Sprawozdanie z dzia³alnoci Zarz¹du
SKRÓT

Sprawy
cz³onkowskie i mieszkaniowe
Na dzieñ 31.12.2003 r. KSM zrzesza³a
9297 cz³onków (o 32 mniej ni¿ w 2002
r.) i posiada³a 9270 lokali mieszkalnych.
W zasobach mieszkaniowych Spó³dzielni zameldowanych jest 19.913 osób (o
450 mniej ni¿ w 2002 r.) z czego: l w
Osiedlu I  5581 (o 95 mniej ni¿ w 2002
r.), l w Osiedlu II  5020 (o 145 mniej
ni¿ w 2002 r.), l w Osiedlu III  4719 (o
78 mniej ni¿ w 2002 r.), l w Osiedlu IV 
4593 (o 132 mniej ni¿ w 2002 r.).
757 cz³onków posiada za³o¿one ksiêgi
wieczyste na ograniczonym prawie rzeczowym do lokalu mieszkalnego, z czego 96 cz³onków za³o¿y³o ksiêgi wieczyste w 2003 r.
Sporód 9270 lokali mieszkalnych: 8178
(88,2%) stanowi¹ mieszkania spó³dzielcze w³asnociowe (o 62 wiêcej ni¿ w 2002
r.), 1071 (11,55%) stanowi¹ mieszkania
spó³dzielcze lokatorskie, 21(0,22%) stanowi¹ mieszkania u¿ywane na warunkach
najmu. Mieszkania te u¿ywaj¹ rodziny
by³ych cz³onków wykluczonych z KSM,
których przekwaterowano do mniejszych
mieszkañ w zamian za pokrycie zad³u¿enia czynszowego lub rodziny, które ze
wzglêdu na trudn¹ sytuacjê finansow¹ i
zdrowotn¹ nie mog³y uregulowaæ stanu
prawnego do zajmowanego lokalu.
Bez tytu³u prawnego zajmowa³o mieszkania 108 rodzin. Sporód nich 26 osób
nie uregulowa³o w terminie ustawowym
stanu prawnego po zmar³ym cz³onku
Spó³dzielni b¹d na skutek rozwi¹zania
ma³¿eñstwa. 82 osoby zosta³y wykluczone ze Spó³dzielni za zaleg³oci czynszowe. W stosunku do: 23 osób zosta³o wszczête postêpowanie s¹dowe o eksmisjê,
19 osób s¹d orzek³ eksmisjê i Spó³dzielnia oczekuje na wykonanie wyroku przez
komornika, 693 cz³onków Spó³dzielni,
posiada w³asnociowe prawo do gara¿u
z czego: l 670 spó³dzielcze w³asnociowe prawo do gara¿u, l 23 prawo odrêbnej w³asnoci gara¿u.
W 2003 roku Zarz¹d przyj¹³ w poczet
cz³onków 392 osoby (o 62 wiêcej ni¿ w
2003 r.) w zwi¹zku z: l 217 osób  nabyciem lokalu mieszkalnego w drodze kupna  sprzeda¿y, l 58 osób  przyjêciem
lokalu mieszkalnego w formie darowizny,
l 1 osoba  nabyciem gara¿u w drodze
kupna  sprzeda¿y, l 12 osób  dokonaniem wzajemnej zamiany mieszkañ, l 13
osób  w zwi¹zku z tym, ¿e wspó³ma³¿o-

nek jest cz³onkiem tut. Sp-ni, l 90 osób 
w zwi¹zku ze zgromadzeniem obowi¹zuj¹cego wk³adu mieszkaniowego i uregulowaniem stanu prawnego do zajmowanego lokalu, l 1 osoba  w zwi¹zku z
wybudowaniem za rodki w³asne lokalu
u¿ytkowego przy ul. Chopina 18.
W okresie sprawozdawczym z rejestru
skrelono 437 cz³onków (o 57 wiêcej ni¿
2002 r.) z czego: l 130 na skutek zgonów,
l 262 w zwi¹zku z rezygnacj¹ z cz³onkostwa w Sp-ni, l 45 w zwi¹zku z wykreleniem b¹d wykluczeniem przez
Radê Nadzorcz¹ z czego: l 5 osób wykrelono z powodu utraty prawa do lokalu po rozwodzie lub w zwi¹zku ze zbyciem mieszkania, l 40 osób wykluczono
na skutek nie regulowania op³at czynszowych za zajmowany lokal mieszkalny, z
czego 15 osób odwo³a³o siê do Zebrania
Przedstawicieli. W 2003 r. dokonano
dwóch eksmisji z lokalu mieszkalnego.

