Pisz¹ o nas inni

Parada tytu³ów
My z KSM to tytu³ biuletynu Kieleckiej Spó³dzielni Mieszkaniowej, która za
dwa lata obchodziæ bêdzie swoje 50-lecie.
My z KSM jest kompendium wiedzy
na temat spó³dzielni. Redaktorzy biuletynu dok³adaj¹ starañ, by przekazywane informacje by³y cis³e i dok³adne.
Przyk³adem niech bêdzie art. mieciowy zawrót g³owy, któremu przywieca
jak¿e s³uszna myl, ¿e Tej ziemi nie odziedziczylimy po rodzicach, ale wypo¿yczylimy od swoich dzieci; dowiadujemy siê
z niego m.in., ¿e w zasobach KSM zamieszkuje 18824 osób, powstaje wiêc
33883 m3 mieci rocznie. Odpady gromadzone s¹ w 280 kontenerach ustawionych
w 74 altankach mietnikowych.
Wiele miejsca pismo powiêca listom od
czytelników. Autor jednego z nich postuluje, by nie przechodziæ obojêtnie obok
tego, co dra¿ni i oburza, bo to wszystko
nie bierze siê samo z siebie, bardzo czêsto
mamy w tym swój udzia³. Mo¿e wiêc wemiemy siê do wspólnego administrowania. W wielu sprawach sami mo¿emy wyst¹piæ w roli administratora, a nie tylko
narzekaj¹cego obserwatora. Ku wspólnemu po¿ytkowi, dla dobra ogólnego i dla
w³asnej satysfakcji.
Powodem dumy spó³dzielców z KSM s¹
osiedlowe kluby kultury z ciekaw¹ ofert¹
przedstawion¹ w biuletynie. I tak Osiedlowy Klub Kultury Polonez zaprasza na
kurs tañca towarzyskiego dla m³odzie¿y i
doros³ych, OKK Miniatura proponuje
zajêcia w klubie dziecka (cztero, szeciolatki) w sekcji plastycznej, tanecznej, muzycznej, modelami, na lektoracie jêzyków
obcych, zajêciach z gimnastyki z elementami jogi, aerobiku, zaprasza do chóru seniora, sekcji teatralnej, tkackiej i malarskiej.

Powodem dumy s¹ te¿ osiedlowe zieleñce i place zabaw oraz jedyne w województwie wiêtokrzyskim cztery spó³dzielcze
fontanny.
Domy Spó³dzielcze (nr 6 z 2006 r.)

Spó³dzielcza
gala
Ponad 2 tysi¹ce spó³dzielców ró¿nych
bran¿ z Polski wiêtowa³o w Warszawie,
w lipcu br., Miêdzynarodowy Dzieñ Spó³dzielczoci. W uroczystoci uczestniczy³
Ivano Barberini z W³och, który od 2001
roku stoi na czele wiatowego ruchu spó³dzielczego. Do organizatorów i uczestników skierowa³ list prezydent RP.
Podczas uroczystoci tradycyjnie og³oszono wyniki i wrêczono nagrody Mened¿er Spó³dzielca 15. najlepszym mened¿erom przedsiêbiorstw spó³dzielczych.
Szeæ osób otrzyma³o wyró¿nienia Prymus 2006.
Podczas uroczystej gali prezydent MZS
Ivano Barberini zosta³ uhonorowany statuetk¹ Oskara Spó³dzielczoci Polskiej.
Siedem osób otrzyma³o nagrody za najlepsz¹ pracê badawcz¹ z zakresu spó³dzielczoci.
Andrzej Bors z Radia Kielce zosta³ jednym z piêciu laureatów konkursu dla
dziennikarzy.
Ruch spó³dzielczy w Polsce to dzi oko³o 12 tys. spó³dzielni i blisko 9 milionów
cz³onków. Najwiêkszy potencja³ zachowa³y spó³dzielnie mieszkaniowe. W zasobach 3,5 tys. spó³dzielni znajduje sie ponad 3 mln mieszkañ, w których zamieszkuje ponad 10 mln ludzi.
(MaS)

