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Ile za śmieci?Czynsze w 2013 roku 

Zdrowych i wesołych
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz
pomyślności w Nowym Roku 2013 

Członkom, Pracownikom i Przyjaciołom KSM 
życzą 

Rada Nadzorcza, Zarząd i Rady Osiedlowe

KSM

Późny zimowy ranek lśni iskrami śniegu, 
Nasz stary zmęczony świat zatrzymał się w biegu,
Bo gwiazda, która niebo przecięła jasnością,
Przybyła do nas z dobrą wiadomością.

I wielkiej nam otuchy przyniosła nowinę.
Matka Boża powiła cudowną Dziecinę,
Która radość i spokój wszystkim ludziom daje – 
I nadzieję – że dla nas są cudowne raje.

Jeżeli gorzka prawda łatwiej do nas trafi
Niż kłamstwa z tytułów chciwej poligrafii.
Że do dóbr i zaszczytów wszyscy dążyć mogą,
Ale zgodnym wysiłkiem, ale prostą drogą.

Jeśli zazdrość i zawiść wyrzucimy z serca,
Jeśli bratem serdecznym będzie innowierca,
I wysłuchamy w ciszy każdego bliźniego,
Który ma inne zdanie - bo to prawo jego.

To – odwieczna tradycja dziś nam przypomina,
I że śmierć na Golgocie – to nie dziecka wina,
Że co roku los nam daje szansę całkiem nową –
Iść przez życie z radością i uczciwą drogą.

Krzysztof Nawrot

Boże Narodzenie

Wysokość przyszłorocznych kosztów i przychodów dla każdej z 70. nieruchomości 
mieszkaniowych i 19. garażowych została oszacowana na bazie prognozowanej ich 
realizacji w roku bieżącym, zweryfikowanej o czynniki mające istotny wpływ na 
ich wielkość w roku 2013 (przyjęto wzrost cen za energię elektryczną o 5%, wzrost 
pozostałych kosztów o około 2,7% – prognozowanego wskaźnika inflacji, według 
założeń projektu budżetu Państwa na rok 2013). Po konsultacjach w Radach Osiedla 
i komisjach Rady Nadzorczej, stawki opłat od 1 stycznia 2013 r. zatwierdzone zostały 
na plenarnym posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 18 września 2012 r. 

Od 1 lipca 2013 r. za odpady komu-
nalne mieszkańcy Kielc zapłacą 9,50 zł 
od osoby zamieszkującej w mieszkaniu, 
gdy odpady są zbierane w sposób selek-
tywny i 12,00 zł, gdy nie prowadzi się 
segregacji odpadów u źródła. 

Takie stawki przyjęła Rada Miasta 
Kielc. Stawki należą do najniższych w 
Polsce. 
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Zarząd Główny Związku Kombatantów RP i Byłych Więź-
niów Politycznych w Warszawie nadał Kieleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej najwyższe związkowe odznaczenie: „Za zasługi 
dla Związku w społecznym działaniu na rzecz rozwoju ruchu 
kombatanckiego i krzewienia jego pięknych tradycji”.

Na plenarnym posiedzeniu 30 października br. odznakę i akt 
jej nadania odebrał przewodniczący Rady Nadzorczej KSM 
Piotr Wójcik z rąk Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku 
Zdzisława Dobruta. 

Stosowny dyplom otrzymał również Prezes KSM Maciej 
Solarz. W uroczystości nadania uczestniczył przewodniczący 
miejscowego Koła Związku, Tadeusz Kokociński.      (MaS)

W 2009 r. Organizacja Narodów 
Zjednoczonych przyjęła rezolucję o 
roli spółdzielczości we współczes-
nym świecie i ogłosiła rok 2012 
Międzynarodowym Rokiem Spół-
dzielczości. 

Dziś spółdzielnie są przykładem 
dynamicznego i elastycznego mo-
delu działalności przedsiębiorczej 
i rynkowej, znakomicie radzą sobie 
w gospodarce rynkowej, stawiając 
czoła przeciwnościom.

4 października 2012 r. Przewodniczący Rady Miasta Tomasz 
Bogucki i Prezydent Kielc Wojciech Lubawski zaprosili na se-
sję Rady Miasta prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej 
Alfreda Domagalskiego, przewodniczących rad nadzorczych i 
prezesów zarządu 12 spółdzielni mieszkaniowych zrzeszonych 
w Forum Kieleckich Spółdzielni Mieszkaniowych z przewod-
niczącym Zdzisławem Wójtowiczem, kierownictwo Banku 
Spółdzielczego, który obchodzi Jubileusz 110 lat działalności 
oraz kierownictwo PSS „Społem” reprezentujące branżę spół-
dzielni pracy w mieście. Gospodarze, wykazując zaintereso-
wanie wynikami działalności wszystkich branż, przybliżyli 
znaczenie spółdzielczości w Kielcach dziękując za solidność we 
współpracy z władzami miasta. Każda ze spółdzielni otrzymała 
okolicznościową statuetkę (na zdjęciu).                       (MaS)

KSM solidnym partnerem 
miasta Kielce 

Odznaczenie dla KSM

Eksploatacja nieruchomości mieszkaniowych
Stawki opłat eksploatacyjnych za użytkowanie lokali miesz-

kalnych zajmowanych przez członków Spółdzielni od 1 stycznia 
2013 r. kształtują się w zasobach kieleckich od 1,66 zł/m2/m-c 
do 2,77 zł/m2/m-c, zaś w Bielinach 0,80 zł/m2/m-c i Bodzentynie 
1,56 zł/m2/m-c.

Średnia stawka dla nieruchomości kieleckich wynosi
1,84 zł/m2/m-c
Stawki opłat eksploatacyjnych, odrębne dla każdej z 70 nieru-

chomości, zmienione zostały w następujący sposób:
– zwiększono opłaty w 8 nieruchomościach:
 podwyżka opłat o 0,09 zł/m2/m-c - 2 nieruchomości 
 podwyżka opłat o 0,10 zł/m2/m-c - 1 nieruchomość 
 podwyżka opłat o 0,12 zł/m2/m-c - 1 nieruchomość
 podwyżka opłat o 0,13 zł/m2/m-c - 1 nieruchomość 
 podwyżka opłat o 0,15 zł/m2/m-c - 1 nieruchomość 
 podwyżka opłat o 0,28 zł/m2/m-c - 1 nieruchomość 
 podwyżka opłat o 0,34 zł/m2/m-c - 1 nieruchomość
 – zmniejszono opłaty w 25 nieruchomościach: 
 obniżka opłat o 0,04 zł/m2/m-c - 2 nieruchomości 
 obniżka opłat o 0,05 zł/m2/m-c - 1 nieruchomość 
 obniżka opłat o 0,06 zł/m2/m-c - 1 nieruchomość 
 obniżka opłat o 0,07 zł/m2/m-c - 1 nieruchomość 
 obniżka opłat o 0,09 zł/m2/m-c - 4 nieruchomości 

 obniżka opłat o 0,11 zł/m2/m-c - 3 nieruchomości 
 obniżka opłat o 0,12 zł/m2/m-c - 4 nieruchomości 
 obniżka opłat o 0,13 zł/m2/m-c - 2 nieruchomości 
 obniżka opłat o 0,15 zł/m2/m-c - 1 nieruchomość 
 obniżka opłat o 0,16 zł/m2/m-c - 2 nieruchomości 
 obniżka opłat o 0,17 zł/m2/m-c - 2 nieruchomości 
 obniżka opłat o 0,26 zł/m2/m-c - 1 nieruchomość 
 obniżka opłat o 0,40 zł/m2/m-c - 1 nieruchomość 
 – pozostawiono opłaty na niezmienionym poziomie z 2012 r.  

  w 37 nieruchomościach.
Dla osób niebędących członkami i posiadających prawo do 

lokalu, niezależnie w której nieruchomości zamieszkują, wpro-
wadzono stawki eksploatacji większe o 0,06 zł/m2/m-c niż dla 
członków Spółdzielni. 

Zróżnicowanie wysokości tej stawki wynika z mocy art. 5 ust. 
2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zmienionych 
w maju 2012 r. postanowień § 33 Statutu Spółdzielni, na pod-
stawie którego pożytki i inne przychody z własnej działalności 
gospodarczej, Spółdzielnia przeznacza na pokrywanie wydat-
ków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w 
części obciążającej jej członków. Osoby, które nie są członkami 
KSM nie mają prawa do takiego dofinansowania.

Opłaty na remonty
Fundusz remontowy tworzony jest głównie z opłat członków 

i nieczłonków Spółdzielni oraz jest zasilany – w miarę wytwo-
rzenia się takich możliwości – zyskiem z własnej działalności 
gospodarczej spółdzielni, z którego zgodnie z art. 5 ust 2 ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych mogą korzystać wyłącznie 
członkowie.

Czynsze w 2013 roku
dalszy ciąg ze str. 1

dokończenie na str. 21
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Statut zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Kielcach w 
dniu 21 maja 2008 r., objął obszerną nowelizację ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych, dokonaną ustawą z 14 
czerwca 2007 r. Czteroletni okres jego obowiązywania w 
praktyce Spółdzielni ujawnił potrzebę dostosowania nie-
których unormowań do przemian zachodzących zarówno w 
życiu gospodarczym, jak i w samej Spółdzielni, związanych 
np. z przenoszeniem własności lokali. Niektóre dotychczaso-
we unormowania nastręczają bowiem istotnych rozbieżności 
interpretacyjnych, które mają wpływ na funkcjonowanie 
Spółdzielni. Zaistniała zatem potrzeba wprowadzenia 
pewnych zmian Statutu – zanim zostanie on poddany grun-
townym zmianom po uchwaleniu i wejściu w życie Prawa 
spółdzielczego i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, 
nad którymi trwają w Sejmie prace legislacyjne. 

Uchwalone przez Walne Zgromadzenie w maju br. zmiany do 
Statutu Spółdzielni, Sąd Rejonowy w Kielcach zarejestrował w 
dniu 18.10.2012 r. i wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego 
pod Nr 006185/12/17. Pełny tekst uchwały Walnego Zgroma-
dzenia o zmianach w Statucie opublikowany był w My z KSM 
z maja 2012 r.

Łącznie dokonano 8 zmian Statutu, których znaczenie pozwa-
lam sobie skomentować:

1) i 2) w § 33 dodane ustępy 4 i 5 rozstrzygają o tym, że wraz 
z wprowadzeniem do spółdzielni mieszkaniowych przepisów 
o ustanawianiu na rzecz członków odrębnej własności lokali 
i przenoszeniem spółdzielczych praw do lokali we własność, 
Spółdzielnia, na żądanie osób uprawnionych, ma obowiązek za-
warcia notarialnej umowy w tych sprawach. Konsekwencją tych 
czynności jest powstanie nieruchomości wspólnej, jako prawa 
związanego z własnością lokalu, stanowiącej współwłasność 
wszystkich właścicieli lokali w danej nieruchomości, co wiąże 
się ze stosowaniem przepisów ustawy o własności lokali. 

Inną konsekwencją przepisów o ustanawianiu odrębnej 
własności lokali jest pomniejszenie udziałów Spółdzielni, jako 
pierwotnego właściciela całej nieruchomości we własności nie-
ruchomości wspólnej, w miarę przekształceń kolejnych lokali 
w odrębną własność. 

Postanowienie ust. 5 stanowi podstawę dla Zarządu Spółdzielni 
do dokonywania odpowiednich odpisów w księgach spółdzielni 
zmniejszających jej majątek z tego tytułu.

Jak wiadomo, członkowie Spółdzielni opłacają tylko koszty 
związane z użytkowaniem lokali i w stosunku do nich Spółdziel-
nia nie może realizować zysku. Może natomiast, wykorzystując 
dochody z innych źródeł pokrywać część kosztów obowiązują-
cych członków, dlatego:

3) i 4) Kolejne ustępy 6 i 7 w § 33 są nowymi postanowieniami, 
które normują kwestie przeznaczania pożytków i przychodów 
pochodzących z dwóch źródeł:

a) z działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółdzielnię,
b) z nieruchomości wspólnej danej nieruchomości.
Projekt tych regulacji jest związany z wprowadzeniem do usta-

wy o spółdzielniach mieszkaniowych tych samych zasad, jakie 
w sprawie pożytków i przychodów z nieruchomości wspólnej 
obowiązują we wspólnotach mieszkaniowych. 

W art. 5 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych chodzi 
o te same pożytki, o których mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o 
własności lokali.

Art. 5 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych pozwala 
(umożliwia), aby pożytki i przychody z własnej działalności go-
spodarczej Spółdzielni przeznaczać na pokrycie obciążających 
członków wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem 
nieruchomości oraz na prowadzenie działalności społecznej i 
kulturalnej bądź na inne cele statutowe - według woli członków 
uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, które rozdziela te 
korzyści. 

Pożytki i przychody z własnej działalności gospodarczej 
Spółdzielni to m. in. dochód z komercyjnego wynajmowania 
lokali użytkowych, z dzierżawy terenów i innego mienia Spół-
dzielni, ze świadczenia usług zarządzania i administrowania 
nieruchomościami należącymi do osób trzecich, które to do-
chody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 
osób prawnych. 

Należy zwrócić uwagę, że w związku z art. 12 ust. 2 ustawy 
o własności lokali, pożytki i przychody z własnej działalności 
gospodarczej Spółdzielni nie mogą w żaden sposób pokrywać 
się z przychodami i pożytkami z nieruchomości wspólnej, które 
należą się wyłącznie właścicielom danej nieruchomości, a nie 
członkom pozostającym poza formułą wspólnoty mieszkanio-
wej. 

Dlatego ust. 6 stanowi prawo do korzystania z pożytków i przy-
chodów z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni tylko 
dla członków, którzy dysponują prawem do lokalu wchodzącego 
w skład zasobów mieszkaniowych Spółdzielni. 

Wystarczy więc, że członek ma spółdzielcze lokatorskie czy 
własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności 
lokalu w budynku stanowiącym własność lub współwłasność 
Spółdzielni, by Spółdzielnia mogła pokryć przychodami z włas-
nej działalności gospodarczej część obciążających go, zgodnie z 
przepisami art. 4 ust. 1, 2 i 5 ustawy o sm, wydatków na utrzy-
manie i eksploatację nieruchomości lub kosztów prowadzonej 
przez spółdzielnię działalności społecznej i kulturalnej.

W ust. 7 zaś przyjęto rozwiązanie, że pożytki i inne przychody 
z nieruchomości wspólnej, którą zarządza wspólnota mieszka-
niowa, należą się właścicielom lokali i w pierwszej kolejności 
służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem i 
eksploatacją (art. 5 ust 1 ustawy o sm recypowany z art. 12 ust. 
2 ustawy o własności lokali). 

Niezależnie od tego każdy właściciel lokalu pokrywa we włas-
nym zakresie wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem 
swego lokalu w należytym stanie i to niezależnie od udziału w 
kosztach zarządu nieruchomością wspólną (art. 13 ust. 1 ustawy 
o własności lokali).

Specyfika zatem nieruchomości wspólnych, funkcjonujących 
tam, gdzie powstały wspólnoty mieszkaniowe, wykracza poza 
granice spółdzielczej formuły zarządzania, a Spółdzielnia nie 
dysponuje prawem rozporządzania pożytkami z tych nieru-
chomości, gdyż nie jest właścicielem mienia, które przynosi 
pożytki. 

Wynika to z sytuacji, że żaden z lokali położonych w obrębie 
danej nieruchomości nie jest już własnością Spółdzielni, a właś-
ciciel lokalu nie musi być członkiem Spółdzielni. Zatem nieru-
chomości, w których Spółdzielnia przeniosła na poszczególne 
osoby własność wszystkich lokali, nie podlegają przepisom 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ale przepisom ustawy 
o własności lokali, gdyż funkcjonuje tam zwykła wspólnota 
mieszkaniowa, niezależnie od pozostawania przez właścicieli 
lokali członkami Spółdzielni (art. 26 ust. 1 ustawy o sm).

Sąd zarejestrował zmiany
w Statucie KSM

t
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Należy więc zaakcentować, że po przejściu danej nierucho-
mości pod rządy ustawy o własności lokali te wydatki, które 
dotyczą lokali oraz kosztów zarządu nieruchomością wspólną, 
właściciele lokali będą pokrywali bez pośrednictwa Spółdzielni, 
w sposób właściwy dla wspólnot mieszkaniowych. Kwoty zaś, 
które na ten cel wcześniej wpłacili, zostały przez spółdzielnię 
indywidualnie z każdym z nich rozliczone. Stąd wchodzący 
w skład wspólnoty mieszkaniowej właściciele lokali, którzy 
są członkami Spółdzielni, posiadają prawo do korzystania z 
pożytków i innych przychodów powstałych tylko z działalności 
nieruchomości wspólnej, należącej do wspólnoty, a nie korzysta-
ją z pożytków uzyskanych z własnej działalności gospodarczej 
Spółdzielni, osiąganych przy wykorzystaniu mienia, które jest 
jej własnością czy współwłasnością.

5) Zmieniono brzmienie postanowienia § 86 ust. 3 Statutu, 
precyzując treść części jego unormowań związanych z wyborem 
do Rady Nadzorczej przedstawiciela członków mieszkających 
w domach spółdzielczych w Bielinach i Bodzentynie, głównie 
poprzez wykreślenie przysłówka „przemiennie”. Funkcjono-
wanie bowiem w Statucie przysłówka „przemiennie” nastręcza 
trudności interpretacyjnych, a w praktyce wyborów do Rady 
Nadzorczej członka Spółdzielni z Bielin i Bodzentyna prowadzi 
do irracjonalnego zaniechania głosowania na legalnie zgłasza-
nych kandydatów, raz z Bielin, a innym razem z Bodzentyna, z 
czym nie można się zgodzić. Niweczy bowiem demokratyzację 
wewnętrznych stosunków spółdzielczych i stoi w sprzeczności 
z ideą funkcjonowania spółdzielni.

