicy znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej 
mają możliwość spłaty zadłużenia w ratach - w 2013 r. z wnio-
skiem takim wystąpiło do Zarządu 100 dłużników.

W 90 przypadkach wnioski rozpatrzono pozytywnie, a rozło-
żona na raty kwota zadłużenia wyniosła 650.419 zł. 

Dotychczas poważnym problemem w działaniach windyka-
cyjnych były nie uregulowane sprawy spadkowe po zgonie 
właścicieli lokali mieszkalnych. 

W drugiej połowie 2012 r. Spółdzielnia podjęła pierwsze 
próby rozwiązania trudnych i uciążliwych spraw dotyczących 
zadłużonych mieszkań z nieuregulowanym stanem prawnym i 
jako pierwsza w Kielcach wystąpiła z pierwszymi wnioskami 
do sądu o ustalenie kręgu spadkobierców. 

W 2013 roku przedmiotem tego typu postępowania sądowe-
go było 21 lokali mieszkalnych zadłużonych na łączną kwotę 
307.448 zł. Do końca roku uzyskano 10 postanowień sądu 
ustalających prawowitych spadkobierców z tego: 

- w 1 przypadku zaległości zostały spłacone w całości, 
- w 4 przypadkach za zgodą Zarządu podjęte zostały spłaty 

zaległości w ratach,
- w stosunku do 5 lokali podjęte zostały działania zmierzające 

do ich sprzedaży w drodze licytacji.
Garaże 
W tej grupie niesolidnych dłużników zadłużenia na koniec 

roku 2013 r. wyniosły 9.391 zł (130 osób), wykazując wzrost o 
6.607 zł tj 237,3 % w stosunku do grudnia 2012 r.

Średnie miesięczne naliczenia za garaże w 2013r. wyniosły 
18.604 zł co oznacza, że kwota zaległości na koniec grudnia ubr. 
stanowiła 50,5% średniomiesięcznej kwoty naliczeń.

Wysoki wzrost zaległości na koniec 2013 r. wynika z zaewi-
dencjonowania w grudniu ub.r. wyniku z rozliczenia kosztów 
zużycia energii elektrycznej. 

Wzrost zaległości z tego tytułu wyniósł 7.796 zł z terminem 
płatności do końca stycznia 2014 r – kwota zaległości t
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Na zdjęciu: nowy chodnik przy ul. Konarskiego 10, wyżej – letni krajobraz 
ul. Boh. Warszawy, na stronie obok – boisko przy Mini-parku

 przed dokonaniem rozliczenia wynosiła 1.595 zł i były to 
zaległości 1 miesięczne, a w 1 przypadku 2 miesięczne.

Równocześnie po stronie nadpłat zarejestrowano kwotę 
14.864 zł, w tym: 6.310 zł z rozliczenia energii elektrycznej.

Po uwzględnieniu wyniku z rozliczenia energii elektrycznej w 
ujęciu czasowym zaległości wyniosły odpowiednio:

- do 1 m-ca – zadłużenia w kwocie 2.382 zł tj. 25,4% ogółu 
zadłużeń - 81 osób,

- 2 m-cy – zadłużenie w kwocie 413 zł tj. 4,4% - 5 osób, 
- 3 m-cy – zadłużenie w kwocie 849 zł tj. 9,0% - 8 osób,
- 4 m-cy i powyżej – zadłużenia w kwocie 5.747 zł tj. 61,2% 

- 36 osób.
Do osób posiadających zaległości 2 miesięczne i powyżej 

wystosowano łącznie 72 upomnień i wezwań do zapłaty. Kwota 
zadłużenia poniżej 200,00 zł na osobę przy 2-3 miesięcznych 
zaległościach w opłatach za garaże, uniemożliwia zgłoszenie 
ich do rejestru dłużników BIG SA. 

Lokale użytkowe
Zadłużenia w opłatach za najem lokali użytkowych oraz dzier-

żawy terenu na koniec grudnia 2013 r. wyniosły 305.209 zł i w 
stosunku 2012 r. obniżyły się o 6.042 zł, tj. o 1,9%. 

W układzie poszczególnych Osiedli zadłużenia na dzień 
31.12.2013 r wyniosły odpowiednio:

Osiedle Zagórska „Północ” – 95.190 zł tj. 31,2 %
Osiedle Zagórska „Południe” – 20.974 zł tj. 6,9 %
Osiedle „ Sady” 89.278 zł tj. – 29,2 %
Osiedle „Sandomierskie” 99.767 zł tj. – 32,7 %
Zadłużenia za okres do 2 miesięcy.
Zadłużenie w tej grupie dłużników wynosi 150.775 zł co 

stanowi 49,4% ogólnego zadłużenia.
Grupa ta obejmuje głównie najemców regulujących swe 

zobowiązania czynszowe po zamknięciu miesiąca obrachun-
kowego.

W 2013 r. do najemców zalegających z opłatami za 1 m-c i 
więcej, wysłano 192 wezwania do zapłaty w tym: 7 ostatecznych 
wezwań do zapłaty przedsądowych i 20 wezwania na drukach 
BIG. Wszyscy najemcy, do których wystosowano wezwania na 
drukach BIG uregulowali swoje zadłużenia w całości na łączną 
kwotę 22.312 zł. 

W związku z ciągłym uchylaniem się od płatności czynszu i 
brakiem reakcji na dotychczasowe wezwania w 2013 r., w sto-

sunku do 35 najemców lokali użytkowych i dzierżawy terenu, 
Zarząd wystosował pisma wyznaczające miesięczny termin 
zapłaty zaległości pod rygorem rozwiązania umowy ze skutkiem 
natychmiastowym. 

Uwzględniając wpłaty 23 najemców Zarząd odstąpił od 
rozwiązania z nimi umowy najmu, natomiast w stosunku do 
pozostałych 8 najemców notorycznie zalegających z opłatami, 
Zarząd podjął decyzję o rozwiązaniu z nimi umowy najmu. 

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

wych bądź dzierżawy terenu i reklamy na łączną kwotę 60.177 
zł tj. 19,7 % ogólnej kwoty zadłużenia.

Z w/w grupy 13 najemców uregulowało zadłużenie w całości 
dokonując łącznej wpłaty w wysokości 16.908 zł, pozostali 
najemcy uregulowali zadłużenie częściowo dokonując wpłaty 
w wysokości 29.194 zł. 

Najniższa kwota zadłużenia w tym przedziale to 442 zł, a 
największa 18.824 zł.

Zadłużenia powyżej 3 m-cy
Zadłużenia w tej grupie dotyczą 7 najemców i obejmują łączną 

kwotę 94.256 zł, co stanowi 30,9 % ogółu zadłużenia.
W celu eliminowania zaległości w opłatach Zarząd Spółdzielni 

analizuje na bieżąco stan płatności po zakończeniu każdego mie-
siąca. W przypadku zaległości wysyła pisma ostrzegawcze. 

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

Wprowadzenie przesuniętego czasu pracy dla pracowników 
zajmujących się windykacją (do godz. 18,00 w każdy czwartek 
pracuje 1 osoba), w większym stopniu umożliwia kontakt z 
dłużnikami pracującymi do godz. 15.00. 

Umowa z Biurem Informacji Gospodarczej - Info Monitor 
SA w Warszawie, umożliwia umieszczanie wytypowanych 
dłużników w Rejestrze Długów BIG w/g zasad nowej ustawy o 
udostępnianiu informacji gospodarczych, która weszła w życie 
14 czerwca 2010 r.
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Stosownie do postanowień §3 ust.1 pkt.5 Statutu ,Spółdzielnia 
prowadzi działalność związaną z kulturą, rekreacją i sportem 
poprzez funkcjonujące Osiedlowe Kluby Kultury: „Polonez”, 
„Miniatura” i „Słoneczko”. 

Realizowano trzy podstawowe kierunki: 1. opiekuńczo-wycho-
wawczy, obejmujący swym zakresem zajęcia stałe kół i sekcji 
zainteresowań oraz organizację czasu wolnego dzieci i młodzie-
ży w czasie ferii zimowych i letnich, 2. kulturalno-rozrywkowy 
- dotyczący organizacji imprez otwartych dla różnych grup 
wiekowych o charakterze kulturalnym, 3. sportowo-rekreacyjny 
- odnoszący się do organizacji zajęć stałych, imprez i działań 
akcyjnych - rekreacyjnych i sportowych.

Spośród wielu kół zainteresowań przeważają: koła taneczne, 
teatralne, plastyczne i muzyczne. Poza tymi prowadzono także 
zajęcia sportowe i rekreacyjne w grupach i zajęciach indywi-
dualnych. 

Wśród mieszkańców szczególnym powodzeniem cieszyły 
się festyny osiedlowe, wycieczki autokarowe i rajdy piesze, 
popularyzujące region świętokrzyski. W zajęciach brały udział 
wszystkie grupy wiekowe.

Klub „Polonez” w ramach Klubu Małego Dziecka sprawował 
opiekę w ciągu tygodnia nad maluchami, organizował zajęcia 
rytmiczne, taneczne dla dzieci i młodzieży, aerobiku, hatha jogi, 
nauki gry na keyboardzie, pianinie i gitarze. Dzieci uczęszczały 
na zajęcia nauki języka angielskiego, plastyki i wokalne. Dla 
osób starszych przygotowana była oferta „Klubu Seniora”, w 
której stale uczestniczyło ponad 20 osób, gimnastyka dla osób 
starszych, ćwiczenia oddechem, nauka tańca towarzyskiego 
oraz wiele form spędzania czasu np. na zajęciach tkackich i 
malarskich.

W nieobozowych akcjach Lato i Zima udział wzięło 96 dzieci. 
Zorganizowano 18 wystaw plastycznych, fotograficznych, ma-
larskich, koncerty wokalne, wieczory autorskie, wykłady o ziemi 
świętokrzyskiej, festyn z okazji Dnia Dziecka, a także spotkania 
klubowe z okazji „Dnia Seniora”, Wigilijne, Dnia Babci i Dziad-
ka, Dnia Kobiet, Dnia Matki. Zadbano o zabawę karnawałową, 

andrzejkową i mikołajkową, w których udział wzięło ponad 160 
osób. Z wyjazdów na ogniska skorzystało 85 osób. 

