
Naprzeciw potrzebom

WRZESIEÑ 2004

ISSN 1732-5145

Pochwa³a demokracji

Niektórym siê zdawa³o,
¯e bêdzie tak �licznie,
¯e nepotyzm z prywat¹
W demokracji zniknie,
¯e sitwy, czy koterie,
I co tam nas obrusza,
Trafi¹ teraz bezsprzecznie
Do historii lamusa.
Tymczasem kwitn¹ kliki,
Gdzie spojrzeæ? - lepkie rêce,
I gdy dobrze policzyæ,
To tego jakby wiêcej.
Na szczê�cie pazerno�æ w³adzy
I wszystkie �wiñstwa inne
Przej�ciowe s¹ w demokracji,
Bo przecie¿ kadencyjne.

Stefan Kabziñski

Lato odchodzi...Zgromadzenie przedstawicieli cz³onków KSM

Zastêpuje ono zebranie wszystkich
cz³onków Spó³dzielni, których w liczbie
ponad 9 tysiêcy nie uda³oby siê pomie-
�ciæ nawet w najwiêkszej sali widowi-
skowej. S¹ oni zatem reprezentowani
przez swoich delegatów wybranych na
tegorocznych majowych zebraniach osie-
dlowych w proporcji 1 delegat na 100
cz³onków, dlatego ich liczba wynosi 93.
Zostali wybrani na 4-letni¹ kadencjê
i otrzymali mandat na lata 2004-2008.

Kim s¹ delegaci ?

Zdecydowanie przewa¿aj¹ w�ród nich
mê¿czy�ni, bo jedynie 20% stanowi¹
kobiety. Statystyczny delegat jest mê¿-
czyzn¹ przed 60-tk¹. Ponad po³owa de-
legatów ukoñczy³o 50-tkê, niektórzy ju¿
dawno, bo 30% z nich mie�ci siê w prze-

W dniu 17 czerwca 2004 r. w Osiedlowym Klubie Kultury �Polonez� na Sadach
obradowa³o Zebranie Przedstawicieli Cz³onków Kieleckiej Spó³dzielni Mieszkaniowej.

dziale wieku 50 - 65 lat, za� 24% liczy
powy¿ej 65 lat. Najm³odsi delegaci miesz-
cz¹ siê w przedziale 30 - 40 lat stanowi¹c
jednak tylko 8% grupê. Na 93 delegatów,
41 z nich tj. 44%, pe³ni³o tê funkcjê w po-
przedniej kadencji i zosta³o wybranych
powtórnie, za� 52 delegatów tj. 56%, zo-
sta³o wybranych po raz pierwszy lub pe³-
ni³o te funkcje w kadencjach wcze�niej-
szych.

Dla wiêkszo�ci delegatów, bo dla 63%
�ród³em utrzymania jest emerytura, w tym
dla kilku renta. Zawodowo pracuje 22%
delegatów, a 10 % prowadzi w³asn¹ dzia-
³alno�æ gospodarcz¹. Bez pracy pozosta-
je 5% delegatów. Spo�ród delegatów wy-
konuj¹cych pracê zawodow¹ siedmiu pra-
cuje na stanowiskach kierowniczych,
dwóch jest prawnikami.

dokoñczenie na str 3-5

Obraduj¹ przedstawiciele osiedla �Zagórska-Pó³noc�
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O zabytkach Krakowa ka¿dy Polak ma
wiêkszy lub mniejszy zasób wiedzy, bo to
Wawel, Sukiennice, Kopiec Ko�ciuszki,
Ko�ció³ Mariacki czy Teatr S³owackiego.
Historiê i urodê Krakowa mo¿na odna-
le�æ i podziwiaæ na w³asne oczy, s³u¿¹ te¿
temu liczne wydawnictwa albumowe, fol-
dery, przewodniki, etc., natomiast o kra-
kowskiej spó³dzielczo�ci mieszkaniowej,
bêd¹cej wed³ug niektórych nie zabytkiem,
lecz prze¿ytkiem, powa¿ne �ród³a infor-
macji milcz¹!

A przecie¿ prapocz¹tki ruchu spó³dziel-
czego w Polsce wywodz¹ siê w³a�nie
z Galicji i siêgaj¹ czasów panowania mo-
narchii austro-wêgierskiej, kiedy z inicja-
tywy Franciszka Stefczyka, w Czernicho-
wie opodal Krakowa w 1890 roku powsta-
³a pierwsza spó³dzielnia oszczêdno�cio-
wo-po¿yczkowa.

By nieco poprawiæ wizerunek Galicji
zag³êbi³am siê w lekturze ksi¹¿ki telefo-
nicznej miasta Krakowa i choæ charakter
tego wydawnictwa nie pozwala na szer-
sze potraktowanie tematu, ciekawa wyda-
³a mi siê geneza nazewnictwa spó³dziel-
ni, których w królewskim grodzie jest a¿
85! Nazwy niektórych spó³dzielni wska-
zuj¹ na �rodowiska zawodowe bêd¹ce ini-
cjatorami ich powstania, np. �Eskulap�,
�Ceramik�, �Komunikacja�, �Naftobu-
dowa�, �Politechnika�. Od nazw miej-
scowo�ci zajêtych pod budownictwo
mieszkaniowe wywodz¹ swe nazwy m.in.
spó³dzielnie: �Bieñczyce�, �Kurdwa-
nów�, �Mistrzejowice�.

W wielu przypadkach nazwy spó³dziel-
ni identyfikuj¹ ich lokalizacjê w poszcze-
gólnych dzielnicach Krakowa: Dêbniki,
Grzegórzki, Kazimierz, Krowodrza, £ob-
zów, Zwierzyniec, Podgórze itd. Przywi¹-
zanie do wszystkiego, co krakowskie od-
zwierciedlaj¹ nazwy spó³dzielni: �Kra-
kus�, �Krakowiak�, Podwawelska�,
�Ziemi Krakowskiej�.

O ile przes³anki przyjêcia tych nazw
s¹ chyba czytelne, w nazewnictwie spó³-
dzielni pojawiaj¹ siê przypadki wywo³u-
j¹ce interesuj¹ce skojarzenia i znaki za-
pytania. Có¿ bowiem oznacza nazwa
�Spó³dzielnia Mieszkaniowa im. �w. Jac-
ka�? Czy zrzesza ona wy³¹cznie cz³onków
otaczaj¹cych kultem tego w³a�nie �wiê-
tego? Czy spó³dzielnia �Jutrzenka� �wie-
ci dla innych przyk³adem? Czy spó³dziel-
nia �Kabel� ma co� wspólnego z donosi-
cielstwem? Czy spó³dzielnia �Pokój i Do-
bro� zapewnia najlepsze i najbezpiecz-
niejsze warunki zamieszkania? A spe³nia-
nie jakich oczekiwañ obiecuje spó³dziel-

nia �Nadzieja�? Czy w spó³dzielni �M³o-
da Rodzina� nie ma emerytów? Pytañ
i w¹tpliwo�ci odnosz¹cych siê do nazwy
nie budzi natomiast �Spó³dzielnia Miesz-
kaniowa M³odych Wychowanków Domów
Dziecka�. To prawdziwa pere³ka po�ród
spó³dzielczych inicjatyw.

Na koniec ciekawostka ilustruj¹ca
skrót spó³dzielczej drogi do szczê�cia -

List z Galicji

W lipcu z g³êbokim smutkiem i ¿a-
lem po¿egnali�my Staszka Witonia, kie-
rownika Dzia³u Organizacji, Spraw Pra-

Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spó³dzielczej ustali³o datê III Kongresu Spó³-
dzielczo�ci, który odbêdzie siê w dniach 19-20 listopada 2004 r. w Warszawie. Spo-
�ród 13 bran¿ spó³dzielczych najwiêksz¹ liczbê mandatów (105) otrzyma³y spó³dzielnie
mieszkaniowe, a w kolejno�ci spó³dzielnie �samopomoc ch³opska� (85), spó³dzielnie
pracy i us³ug (63), Spó³dzielnia Kó³ek Rolniczych (49) itd. £¹cznie na Kongresie
bêdzie 510 delegatów spo�ród wybranych przez walne zgromadzenia przedstawicieli
spó³dzielni na wojewódzkie zjazdy spó³dzielcze. Zjazdy w terminie do 30 wrze�nia
dokonaj¹ wyboru delegatów.                                   (Mas)

otó¿ w uk³adzie alfabetycznym �dzie³a�
Telekomunikacji Polskiej S.A. obok sie-
bie znalaz³y siê dwie krakowskie spó³-
dzielnie mieszkaniowe: �Dom dla m³o-
dych� i �Domy Pogodnej Jesieni�. Praw-
da, ¿e piêkne?

Ewa Sobolewska-Putaj
Kraków, 20 lipca 2004

III Kongres Spó³dzielczo�ci

Odszed³ Staszek cowniczych i Ogólnych biura Zarz¹du
Kieleckiej Spó³dzielni Mieszkaniowej.

Stracili�my Przyjaciela, który towa-
rzyszy³ nam, wspiera³ swoj¹ wiedz¹ i do-
�wiadczeniem. By³ Cz³owiekiem pra-
wym, szlachetnym i skromnym, który z
wielkim zaanga¿owaniem pe³ni³ swoj¹
s³u¿bê dla cz³onków Spó³dzielni. By³ na-
szym serdecznym Koleg¹ i niezawod-
nym Przyjacielem. Odszed³ tak niespo-
dziewanie i zbyt szybko.

¯egnaj Staszku
Kole¿anki i Koledzy

z biura Zarz¹du KSM
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Uwzglêdniaj¹c fakt, ¿e wiêkszo�æ dele-
gatów zosta³a wybrana po raz pierwszy, w
okresie przygotowañ do Zebrania w poszcze-
gólnych osiedlach odby³y siê informacyjne
spotkania Zarz¹du z delegatami, których za-
poznano z praktycznymi aspektami organi-
zacji i przebiegu obrad.

W koñcu maja br. projekt porz¹dku ob-
rad oraz innych dokumentów przygotowa-
nych przez Zarz¹d na Zebranie, podda³a ana-
lizie i zaakceptowa³a Rada Nadzorcza.

Na dwa tygodnie przed zaplanowanym na
17 czerwca br. Zebraniem Przedstawicieli
delegaci otrzymali komplet materia³ów: spra-
wozdania organów Spó³dzielni z dzia³alno�ci
w 2003 r., projekty uchwa³ w sprawach, które
uwzglêdniono w porz¹dku obrad oraz projekt
regulaminu obrad. Ka¿dy delegat otrzyma³ eg-
zemplarz obowi¹zuj¹cego Statutu KSM.

W dniu zebrania, do pachn¹cego �wie¿o-
�ci¹ po niedawnym remoncie Osiedlowego
Klubu Kultury na �Sadach� przyby³o 89 de-
legatów tj. 96 % ich ogólnej liczby. Miejsca
na sali obrad przygotowano dla grup delega-
tów reprezentuj¹cych poszczególne osiedla.
Najwiêkszy stó³ przygotowano dla 29 dele-
gatów z Osiedla �Zagórska-Pó³noc� - uczest-
niczy³o w obradach 26 z nich, przy drugim
stole rezerwowanym dla 24 przedstawicieli
Osiedla �Zagórska-Po³udnie� byli wszyscy
obecni, za� z jednakowych sto³ów licz¹cych
po 19 delegatów dwóch osiedli:�Sady� re-
prezentowali wszyscy delegaci, z �Sando-
mierskiego� - zabrak³o jednego. Obrady ob-
serwowa³a nie bêd¹ca delegatk¹ przedstawi-
cielka Osiedla �Zagórska-Po³udnie�.

Prezydium Zebrania i komisje

Obrady otworzy³ przewodnicz¹cy Rady
Nadzorczej Zdzis³aw Wójtowicz, który po-
wita³ zebranych oraz przeprowadzi³ wybór
przewodnicz¹cego i prezydium Zebrania.

Przewodnicz¹cym Zebrania zosta³ jedno-
g³o�nie wybrany Piotr Kowalczyk z osiedla
�Sady�. Delegaci zg³osili równie¿ po jednym
przedstawicielu z ka¿dego osiedla do pe³nie-
nia funkcji w prezydium Zebrania i w wyni-
ku g³osowania zostali wybrani na funkcje:

sekretarza Halina Grabkowska (Os.Sady)
oraz asesorów: Marian Pawelec (Os.Zagór-
ska-Pó³noc), Bogumi³ Festerkiewicz (Os. Za-
górska-Po³udnie) i Stanis³aw Syrek (Os.San-
domierskie). Zarówno sekretarz jak i aseso-
rzy Zebrania spe³niaj¹ wa¿ne zadania zapew-
niaj¹c pomoc przewodnicz¹cemu w spraw-
nym prowadzeniu obrad.