6) i 7) Zmieniono postanowienia § 91 ust. 1 Statutu regulujące 
uprawnienia Rady Nadzorczej poprzez sprecyzowanie treści 
dwóch punktów (30 i 39 w ust. 1), dodając Radzie uprawnienie 
do:

a) uchwalenia regulaminu na ustanowienie odrębnej własności 
lokalu odzyskanego po wygaśnięciu lokatorskiego prawa do 
mieszkania (pkt 30),

b) opiniowania projektów zmian do Statutu, uchwał i pozo-
stałych materiałów związanych z organizacją i tematyką obrad 
Walnego Zgromadzenia (pkt 39).

Jak wiadomo, dotychczasowe przepisy art. 46 § 1 Prawa 
spółdzielczego i Statut naszej Spółdzielni bardzo szeroko wy-
posażają Radę Nadzorczą w funkcje normatywne i zarządzające 
działalnością Spółdzielni (może ona podejmować uchwały w 
granicach swego działania).

Pominięcie jednak niektórych kompetencji w Statucie nie daje 
Radzie Nadzorczej podstaw do decydowania w danej sprawie. 
Wtedy wg ustawowej zasady wyrażonej w art. 48 § 2 Prawa 
spółdzielczego, niezastrzeżone ustawą lub Statutem sprawy, 
np. dla Rady Nadzorczej czy Walnego Zgromadzenia, należą do 
kompetencji Zarządu Spółdzielni. Przyjęcie więc tych zmian do 
Statutu, które precyzują i uzupełniają pominięte w kompeten-
cjach Rady sprawy, w sposób pozytywny wpłyną na realizację 
zadań Spółdzielni. 

8) Zmieniono brzmienie ust. 3 w § 114 Statutu poprzez usu-
nięcie oczywistego błędu technicznego przez dodanie słów: 
„ust. 1 oraz”. 

MACIEJ SOLARZTekst jednolity statutu opublikowany jest na stronie internetowej Spółdzielni  www.ksm.pl
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Od lat w KSM w cyklu pięcioletnim opracowywane są plany 
perspektywiczne, które zatwierdza Rada Nadzorcza w formie 
uchwały. Ich celem jest wypracowanie strategicznych działań 
remontowych spółdzielni, a w ostatnim okresie – wyrównanie 
stanu technicznego budynków. Rada Nadzorcza w dniu 3.03.2008 
roku podjęła uchwałę w sprawie założeń i projektu perspekty-
wicznego planu remontów na lata 2008-2012. Dziś czas oceny 
trafności założeń i podsumowanie efektów. 

Można jednoznacznie stwierdzić, że służby techniczne spro-
stały postawionym zadaniom. Główne zadania remontowe były 
uwzględniane w rocznych planach remontów. Podejmowane 
były działania zapewniające obniżenie kosztów remontowych, a 
dodatkowe środki pozwoliły na poszerzenie zakresu rzeczowego. 
Jak wyglądała realizacja planu:

1. Wymiana stolarki okiennej - nakłady na ten cel zaplanowa-
no tak, aby w skali Spółdzielni wymieniać ok. 1200 szt. okien 
rocznie. W ciągu tych lat planowano sfinansować wymianę 6.029 
szt. okien /5 918 250 zł/, wówczas na koniec 2012 roku w spół-
dzielni wymienionych będzie 28.890 szt. - tj. 77,7% ogółu okien 
w lokalach mieszkalnych. Realizacja pozwoliła zdecydowanie 
przyspieszyć wymianę. Przeznaczając 6.763.450 zł wymieniono 
8186 szt. okien uzyskując wskaźnik zaawansowania 84%

Wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych, co w 
znacznym stopniu zmniejszy straty ciepła. W okresie pięciu lat 
planowano wymianę: 434 szt. okien na klatkach schodowych 
w 34 budynkach, 45 szt. drzwi do klatek oraz dwóch naświetli 
dachowych. Za kwotę 547.709 zł wymieniono 478 szt. okien na 
klatkach w 42 budynkach i 37 szt. naświetli w 11 budynkach oraz 
24 szt. drzwi wejściowych do klatek w 11 budynkach (pozostałe 
drzwi zakwalifikowano do przebudowy, które wykonano i opisano 
w ramach prac termomodernizacyjnych). 

2. Wymiana pionów instalacji elektrycznej, co wiąże się bezpo-
średnio z bezpieczeństwem zamieszkiwania, plan przewidywał 
wymianę pionów elektrycznych w 17 klatkach: w sześciu bu-
dynkach. Przeznaczając 1.850.000 zł wykonano nowe piony w 
17 budynkach - 38 klatek.

3. Modernizacja pionów instalacji p.pożarowej - plan przewidy-
wał wykonanie tych prac w 19 budynkach wysokich - 37 pionów. 
Nie wszystko udało się zrealizować. Napotkaliśmy problemy z 
uzgodnieniami rozwiązań technicznych w WODOCIĄGACH 
KIELECKICH. Niemniej jednak prace zostały wykonane w 10 
budynkach - 23 piony pożarowe za kwotę 1.539.150 zł.

4. Kontynuacja prac termomodernizacyjnych w zakresie ocie-
plenia stropodachów i kompleksowej wymiany okien stalowych 
i betonowych z podmurowaniem w budynkach wysokich. 

W omawianym okresie ocieplono stropodachy na 51 budynkach 
- w tym 31 wentylowane (plan 15 w tym 12 wentylowanych) 
przeznaczając 1.309.194 zł. Zaplanowano przebudowę 72 wejść 
do klatek schodowych z wbudowaniem ocieplanych drzwi stalo-
wych, co ma również na celu zmniejszenie strat ciepła. Wykonano 
takie drzwi w 78 budynkach - 265 klatek - koszt 788.882 zł. Wy-
mieniono kompleksowo okna stalowe i betonowe w 5 budynkach 
wysokich za kwotę 357.753 zł

5. Kontynuacja remontów klatek schodowych wraz z wymianą 
skrzynek na korespondencję zgodnych z obowiązującym prawem 
pocztowym. Planujemy wykonać remonty w 38 budynkach na 
111 klatkach schodowych z montażem 2255 skrzynek. 

W okresie lat 2008-2012 wyremontowano klatki schodowe 
w 46 budynkach (150 klatek) wraz z wymiana 6974 skrzynek 
pocztowych i dodatkowo odnowieniem parterów w 41 klatkach. 
Wydatkowano na ten cel 1.243.118 zł.

6. Kontynuacja prac brukarskich w zakresie:
- wymiany zniszczonych nawierzchni ciągów pieszych,
- wykonanie zatok postojowych,
- robót towarzyszących przy budowie dróg pożarowych
W ciągu pięciu lat planowaliśmy wykonanie nowych nawierzch-

ni chodników w rejonie 36 budynków o pow. 8529 m2, wymianę 
nawierzchni na 1500 m2 ciągów pieszo-jezdnych oraz wykonanie 
120 m2 miejsc postojowych. Tutaj możemy się pochwalić. Zro-
biliśmy zdecydowanie więcej. Mianowicie: za kwotę 2.558.341 
zł wymieniono 15 472 m2 nawierzchni na ciągach pieszych i 
pieszo-jezdnych w rejonie 56 budynków oraz zmodernizowano 
3 place zabaw, urządzono 3 nowe skwery (2 w Osiedlu Zagórska-
Południe i jeden w Osiedlu Zagórska-Północ), wykonano nowe 
zatoki postojowe w rejonie budynków Mazurska 64, Mazurska 
77, Pomorska 71/73, Daleka 3 i Leszczyńska, wyremontowano 
parking przy bud. Sandomierska 74 oraz teren wokół fontanny 
na Mini-Parku.

7. Zabezpieczono rocznie kwoty 30.000 zł na usuwanie wad 
technologicznych - wymiany podłoży skażonych ksylamitem. 
Usunięto skażone podłoża w 16 mieszkaniach wydając na ten 
cel 102.250 zł.

t

Z perspektywy planu

Nowa elewacja przy ul. Romualda 3

Miejsca parkingowe i ciągi piesze przy ul. Nowowiejskiej 5
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W społeczeństwie zapanowała moda posiadania w mieszkaniach 
znajdujących się w blokach naszego różnych zwierząt najczęściej 
psów różnego rodzaju ras, kotów i gołębi. Trzeba byłoby odpo-
wiedzieć sobie na pytanie czy to jest miłość do zwierząt czy tylko 
chęć posiadania, popisywania się przed sąsiadami i pokazywania 
im, że „mam”.

Dziś nie wystarczy już ładny samochód bo przecież niektóre 
rodziny posiadają dwa lub trzy. Trzeba więc zaznaczyć swoją 
obecność i pokazać się.

Coraz częściej spotyka się właścicieli wyprowadzających swoje 
pupile na spacer. Piszę pupile bo nowobogackim nie wystarczy już 
posiadanie jednego zwierzaka,ale często widzi się jak mieszkaniec 
osiedla prowadzi cztery pieski, każdy innej rasy. Obserwuje się 
również zjawisko trzymania w bloku coraz to większych bestii, 
gdzie wyprowadzanie ich stwarza ogromny problem.

Zdarzają się przypadki spotkania dwóch takich bestii i walkę 
właścicieli aby utrzymać ich w ryzach. Aż strach pomyśleć co 
będzie jak ich się nie utrzyma. Nie raz długo przypatruję się dwóm 
partnerom, którzy wyszli na spacer. Piszę partnerom, bo niekiedy 
nie bardzo wiadomo kto kogo wyprowadził. 

Wygląda to bardzo pociesznie i komicznie jak pies szarpie i ciąg-
nie właściciela. A co ma robić biedny psina. Przecież on potrzebuje 
dużej przestrzeni aby się wyhasać.

l tak dochodzimy do pytania:czy to miłość do zwierząt powoduje 
chęć posiadania. Ja stawiam odpowiedź, że na pewno nie. Bo jak 
można nazywać to miłością do zwierząt skoro specjalnie wpuszcza 
się do windy pupila,aby ten oddał tam mocz albo wypuszcza się 
przez uchylone drzwi psa, aby ten załatwił się pod drzwiami sąsiada 
lub na schodach, bo dalej już nie zdążył. 

Czy nikt nie widział takiej sytuacji jak spacerujący z psem patrzy 
jak jego pupil załatwia się, często w piaskownicy dla dzieci. Czy 
tylko ja widzę jak mieszkańców bloku przy ul. Szczecińskiej 3 
terroryzuje starsza kobieta, która w źle pojętej miłości do gołębi, 
karmi je i pozwala na wylęganie, a te opróżniają się gdzie po-
padnie niszcząc majątek mieszkańców i Spółdzielni. To na pewno 
nie miłość. 

Znany był człowiek o imieniu Franciszek, który kochał zwierzęta, 
nazywał ich nawet braćmi mniejszymi. Ale on przede wszystkim 
kochał ludzi nie dokuczał im i dlatego jest świętym. 

Większość tak zwanych „miłośników zwierząt” na pewno ludzi 
nie kocha, wprost przeciwnie uprzykrza im życie i w imię źle 
pojętej miłości do zwierząt postępują jak gdyby nie byli ludźmi 
myślącymi.

Marian Jandała

Do i od redakcji
WIDZIANE Z BLISKA

Planowane środki 2900 tys. zł na remonty główne i bieżące 
dźwigów zapewnić wykonanie remontów głównych 20 dźwigów 
w 16 budynkach. Wykonano remonty główne 28 dźwigów w 17 
budynkach. Na remonty główne i bieżące dźwigów wydano w 
tym okresie 4.049.512 zł

Dysponując dodatkowymi środkami mogliśmy przystąpić do tak 
oczekiwanych prac jak remonty ocieplenia i elewacji na budyn-
kach wielorodzinnych. W ciągu ostatnich 5 lat nowe kolorowe 
elewacje otrzymały budynki Śląska 8, Wielkopolska 7, Wiosenna 
5, Karłowicza 2. Zadanie kosztowało 1.023.840 zł. 

Łącznie w okresie omawianym na remonty zasobów miesz-
kaniowych i ich otoczenia przeznaczono 24.485.762 złotych 
zamykając kolejny okres działalności Kieleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. 

Spółdzielnia posiada dziesięć pawilonów handlowo-usługo-
wych oraz lokale użytkowe wbudowane w parterach budynków 
wielorodzinnych. Najem tej powierzchni stanowi działalność 
gospodarczą. Wynik z tej działalności po opodatkowaniu na 
podstawie uchwały Walnego Zebrania pomniejsza koszty eksplo-
atacji ponoszonych przez członków spółdzielni ale również zasila 
fundusz remontowy i zasobowy. Chcąc zarządzać atrakcyjnymi 
lokalami użytkowymi w najmie musimy zapewnić właściwy ich 
stan techniczny. 

W ostatnich latach w ramach środków pochodzących z tej 
działalności wymieniono otwory okienne oraz drzwi wejściowe, 
a docieplone ściany zewnętrzne uzyskały nowe elewacje. Dla 
zapewnienia bezpieczeństwa w ich otoczeniu oraz ograniczenia 
dewastacji zamontowano aktywny monitoring wizyjny.

Dobiegają końca prace przygotowawcze dotyczące zamierzeń 
remontowych na lata 2013-2015. 

Administracje osiedli wspólnie z Radami Osiedlowymi na pod-
stawie przeprowadzonych przeglądów okresowych, wniosków 
mieszkańców przygotowują projekty planów perspektywicznych, 
które zostaną przedstawione Radzie Nadzorczej na początku przy-
szłego roku. Zadania uwzględnione w projektach są kontynuacją 
rozpoczętych w ostatnim okresie jak odnowienie elewacji, ale 
również te których realizacja dobiega końca – bardzo kosztowna 
wymiana stolarki okiennej. Zakończenie tego procesu pozwoli na 
przeznaczenie od lat angażowanych środków na inne zadania. 

Główne zamierzenia w zakresie remontów na lata 2013-2015 
obejmują:

* kontynuację wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach 
- 4300 szt.

* wymianę 81 szt. okien na klatkach schodowych w 17 budyn-
kach i 49 naświetli w 15 budynkach osiedli Zagórska-Północ i 
Zagórska-Południe,

* ocieplenie stropodachów niewentylowanych na 16 budynkach 
(8085 m2) i wentylowanych na 3 budynkach (930 m2),

* remont klatek schodowych w 33 budynkach - 66 klatek,
* odnowienie elewacji z uzupełnieniem ocieplenia ścian na 12 

budynkach,
* remont ocieplenia ścian szczytowych na 3 budynkach,
* przebudowa pionów pożarowych w 14 budynkach wysokich 

- 22 piony pożarowe,
* remonty główne pionów instalacji elektrycznej w 7 budynkach 

(13 klatek - 57 pionów),
* roboty brukarskie w zakresie: wymiany nawierzchni chodni-

ków - 2210 m2, nawierzchni zatok postojowych - 240 m2, urzą-
dzenie 2 skwerów 905 m2, remont nawierzchni ulicy wewnątrz-
osiedlowej 955 m2, wymiana nawierzchni placu zabaw,

* wymiana podłoży skażonych ksylamitem w mieszkaniach os. 
Sady w 10 mieszkaniach,

* remonty główne 12 dźwigów osobowych.
Zadania ujęte w projekcie planu zdecydowanie poprawią 

komfort i bezpieczeństwo zamieszkiwania w naszych osiedlach. 
Służby techniczne dołożą wszelkich starań aby wykorzystując 
nowoczesne materiały i technologie jakość wykonanych prac 
była jak najwyższa.

HENRYK WILK

Pawilon przy ul. Zagórskiej 62
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REZOLUCJA
Zjazdu Krajowego Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego

w sprawie polityki mieszkaniowej państwa
Od 2011 roku jedynym dokumentem określającym kierunki tej 

polityki są przyjęte przez Sejm RP rządowe „Główne problemy, 
cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa 
mieszkaniowego do 2020 roku”. Nie jest to program na miarę 
potrzeb i wyzwań społecznych i gospodarczych stojących przed 
Polską w najbliższych latach. Nie przedstawia on wizji polityki 
mieszkaniowej odpowiadającej wyzwaniom demograficznym 
i potrzebom rosnącej mobilności społecznej. Nie uwzględnia 
rzeczywistej stratyfikacji społecznej, zróżnicowania poziomów 
zamożności i różnic regionalnych. Nie wpisuje się także w ja-
kąkolwiek wizję polityki prorodzinnej państwa. Nie odnosi się 
w sposób wystarczający do rzeczywistości gospodarczej Polski, 
realiów inwestycyjnych i potrzeb mieszkalnictwa w zakresie 
polityki finansowej.

Ignoruje przyczyny nikłego zaangażowania samorządów w 
realizację polityki mieszkaniowej. Jest de facto programem 
niezaangażowania państwa w sferę mieszkaniową.

Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe jako organizacja łącząca 
swych członków ponad podziałami politycznymi zwraca się do 
prezydenta RP, rządu i parlamentu oraz wszystkich zaintereso-
wanych podmiotów i środowisk o wznowienie debaty na temat 
założeń polityki mieszkaniowej państwa do 2020 roku.

Jesteśmy przekonani, że niezbędna jest szeroka debata społecz-
na, prowadząca do precyzyjnego zdefiniowania celów polityki 
mieszkaniowej, skali potrzeb i możliwości zaangażowania pań-
stwa i samorządów w jej realizację.

Debata taka powinna prowadzić do przyjęcia przez rząd i 
parlament nowych założeń polityki mieszkaniowej państwa 
uwzględniających sytuację demograficzną, potrzeby gospo-
darcze, potrzeby różnych grup społecznych i segmentację 
mieszkalnictwa. Polskie państwo musi mieć spójną wizję takiej 
polityki. Zaangażowanie państwa nie może sprowadzać się do 
fragmentarycznych interwencji w postaci pojedynczych projek-
tów wsparcia finansowego inwestycji mieszkaniowych, nawet 
jeśli te projekty są udane i potrzebne. Polityka mieszkaniowa 
państwa musi być spójną wizją działań w tym obszarze, przy 
założeniu, że państwo jest stroną aktywną i wspierającą. 

Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe apelując o podjęcie de-
baty na ten temat wnosi do niej dokument zaprezentowany w 
trakcie XXI Konferencji Spalskiej w marcu 2011 r. „Założenie 
Polityki Mieszkaniowej Państwa”.

Zjazd Krajowy PTM

Podczas Krajowego Zjazdu PTM w dniu 7 listopada 2012 r. 
w Warszawie omówiono istotne dla polskiego mieszkalnictwa 
problemy i zabiegi legislacyjne osłabiające stabilność organi-
zacyjną i finansową spółdzielni mieszkaniowych, które mają na 
celu doprowadzenie do ustawowej ich likwidacji. Zjazd Krajowy 
PTM podjął dwie rezolucje w sprawach: polityki mieszkaniowej 
państwa oraz sytuacji spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce, 
których skrócony tekst prezentujemy niżej. 

KSM, która jest członkiem PTM, reprezentował Zdzisław 
Wójtowicz.

REZOLUCJA
Zjazdu Krajowego PTM w sprawie

sytuacji spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce
Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe z narastającym niepoko-

jem obserwuje trwające już ponad 20 lat zabiegi legislacyjne 
zmierzające do zmarginalizowania i unicestwienia spółdziel-
czości mieszkaniowej. Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce 
istnieje od 1890 r. i wygenerowała oparty na stale aktualizo-
wanych zasadach spółdzielczych system samoorganizowania 
się obywateli na rzecz zaspokojenia jednej z najważniejszych 
potrzeb człowieka jaką jest mieszkanie.

Aktualnie w Polsce działa ponad 3,5 tys. spółdzielni miesz-
kaniowych, które zarządzają ponad 3,5 mln mieszkań stano-
wiących ok. 26% całego zasobu mieszkaniowego.

Spółdzielcze osiedla i zespoły mieszkaniowe są sprawnie 
zarządzane, wyróżniają się starannym utrzymaniem budyn-
ków i terenów zielonych, placów zabaw dla dzieci, boisk; 
spółdzielnie są jedynym zarządcą, który prowadzi na rzecz 
mieszkańców działalność społeczno-kulturalną. 

Według danych GUS za 2010 r. koszty utrzymania i eksploa-
tacji spółdzielczych zasobów mieszkaniowych były niższe niż 
w zasobach komunalnych (gminnych) czy zakładów pracy.

Spółdzielnie, realizując najbogatszy program remontów 
i modernizacji, gospodarują więc oszczędnie i efektywnie. 
Dobrze, a w wielu przypadkach wzorowo, układa się współ-
praca z władzami samorządowymi województw, powiatów, 
miast i gmin. 

Spółdzielnie z powodzeniem poszukują miejsca w gospodarce 
rynkowej. Nie ma więc realnych przesłanek społecznych i go-
spodarczych uzasadniających polityczną ingerencję w podsta-
wy systemowe ruchu spółdzielczego; ingerencję lekceważącą 
zasady Konstytucji RP, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego 
i zaprzeczającą normom przyzwoitej legislacji.

Dotychczasowe wielokrotne „poprawianie” prawa spółdziel-
czego doprowadziło już do nieodwracalnych, utrudniających 
zarządzanie zmian, głównie w obszarze kształtowania prawa 
własności. Inne wprowadzone już i proponowane zmiany 
niszczą wypracowany przez lata system funkcjonowania samo-
rządu spółdzielczego, zmierzają do powrotu administracyjnych 
zasad zarządzania, osłabiają stabilność finansową spółdzielni 
– wprowadzają warunki działania gorsze niż mają pozostałe 
podmioty gospodarcze. Swoistym curiosum jest propozycja 
wprowadzenia zasady przewidującej, iż po ustanowieniu od-
rębnej własności pierwszego lokalu w danej nieruchomości, z 
mocy prawa powstaje wspólnota mieszkaniowa.

Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe uważa, iż spółdzielczość 
jest częścią systemu społecznego budownictwa mieszkanio-
wego; częścią istotną, choć nie jedyną. Forma spółdzielcza, 
obok innych form zaspokajania potrzeb mieszkaniowych 
(budownictwo czynszowe, komunalne, TBS-y itp.), powinna 
być trwałym elementem życia społeczno-gospodarczego. 
Niedopuszczalne społecznie i gospodarczo szkodliwe jest 
dążenie do likwidacji bądź zasadniczego ograniczenia dzia-
łalności spółdzielni, destrukcja efektywnie funkcjonujących 
organizmów.

Postulujemy zahamowanie niekorzystnych dla spółdzielni 
zmian w prawie, odejście od ingerencji w spółdzielcze zasady 
działania, pozostawienie szczegółowych rozwiązań do regula-
cji w statutach spółdzielni; wreszcie co jest niezwykle istotne, 
uwzględnienie w pracach legislacyjnych opinii środowisk 
spółdzielczych.

Zjazd Krajowy PTM

Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego

Krajowy Zjazd
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Projekt ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych autorstwa 
grupy posłów PO

W wyniku zdjęcia, w lipcu br., z porządku obrad Sejmu RP 
pierwszego czytania projektu ustawy o spółdzielniach mieszka-
niowych, którego autorami byli posłowie Klubu Parlamentarne-
go PO, w dniu 27 września wpłynął do Sejmu „ nowy” projekt 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, który oznaczony 
został jako druk sejmowy nr. 819.

Projekt ten jest w zasadzie tożsamy z projektem poprzednim 
oznaczonym nr. 517, zawiera jednak cztery istotne zmiany w 
stosunku do tamtego.

Pierwsza polega na wprowadzenia obowiązku prowadzenia 
przez spółdzielnie mieszkaniową, bez względu na jej wielkość, 
strony internetowej i zamieszczania na niej określonych doku-
mentów, jak teksty statutu, regulaminów, uchwał i protokołów 
obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji oraz rocznych 
sprawozdań finansowych, a także inne dokumenty i informacje 
określone w statucie. 

Jednak teksty uchwał i protokołów obrad organów spółdzielni, 
protokołów z lustracji oraz rocznych sprawozdań finansowych, a 
także inne dokumenty i informacje określone w statucie byłyby 
dostępne tylko dla członków spółdzielni.

Druga zmiana wiąże się z propozycją wprowadzenia głoso-
wania powszechnego członków spółdzielni liczących ponad 
500 członków. Głosowanie powszechne dotyczyłoby, wyboru 
prezesa zarządu, członków zarządu i rady nadzorczej. Wybory 
byłyby tajne i bezpośrednie. Termin wyborów wyznaczanoby na 
dzień wolny od pracy w godzinach 800 do 20 00. Natomiast liczba 
kandydatów do tych organów byłaby nieograniczona.

Statut zaś powinien precyzować tryb i termin zarządzania 
wyborów, skład tryb wyboru i odwoływania spółdzielczej 
komisji wyborczej oraz zakres jej działania, obejmujący w 
szczególności ustalanie zasad zaliczania członków do okrę-
gów wyborczych, jak również sposobu informowania o spisie 
kandydatów z uwzględnieniem podziału na obwody wyborcze 
oraz przeprowadzenia głosowania i podania wyników do wia-
domości członków.

Ponadto w statucie należałoby ustalić zasady tworzenia, tryb 
i zakres działania obwodowych komisji wyborczych. Zasady 
tworzenia, tryb i zakres działania komitetów wyborczych, 
obejmujący w szczególności zgłaszanie kandydatów na prezesa 
zarządu, członków zarządu i członków rady nadzorczej oraz tryb 
rejestrowania komitetów wyborczych. Jednym słowem sposób 
przygotowania i przeprowadzenia wyborów byłby taki, jak do 
rad gmin i miast oraz Parlamentu RP.

Tylko pogratulować pomysłodawcom projektu ustawy o 
spółdzielniach mieszkaniowych / pozostałych spółdzielni to nie 
dotyczy/, sposobu absolutnej demokracji nie mającej miejsca 
na Świecie. Koszty przygotowania i przeprowadzenia wybo-
rów będą zbyt duże w stosunku do uzyskania ewentualnych 
efektów.

Taki sam sposób głosowania ma dotyczyć również, podejmo-
wania uchwał o połączeniu się z inną spółdzielnią, o podziale 
spółdzielni, o postawieniu spółdzielni w stan likwidacji, prze-
znaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań 
likwidowanej spółdzielni, zbycia nieruchomości, zbycia zakładu 
lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej.

Złagodzono proponowane zmiany art. 23 ust. 2 b ustawy o 

własności lokali, który zakładał, iż w przypadku współwłasności 
w której większość udziałów należy do spółdzielni, głosowanie 
we wszystkich sprawach miało odbywać się wg. zasady, że 
na każdego właściciela przypada jeden głos (np. spółdzielnia 
posiada 97% udziałów a pozostali właściciele 3% - wówczas 
spółdzielnia posiada jeden głos, a pozostali 3), ograniczając 
jego stosowanie przy określeniu zakresu i sposobu prowadzenia 
przez zarząd lub zarządcę, ewidencji pozaksięgowej kosztów 
zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek, a także rozliczeń z 
innych tytułów.

Czwarta zmiana uwzględnia propozycję zgłoszoną przez Sąd 
Najwyższy w uwagach do projektu ustawy, dotyczy projekto-
wanego art. 45 i polega na zastąpieniu instytucji zasiedzenia 
instytucją przemilczenia.

Przepisy art. 45 projektu pozwalają, najogólniej mówiąc, w 
ciągu dwóch lat od wejścia w życie ustawy, uzyskanie pra-
womocnego orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie przez 
spółdzielnie własności gruntu przez przemilczenie, który był w 
jej posiadaniu i stanowił własność skarbu Państwa lub jednostek 
samorządu terytorialnego, na którym wybudowała budynki lub 
inne urządzenia.

Pozostałe propozycje projektu ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych nie uległy zmianom.

Propozycje zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych 
autorstwa grupy posłów PiS

Do Sejmu wpłynął również projekt zmian w ustawie o spół-
dzielniach mieszkaniowych autorstwa grupy posłów PiS, który 
w wielu propozycjach jest tożsamy z projektem PO, jednak w 
wielu inaczej formułuje zmiany.

Nie podziela propozycji PO, dotyczących automatycznego 
członkostwa jako pochodnej posiadania prawa do lokalu. Pro-
ponuje pozostawienie wpisowego i udziałów, jak to wynika z 
obowiązującego Prawa spółdzielczego, ograniczając jednocześ-
nie wysokość wpisowego do 200 zł. Członkostwo nawiązywane 
byłoby na pisemny wniosek członka, gdyż przystąpienie i 
przynależność do spółdzielni stanowić powinno wyraz przysłu-
gującej każdemu człowiekowi wolności zrzeszania. Natomiast 
wprowadza instytucję ustania członkostwa w wyniku zbycia 
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, albo zbycia 
prawa odrębnej własności lokalu lub ekspektatywy tego prawa 
albo rozwiązanie umowy o budowę lokalu.

Proponuje się, aby fundusz remontowy rozliczany był na po-
szczególne nieruchomości, uwzględniając wszystkie wpływy i 
wydatki tych nieruchomości. Ponadto zobowiązuje się zarząd 
spółdzielni do utworzenia odrębnych rachunków bankowych, 
a w przypadku nieruchomości wielobudynkowych dla każdego 
budynku oddzielne konto. Wnioskodawcy wychodzą bowiem 
z założenia, iż wprowadzenie takiego rozwiązania zwiększy 
możliwość kontroli spółdzielców nad planowaniem i wykorzy-
staniem funduszu remontowego, z czym nietrudno się zgodzić. 
Wprowadzenie tej zasady umożliwi kontrolę społeczną nad 
funkcjonowaniem nie tylko wydatków lecz również wpływów, 
w danej nieruchomości.

W ramach opłat wnoszonych przez członków na pokrycie 
wspólnych kosztów eksploatacji, proponuje się wyodrębnić 
opłaty na wynagrodzenia zarządu i pracowników administra-
cji, opłaty dla członków rady nadzorczej wypłacane w formie 
ryczałtu, opłaty za wynagrodzenia pracowników administracji 

Czy wspólnoty mieszkaniowe zastąpią spółdzielnie (II)
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oraz w odrębnej pozycji pozostałe koszty. Wnioskodawcy wy-
chodzą z założenia, że wynagrodzenie członków zarządu nie 
mogą być tajne, gdyż to oni wnoszą opłaty na pokrycie kosztów 
wynagrodzeń zarządu i składek ubezpieczeniowych.

Projekt upoważnia właścicieli lokali danej nieruchomości do 
składania wniosków na piśmie /przez nie mniej niż 10%/ w 
sprawie planu remontów, funduszu remontowego, zobowiązu-
jących zarząd spółdzielni do zwołania zebrania użytkowników 
w ciągu 14 dni, które ma prawo zwykłą większością głosów, 
podjąć decyzję o zwiększeniu funduszu remontowego.

Spółdzielnie zostają zobowiązane do określenia w statucie 
min., zasad prowadzenia rejestru członków rady nadzorczej 
i członków zarządu z uwzględnieniem terminu ich wyboru, 
kadencji oraz funkcji pełnionych w tych organach. Rejestr ten 
winien być umieszczony na stronie internetowej spółdzielni. 
Ustala się wysokości wynagrodzeń ryczałtowych członków 
rady nadzorczej za udział w posiedzeniach, które nie mogą 
przekraczać 30% minimalnego wynagrodzenia.

Nowa treść art. 8 zawiera nakaz aby w statucie spółdzielni były 
umieszczone zasady zwoływania i obradowania rady nadzorczej 
oraz podejmowania uchwał. Obecnie funkcjonująca praktyka 
wskazuje, że jeśli zasady te określone są w regulaminach, to 
istnieje niebezpieczeństwo nieprzestrzegania ich przez rady nad-
zorcze. Projektodawcy uważają, że takie rozwiązanie umożliwi 
członkom spółdzielni większy nadzór nad spółdzielnią. Projekt 
ustawy umożliwia członkowi spółdzielni uczestnictwo jako 
obserwatora w posiedzeniach rady nadzorczej.

Ponadto projekt określa katalog wyłączeń z możliwości 
sprawowania odpowiedzialnych funkcji w spółdzielniach 
mieszkaniowych, przez członków rodzin lub inne osoby zależ-
ne lub związane ze spółdzielnią działalnością gospodarczą lub 
stosunkami cywilnoprawnymi.

Projekt ustawy kategorycznie stwierdza, iż walne zgroma-
dzenie w spółdzielni mieszkaniowej nie może być zastąpione 
przez zebranie przedstawicieli, jednakże dopuszcza, gdy statut 
tak stanowi, gdy liczba członków przekroczy 500, walne zgro-
madzenie może być podzielone na części, z tym że nie można 
zaliczyć członków uprawnionych do lokali w obrębie jednej 

nieruchomości do różnych jego części. Upoważnia członków 
do uczestnictwa w innych częściach walnego zgromadzenia z 
prawem zabierania głosu, szczególnie członkom, którzy zgło-
sili projekty uchwał, lub wnieśli poprawki do treści projektów 
uchwał walnego zgromadzenia, jednakże bez prawa udziału w 
głosowaniu.

Projekt przewiduje możliwość, dla osób, które utraciły tytuł 
prawny, tj., spółdzielcze prawo do lokalu z powodu zalegania 
w opłatach i z tego tytułu utraciły członkostwo w spółdzielni a 
jednocześnie nadal zamieszkują w lokalu mieszkalnym, o rosz-
czenie do spółdzielni o ustanowienie tytułu prawnego do lokalu, 
który utracili, jak też o przywrócenie członkostwa. Warunkiem 
wystąpienia z tym roszczeniem jest spłacenie przez te osoby 
w nieprzekraczalnym terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w 
życie ustawy całego zadłużenia wraz z odsetkami.

W art. 12 zarówno w stosunku do spółdzielczych lokatorskich 
praw do lokalu jak i własnościowych praw do lokali postanawia 
się uprościć procedurę przekształceń lokali na odrębną własność 
poprzez wprowadzenie możliwości przeprowadzenia procesu 
przekształcenia etapu, bez sporządzania aktu notarialnego. 
Zgodnie z projektem, wnioskodawca przekształcenia będzie miał 
prawo wyboru formy, w jakiej jest ono wykonywane - czyli z 
zastosowaniem aktu notarialnego lub bez niego, przy pomocy 
uchwały przenoszącej własność, która byłaby podstawą założe-
nia Ksiąg Wieczystych dla poszczególnych lokali oraz na rzecz 
uprawnionej osoby.

Projektodawcy nie zamierzają, jak to ma miejsce w projekcie 
ustawy opracowanym przez posłów PO, opracowywać nowego 
tekstu ustawy, lecz dokonać proponowane zmiany w istniejącej, 
obowiązując spółdzielnie do dokonania zmian w statutach w 
terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Natomiast 
przeciwdziałając , jak piszą w uzasadnieniu zmian, niektórym 
praktykom jakie wystąpiły po ostatniej nowelizacji ustawy o 
spółdzielniach mieszkaniowych, wprowadzają przepis mówiący, 
że po upływie 12 miesięcy od dnia obowiązywania ustawy, w 
spółdzielniach, w których nie dokonano zmian w statutach i 
nie zarejestrowano ich w Sądzie (dostosowanie do obowiązu-
jących przepisów), wygasa kadencja członków zarządu i rady 
nadzorczej spółdzielni, po czym przeprowadza się wybory na te 
stanowiska. Projektodawcy nie określają organu, który będzie to 
czynił. Zgodnie z przepisami mógłby to być Związek Rewizyjny 
lub Krajowa Rada Spółdzielcza.

Propozycje Przedstawicieli Klubów Poselskich PO i PiS, w 
swych projektach w wielu przypadkach są zbieżni, niekiedy 
rozbudowują określony przepis nie pozostawiając możliwości 
samoistnego rozwiązania ich przez spółdzielnie.