W klubie „Miniatura” prężnie działające sekcje wokalne i 
instrumentalne skupiały na stałe ponad 30 uczestników, sekcja 
plastyczna 19 osób, a Klub Artystów Plastyków – 46 osób. 
Sekcja tenisa stołowego liczy 50 osób; Harcerze – Seniorzy – 22 
osoby. W 13 grupach zajęć stałych uczestniczyły 252 osoby.

„Miniatura” organizowała imprezy i spotkania kulturalne dla 
różnych grup wiekowych w ramach imprez otwartych, takich 
jak: wystawy plastyczne twórców nieprofesjonalnych, połączo-
ne z występami muzycznymi, wieczory autorskie, warsztaty 
malarskie, wieczory kolęd i pastorałek, spotkania Wigilijne i 
Wielkanocne, spotkania uczniów ze sztuką, występy muzyczne 
zespołów klubowych, jednodniowe plenery malarskie, przed-
stawienia teatralne, festyny osiedlowe, wycieczki autokarowe, 
rajdy piesze w ramach Klubu Turystyki Pieszej. Stawiając na 
integrację mieszkańców „Miniatura” nawiązała współpracę 
ze Stowarzyszeniem Edukacji Pozaformalnej „Kalejdoskop” , 
gdzie w ramach Kieleckiego Banku Czasu odbywają się spotka-
nia mieszkańców, którzy wzajemnie świadczą sobie bezpłatne 
usługi i pomoc.

Klub „Słoneczko” kontynuował cykliczne warsztaty prewen-
cyjne w edycji „Bezpieczne Sandomierskie” oraz warsztaty z 
pierwszej pomocy przedmedycznej, organizowanej z Grupą 
Ratownictwa PCK.

Spośród wielu otwartych imprez zorganizowane były: wystawy 
plastyczne , konkursy, klubowe koncerty świąteczne, wieczory 
autorskie, imprezy karnawałowe dla dzieci, młodzieży i dla 
seniorów, spotkania ze sztuką połączone z prezentacjami mul-
timedialnymi, spotkania z przewodnikami świętokrzyskimi.

W zajęciach cyklicznych takich jak : gimnastyka dla dorosłych 
-aerobic i callanetics wzięło udział 88 osób. 

Klub nawiązał współpracę z Teatrem Lalki i Aktora „Kubuś”. 
Przy współudziale aktorów, odbywały się pokazy teatralne, 
kursy aktorskie, wspólne organizowanie zajęć.

W klubie odbywały się zebrania wspólnot mieszkaniowych, ot-
warta debata nt. bezpieczeństwa zorganizowana przez Komendę 
Miejską Policji, spotkania Rady Osiedla „Sandomierskie”. 

Działalność klubowa opiera się także na szerokiej współpra-
cy ze Świętokrzyskim Uni-
wersytetem Trzeciego Wieku 
przy Uniwersytecie im. Jana 
Kochanowskiego, Zespołem 
Szkół Muzycznych, Muzeum 
Narodowym, Komisariatem 
IV Policji.

Wszystkie osiedlowe kluby 
kultury reklamują zajęcia, pro-
ponowane imprezy oraz swój 
dorobek na stronie internetowej 
KSM, a także poprzez plakaty, 
ulotki informacyjne, w mediach 
lokalnych oraz spółdzielczym 
kwartalniku „My z KSM”. Po-
siadają także video-reportaże z 
klubowej działalności. 

Wspierają budżet klubów 
przez wynajmowanie pomiesz-
czeń na szkolenia, prezentacje, 
kiermasze, a także przyjęcia i 
uroczystości rodzinne. 

ZARZąD

Działalność kulturalno-oświatowa
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W dniach od 1 października do 27 grudnia 2013 roku została 
przeprowadzona przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszka-
niowych RP w Warszawie pełna lustracja działalności KSM za 
okres od 1.01.2010 roku do 31.12.2012 roku.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze ustalenia lustracji.

W latach 2010-2012 w Spółdzielni funkcjonowały wszystkie organy 
wymienione w jej Statucie, tj. Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, 
Zarząd oraz Rady Osiedli.

Lustracja nie wykazała uchybień i nieprawidłowości odnośnie czę-
stotliwości, terminowości i sposobu zwołania Walnych Zgromadzeń. 
Zastrzeżeń nie budzi także przebieg oraz sposób udokumentowania 
obrad tego organu.

Uchwalona przez Radę Nadzorczą struktura organizacyjna Spółdzielni 
jest kompletna i zapewnia warunki prawidłowej realizacji jej zadań. 

W latach 2010-2012 średnioroczna liczba zatrudnionych była niższa 
od ustalonej strukturą organizacyjną. Dokumentacja pracownicza 
prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami, a zasady 
organizacji pracy i wynagradzania normują regulamin pracy oraz Za-
kładowy Układ Zbiorowy Pracy. Lustracja nie wykazała przypadków 
niedostosowania tych norm do Kodeksu Pracy oraz przypadków nie-
przestrzegania ich postanowień. Spółdzielnia wdrożyła system kontroli 
gospodarczej i ochrony mienia, a przyjęte rozwiązania oraz sposób ich 
realizacji zastrzeżeń nie budzą. 

Pozytywnie należy ocenić fakt, iż stosownie do postanowień Statutu 
Spółdzielnia prowadzi różnorodne formy działalności społeczno-kul-
turalnej. Koszty tej działalności finansowane są opłatami wnoszonymi 
przez członków oraz innymi przychodami.

Ustalenia lustracji wskazują, że stan prawny gruntów pozostających 
we władaniu Spółdzielni jest uregulowany, umożliwiło to realizację 
postanowień ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dotyczących 
określenia przedmiotu odrębnej własności lokali.

Lustracja nie wykazała nieprawidłowości i uchybień w prowadzeniu 
przez Spółdzielnię spraw członkowsko-mieszkaniowych oraz dyspo-
zycji lokalami. Zastrzeżeń nie budzi także sposób prowadzenia doku-
mentacji członkowskiej oraz wymaganych prawem rejestrów. 

W badanym okresie Spółdzielnia realizowała wymogi określone 
w art. 4 ust. 41 pkt. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych do-
tyczące prowadzenia odrębnie dla każdej nieruchomości ewidencji i 
rozliczeń przychodów oraz kosztów, o których mowa w art. 4 ust. 1-2 
i 4 u.s.m. 

Lustracja nie wykazała nieprawidłowości w gospodarce lokalami 
użytkowymi.

Lustracja nie wykazała również uchybień w sprawowaniu przez 
Spółdzielnię innych obowiązków w zakresie sprawowania nadzoru 
technicznego nad zasobami, a dotyczy to sposobu: • prowadzenia 
książek obiektu budowlanego; • realizacji przez Spółdzielnię wymogów 
art. 62 Prawa budowlanego dotyczących okresowych kontroli stanu 
technicznej sprawności instalacji;

Umowy zawarte z obcymi wykonawcami robót zapewniły ochronę 
interesów Spółdzielni.

Lustracja nie wykazała niewłaściwości w realizacji postanowień 
umownych, w sprawowaniu przez Spółdzielnię nadzoru inwestorskiego 
nad robotami, a także w udokumentowaniu i rozliczeniu robót wyko-
nanych przez służby własne Spółdzielni. 

Lustracja nie wykazała nieprawidłowości w gospodarce kasowej, w 
sposobie rozliczenia kosztów ogólnych Spółdzielni oraz w rozlicze-
niach finansowych z członkami z tytułu wkładów.

W badanym okresie Spółdzielnia nie posiadała zobowiązań wobec 
banków z tytułu zaciągniętych kredytów.

Sytuacja finansowa Spółdzielni w badanym okresie umożliwiła 
terminową regulację wszelkich jej zobowiązań, tak o charakterze 
publiczno-prawnym jak i wobec kontrahentów.

REDAKCJA

Opinia
Niezależnego Biegłego Rewidenta

dla
WALNEGO ZGROMADZENIA KSM

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za 2013 
rok Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie 
aktywów i pasywów zamyka się sumą 87.879.869,60 zł
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku
wykazujący zysk netto w kwocie      493,460,55 zł
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 
31 grudnia 2013 roku, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę
                       1.557.451,82 zł
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 
grudnia 2013 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 
kwotę                           1.332.919,48 zł
6. dodatkowe Informacje i objaśnienia.
Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Za-

rząd Spółdzielni oraz członkowie Rady Nadzorczej, którzy 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 2013 r. poz.330, 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 posta-
nowień: • rozdziału 7 ustawy o rachunkowości, • krajowych standardów rewizji 
finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce,  
• ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 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. przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny
sytuacji majątkowej i finansowej badanej Spółdzielni na dzień 31 grudnia 
2013 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2013 r.
• zysku netto na działalności innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi 

w kwocie 493.460,95 zł,
• nadwyżki przychodów nad kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi 

w kwocie 1.328.832,49 zł,
b. sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z 

określonymi w powołanej wyżej ustawie zasadami rachunkowości oraz na 
podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

c. jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami 
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 26 marca 2014 roku.

Podmiot uprawniony 
do badania sprawozdań 

finansowych 
wpisany na listę pod nr 3443

Lustracja działalności KSM 
za minione 3 lata
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I. W zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi:
1. Pełna realizacja planu remontów - w tym:
a) kontynuacja wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach,
b) poprawa estetyki budynków i ich otoczenia - odnawianie 

18 klatek schodowych w 10 budynkach, wymiana nawierzchni 
chodników, 

c) wymiana okien na klatkach schodowych w 10 budynkach 
- 275 szt. oraz wymiana naświetli w 8 budynkach - 31 szt.; 

d) docieplenie stropodachów na 9 budynkach;
e) remont elewacji z ociepleniem na 9 budynkach tj. - zakoń-

czenie prac na budynkach: Kujawska 19, Wiosenna 1, - wykona-
nie w całości - Karłowicza 2, Wesoła 29a - elewacja frontowa,

 - rozpoczęcie robót, które będą finansowane w latach 
2014/2015 na budynkach: Spółdzielcza 5, Mazurska 68, San-
domierska 76 i 78, Wiosenna 7; 

f) kontynuacja wymiany suchych pionów pożarowych na na-
wodnione (8 pionów w 5 budynkach - Włoszka 3, Boh. W-wy 
3, Warszawska 47, Sandomierska 160, Szczecińska 3;

g) remonty główne 4 dźwigów w budynkach przy ul. Chopina 
17, Nowowiejska 15/VI kl, Warszawska 47/II kl, Sandomierska 
156/II kl. 

2. Racjonalne wykorzystanie środków finansowych poprzez 
wybór wykonawców w procedurze przetargowej, stosowanie 
nowoczesnych technologii i materiałów.