W kolejnym punkcie obrad dokonano wy-
boru dwóch komisji Zebrania. Do Komisji
Mandatowej, która dokonuje sprawdzenia
prawomocno�ci obrad oraz liczy ilo�æ g³o-
sów oddanych za i przeciw poszczególnym
uchwa³om poddawanych rozstrzygniêciu Ze-
brania, weszli: Bogus³aw �lefarski, przewod-
nicz¹cy (Os.Zagórska-Po³udnie), Danuta
Durlej, sekretarz (Os.Zagórska-Pó³noc) oraz

Stanis³awa Dwojewska (Os.Sandomierskie)
i Stanis³aw Biskupski (Os.Sady).

W sk³ad Komisji Wnioskowej, która re-
jestruje wnioski zg³aszane w trakcie dysku-
sji i przedstawia propozycje ich przyjêcia
przez Zebranie, wybrani zostali: Roman
W³och, przewodnicz¹cy (Os.Zagórska-Pó³-
noc) i Jadwiga Snarska, sekretarz (Os.Zagór-
ska-Po³udnie), Teresa Fr¹czek (Os.Sady)
i Ryszard Lipko (Os.Sandomierskie).

Odwo³ania od decyzji
o wykluczeniu

Po uchwaleniu przez zebranych regula-
minu obrad oraz stwierdzeniu przez Komi-
sjê Mandatow¹, ¿e ilo�æ uczestnicz¹cych
zapewnia prawomocno�æ Zebrania, przyst¹-
piono do rozpatrywania indywidualnych
odwo³añ 17. cz³onków, którzy w okresie od
ubieg³orocznego zebrania zostali wyklucze-
ni z grona spó³dzielców przez Radê Nad-
zorcz¹, z powodu du¿ych zaleg³o�ci czyn-
szowych za u¿ytkowane mieszkania.

Najmniejsza zaleg³o�æ w op³atach wy-
nosi³a w tej grupie d³u¿ników 4.693 z³, naj-
wiêksza - 9.878 z³. Tak du¿e zad³u¿enie wy-
nika z faktu, ¿e niektórzy cz³onkowie przez
kilka lat nie p³acili nale¿no�ci czynszowych
w ogóle, lub rzadko.

Wcze�niejsze próby Zarz¹du i pracow-
ników Spó³dzielni mobilizowania tych osób
do �poprawy� nie dawa³y rezultatu, st¹d siê-
gniêto po �rodki ostateczne. Spo�ród tych
d³u¿ników 9. mia³o spó³dzielcze lokatorskie
prawo do zajmowanego lokalu, 8. - w³asno-
�ciowe. Wszyscy otrzymali s¹dowe nakazy
zap³aty zaleg³ych op³at za u¿ytkowane
mieszkania.

Z uwagi na mniejszy wymiar op³at czyn-
szowych Zarz¹d Spó³dzielni zaproponowa³
wcze�niej 13. d³u¿nikom z tej grupy zamia-
nê u¿ytkowanych mieszkañ na mniejsze;
¿aden nie przyj¹³ takiej propozycji. Odwo-
³uj¹cy siê zostali zawiadomieni o terminie
i miejscu obrad Zebrania, przed którym mo-
gli z³o¿yæ wyja�nienia w sprawie przyczyn
zad³u¿enia i przedstawiæ ewentualne dekla-Komisja wnioskowa obraduje

Prezydium zebrania z przewodnicz¹cym Piotrem Kowalczykiem
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Grupa delegatów z osiedla �Sandomierskie�

racje co do jego sp³aty. Nie wszyscy skorzy-
stali z tej mo¿liwo�ci; piêciu d³u¿ników nie
odpowiedzia³o na zaproszenie i nie przyby-
³o na Zebranie Przedstawicieli.

Sprawy rozpatrzone zosta³y pod ich nie-
obecno�æ. Dwunastu d³u¿ników przedstawi-
³o powody zad³u¿enia wyja�niaj¹c przyczy-
ny zaleg³o�ci i odpowiadaj¹c na zadawane
w tej sprawie pytania delegatów. Czê�æ za-
deklarowa³a sp³atê zaleg³o�ci.

Na podstawie przeprowadzonego dla ka¿-
dego przypadku indywidualnego g³osowania
delegatów, Zebranie podjê³o uchwa³y o przy-
wróceniu praw cz³onkowskich 6. osobom;
w stosunku do pozosta³ych 11. utrzymano
w mocy wcze�niejsze decyzje Rady Nadzor-
czej o wykluczeniu z cz³onkostwa w Spó³-
dzielni.

W�ród dyskutuj¹cych o tych sprawach
delegatów da³o siê zauwa¿yæ dwie skrajne
postawy. Jedna, do której przychyla³a siê
wiêkszo�æ, prezentuj¹ca pogl¹d, ¿e nie mo¿-
na pozwalaæ na to by niektórzy cz³onkowie,
zw³aszcza maj¹cy np. warunki do podjêcia
pracy lub bêd¹cy w dobrej sytuacji material-
nej, byli nies³usznie �kredytowani� przez
innych, którzy sumiennie op³acaj¹ nale¿no-
�ci za swe mieszkania, czêsto z niewielkich
emerytur. Druga opcja, g³osuj¹ca konse-
kwentnie za uchyleniem uchwa³ niekorzyst-
nych dla d³u¿ników, uwa¿a³a, ¿e nie mo¿na

podejmowaæ takich rozstrzygniêæ w stosun-
ku do ludzi, którzy znale�li siê w trudnej sy-
tuacji ¿yciowej.

Sprawozdania i dyskusja

Po sprawach cz³onkowskich nastêpnym
punktem obrad Zebrania by³o z³o¿enie spra-
wozdañ za 2003 r. z dzia³alno�ci Rady Nad-
zorczej, Zarz¹du i sprawozdania finansowe-
go Spó³dzielni. Nawi¹zuj¹c do szczegó³o-
wych pisemnych sprawozdañ przes³anych
wcze�niej delegatom w materia³ach, uzupe³-
niaj¹ce informacje w tym zakresie przedsta-
wili przewodnicz¹cy Rady Zdzis³aw Wójto-
wicz i prezes Zarz¹du Maciej Solarz.

Rozpoczê³a siê dyskusja nad z³o¿onymi
sprawozdaniami, a tak¿e o innych sprawach
nurtuj¹cych spó³dzielców, w której zabra³o
g³os 18. elegatów. Wskazywali m.in. na ko-
nieczno�æ zwiêkszenia skuteczno�ci dzia³añ
Spó³dzielni wobec osób zalegaj¹cych z op³a-
tami czynszowymi. Postulowali, by spó³-
dzielcy wyodrêbniaj¹cy swoje prawo w³a-
sno�ci do mieszkania nie musieli zwracaæ po-
niesionych przez Spó³dzielniê wydatków na
wymianê okien, ani proporcjonalnych kosz-

tów wymiany d�wigów osobowych w tych
budynkach.

Sugerowano potrzebê dokonania zmian w
Statucie Kieleckiej Spó³dzielni Mieszkanio-
wej w zakresie m.in. kompetencji Rady Nad-
zorczej, ograniczenia do dwóch kadencji
udzia³u w organach Spó³dzielni  (Rada Osie-
dla i Rada Nadzorcza), bezpo�redniego wy-
bierania cz³onków Rady Nadzorczej przez
zebrania grup cz³onkowskich.

Wiele uwagi po�wiêcono sprawom finan-
sowym, wydatkom z funduszu remontowe-
go i analizie kosztów, a tak¿e zwi¹zanym
z gospodark¹ zasobami mieszkaniowymi.
Mówiono m.in. o zabezpieczeniu przewo-

dów kominowych, wentylacji lokali, remon-
tach  ulic i chodników.

Obok spraw powa¿nych, proponowano
np. zabroniæ suszenia bielizny na balkonach,
gdy¿ jest to nieestetyczne oraz urz¹dziæ
ustronne miejsca z pojemnikami na psie od-
chody.

Niezale¿nie od wniosków przedstawia-
nych w dyskusji, zg³oszono wiele propozy-
cji na pi�mie, które zosta³y skierowane do
Komisji Wnioskowej.

Wybory

W trakcie dyskusji przewodnicz¹cy Ze-
brania zarz¹dzi³ przerwê na przeprowadze-
nie wyborów 18. cz³onków Rady Nadzorczej.
Zg³oszono 40. kandydatów, z których ka¿dy
przedstawiaj¹c siê delegatom z³o¿y³ o�wiad-
czenie, ¿e jest cz³onkiem Spó³dzielni, posia-
da bierne prawo wyborcze i nie pozostaje w
sporze s¹dowym ze Spó³dzielni¹ oraz nie
zalega z op³atami za u¿ytkowane lokale.

Zg³oszono te¿ trzech kandydatów na
funkcje przedstawicieli KSM na zjazd regio-
nalny wybieraj¹cy delegatów na III Kongres
Spó³dzielczo�ci RP.

Dla zapewnienia prawid³owo�ci i spraw-
no�ci wyborów delegaci wy³onili Komisjê
Skrutacyjn¹ w sk³adzie: Karol Rajch, prze-
wodnicz¹cy  (Os. Sady), Halina Pawlik, se-
kretarz (Os. Sandomierskie), Zofia S³owiñ-
ska i El¿bieta Niepsuj (Os. Zagórska-Po³u-
dnie) oraz Józef Nalepa (Os. Zagórska Pó³-
noc).

Po sporz¹dzeniu przez komisjê list wy-
borczych odby³o siê tajne g³osowanie, w któ-
rym delegaci wybierali do Rady Nadzorczej
po 4. kandydatów z ka¿dego osiedla oraz po
jednym: z zespo³u domów jednorodzinnych
oraz z domów KSM z Bielin i Bodzentyna.

Na podstawie dokonanych przez Komi-
sjê Skrutacyjn¹ obliczeñ oddanych g³osów
ustalono listê 18. cz³onków, którzy otrzyma-
li najwiêcej g³osów w poszczególnych osie-
dlach. Najlepszy wynik uzyska³ kandydat
z Os. Sady Piotr Kowalczyk, który otrzyma³

Obraduj¹ delegaci z osiedla �Zagórska-Po³udnie�
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Obraduj¹ delegaci z osiedla �Sady�

57 g³osów. Najmniejsza liczba g³osów za-
pewniaj¹ca wybór to 34 g³osy, które uzyska-
³a trójka kandydatów.

Na delegatów KSM na regionalny zjazd
spó³dzielczo�ci dla wy³onienia delegatów
woj. �wiêtokrzyskiego na III Kongres Spó³-
dzielczo�ci wybrano Macieja Solarza i Zdzi-
s³awa Wójtowicza.

W czasie przerwy w obradach, pod kie-
runkiem przewodnicz¹cego Zebrania odby-
³o siê pierwsze posiedzenie nowo wybranej
Rady Nadzorczej, na którym wybrano prze-
wodnicz¹cego rady i prezydium.

Przewodnicz¹cym zosta³ ponownie Zdzi-
s³aw Wójtowicz, zastêpc¹ przewodnicz¹ce-
go Jerzy Sidor, a sekretarzem Roman Gaw-
lik. Wybrano przewodnicz¹cych trzech ko-
misji Rady. (Sk³ad Rady Nadzorczej i pre-
zydium podajemy na stronach 6-7).

Po przerwie og³oszono wyniki wewnêtrz-
nych wyborów w Radzie Nadzorczej, które
zosta³y przyjête z du¿¹ ¿yczliwo�ci¹ przez
zebranych, oraz przyst¹piono do ostatniej
czê�ci Zebrania tj. g³osowania nad projekta-
mi uchwa³ wniesionych pod jego obrady.

Bez zastrze¿eñ i uwag zebrani przyjêli
uchwa³y: - zatwierdzaj¹ce sprawozdania or-
ganów Spó³dzielni za 2003 r., - akceptuj¹c¹
informacjê o realizacji wniosków z poprzed-
niego Zebrania Przedstawicieli, - przyjmu-
j¹c¹ do realizacji wnioski z lustracji Spó³-
dzielnia,  - okre�laj¹c¹ g³ówne kierunki dzia-
³ania i strategiczne zadania Spó³dzielni na
2004 r.