Projekty te niewątpliwie zostaną wraz z projektem grupy 
Posłów SLD, po pierwszym czytaniu skierowane do istniejącej 
komisji, lub specjalnej podkomisji do dalszego procedowania. 
Jaki będzie wynik tych prac trudno przewidzieć, licząc siłę po-
słów PO i PiS. Ponieważ w tej materii są w większości zgodni, to 
uchwalenie ustawy w tej wersji nie będzie stanowić przeszkód. A 
to się równa z likwidacją spółdzielni mieszkaniowych w obecnej 
formie z jednoczesną likwidacją spółdzielczego solidaryzmu 
gospodarczego. Gdyż przy całkowitym przejściu na warunki 
rynkowe czytaj kapitalistyczne solidaryzm ten nie ma miejsca. 
I słychać tu chichot historii, gdyż spółdzielczość powstając w 
połowie XIX w Anglii, była przeciwdziałaniem wyzysku jaki 
miał miejsce w rodzącym się ówcześnie kapitalizmie.

ZDZISŁAW WóJTOWICZ 
Przewodniczący Forum Kieleckich 

Spółdzielni Mieszkaniowych
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W tym roku abonament za korzystanie z radia wynosi 5,50 zł 
miesięcznie, a za korzystanie z odbiornika telewizyjnego lub te-
lewizyjnego i radiowego – 18,50 zł. Dla wielu rodzin, szczegól-
nie z niskimi dochodami jest to spory uszczerbek w domowym 
budżecie. Kogo przepisy ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach 
abonamentowych (Dz. Ustaw Nr 85, poz.728 z późniejszymi 
zmianami) zwalniają z obowiązku płacenia abonamentu? 

Z opłat zwolnione są następujące osoby: • całkowicie niezdolne 
do pracy, • zaliczone do l grupy inwalidzkiej, • posiadające orze-
czenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, albo o trwałej 
lub okresowo całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie 
rolnym, • które ukończyły 75 lat, • uprawnione do świadczenia 
pielęgnacyjnego lub renty socjalnej, • niesłyszące, u których 
stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie 
słuchu, • które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, 
której wysokość nie przekracza 50% przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia za miniony rok, ogłoszonego przez GUS 
(obecnie jest to 1.699.76 zł brutto), • osoby w rodzinach gdzie 
spełnione są kryteria dochodowe określone w ustawie o świad-
czeniach rodzinnych (obecnie dochód nie przekraczający 504 
zł na członka rodziny, jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko 
niepełnosprawne – 583 zł), • korzystające ze świadczeń pienięż-
nych z pomocy społecznej, • bezrobotne, • posiadające prawo 
do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego.

Na podstawie przepisów szczególnych zwolnieni z opłat są 

również m.in. inwalidzi wojenni lub wojskowi, kombatanci 
będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, osoby, które 
zostały zaliczone do inwalidztwa w związku z przymusowym 
zatrudnieniem żołnierzy zastępczej służby wojskowej w kopal-
niach węgla, kamieniołomach zakładach rud uranu i batalionach 
budowlanych.

Trzeba dopełnić formalności
Samo posiadanie uprawnień do zwolnienia z abonamentu nie 

daje podstaw aby przestać go płacić. Należy dopełnić formalno-
ści. W tym celu trzeba zgłosić się do urzędu pocztowego, przed-
łożyć dokumenty potwierdzające prawo do zwolnienia i dowód 
osobisty oraz wypełnić stosowny formularz - oświadczenie. Ze 
zwolnienia korzysta osoba, na którą są zarejestrowane odbiornik 
radiowy i TV, która ma uprawnienia do zwolnienia.

Abonament można przestać płacić od miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym uprawniony zgłosi się na pocztę i załatwi 
formalności. Jeżeli zatem nabył uprawnienia we wrześniu i w 
tym miesiącu zgłosił formalności na poczcie, ze zwolnienia od 
opłat abonamentu będzie mógł skorzystać w październiku.

Kontrolę obowiązku rejestracji odbiorników RTV przeprowa-
dzają uprawnieni pracownicy Poczty Polskiej S.A. W przypadku 
stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radio-
fonicznego lub telewizyjnego pobierają opłatę w wysokości 
30-krotności miesięcznej opłaty abonamentowej.

Od stycznia 2013 r. abonament RTV nieco wzrośnie i wyniesie 
5,65 zł miesięcznie za korzystanie z radia i 18,65 zł za korzy-
stanie z odbiornika telewizyjnego lub radia i TV. Gdy będziemy 
płacić za kwartał opłata wynosie odpowiednio 16,30 zł za radio 
i 53,70 zł za TV lub radio i TV. Za cały rok z góry zapłacimy 61 
zł za radio i 201, 40 zł za TV lub radio i TV.     (MaS)

Kto jest zwolniony 
z płacenia abonamentu RTV
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Sezon grzewczy 2011/2012 był pod względem występowania 
temperatur zewnętrznych zbliżony do sezonu 2010/2011. War-
tość średniej temperatury sezonu grzewczego wyniosła 2,1oC 
w związku z czym zużycie energii cieplnej ukształtowało się 
na zbliżonym poziomie. Biorąc także pod uwagę zachowanie 
dotychczasowych cen za ciepło – przełożyło się to na utrzymanie 
ubiegłorocznego poziomu średniego kosztu ogrzewania w KSM, 
który wyniósł 2,60 zł/m2/m-c i w stosunku do okresu 2010/2011 
(2,59 zł/m2/m-c) jest wyższy zaledwie o 0,01zł/m2. 

Jak widać stanowi to znikomy wzrost omawianych kosztów. 
Utrzymanie w/w poziomu (przy zbliżonych temperaturach 
zewnętrznych) świadczy o osiągnięciu przez użytkowników 
ogrzewanych nieruchomości optymalnego poboru energii 
cieplnej. Nie należy się więc spodziewać dalszych znacznych 
spadków zużycia energii cieplnej obserwowanych w pierwszych 
latach po opomiarowaniu budynków za pomocą podzielników 
kosztów ogrzewania (pko). 

W początkowym okresie obserwowano spadki zużycia energii 
cieplnej wahające się w granicach od kilkunastu do około trzy-
dziestu procent. Ten etap Spółdzielnia ma już za sobą. 

Aktualnie mamy do czynienia z sytuacją, w której przez 
szereg lat mieszkańcy wyrobili w sobie nawyki oszczędzania i 
konsekwentnie je stosują.

Utrzymanie zbliżonego poziomu kosztów (poza nielicznymi 
wyjątkami) jest wynikiem opisanego wyżej zjawiska i konse-
kwencją racjonalnego korzystanie z ciepła. 

Na podstawie wyników rozliczeń kosztów c.o. za okres 
2011/2012 dokonano odpowiedniego przeliczenia indywidu-
alnych kosztów ogrzewania każdego z lokali w odniesieniu do 
zajmowanej powierzchni oraz podziału tak wyliczonych stawek 
za m2 według analogicznych przedziałów jak to miało miejsce 
w roku ubiegłym. 

Analiza danych ujawniła (zgodnie z załączoną tabelą), że w 
przedziale kosztów od 1,10-1,90 zł/m2/m-c znalazło się 3168 
lokali (33,78%). 

W tej grupie w 1079 lokalach praktycznie nie korzysta się 
z grzejników wyposażonych w podzielniki do ogrzewania 
pomieszczeń. W pozostałych 2089 lokalach w minimalnym 
stopniu korzysta się z grzejników, gdyż jest to zwykle kilka-
dziesiąt jednostek. 

W przedziale kosztów ogrzewania od 1,90-2,40 zł/m2/m-c, 
czyli do poziomu minimalnej opłaty zaliczkowej (2,40 zł/m2/
m- c) obowiązującej w minionym okresie, znalazło się 1849 
lokali (20,28%). W przedziale 2,41-2,59 zł/m2/m-c zbliżonym do 
średniego kosztu c.o. (2,60 zł/m2/m-c) jest 569 lokali (6,24%). 

W najwyższym przedziale kosztów od 2,60 -11,14 zł/m2/m-c 
znalazło się pozostałe 3529 lokali stanowiących 38,72%. 

Analizując poszczególne przedziały kosztów należy stwierdzić, 
że w 5017 lokalach (55,04%) koszty ogrzewania są poniżej mi-
nimalnej opłaty zaliczkowej obowiązującej w minionym okresie 
rozliczeniowym (2,40 zł/m2/m-c) w KSM. Z kolei w 5586 loka-
lach (61,28%) omawiane indywidualne koszty wynikowe znala-
zły się poniżej poziomu średniego kosztu (2,60 zł/m2/m-c). 

W przedziale od 2,20 - 3,00 zł/m2/m-c, gdzie można mówić o 
racjonalnym i właściwym ogrzewaniu mieszkań, znalazło się 
2218 lokali. Niestety nieco mniej niż w ubiegłym roku (o 74 
lokale), co stanowi spadek o 3,2%. 

W następnym przedziale powyżej średniego kosztu wyniko-
wego (2,60 zł/m2/m-c) liczba lokali zmalała do 3529, co stanowi 
spadek o 1,18% w odniesieniu do analogicznego okresu roku 
ubiegłego. 

W przedziale lokali o najwyższych kosztach ogrzewania 
(powyżej 3,00 zł/m2/m-c) – będących skutkiem bądź utrzymy-
wania ponadnormatywnych (20oC) temperatur lub sąsiedztwem 
nieogrzewanych właściwie mieszkań, obserwujemy pierwsze 
choć niewielkie pozytywne efekty zmiany tzw. klucza podziału 
kosztów stałych/zmiennych z proporcji 45/55 na 55/45. 

W skutek zmian proporcji tych kosztów w rozliczeniach 
(Uchwała Nr12/2009 Rady Nadzorczej KSM z 31.03.2009 r.) 
liczba lokali o najwyższych kosztach zmalała do 2572, co stano-
wi spadek blisko 2%. W kolejnych latach należy spodziewać się 
dalszego zmniejszenia omawianej grupy lokali w związku z za-
stosowaniem począwszy od okresu rozliczeniowego 2012/2013 
klucza podziału kosztów stałych/zmiennych w proporcji 60/40 
zgodnie z Uchwałą Nr 68/2011 Rady Nadzorczej KSM z dnia 
21.12.2011 r. 

Pogrupowanie lokali mieszkalnych wg kryteriów kosztów wynikowych w okresach rozl. 2010/2011 i 2011/2012

Lp.
PRZEDZIAŁ

LICZBA LOKALI -
OKRES 2010/2011

Udział %
LICZBA LOKALI - 
OKRES 2011/2012

Udział %
Tendencja 

zmiany 
udziału %

a b c d e=d-b

1.
od kosztu minimalnego do 1,50 zł/m2   
(2011/2012 min.koszt = 1,10 zł/m2)    

1012 11,10% 1079 11,84% 0,74%

2. od 1,51 zł do 1,90 zł 1957 21,47% 2089 22,92% 1,45%

3. od 1,91 zł do 2,15 zł 975 10,70% 1004 11,01% 0,32%

4. od 2,16 zł - 2,40 zł                                                           956 10,49% 845 9,27% -1,22%

5. od 2,20 zł - 3,00 zł                                                           2292 25,15% 2218 24,33% -0,81%

6. od 2,41 zł- 2,59 zł                                          578 6,34% 569 6,24% -0,10%

7.
od 2,60 zł/m2 do maksymalnego kosztu      
(2011/2012 max.koszt = 11,14 zł/m2)

3637 39,90% 3529 38,72% -1,18%

8.
od 3,00 zł/m2 do maksymalnego kosztu   
(2011/2012 max.koszt = 11,14 zł/m2)

2731 29,96% 2572 28,22% -1,74%

Razem (Suma poz. = 1.+2.+3.+4.+6.+7.) 9115 100,00% 9115 100,00%

Nadmierne oszczędzanie 
wcale nie popłaca

Jeszcze raz o rozliczeniach kosztów ogrzewania, czyli 
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Na podstawie przebadanej bazy danych nie stwierdzono istot-
nego wzrostu w ostatnim okresie liczby lokali z uszkodzonymi 
plombami pko. Nie zanotowano także wzrostu liczby lokali 
gdzie nie odczytano wskazań podzielników – co potwierdza sku-
teczność przeprowadzanej rokrocznie kampanii informacyjnej o 
terminach odczytów pko w zasobach mieszkaniowych KSM. 

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że z roku na rok spółdzielnia 
zmuszona jest wysyłać coraz więcej indywidualnej korespon-
dencji do lokatorów, którzy w pierwszym regulaminowym 
terminie nie udostępnili swoich mieszkań do odczytów pko. 

Informacja o wyznaczonych tzw. drugich terminach odczy-
tów podzielników wysyłana jest listem poleconym. Liczba 
korespondencji w tej sprawie skierowanej do użytkowników 
bądź właścicieli mieszkań wyniosła 1291 listów i była wyższa 
o przeszło 11% w stosunku do roku poprzedniego. 

Zwiększająca się liczba korespondencji to dowód, że w za-
sobach mieszkaniowych spółdzielni wzrasta ilość mieszkań 
niezamieszkałych przez właścicieli bądź osoby posiadające 
własnościowe prawo do lokalu.

Podsumowując, pokuszę się o sformułowanie wniosków. 
1. Ponieważ maksymalna przewidywana żywotność zamonto-

wanych w zasobach mieszkaniowych spółdzielni podzielników 
ciepła przypada na rok 2015, już teraz należałoby się zastanowić 
co dalej. Czy kontynuować, czy może zrezygnować z podzielni-
kowego systemu rozliczania zastanawiają się członkowie oraz 
władze spółdzielni. 

To kwestia decyzji statutowych organów spółdzielni, dlatego 
nie rozstrzygniemy tej kwestii na łamach niniejszego artykułu. 
Jedno jest natomiast pewne. Trzeba mieć świadomość, że likwi-
dacja indywidualnego opomiarowania grzejników w lokalach 
wiązać się będzie z odczuwalnym wzrostem kosztów ogrze-
wania. Jak dużym? To zależy od reakcji i zachowania samych 
użytkowników mieszkań. W skrajnych przypadkach należy 
się liczyć z 30% zwiększeniem zużycia ciepła w ogrzewanych 
budynkach. 

Wzrost opłat z tego tytułu byłby najbardziej dotkliwy dla osób 
zajmujących te lokale, których koszt wynikowy nie przekroczył 
poziomu 3,0 zł/m2/m-c. 

Należałoby się liczyć z podwyżką opłat za c.o. dla przeszło 
70% ogółu mieszkań, co odpowiada liczbie 6543 rozliczanych 
lokali. 

W celu zachowania optymalnego poziomu kosztów ogrzewania 
proponuję kontynuowanie dotychczasowych zasad rozliczeń 
przy wykorzystaniu metody podzielnikowej, którą można dalej 
udoskonalać. Brak podzielników nie stanowiłby bariery dla 
nieracjonalnego gospodarowania ciepłem w poszczególnych 
mieszkaniach. 

Rezygnacja z podzielników ciepła wydaje się więc nierozsąd-
na. Należy także sądzić, że zatwierdzona w ubiegłym roku przez 
Radę Nadzorczą KSM Uchwała Nr 68/2011 (o której mowa we 
wcześniejszej części artykułu) o zastosowaniu w rozliczeniach 
proporcji podziału kosztów ogrzewania na: 

* koszty stałe 60% całkowitych kosztów.
* koszty zmienne 40% całkowitych kosztów.
zminimalizuje niekorzystne zjawisko nadmiernych rozpiętości 

wyników w rozliczeniach, czym argumentują niektórzy człon-
kowie spółdzielni likwidację podzielników.

2. Podobna analiza danych w roku następnym pozwoli odpo-
wiedzieć, na ile kolejna procentowa zmiana proporcji kosztów 
stałych/zmiennych z 55/45 na 60/40 istotnie wpłynie z jednej 
strony na zmniejszenie ilości tzw. „limitowanych” indywidu-
alnych rozliczeń lokali tj. takich, które miały nadmierne koszty 

ogrzewania. Z pewnością w kolejnych latach spowoduje to 
zniwelowanie znacznych różnic w indywidualnych kosztach 
ogrzewania. Będzie to możliwe wówczas, gdy mieszkańcy nie 
korzystający z grzejników zaczną je uruchamiać i ogrzewać 
mieszkania przyczyniając się do zwiększenia łącznego reje-
strowanego przez podzielniki zużycia przy nie zwiększonych 
kosztach ogrzewania budynku. 

Zmiana omawianej proporcji kosztów c.o. w rozliczeniach 
wpłynie z drugiej strony na podwyższenie indywidualnych 
kosztów lokali z tzw. „zerowymi” zużyciami ciepła, których 
koszt wynikowy oscyluje w granicach 1,10-1,50 zł/m2/m-c. 

Do w/w grupy lokali tj. 1079 mieszkań Spółdzielnia zamierza 
wysłać korespondencję informującą o obowiązku należytego 
dbania o stan techniczny budynku oraz potrzebie utrzymywania 
temperatury zajmowanego lokalu powyżej 16oC, co odpowiada 
nastawom zaworów termostatycznych nie mniejszym niż 2 (na 
pokrętle zaworu termostatycznego Danfoss – II rzymska). 

Właścicielom tych lokali zostanie również przekazana wia-
domość o zmianie dotychczasowego klucza podziału kosztów 
ogrzewania (z 55/45 na 60/40), co będzie sygnałem, że pomi-
mo „zakręcenia” zaworów termostatycznych poniosą wyższe 
koszty ogrzewania. Spółdzielnia wyśle tym samym czytelny 
sygnał, że nadmierne oszczędzanie kosztem lokali sąsiednich 
nie popłaca.

KRZYSZTOF PEDRYC 
Z-ca Kier. Zakładu Energetyki Cieplnej
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Nowe zasady eksmisji osób bez uprawnień do lokalu 
socjalnego wychodzą na przeciw potrzebom wierzycieli 
w tym i spółdzielni mieszkaniowych i dyscyplinują gmi-
ny, a przede wszystkim dłużników do realizacji wyro-
ków sądu o eksmisji.