II. W zakresie inwestycji:
1. Rozpoczęcie zadania - modernizacja bazy - nadbudowa - ul. 

Konarskiego 14 (jeżeli będą chętni nabywcy). 
2. Wykonanie monitoringu budynków użytkowych: ul. L. 

Wawrzyńskiej 20, Szczecińska 11, Konarskiego 14. 
3. Kontynuacja budowy dróg pożarowych, dojść do budynków 

i parkingów w Osiedlu Sandomierskim w rejonie budynków: 
Leszczyńska 66-68, Śląska 34-36. 

III. W zakresie ciepłownictwa:
1. Pozyskiwanie nowych odbiorców ciepła poprzez rozbudo-

wę sieci ciepłowniczej w celu zwiększenia produkcji energii 
cieplnej.

2. Wymiana sieci ciepłowniczej o najdłuższym okresie eksplo-
atacji i złym stanie technicznym na sieć wykonaną w technologii 
rur preizolowanych w celu ograniczenia strat przesyłowych oraz 
ubytku wody z sieci.

3. Kontynuacja modernizacji urządzeń w kotłowniach w 
celu podniesienia sprawności kotłowni i obniżenia kosztów 
produkcji ciepła.

IV. W zakresie zagadnień ekonomicznych:
1. Kontynuacja działań windykacyjnych zgodnie z wnioskami 

polustracyjnymi oraz zasadami postępowania w zakresie win-
dykacji zadłużeń w opłatach wprowadzonymi zarządzeniem nr 
5/2010r. Prezesa Zarządu KSM z dnia 25.06.2010r. poprzez: 

a) wzmożenie działań zmierzających do bezpośredniego kon-
taktu z dłużnikami poprzez wzrost liczby wysyłanych wezwań na 
rozmowy w siedzibie Spółdzielni oraz liczby przeprowadzanych 
wizyt domowych,

b) kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego oraz 
do egzekucji komorniczej, użytkowników nie podejmujących 
żadnych działań zmierzających do spłaty zaległości;

c) intensyfikowanie działań zmierzających do egzekucji długów 

z ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze 
własnościowe prawo do lokalu poprzez zbywanie zadłużonych 
lokali mieszkalnych w drodze licytacji komorniczej; 

d) kontynuowanie podjętych przez Spółdzielnię działań 
zmierzających do ustalenia kręgu spadkobierców po zgonach 
właścicieli lokali mieszkalnych, w których występują zaległości 
w opłatach za mieszkanie;

e) podjęcie działań zmierzających do obniżenia zaległości w 
lokalach mieszkalnych, w których w sposób ciągły występują 
drobne niedopłaty i opłaty uiszczane są z 1 i 2 miesięcznym 
opóźnieniem; 

f) bieżące monitorowanie zadłużeń najemców lokali użytko-
wych, wzywanie na rozmowy najemców zalegających z opła-
tami za najem lokali oraz prowadzenie działań windykacyjnych 
zgodnie z przyjętymi zasadami;

g) intensyfikowanie działań z wykorzystaniem form usług 
świadczonych przez Biuro Informacji Gospodarczej zgodnie z 
zawartą umową z InfoMonitor S. A. 

2. Eksploatacja systemu informatycznego:
a) wymiana programu komputerowego obsługującego czynsze 

na wersję opartą na bezpiecznych bazach danych typu SQL; 
b) przeprowadzenie kontroli sprawdzającej programowe zabez-

pieczenia oraz ochronę danych na stanowiskach komputerowych 
w Spółdzielni;

c) sukcesywna wymiana systemu operacyjnego Windows XP 
Pro na system Windows 7 Pro lub wyższy.

3. W zakresie gospodarki finansowej Spółdzielni: stosowa-
nie mechanizmów zapewniających utrzymanie bezpiecznego 
wskaźnika płynności finansowej Spółdzielni.

4. Utrzymanie na właściwym poziomie funduszy własnych 
Spółdzielni.

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

1. Kontynuowanie czynności zmierzających do zawierania 
aktów notarialnych w sprawie przenoszenia własności lokali 
mieszkalnych, garażowych, domu jednorodzinnego na rzecz 
zainteresowanych członków Spółdzielni;

2. Kontynuowanie procedury związanej z ustanawianiem od-
rębnej własności lokali w nieruchomości przy ul. Warszawskiej 
49 w Kielcach;

3. Określenie przedmiotu odrębnej własności lokali w no-
wopowstałych nieruchomościach jednobudynkowych przy ul. 
Dalekiej 21, 23, 25 i 27 w Kielcach. 

VI. W zakresie działalności społeczno-kulturalnej:
1. Stałe doskonalenie i rozwijanie różnych form działalności 

społecznej i edukacji kulturalnej adresowane do wszystkich grup 
wiekowych mieszkańców osiedla. 

2. Rozwijanie działań społecznych na osiedlach w zakresie 
kształtowania kultury, współżycia mieszkańców oraz poszano-
wania wspólnego mienia.

3. Organizowanie działań do pozyskiwania dotacji finansowych 
z zewnątrz (np. środków unijnych) dla działalności społeczno-
kulturalnej Spółdzielni.

Główne kierunki działania Spółdzielni na 2014 r.
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Wykonywanie wyroków sądowych 

o eksmisji
Różne są sposoby walki z narastaniem długów mieszkanio-

wych u niesolidnych użytkowników mieszkań. Jedni dokonują 
próby „zawstydzenia” dłużników przez publikację ich nazwisk 
czy numerów mieszkań na klatkach schodowych, ale praktyki 
takie są naganne, gdyż naruszają przepisy o ochronie danych 
osobowych. Inni proponują „odpracowanie” długu czy zamianę 
mieszkania na mniejsze. Najbardziej dokuczliwą dla dłużnika 
i jego rodziny jest jednak wydana sądowym nakazem groźba 
eksmisji. Przy obecnej pauperyzacji znacznej części społeczeń-
stwa, tak naprawdę nie ma skutecznego sposobu przeciwdzia-
łania narastaniu zaległości czynszowych. Powodem jest brak 
mieszkań socjalnych czy pomieszczeń zastępczych, niskie renty 
i emerytury i częsty społeczny brak akceptacji dla tak radykal-
nych rozwiązań jak eksmisja - zawsze znajdą się „obrońcy” 
eksmitowanych dłużników, z których wielu, korzystając ze 
społecznego „przyzwolenia”, pasożytuje na uczciwie płacącej 
części mieszkańców. Również regulacje prawne o eksmisji z 
lokalu jej skuteczność uzależniają od zachowań gminy, która 
ma obowiązek wskazania lokalu socjalnego lub innego miejsca 
do przekwaterowania zobowiązanej osoby (osób) z dotychcza-
sowego lokalu.

Obecnie (po dużej nowelizacji ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych z dnia 14 czerwca 2007 roku), art. 7 ust. 1 tejże 
ustawy nakazuje wszystkim osobom, których spółdzielcze prawo 
do lokalu wygasło, a także wszystkim osobom wywodzącym 
od nich swe prawo, zamieszkującym dany lokal, opróżnić go 
w terminie 3 miesięcy. Jeżeli osoby do tego zobowiązane do-
browolnie nie opuszczą mieszkania w ustawowym terminie 3 
miesięcy, spółdzielnia zmuszona jest wytoczyć przeciwko nim 
powództwo o orzeczenie przez sąd przymusowego opróżnienia 
lokalu. Jeżeli sąd przyzna dłużnikom prawo do lokalu socjalne-
go, to zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie 
praw lokatorów, osoby te będą przebywały w dotychczasowym 
mieszkaniu do czasu, aż gmina złoży im ofertę wynajęcia lokalu 
socjalnego.

Aktualnie, tj. od 12.11.1994 roku wykonywanie wszelkich 
orzeczeń sadowych o eksmisji z lokalu służącego zaspokajaniu 
potrzeb mieszkaniowych dłużnika, następuje w drodze egzekucji 
sądowej, a realizowaniem czynności egzekucyjnych zajmują się 
komornicy sądowi. Poprzednio znakomita większość orzeczeń 
nakazujących eksmisję z lokali spółdzielczych wykonywana 
była w trybie administracyjnym.

Podstawą działania komorników są przepisy art. 1046 k.p.c. 
Stanowią one między innymi, że po otrzymaniu wniosku ze 
spółdzielni wraz z prawomocnym wyrokiem eksmisji, ko-
mornik rozpoczyna swoje czynności od wezwania dłużnika 
do dobrowolnego wykonania obowiązku opróżnienia lokalu 
w wyznaczonym terminie, jednocześnie informując go, że w 
razie jego niewykonania dokona czynności potrzebnych do 
wprowadzenia wierzyciela w posiadanie. Ruchomości niebędące 
przedmiotem egzekucji komornik usuwa i oddaje dłużnikowi 
lub domownikom, a w razie braku takiej możliwości - oddaje 
je pod dozór wyznaczonej osobie. W przypadku, gdy dłużnik 
nie odbierze rzeczy od osoby sprawującej dozór, sąd może 
zasądzić ich sprzedaż. 

Jeżeli z tytułu wykonawczego wyroku wynika nakaz opróż-
nienia pomieszczenia, to obowiązkiem komornika jest także 
usunięcie zajmujących je osób.

Egzekucję ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 
lub prawa odrębnej własności lokalu komornik prowadzi także 
przy zastosowaniu przepisów o egzekucji z nieruchomości. Jest 
to skomplikowana i wymagająca wielu czynności procedura, 
która wiąże się z wydatkami na rzecz komornika, rzeczoznaw-
ców majątkowych itp. Potrzebny jest jednak wówczas odrębny 
wniosek spółdzielni (wierzyciela) do komornika.

Uzupełnieniem art. 1046 k. p. c. są normy zawarte w § 151-154 
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 
roku w sprawie czynności komorników (Dz. U Nr 10, poz. 52 z 
zm.). Przepisy te między innymi regulują sposób postępowania 
w razie choroby dłużnika lub jego domowników i nakazują 
sporządzenie opisu ruchomości oddanych pod dozór.

W okresie 5 miesięcy od 1 listopada do 31 marca następnego 
roku obowiązuje ustawowy zakaz wykonywania orzeczeń 
eksmisyjnych, jeżeli eksmitowanemu nie wskazano lokalu, 
do którego ma nastąpić przekwaterowanie (art. 16 ustawy o 
ochronie praw lokatorów). Uzupełnione przepisy art. 1046 § 4 
- 6 k. p. c. powodują, że eksmisja kogokolwiek donikąd jest w 
praktyce niemożliwa.