Zebranie ustali³o piêæ g³ównych kierun-
ków w zakresie gospodarki zasobami miesz-
kaniowymi, ciep³ownictwa, zagadnieñ eko-
nomicznych i zwi¹zanych z ustanowieniem
prawa odrêbnej w³asno�ci lokali oraz dzia-
³alno�ci spo³ecznej i kulturalnej.

W ramach tych kierunków Zebranie okre-
�li³o 16 strategicznych zadañ dla Rady Nad-
zorczej, Rad Osiedlowych i Zarz¹du Spó³-

dzielni m.in. sta³ej poprawy estetyki budyn-
ków i ich otoczenia, wymiany sieci ciep³ow-
niczej na nowoczesn¹ (preizolowan¹) i mo-
dernizacji kot³owni, poszukiwania nowych
metod windykacji nale¿no�ci od d³u¿ników,
utrzymania wydatków na poziomie zapew-

niaj¹cym bezpieczeñstwo finansowe Spó³-
dzielni w d³u¿szym okresie, przygotowa-
nia warunków do przenoszenia na cz³on-
ków praw do w³asno�ci lokali czy wresz-
cie dzia³añ w zakresie kultury wspó³¿ycia
w blokach wielomieszkaniowych i posza-
nowania mienia spó³dzielczego, akceptu-
j¹c¹ dzia³ania Zarz¹du i Rady Nadzorczej
w zakresie nabycia na w³asno�æ gruntów bê-
d¹cych w u¿ytkowaniu wieczystym Spó³-
dzielni.

Pewne emocje, u niektórych delegatów,
wywo³a³y projekty uchwa³ w sprawie zby-
cia praw do nieruchomo�ci gruntowych u¿yt-
kowanych przez Spó³dzielniê.Po szczegó³o-

wych wyja�nieniach przez przedstawicieli
Zarz¹du delegaci podjêli uchwa³y o wyra-
¿eniu zgody na zbycie prawa u¿ytkowania
wieczystego do dzia³ek nale¿¹cych do Spó³-
dzielni, ale wykorzystywanych na obiekty
pozaspó³dzielcze o ³¹cznej powierzchni 6245

m2 zlokalizowanych przy ulicach: Konarskie-
go, Pocieszka i �w. Stanis³awa Kostki, na
których znajduj¹ siê szko³y, przychodnia
i ¿³obek. Podobnie rozstrzygniêto w sprawie
sprzeda¿y 10 dzia³ek gruntowych, na których
wybudowano ulice i ¿³obek przy ulicach: Ko-
narskiego, Chopina, Zieliñskiego i Kar³owi-
cza. Od³o¿ono natomiast podjêcie uchwa³ w
sprawie zbycia dwóch zbêdnych dzia³ek
o pow. 515 m2 przy ul. Dalekiej oraz czê�ci
dzia³ki o pow. 350 m2 obok kot³owni przy
ul. ¯niwnej.

Zebranie udzieli³o absolutorium Cz³on-
kom Zarz¹du Spó³dzielni za dzia³alno�æ
w 2003 r. G³osowanie odbywa³o siê na ka¿-
dego z cz³onków Zarz¹du oddzielnie.

Koñcowym akcentem 11-godzinnego po-
siedzenia by³o przyjêcie wniosków wynika-
j¹cych z dyskusji oraz zg³oszonych na pi�mie
do Prezydium Zebrania. Na podstawie pro-
pozycji Komisji Wnioskowej po dodatko-
wych propozycjach wnioskodawców, dele-
gaci podjêli uchwa³ê przyjmuj¹c¹ 16 wnio-
sków o ró¿norodnym charakterze. Z realiza-
cji tych wniosków Zarz¹d i Rada Nadzorcza
zda sprawozdanie na kolejnym Zebraniu
Przedstawicieli w 2005 r.

Go�æmi zebrania byli: pe³nomocnik Kra-
jowej Rady Spó³dzielczej na woj. �wiêto-
krzyskie Krzysztof Dulnik oraz cz³onkowie
Rady Nadzorczej minionej kadencji.

Mi³ym akcentem, w pracowitej atmosfe-
rze obradowania, by³a dekoracja 12. dzia³a-
czy KSM honorowymi odznakami �Zas³u-
¿ony Dzia³acz Ruchu Spó³dzielczego�.

STANIS£AW WITOÑ
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EDWARD D£UGOSZ, 69 lat, in¿.
urz¹dzeñ sanitarnych, emeryt. W Radzie
Nadzorczej po raz pierwszy. Przedstawi-
ciel Osiedla �Zagórska-Pó³noc�.

ROMAN GAWLIK, 56 lat, mgr tury-
styki i hotelarstwa, pracownik umys³owy.
Jest z-c¹ przewodnicz¹cego Rady Osie-
dla �Sandomierskie�. W Radzie Nadzor-
czej po raz pierwszy.

ANDRZEJ KÊPCZYÑSKI - 52 lata,
mgr in¿. rolnik, rencista. W Radzie Nad-
zorczej po raz pierwszy. Reprezentuje
Bieliny i Bodzentyn.

PIOTR KOWALCZYK - 65 lat, in¿.
mechanik, licencjonowany Zarz¹dca Nie-
ruchomo�ci, emeryt. Przez dwie kadencje
przewodnicz¹cy Rady Osiedla �Sady�.
W Radzie Nadzorczej po raz drugi.

RYSZARD LIPKO - 69 lat, mgr histo-
rii, emeryt. W Radzie Nadzorczej po raz
pierwszy. Przedstawiciel Osiedla �Sando-
mierskie�.

MIROS£AW M£YNIK - 53 lata, in¿.
budownictwa, w³asna dzia³alno�æ gospo-
darcza, w przesz³o�ci by³ cz³onkiem Rady
Osiedla �Sandomierskie� przez kilka ka-
dencji. Po przerwie ponownie wybrany do
Rady Nadzorczej.

BOGUS£AW MIKULKO, 60 lat, eko-
nomista, rencista. W poprzedniej kadencji
sekretarz Rady Osiedla �Zagórska-Po³u-
dnie�. W Radzie Nadzorczej po raz drugi.

BENEDYKT MRÓZ, 63 lata, ekono-
mista, pracownik umys³owy, w poprzed-
niej kadencji z-ca przewodnicz¹cego
Rady Osiedla �Zagórska-Po³udnie�, obec-
nie przewodnicz¹cy. W Radzie Nadzor-
czej po raz drugi.

Cz³onkowie Rady Nadzorczej KSM
w kadencji 2004 - 2008 r.

W dniu 17 czerwca 2004 r. w tajnym g³osowaniu Zebranie Przedstawicieli dokona³o spo�ród, 40 kandydatów, cz³onków Spó³dzielni-
wyboru 18 cz³onków nowej Rady Nadzorczej na okres 4 lat. Po czterech przedstawicieli maj¹ osiedla: Zagórska-Pó³noc, Zagórska-
Po³udnie, Sady i Sandomierskie, za� zespó³ domów jednorodzinnych oraz domy w Bielinach i Bodzentynie po jednym przedstawicielu.

ALICJA MUSIA£ - mgr ekonomii,
znawca problematyki finansowo - ekono-
micznej spó³dzielni, emerytka. W Radzie
Nadzorczej po raz pierwszy. Przedstawi-
ciel Osiedla �Zagórska-Pó³noc�.

JAN OK£A 65 lat mgr in¿. organiza-
cji i zarz¹dzania produkcj¹, emeryt.
W Radzie Nadzorczej po raz drugi. Przed-
stawiciel Osiedla �Zagórska-Pó³noc�.

JERZY PIETRASZKIEWICZ 53 lata,
technik budowlany, licencjonowany za-
rz¹dca nieruchomo�ci, w³asna dzia³alno�æ
gospodarcza. W Radzie Nadzorczej nie-
przerwanie od 1991 r. Przedstawiciel ze-
spo³u domów jednorodzinnych.

MARIA PAW£OWSKA - technik ra-
diolog, emerytka. Cz³onek Rady Osiedla
�Zagórska-Po³udnie� od 1996 r. W Ra-
dzie Nadzorczej po raz pierwszy.
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ARTUR RAKOWSKI - 40 lat, mgr hi-
storii, pracownik muzeum, przez dwie
kadencje sekretarz Rady Osiedla �Sady�.
W Radzie Nadzorczej po raz pierwszy.

JERZY SIDOR - 62 lata, in¿. budow-
nictwa, pracownik banku. W przesz³o�ci
by³ cz³onkiem i przewodnicz¹cym Rady
Osiedla �Sady�. W Radzie Nadzorczej po
raz drugi.

STANIS£AW SYREK - 62 lata, dr in¿.
technologii drewna, nauczyciel. W po-
przedniej kadencji przewodnicz¹cy Rady
Osiedla �Sandomierskie�. W Radzie Nad-
zorczej po raz pierwszy.

JERZY TEC£AW - 62 lata, technik
rolnik, pracownik umys³owy. W Radzie
Nadzorczej po raz drugi. Przedstawiciel
Osiedla �Sady�.

1) przewodnicz¹cy Rady - mgr Zdzis³aw Wójtowicz

2) z-ca przewodnicz¹cego Rady - in¿. Jerzy Sidor

3) sekretarz Rady - mgr Roman Gawlik

4) przewodnicz¹cy Komisji ekonomicznej Rady - Jerzy Pietraszkiewicz

5) przewodnicz¹ca Komisji Spo³eczno-Samorz¹dowej Rady - Barbara Tomczyk

6) przew. Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej Rady - in¿. Piotr Kowalczyk

BARBARA TOMCZYK - ekonomista,
emerytka, przewodnicz¹ca Rady Osiedla
�Zagórska-Pó³noc� drug¹ kadencjê.
W Radzie Nadzorczej od 1993 r.

ZDZIS£AW WÓJTOWICZ 65 lat,
mgr ekonomii, emeryt. W Radzie Nad-
zorczej od 1993 roku, pocz¹tkowo jako
sekretarz, a kolejne dwie kadencje - prze-
wodnicz¹cy Rady. Przedstawiciel osiedla
�Zagórska-Po³udnie�.

Podczas kolejnego posiedzenia, 30
czerwca, przewodnicz¹cy Rady Nadzor-
czej Zdzis³aw Wójtowicz zapozna³ jej no-
wych cz³onków z zasadami organizacji
posiedzeñ oraz z zadaniami i kompeten-
cjami prezydium, które pe³ni rolê koor-
dynuj¹c¹ pracê samej Rady Nadzorczej
i jej komisji. Ustalono równie¿ sk³ad oso-
bowy poszczególnych komisji, które w
kadencji 2004 - 2008 Rady Nadzorczej
bêd¹ wype³nia³y swe statutowe obowi¹z-
ki w ramach przypisanych im dziedzin
dzia³alno�ci Spó³dzielni. Wszyscy cz³on-
kowie, którzy zasiadaj¹ w tym organie sa-
morz¹du spó³dzielczego pierwsz¹ kaden-
cjê, zapoznali siê z regulaminem okre�la-
j¹cym funkcje i zadania Rady Nadzorczej
KSM.

Na tym spotkaniu Rada Nadzorcza za-
twierdzi³a równie¿ harmonogram realiza-
cji wniosków z Zebrania Przedstawicieli
Cz³onków, z zebrañ grup cz³onkowskich
oraz kierunków dzia³alno�ci Kieleckiej
Spó³dzielni Mieszkaniowej na 2004 r.
Wszystkie przyjête do realizacji wnioski
zosta³y szczegó³owo pogrupowane tema-
tycznie, okre�lono terminy ich realizacji
oraz komórki za nie odpowiedzialne.

Pierwsze skierowane do nowej Rady
Nadzorczej pisma zosta³y przekazane
Komisji Ekonomicznej do analizy i przed-
stawienia propozycji za³atwienia spraw na
plenarnym posiedzeniu Rady.

Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza ukszta³towa³a
nastêpuj¹cy sk³ad Prezydium:



STRONA 8

Ustawa o spó³dzielniach z 29 X 1920 r.
nie zna³a instytucji spó³dzielczego w³asno-
�ciowego prawa do lokalu. Co wiêcej, nie
zawiera³a nawet przepisów o dostarczaniu
mieszkañ cz³onkom.