Dotychczas, zgodnie z art. 1046 § 4 ustawy z 1964 r. Ko-
deks postępowania cywilnego i z nowelizacją z 2 lipca 2004 
r. rozwiniętą przepisami rozp. Min. Sprawiedliwości z 26 
stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania 
w sprawach o opróżnienie lokalu obowiązkiem komornika 
wykonującego wyrok sądu o eksmisji, z którego nie wynikało 
prawo zobowiązanego do lokalu socjalnego lub zamiennego, 
było wstrzymanie się z czynnościami egzekucyjnymi do czasu, 
gdy gmina miejska dostarczy zobowiązanemu tymczasowe po-
mieszczenie lub gdy takie pomieszczenie wyznaczy wierzyciel 
bądź znajdzie je sam zobowiązany. 

Podyktowane to było zamiarem ustawodawcy zapobieżenia 
tzw. eksmisjom na bruk. Rozwiązanie to, ani nie usprawniło 
postępowania egzekucyjnego dotyczącego opróżniania lokalu, 
ani nie przyczyniło się do zwiększenia ilości takich pomieszczeń 
w gminie. Zdecydowano się na nie ze względów humanitarnych. 
W rezultacie całe postępowanie o opróżnienie lokalu mieszkal-
nego i sam wyrok o eksmisji stały się iluzoryczne. 

Obecnie ma się to zmienić. Nowe zasady eksmisji osób 
bez uprawnień do lokalu socjalnego wychodzą na przeciw 
potrzebom wierzycieli w tym i spółdzielni mieszkaniowych i 
dyscyplinują gminy, a przede wszystkim dłużników do realizacji 
wyroków sądu o eksmisji.

I tak: 
1) w ustawie o ochronie praw lokatorów z dnia 21 czerwca 

2001 r. z inicjatywy Senatu znowelizowaną 31 sierpnia 2011 r. 
(Dz. U. Nr 224 poz. 1342) w art. 2 ust. 2 pkt 5a wprowadzono 
definicję pomieszczenia tymczasowego. 

Jest to pomieszczenie nadające się do zamieszkania, posiadają-
ce dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu (chociażby 
te urządzenia znajdowały się poza budynkiem), oświetlenie 
naturalne i elektryczne, możliwość ogrzewania, niezawilgocone 
przegrody budowlane zapewniające możliwość zainstalowania 
urządzenia do podgrzewania posiłków oraz co najmniej 5 m2 
powierzchni mieszkalnej na 1 osobę, w miarę możliwości znaj-
dujące się w tej samej lub pobliskiej miejscowości, w której 
dotychczas zamieszkiwały osoby przekwaterowywane,

2) skonstruowano obowiązek tworzenia przez gminę zasobu 
tymczasowych pomieszczeń przeznaczonych pod wynajem. 
Umowa najmu ma być zawierana na czas określony, nie krótszy 
niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 6 miesięcy,

3) wykonując obowiązek wynikający z realizacji wyroku 
sądu o eksmisji z lokalu, komornik usuwa dłużnika czy inną 
osobę zobowiązaną do opróżnienia lokalu do innego lokalu 
lub pomieszczenia, do którego przysługuje jej tytuł prawny i 
w którym może zamieszkać. Jeżeli zaś z tytułu wykonawczego 
nakazującego eksmisję wynika, że dłużnikowi nie przysługuje 
tytuł prawny do lokalu socjalnego lub zamiennego albo po-
mieszczenia tymczasowego - upływie terminu wyznaczonego 

dłużnikowi do dobrowolnego wykonania obowiązku, komornik 
niezwłocznie występuje do gminy z wnioskiem o wyznaczenie 
zobowiązanemu tymczasowego pomieszczenia na czas nie 
dłuższy niż 6 miesięcy.

Po upływie tego terminu komornik usunie dłużnika do noc-
legowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsce 
noclegowe, wskazanej przez gminę. Prawo do pomieszczenia 
tymczasowego nie przysługuje osobom, którym sąd orzekł 
nakaz opróżnienia lokalu z powodu stosowania przemocy w 
rodzinie lub z powodu rażącego bądź uporczywego wykracza-
nia przeciwko porządkowi domowemu, albo niewłaściwego 
zachowania czyniącego uciążliwym korzystanie z innych lokali 
w budynku,

4) rozwinięcie przepisów regulujących nowe sposoby postępo-
wania wobec deficytu lokali socjalnych znalazło wyraz w krót-
kim rozporządzeniu wykonawczym Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu po-
stępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia 
albo o wydanie nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. Nr 4 poz.11). 
W 13. przepisach sprecyzowano obowiązki komorników m. in. 
w zakresie ustalania prawa do innego lokalu czy pomieszczenia 
oraz sytuacji rodzinnej zobowiązanego, wysłuchania dłużnika, 
ustalenia czynności do wprowadzenia wierzyciela w posiadanie 
lokalu i inne czynności dla sprawnego przeprowadzenia postę-
powania egzekucyjnego. 

Życie pokaże, czy nowe zasady przyspieszą realizację wyro-
ków sądowych o eksmisję z lokalu i czy poprawi się sytuacja 
w zakresie dyscypliny wnoszenia opłat za użytkowanie lokali 
mieszkalnych. 

MACIEJ SOLARZ

Dla eksmitowanych po nowemu

Dla kogo lokal socjalny
Sąd musi przyznać prawo do lokalu socjalnego w wy-

roku eksmisyjnym (art. 16 ust. 4 ustawy o ochronie praw 
lokatorów) następującym osobom:

• ciężarnym,
• dzieciom do 18. roku życia, niepełnosprawnym, 

ubezwłasnowolnionym oraz opiekunom tych trzech 
wymienionych kategorii osób (pod warunkiem że z nimi 
mieszkają),

• emerytom oraz rencistom spełnialącym kryteria do 
otrzymania świadczenia z pomocy społeczne),

• bezrobotnym, obłożnie chorym,
• osobom spełniającym wymagania uchwał rad gmin, tj. 

z reguły mającym niskie dochody.
Sąd może też przyznać prawo do lokalu osobom spoza 

tej listy.

Pomieszczenie 
tymczasowe
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Główne założenia obywatelskiego projektu  
Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych

Wyrokiem z dnia 11 lipca 2012 r. Trybunał Konstytucyjny 
uznał za niezgodny z Konstytucją RP szereg niezwykle istotnych 
przepisów Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 
8 lipca 2005 r. Wraz z tym wyrokiem dla polskich działkowców 
zrodziło się ogromne zagrożenie. Nie od dziś bowiem wiadomo, 
jak łakomym kąskiem są dla zwolenników urbanizacji tereny 
rodzinnych ogrodów działkowych położonych w dogodnych, 
miejskich lokalizacjach. Już w chwili ogłaszania wyroku wia-
domym było, że działkowcy muszą działać, jeżeli chcą dalej 
móc oddawać się swojej pasji. 

Trybunał wyznaczył termin 18 miesięcy na wprowadzenie 
nowych regulacji dotyczących ogrodnictwa działkowego w 
Polsce. W odpowiedzi na wyrok środowisko działkowców 
opracowało obywatelski projekt nowej Ustawy o ROD. Ma on 
na celu przede wszystkim zabezpieczenie dalszego istnienia 
mającej już 115 lat tradycji ogrodnictwa działkowego w naszym 
kraju. Główny nacisk położono na jak najlepsze zapewnienie 
dalszego funkcjonowania dotychczas istniejących ogrodów 
oraz zapobieżenie ich lawinowej likwidacji. W tym celu zapisy 
projektu zawierają rozwiązania, które zapewnić mają ciągłość 
bytu prawnego Polskiego Związku Działkowców. Jest to bardzo 
ważne z uwagi na zachowanie tytułów prawnych do gruntów 
w postaci użytkowania i użytkowania wieczystego, czyli naj-
prościej mówiąc - zachowanie istnienia ogrodów, a w dalszej 
perspektywie - zabezpieczenia indywidualnego majątku dział-
kowców w postaci nasadzeń i naniesień na działkach. 

Obywatelski projekt wydaje się być najlepszym rozwiązaniem, 
jako że wychodzi od samego środowiska działkowców, którzy 
najlepiej znają „ogrodowe” realia i specyfikę działalności zwią-
zanej z ogrodnictwem działkowym. Wprowadzane zmiany są 
bardzo istotne, ale ewolucyjne, co da działkowcom szansę na 
odnalezienie się w nowej sytuacji i sprawne zorganizowanie się 
w „nowej rzeczywistości”.

Pamiętajcie o ogrodach 
Główne założenia obywatelskiego projektu Ustawy o Rodzin-

nych Ogrodach Działkowych są następujące:
1. Przekształcenie się Polskiego Związku Działkowców z mocy 

prawa w ogólnopolskie stowarzyszenie ogrodowe. 
Dzięki temu nie zniknie strona aktów notarialnych ustanawiają-

cych użytkowanie wieczyste i adresat decyzji oddających tereny 
w użytkowanie, a ciągłość prawna organizacji zrzeszającej 
działkowców zostanie zachowana. W praktyce oznacza to utrzy-
manie wszystkich tytułów prawnych do gruntów uzyskanych 
dotychczas przez PZD i możliwość dalszego ich użytkowania 
przez działkowców. 

Gdyby Związek przestał istnieć nie przekształcając się w inną 
formę prawną, wówczas oznaczałoby to zniknięcie strony z 
aktów i decyzji, a co za tym idzie - wygaśnięcie wszelkich praw 
do gruntów, pozwalających na użytkowanie działek przez ponad 
milion Polaków i członków ich rodzin.

2. Utrzymanie dotychczasowej roli i funkcji rodzinnych 
ogrodów działkowych z korzyścią nie tylko dla samych dział-
kowców, ale dla szerszego społeczeństwa, poprzez tworzenie 
warunków do udostępniania terenów zielonych dla społeczności 
lokalnych.

3. Cały rozdział 3 projektu ustawy poświęcony został dział-
kowcom. To oni bezpośrednio wpływają bowiem na rozwój i 
kondycję ogrodnictwa działkowego i są podstawą jego dalszego 
istnienia. W rozdziale tym uregulowano i rozpisano obszernie 
prawa i obowiązki działkowców w zakresie użytkowania dzia-
łek, relacji działkowiec - stowarzyszenie, czy też wygaśnięcia 
i przeniesienia praw do działki. 

4. W projekcie bardzo szczegółowo uregulowana została 
wreszcie rzecz najważniejsza z punktu widzenia przyszłości 
rodzinnych ogrodów działkowych, czyli ich likwidacja. 

Stworzono przejrzyste i spójne zasady oraz warunki jej 
wszczęcia w celu zapobieżenia masowemu usuwaniu ogrodów 
z miast. Wykluczają one niczym nieograniczoną swobodę 
decyzji organów samorządowych w tej kwestii, wprowadzając 
konkretne przesłanki umożliwiające rozpoczęcie procedury 
likwidacyjnej. 

Pozwoli to uniknąć uzależnienia dalszego bytu ogrodów od 
dobrej woli włodarzy miast czy też koniunkturalnych politycz-
nych „rozgrywek”. Ponadto każdorazowa likwidacja rodzinnego 
ogrodu działkowego zawsze uzależniona będzie od wypłaty 
odszkodowań za majątek indywidualnych działkowców. 

Akcja zbierania 100 tysięcy podpisów pod projektem, mają-
ca spowodować uruchomienie procedury legislacyjnej celem 
uchwalenia obywatelskiego projektu Ustawy o ROD, już się 
rozpoczęła. Na ich zebranie polscy działkowcy oraz wszyscy, 
którym nie jest obojętny dalszy los rodzinnych ogrodów dział-
kowych, mają czas jedynie do 5 lutego 2013 roku.

Swój podpis złożyć może każdy pełnoletni obywatel polski.

JAN STAŃCZYK
Kier. biura Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD

Podpisy można składać:
- w siedzibie KSM, w Punkcie Informacyjno-Obsługowym
- w siedzibie Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD
  przy ul. Bohaterów Warszawy 4 w Kielcach
- w siedzibie ROD im. Żeromskiego, ul. Warszawska 34 
„Dom Rzemiosła”; V piętro; pokój 512. 
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Jednym z bardziej istotnych elementów związanych z 
bezpieczeństwem lokatorów jest prawidłowo działająca 
wentylacja oraz sprawność ciągów spalinowych i instalacji 
gazowych w mieszkaniach. Zagadnienia te, jako niezwykle 
istotne zostały szczegółowo uregulowane w obowiązujących 
w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej regulaminach i 
procedurach postępowania.

Wszystkie usterki zgłaszane do Administracji Osiedli przez 
lokatorów dotyczące nieprawidłowości w działaniu instalacji 
gazowej, wentylacyjnej i spalinowej odnotowywane są w 
specjalnych rejestrach zgłoszeń kominiarskich. W rejestrze 
tzw. „usterek kominiarskich” odnotowywane są także zlecenia 
przekazywane do specjalistycznych firm zewnętrznych które 
specjalizują się w wykonywaniu dla całej Spółdzielni usług 
gazowych i kominiarskich.

Poza odnotowaniem terminu przyjęcia zgłoszenia od lokatora, 
na jego podstawie wystawiane jest również tego samego dnia 
zlecenie dla tych Firm o sprawdzenie i ewentualne usunięcie 
usterki. Dla ułatwienia, w zleceniach Administracja Osiedla 
podaje ew. numery telefoniczne lokatorów, którzy zgłaszali 
usterki. Niezależnie od wystawionego zlecenia na usunięcie 
usterki, z chwilą otrzymania zgłoszenia od lokatora, pracownik 
Administracji Osiedla powiadamia właściwą firmę o koniecz-
ności jej usunięcia i jednocześnie odnotowuje godzinę przeka-
zania informacji oraz nazwisko osoby przyjmującej zgłoszenie 
telefoniczne. Po powiadomieniu telefonicznym, przedstawiciel 
Firmy zajmującej się usuwaniem usterek, odbiera przed udaniem 
się do lokatora druk wystawionego zlecenia, który zwraca po 
wykonaniu usługi, wraz ze szczegółowym opisem powodu 
powstania usterki, sposobu jej usunięcia oraz zamieszcza ew. 
wyniki pomiarów, jeśli dotyczy to ciągów spalinowych lub wen-
tylacyjnych. Taki system obiegu informacji zapewnia bieżące 
śledzenie sposobu usuwania poszczególnych usterek.

Pomimo tak szczegółowego uregulowania procedury związanej 
z rejestracją i usuwaniem tego typu usterek, Zarząd Spółdzielni 
uznał za zasadne przeprowadzenie kontroli dotyczącej spraw-
dzenia poprawności działań Administracji Osiedli w zakresie 
likwidacji usterek gazowych oraz w ciągach wentylacyjnych i 
kominowych, zgłaszanych przez lokatorów w okresie l półrocza 
w 2012 r.

Podczas przeprowadzonej kontroli ustalono, że na przestrzeni 
l - go półrocza 2012 r. we wszystkich Administracjach Osiedli 
odnotowano w rejestrze zgłoszeń kominiarskich 157 usterek, 
które ze względu na powtarzalność można podzielić na nastę-
pujące grupy:

A - 66 zgłoszeń dotyczyło braku ciągu w przewodach wenty-
lacyjnych i spalinowych oraz drożności tych przewodów,

B - 27 zgłoszeń dotyczyło nadmuchów zimnego powietrza 
kratkami wentylacyjnymi do mieszkań,

C - 38 zgłoszeń dotyczyło cofania spalin i słabego ciągu w 
kanałach spalinowych (kuchnia, łazienka),

D - 19 zgłoszeń dotyczyło konieczności sprawdzenia instalacji 
gazowej i podłączeń piecyków gazowych,

E - 7 zgłoszeń dotyczyło przemarzania ścian w okolicy kanałów 
wentylacyjnych i spalinowych.

Niezależnie od tego, w ogólnym dzienniku zgłoszeń Admini-
stracje Osiedli odnotowały łącznie 145 przypadków związanych 

z sygnalizowaniem przez lokatorów potrzeby sprawdzenia 
działania wentylacji i instalacji gazowej, które to prace mogły 
zostać wykonane bezpośrednio we własnym zakresie przez 
konserwatorów Administracji Osiedli.

W trakcie przeprowadzonej kontroli przeanalizowano sposób, 
a szczególnie terminowość usuwania zgłaszanych usterek. 
Ustalono, że zgłoszenia lokatorów dotyczące sprawdzenia za-
sadności zgłoszonych nieprawidłowości, załatwiane są przez 
konserwatorów własnych w dniu zgłoszenia lub najpóźniej w 
dniu następnym. Tylko w kilku przypadkach, po uzgodnieniu z 
lokatorem dokonywano sprawdzenia w kolejnym dniu.

Także zgłoszenia przekazywane do realizacji dla Firm ze-
wnętrznych realizowane były w okresie nie dłuższym niż dwa 
dni. W przypadkach, gdy występujące nieprawidłowości mogły 
pociągać za sobą zagrożenie zdrowia lokatorów, zarówno Fir-
my zewnętrzne jak i nasi konserwatorzy sprawdzali zgłaszane 
usterki w tym samym dniu. Nadmienić należy, że większość 
zgłoszeń ( 66 wymienionych w grupie A) dotyczących barku 
ciągu w przewodach wentylacyjnych i spalinowych wynikała 
z braku, bądź niewłaściwego rozszczelnienia nawiewników 
okiennych,

Wyniki przeprowadzonej kontroli pozwoliły stwierdzić, że 
nastąpiła poprawa w zakresie terminowości usuwania usterek w 
stosunku do okresów poprzednich. Jednocześnie postanowiono 
ujednolicić druk zlecenia przekazywany firmom współpracu-
jącym tak, aby zwierały one wszystkie elementy dotyczące 
szczegółowego opisu nieprawidłowości, oraz wskazywały na 
sposób ich usunięcia, w tym również zaleceń przekazywanych 
do realizacji lokatorom. Te ostatnie dotyczą głównie zamon-
towania albo rozszczelniania nawiewników okiennych lub też 
wymiany niesprawnych urządzeń gazowych, które to odbywają 
się staraniem i na koszt lokatora.