Po¿egnanie
W sierpniu po¿egnalimy Barbarê Tomczyk, znan¹
i lubian¹, szczególnie w rodowisku KSM.
Barbara Tomczyk, emerytowana ekonomistka, przez
wiele lat by³a przewodnicz¹c¹ Rady Osiedla Zagórska
Pó³noc, od 1993 roku zasiada³a w Radzie Nadzorczej
KSM.
Basia - jak mówili do Niej przyjaciele - by³a skromna i ¿yczliwa, bezinteresownie anga¿owa³a siê w dzia³alnoæ spo³eczn¹ - ostatnio, jako przewodnicz¹ca Komisji Spo³eczno-Samorz¹dowej Rady Nadzorczej KSM.
Basiu, bêdzie nam Ciebie brakowa³o.
Przyjaciele i Koledzy z KSM
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Grunty na w³asnoæ
Na podstawie uchwa³y Rady Nadzorczej
Nr 12/04 z dnia 31 marca 2004 r. Spó³dzielnia nabywa na w³asnoæ od gminy Kielce,
grunty pod budynkami mieszkalnymi bêd¹ce w wieczystym u¿ytkowaniu Spó³dzielni, z 95% bonifikat¹ od wartoci rynkowej tego prawa.
Zakup gruntów finansowany jest ze rodków funduszu zasobowego KSM i musi
byæ zwrócony przez cz³onków. Nabycie
gruntów na w³asnoæ umo¿liwia, zgodnie
z ¿yczeniem wielu cz³onków spó³dzielni,
ustanawianie prawa odrêbnej w³asnoci
lokali w miejsce dotychczasowych spó³dzielczych lokatorskich lub spó³dzielczych
w³asnociowych praw do lokali, wraz z
u³amkowym udzia³em we w³asnoci gruntu.
Koszty wykupu gruntów zobowi¹zani s¹
pokryæ u¿ytkownicy spó³dzielczych lokali, proporcjonalnie do ich udzia³u w nieruchomoci, w której grunt zosta³ wykupiony.
Zgodnie z przepisami, do koñca roku kalendarzowego, w którym grunt zosta³ wykupiony, Spó³dzielnia i tym samym u¿ytkownicy lokali ponosz¹ jeszcze op³aty za
wieczyste u¿ytkowanie gruntów w wysokoci 0,14 z³/m2 pow. u¿ytkowej lokalu.
Koszty z tytu³u wykupu gruntów, przypadaj¹ce na lokale mieszkalne w poszczególnych nieruchomociach pokrywaj¹ ich
u¿ytkownicy poprzez dokonanie wp³at
uzupe³niaj¹cych wk³ady budowlane i
mieszkaniowe w nastêpuj¹cy sposób:
1. Osoby, które wyra¿aj¹ zgodê na partycypowanie w kosztach nabycia na w³asnoæ Spó³dzielni posiadanych gruntów jednorazowo, w terminie 14 dni od daty
zawiadomienia,
2. Osoby zbywaj¹ce spó³dzielcze w³asnociowe prawo do lokalu w obrocie wtórnym lub przenosz¹ce prawo do lokalu w
odrêbn¹ w³asnoæ - w ramach rozliczeñ finansowych ze Spó³dzielni¹, przed zawarciem aktu notarialnego o ustanowieniu
prawa odrêbnej w³asnoci lokalu,
3. W pozosta³ych przypadkach u¿ytkownicy mieszkañ s¹ zobowi¹zani do dokonywania wp³at na uzupe³nienie wk³adów
w ratach miesiêcznych pocz¹wszy od l
stycznia roku nastêpnego po wykupieniu
gruntu, w wysokoci dotychczasowych
op³at za wieczyste u¿ytkowanie gruntów.