Cz³onkowie spó³dzielni mieszkaniowych
funkcjonuj¹cych w okresie miêdzywojen-
nym nabywali prawo do lokalu na warun-
kach okre�lonych przez ogólnie obowi¹zu-
j¹ce przepisy tj. w ramach stosunku najmu
albo przez ustanowienie odrêbnej w³asno�ci
lokalu zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej z 1934 r. o w³a-
sno�ci lokalu. Rozbudowana regulacja pro-
blematyki spó³dzielczo�ci mieszkaniowej
maj¹ca na celu dostarczanie mieszkañ swym
cz³onkom, znalaz³a siê w przepisach ustawy
z dnia 17 lutego 1961 r. o spó³dzielniach i
ich zwi¹zkach. Zaspokojenie potrzeb miesz-
kaniowych cz³onków odbywa³o siê w zale¿-
no�ci od trzech rodzajów spó³dzielni i tak:

- w spó³dzielniach mieszkaniowych po-
tocznie nazywanych �lokatorskimi�, w po-
staci niezbywalnego spó³dzielczego prawa do
lokalu o charakterze obligacyjnym (najem),

- w spó³dzielniach budowlano-mieszka-
niowych potocznie nazywanych �w³asno-
�ciowymi� w postaci spó³dzielczego prawa
do lokalu bêd¹cego ograniczonym prawem
rzeczowym na nieruchomo�ci spó³dzielni,
zwanych powszechnie w praktyce jako �w³a-
sno�ciowe�,

- w spó³dzielczych zrzeszeniach budowy
domów jednorodzinnych w postaci nabycia
przez cz³onków w³asno�ci tych domów wraz
z dzia³kami, na których zosta³y wzniesione.
Cz³onkostwo w owych spó³dzielczych zrze-
szeniach zwi¹zane by³o tylko na okres reali-
zacji budowy domów.

Spó³dzielcze w³asno�ciowe prawo do lo-
kalu, ostatecznie pod t¹ nazw¹ wprowadzo-
ne zosta³o w ustawie Prawo Spó³dzielcze z
dnia 16 wrze�nia 1982 r. Uregulowano w nim
równie¿ roszczenie o przekszta³cenie prawa
lokatorskiego w prawo w³asno�ciowe, ale nie
przewidziano mo¿liwo�ci �przekszta³cenia�
spó³dzielczego w³asno�ciowego prawa do lo-
kalu mieszkalnego w od rêbn¹ w³asno�æ.

Po 18 latach funkcjonowania tej instytucji
w obrocie prawnym, ustawa z dnia 15 grud-
nia 2000 r. o spó³dzielniach mieszkaniowych
znios³a mo¿liwo�æ ustanowienia spó³dzielcze-
go w³asno�ciowego prawa do lokalu, nie eli-
minuj¹c go jednak z katalogu ograniczonych
praw rzeczowych. Ustawodawca nie zdecy-

dowa³ siê równie¿ na przekszta³cenie z mocy
ustawy praw tego typu w prawo odrêbnej w³a-
sno�ci lokalu. Ostatecznie zwyciê¿y³o rozwi¹-
zanie kompromisowe wprowadzone ustaw¹
z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o
spó³dzielniach mieszkaniowych, która niemal
w identycznym kszta³cie przywróci³a insty-
tucjê spó³dzielczego w³asno�ciowego prawa
do lokalu jako prawa podmiotowego.

Trybuna³ rozpozna³

Trybuna³ Konstytucyjny rozpozna³
wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich
w sprawie konstytucyjno�ci niektórych prze-
pisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
spó³dzielniach mieszkaniowych i w wyro-
ku z dnia 30 marca 2004 r Sygn. akt K 32/
03 m.in. orzek³, ¿e art. 172 ust. 2 ustawy
uzale¿niaj¹cy skuteczno�æ zbycia spó³-
dzielczego w³asno�ciowego prawa do lo-
kalu od przyjêcia nabywcy w poczet cz³on-
ków Spó³dzielni i art. 178 ust. 1 ustawy o
s.m.) przewiduj¹cy wyga�niêcie z mocy
prawa spó³dzielczego w³asno�ciowego
prawa do lokalu na skutek utraty cz³on-
kostwa, w sposób istotny ograniczaj¹
wykonywanie prawa w³asno�ci.

Zdaniem Trybuna³u brak jest ekono-
micznego uzasadnienia dla wprowadze-
nia odrêbnych rozwi¹zañ dotycz¹cych
z jednej strony spó³dzielczego w³asno-
�ciowego prawa do lokalu, z drugiej pra-
wa odrêbnej w³asno�ci lokalu. Wprowa-
dzenie przez ustawodawcê rozwi¹zañ,
w których trudno wskazaæ ró¿nice w tre-
�ci obu praw podmiotowych (prawa w³a-
sno�ci i spó³dzielczego prawa w³asno�cio-
wego), przy jednoczesnym zró¿nicowa-
niu ich ochrony jest niedopuszczalne i
sprzeczne odpowiednio z art. 64 ust. 1
i art. 64 ust. 2 Konstytucji.

W ten sposób od 15 kwietnia 2004 r. tj. z
dniem og³oszenia tego wyroku w Dzienniku
Ustaw straci³y swoj¹ moc przepisy w zakre-
sie okre�lonym przez Trybuna³, a spó³dziel-
cze w³asno�ciowe prawo do lokalu sta³o siê
prawem niewygaszalnym, praktycznie ca³-
kowicie podobne do prawa odrêbnej w³a-
sno�ci lokalu. Mo¿na powiedzieæ, ¿e usta-
wa z 15 grudnia 2000 r. o spó³dzielniach
mieszkaniowych dwukrotnie ju¿ nowelizo-
wana, wprowadzi³a niejasno�ci prawne, kil-
ka rodzajów praw do maj¹tku (bodaj cztery
rodzaje prawa w³asno�ci z odrêbnymi roz-

wi¹zaniami) i wynikaj¹ce st¹d konflikty w
praktyce.

Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego jest
bardzo wa¿nym rozstrzygniêciem, zmienia-
j¹cym niektóre fundamentalne zasady spó³-
dzielczego systemu zaspokajania potrzeb lo-
kalowych, a szczególnie relacje miêdzy
cz³onkostwem w Spó³dzielni, a spó³dziel-
czym w³asno�ciowym prawem do lokalu.
Oczyszcza okre�lone tu pole prawne, czy-
ni¹c nowe prawo jednoznacznym i klarow-
nym.Wcale to nie oznacza likwidacji obec-
nych form dzia³alno�ci Spó³dzielni mieszka-
niowych.

Skutki wyroku Trybuna³u

Oto niektóre istotne aspekty wyroku dla
dzia³alno�ci Spó³dzielni:

1) Spó³dzielcze w³asno�ciowe prawo do
lokalu nie mo¿e powstaæ bez uprzedniego ist-
nienia stosunku cz³onkostwa nowo wybudo-
wanego jak i z odzysku, natomiast w dalszym
obrocie prawo to od takiego stosunku jest ca³-
kowicie niezale¿ne.

Zatem, po og³oszeniu wyroku Trybuna³u
Konstytucyjnego nastêpuje ca³kowite rozerwa-
nie zwi¹zku miedzy cz³onkostwem w spó³-
dzielni, a spó³dzielczym w³asno�ciowym pra-
wem do lokalu nabytym w obrocie wtórnym.

Mo¿na wiêc mieæ prawo do mieszkania
w³asno�ciowego i w ogóle nie byæ cz³onkiem
Spó³dzielni. Osoba, której przys³uguje spó³-
dzielcze w³asno�ciowe prawo do lokalu, to
osoba uprawniona z tytu³u tego prawa.

Wyrok TK oznacza zatem, ¿e cz³onko-
stwo w Spó³dzielni jest tylko form¹ wiêzi or-
ganizacyjnej i ma charakter wybitnie niema-
j¹tkowy. Nast¹pi³o wiêc zrównanie praw do
mieszkania, jako w³asno�ci odrêbnej lokalu,
ze spó³dzielczym w³asno�ciowym prawem
do lokalu. Gdy osoba uprawniona z tytu³u
spó³dzielczego w³asno�ciowego prawa do
lokalu nie jest cz³onkiem Spó³dzielni obo-
wi¹zana jest jednak uczestniczyæ w wydat-
kach zwi¹zanych z eksploatacj¹, utrzyma-
niem lokalu i korzystaniem z nieruchomo�ci
stanowi¹cych mienie Spó³dzielni i przezna-
czonych do wspólnego korzystania przez oso-
by zamieszkuj¹ce w budynku czy osiedlu.

Podstaw¹ do naliczenia i egzekwowania
nale¿nych op³at z tych tytu³ów jest art. 4 ust.
1, w zwi¹zku z art. 4 ust. 6 ustawy o spó³-
dzielniach mieszkaniowych. Niezale¿nie od
tego Spó³dzielnia mo¿e ¿¹daæ wp³at na fun-
dusz remontowy, a osobom nie bêd¹cym
cz³onkami nie przys³uguje prawo do po¿yt-
ków z dzia³alno�ci Spó³dzielni np. z wp³y-
wów z najmu lokali u¿ytkowych, z których
korzystaj¹ cz³onkowie (w 2003 r. w KSM do-
p³acono do ka¿dego mieszkania �rednio 17
z³ miesiêcznie na koszty eksploatacji i remon-

W³asno�ciowe prW³asno�ciowe przed Tzed Trrybuna³emybuna³em
Osoba, której przys³uguje spó³dzielcze w³asno�ciowe prawo do lokalu i nie jest

cz³onkiem  spó³dzielni (brak wiêzi organizacyjnej), ponosi ryzyko ekonomiczne zwi¹zane
z funkcjonowaniem spó³dzielni oraz obci¹¿eniami ustanawianymi przez spó³dzielniê na
jej maj¹tku. Jednak¿e brak zwi¹zania prawa do lokalu z cz³onkostwem w spó³dzielni
ogranicza mo¿liwo�æ sprawowania kontroli jej organów w zakresie rozporz¹dzania tym
prawem. Takie s¹ skutki wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego.
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ty mieszkañ). Osoby te obowi¹zane s¹ rów-
nie¿ informowaæ Spó³dzielniê o zbyciu lo-
kalu, ustanowieniu wspó³w³asno�ci i uzyska-
niu zgody na zmiany w uk³adzie instalacji
technicznych czy innych elementów kon-
strukcyjnych lokalu.

2) Cz³onek mo¿e wyst¹piæ ze Spó³dziel-
ni w ka¿dym czasie za wypowiedzeniem
z³o¿onym na pi�mie Zarz¹dowi Spó³dzielni,
a okoliczno�æ ta nie bêdzie wywo³ywaæ ¿ad-
nych skutków dla przys³uguj¹cego mu spó³-
dzielczego w³asno�ciowego prawa do lokalu.

Dotyczy to równie¿ tych przypadków, gdy
cz³onek zostanie wykluczony lub wykre�lo-
ny ze Spó³dzielni. W konsekwencji zerwa-
nie zwi¹zku prawa do lokalu z cz³onkostwem
uniemo¿liwia wyga�niêcie tego prawa i po-
zbawia Spó³dzielniê mo¿liwo�ci wystêpowa-
nia wobec tych osób z powództwem o eks-
misjê z lokalu. Od 15 kwietnia 2004 r. usta-
nie cz³onkostwa w Spó³dzielni nie powoduje
ju¿ bowiem wyga�niêcia spó³dzielczego w³a-
sno�ciowego prawa do lokalu.

3) Wobec osoby uprawnionej z tytu³u spó³-
dzielczego w³asno�ciowego prawa do loka-
lu, która nie reguluje obowi¹zków finanso-
wych zwi¹zanych z tym prawem, Spó³dziel-
nia mo¿e jedynie wyst¹piæ z pozwem do s¹du
o wydanie nakazu zap³aty i dochodzenia
roszczeñ z tego tytu³u przez komornika,
ewentualnie je�li nie bêdzie mo¿liwe zreali-
zowanie s¹dowego nakazu zap³aty w drodze
egzekucji komorniczej pozostanie wszczê-
cie postêpowania egzekucyjnego ze spó³-
dzielczego w³asno�ciowego prawa do loka-
lu. Prowadzenie jednak egzekucji z tego ty-
tu³u w wiêkszo�ci przypadków lokalu fizycz-

nie zajêtego, rodzi dla Spó³dzielni okre�lone
trudno�ci np. znalezienie chêtnego do naby-
cia lokalu zajêtego, co w konsekwencji ozna-
cza zmniejszenie skuteczno�ci dochodzenia
roszczeñ przez Spó³dzielniê w porównaniu
z dotychczasowym stanem prawnym.

4) Osoba, która nie jest cz³onkiem Spó³-
dzielni, ale jest uprawniona z tytu³u przys³u-
guj¹cego spó³dzielczego w³asno�ciowego
prawa do lokalu nie mo¿e byæ cz³onkiem
w³adz samorz¹dowych Spó³dzielni, ani tych
w³adz wybieraæ. Nie ma te¿ prawa udzia³u
czy g³osu na zebraniu grupy cz³onkowskiej.
Rezygnacja z cz³onkostwa nie jest wiêc wy-
godna.

