Wymiana okien w osiedlach KSM

Jednakowe zasady dla wszystkich
Jedenacie lat temu, w 1994 roku przyst¹piono w KSM do wymiany stolarki okiennej
finansowanej w ca³oci z funduszu remontowego Spó³dzielni. Standardem przyjêtym w
Spó³dzielni jest stolarka okienna jednoramowa, drewniana, klejona warstwowo,
impregnowana i malowana ostatecznie z szyb¹ zespolon¹ niskoemisyjn¹ i okuciami
obwiedniowymi Smart. W oknach kuchennych i drzwiach balkonowych montowane s¹
nawiewniki higrosterowane.

Podpisuj¹c protokó³ odbioru technicznego wymiany okien ka¿dy Cz³onek podpisuje owiadczenie o braku zastrze¿eñ do
jakoci okien i jakoci wykonanych prac
ale równie¿ i¿ zapozna³ siê z instrukcj¹
obs³ugi nawiewników oraz zobowi¹zanie
do konserwacji okien wraz z okuciami.
Rozpoczynalimy od wymiany 507 szt.
okien rocznie. Obecnie redniorocznie
wymieniamy b¹d refundujemy 1600 szt.
Pomimo znacznego wzrostu zakresu rzeczowego proces wymiany budzi niezadowolenie i rozczarowanie w zwi¹zku z wyd³u¿aj¹cym siê okresem wyczekiwania.
Na koniec ubieg³ego roku rozliczylimy
52% wymienionej stolarki okiennej. Na
³¹czn¹ iloæ 37 170 okien zosta³o wymienione 19 328 szt. S¹ to tylko okna w lokalach mieszkalnych.
To du¿o i ma³o. Du¿o jak na wiek zasobów poch³aniaj¹cych znaczne rodki remontowe. Ma³o, bo oczekiwania cz³onków
s¹ zdecydowanie wiêksze co mo¿na us³yszeæ na zebraniach osiedlowych.
Znaczne przyspieszenie realizacji tego
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zadania nast¹pi³o w latach 2001, 2002, 2003
kiedy to wymieniano odpowiednio 3 542,
2 997 i 2 342 okna. By³o to spowodowane
wprowadzeniem w czynszu od stycznia
2000 roku dodatkowego odpisu w wysokoci 0,20 z³/m2/m-c oraz dzia³añ Rady Nadzorczej i Zarz¹du Spó³dzielni w wyniku których, rodki finansowe uzyskane z wykupu mieszkañ na preferencyjnych zasadach
w 2001 roku przeznaczono w znacznej czêci na wymianê stolarki okiennej oraz póniejszych uchwa³ Rady Nadzorczej o zasileniu funduszu remontowego w ³¹cznej
kwocie 2 mln z³ z przeznaczeniem na wymianê okien.
Obowi¹zuj¹ca do koñca ubieg³ego roku
ulga remontowa spowodowa³a znaczne zainteresowanie wymian¹ okien we w³asnym
zakresie. Niemal po³owa rozliczanych
okien w roku ubieg³ym to refundacja poniesionych kosztów na ten cel przez samych cz³onków.
Zasady wymiany okien w Kieleckiej Spó³dzielni Mieszkaniowej okrela Regulamin
w sprawie rozgraniczenia obowi¹zków

Spó³dzielni i Cz³onków w zakresie napraw
i utrzymania wnêtrz lokali mieszkalnych
oraz zasad rozliczeñ z cz³onkami zwalniaj¹cymi lokale zatwierdzony uchwa³¹ nr 57/
2004 z 14.12.2004 r. Cz³onek Spó³dzielni,
który jest zainteresowany wymian¹ stolarki, co potwierdza pisemnym wnioskiem
po jej komisyjnej ocenie dokonywanej ka¿dorazowo przez pracowników poszczególnych osiedli, indywidualnie uzyskuje protokolarnie stwierdzenie koniecznoci wymiany.
W przypadku kiedy osoba zainteresowana nie zamierza oczekiwaæ na wymianê do
terminu wyznaczonego przez Spó³dzielnie,
wystêpuje z pismem o wyra¿enie zgody
na wymianê stolarki we w³asnym zakresie.
Zgodê tak¹ otrzymuje, wraz ze wszystkimi
dodatkowymi szczegó³owymi informacjami dotycz¹cymi: rodzaju stolarki jak¹ mo¿na zamontowaæ, podzia³u kwater, funkcji,
któr¹ musi spe³niæ, a tak¿e o koniecznoci
zg³oszenia w administracji osiedla zamontowanej stolarki do jej odbioru technicznego.
Nie oznacza to jednak natychmiastowej,
przewidzianej z tego tytu³u nale¿nej w okrelonej sytuacji refundacji. Wysokoæ refundacji zwi¹zanej z cen¹ l m2 okna wynika z uchwa³y Zarz¹du podjêtej na podstawie wynegocjowanej ceny na przetargu w
przypadku okien drewnianych. Cena okien
z PCV jest odzwierciedleniem cen na rynku kieleckim. Refundacja obejmuje równie¿
koszty robocizny. Zwracane kwoty nie
obejmuj¹ nale¿nego podatku VAT.
Niezgodnymi z obowi¹zuj¹cym statutem
Kieleckiej Spó³dzielni Mieszkaniowej, s¹
coraz liczniejsze przypadki samodzielnego refundowania dokonanej przez niektórych cz³onków wymiany stolarki okiennej, drog¹ zaprzestania wnoszenia nale¿nych op³at z tytu³u korzystania z lokalu.
W tym miejscu nale¿y przypomnieæ, i¿
wymiana czy refundacja jest realizowana
wy³¹cznie w przypadku nie zalegania
Cz³onka w op³atach czynszowych.
Jeszcze jedna bardzo wa¿na informacja:
zwrot kosztów nastêpuje nie wczeniej jak
w roku w którym przypada kolejnoæ wymiany okien liczonej od daty zarejestrowania wniosku cz³onka w Administracji
osiedla.
Otrzymane zwroty rodków pieniê¿nych
za wymianê stolarki okiennej we w³asnym