Wyniki kontroli potwierdziły skuteczność stosowanego w 
Spółdzielni systemu rejestracji i usuwania zgłaszanych usterek, 
związanych z bezpieczeństwem naszych lokatorów. 

St. specjalista ds. kontroli wewnętrznej
ANDRZEJ BATORY

Bezpieczniej w domu
Gdy kominiarz sprawdza wentylację
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Sygnał telewizji analogowej przestanie być nadawany w 
naszym regionie w połowie czerwca 2013 r. Instalacja AZART 
będzie wyłączona, bo nie jest przystosowana do emisji progra-
mów nadawanych cyfrowo. Zatem wszyscy odbiorcy telewizji 
korzystający z tej instalacji muszą podjąć decyzję w sprawie 
wyboru sposobu odbioru programów telewizyjnych wykorzy-
stując jedną z ofert operatorów, właścicieli pionów telewizji 
kablowej znajdujących się na każdej klatce. 

W KSM w instalację AZART wyposażonych jest 57 budynków 
wielorodzinnych. Wg danych operatorów telewizji kablowej – w 
tych budynkach 3476 osób korzysta z telewizji kablowej, zatem 
ilość osób korzystających z indywidualnych anten pokojowych, 
satelitarnych i z instalacji AZART wynosi 1345. 

Instalacja AZART została wykonana w latach 70. w osiedlach 
Sady i Sandomierskie, a w latach 80. w osiedlach Zagórska-Pół-
noc i Południe. Stwierdzono, że ze względu na stan techniczny 
instalacji nie ma możliwości podania sygnału cyfrowego za jej 
pośrednictwem. Nie ma też możliwości jej modernizacji.

Ponieważ wszystkie budynki KSM wyposażone są w instala-
cje telewizji kablowej dwóch operatorów tj. VECTRA i UPC 
- Zarząd zwrócił się do nich o przedstawienie korzystnej oferty 
umożliwiającej włączenie osób, dotychczas korzystających z 
AZART, do sieci kablowej, tak aby bez zakłóceń mogli przejść 
przez zmianę systemu nadawania.

Istnieje możliwość odbioru programów telewizyjnych bez 
zmiany telewizorów.

Propozycje są następujące:

VECTRA oferuje:
1. Pakiet „stalowy” analogo-

wy – osiem programów TVP, 
TVP2, TVP3, TVPolonia, Pol-
sat, TVN, TV4, TVPuls

Cena instalacji w mieszkaniu 
odbiorcy – 10 zł

Opłata aktywacyjna – 49 zł
Abonament – 10 zł
Czas trwania umowy – bezterminowo.
W tym pakiecie nadal można korzystać ze starych telewizorów 

bez konieczności zakupu dekodera.
2. Pakiet „srebrny” analogowy – 21 programów polskojęzycz-

nych TVP1, TVP2, TVP3,TV Polonia, Polsat, TVN, TV4, TV 
Puls, TV Kielce, Polonia1, TV Trwam, Mango, FashionTV, 
Tele5, Euronews, TVN7, EskaTV, TVBiznes, ZoneClub, Dis-
neyXD, VivaPl. 

Cena instalacji w mieszkaniu odbiorcy – 10 zł
Opłata aktywacyjna – 30 zł           Abonament – 35 zł
Czas trwania umowy – 24 m-ce.
W tym pakiecie również można korzystać ze starych telewi-

zorów bez konieczności zakupu dekodera. 
Dodatkowo Vectra posiada ofertę telewizji cyfrowej. 
Na dzisiaj oferuje dwa, bardzo bogate w programy pakiety:
3. Pakiet „Złoty” cyfrowy – 109 programów, w tym 14 HD 

według oferty programowej, również z lokalnym TVP Info 
Kielce (pod koniec grudnia 2012 r.)

Cena instalacji w mieszkaniu odbiorcy – 10 zł
Opłata aktywacyjna – 10 zł          Abonament – 45 zł
Czas trwania umowy – 36 m-cy.
Instalacja z dekoderem SD, telewizor może pozostać stary.

W przypadku dekodera HD lub PVR (z nagrywarką) najlepiej 
posiadać nowy, płaski telewizor.

4. Pakiet „Platynowy” cyfrowy – 135 programów, w tym 23 
HD według oferty programowej, również z lokalnym TVP Info 
Kielce (pod koniec grudnia 2012 r.) 

Cena instalacji w mieszkaniu odbiorcy – 10 zł
Opłata aktywacyjna – 10 zł,
Abonament – 59 zł
Czas trwania umowy – 36 m-cy.
W przypadku dekodera HD lub PVR (z nagrywarką) najlepiej 

posiadać nowy, płaski telewizor.

Zmiany w ofercie cyfrowej
Vectra zapowiada zmiany w ofercie cyfrowej. Jeszcze w tym 

roku pojawi się regionalne TVP Info z Kielc, którego nie ma 
w ofercie platform satelitarnych, a jest dostępne naziemnie i w 
grudniu pojawi się w Vectrze.

Dużo bardziej interesującą brzmią zapowiedzi o planowanym 
uruchomieniu niższych pakietów cyfrowych – konkurencyjnych 
do telewizji naziemnej. 

Próbowaliśmy się dowiedzieć czegoś więcej, jednak Vectra z 
uwagi na ostrą konkurencję z UPC szczegóły nowych pakietów 
cyfrowych przedstawi nam w I kwartale 2013 r. i zapewnia, 
że pakiety będą dostępne dużo wcześniej niż planowana data 
wyłączenia sieci AZART.

Szczegółowe informacje pod tel. 801 08 08 80 Biuro obsługi 
lub osobiście w Salonie firmy Vectra Kielce ul. Wesoła 51 

UPC Polska SA oferuje: 
1. Pakiet podstawowy ana-

logowy – osiem programów 
- TVP1, TVP2, TVP3 Kielce, 
TVPolonia, Polsat, TVN, TV4, 
TVPuls

Cena instalacji w mieszkaniu 
odbiorcy – 100 zł

Opłata aktywacyjna – 0 zł
Abonament – 11,09 zł
Czas trwania umowy nieokreślony.
W tym pakiecie nadal można korzystać ze starych telewizorów 

bez konieczności zakupu dekodera.
2. Pakiet pełny analogowy – 48 programów polskojęzycznych 

TVP1, TVP2, TVP3Kielce, TVPolonia, Polsat, TVN, TV4, 
TVPuls, Polonia1, Mango 24, religiatv, TVN7, VIVAPolska, 
13thStreetUniwersal, ClubTV, PolsatJimJam, 4fun.TV, Zo-
neEuropa, Tele5, TVNCNBC, AXN, PolsatSport, Extreme 
Sports Channel, Domo+, iTV, DisneyXD, AnimalPlanet, Zo-
neRomantica, Eurosport, Kuchnia+, MTV, Polsat2, PolsatCafe, 
ZoneReality, TVP Kultura, TVN Turbo, TVN Meteo,TVN Style, 
National Geografic Channel, MiniMini+, PolsatSportExtra, TVN 
24, TCM/CartoonNetwork, Comedy Central Family, Discovery-
Science, TLC, Polonia1, DiscoveryChannel, TravelChannel

Cena instalacji w mieszkaniu odbiorcy –100 zł
Opłata aktywacyjna 0 zł       Abonament – 58,55 zł
Czas trwania umowy nieokreślony
W tym pakiecie również można korzystać ze starych telewi-

zorów bez konieczności zakupu dekodera 
3. Pakiet Selekt Extra HD cyfrowy – 112 programów według 

oferty programowej
Cena instalacji w mieszkaniu odbiorcy 100 zł
Opłata aktywacyjna 0 zł               Abonament 74 zł
Czas trwania umowy nieokreślony. 
Instalacja z dekoderem na pilota, telewizor może być stary.

CO DALEJ Z INSTALACJĄ AZART?
W dobie telewizji cyfrowej

Pierwszy polski telewizor „Wisła” 1957r.

Nowoczesny telewizor „plazmowy”

t
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Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej są gwarantem 
bezpieczeństwa państwa. Muszą być gotowe do prze-
ciwdziałania każdemu zagrożeniu zarówno w kraju, jak 
również poza jego granicami. Do takich zadań najlepiej 
nadają się ludzie odpowiednio wyselekcjonowani i usta-
wicznie szkoleni. Takimi są żołnierze zawodowi oraz żoł-
nierze Narodowych Sił Rezerwowych.

Zmiany w wojsku to obok uzawodowienia kadry, wprowadza-
nie nowych standardów szkolenia, nowego uzbrojenia i sprzętu, 
bardziej efektywnych struktur organizacyjnych wojska, wydaj-
niejszych systemów dowodzenia i rozpoznania pola walki.

Celem zmian w wojsku jest zastąpienie służby obowiązkowej, 
która została zawieszona, ochotniczą służbą zawodową i służbą 
kontraktową, przy jednoczesnym dostosowaniu liczebności 
struktury i wyposażenia armii zarówno do zagrożeń, jak i ocze-
kiwań społecznych w zakresie bezpieczeństwa narodowego.

W „Programie profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczpospoli-
tej Polskiej na lata 2008-2010” określono, że docelowo służbę 
wojskową ma pełnić 100 tysięcy żołnierzy zawodowych i służby 
kandydackiej oraz do 20 tysięcy rezerwy w ramach Narodowych 
Sił Rezerwowych (NSR).

Jednostki Narodowych Sił Rezerwowych będą tworzyli żoł-
nierze po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej oraz do-
tychczasowi żołnierze rezerwy ochotniczej, którzy nie posiadają 
przeszkolenia wojskowego, a zainteresowani są tą formą służby.
Rekrutację będą realizowały wojskowe komendy uzupełnień.

Ministerstwo Obrony Narodowej rozpoczęło tworzenie Naro-
dowych Sił Rezerwowych na podstawie tzw. dużej nowelizacji 
ustawy z 1967 r. „O powszechnym obowiązku obrony RP”, 
która obowiązuje od l stycznia 2010 r.

W skład Narodowych Sił Rezerwowych wchodzą ochotniczy 
żołnierze rezerwy, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową, 
oraz byli żołnierze zawodowi i osoby, które odbyły wojskowe 
przeszkolenie studenckie i ukończyły studia z tytułem magistra. 
Planuje się również prowadzenie przeszkolenia przygotowaw-
czego dla tych chętnych, których nie objął pobór oraz tych, 
którzy służby wojskowej nie odbyli ze względu na studia. 

NARODOWE SIŁY 
REZERWOWE

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba nie 
karana za przestępstwa umyślne, posiadająca obywatelstwo 
polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do peł-
nienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej 18 lat i 
odpowiednie wykształcenie. Wymagane jest wykształcenie 
wyższe w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu ofice-
rów, co najmniej średnie w przypadku kształcenia na potrzeby 
korpusu podoficerów i co najmniej gimnazjalne w przypadku 
kształcenia na szeregowych zawodowych.

Kandydaci na oficerów zostaną przygotowani do wykonywania 
obowiązków na stanowisku dowódcy plutonu, bądź równo-
rzędnym. Natomiast kandydaci na podoficerów na stanowisku 
dowódcy drużyny. Kandydaci do korpusu szeregowych, prze-
znaczeni do obsadzenia stanowisk wymagających dodatkowego 
przeszkolenia będą objęci szkoleniem specjalistycznym. 

Po przeszkoleniu żołnierzom nadaje się przydziały kryzysowe 
na stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, w wyniku 
kontraktów na pełnienie służby wojskowej w rezerwie.

Narodowe Siły Rezerwowe uzupełniają etatowe stanowiska 
służbowe w poszczególnych jednostkach wojskowych. O ich 
obsadzie decydują dowódcy tych jednostek. NSR pozostają 
w dyspozycji do wykonywania zadań w przypadku realnych 
zagrożeń militarnych i niemilitarnych zarówno w kraju, jak i 
po za granicami państwa. 

płk BOLESŁAW KUŁAKOWSKI

4. Pakiet Max Extra HD cyfrowy – 148 programów według 
oferty programowej

Cena instalacji w mieszkaniu odbiorcy 100 zł
Opłata aktywacyjna 0 zł        Abonament 87 zł
Czas trwania umowy nieokreślony
Dodatkowe informacje: UPC stosuje atrakcyjne upusty opłaty 

instalacyjnej oraz opłaty abonamentowej przy zawarciu umowy 
na czas określony oraz przy zawarciu umowy na kilka usług 
tj. dodatkowo internet i telefon stacjonarny. UPC nie stosuje 
opłaty aktywacyjnej.

W miesiącach maj – czerwiec 2013 r. UPC zaproponuje 
jeszcze atrakcyjniejsze warunki na przełączenie się na sygnał 
analogowy UPC.

Szczegółowe informacje pod telefonem 801 949 500 - Biuro 
sprzedaży bądź też osobiście w Biurze obsługi Kielce ul. Ja-
giellońska 74 

KRZYSZTOF MARKIEWICZ
Inspektor nadzoru robót elektrycznych

Mediator Sądu Okręgowego w Kielcach

mgr Halina Chromik
 prowadzi bezpłatne porady 

dot. rozwiązywania problemów rodzinnych, 
wychowawczych, sąsiedzkich 

Pierwszy wtorek miesiąca od 1500 do 1600 
w budynku Administracji Zagórska-Południe 

tel. kontaktowy 692 555 411
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Konkurs na najładniejszy balkon lub przydomowy ogródek stał 
się w KSM tradycją. Zasady czwartej już edycji zmagań określał 
regulamin, którego treść była dostępna na stronie internetowej 
Spółdzielni lub w Administracjach Osiedli. 

Konkurs trwał od 15 czerwca do 30 września br. Każdy z trzech 
etapów punktacji kończył się komisyjnym przeglądem balko-
nów i ogródków, udokumentowanym fotograficznie. Komisje 
oceniały kompozycję, kolorystykę i aranżację, technikę, oraz 
oryginalność nasadzeń (ilość, rodzaj, dobór gatunków) innowa-
cyjność i pomysłowość oraz ogólne wrażenie estetyczne. 

Udział w konkursie wzięły trzy osiedla: „Zagórska Południe”, 
„Sady” i „Sandomierskie”. Do konkursu nie zgłosił się żaden z 
mieszkańców Osiedla „Zagórska Północ”. 

Za najpiękniej ukwiecone balkony i ogródki przydomowe 
przyznano nagrody. W Osiedlu „Zagórska- Południe” finalistami 
konkursu zostali: • dwa pierwsze miejsca za najpiękniej ukwie-
cone balkony uzyskały panie Jadwiga Sabat - ul. Karłowicza 9, 
oraz Ewa Pióro ul. Zagórska 72.

• Drugie miejsce za ciekawą aranżację i kolorystykę balkonu 
przyznano pani Joannie Chałońskiej - ul. Boh. W-wy 7. • Trzecie 
miejsce zdobył pan Kazimierz Sidło ul. Karłowicza 10 za balkon 
charakteryzujący się ciekawą kolorystyką i pomysłowością 
nasadzeń.

Ponadto komisja przyznała 4 wyróżnienia dla osób, które 
zgłosiły do konkursu ogródki przydomowe. Należy przyznać, 
że wszystkie były piękne, chociaż różniły się nasadzeniami i 
kolorystyką. 

Wyróżnienia przyznano: 
• Państwu B. i J. Duda oraz pani Krystynie Stawińskiej za 

ogródek przydomowy przed budynkiem przy ul. Bohaterów 7, 
pani Cecylii Gil za ogródek przy ul. Boh. W-wy 17 oraz panu 
Mieczysławowi Wolniak za pielęgnację i nasadzenia w ogródku 
przy ul. Bohaterów Warszawy 15. 

W Osiedlu „Sady” 
• Pierwsze miejsce zdobyła pani Marii Szuba za ogródek przed 

budynkiem przy ul. Nowowiejskiej 24, przepiękny i kolorowy 
przez cały rok. Bogata i różnorodna forma nasadzeń stanowiła 
ciekawą kompozycję przez cały sezon. W tym roku dominowały 
kolorowe dalie i lilie, ale kwitły także niecierpki, astry, cynie, 
begonie i chryzantemy. 

Komisja przyznała również wyróżnienie dla pani Elżbiety 
Szczygielskiej, której ogródek przy ul. Nowowiejskiej 24 cha-
rakteryzował się wysoką estetyką i ładną aranżacją klombów. 
Różnorodność nasadzeń gwarantowała zachowanie pięknej 
kolorystyki rabat przez cały sezon. Ścieżki miedzy rabatkami 
wysypane były żwirkiem, rabatki zabezpieczone palisadkami. 
Zastosowano elementy dekoracyjne – donice i wiklinowe ko-
szyczki. 

Panie corocznie biorą udział w konkursie. Wkładają w to dużo 
pracy i własnych środków finansowych, ale twierdzą, że upra-
wianie ogródków przynosi im wiele radości, dodaje sił i chęci 
do życia. Nagrody rzeczowe za udział w konkursie otrzymały 
ponadto panie Stanisława Jamrożek, i Helena Gruszczyńska 
oraz panowie Jacek Rabiej i Leszek Łysak. 

W Osiedlu „Sandomierskie” komisja doceniła kompozycję 
i aranżację balkonów, różnorodność nasadzeń, oryginalność 
oraz ogólne wrażenie estetyczne balkonów przez cały okres 
trwania konkursu. 

Nagrody zdobyły:
Pierwsze miejsce - pani Halina Samiczek za najładniej ukwie-

cony balkon przy ul. Dalekiej 23, w jednej ciemnoróżowej 
kolorystyce. Drugie miejsce pani Barbara Grychowska, ul. Lesz-
czyńska 68 - za ukwieconą loggię. Na całej barierce zawieszone 
były skrzynki z czerwonymi pelargoniami. Ukwiecone było 
również wnętrze loggi tworzące miłe miejsce wypoczynku. 

Trzecie miejsce - pani Janina Sęk z ul. Dalekiej 21 za balkon, 
na którym obficie nasadzono kolorowe pelargonie i surfinie. 