5) Komplikacjê stwarza równie¿ sytuacja,
gdy Spó³dzielnia przenosi w³asno�æ lokalu
na niebêd¹cego cz³onkiem uprawnionego z
tytu³u przys³uguj¹cego spó³dzielczego w³a-
sno�ciowego prawa do lokalu. Jak wiadomo,
czynno�ci te mog¹ byæ wykonane na pisem-
ne ¿¹danie cz³onka (art. 17 ustawy o s.m.) i
tylko w takich przypadkach zwolnione s¹ od
podatku za czynno�ci cywilno-prawne i VAT
(gdy przeniesienie w³asno�ci dotyczy lokalu
mieszkalnego - art. 43 ust. 1 pkt. 11 ustawy
o podatku od towarów i us³ug) oraz podle-
gaj¹ zrycza³towanym op³atom notarialnym
i s¹dowym. Niebêd¹cy cz³onkiem posiadacz
spó³dzielczego w³asno�ciowego prawa do
lokalu bêdzie zatem podlegaæ podatkom
i op³atom na zasadach ogólnych.

6) Znik³a mo¿liwo�æ wewn¹trzspó³dziel-
czego oddzia³ywania na osoby posiadaj¹ce
spó³dzielcze w³asno�ciowe prawo do lokalu
i niebêd¹cych cz³onkami, w przypadku naru-
szania przez nich, czy ich bliskich, zasad po-

rz¹dku czy wspó³¿ycia spo³ecznego. Je¿eli
taka osoba wykracza w sposób ra¿¹cy lub
uporczywy przeciwko porz¹dkowi domowe-
mu, czyni¹c uci¹¿liwym korzystanie z innych
lokali w budynku, inny lokator lub w³a�ciciel
innego lokalu w tym budynku mo¿e wytoczyæ
powództwo o rozwi¹zanie przez s¹d stosun-
ku prawnego do u¿ywania lokalu i nakazanie
jego opró¿nienia (art. 13 ust. 1 ustawy z dnia
21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów,
Dz.U. Nr 71 poz. 733).

Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e osoba której
przys³uguje spó³dzielcze w³asno�ciowe pra-
wo do lokalu i nie jest cz³onkiem  (brak wiê-
zi organizacyjnej), ponosi ryzyko ekono-
miczne zwi¹zane z funkcjonowaniem Spó³-
dzielni oraz obci¹¿eniami ustanawianymi
przez Spó³dzielniê na jej maj¹tku.

Jednak¿e brak zwi¹zania prawa do loka-
lu z cz³onkostwem w Spó³dzielni ogranicza
mo¿liwo�æ sprawowania kontroli organów
Spó³dzielni w zakresie rozporz¹dzania tym
prawem. Z drugiej za� strony formalna od-
mienno�æ konstrukcyjna spó³dzielczego w³a-
sno�ciowego prawa do lokalu wprowadzona
przez ustawodawcê, prowadz¹ca do istotnych
ró¿nic w zakresie swobody dysponowania
prawem maj¹tkowym, w praktyce przes¹dza
o atrakcyjno�ci rynkowej spó³dzielczego
w³asno�ciowego prawa do lokalu, co ma nie-
bagatelne znaczenie dla obrotu tymi prawa-
mi. Mo¿na zatem przewidywaæ, ¿e narastaæ
bêdzie zjawisko posiadania spó³dzielczego
w³asno�ciowego prawa do lokalu przez oso-
by niebêd¹ce cz³onkami spó³dzielni.

MACIEJ SOLARZ

Na przyk³adzie Osiedla �Sady� chcê siê
z Pañstwem podzieliæ swoimi spostrze¿enia-
mi dotycz¹cymi zu¿ycia wody.

Z analiz wynika, ¿e na osiedlu zu¿ywa siê
oko³o 23.000 m3 wody miesiêcznie. Wielko�æ
ta jest ustalona na podstawie wskazañ wo-
domierzy g³ównych na budynkach. Na po-
czet kosztów zu¿ycia wody i odprowadzania
�cieków mieszkañcy p³ac¹ miesiêczne zalicz-
ki. Rozliczenie wp³aconych zaliczek nastêpuje
wg wskazañ wodomierzy, raz na pó³ roku
zgodnie z zasadami:

a) w budynkach, w których wszystkie lo-
kale wyposa¿one s¹ w wodomierze indywi-
dualne, a suma zu¿ycia wody z odczytów tych
wodomierzy nie jest równa wielko�ci wody
wskazanej przez wodomierz g³ówny - powsta-
³a ró¿nica zostanie rozliczona proporcjonal-
nie do wskazañ wodomierzy indywidualnych,

b) w budynkach, w których czê�æ lokali
wyposa¿ona jest w wodomierze indywidual-
ne, zu¿ycie wody w lokalach opomiarowa-
nych ustala siê na podstawie wskazañ tych

wodomierzy, natomiast zu¿ycie wody w lo-
kalach nieopomiarowanych wylicza siê z
powsta³ej ró¿nicy w stosunku do ilo�ci osób
zamieszka³ych,

c) w budynkach, w których nie ma wodo-
mierzy indywidualnych rozliczenie zu¿ycia
wody dla poszczególnych lokali dokonuje siê
dziel¹c wskazania wodomierza g³ównego
przez ilo�æ osób zamieszka³ych w budynku.

W ka¿dym przypadku przyjmuje siê ilo�æ
odprowadzanych �cieków jako wielko�æ rów-
n¹ ilo�ci zu¿ytej wody.

W osiedlu �Sady� wystêpuje drugi spo-
sób rozliczania, poniewa¿ czê�æ lokali wy-
posa¿ona jest w wodomierze indywidualne,
a czê�æ nie. Ogó³em w budynkach jest zain-
stalowanych 1046 wodomierzy co stanowi
oko³o 45 proc. opomiarowania lokali.

Po dokonaniu rozliczenia zu¿ycia wody w
lokalach wynika, ¿e w lokalach, w których
s¹ zainstalowane wodomierze zu¿ycie wody
wynosi niewiele ponad 3 m3 na osobê w ci¹-
gu miesi¹ca, natomiast w lokalach nieopo-

miarowanych � 6,5 m3 miesiêcznie. Rozlicze-
nie zu¿ycia wody w lokalach nieopomiaro-
wanych jest dokonywane w przeliczeniu na
ilo�æ faktycznie zamieszka³ych tam osób -
zg³oszonych do administracji.

Dla nikogo nie jest tajemnic¹, ¿e wielu
w³a�cicieli podnajmuje lokale studentom,
uczniom szkó³ �rednich, osobom przyjezdnym
handluj¹cych na kieleckim bazarze itp. Czy
osoby te s¹ obci¹¿ane kosztami zu¿ycia
wody? Osobi�cie mam pewne w¹tpliwo�ci.
Je¿eli osoby te nie s¹ zg³oszone do admini-
stracji osiedla, co nale¿y do obowi¹zków
w³a�ciciela mieszkania wynikaj¹cych ze Sta-
tutu KSM, to z pewno�ci¹ koszty te ponosz¹
równie¿ inni w³a�ciciele lokali mieszkalnych.

Aby takich sytuacji unikn¹æ, jedynym roz-
wi¹zaniem jest opomiarowanie wszystkich
lokali mieszkalnych. Mam pe³n¹ �wiadomo�æ,
¿e jest to bardzo trudne, gdy¿ w pocz¹tko-
wym okresie wyst¹pi¹ koszty zakupu i mon-
ta¿u wodomierzy, ale w koñcowym efekcie
bêdzie siê to op³aca³o.

Je¿eli cz³onkowie naszej spó³dzielni maj¹
inne propozycje dotycz¹ce obni¿enia kosztów
zu¿ycia wody, zapraszam do dyskusji.

in¿. Piotr Kowalczyk
Przewodnicz¹cy Rady Osiedla �Sady�

Sposób na oszczêdno�æ
Wodomierze w ka¿dym mieszkaniu
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Na prze³omie lat sze�ædziesi¹tych i sie-
demdziesi¹tych energia elektryczna s³u-
¿y³a do zasilania o�wietlenia, ¿elazka,
odkurzacza, radia, pralki wirnikowej, cza-
sem telewizora i pod takim k¹tem by³a
projektowana i budowana instalacja elek-
tryczna w mieszkaniu.

Obecnie mamy do dyspozycji ca³¹ gamê
urz¹dzeñ. Do najbardziej energoch³on-
nych nale¿y zaliczyæ pralki automatycz-
ne, kuchenki mikrofalowe, przep³ywowe
podgrzewacze wody, zmywarki, piekar-
niki elektryczne, ogrzewacze elektrycz-
ne pomieszczeñ lub krótko mówi¹c od-
biorniki, w których energia elektryczna
w ca³o�ci lub czê�ciowo zamieniana jest
na energiê ciepln¹.

Korzystanie z coraz wiêkszej liczby
urz¹dzeñ elektrycznych w mieszkaniu,
wi¹¿e siê zatem z przystosowaniem in-
stalacji elektrycznej do zwiêkszonego za-

gañ tych norm, dotycz¹cych instalacji
w mieszkaniach, nale¿y zaliczyæ: � wy-
konywanie instalacji elektrycznych wy-
³¹cznie przewodami miedzianymi (maj¹
lepsz¹ przewodno�æ elektryczn¹ ni¿ alu-
minium i s¹ trwalsze) � obowi¹zkowe sto-
sowanie do ochrony przeciwpora¿eniowej
dodatkowego przewodu ochronnego
(w instalacjach jednofazowych s¹ to prze-
wody trój¿y³owe, a w instalacjach trójfa-
zowych przewody piêcio¿y³owe) � obo-
wi¹zkowe zastosowanie wy³¹czników ró¿-
nicowopr¹dowych do obwodów gniazd
wtykowych kuchni i ³azienki (zapewnia-
j¹ bardzo szybkie, samoczynne wy³¹cze-
nie zasilania w warunkach awaryjnych) �
obowi¹zkowe stosowanie wszystkich gniazd
ze stykiem ochronnym (pod³¹czonym do
przewodu ochronnego).

Nieprzestrzeganie w/w norm przy wy-
mianie instalacji elektrycznych oraz u¿yt-

wymieniæ na now¹ o takich samych para-
metrach. Je¿eli uszkodzeniu ulegnie wy-
³¹cznik automatyczny powinien go wy-
mieniæ uprawniony elektryk. �le dobra-
ne zabezpieczenie mo¿e byæ przyczyn¹
po¿aru, gdy¿ zbyt du¿y pr¹d p³yn¹cy w in-
stalacji elektrycznej powoduje nadmier-
ne wydzielanie siê ciep³a i w konsekwen-
cji prowadzi do przegrzania izolacji,
w której znajduj¹ siê miedziane lub alu-
miniowe przewody. W takiej sytuacji
mo¿e doj�æ do zapalenia elementów ³a-
twopalnych znajduj¹cych siê w pobli¿u
�ród³a wysokiej temperatury. Na za³¹czo-
nych fotografiach widaæ skutki po¿aru wy-
wo³anego wadliw¹ instalacj¹ elektryczn¹.

O krok od po¿aru

W naszej spó³dzielni nie odnotowano
typowych przypadków po¿aru powsta³e-
go na skutek dzia³ania wadliwej instala-
cji elektrycznej. Zdarzy³y siê natomiast
po¿ary powsta³e na skutek ludzkiej nie-
uwagi, a zwi¹zane z urz¹dzeniami zasila-
nymi energi¹ elektryczn¹. By³o to pozo-
stawienie w³¹czonego ¿elazka, które nie
posiada³o wy³¹cznika temperaturowego
(termostatu). By³ po¿ar na skutek upadku
na dywan w³¹czonej lampki nocnej pod-
czas nieobecno�ci lokatora.

Wielokrotnie natomiast zdarza³y siê
sytuacje, które mog³y doprowadziæ do
po¿aru. By³o to przegrzanie miejsc po³¹-
czeñ przewodów w puszkach pod boaze-
ri¹ oraz tapet¹. Na szczê�cie do po¿arów
nie dosz³o, gdy¿ w porê zauwa¿ono nie-

(Nie) bezpieczne instalacje(Nie) bezpieczne instalacje
Instalacje elektryczne w zasobach mieszkaniowych naszej spó³dzielni w wiêkszo�ci

maj¹ wiek budynków, w których by³y zamontowane na etapie budowy. Zakres korzystania
z urz¹dzeñ zasilanych energi¹ elektryczn¹ od tamtej pory znacznie siê zmieni³.

potrzebowania na moc elektryczn¹. Naj-
lepszym rozwi¹zaniem jest wymiana in-
stalacji elektrycznej na now¹ podczas re-
montu mieszkania.