W nowym brzmieniu art. 1046 § 4 k. p. c. stanowi, że jeżeli z 
tytułu wykonawczego o opróżnieniu lokalu służącego zaspoka-
janiu potrzeb mieszkaniowych nie wynika prawo dłużnika do 
lokalu socjalnego lub zamiennego, to komornik musi wstrzymać 
się z dokonywaniem czynności eksmisyjnych do czasu, aż gmina 
wskaże dłużnikowi pomieszczenie tymczasowe na okres 6 mie-
sięcy. Po upływie owych 6 miesięcy komornik usunie dłużnika 
do wskazanej przez gminę noclegowni, schroniska lub innej 
placówki zapewniającej miejsce noclegowe, powiadamiając 
jednocześnie gminę o potrzebie zapewnienia dłużnikowi tym-
czasowego pomieszczenia. Jeżeli wierzyciel lub sam dłużnik 
wskaże takie tymczasowe pomieszczenie, komornik zgodnie z 
art. 1046 § 5 k. p. c. nie może wstrzymać się z przeprowadzeniem 
czynności zmierzających do opróżnienia lokalu.

Te oto znowelizowane przepisy mają zapobiegać tzw. „eksmi-
sjom na bruk”. Ale jaka jest ich skuteczność w praktyce? Moim 
zdaniem nastręczają wiele wątpliwości. Jakie bowiem skutki 
prawne wywołuje powiadomienie gminy przez komornika o 
zapewnieniu dłużnikowi tymczasowego pomieszczenia? Nie 
wiadomo również, w jaki sposób dłużnik, który został wyeksmi-
towany do schroniska lub noclegowni, miałby wyegzekwować 
od gminy realizację „potrzeby” wskazania mu takiego pomiesz-
czenia, ani też w jakim terminie gmina miałaby ową „potrzebę” 
zrealizować, choć jest oczywistym, że pobyt w schronisku dla 
bezdomnych lub noclegowni winien być z założenia krótkotrwa-
ły. Można śmiało powiedzieć, że z powodu braku dostatecznej 
liczby pomieszczeń tymczasowych normą będzie wykonywanie 
eksmisji do noclegowni i schronisk dla bezdomnych w każdym 
przypadku, gdy sąd nakaże dłużnikowi opróżnienie mieszkania 
bez prawa do lokalu socjalnego. W praktyce osoby eksmitowane 
do schroniska czy noclegowni najczęściej rezygnują z pobytu w 
tych placówkach, stając się de facto bezdomnymi.

W dniu 31 sierpnia 2011 roku Sejm RP dokonał nowelizacji 
ustawy z 2001 roku o ochronie praw lokatorów i przepisów art. 
1046 k. p. c. Nowością jest określenie czterech przypadków, w 
których dłużnikom nie przysługuje prawo do tymczasowego 
pomieszczenia i można ich wyeksmitować bezpośrednio do 
noclegowni, schroniska dla bezdomnych lub innych placówek 
zapewniających miejsce noclegowe (art. 1046 § 51 k. p. c.) 
- także w okresie zimowym, gdyż wobec nich nie stosuje się 
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okresu ochronnego. Chodzi tu o osoby, wobec których orzeczona 
została eksmisja z lokalu z powodu:

1. stosowania przemocy w rodzinie,
2. rażącego lub uporczywego wykraczania przeciwko po-

rządkowi domowemu bądź dopuszczania się niewłaściwych 
zachowań, co czyni uciążliwym korzystanie z innych lokali (to 
wykroczenia przeciwko zasadom współżycia społecznego, np. 
organizowanie głośnych libacji alkoholowych, napastowanie 
mieszkańców, demolowanie spółdzielczego mienia - klatki 
schodowej, drzwi wejściowych itp.),

3. samowolnego zajęcia opróżnionego lokalu - bez tytułu 
prawnego,

4. w przypadku opróżnienia lokalu zajmowanego na podstawie 
najmu okazjonalnego.

Zmiany społeczno - gospodarcze, dokonujące się w Polce 
od 1989 roku przyniosły również zmianę sposobu traktowania 
mieszkania w polityce gospodarczej państwa. Mieszkanie stało 
się dobrem o cechach towaru, a jego cena szybko zaczęła osiągać 
poziom rzeczywistych kosztów budowy. Państwo wycofało się 
praktycznie ze wsparcia finansowego na rzecz mieszkalnictwa. 
Odpowiedzialność za zdobycie lokalu mieszkalnego, ale też za 
jego utrzymanie, została przerzucona na obywateli.

MACIEJ SOLARZ

częścią sprawozdawczą, porządek obrad obejmuje wybory do 
tych organów.

Generalną i obligatoryjną zasadą określoną w art. 35 ust. 2 
Prawa Spółdzielczego jest przeprowadzenie na Walnym Zgro-
madzeniu wyborów do tych organów w głosowaniu tajnym, 
spośród nieograniczonej liczby kandydatów - członków KSM.

W głosowaniu mogą brać udział wyłącznie członkowie Spół-
dzielni. Należy przypomnieć, że ustawą z 14 czerwca 2007 r. 
nowelizującą ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych, został 
wprowadzony zakaz wybierania do Rady Nadzorczej pracow-
ników Spółdzielni (art. 82 ust. 2) oraz zakaz pełnienia funkcji 
członka Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje 
(art. 82 ust. 3).

Zgodnie z postanowieniami §76a ust.5 Statutu KSM na 15 dni 
przed rozpoczęciem pierwszej części Walnego Zgromadzenia, 
członkowie spółdzielni zgłaszają na piśmie do Biura Zarządu 
imienne kandydatury do składu Rady Nadzorczej i Rady Osiedla. 
Odpowiednie druki rozesłane zostały łącznie z zawiadomieniem 
o Walnym Zgromadzeniu. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane 
będą do 22 kwietnia 2014 r. 

Kandydat powinien wyrazić zgodę w tej sprawie, przed 
umieszczeniem jego nazwiska na karcie wyborczej (§ 87 ust.3-5 
Statutu). Kandydatów do Rady Osiedla, członkowie spółdzielni 
zgłaszają spośród członków zamieszkałych w danym osiedlu. 
Wybory nowego składu osobowego Rady Nadzorczej i Rady 
Osiedla odbędą się w toku obrad każdej części Walnego Zgro-
madzenia w/g zasad określonych Statutem.

Członek Spółdzielni bierze udział w Walnym Zgromadzeniu 
osobiście i ma jeden głos. Zwołanie Walnego Zgromadzenia 
zasadniczo należy do wyłącznej kompetencji Zarządu, a zasa-
dy zwoływania określa Statut Spółdzielni. Zarząd zawiadamia 
na piśmie wszystkich członków spółdzielni o czasie, miejscu 
i porządku obrad z wyprzedzeniem co najmniej 21 dni przed 
terminem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadze-
nia. Zawiadomienie służy m. in. o uprzedzeniu członków jakie 
sprawy mają być rozpatrywane przez najwyższy organ spół-
dzielni i przygotowanie się do dyskusji oraz głosowania. Walne 
Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach 
objętych porządkiem obrad (art. 41 §1 Prawa spółdzielczego), 
może jednak zmienić kolejność spraw umieszczonych w po-
rządku, albo nawet postanowić o wykreśleniu z porządku obrad 
niektórych spraw. 

Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw 
w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać 
Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Uchwałę uważa się za 
podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części 
Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wyma-
gana większość ogólnej liczby członków uczestniczących w 
Walnym Zgromadzeniu.

Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obec-
nych na nim członków. 

Serdecznie zapraszam wszystkich członków Spółdzielni do 
aktywnego udziału w tegorocznym sprawozdawczo-wyborczym 
Walnym Zgromadzeniu.

MACIEJ SOLARZ

dokończenie na str. 1

Koniec trzyletniej 
kadencji 

Już od sześciu lat w KSM organizowany jest konkurs na naj-
piękniej ukwiecony balkon lub ogródek przydomowy. Konkurs 
cieszy się sporym zainteresowaniem. Mieszkańcy, którzy brali w 
nim udział w latach poprzednich pytają o wznowienie edycji. 

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

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wypełnić kartę 
zgłoszenia i w terminie do 16 czerwca 2014 r. doręczyć ją do 
właściwej Administracji Osiedla. 

Druk można pobrać w Administracji Osiedla, ze strony inter-
netowej www.ksm.pl lub wyciąć z kwartalnika „My z KSM”. 

Karta zgłoszenia jest na str. 4 wkładki do majowego wydania.
Konkurs trwa od 16 czerwca do 30 września 2014 r. i obejmu-

je 3 etapy. Każdy z nich kończy się komisyjnym przeglądem 
zgłoszonych do konkursu balkonów i ogródków, który jest 
dokumentowany fotograficznie. Uczestnictwo w konkursie 
może również objąć tych mieszkańców, których balkony lub 
ogródki przydomowe zostaną zakwalifikowane przez komisję 
podczas dokonywanego I etapu przeglądu. O zakwalifikowaniu 
do konkursu użytkownik mieszkania zostanie powiadomiony 
przez właściwą Administrację Osiedla. 

Gorąco zachęcamy wszystkich do udziału w konkursie.

BARBARA PAWEŁEK

Konkurs

Na j ł adn i e j s zy
ba lkon

Najpiękniejszy balkon... ogródek przydomowy
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Na zdjęciu: nowe boisko przy ul. Mazurskiej 64, obok plac zabaw dla dzieci

W 2013 r. roku na realizację remontów w Osiedlu Zagórska 
- Północ zaplanowano kwotę ogółem 1 564 744 zł z czego 
wykonano roboty remontowe za 1 518 525 zł, tj. 97,05% 
planu.

W zakresie wymiany stolarki okiennej zwrócono członkom 
spółdzielni nakłady poniesione na wymianę okien we własnym 
zakresie oraz wymieniono okna w ilości łącznie 403 szt. za 
kwotę 290 606 zł. 

W celu zabezpieczenia budynków przed nadmiernymi stratami 
ciepła wykonano docieplenie stropodachów niewentylowanych 
rolbanem. Dokończono docieplenie stropodachu budynku 
Spółdzielcza 3 - 490m2 oraz budynku Spółdzielcza 7 - 380m2. 
W ramach zaoszczędzonych środków docieplono połowę stro-
podachu budynku Zagórska 45- 320 m2. 

