Gospodarowanie na swoim i za swoje
Kielecka Spó³dzielnia Mieszkaniowa jest najwiêksz¹ w regionie i jedn¹ z prê¿niej
dzia³aj¹cych w Polsce. Znajduje siê w gronie seniorów spó³dzielni mieszkaniowych,
które powsta³y w latach 50. KSM ma ju¿ 46 lat i postrzegana jest jako nadaj¹ca ton
kierunkom rozwoju i dzia³alnoci spó³dzielczoci mieszkaniowej w regionie.
W okresie transformacji ustrojowej w latach 90., które charakteryzowa³y siê
uchwaleniem wielu nowych aktów prawnych, maj¹cych na celu podzia³ istniej¹cych spó³dzielni mieszkaniowych, a nie
rzadko ich likwidacjê, równie¿ w KSM
nast¹pi³o wiele zmian. Ster objê³a nowa
grupa cz³onków tak w Zarz¹dzie jak i organach samorz¹du spo³ecznego - radach
osiedlowy ch i Radzie Nadzorczej.

Nowoczesna struktura
Zaistnia³e przemiany trwaj¹ do dzi
i moim zdaniem sprowadzaj¹ siê do metafory ma³e jest piêkne, ale du¿y mo¿e
wiêcej.
KSM zawiera w sobie obie treci. Ma³e,
piêkne s¹ osiedla, a poniewa¿ jest ich siedem, spó³dzielnia jest wielka i przez to
mo¿e wiêcej zrobiæ dla mieszkaj¹cych w
nich cz³onków i ich rodzin.
Od prawie 12 lat ukszta³towana struktura z pewnymi zmianami trwa nadal. Stabilizacja obsady etatowej zarz¹du spó³dzielni, poza jedn¹ zmian¹ na stanowisku
g³. ksiêgowej w zwi¹zku z jej odejciem
na emeryturê.
Zarz¹d wspó³dzia³a z rad¹ nadzorcz¹
i radami osiedlowymi dla mo¿liwie najlepszego planowania zadañ i wykorzystania rodków finansowych bêd¹cych w
dyspozycji spó³dzielni; nie zajmuje siê
szukaniem argumentów usprawiedliwiaj¹cych swoje istnienie.
Podjête w ostatnich 4 latach dzia³ania maj¹ce na celu restrukturyzacjê KSM pozwoli³o zmniejszyæ zatrudnienie o 28,5 etatów.
Zmniejszenie zatrudniania - na ¿yczenie cz³onków mo¿liwe by³o przez likwidacjê grupy budowlano remontowej, zespo³u zaopatrzenia i transportu, magazynów oraz zmian organizacyjnych w samym biurze zarz¹du (6 etatów). Pamiêtajmy, ¿e w tym czasie wzros³y zadania
wynikaj¹ce z przepisów nowej ustawy o
spó³dzielniach mieszkaniowych. S¹ to
prace zwi¹zane z podzia³em spó³dzielni
na nieruchomoci, ujednoliceniem terminów wieczystego u¿ytkowania terenów i
szereg innych czynnoci podejmowanych
dla umo¿liwienia ustanawiania prawa
odrêbnej w³asnoci lokali cz³onkom, którzy wyra¿¹ wolê zmiany tytu³u prawnego do lokalu.