Zgodnie z norm¹

Nowe instalacje elektryczne powinny
byæ wykonywane zgodnie z normami PN-
IEC 60364. Do najistotniejszych wyma-

kowanie starych instalacji w sposób nie-
zgodny z ich przeznaczeniem mo¿e do-
prowadziæ do powstania zagro¿enia po-
¿arowego lub pora¿eniowego.

Jest rzecz¹ niezwykle wa¿n¹ aby za-
bezpieczenia mia³y odpowiedni¹ warto�æ
pr¹du znamionowego i nie by³y �napra-
wiane�. Je¿eli wk³adka topikowa zosta-
nie uszkodzona nale¿y j¹ niezw³ocznie

Tablica licznikowa spalona w po¿arze wywo-
³anym przez wadliw¹ instalacjê elektryczn¹

Bezpieczniki spalone w po¿arze instalacji elektrycznej
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typowy zapach i wezwany elektryk usu-
n¹³ ognisko zapalne.

�miertelne zagro¿enie

Oprócz zagro¿enia po¿arowego, przy
u¿ytkowaniu instalacji elektrycznych,
spotykamy siê równie¿ z pojêciem zagro-
¿enia pora¿eniowego (pora¿enie pr¹dem
elektrycznym wskutek wadliwej instala-
cji elektrycznej). Istot¹ tego zagro¿enia
jest pojawienie siê napiêcia niebezpiecz-
nego na metalowych elementach obudów
urz¹dzeñ elektrycznych w wyniku uszko-
dzenia (w warunkach normalnej pracy
czê�ci te nie znajduj¹ siê pod napiêciem).
W prawid³owo wykonanej i dzia³aj¹cej
instalacji elektrycznej powinno nast¹piæ
niezw³oczne wy³¹czenie wadliwego urz¹-
dzenia. Natomiast w przypadku wadliwej
instalacji elektrycznej napiêcie niebez-
pieczne mo¿e utrzymywaæ siê d³u¿szy
czas i kontakt cz³owieka z czê�ciami obu-
dowy przewodz¹cymi pr¹d mo¿e zakoñ-
czyæ siê tragicznie.

Krótko mówi¹c przez organizm cz³o-
wieka mo¿e pop³yn¹æ pr¹d ra¿eniowy,
którego warto�æ i czas przep³ywu ma za-
sadniczy wp³yw na skutki pora¿enia. Pr¹d
ra¿eniowy (w mieszkaniach mamy do
czynienia z pr¹dem przemiennym) powo-
duje pojawienie siê skurczów miê�ni, trud-
no�ci w oddychaniu, migotanie komór
serca oraz poparzenie organów wewnêtrz-
nych, a w ekstremalnym przypadku za-
trzymanie pracy serca i zgon.

Przed wyst¹pieniem takiego czarnego
scenariusza zabezpiecza nas ochrona
przeciwpora¿eniowa, której podstawo-
wym zadaniem jest niedopuszczenie do
przep³ywu lub zminimalizowanie pr¹du
ra¿eniowego oraz maksymalne skrócenie
czasu jego przep³ywu w warunkach awa-
ryjnych (uszkodzenia urz¹dzenia elek-

trycznego). Ochrona przeciwpora¿eniowa
dzieli siê na podstawow¹ (ochrona przed
dotykiem bezpo�rednim) i dodatkow¹
(ochrona przed dotykiem po�rednim).
W mieszkaniach spotykamy siê w prak-
tyce z jednym �rodkiem ochrony podsta-
wowej (izolacja przewodów) i z dwoma
�rodkami ochrony dodatkowej. Pierwszy
to samoczynne wy³¹czenie zasilania ob-
wodu, gdzie wyst¹pi³o uszkodzenie, w do-
statecznie krótkim czasie i dotyczy on
bezpo�rednio instalacji elektrycznej. Dru-
gi ze �rodków ochrony przeciwpora¿enio-
wej to zastosowanie urz¹dzeñ drugiej kla-
sy ochronno�ci i dotyczy nie samej insta-
lacji lecz bezpo�rednio urz¹dzenia elek-
trycznego. S¹ to urz¹dzenia, które nie
posiadaj¹ elementów przewodz¹cych pr¹d
i jednocze�nie dostêpnych dla u¿ytkow-
nika. Fabrycznie s¹ wyposa¿one w prze-
wód zasilaj¹cy dwu¿y³owy i wtyczkê bez
styku ochronnego.

Profilaktyka w zakresie ochrony prze-
ciwpo¿arowej i przeciwpora¿eniowej
obejmuje badania oporno�ci izolacji i sku-
teczno�ci ochrony przeciwpora¿eniowej
instalacji elektrycznej.

Obowi¹zki lokatorów

Zgodnie z ustaw¹ prawo budowlane
w³a�ciciel (zarz¹dca) zobowi¹zany jest do
okresowego wykonywania tych badañ nie
rzadziej ni¿ jeden raz na piêæ lat. W na-
szej Spó³dzielni wykonywane s¹ takie
badania, z zachowaniem w/w okresu,
przez uprawnionych i wy³onionych w dro-
dze przetargu wykonawców. W trakcie
badañ obowi¹zani s¹ oni do usuniêcia
drobnych usterek oraz zg³oszenia wszel-
kich wad dotycz¹cych instalacji elektrycz-
nych. Zg³oszone wady, wystêpuj¹ce poza
mieszkaniem s¹ usuwane przez s³u¿by
konserwacyjne Spó³dzielni. Natomiast,

1. Nie wolno wymieniaæ wk³adek topikowych na inne ni¿ te, do których przystosowana jest istniej¹ca instalacja elektryczna
(a w szczególno�ci nie wolno �naprawiaæ� bezpieczników we w³asnym zakresie).

2. Nie wolno wymieniaæ przewodów zasilaj¹cych urz¹dzenia elektryczne oraz wtyczek na inne ni¿ by³y wykonane fabrycz-
nie (przewód trój¿y³owy musi mieæ wtyczkê ze stykiem ochronnym i odpowiednio pod³¹czonym przewodem ochron-
nym).

3. Nie wolno wymieniaæ �róde³ �wiat³a przy w³¹czonej instalacji o�wietleniowej (nale¿y wy³¹czyæ zabezpieczenie obwodu
o�wietleniowego i dopiero dokonaæ wymiany �ród³a �wiat³a).

4. Nie wolno stosowaæ przed³u¿aczy dwu¿y³owych do urz¹dzeñ posiadaj¹cych elementy przewodz¹ce pr¹d elektryczny.
5. W kuchni i w ³azience wszystkie gniazda powinny posiadaæ styk ochronny z odpowiednio pod³¹czonym przewodem

ochronnym lub neutralno-ochronnym.
6. Je¿eli zauwa¿ymy, ¿e gniazdo wtykowe lub wtyczka urz¹dzenia elektrycznego ma temperaturê wy¿sz¹ od otoczenia

nale¿y je niezw³ocznie wymieniæ na nowe przez elektryka.
7. Je¿eli w mieszkaniu przebywaj¹ ma³e dzieci nale¿y nieu¿ywane gniazda za�lepiæ zatyczkami uniemo¿liwiaj¹cymi w³o¿e-

nie przez dziecko metalowego przedmiotu w otwór przeznaczony na bolce wtyczki.
8. Wszelkie naprawy i przeróbki instalacji elektrycznej nale¿y zlecaæ uprawnionemu elektrykowi posiadaj¹cemu aktualne

za�wiadczenie kwalifikacyjne.

Podstawowe zasady bezpiecznego u¿ytkowania instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych

Telefony alarmowe
Pogotowie Ratunkowe 999
Stra¿ Po¿arna 998
Policja 997
Dzielnicowy 34 93 293
Stra¿ Miejska 986
Pogotowie Energetyczne 991
Pogotowie Gazowe 992
Pogotowie Wodoci¹gowe 994
Pogotowie d�wigowe 34 49 666
Urz¹d Miasta 34 76 000

zgodnie z regulaminem w sprawie okre-
�lenia obowi¹zków Spó³dzielni i cz³on-
ków w zakresie konserwacji i napraw
wnêtrz lokali mieszkalnych oraz zasad
rozliczeñ z cz³onkami zwalniaj¹cymi te
lokale, do obowi¹zków cz³onka Spó³-
dzielni nale¿y utrzymanie we w³a�ciwym
stanie technicznym instalacji elektrycznej
w mieszkaniu, co oznacza, ¿e koszty na-
prawy lub wymiany instalacji ponosi cz³o-
nek Spó³dzielni lub bierze odpowiedzial-
no�æ za skutki u¿ywania wadliwej insta-
lacji.

Do decyzji o wymianie instalacji elek-
trycznej w mieszkaniu mo¿e sk³oniæ
cz³onka Spó³dzielni potrzeba wiêkszego
wykorzystania urz¹dzeñ elektrycznych,
stwierdzenie, ¿e instalacja jest wadliwa
lub po³¹czenie wymiany z remontem
budowlanym mieszkania. Przed przyst¹-
pieniem do robót zainteresowany cz³onek
KSM powinien uzyskaæ pisemn¹ zgodê na
wymianê instalacji elektrycznej w miesz-
kaniu, która daje mu prawo do nieodp³at-
nego doradztwa technicznego i nadzoru
nad robotami przez dzia³ techniczny, a tak-
¿e pozwala s³u¿bom technicznym Spó³-
dzielni na ewidencjonowanie tych zmian
w ksi¹¿ce obiektu budowlanego.
MGR IN¯. ALBERT BANACZKOWSKI
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Kielce jako miasto wojewódzkie spe³-
nia³o funkcje o�rodka kulturalnego i o�wia-
towego dla oko³o 500 tys. mieszkañców
województwa. Dzia³a³y: Teatr im. Stefana
¯eromskiego, Filharmonia im. Oskara Kol-
berga, Muzeum Narodowe, Biblioteka
Miejska i Wojewódzka, WDK, zak³adowe
domy kultury, kluby, kina, radio i prasa.

Ogólne Plany Zagospodarowania Prze-
strzennego opracowane na lata 1961- 65
i 1965-70 wskazywa³y na rozwój szkol-
nictwa wy¿szego i obiektów kultury o za-
siêgu wojewódzkim. W³adze miasta po-
stanowi³y, ¿e pierwsz¹ inwestycj¹ bêdzie
teatr na oko³o 700 widzów z towarzysz¹-
cymi placówkami kulturalnymi. Zamys³
ten by³ jednym z wa¿nych punktów przy-
gotowywanego pod koniec lat 60. progra-
mu obchodów IX wieków Kielc.

Lokalizacja

Trzeba by³o znale�æ dogodn¹ lokaliza-
cjê. Nie decydowali�my siê na og³osze-
nie konkursu, poszli�my na skróty, zasiê-
gaj¹c opinii urbanistów i architektów,
dzia³aczy kultury, a tak¿e przewodnicz¹-
cego Komitetu Urbanistyki i Architektu-
ry w Warszawie prof. Zygmunta Skib-
niewskiego. Wy³oniono trzy mo¿liwo�ci
lokalizacyjne. Pierwsza - przy zbiegu ulic
Sienkiewicza i Moniuszki, na miejscu
XIX-wiecznej siedziby w³adz wojewódz-
twa krakowskiego w Kielcach. Druga -
teren miêdzy ulicami Ogrodow¹ i Kra-
kowsk¹, tzw. wzgórze Karscha. Jako trze-
ci¹ propozycjê rozpatrywano tereny przy
ulicy Solnej. Ostatecznie zapad³a decy-
zja o wyborze pierwszej lokalizacji. Tam
zosta³ wybudowany teatr, obecnie Kielec-
kie Centrum Kultury.

Lokalizacja ta nawi¹zuje do historycz-
nego Staszicowskiego Planu Miasta z tzw.
trójpalczastym uk³adem komunikacyj-

nym ulic: Sienkiewicza, Moniuszki
i Czerwonego Krzy¿a (nie zrealizowany
do koñca).

Projekt

Z opracowanych za³o¿eñ wynika³o, ¿e
nowy teatr obok ju¿ istniej¹cego - im. Ste-
fana ¯eromskiego, musi spe³niaæ szero-
ko pojête funkcje kulturotwórcze dla
Kielc i województwa. Projektowanie tego
rodzaju obiektu z natury rzeczy musia³o-
by trwaæ dwa lata, a tak¿e niewykluczo-
ny by³by konkurs ogólnopolski. Szukali-
�my takich rozwi¹zañ, które maksymal-
nie skróci³yby okres projektowania.