W celu zabezpieczenia klatek schodowych przed nadmiernymi 
stratami ciepła wymieniono 39 szt. okien na klatkach schodo-
wych w budynku Pomorska 71/73- klatki nr 6,7, 8 (27 szt.) oraz 
w budynkach St. Kostki 9a, 11a, 13a, 15a (12 szt.).

Wykonano 2 altany śmietnikowe zlokalizowane przy budyn-
kach Źródłowa 21 oraz Źródłowa 17b/ Kostki 3a. 

Wyremontowano 15 szt. balkonów. Rozpoczęto remont ele-
wacji budynku Kujawska 19 nadając mu nowy niepowtarzalny 
wygląd. 

Wykonano remonty pionów instalacji elektrycznej w budynku 
Spółdzielcza 7 - klatki III i IV, w którym zastosowano sterowanie 
oświetleniem klatki schodowej przy pomocy czujników ruchu. 
Wykonano projekt oraz przebudowę suchych pionów wody ppoż 
na nawodnione w budynku Zagórska 57 oraz remont poziomów 
gazowych w budynkach Mazurska 64, 66 i Szczecińska 17. 

Na osiedlu odnowiono łącznie 13 klatek schodowych w tym 
w budynkach Konarskiego 5, 6, 8 - 9 szt. oraz w budynkach St. 
Kostki 9a, 11a, 13a, 15a - 4 klatki. 

Remonty budynków w osiedlu Zagórska – Północ... 
Wykonano wymianę nawierzchni ciągów pieszych na na-

wierzchnię z kostki brukowej w rejonie budynków St. Kostki 5a, 
7a, 13a, 15a, Zielińskiego 3, Pomorska 88, przejście pomiędzy 
ul. St. Kostki a Konarskiego o łącznej powierzchni 400m2. 

Wykonano nową nawierzchnię skweru u zbiegu ulic Zagórskiej 
i Zielińskiego o powierzchni 280m2. 

Wyremontowano stare boisko osiedlowe pomiędzy budynkami 
Mazurska 64-66 a Spóldzielcza 5 -7. Zastosowano kolorową 
nawierzchnię poliuretanową zapewniającą bardzo dobrą amor-
tyzację oraz elimnację ryzyka urazów. 

Wykonano nowe ogrodzenie o wysokości 4,0 m z dwoma 
furtkami wejściowymi. Na każdej furtce umieszczono tablicę z 
regulaminem zasad korzystania z boiska. Zamontowano nowe 
urządzenia sportowe (bramki, kosze, zestaw do siatkówki ławki) 
posiadające certyfikaty zgodności z odpowiednimi normami. 
Obiekt jest monitorowany. Nowe wielofunkcyjne boisko umoż-
liwia grę w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę. 

W ubiegłym roku konserwatorzy zrealizowali 7804 zlecenia 
zgłoszone przez mieszkańców oraz służby techniczne Spółdziel-
ni. W 2013 r. usuwanie skutków dewastacji zamknęło się kwotą 
28 041 zł. Na potrzeby mieszkańców konserwatorzy wykonali 
odpłatne usługi na łączną kwotę 11 907 zł.

W celu podniesienia estetyki osiedla wykonywano pielęgnację 
zieleni osiedlowej polegającą na przycinaniu suchych konarów 
drzew, żywopłotów, nasadzono 1800 szt. jednorocznych kwia-
tów oraz 40 szt. klonów w różnych odmianach. 

ANDRZEJ KUCHARSKI
Kierownik Administracji Osiedla
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Wyremontowany pawilon przy ul. Zagórskiej

W minionym roku na realizację remontów zaplanowano środki 
finansowe w wysokości 1 557 842 zł - wykonano roboty na 
kwotę 1 555 116 zł, tj. 99,83%.

Prawie wszystkie budynki w Osiedlu liczą sobie ponad 45 lat, 
a wysokość kosztów utrzymania, konserwacji i remontów z roku 
na rok wzrasta. By utrzymać je w należytym stanie technicznym 
potrzeba ogromnych nakładów finansowych.

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 331 szt.okien na kwotę 260 899 zł. 
w tym dla 4 rodzin najstarszych mieszkańców. Zrealizowano 
wnioski o wymianę, które wpłynęły do administracji do końca 
sierpnia 2003 r. Nadal kontynuowane są działania Rady Osiedla 
w celu pomocy osobom starszym zamieszkującym w osiedlu.

Za kwotę 42 099 zł wymieniono 12 szt. naświetli w budynkach 
przy ul. Boh. W - wy 17, okna w wejściach na dach w budynkach 
Boh. W - wy 3 i 5, a w budynkach przy ul. Piekoszowskiej 50 
i 52 - 18 szt. okienek piwnicznych. 

Mieszkańcy podczas komisyjnych odbiorów robót wyrażali 
zadowolenie z jakości wykonanych prac.

W celu ochrony budynków przed nadmiernymi stratami ciepła 
docieplono papą na styropianie dachy na budynkach: Zagór-
ska 66,68, Krakowska 5. Wymieniono od strony wschodniej 
skorodowane obróbki blacharskie na budynkach Chopina 17 
i Karłowicza 9. 

Wymalowano 10 klatek schodowych w budynkach przy ul. 
Zagórskiej 66, Karłowicza 1 i Boh. W - wy 5, Chopina 12 co 
znacznie wpłynęło na poprawę estetyki i warunków zamiesz-
kiwania. Na klatkach zrobiło się jasno i czysto.

Kontynuowane były roboty związane z remontem elewacji na 
budynkach. Kolejnym budynkiem, na którym wykonano kom-
pleksowo prace (remont elewacji z uzupełnieniem ocieplenia, 
remont balkonów, wymiana okienek piwnicznych, malowanie 
klatki schodowej) był budynek przy ul. Karłowicza 1. Nowa ele-
wacja budynku bardzo korzystnie wpłynęła na poprawę estetyki 
tej części osiedla i poprawiła komfort zamieszkiwania. 

W roku bieżącym kompleksowo wyremontowany zostanie 
budynek przy ul. Karłowicza 2.

Ponadto wyremontowano szczyt południowy w bud. przy ul. 
Zagórskiej 70, przebudowano wejścia i wymieniono drzwi wej-
ściowe do klatek w bud. Karłowicza 6 i 10 oraz wyremontowano 
36 szt. płyt balkonowych.

W ubiegłym roku wyremontowany został pawilon handlowo 
-usługowy przy ul. Zagórskiej 48. Dzięki kolorowej elewacji 
oraz wyremontowanym obiektom małej architektury ten cen-
tralny punkt naszego osiedla zyskał nowy, estetyczny wygląd. 
Dodatkowo obiekt po remoncie wyposażony został w kamery, 
które całą dobę monitorują teren wokół budynku, co wpłynęło 
na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i wyeliminowało 
akty wandalizmu. 

Przebudowano suchy pion pożarowy na nawodniony w bu-
dynku przy ul. Boh. W - wy 5.

Przy budynkach: Boh. Warszawy 7, Piekoszowskiej 50 i Cho-
pina 15 wykonano 770 m2 nowych, kolorowych chodników 

z kostki brukowej a w rejonie bud. Chopina 5 i 7 wybudowano 
2 nowe zatoki z 22 miejscami postojowymi, co po części popra-
wiło warunki parkowania w tej części osiedla.

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

Wybudowano drogi pożarowe do budynków Chopina 13 i 
17. Dodatkowo wyremontowane zostały ciągi pieszo-jezdne 
w bliskim otoczeniu tych budynków, co znacznie poprawiło 
bezpieczeństwo mieszkańców i znacząco wpłynęło na estetykę 
otoczenia Mini-parku, a szczególnie placu zabaw i nowo wy-
budowanego, wielofunkcyjnego boiska sportowego z poliureta-
nową nawierzchnią. Boisko jest ogólnodostępne. Można na nim 
grać w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną i nożną. 

Aby poprawić bezpieczeństwo użytkowania wymieniono 
kolejny dźwig w budynku przy ul. Chopina 7 na nowoczesny, 
o wysokim standardzie, przystosowany do przewozu osób nie-
pełnosprawnych. W osiedlu wymieniono już 17 z 18 dźwigów 
osobowych. Koszt wykonanych prac w roku 2013 związany z 
wymianą i remontami dźwigów - 191 513 zł.

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 (w tym montaż nowych 
wodomierzy i wymiana po upływie okresu legalizacji) oraz na 
bieżąco usuwali różne usterki zgłaszane przez użytkowników. 

Grupa ta zajmowała się konserwacją terenów zielonych nasze-
go Osiedla. W roku ubiegłym posadzono 48 szt. krzewów i 28 
szt. drzewek, a na klombach i w gazonach 1747 szt. sadzonek 
kwiatowych.

Za kwotę 26 295 zł wykonano prace polegające na usuwaniu 
skutków dewastacji (naprawa i szklenie okien na klatkach scho-
dowych i w piwnicach, naprawa lub wymiana uszkodzonych 
zamków i samozamykaczy, wymiana uszkodzonych opraw 
elektrycznych, przycisków, wyłączników i żarówek na klatkach 
schodowych, w piwnicach i przed wejściami do budynków, 
naprawa urządzeń zabawowych, ławek i drzwi wejściowych 
do klatek). 

Gospodynie domowe dbają na co dzień o czystość na klatkach 
i w piwnicach oraz na terenach zielonych, chodnikach i placach 
przyległych do budynków. 

TERESA SZMIDT
Kierownik Administracji Osiedla

...i Zagórska – Południe
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Osiedle Sady zamieszkuje około 4000 osób i jak każde sku-
pisko ludzkie podlega ciągłym zmianom związanym z utrzy-
maniem substancji mieszkaniowej, infrastruktury zewnętrznej 
i terenów zielonych.

W 2013 r. zaplanowano na remonty kwotę 1 508 539 zł, a 
wykonano prace za 1530 009 zł, tj. w 101,42%.

Wymieniono lub zrefundowano koszty wymieniony we włas-
nym zakresie 372 szt. okien na kwotę 277 806 zł co pozwoliło 
zrealizować wnioski na liście stolarkowej do pozycji 1650. 

Realizując uchwałę Rady Nadzorczej KSM dotyczącą najstar-
szych mieszkańców osiedla, wykonano dodatkowo w latach 
2006-13 wymianę lub zwrot stolarki okiennej u właścicieli 
mieszkań powyżej 80 roku życia w ilości 163 sztuk. W każdym 
roku zwiększa się ilość okien wymienianych we własnym za-
kresie przez właścicieli mieszkań. W roku 2013 stanowiło to aż 
85,75% wszystkich okien na osiedlu. Spółdzielnia wymieniła 
53 szt. okien w 14 mieszkaniach.