Ponadto wyróżnienia otrzymały: panie Marianna Zawadzka ul. 
Sandomierska 154, Janina Stępień ul. Sandomierska 78, Helena 
Niechciał ul. Daleka 21, Stanisława Susło ul. Śląska 8, Iwona 
Czech ul. Śląska 8 i Elżbieta Kurowska ul. Daleka 25. 

Konkurs sprawił radość tym, którzy za wysiłek włożony 
w pielęgnację balkonów i ogródków zostali nagrodzeni oraz 
przechodniom, których oczy cieszyły piękne kompozycje 
kwiatowe. 

BARBARA PAWEŁEK

Konkurs

Na j ł adn i e j s zy
balkon – ogródek I m. - E. Pióro, Zagórska 72 II m. - J. Chałońska, Boh. W-wy 7

B. i J. Duda, K. Stawińska – wyróżnienie za ogródek przy ul. Boh. W-wy 7

I m. - M. Szuba, Nowowiejska 24I m. - H. Samiczek, Daleka 23 

III m. J. Sęk, Daleka 21 II m. B. Grychowska, Leszczyńska 68
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Żydzi w historii tego miasta stanowili istotną grupę. Według 
źródeł pojawili się oni w tym mieście po przeniesieniu stolicy 
z Trok do Wilna w 1323 roku. W 1568 roku odnotowano po raz 
pierwszy istnienie gminy żydowskiej i wzniesiono pierwszą sy-
nagogę. W tym czasie Żydzi zajmowali się handlem, rzemiosłem 
oraz propinacją, czyli wytwarzaniem napojów alkoholowych i 
handlem nimi. Społeczność żydowska w XVII wieku odgrywała 
dużą rolę wżyciu miasta. Z tej racji stolicę Litwy nazywano 
Jerozolimą Północy. W 1929 r. powołano światowej rangi ży-
dowską uczelnię, zajmującą się badaniem języka i kultury jidysz, 
powołano również Żydowskie Konserwatorium Muzyczne. 

W okresie II wojny światowej, Niemcy w Wilnie utworzyli 
getto, w czasie jego likwidacji wymordowano prawie wszystkich 
Żydów. Drugim miejscem kaźni żydowskiej były Ponary. Dzi-
siejsi Żydzi pochodzą z terenu byłego Związku Radzieckiego. 
Ośrodkiem życia kulturalnego stała się synagoga i Państwowe 
Muzeum Żydowskie.

Rusini i Białorusini mieszkają po obu stronach dzisiejszej 
granicy litewsko-białoruskiej. Ludność Białoruska wyodrębniła 
się po unii lubelskiej 1569 r., a w XIX wieku ukształtowała się 
świadomość białoruska. Pracowali na Litwie tacy krzewiciele 
tożsamości białoruskiej jak Jakub Kolas, Franciszek Bohu-
szewicz, Jan Kupała i inni. W okresie międzywojennym na 
Wileńszczyźnie funkcjonowały szkoły i organizacje kulturalne, 
wydawano białoruskie tygodniki. Po II wojnie światowej nastą-
pił kolejny napływ ludności białoruskiej na Litwę.

Niemcy to jedna z najstarszych grup mieszkańców Wilna. Ta 
napływowa ludność niemiecka organizowała ośrodki miejskie, 
nadając im samorządowe prawo niemieckie. Za panowania 
Giedymina przybywali do miast litewskich kupcy i rzemieślnicy 
niemieccy z miast niemieckiej Hanzy. Byli oni krzewicielami 
chrześcijaństwa, a ośrodkiem niemczyzny w Wilnie był koś-
ciół św. Anny. Wspólnota niemiecka utrzymywała się aż do 
1945 roku. Po II wojnie światowej ludność niemiecka masowo 
opuściła Litwę i Wilno.

Tatarów sprowadził z Krymu Książe Witold by wspólnie z 
Litwinami walczyli przeciwko Krzyżakom. Tatarzy przetrwali 
do chwili obecnej tworząc tatarską gminę w dzielnicy Łukiszki. 
Przed wojną gmina liczyła 300 osób. W Wilnie była siedziba 
Centralnego Komitetu Tatarów Polski, Litwy, Białorusi i 
Ukrainy. Wydawali periodyk naukowy „Rocznik Tatarski” oraz 
miesięcznik „Życie Tatarskie”. Działało Tatarskie Muzeum Na-
rodowe i archiwum. W latach 50. XX wieku władze radzieckie 
zburzyły meczet na Łukiszkach, zniszczono również cmentarz 
tatarski. Po odzyskaniu niepodległości wspólnota tatarska na 
Litwie zorganizowała się od nowa.

Karaimi – lud pochodzący z Krymu, wyznający religię judai-
styczną, sprowadzony przez księcia Witolda. Głównym ośrod-
kiem karaimów są Troki. W czasie panowania Witolda, Karaimi 
pełnili funkcję straży zamkowej. W latach 1911-1923 w Trokach 
wybudowano karaimski dom modlitwy – Kinesę.

W okresie międzywojennym w Trokach powstało Towarzystwo 
Historii i Literatury Karaimskiej, które wydawało w języku 
polskim i karaimskim periodyk „Myśl Karaimska”. Współczes-
na, niewielka grupa karaimska w Wilnie należy do gminy w 
Trokach, gdzie znajduje się dom modlitwy – Kinesa, cmentarz 
i karaimskie restauracje. 

Rosjanie napłynęli na 
Litwę w XIX i XX wieku, 
szczególnie po upadku 
powstania styczniowego i 
w okresie sowieckiej oku-
pacji. Przed wojną życie 
rosyjskie toczyło się w cer-
kwiach i na uniwersytecie. 
Dzisiaj Rosjanie to trzecia 
narodowość Wilna, skon-
centrowana wokół parafii 
prawosławnych.

BAROK WILEŃSKI
Chronologicznie zrodził się w okresie późnego baroku i rokoka. 

Przyczyny jego rozwoju to: potrzeby architektoniczne (zabudo-
wa miejsc spustoszonych przez wojny), odrodzenie religijności 
i wielkie fortuny magnackie, które fundowały i finansowały te 
budowle. Barok przywędrował do Wilna z jezuitami. Pierwszą 
budowlą wileńskiego baroku był kościół św. Kazimierza, świą-
tynia wzorowana na rzymskim kościele Il Gesu. Architektem 
tego kościoła był Jan Frankiewicz. Drugim zakonem hołdującym 
temu stylowi był zakon karmelitów patronujący budowę kościoła 
św. Teresy i Wszystkich Świętych, ale perłą baroku wileńskiego 
stał się kościół św. św. Piotra i Pawła na Antokolu ufundowany 
w latach 1668-1684 przez wielkiego hetmana litewskiego Mi-
chała Paca. Budowle baroku wileńskiego są dziełem genialnego 
architekta Jana Krzysztofa Glaubitza. Wilno zawdzięcza mu 
kościoły: św. Jana, św. Katarzyny, św. Ducha, Wizytek, bramę 
klasztoru Bazylianów. Glaubitz był zapewne śląskim Niemcem. 
Pracował także poza stolica Litwy. Zmarł w Wilnie.

SZCZEGóLNE ZABYTKI WILNA
Są nimi Góra Zamkowa, Ostra Brama, zespół zabytków na 

placu katedralnym.
Góra Zamkowa zwana również Górą Giedymina była pierw-

szym miejscem osady grodowej. We wczesnym średniowieczu 
stała na niej drewniana warownia książęca pełniąca rolę stałej 
siedziby książąt. W 1419 r. zbudowano murowany zamek księcia 
Witolda. Za panowania króla Aleksandra Jagiellończyka znaj-
dowała się tam ludwisarnia i zbrojownia, a za króla Zygmunta 
Augusta królewska biblioteka. Częścią Góry Zamkowej jest 
Zamek Górny, a najważniejszą jego budowlą jest wieża Giedy-
mina, w której obecnie mieści się muzeum. 

Ostra Brama jest częścią średniowiecznej fortyfikacji Wilna. 
Wokół Ostrej Bramy znajduje się kościół św. Teresy, brama 
Bazylianów, cela Konrada, monastyr św. Ducha. W ostrej Bra-
mie umieszczony jest wizerunek „Białej Madonny” ściągający 
od stuleci pielgrzymów. Decyzją papieża Piusa XI odbyła się 
koronacja obrazu Matki Boskie Ostrobramskiej, jako Królowej 
Korony Polskiej.                                                               cdn

WILNO – MIASTO MARZEŃ (II)
„Całe piękno mej duszy, poprzez Wilno pieszczone”

Józef Piłsudski

MARIAN WINIARSKI

Kościół św. św. Piotra i Pawła i klasztor 
Kanoników Laterańskich 

Bibliografia:
1. Jasienica Paweł - Rzeczypospolita Obojga Narodów cz. I, 
II, III. PIW - Warszawa 1992
2. Wilno - miasto marzeń, Medioprofit. W-wa 2009
3. Wilno - informacja turystyczna i praktyczna. Agnus Dei 
- Wilno 2005
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Litery z pól oznaczonych 1, 2, 3 utworzą hasło

Krzyżówka
Poziomo: 2) mięso na kotlety, 3) zespół, 6) dopływ Odry, 7) jadalnia w klasztorze, 10) sygnał ostrzegawczy, 11) popularny taniec, 

13) raj na pustyni, 15) imię żeńskie, 16) włoski ser, parmezan, 18) potrawa z surowego siekanego mięsa, 20) rolnik uprawiający 
jedną roślinę przemysłową np. tytoń lub cebulę, 22) śpiewający ptak, 23) zwykle kolorowa chusta damska, 24) witamy go jak 
zawsze 1 stycznia

Pionowo:1) zielone drzewko w naszych mieszkaniach, 4) mieszkanka stolicy województwa świętokrzyskiego, 5) torebka na 
naboje, ładownica, 8) warstwa ziemi składająca się z piaskowca zmieszanego z wapnem, 9) zakładnik, 12) różanecznik, 14) część 
morza wcinająca się w ląd, 17) Rzeczpospolita oszczędnie pisana, 19) część hektara, 21) opiekacz.

Czytelnicy, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki (wystarczy samo hasło) pod adresem: „My z KSM”, 
25-344 Kielce, ul. Kujawska 26 będą uczestniczyć w losowaniu nagrody – niespodzianki. 
Rozwiązania należy przesyłać do 31 stycznia 2013 z dopiskiem  „Krzyżówka nr 1”.
Opracował Zdzisław Skowron – Kielce
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W roku 2012 został on dofinansowany częścią zysku wypra-
cowanego w 2011 r. w kwocie 300.000 zł, co w przeliczeniu 
na 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkań zajmowanych przez 
członków spółdzielni wynosi 0,07 zł/m2/m-c. W związku z po-
wyższym odpis na fundusz remontowy za 2013 rok dla osób, 
które nie są członkami Spółdzielni – zgodnie z przyjętą zasadą 
będzie wyższy o wysokość dofinansowania z zysku. Ponadto, 
uwzględniając wzrost cen materiałów, robocizny i przewidywa-
ną inflację opłaty na remonty zwiększono następująco: 

– o 0,10 zł/m2/m-c do wysokości 1,20 zł/m2/m-c dla członków 
Spółdzielni 

 – o 0,15 zł/m2/m-c do wysokości 1,27 zł/m2/m-c dla osób, 
które nie są członkami Spółdzielni.

Należy pamiętać, że rzeczywista wysokość środków funduszu 
remontowego zmniejsza się o wysokość niezapłaconych czyn-
szów. Im więcej dłużników tym mniej jest środków na remonty 
w danym roku.

Eksploatacja dźwigów osobowych
Opłaty za korzystanie z dźwigów osobowych są różne w 

poszczególnych nieruchomościach i kształtują się od 3,00 zł/
osobę/m-c do 6,50 zł/osobę/m-c 

Koszty eksploatacji dźwigów są zbliżone we wszystkich nieru-
chomościach, z tym że ilość osób przypadająca na 1 dźwig jest 
bardzo zróżnicowana (od 60 osób/1 dźwig do 135 osób/1 dźwig), 
dlatego też im mniej osób uczestniczy w pokrywaniu kosztów 
eksploatacji dźwigów, tym wyższe są opłaty z tego tytułu. 

W opłatach z tytułu korzystania z dźwigu osobowego dokonano 
następujących zmian:

 – zwiększono opłaty w 3 nieruchomościach
 podwyżka opłat od 0,50 zł/osobę/ m-c - 1 nieruchomość
 podwyżka opłat od 1,00 zł/osobę/ m-c - 2 nieruchomości
 – zmniejszono opłaty w 8 nieruchomościach
 obniżka opłat o 1,00 zł/osobę/ m-c - 6 nieruchomości 
 obniżka opłat o 2,50 zł/osobę/ m-c - 1 nieruchomość
 obniżka opłat o 0,11 zł/m2/ m-c - 1 nieruchomość,
 – pozostawiono opłaty na niezmienionym poziomie z 2012 r. 

w 8 nieruchomościach.
Podobnie jak w 2012 r. z opłat za eksploatację dźwigów wyłą-

czeni są członkowie KSM dysponujący spółdzielczym prawem 
do lokalu (lokatorskie lub własnościowe) zamieszkujący partery, 
a członkowie KSM ze spółdzielczym prawem do lokalu miesz-
kujący na I piętrze wnoszą opłaty w wysokości 50%.

Najemcy lokali mieszkalnych i osoby, które nie są członkami 
spółdzielni oraz właściciele lokalu z prawem odrębnej włas-
ności, którzy są lub nie są członkami wnoszą opłaty za dźwig 
w pełnej wysokości bez względu na położenie zajmowanego 
mieszkania. 

Anteny zbiorcze „Azart”
Opłata za korzystanie z instalacji zbiorczej „Azart” do 31 

maja 2013 r. pozostaje na niezmienionym poziomie tj. 1,00 zł/1 
gniazdo/m-c tj. do czasu gdy zostanie wyłączona ze względu na 
włączenie w naszym regionie TV cyfrowej. 

Centralne ogrzewanie
Od 1 października 2012 r. zmieniono zaliczkowe stawki za 

centralne ogrzewanie w budynkach rozliczanych indywidualnie 
na sezon 2012/2013 wg następujących zasad:

1. Stawkę zaliczkową dla każdego lokalu wyliczono jako 
średnią indywidualnej stawki wynikającej z kosztu c.o.danego 
lokalu, uwzględniając trzy ostatnie okresy rozliczeniowe

2. Tak wyliczoną stawkę powiększono o 8%, przy czym nowa 
stawka nie może być niższa niż 2,60 zł/m2/m-c. 

Woda i ścieki
Od 1 stycznia 2013 r. cena za 1 m� dostarczonej wody i odpro-

wadzanych ścieków w zasobach kieleckich nie ulega zmianie. 
Obecna taryfa opłat za wodę i odprowadzenie ścieków obowią-
zuje od 1 sierpnia 2012 r. do 31 lipca 2013 r. wynosi 8,67 zł/m� 
w tym: woda 3,54 zł/m� i ścieki 5,13 zł/m�. 

Wywóz śmieci
W związku z podwyższeniem przez Przedsiębiorstwo Go-

spodarki Odpadami Sp. z o.o stawki opłat za przyjęcie na 
składowisko w Promniku 1 tony niesegregowanych odpadów 
komunalnych, Przedsiębiorstwo Veolia Usługi dla Środowiska 
S.A. poinformowało o planowanym podwyższeniu od 1 stycz-
nia 2013 r. wynagrodzenia za wykonywane usługi w zakresie 
wywozu i unieszkodliwienia odpadów komunalnych.

Stosowane obecnie w KSM opłaty za wywóz śmieci nie pokry-
ją tych kosztów, dlatego też od 1 stycznia 2013 r. stawki opłat 
za wywóz śmieci zwiększono następująco:

 – w osiedlach na terenie miasta Kielce o 0,82 zł/osobę/m-c 
do wysokości 7,62 zł/osobę /m-c 

 – w Bielinach i Bodzentynie o 0,99 zł/ os./m-c do wysokości 
9,26 zł/osobę /m-c.

Podatek od nieruchomości i gruntowy
Opłaty z tytułu podatku od nieruchomości od 1 stycznia 

2013 r. pozostają na niezmienionym poziomie tj. 0,09 zł/m2/m-c 
zasobach kieleckich i Bielinach oraz 0,07 zł/m2/m-c w Bodzen-
tynie i dotyczą mieszkań, które nie posiadają prawa odrębnej 
własności.

Nieruchomości garażowe
W nieruchomościach garażowych ustalono stawki eksploatacji 

w wysokości wynikającej z przewidywanych kosztów na 2013 
rok (indywidualne dla każdej nieruchomości garażowej). 

Stawka opłat eksploatacyjnych za użytkowanie garażu (netto) 
od 1 stycznia 2013 r. wyniesie od 0,55 zł/m2/m-c do 1,00 zł/m2/
m-c i odpowiednio:

– zwiększono opłaty w 15 nieruchomościach garażowych
 podwyżka opłat o 0,02 zł/m2/-m-c - 1 nieruchomość
 podwyżka opłat o 0,03 zł/m2/-m-c - 1 nieruchomość
 podwyżka opłat o 0,04 zł/m2/-m-c - 2 nieruchomości
 podwyżka opłat o 0,06 zł/m2/-m-c - 1 nieruchomość
 podwyżka opłat o 0,07 zł/m2/-m-c - 3 nieruchomości
 podwyżka opłat o 0,08 zł/m2/-m-c - 3 nieruchomości 
 podwyżka opłat o 0,09 zł/m2/-m-c - 1 nieruchomość
 podwyżka opłat o 0,10 zł/m2/-m-c - 1 nieruchomość
 podwyżka opłat o 0,11 zł/m2/-m-c - 1 nieruchomość
 podwyżka opłat o 0,20 zł/m2/-m-c - 1 nieruchomość
– zmniejszono opłaty w 3 nieruchomościach,
 obniżka opłat 0,06 zł/m2/-m-c - 1 nieruchomość
 obniżka opłat 0,08 zł/m2/-m-c - 1 nieruchomość 
 obniżka opłat 1,40 zł/m2/-m-c - 1 nieruchomość
– pozostawiono opłaty na niezmienionym poziomie z 2012 r. 

w 1 nieruchomości.
Z użytkownikami garaży nie będącymi członkami KSM zawar-

te są indywidualne umowy, które obejmują dodatkową opłatę 
za dzierżawę terenu w wysokości 2,80 zł/m2/m-c, a ich zmiana 
następuje w formie aneksu do umowy.