Samodzielnoæ rad osiedlowych
Rada Nadzorcza, której w czerwcu br.
up³ywa 4-letnia kadencja, w swej pracy
d¹¿y³a do tego, aby cz³onek spó³dzielni
by³ podmiotem, a nie przedmiotem dzia³añ Spó³dzielni.
Przekazalimy szereg uprawnieñ radom
osiedlowym, które pozostaj¹c w zwi¹zku
spó³dzielczym, zachowuj¹ w wielu dziedzinach du¿¹ samodzielnoæ. Maj¹ one okrelone zadania i rodki do ich realizacji. Rady
osiedli ustalaj¹ zadania do wykonania w
okrelonym roku, dysponuj¹ rodkami przeznaczonymi na utrzymanie stanu technicznego budynków, tworzenie lepszych warunków zamieszkiwania, na samopomoc finansow¹ dla cz³onków spó³dzielni najwiêcej jej
potrzebuj¹cych. Rady osiedlowe ustalaj¹
kolejnoæ mieszkañ, w których dokonywana jest wymiana okien itd.
Dlaczego przyjêlimy taki system organizacyjny zarz¹dzania KSM? Bo cz³onkowie rad osiedlowych s¹ najbli¿ej cz³onków spó³dzielni, znaj¹ potrzeby mieszkañców swoich osiedli. Jest to, moim zdaniem, najlepszy sposób przep³ywu informacji w obie strony, a jednoczenie mo¿liwoæ szybkiego reagowania na potrzeby i prawa cz³onków spó³dzielni.
Je¿eli dodamy do tego udzia³ przewodnicz¹cych rad osiedli w posiedzeniach
rady nadzorczej (s¹ cz³onkami lub s¹ zapraszani) to jest mo¿liwoæ, u nas stanowi to zasadê, ¿e rada nadzorcza informowana jest na bie¿¹co o wystêpuj¹cych
problemach w osiedlach i sama ma mo¿liwoæ podjêcia okrelonych dzia³añ.
Przyk³adem jest zwiêkszenie w ostatnich
trzech latach rodków na wymianê okien,
ponad rodki gromadzone w funduszu remontowym Spó³dzielni. Innym przyk³adem wspó³dzia³ania wszystkich organów
samorz¹du spó³dzielni jest uchwalanie na
pocz¹tku kadencji rady nadzorczej, czteroletniego programu remontów. Program
ten z jednej strony stanowi podstawê do
opracowania planów rocznych, z drugiej
podstawê do rozliczenia z dzia³ania w
okresie kadencji rad. W uzasadnionych
przypadkach program jest korygowany o
wnioski z osiedlowych zebrañ cz³onków,
czy zadania wynikaj¹ce z wdra¿ania nowych przepisów.

Taki kierunek zarz¹dzania jest podstaw¹ strategii naszego dzia³ania i fundamentem zasad ruchu spó³dzielczego.

Najwa¿niejsze s¹ remonty
Nak³ady na remonty zasobów mieszkaniowych finansowane s¹ ze wspólnego
funduszu remontowego Spó³dzielni, bowiem pokrycie kosztów np. termomodernizacji bloku, czy wymiany windy wymaga du¿ych pieniêdzy. Wszyscy zatem
sk³adaj¹ siê na fundusz remontowy, ale
nie wszyscy jednoczenie z niego korzystaj¹. Dla cis³oci przypomnijmy, ¿e
wp³aty na fundusz remontowy w naszej
spó³dzielni wnoszone s¹ dopiero od 7 lat
(od l marca 1997 r). Trudno sobie wyobraziæ, co by by³o, gdyby rada nadzorcza
ówczesnej kadencji nie wprowadzi³a obowi¹zku odpisów na ten fundusz. Op³aty
te wnoszone s¹ we wszystkich spó³dzielniach mieszkaniowych w kraju. Pozwala
to na zabezpieczenie remontów i przegl¹dów obligatoryjnych (instalacje gazowe,
przewody dymowe, wod.- kan. i inne) pozwalaj¹cych utrzymaæ budynki w nale¿ytym stanie technicznym. rodki te zabezpieczaj¹ wykonanie remontów ujêtych
w planie finansowo-gospodarczym spó³dzielni.
Rada Nadzorcza i Zarz¹d starannie analizuj¹ mo¿liwoci finansowe KSM i jej
cz³onków by op³aty umo¿liwia³y realizacjê zamierzeñ remontowych, a jednoczenie nie przekroczy³y progu mo¿liwoci
p³atniczych cz³onków Spó³dzielni.
Dobre funkcjonowanie KSM jest potwierdzeniem poprawnoci wyboru kierunku dzia³ania.
Nasi cz³onkowie, czêsto postuluj¹ zwiê
kszenie tempa remontów, nowych inwestycji gara¿owych i mieszkaniowych. Postulaty s¹ s³uszne. Musimy jednak pamiêtaæ, ¿e tak krawiec kraje, jak mu materii
staje. Ka¿de zwiêkszenie zakresu remontów zwi¹zane jest z rezygnacj¹ z innych
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