Na osiedlu Sady w lokalach mieszkalnych zamontowanych 
jest ogółem 8420 sztuk okien z tego do końca 2013 roku zostało 
wymienionych lub zrefundowanych 7173 sztuk. Pozostało do 
wymiany 1247 sztuk tj. 14,81%.

Kontynuowana jest również wymiana okien na klatkach 
schodowych. 

Sukcesywnie realizowana jest wymiana 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 łącząc to z robotami na klat-
kach schodowych polegających na wymianie pionów instalacji 
elektrycznej, instalacji p. pożarowych i malowania klatek. Takie 
prace zostały zakończone na budynku Nowowiejska 24 i rozpo-
częte na budynku nr 47 przy ulicy Warszawskiej

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

ul. Warszawskiej 47
- przebudowa i remont wiatrołapów Warszawska 47 kl III i 

IV.
-wstawienie przeszklonych ścianek z profili stalowych sztuk 

6 w wiatrołapach budynku Nowowiejska 24 
- rozpoczęcie remontu elewacji budynku Wiosenna 1.
Roboty instalacyjne podporządkowane zostały wymianie 

suchych pionów hydrantowych na nawodnione oraz wymianie 
pionów instalacji elektrycznej na klatkach schodowych z prze-
niesieniem liczników energii elektrycznej z mieszkań na klatki 
schodowe w budynkach wysokich. 

Wykonano remont nawierzchni asfaltowej na ulicy Jarzębino-
wej z wykonaniem 3 sztuk poprzecznych wpustów ulicznych 
do odprowadzania wód opadowych oraz drobne remonty 
nawierzchni asfaltowej po okresie zimowym. Zrealizowano 
budowę pierwszego na naszym osiedlu boiska wielofunkcyjnego 
ze sztuczną nawierzchnią. Boisko jest ogrodzone, oświetlone, 
wyposażone w bramki i kosze do gry w koszykówkę. Korzy-
stać z niego mogą dzieci i młodzież zgodnie z wywieszonym 
regulaminem. Wykonano również nowy plac zabaw dla naj-
młodszych dzieci z bezpiecznymi urządzeniami oraz bezpieczną 
nawierzchnią. Zmodernizowany został układ komunikacyjny w 
tym rejonie przez wykonanie nowych chodników o nawierzchni 
z kostki brukowej. 

W ramach inwestycji w obrębie bloku mieszkalnego przy ulicy 
Nowowiejskiej 15, wykonano nowy zjazd i przebudowano zjazd 

istniejący z ulicy Toporowskiego, wybudowano parking na 105 
miejsc postojowych. Przebudowano istniejącą drogę wewnętrz-
ną i chodniki na drogę pożarową dla obsługi tego budynku. 

Wykonano również drogę pożarową z robotami towarzyszący-
mi przy budynku Nowowiejska 22. W ten sposób zakończono 
realizację wieloletniego planu związanego z wykonaniem no-
wych dróg pożarowych przy budynkach wysokich na naszym 
osiedlu.

Poprawiając bezpieczeństwo użytkowników, wykonano re-
mont główny dźwigu osobowego w budynku Nowowiejska 5 
klatka I i Warszawska 47 klatka III. 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 dźwigów osobowych z tego 
dotychczas wymieniono 27, co stanowi 90,0%. 

Na koniec 2013 r. na osiedlu SADY potwierdzone są 21 
przypadki występowania ksylamitu w podłożach. Wykonano 
remont podłóż skażonych ksylamitem w trzech mieszkaniach 
na kwotę 23 633 zł. 

Konserwacja
Prace konserwatorskie na osiedlu wykonywane są przez 

dziesięciu konserwatorów administracji w tym dwóch kon-
serwatorów c.o. W roku 2013 przyjęto w dzienniku zgłoszeń i 
zrealizowano 5 453 zleceń. Koszt konserwacji to 455 090 zł, w 
tym centralnego ogrzewania – 100 780 zł.

Sady to osiedle z dużą ilością zieleni oraz drzew i krzewów. 
Pielęgnacja, koszenie, prześwietlanie konarów drzew i krzewów 
wymaga czasu oraz dużych nakładów finansowych. W ramach 
konserwacji i pielęgnacji zieleni wykonano trzykrotne koszenie 
trawy, dwukrotne cięcie żywopłotu. 

Za porządek w budynkach i ich otoczeniu odpowiadają panie 
zatrudnione na stanowiskach gospodyń. Dzięki ich ciężkiej, 
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. 

Rekompensując niezbędne wycinki starych drzew, zagrażają-
cych bezpieczeństwu, dokonywane są nowe nasadzenia. 

Kierownik Administracji Osiedla
MIROSŁAW SMOŁUCH

Przyjazne Sady



STRONA 25

W roku 2013 na realizację zadań remontowych dla osiedla 
„Sandomierskie” zaplanowano środki finansowe w wysokości 
1 372 723 zł. Zrealizowane zadania pochłonęły kwotę 1 393 
542 zł co stanowi 101,5 % planu.

Na wymianę okien w mieszkaniach przeznaczono kwotę 220 
810 zł, co pozwoliło na wymianę 40 szt. i rozliczenie wykonania 
własnego przez członków KSM 235 szt. okien.

Wymieniono 157 szt. okien na klatkach schodowych w 12 
budynkach.

Rozliczono zrealizowane w 4 kwartale roku 2012 (przed sezo-
nem grzewczym) docieplenie ekofibrem stropodachu budynku 
w Bodzentynie.

Wykonano remont dwóch klatek schodowych w budynku wy-
sokim Sandomierska 158 oraz wymieniono okna w suszarniach 
na kondygnacjach 1 do 10.

W robotach ogólnobudowlanych zakończono rozpoczęty rok 
wcześniej remont elewacji budynku Sandomierska 74 i zreali-
zowano drugą część finansowania tego zadania rozłożonego na 
lata 2012 - 2013. 

Po remoncie elewacji budynek przy Sandomierskiej 74 ma 
nowoczesną kolorystykę, nowe kolorowe osłony balustrad bal-
konowych i zwiększoną skuteczność izolacji termicznej.

Ponadto została wykonana adaptacja pomieszczeń pozsypo-
wych w budynkach Sandomierska 76, 156, 158 i 160 na boksy 
śmietnikowe. 

Kontynuowano modernizację pionów pożarowych. Wykonano 
3 szt. nawodnionych pionów p.poż. w budynkach wysokich 
Sandomierska 76 - 1 pion i Sandomierska 158 - 2 piony za 
łączną kwotę 266 392 zł.

Wykonano drobne naprawy nawierzchni asfaltowych i wyko-
rzystując przyznane przez Radę Nadzorczą dodatkowe środki 
finansowe z przeznaczeniem na przebudowę placów zabaw 
dla upamiętnienia rocznicy 55 lat istnienia naszej Spółdzielni 
wymieniono nawierzchnie 3 placów zabaw w rejonie budynków 
Daleka 21 - 27 wprowadzając alejki spacerowe, nasadzenia 
atrakcyjnych sadzonek drzew i krzewów oraz zwiększając 
wyraźnie ilość wygodnych ławek.

Wykonano remont główny dźwigu osobowego w budynku 

Kolorowe Sandomierskie

przy ul. Szczecińskiej 3, klatka schodowa nr 1.
Po ogłoszeniu przez Urząd Miasta konkursu na wykorzystanie 

tzw. „Funduszu Obywatelskiego” zakwalifikowano 6 zadań 
dotyczących naszego osiedla. Niestety bardzo niechętne po-
dejście naszych mieszkańców do głosowania za propozycjami 
dotyczącymi naszego terenu spowodowało, że znalazły się one 
przy końcu listy konkursowej. Uzyskały 38 do 862 głosów 
poparcia. Zadania przyjęte do realizacji uzyskały od 2138 do 
3491 głosów. No cóż, szkoda.

W ramach konserwacji przyjęto i zrealizowano 4 827 zleceń. 
Z wykonanych prac należy wymienić:

* Stałe prace związane z rekultywacją terenów zielonych, 
bezmyślnie niszczonych przez pieszych i kierowców. Wygro-
dzono kolejne tereny zielone uniemożliwiając ich niszczenie 
samochodami. 

Wzmocniono konserwację nasa-
dzeń ozdobnych krzewów i kwia-
tów. Uzupełniono zniszczone lub 
skradzione sadzonki.

* W budynku Romualda wykona-
no zmianę sterowania oświetlenia 
klatek schodowych z zegarowego 
na czujniki ruchu.

* Poza stałą konserwacją sieci 
wod.kan. na zlecenie właścicieli 
mieszkań montowane i wymieniane 
są wodomierze indywidualne w 
mieszkaniach.

Wysokie oceny pracy otrzymuje 
zespół gospodyń domowych po-
twierdzone opinią Rady Osiedla.

Kierownik Administracji Osiedla
ANDRZEJ STEFANIUK

Na zdjęciu obok – placyk wypoczynkowy 
przy ul. Dalekiej 21 - 23, wyżej – nowa ele-
wacja budynku przy ul. Sandomierskiej 74
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Baszta Papieska na zamku w Kamieńcu Podolskim 

Lwów to miasto wzgórz, dolin, licznych świątyń różnych wyznań, 
pięknych pałaców, kamienic i willi. Wiele w tym mieście można 
obejrzeć pamiątek np. wzgórze zamkowe, katedrę, dzielnicę ormiań-
ską, ale każdy turysta winien zobaczyć nekropolie na Łyczakowie, 
położoną na wzgórzu, pełnym wspaniałych pomników, rzeźb i 
inskrypcji. Leżą tu polscy artyści, pisarze, poeci, naukowcy. Tu 
spoczywa Maria Konopnicka, Gabriela Zapolska, Artur Grottger. 

Schodząc tarasami w stronę Pohulanki trafimy na cmentarz obroń-
ców Lwowa 1918 roku. Leżą tu młodzi chłopcy, których symbolem 
jest czternastoletni gimnazjalista Jurek Bitschan, bohater ułożonej 
przed wojną pieśni „Bije się Jurek w szeregu”. Tenże Jurek zostawił 
ojcu list: „Kochany Tatusiu idę dziś do wojska. Chcę okazać, że 
znajdę dość sił aby walczyć o wyzwolenie Lwowa. Jerzy.”