HALINA JANUSZEK

Czynsze w 2013 roku
dokończenie ze str. 2
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System gospodarowania odpadami komunalnymi w Kielcach 
został oficjalnie przyjęty 6 grudnia, kiedy Rada Miasta zaakcep-
towała proponowane przez Prezydenta rozwiązania. Szczegóły 
znacząco się różnią od opisywanych wcześniej propozycji. 

Metoda obliczania opłaty
Z punktu widzenia mieszkańców miasta, najważniejszym 

elementem systemu jest sposób obliczania opłaty. Przepisy 
zobligowały każdą gminę do wyboru jednej z czterech metod 
obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami. Z możliwych: 
od powierzchni lokalu mieszkalnego, ilości zużytej wody, go-
spodarstwa domowego lub od osoby, wybrano tą ostatnią. 

Istotnym czynnikiem decydującym o takim wyborze było sta-
nowisko mieszkańców Kielc wyrażone w dwóch niezależnych 
głosowaniach internetowych zorganizowanych przez kieleckie 
gazety oraz w badaniu ankietowym na ogromnej, jak na warunki 
lokalne, próbie ponad tysiąca osób reprezentujących przekrój 
społeczny i wiekowy mieszkańców miasta. 

Metoda ta, mimo wad, posiada podstawową zaletę – akceptację 
społeczną. Także w obecnym systemie Spółdzielnie i wspólnoty 
mieszkaniowe w znaczącej części właśnie w oparciu o podobne 
rozwiązania rozliczają się z mieszkańcami. 

Nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady 
komunalne, wg. decyzji radnych także zostaną objęte jednolitym 
systemem gospodarowania odpadami. Dla takich nieruchomości, 
zgodnie przepisami jest tylko jedna metoda obliczenia opłaty i 
jest ona zależna od ilości odpadów faktycznie wytwarzanych. 

Ile wynosi stawka opłaty?
Opłaty, jakie będziemy wszyscy ponosić, posłużą do pokrycia 

kosztów zebrania, transportu, przetworzenia i unieszkodliwienia 
odpadów, a także pokryją koszty administrowania systemem, 
prowadzenia edukacji ekologicznej w tym zakresie, usuwania 
odpadów problemowych itp. Suma wpłaconych małych kwot 
ma zapewnić niezawodne działanie systemu segregacji u źródła, 
co ma pozwolić społeczności lokalnej na uzyskanie stabilności 
i bezpieczeństwa w zakresie gospodarki odpadami. 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych, przyjęta przez 
radnych wynosi 9,50 zł od osoby, gdy odpady są zbierane w 
sposób selektywny i 12,00 zł, gdy nie prowadzi się segregacji 
odpadów u źródła. Kwota ta, jak pokazują dane z innych miast, 
jest jedną z najniższych w Polsce.

Dla nieruchomości niezamieszkałych wskazano stawkę 13 zł 
za pojemnik 120 litrowy i proporcjonalnie do objętości dla po-
zostałych pojemników, przy stosowaniu segregacji u źródła oraz 
17 zł za taki pojemnik, gdy segregacja nie jest prowadzona. 

Deklaracja opłaty za gospodarowanie odpadami
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami jest uwidocz-

niona w deklaracji. Dokument ten wypełniać będą zarządzający 
nieruchomością, czyli zarządy spółdzielni, zarządzający wspól-
notami mieszkaniowymi, właściciele domów jednorodzinnych, 
zarządzający kamienicami. Warto zwrócić uwagę, że za nieru-
chomości, na terenie których działają firmy i instytucje także 
powinny być złożone deklaracje, a jeśli firmy zajmują wspólną 
nieruchomość z mieszkańcami lub innymi podmiotami, w jednej 

deklaracji należy uwzględnić wszystkie przypadki. 
Tak naprawdę, deklarację powinien składać ten, który zarządza 

altanką śmietnikową wspólną dla kilku nieruchomości. Trudno 
sobie wyobrazić, że każdy teraz będzie ustawiał swoje pojemniki 
na odpady przy swojej części nieruchomości.

Weryfikacja danych, zawartych w deklaracjach, następować 
będzie w oparciu o wskazania liczników wody oraz w oparciu 
o stan zameldowania. Pozwoli to na szybkie wyszukanie tych 
zarządzających nieruchomościami, którzy próbują zaniżyć ilość 
osób. Urząd Miasta ma aż 5 lat na sprawdzenie i zweryfikowanie 
danych zawartych w deklaracjach. 

Segregacja odpadów
Nowy system gospodarki odpadami wymusza prowadzenie 

segregacji odpadów u źródła. Selektywne zbieranie odpadów 
wymuszone jest ustaleniem dwóch stawek opłat: niższej przy 
segregacji odpadów i wyższej, gdy segregacja nie jest prowa-
dzona. Ten ekonomiczny czynnik wydaje się być skutecznym 
w promowaniu takiego modelu gromadzenia odpadów. 

Od 1 lipca 2013 roku odpady będzie można gromadzić:
- w pojemniku (lub worku w przypadku domów jednorodzin-

nych) koloru żółtego - odpady surowców wtórnych takie jak 
- papier i tekturę, tworzywa sztuczne, opakowania wielomate-
riałowe, metale,

- w pojemniku (lub worku w przypadku domów jednorodzin-
nych) koloru zielonego - odpady opakowań szklanych ,

- w pojemniku koloru ciemnego - zmieszane odpady komu-
nalne. 

Jako uzupełnienie systemu realizowana będzie zbiórka odpa-
dów wielkogabarytowych - nie rzadziej niż 4 razy w roku, oraz 
zbiórka odpadów zielonych - nie rzadziej niż 2 razy w roku. 

Na terenie miasta będzie także funkcjonować sieć gminnych 
punktów zbiórki odpadów problemowych. Do punktów tych 
każdy będzie mógł dostarczyć problemowe odpady takie jak np. 
opony, odpady niebezpieczne (świetlówki, termometry, leki), 
odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w 
tym gospodarstwa domowego i inne.

Od lipca 2013 r. nowe rozwiązania
System w pełni wystartuje z dniem 1 lipca 2013 roku. Już 

zostały przygotowane i uchwalone przez Radę Miasta Kielc 
podstawowe akty prawne wdrażające system. Z początkiem 
roku ruszy kampania informacyjna, a także kolportaż druków 
deklaracji. Urząd Miasta będzie zbierał je do końca marca 2013. 
Także wtedy okaże się jaka firma będzie odbierać odpady i jak 
będzie wyglądała sprawa wymiany i uzupełnienia pojemników. 
Jednocześnie zostanie przeprowadzona kampania promująca 
selektywną zbiórkę i zasady nowego systemu. 

Przygotowane są broszury z nowymi zasadami gospodarowa-
nia odpadami, wskazujące co zrobić z konkretnym odpadem. 

ADAM ROGALIŃSKI
Adam Rogaliński - specjalista w zakresie gospodarki odpadami, 

absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach na kierunku 
chemia, ukończył także studia fakultatywne „Ochrona i kształtowanie 
środowiska człowieka”.

Obecnie pracuje na stanowisku Kierownika Referatu Gospodarki 
Odpadami, Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kielc.

Kalendarz wdrożenia nowego systemu odbioru śmieci

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

Numery telefonów 

W Domu Środowisk Twórczych w 
Kielcach prawie 200 osób przyszło 
na wernisaż wystawy tkaniny arty-
stycznej Wandy Raban (na zdjęciu) 
oraz prowadzonej przez nią gru-
py tkackiej Kieleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Wernisaż odbył się z 
okazji jubileuszu 35-lecia prowadze-
nia przez panią Wandę sekcji tkackiej 
przy Osiedlowym Klubie Kultury 
Miniatura.

Wanda Raban od najmłodszych lat 
wykazywała uzdolnienia plastyczne. 
Pracowała w Dziale Artystycznym 
ekspozytury „Cepelii” w Kielcach. Szef Jan Aleksander Zaremba 
zaszczepił w niej zainteresowanie sztuką. Później pracowała w 
KSM jako kierowniczka działu społeczno-wychowawczego. 
Tam zaczęła organizować kursy dla kobiet - gotowania, hafto-
wania, tkania. Wtedy pani Wanda założyła I grupę tkacką.

Do chwili obecnej wykonała kilkadziesiąt gobelinów. Mówi, że 
kiedy dotyka włóczki mijają wszystkie stresy. Tematyka jej prac 
to przede wszystkim pejzaże i kwiaty. Sporo prac wywędrowało 
za granicę, ale wiele z nich zostało w Kielcach i właśnie na 
jubileuszowej wystawie można było je zobaczyć. 

W ciągu 35 lat przez grupę tkacką KSM przewinęło się ponad 
300 osób. Odbyło się wiele plenerów tkackich - głównie w San-
domierzu. Warto dodać, że na wernisaż przyjechały tkaczki z 
zaprzyjaźnionego Klubu Spółdzielczego w Częstochowie.

– To wspaniałe, że pani Wandzie udało się skupić wokół 
siebie tylu ludzi i zainteresować ich swoją pasją. Ta wystawa 
to kawał życia tej grupy, który warto było pokazać szerszej wi-
downi – powiedziała Grażyna Kulpińska, kierowniczka Galerii 
Promocji DŚT.

W imieniu KSM podziękowania za pracę twórczą i długolet-
nią działalność na rzecz mieszkańców przekazała pani Monika 
Barańska - kierownik Działu OP.

Na wystawie w DŚT obok prac Wandy Raban znalazły się 
gobeliny: Lidii Bernatek, Sabiny Adamczyk, Danuty Helińskiej, 
Teresy Górzyńskiej, Barbary Jeziorskiej, Maryli Marciniak, 
Wiesławy Leydo, Zofii Ziętarskiej, Teresy Martyniszyn i Wity 
Żak. Wernisaż uświetnili soliści i zespoły muzyczne z Klubu 
Miniatura: Aleksandra Zagórska, Roman Grzegorczyk, Jan 
Dobrowolski oraz Grupa Wokalna Przyjaciele.

LIDIA BERNATEK

Piękno zaklęte w tkaninie Nasze 
miasto

1. XX Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, który 
odbył się w dniach 3-6 IX. br., zgromadził aż 400 wystawców 
z 27 krajów, w tym przedstawicieli największych koncernów 
zbrojeniowych.

Polskę reprezentował „BUMAR” – największa polska grupa 
kapitałowa branży obronnej w Europie centralnej. Kielecki Sa-
lon Przemysłu Obronnego to trzecia co do wielkości po Paryżu 
i Londynie militarna impreza wystawiennicza w Europie.

2. Z okazji 20-lecia Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, we 
wrześniu br., prezes Wodociągów Kieleckich Henryk Milcarz 
odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski 

3. Bank Spółdzielczy w Kielcach obchodził 14 września swoje 
110 urodziny. Zaledwie kilkanaście firm z naszego regionu może 
pochwalić się taką bogatą historią. Patronat honorowy obcho-
dów objął marszałek województwa świętokrzyskiego. Bogaty 
był program uroczystości. Poza konferencją naukową odbył 
się koncert operetkowo-musicalowy w wykonaniu kieleckich 
filharmoników i artystów scen polskich.

4. Swój 50-letni jubileusz obchodził Urząd Statystyczny w 
Kielcach – jeden z 16 urzędów w kraju. Zasłużeni pracownicy 
otrzymali odznaczenia państwowe oraz Prezesa Głównego Urzę-
du Statystycznego za zasługi dla statystyki Rzeczypospolitej.

5. Na sesji Rady Miasta we wrześniu br. radni podjęli uchwałę 
dotyczącą uporządkowania nazw ulic i nadania patronów no-
wym drogom.

6. Zarząd Transportu Miejskiego planuje w 2013 r. wprowadze-
nie elektronicznego systemu tzw. karty miejskiej, która zastąpi 
bilety miesięczne.

7. W połowie przyszłego roku zmieni się system odbioru i 
naliczania opłat za śmieci. Rada Miasta Kielc zdecydowała 
o wyborze naliczaniu opłaty od liczby osób zamieszkałych w 
mieszkaniu.

MONIKA BARAŃSKA 
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NA WESOŁO

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

Czy wiesz, że...

(MaS) (MaS)

Spółdzielcy, którzy kwestionują przed 
sądem zasadność zmiany wysokości opłat, 
muszą płacić w/g nowych stawek opłatę 
za wywóz nieczystości i dostawę mediów, 
które są niezależne od Spółdzielni.

Takie rozwiązanie poparł Trybunał 
Konstytucyjny (sygn. akt K 64/2007, Dz. 
Ustaw z 2009 r. Nr 117, poz.988) uzasad-
niając, że obowiązek pokrycia różnicy 
między zaktualizowaną wysokością opłat, 
które muszą być poniesione (niezależne 
od Spółdzielni), a opłatą (w dotychcza-
sowej wysokości) wnoszoną przez osobę 
pozywającą Spółdzielnię, obciążałaby 
całą Spółdzielnię, a więc pozostałych 
spółdzielców. Zdaniem TK oznaczałoby 
to nieuzasadnione naruszenie zasady 
równości w zakresie ochrony praw ma-
jątkowych wszystkich spółdzielców. W 
przypadku zaskarżenia podwyżki opłat 
przed sądem, pozywający Spółdzielnię 
zwolniony jest z płacenia wg. nowych 
stawek tylko tej części opłat, które zależą 
od Spółdzielni np: stawka eksploatacyjna, 
odpis na fundusz remontowy czy na dzia-
łalność społeczno-kulturalną.

x    x    x
W październiku 2011 r. ruszył Notarial-

ny Rejestr Testamentów, który ułatwia ich 
poszukiwanie. Do tej pory aby odnaleźć 
testament trzeba się było zwrócić do 
kancelarii notarialnej, która sprawdzała 
archiwa z ostatnich 10 lat. Teraz przy 
spisywaniu testamentu notariusz pyta 
spadkodawcę, czy chce, by informacja o 
testamencie trafiła do rejestru. Jeżeli tak, 
testament zostaje tam wpisany bezpłatnie 
(płacą osoby poszukujące dokumentu). 
Poszukiwanie testamentu jest możliwe 
po okazaniu aktu zgonu spadkodawcy. 
Własnoręcznie sporządzony testament 
(bez udziału notariusza) może być wpi-
sany do rejestru, ale trzeba go zostawić 
w notarialnym depozycie.

x    x    x
Zameldowanie jest tylko jedną oko-

licznością i nie zawsze stanowi dowód 
potwierdzenia gospodarstwa domowego 
w lokalu, w którym jest się zameldo-
wanym – stwierdził Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Łodzi. Podobnie 
wypowiedział się NSA, stwierdzając, że 
o stałym zamieszkiwaniu w lokalu można 
mówić tylko wtedy, gdy zostaną w nim 
skoncentrowane podstawowe sprawy 
osobiste i majątkowe.

Jakie nazwisko najbardziej pasuje do łysego? – Pawłoski
x   x   x

Do sypialni wpada mąż i woła do leżącej w łóżku żony:
– Ubieraj się szybko! Pożar!
Z szafy przerażony męski głos: – Meble. Ratujcie meble.

x   x   x
Nie wolno wstrzymywać gazów! Niewypuszczone unoszą się do mózgu i stąd się 

właśnie biorą zafajdane pomysły.
x   x   x

Szczyt złośliwości: Zepchnąć teściową ze schodów i zapytać:
– Dokąd się mamusia tak śpieszy?

x   x   x
Samolotem lecą: pilot, ksiądz i zakonnica. Niespodziewanie wybuch pożar. Pilot 

zarządził: – Nakładamy spadochrony i skaczemy.
Jak na dżentelmenów przystało, przepuszczają zakonnicę.
Ona zapiera się w drzwiach. – No to co, popchniemy ją? – pyta pilot.
Ksiądz patrząc na zegarek odpowiada: – A zdążymy?

x   x   x
Córeczko, chcesz mieć braciszka?
– Tak, tatusiu.
– To śpij.

x   x   x
Wraca mąż zmordowany z pracy. Żona pyta:
– Zrobić ci kotlety?
– Zrób.
– Ale mięsa nie mam.
– To nie rób.
– Co, nie smakuje ci, jak gotuję?

x   x   x
– Co byś zrobił, gdyby żona rzuciła Cię dla jakiegos innego mężczyzny?
   Byłoby Ci żal? 
– No co ty? Obcego faceta? 

Jak prawidłowo przydzielić obowiązki nowym pracownikom?
W zamkniętym pokoju umieścić 400 cegieł.
Wpuścić nowo zatrudnionych do pokoju z cegłami, zamknąć drzwi.
Zostawić ich samych sobie, wrócić po 6. godzinach. Ocenić sytuację:
• Jeżeli liczą cegły, dać ich do księgowości.
• Jak liczą po raz drugi, dać ich do audytu.
• Jak porozrzucali cegły po całym pokoju, dać ich do działu inżynieryjnego.
• Jak układają cegły w przedziwnym porządku, dać ich do planowania.
• Jak rzucają w siebie cegłami, dać ich do działu obsługi.
• Jak śpią, dać ich do działu zabezpieczeń.
• Jak pokruszyli cegły na gruz, dać ich do działu informatyki.
• Jak siedzą bezczynnie, dać ich do kadr.
• Jak mówią, że przetestowali różne kombinacje i szukają dalszych, ale nie
   ruszyli ani jednej cegły, dać ich do sprzedaży.
• Jak już wyszli do domu, dać ich do marketingu.
• Jak się gapią przez okno, dać ich do planowania strategicznego.
• Jak gadają między sobą, a nie przełożyli ani jednej cegły, 
   pogratulować im i dać ich do zarządu. 

Przyjęcie do pracy

(MaS)