Od �rodowiska urbanistyczno-archi-
tektonicznego otrzymali�my informacjê,
¿e aktualnie realizowany jest obiekt Te-
atru Muzycznego w Gdyni. Do WRN
w Gdañsku uda³a siê delegacja w sk³a-
dzie: Jan Kosowski (wicewojewoda kie-
lecki), Jerzy Szmajdel (przewodnicz¹cy
PMRN w Kielcach), Jan Golka (przedsta-
wiciel Teatru im.St.¯eromskiego), archi-
tekci i budowlani. Chcieli�my powtórzyæ
gdyñski projekt w Kielcach. Tamtejsze
w³adze bezp³atnie przekaza³y nam projekt
techniczny teatru. Oczywi�cie projekt mu-
sia³ byæ dostosowany do wybranej loka-
lizacji w Kielcach. Dziêki temu ca³y cykl
projektowania zosta³ znacznie skrócony,
a koszty projektowania ograniczono.

Przygotowanie terenu

Na terenie przysz³ej budowy teatru ist-
nia³o kilka budynków starej zabudowy i
mieszka³o ponad 200 osób, które trzeba
by³o przekwaterowaæ. Równocze�nie
trwa³o dostosowywanie projektu do loka-
lizacji i przygotowywanie terenu pod
przysz³¹ inwestycjê.

W rezultacie kompleksowych prac pro-
jektowych i terenowych w 1974 roku po-
³o¿yli�my kamieñ wêgielny pod budowê

teatru. Pocz¹tkowo realizacja przebiega-
³a do�æ sprawnie, zahamowaniu uleg³a w
1989 roku - w okresie zmian ustrojowych
w kraju. W³adzom wojewódzkim i miej-
skim starczy³o jednak woli i energii, aby
dzie³o dokoñczyæ. Dzi� nikt nie neguje
decyzji budowy nowego teatru. Scena
KCK jest jedn¹ z trzech najwiêkszych w
Polsce (o powierzchni 520 m2), wyposa-
¿on¹ w dwie sceny obrotowe oraz nowo-
czesn¹ aparaturê o�wietleniow¹ i aku-
styczn¹.

Otwarcie obiektu nast¹pi³o w styczniu
1996 r. przedstawieniem opery narodowej
�Halka� Stanis³awa Moniuszki w insce-
nizacji i re¿yserii Marii Fo³tyn, w wyko-
naniu zespo³u i artystów Teatru Wielkie-
go w Warszawie.

W roku 1998 wystawiona zosta³a
w KCK opera Stanis³awa Moniuszki
�Straszny Dwór� w re¿yserii Marii Fo³tyn,
co sta³o siê historycznym wydarzeniem w
dziejach kieleckiej kultury.

Na scenie wystawiane s¹ spektakle
operowe i operetkowe, musicale i przed-
stawienia teatralne, widowiska baletowe
m.in. Królewskiego Baletu Flandryjskie-
go z Belgii, s³awnego Sankt-Petersbur-
skiego Teatru Baletu Borisa Ejfmana,
Polskiego Teatru Tañca z Poznania.

Odbywaj¹ siê tu równie¿ koncerty mu-
zyki symfonicznej i rozrywkowej, recita-
le, festiwale i przegl¹dy muzyczne, wy-
stêpuj¹ znane zespo³y pie�ni i tañca. Pu-
bliczno�æ mia³a okazjê oklaskiwaæ tutaj
m.in. najs³ynniejsze w Polsce i za grani-
c¹ orkiestry, jak Symfonia Varsovia i Or-
kiestra Filharmonii Narodowej.

My�lê, ¿e Kieleckie Centrum Kultury
dobrze s³u¿y spo³eczeñstwu miasta i wo-
jewództwa.

JERZY SZMAJDEL
(przewodnicz¹cy PMRN w latach 1960-1973)

Z cyklu: �MOJE MIASTO�

Teatr
W latach 60. nast¹pi³ dynamiczny rozwój

Kielc. W skali kraju Kielce zajmowa³y trzecie
miejsce, po Katowicach i Warszawie, pod
wzglêdem nak³adów inwestycyjnych na
infrastrukturê, osi¹gaj¹c w 1970 r. wska�nik
334,3. Szybko ros³o zatrudnienie: je�li
w 1960 r. zatrudnionych w przemy�le by³o
1457 osób, to w 1970 r. ju¿ 32 098 osób.
W 1946 r. miasto liczy³o tylko 46 tys.
mieszkañców, a na koniec 1970 r. ju¿ 126
tys., co spowodowa³ dynamiczny rozwój
przemys³u, us³ug i budownictwa.
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Tañsze grzanie
Zawsze, gdy maj¹ nast¹piæ rozlicze-

nia finansowe pomiêdzy Spó³dzielni¹,
a innymi osobami, potrzebne jest okre-
�lenie warto�ci rynkowej lokalu przez
rzeczoznawcê maj¹tkowego. W szcze-
gólno�ci za�:

� w ka¿dym przypadku zwi¹za-
nym z przekszta³ceniem spó³dziel-
czego lokatorskiego prawa do miesz-
kania w spó³dzielcze w³asno�ciowe
lub w prawo odrêbnej w³asno�ci lo-
kalu. Cz³onek spó³dzielni ma w tym
przypadku ustawowy obowi¹zek do-
p³acenia ró¿nicy miêdzy warto�ci¹ ryn-
kow¹ spó³dzielczego w³asno�ciowego
prawa do lokalu lub prawa odrêbnej
w³asno�ci, a warto�ci¹ zwaloryzowa-
nego wk³adu mieszkaniowego (art. 111

ust. 2 i art. 12 ust. l pkt. 5 ustawy z 15
grudnia 2000 r. o spó³dzielniach miesz-
kaniowych),

� w ka¿dym przypadku waloryzo-
wania wk³adu mieszkaniowego, gdy
wygasa spó³dzielcze prawo do loka-
lu lub wygasa roszczenie o ustano-
wienie takiego prawa (art. 10 ust. 3 i
4 oraz art. 15 ust. 6 ustawy z 15 grud-
nia 2000 r. o spó³dzielniach mieszka-
niowych).

Przepisy art. 12 ust. 4 ustawy o s.
m. jednoznacznie rozstrzygaj¹, i¿ pe³-
ne koszty okre�lenia warto�ci rynko-
wej lokalu obci¹¿aj¹ cz³onka.na rzecz
którego spó³dzielnia przenosi w³asno�æ
lokalu.

Natomiast w sytuacji, gdy spó³dziel-
nia dokonuje przeniesienia w³asno�ci
i ustanawia dla cz³onka odrêbne pra-
wo do lokalu, do którego przys³ugu-
je mu dotychczas spó³dzielcze w³a-
sno�ciowe prawo - nie ma potrzeby
zlecaæ rzeczoznawcy maj¹tkowemu
wyceny tego lokalu. W takiej sytuacji
cz³onek spó³dzielni nie posiada rozli-
czeñ finansowych ze spó³dzielni¹, a
warto�æ rynkowa lokalu nie stanowi
podstawy do ustalenia op³aty notarial-
nej oraz s¹dowej dla za³o¿enia ksiêgi
wieczystej i dokonania w niej wpisów.
Op³aty te ustalone zosta³y rycza³towo
(art. 12 ust. 5 ustawy o s. m.) i obci¹-
¿aj¹ cz³onka spó³dzielni. £¹cznie op³a-
ty te wraz z wypisami aktu notarialne-
go wynosz¹ 860 z³.

MACIEJ SOLARZ

Kiedy ustala siê warto�æ
rynkow¹ lokalu?

 Spowodowa³o to zmniejszenie zu¿y-
cia energii cieplnej i mniejsz¹ produkcjê
we w³asnych kot³owniach o 19% w sto-
sunku do roku ubieg³ego.

Takie mo¿liwo�ci daje zrealizowany
naszej spó³dzielni, w poprzednich latach,
program termomodernizacji budynków
i zainstalowanie od dwóch sezonów
grzewczych podzielników kosztów ogrze-
wania w ca³ych zasobach spó³dzielni.

Do oszczêdzania ciep³a motywuje za-
sada �p³aæ za to, co zu¿ywasz�. I tak jest
w rzeczywisto�ci, gdy¿ najwiêksze efek-
ty racjonalnego gospodarowania ciep³em
uzyskuj¹ cz³onkowie, którzy najbardziej
przyczyniaj¹ siê do obni¿enia zu¿ycia
energii cieplnej w budynku.

Jak mówi stare porzekad³o �liczby nie
k³ami¹�, w ostatnich latach zu¿ycie ener-
gii cieplnej w KSM z poziomu 400 000
GJ zmniejszy³o siê do ok. 300 000 GJ.
Spowodowa³o to zmniejszenie zu¿ycia
opa³u o ok. 7000 t. rocznie do poziomu
20 000 ton. W tym miejscu nale¿y zazna-
czyæ, ¿e jest to równie¿ efekt prowadzo-
nych modernizacji urz¹dzeñ w kot³ow-
niach.

Co z tego maj¹ cz³onkowie spó³dziel-
ni? Za ostatni sezon grzewczy koszty
ogrzewania mieszkañ okaza³y siê ni¿sze
o 2.853790 z³ od naliczonych zaliczek na
poczet centralnego ogrzewania, co ozna-
cza, ¿e ta kwota wróci do cz³onków
spó³dzielni. W przeliczeniu na m2 koszty
ogrzewania mieszkañ za sezon grzewczy
wahaj¹ siê od 1,88 z³/m2 dla budynków
ogrzewanych z w³asnych kot³owni do
2,06 z³/m2 dla osiedla �Sady�. W porów-
naniu do �rednich kosztów ogrzewania
w kraju od 1,50 z³ do 3,00 z³/m2 ten wy-
nik jest niez³ym osi¹gniêciem. S¹ u nas
i tacy �rekordzi�ci� jak np. budynek przy
ul. Zagórskiej 57, gdzie koszt ogrzewa-
nia za ostatni sezon wyniós³ 1,53 z³/m2.

Kielecka Spó³dzielnia Mieszkaniowa
nie jest odosobniona w swoich dzia³a-
niach. Obecnie oko³o 2,5 mln mieszkañ
w kraju z 6 mln wyposa¿onych w instala-
cje centralnego ogrzewania uczestniczy
w procesie indywidualnego rozliczania
kosztów i ta liczba stale siê zwiêksza.

Op³aty za centralne ogrzewanie w tych
mieszkaniach wynosz¹ rocznie 5 mld z³.
Wprowadzenie indywidualnego rozlicza-
nia kosztów za pomoc¹ podzielników
kosztów ogrzewania spowodowa³o obni-
¿enie op³at o ponad l mld z³ rocznie.

Nale¿y podkre�liæ, ¿e indywidualne
rozliczenia kosztów zu¿ycia ciep³a jest
warunkiem racjonalnego gospodarowania
energi¹ ciepln¹ i przynosi wymierne ko-
rzy�ci w postaci obni¿enia op³aty czyn-
szowej. Równocze�nie zapobiega marno-
trawstwu ciep³a, a poprzez zmniejszenie
zu¿ycia opa³u pomaga równie¿ chroniæ
�rodowisko w okolicach Kielc.

Rozliczenie kosztów ogrzewania przy
udziale podzielników kosztów ogrzewa-
nia jest jak dotychczas jedyn¹ niskonak³a-
dow¹ metod¹ (koszt rozliczeñ to 2% kosz-
tów ogrzewania), która sk³ania mieszkañ-
ców do dalszej racjonalizacji zu¿ycia ener-
gii cieplnej w budynkach i ich w³a�ciwej
eksploatacji.

MACIEJ W£UDYGA
Kierownik

Zak³adu Energetyki Cieplnej KSM

Ubieg³a zima by³a ³agodna. W sezonie grzewczym 2003/2004 temperatura zewnêtrzna
by³a �rednio o 2°C wy¿sza ni¿ w poprzednim sezonie. Nauczeni do�wiadczeniem
poprzednich lat cz³onkowie KSM wykorzystali ten czas dla racjonalnego korzystania
z centralnego ogrzewania, a tym samym obni¿enia op³aty czynszowej.