Cmentarz Orląt zniszczyli Sowieci za Breżniewa, a odbudowali 
Polacy, kiedy ZSRR chylił się ku upadkowi, a powstawała nowa 
Ukraina. Może wrócą tu dwa lwy, z których jeden trzymał tarczę z 
herbem Lwowa, udekorowaną Krzyżem Virtuti Militari z napisem 
„Zawsze wierny - Semper fidelis”. Przez wieki szczycił się nią gród, 
który z powodzeniem odpierał najazdy Tatarów, Kozaków, strzelców 
siczowych, a potem bolszewików.

Polacy i Ukraińcy w dobie I wojny światowej
Dla Polaków marzących o niepodległości wybuch I wojny świa-

towej był darem niebios. Zaborcy po raz pierwszy znaleźli się w 
różnych obozach wojny. Zdawało się, że sprawa polska pogrzeba-
na, powróciła na arenę wielkiej polityki. Pomogły w tym starania 
polskich polityków różnych obozów i tych, którzy jak R. Dmowski 
orientowali się na Rosję, a potem na mocarstwa zachodnie i tych, 
którzy jak J. Piłsudski wystąpili u boku państw centralnych.

W 1917 roku, gdy klęski wojenne i rewolucje lutowa i paździer-
nikowa wyeliminowały Rosję z wojny, a jesienią 1918 r. porażki 
i wyniszczenia wojenne wykluczyły z wojny państwa centralne, 
rozpadła się wielonarodowa monarchia habsburska, a prezydent 
USA ogłosił zasadę samostanowienia narodów.

W autonomicznej Galicji wg spisu powszechnego z 1910 r. Polacy 
stanowili 47,6%, Ukraińcy 40,3%, Żydzi 10,8 %, inne narodowości 
1,2%. Polacy i Ukraińcy uważali, że Galicja jest ich ojczyzną i 
dlatego musiało dojść do konfliktu. W 1914 r. wzorem Legionów 
Polskich powstał Legion Ukraińskich Strzelców Siczowych, który 
walczył u boku armii austro-węgierskiej. Politycy ukraińscy liczyli 
na przychylność Wiednia. Austro-Węgry zgodziły się oddać Ukrainie 
Chełmszczyznę i część Podlasia. W październiku 1918 r. Niemcy 
przegrywały wojnę i stały w obliczu rewolucji, a Austro-Węgry 
rozpadały się. Rada Regencyjna w Warszawie proklamowała nie-
podległe państwo polskie, a Ukraińcy na zjeździe partii politycz-
nych i organizacji społecznych proklamowali niepodległe państwo 
ukraińskie obejmujące Galicję Wschodnią, północną Bukowinę i 
Ruś Zakarpacką.

W październiku 1918 r. we Lwowie ukonstytuowała się Ukraińska 
Rada Narodowa, a 22 października do Lwowa przybył sotnik (kapi-
tan) USS DmytroWitowskyj obejmując przywództwo i opracował 
plan ataku na strategiczne punkty miasta. 

Do antyaustriackiej akcji we Lwowie przystąpili również Polacy. 
Brakowało im dynamiki działania. Polska konspiracja wojskowa 
była nieliczna i podzielona. Zrzeszała około 700-800 ludzi słabo 
wyszkolonych i uzbrojonych. 20 października 1918 r. Rada Miejska 
Lwowa uchwaliła akces do powstającego państwa polskiego.

Zaskoczenie o świcie
l listopada 1918 r. miedzy godziną 2 a 3 w nocy ukraińscy spiskow-

cy wkroczyli do Lwowa. Zajęli dom namiestnictwa, ratusz, dworzec 
kolejowy, pocztę, koszary, cytadelę. O świcie na ratuszowej wieży 

zawisły ukraińskie flagi. Na ulicach pojawiły się ukraińskie patrole 
rewidujące przechodniów, strzelające w powietrze. Stacjonujące 
jeszcze we Lwowie oddziały austriackie i węgierskie zachowały 
neutralność.

Polacy zostali całkowicie zaskoczeni, zasnęli w polskim Lwowie, a 
obudzili się w ukraińskim. Wkrótce jednak szok ustąpił woli walki. 
Członkowie konspiracyjnych organizacji, byli żołnierze służący w 
armii austriackiej, żołnierze legionów, studenci, uczniowie, harcerze 
nazwani później mianem Orląt Lwowskich spontanicznie zgłaszali 
się do polskich instytucji. Tworzyły się polskie grupy bojowników 
w Domu Akademickim, Domu Technika i Szkole Sienkiewicza, 
gdzie 80 osobowy oddział dowodzony przez kpt. Zdzisława Tatar 
Trześniowskiego o godzinie 10 stawił opór Ukraińcom. Na Poli-
technice Lwowskiej powstał nowy punkt mobilizacyjny dowodzo-
ny przez pchor. Ludwika Wasilewskiego. W południe 2 listopada 
1918 r. dowództwo obrony Lwowa objął kpt. Czesław Mączyński. 
W pierwszym dniu przewagę mieli Ukraińcy realizując swoje plany 
strategiczne.

W następnych dniach polski opór wzrastał, a nowy komendant 
Szkoły Sienkiewicza kpt. Mieczysław Boruta-Spiechowicz wyrósł 
na przywódcę polskiego oporu.

Lwowskie reduty
Już 2 listopada oddział por. Jana Szrama zdobył dworce kolejowe 

- Główny i Czerniowiecki gdzie znajdowały się zapasy żywności, 
sprzęt wojskowy, broń i amunicja. W tym samy czasie por. Roman 
Abraham opanował Szkołę Kadetów, a por. Wasilewski politechni-
kę, koszary na Wulce, lotnisko, plac Bema i Górę Straceń. Władze 
ukraińskie zaostrzyły kurs wobec Polaków, sotnik Witowskyj wpro-
wadził godzinę policyjną i stan oblężenia. Pod Lwów 3 listopada 
dotarli Strzelcy Siczowi w sile 800 ludzi i dwoma kompaniami 
ruszyli do szturmu na Dworzec Główny i Czemiowiecki, a do nie-
woli ukraińskiej dostali się niektórzy polscy dowódcy. Ale Polacy 
4 listopada zdobyli Cerkiew Archidiecezjalną na Górze Świętego 
Jura, gdzie załopotała polska flaga. Zdobyli również seminarium 
greckokatolickie, które otrzymało nazwę Reduty Piłsudskiego. Kpt. 
Mączyński zreorganizował polskie siły dzieląc je na 5 oddziałów. 
Reorganizację przeprowadzili również Ukraińcy, którzy otrzymali 
posiłki z prowincji a dowództwo przejął sotnik Hnat Stefaniw.

Walki trwały do 17 listopada; żadna ze stron nie osiągnęła strate-
gicznej przewagi.

Walki o Lwów odbiły się wielkim echem na ziemiach polskich. 

Wojna polsko-ukraińska 1918-1919

Semper fidelis
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Ukraińcy przejęli wówczas władzę w Galicji Wschodniej. W ich 
rękach znalazł się Przemyśl, a polska lewica uznawała prawo 
Ukraińców do niepodległości. W organizację pomocy dla Lwowa 
zaangażował się związany z tym miastem gen. Tadeusz Jordan 
Rozwadowski, szef sztabu tworzącego się Wojska Polskiego, który 
wydał rozkaz gen. Roi odbicia Przemyśla, a Rydzowi-Śmigłemu 
uderzenia na Rawę Ruską. Do Przemyśla skierowano oddział 400 
żołnierzy, którzy zajęli miasto, a komendę przejął ppłk Michał 
Karaszewicz-Tokarzewski.

12 listopada ppłk Kareszewicz-Tokarzewski przy pomocy ko-
lejarzy uderzył na Lwów. Na silny opór Polacy natrafili tylko w 
Sądowej Wiszni i Gródku Jagiellońskim. 20 listopada pierwszy 
pociąg z polskimi żołnierzami wjechał na lwowski dworzec. Do 
szturmu przystąpiono 21 listopada dwoma ugrupowaniami: zgrupo-
wanie północne pod dowództwem Waleriana Sikorskiego uderzyło 
na Podzamcze i Wysoki Zamek. Zgrupowanie południowe pod 
dowództwem kpt. Boruty Spiechowicza opanował Górę Jacka, 
Pohulankę i Łyczaków. 

Polska ofensywa zakończyła się sukcesem zmuszając do ewakuacji 
żołnierzy ukraińskich. 22 listopada oddział por. Abrahama zatknął 
biało-czerwoną flagę na wieży ratusza. Wg danych zebranych przez 
Towarzystwo Badań Historii Obrony Lwowa i Kresów walczyło 
wówczas 6 tysięcy ludzi, z czego połowa nie przekroczyła 25 roku 
życia.

Poległo lub zmarło z ran 439 obrońców. Naliczono również 1421 
obrońców Lwowa, którzy nie przekroczyli 17 roku życia. Walczyli 
z bronią w ręku, nosili meldunki, amunicje, jedzenie, zbierali infor-
macje o przeciwniku. Weszli do narodowej legendy jako Lwowskie 
Orlęta.

Wyzwolenie Lwowa nie oznaczało końca wojny polsko-ukra-
ińskiej. Dookoła miasta nadal stały oddziały ukraińskie, dlatego 
gen. Rozwadowski - dowódca Sił Zbrojnych Galicji Wschodniej 
dokonał reorganizacji armii. Z obrońców Lwowa utworzył regularne 
jednostki WP tj. l i 2 Pułk Strzelców oraz Pułk Artylerii, a w grud-
niu nowy komendant miasta gen. Leśniewski podzielił 8 tysięczną 
załogę na dwie brygady pod dowództwem ppłk Mączyńskiego i ppłk 
Karaszewicza-Tokarzewskiego. Kiedy w grudniu 1918 r. wojska 
ukraińskie ponownie zaatakowały Lwów, wdarli się na Łyczaków 
i Persenkówkę udało się ten atak odeprzeć, a 9 stycznia 1919 r. gen. 
Romer odparł Ukraińców ze Lwowa.