Praca Zarz¹du
Wype³niaj¹c bie¿¹ce potrzeby KSM oraz
zadania wynikaj¹ce z okrelonych w
kwartalnych planach pracy zagadnieñ z
zakresu realizacji planu gospodarczo 
finansowego oraz kierunków dzia³ania na
2003 r., zarz¹d odby³ w okresie objêtym
sprawozdaniem 51 protoko³owanych posiedzeñ, w czasie których podj¹³ 1022
uchwa³y dotycz¹ce nastêpuj¹cych zagadnieñ: l 575 cz³onkowsko  mieszkaniowych; l 224 o tematyce technicznej i eksploatacyjnej; l 176 ekonomicznych; l 111
wynikaj¹cych ze stosunku pracy; l 19 z
zakresu dzia³alnoci kulturalnej; l 17 organizacyjno  samorz¹dowych.
Powy¿sze wyniki ilustruj¹, ¿e podobnie
jak w latach ubieg³ych, sprawy wynikaj¹ce z cz³onkostwa w spó³dzielni znajdowa³y siê w centrum uwagi Zarz¹du. Decyzje te dotyczy³y w du¿ej mierze przyjêæ i skreleñ z rejestru cz³onków zwi¹zanych z ruchem lokali na rynku wtórnym czy te¿ obejmowaniem lokali zamiennych, proponowanych przez KSM.
Obowi¹zuj¹ca od 23 kwietnia 2001 r.
ustawa o spó³dzielniach mieszkaniowych
na³o¿y³a obowi¹zek przygotowania w ci¹gu 24 miesiêcy projektów uchwa³ zarz¹du okrelaj¹cych przedmiot odrêbnej w³asnoci mieszkañ, do czego niezbêdne by³o
przeprowadzenie nie tylko inwentaryzacji we wszystkich budynkach mieszkalnych, ale tak¿e dokonanie podzia³u zasobów mieszkaniowych na nieruchomoci.

Kielecka Spó³dzielnia Mieszkaniowa rozpoczê³a ten proces jeszcze w 2001 r., natomiast w ostatnim kwartale 2002 r. wy³o¿one zosta³y do wgl¹du zainteresowanych cz³onków pierwsze projekty uchwa³
okrelaj¹cych przedmiot odrêbnej w³asnoci.
Realizacja obowi¹zków wynikaj¹cych z
ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych
umo¿liwi cz³onkom Spó³dzielni, zainteresowanym wyodrêbnieniem prawa w³asnoci mieszkania zawieranie umów notarialnych. Dla wszystkich, którzy chc¹
ustanowiæ odrêbn¹ w³asnoæ mieszkania
wraz z udzia³em we w³asnoci gruntu w
nieruchomoci, du¿ym u³atwieniem sta³a
siê podjêta w padzierniku 2003 r. Uchwa³a Rady Miejskiej w sprawie udzielenia
bonifikaty od ceny sprzeda¿y na rzecz
spó³dzielni, prawa u¿ytkowania wieczystego nieruchomoci zabudowanych. By³a
ona odpowiedzi¹ na wnioski Forum Kieleckich Spó³dzielni Mieszkaniowych, którego przewodnicz¹cym ju¿ kolejn¹ kadencjê jest Zdzis³aw Wójtowicz, Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej KSM.
Zarz¹d czuwa równie¿ nad utrzymaniem
bezpieczeñstwa i sprawnoci instalacji gazowych, elektrycznych i centralnego
ogrzewania. Bezporednie gospodarowanie Spó³dzielni¹ w aspekcie technicznym
obliguje zarz¹d do w³aciwej troski o stan
budynków oraz infrastruktury na terenie
wszystkich osiedli KSM, a tak¿e o prawid³owe funkcjonowanie systemu indywidualnego rozliczania kosztów zu¿ycia
energii cieplnej. Na bie¿¹co przeprowadzane s¹ remonty i konserwacje budynków wynikaj¹ce z ich systematycznych
przegl¹dów technicznych oraz za³o¿eñ
planu gospodarczo  finansowego.

Efekty remontów
Widoczne s¹ rezultaty przedsiêwziêæ
remontowych. W osiedlu Zagórska  Po³udnie wykonano roboty brukarskie w
rejonie budynków przy ul. Zagórskiej 68,
70 i 72, powi¹zane z wymian¹ kanalizacji deszczowej, natomiast w Osiedlu Sandomierskim sfinalizowano budowê ulicy Dalekiej, której koszty wspó³finansowa³a Gmina Kielce, oraz dokonano przebudowy drogi po¿arowej obok budynków przy ul. Sandomierskiej 156, 158 i
160. W osiedlach Zagórska  Pó³noc, Zagórska  Po³udnie oraz Sady zmodernizowano place zabaw. Zosta³y one wyposa¿one w nowoczesne i bezpieczne urz¹dzenia zabawowe, co mo¿liwe by³o dziêSTRONA 7