TTañsze grañsze grzaniezanie
Racjonalne gospodarowanie ciep³em
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Koniec lata

Wakacje minê³y, ale mi³e wspomnie-
nia wspólnie spêdzonego czasu podczas
akcji letniej w klubie �Polonez� pozosta-
n¹ na d³ugo. Jak co roku w lipcu dzieci z
osiedla go�ci³y na zajêciach wakacyjnych
w naszej placówce. Pogoda nie sprzyja³a

W lipcu klub �Miniatura� prowadzi³
zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y w ramach
akcji �Lato w mie�cie 2004�. Uczestni-
czy³o w nich 77 dzieci w wieku 6-14 lat.
Dzia³ania te mia³y na celu zapewnienie
opieki dzieciom i m³odzie¿y, jak równie¿
zorganizowanie atrakcyjnego wypoczyn-
ku. W ramach akcji realizowano ró¿no-
rodne formy aktywnego spêdzania cza-
su. Zajêcia odbywa³y siê zarówno w pla-
cówce jak i w obiektach rekreacyjnych,
na  trasach turystycznych miasta i woje-
wództwa.

Organizowano rajdy piesze, wyj�cia na
basen �Per³a�, wizyty w Kinopleksie, za-
bawy w Centrum Rozrywki Dzieciêcej
�Ja��, a tak¿e wycieczki autokarowe.

Odwiedzili�my m.in. ZOO w Krako-
wie, Schronisko Dzikich Zwierz¹t w
Ostrowie k/ Morawicy, Muzeum Garncar-
stwa w Cha³upkach, gdzie dzieci mog³y
zapoznaæ siê i uczestniczyæ w procesie po-
wstawania naczyñ glinianych.

Natomiast w Tokarni pozna³y warun-
ki ¿ycia swoich dziadów i pradziadów. Na
Zamku Rycerskim w Sobkowie i na zam-
ku w Chêcinach dzieci mog³y przenie�æ
siê w czasy �redniowiecza i poczuæ jego
atmosferê uczestnicz¹c w zabawach i po-

Koniec lataKoniec lata

zabawom nad otwartymi zbiornikami
wody, tylko kilka razy wybrali�my siê na
basen letni.

Dzieci bardzo chêtnie korzysta³y z po-
bytu na basenie �Per³a�, gdzie jest dla nich
bardzo du¿o atrakcji. W wycieczce auto-

karowej do Krakowa, po³¹czonej ze zwie-
dzaniem miasta i pobytem w Parku Wod-
nym wziê³o udzia³ bardzo du¿o dzieci.

Zabawy i konkursy plastyczne, tanecz-
ne, integracyjne, wokalne i sportowe or-
ganizowane w klubie absorbowa³y uwa-
gê i zaanga¿owanie uczestników w dni
pochmurnej pogody.

Bajkoland i Centrum Rozrywki Dzie-
ciêcej �Ja�� by³y równie¿ miejscem mi-
³ego spêdzania czasu przez nasze dzieci.

Rajdy szlakami podmiejskimi to sta³a
forma dzia³alno�ci klubowej. Organizo-
wane by³y raz w tygodniu i nawet ci nie
lubi¹cy wêdrówek pieszych zaczêli do-
strzegaæ ich piêkno. Dzieci uczestniczy-
³y równie¿ w wyciecze autokarowej
w Góry �wiêtokrzyskie po³¹czonej ze
zwiedzaniem Jaskini �Raj� - niektórzy
byli w niej pierwszy raz.

Filmowe dzieciêce hity takie jak: �Ro-
gate rancho�, �Harry Poter� i �Shrek 2�
uczestnicy akcji letniej obejrzeli z du¿ym
entuzjazmem. Zostali�my zaproszeni na
koncert grup harcerskich bior¹cych udzia³
w Festiwalu Harcerskim.

Na zakoñczenie akcji letniej wszyst-
kie dzieci otrzyma³y po du¿ej porcji pysz-
nych lodów i dyplomy za udzia³ w zaba-
wach i konkursach.

EWA KRASKA

kazach rycerskich, je¿d¿¹c konno i  brycz-
k¹. Spotkanie zakoñczy³o siê przy suto za-
stawionym stole.

Ponadto w placówce odbywa³y siê za-
jêcia klubowe, muzyczne, plastyczne,

Weso³e lato z �Miniatur¹�Weso³e lato z �Miniatur¹�
sportowe i teatralne. Na zakoñczenie ak-
cji, podczas zabawy dzieci dosta³y dyplo-
my i drobne upominki.

LIDIA BERNATEK

Na Zamku Rycerskim w Sobkowie dzieci mog³y przenie�æ siê w czasy �redniowiecza

Wszystkim podoba³a siê zabawa w Bajkolandzie
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Spó³dzielcze przyja�nie
Przyja�ñ i wspó³praca Kieleckiej Spó³dzielni Mieszkaniowej oraz SM �Nasza Pra-

ca� w Czêstochowie siêga 1980 roku. Nawi¹zana zosta³a przez dzia³y spo³eczno-
wychowawcze naszych spó³dzielni oraz sekcje tkaniny artystycznej.

Wspó³praca sekcji tkackich, których za³o¿ycielami s¹ panie Jadwiga Wosik w Czê-
stochowie i pani Wanda Raban w Kielcach, przyczyni³y siê bezpo�rednio do wspó³-
pracy klubów osiedlowych, a tak¿e do spotkañ przedstawicieli zarz¹dów i rad nad-
zorczych naszych spó³dzielni.

W ubieg³ym roku obie spó³dzielnie obchodzi³y swoje 45-lecie. Z tej okazji przed-
stawiciele naszych spó³dzielni zostali zaproszeni na uroczysto�æ tych¿e obchodów.
Zosta³y wrêczone dyplomy wraz z upominkami i wyrazami uznania za zaanga¿owa-
nie w ¿ycie spo³eczno-kulturalne mieszkañców osiedli.

LIDIA BERNATEK

Krajowa Rada Spó³dzielcza, Sto-
warzyszenie Dziennikarzy Polskich i re-
dakcja magazynu �Têcza Polska� - organu
Krajowej Rady Spó³dzielczej zorganizowali
(po raz pierwszy) konkurs na najlepszych
samorz¹dowców - ludzi, którzy swoj¹
aktywn¹ dzia³alno�ci¹ przyczyniaj¹ siê do
rozwoju spó³dzielczych form gospo-
darowania w regionie.

W ci¹gu czterech miesiêcy ( marzec -
czerwiec br.) do redakcji �Têczy Polskiej�
wp³ynê³o 17 kandydatur z 11 woje-
wództw. Spó³dzielcy wytypowali przed-
stawicieli ró¿nych szczebli samorz¹do-
wych i administracyjnych: wójtów, bur-
mistrzów, marsza³ków, wojewodów, ale
równie¿ aktywnych dzia³aczy z ró¿nych
bran¿ spó³dzielczych.

Fina³ Konkursu odby³ siê w Centrum
Multimedialnym Domu Dziennikarza
przy ul. Foksal w Warszawie w przed-
dzieñ Miêdzynarodowego Dnia Spó³-
dzielczo�ci (1 lipca 2004) z udzia³em
przedstawicieli w³adz pañstwowych, wo-
jewódzkich, organizacji gospodarczych
i spó³dzielców.

Honorowy tytu³ �Samorz¹dowiec
Spó³dzielca� roku 2003 z woj. �wiêto-
krzyskiego otrzyma³ Zdzis³aw Wójtowicz
- przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej KSM
i przewodnicz¹cy Forum Kieleckich Spó³-
dzielni Mieszkaniowych.

Tytu³ ten jest form¹ podziêkowania za
codzienne wspieranie i pomoc w spraw-
nym funkcjonowaniu i rozwi¹zywaniu
istotnych dla Spó³dzielni problemów.
W dniu 17 czerwca 2004 r. Zdzis³aw Wój-
towicz wybrany zosta³ po raz trzeci na
przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej
KSM w kadencji 2004 - 2008 r.

(S)

Konkurs
 �Samorz¹dowiec

Spó³dzielca�

Spotkanie w klubie �Miniatura� na wernisa¿u sekcji tkaniny Grupy Czêstochowskiej

Odbiór dyplomów z okazji Jubileuszu 45-lecia Czêstochowskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej. Od pra-
wej: Ireneusz Kozera naczelnik wydzia³u Kultury i Sztuki Urzêdu Miasta Czêstochowa, Barbara Tomczyk
przedstawiciel Rady Nadzorczej KSM, Anna Dyja wiceprezes Czêstochowskiej Spó³dzielni Mieszkanio-
wej �Nasza Praca�, Lidia Bernatek kierownik klubu �Miniatura�.
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Czy wiesz, ¿e... NNAA WWESOO£OO
* * *

Turysta spa³ u bacy. Rano budzi siê i drapie. Widz¹c to baca pyta:
- Có¿ to panocku, wsiura was ugryz³a?
- Nie, w plecy.

* * *
Nauczycielka w klasie kichnê³a i Jasiu krzykn¹³: - Na szczê�cie!
- Dziêkujê Jasiu, ale nie mówi siê �na szczê�cie� tylko na zdrowie�.
Na to Jasiu: - Na szczê�cie pani ryja nie oberwa³o.

* * *
Spieprzajcie! - wo³a Jasio na stado kaczek. S³yszy to katecheta i zwraca mu uwagê.

Nastêpnym razem Jasiu ju¿ grzecznie zwraca siê do kaczek:
- Id�cie sobie st¹d kaczuszki!
Znów s³yszy to katecheta i mówi:
- No i widzisz jak spieprzaj¹!

* * *
- Tatusiu, dlaczego spikerka powiedzia³a, ¿e ten film jest tylko dla
doros³ych?
- Sied� cicho. Zaraz zobaczysz!

* * *
- S³uchaj, czy patrzysz swojemu mê¿owi w oczy podczas stosunku?
- Hmm... Raz spojrza³am... Sta³ w drzwiach.

* * *
M¹¿ przychodzi do domu, ¿ona ca³uje go na powitanie. On pyta:
- W³a�nie zgoli³em w¹sy, jak Ci siê podobam?
- To ty?
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qqq
Najemca lokalu u¿ytkowego bêd¹cego

w³asno�ci¹ Spó³dzielni, który jest cz³on-
kiem tej Spó³dzielni w zwi¹zku z przys³u-
guj¹cym mu prawem do mieszkania, nie
mo¿e domagaæ siê przydzielenia mu owe-
go lokalu u¿ytkowego w postaci spó³dziel-
czego prawa do lokalu, gdy¿ nie ma takich
przepisów, które dawa³yby najemcy pra-
wo w tym zakresie. Tak uzna³ S¹d Najwy¿-
szy ( Sygn. III CK 281/02).

qqq
Na wniosek Rzecznika Praw Obywa-

telskich premier wyznaczy³ Ministerstwo
Gospodarki i Pracy jako w³a�ciwy organ
do opracowania projektu przepisów po-
wszechnie obowi¹zuj¹cych w zakresie
rozliczania:

- kosztów zu¿ycia ciep³a w lokalach
mieszkalnych, w tym równie¿ przy pomo-
cy nagrzejnikowych podzielników kosztów

- kosztów zu¿ycia wody i odprowadze-
nia �cieków. Chodzi tu o ustalenie zasad
rozliczania miêdzy w³a�cicielem budynku
np. spó³dzielni¹ mieszkaniow¹, a cz³onka-
mi zamieszkuj¹cymi w poszczególnych
lokalach.

qqq
Projekty nowelizacji odpowiednich

ustaw zapewniaj¹ ochronê interesów oby-
wateli na etapie ustalania cen i stawek
op³at za energiê ciepln¹ i gaz zatwierdza-
nych przez Prezesa URE w taryfach m.in.
przez dopuszczenie organizacji spo³ecz-
nych do udzia³u w postêpowaniu wg.
przepisów KPA w tych sprawach oraz
nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodê i odprowadzenia �cieków,
zosta³y na pocz¹tku 2004 r. przekazana
do uzgodnieñ miêdzyresortowych.

qqq
Za udostêpnienie jednostkowych da-

nych zgromadzonych w zbiorze meldun-
kowym Urzêdu Miasta (gminy) - uaktu-
alnienie ilo�ci osób zameldowanych w lo-
kalu - spó³dzielnia mieszkaniowa musi za-
p³aciæ 11 z³ op³aty skarbowej za wydane
za�wiadczenie. Obowi¹zek ten wynika
z rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia
30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysoko�ci
op³at za udostêpnienie danych ze zbiorów
meldunkowych. Je¿eli administracje osie-
dli KSM chcia³yby sprawdziæ ilo�æ osób
zamieszka³ych w zasobach spó³dzielni
(9270 mieszkañ) z kasy KSM trzeba wy-
daæ 102 tys. z³otych.

(MaS)
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