W konflikt polsko-ukraiński włączyła się Ententa. Do Lwowa przy-
była aliancka misja pod kierownictwem gen. Berthelemylego, która 
zaproponowała rozejm i tymczasowy podział Galicji Wschodniej 
wzdłuż Bugu i Dniestru. Tego podziału nie zaakceptowali ani Polacy 
ani Ukraińcy, którzy chcieli wyprzeć Polaków za San i dwukrotnie 
odcięli Lwów od Przemyśla. Na apel J. Piłsudskiego gen. Iwaszkie-
wicz ponownie odepchnął Ukraińców od Lwowa, a z Wielkopolski 
przerzucono polskie oddziały. Konflikt polsko-ukraiński trwał do 
połowy lipca 1919 r. O zwycięstwie Polaków przesądziło przysłanie 
na front galicyjski Błękitnej Armii gen. Hallera przybyłej z Francji. 
Ostatecznie Polacy wypchnęli Ukraińców za rzekę Zbrucz. Niewąt-
pliwie obrona Lwowa w listopadzie 1918 r., a potem kilkumiesięczne 
oblężenie miasta były najważniejszymi epizodami tej wojny. O 
zwycięstwie Polaków przesądził patriotyzm i odwaga Lwowiaków, 
którzy stanieli do walki o rodzinne miasto.

Należy również pamiętać, że swoich bohaterów mają też Ukraińcy. 
W ich tradycji narodowej krew przelana przez Strzelców Siczowych 
ma identyczną wartość jak dla Polaków ofiara Orląt Lwowskich. 
Pomyślmy o tym odwiedzając kwatery wojskowe na Cmentarzu 
Łyczakowskim, gdzie niedaleko od siebie spoczywają polegli po 
obu stronach.

Opracował: MARIAN WINIARSKI

Bibliografia:
Michał Klimecki, „Wojna polsko-ukraińska. Lwów i Galicja 

Wschodnia 1918-1919” Bellona Warszawa 2000 r.

Egipt - kraina słońca, błękitnego nieba, lazurowych wód, 
starożytnych piramid i przepięknych raf koralowych. Atrakcje, 
które znajdziemy w ofertach wszystkich biur podróży. Obrazy 
widziane oczami turystów, którzy z perspektywy świetnie wy-
posażonego i oferującego wiele atrakcji kurortu, z muzeum czy 
plaży uznają to miejsce za raj na ziemi, nie wiedząc nic o jego 
kulturze, kontrastach i mentalności. Czy wiemy czym napraw-
dę jest Egipt, jakie są jego smaki i zapachy, obyczaje i zasady, 
wielowiekowa tradycja i kultura? 

Odpowiedzi na te pytania mo-
żemy z powodzeniem szukać w 
książce „Egipskie impresje” Je-
rzego Mielnika, inżyniera geode-
ty, który w swej bogatej karierze 
zawodowej brał udział między 
innymi w budowie gazociągu 
orenburskiego na Ukrainie, auto-
strady w Iraku i w przebudowie 
linii kolejowych w Egipcie. 

„Egipskie impresje” to nie-
zwykle barwna, wielowątkowa i 
żywa opowieść o Egipcie przeło-
mu lat 80. i 90., widzianym ocza-
mi polskiego inżyniera i wnikliwego obserwatora otaczającej 
rzeczywistości. To książka bardzo sensualna. 

Wraz z autorem oglądamy piękno otaczającej go przyrody, 
słyszymy chór cykad i uliczny zgiełk Kairu, czujemy zapach 
kwitnących kwiatów lotosu i smak egipskiego chleba - eisz 
baladi, przez Polaków nazywanego żartobliwie „beretem”. W 
tle opowieści o Egipcie poznajemy również wielu współpra-
cowników autora, osoby z różnych krajów i kultur. 

„Egipskie impresje” są także relacją z życia Polaków pracują-
cych w tym kraju. Są opowieścią o ich tęsknocie za ojczyzną i 
najbliższymi i o sposobach radzenia sobie z rozłąką. Przy tym 
wszystkim jest to opowieść niezwykle barwna i interesująca, 
którą czyta się z niekłamaną przyjemnością. Napisana lekkim, 
przyjemnym stylem, bardzo często daje okazję i do wzruszeń i 
do spontanicznego, niewymuszonego uśmiechu. 

Książka jest swoistym podsumowaniem, tym cenniejszym, że 
dokonywanym z perspektywy czasu i kolejnych doświadczeń. 
Jak zauważa sam autor, pobyt w Egipcie miał zarówno swoje 
plusy, jak i minusy, z których największym była długotrwała 
rozłąka z najbliższymi. „Egipskie impresje” są także próbą 
„powrotu” do Egiptu, do „kraju zwykłych, mądrych i życzliwych 
ludzi z ich kłopotami i walką o przetrwanie i rozwój”. 

Dzięki książce Jerzego Mielnika my również mamy okazję 
uchylenia rąbka egipskiej tajemnicy. A ponieważ, jak mówi 
stare egipskie powiedzenie „gdy ktoś raz napije się wody z 
Nilu, ten na pewno nad Nil powróci”, więc może i my tam 
kiedyś zawitamy?

ANNA SIkORA
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Ojciec do syna, który wybiera się na pierwszą w życiu randkę:
– Synu! Jeśli do jedenastej nie będziesz w łóżku, to...wracaj do domu.

x  x  x
– Zalecam panu absolutny spokój – powiada lekarz do pacjenta.
– Żadnych wysiłków, żadnego pośpiechu. Radzę by wrócił pan do pracy.

x  x  x
Mąż czyta gazetę i żona woła z kuchni:
– Jak tylko ugotuję kolację, wymyję dzieci, położę je spać, wyprasuję ci koszulę
i pozmywam, to będziemy mogli pójść do kina.
– Dobrze, ale kto skoczy po bilety?

x  x  x
Syn pyta ojca: – Tato, czy w czasie postu można spać z kobietą?
– Tak synu, ale tylko z własną żoną, bo w czasie postu człowiek nie powinien
mieć żadnych przyjemności!

x  x  x
Dyrektor wchodzi do sekretariatu i widzi jak jeden z jego pracowników całuje 

sekretarkę. 
– Czy ja za to pani płacę? – krzyczy oburzony.
– Ależ skąd, panie dyrektorze, ja to robię za darmo, dla przyjemności.

x  x  x
– Ciekawa jestem ile Krycha dała za tę szpetną sukienkę.
– Za którą?
– No za tę co mi się tak podoba.

x  x  x
Facet zatrzymuje taksówkę na ulicy. – Wolny pan jest?
– Tak.
– To jedź pan na postój, tam ludzie czekają.

x  x  x
Późnym wieczorem, ciemną uliczką śpieszy do domu samotna kobieta.
Nagle zobaczyła przed sobą mężczyznę z szeroko rozstawionymi ramionami.
– Ludzie! Zboczeniec – krzyczy niewiasta i na oślep wali mężczyznę torebką.
– Wiedziałem, wiedziałem, że nie doniosę tej szyby do domu.

x  x  x
Mąż zaprosił żonę na doroczne przyjęcie organizowane przez jego firmę.
– To sir Barker, to jego żona, a to jego kochanka.
– To sir James, to jego żona, a to jego kochanka.
– A ta ruda, to moja kochanka.
– Hm, nasza najładniejsza – dumnie zauważa żona.

x  x  x
Wraca z pracy zmęczony, głodny mąż. Troskliwa żona pyta:
– Może otworzę ci puszkę?
– Cipuszkę później, najpierw daj jeść.

x  x  x
– Panie doktorze – żali się kobieta – psy mnie pogryzły.
– Gdzie?
– W lesie.

x  x  x
Lekarz bada kobietę. – Potrzeba pani więcej rozrywki. Powinna pani robić coś,
na co ma największą ochotę.
– Niestety – wzdycha kobieta. Mam bardzo zazdrosnego męża.

NA WESOŁO

„MY Z KSM”, kwartalnik, pismo bezpłatne, redaktor naczelny: Maciej Solarz, Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, 
25-344 Kielce, ul. Kujawska 26, tel. 041 34 16 290

Czy wiesz, że...

(MaS)

W dniu przyłączenia instalacji wewnętrz-
nej budynku (c.o., ciepłą wodę, gaz, prąd) 
do sieci, zmienia ona charakter prawny i 
przestaje być częścią nieruchomości, a 
staje się odrębną rzeczą i wchodzi w skład 
przedsiębiorstwa przesyłowego. 

To sedno wyroku Sądu Najwyższego 
(sygn. akt. IV CSK 442/13) istotnego 
dla rozliczeń między przedsiębiorcami 
dostarczającymi energię, a właścicielami 
lokali we wspólnocie mieszkaniowej czy 
spółdzielniami mieszkaniowymi.

x  x  x
Członek Spółdzielni mieszkaniowej musi 

udostępnić lokal w celu przeprowadzenia 
kontroli sieci grzewczej, podzielników, 
wentylacji i wilgotności, a także kontroli 
innych urządzeń pomiarowych. Członek 
zgodnie z art.18 § 5 Prawa spółdzielczego 
ma bowiem obowiązek przestrzegania 
przepisów prawa, postanowień Statutu 
i wydanych na ich podstawie regulami-
nów. Zarówno Statut Spółdzielni, jak i 
art.6 1ust.3 pkt.1 ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych nakładają na członków 
obowiązek udostępniania lokalu dla tych 
celów. Wyrok w tej sprawie wydał Sąd 
Okręgowy w Białymstoku sygn. akt. II 
Ca 921/13.

x  x  x
Zgodnie z nowelizacją ustawy o ewi-

dencji ludności z 7 grudnia 2012 r., 
od stycznia 2016 r. zostanie zniesiony 
obowiązek meldunkowy. Wraz ze zniesie-
niem obowiązku meldunkowego zostaną 
zlikwidowane rejestry mieszkańców, a 
także rejestry zamieszkania cudzoziem-
ców. Zniknie pojęcie zameldowania na 
pobyt stały lub czasowy. Będziemy mó-
wić tylko o miejscu zamieszkania. Nie 
będą zbierane dane dotyczące adresu i 
daty zameldowania oraz wymeldowania 
z pobytu stałego czy czasowego.

x  x  x
Naukowcy opisali 100 różnych typów 

pocałunków. Zbadali procesy zachodzące 
w ich trakcie i skutki, jakie niosą dla orga-
nizmu. Laboratoryjnie ustalono na tysią-
cach ochotników, że namiętne całowanie 
się angażuje 29 mięśni, dotlenia mózg, 
a co najważniejsze - uruchamia skom-
plikowane procesy aktywizujące układ 
immunologiczny. To właśnie sprawia, że 
osoby często namiętnie się całujące żyją 
średnio aż o 5 lat dłużej.

(MaS)


