prac remontowych, b¹d podwy¿szeniem
stawki odpisów na remonty. Jestemy
otwarci na propozycje, które s¹ realne do
wprowadzenia i uzyskaj¹ zgodê wiêkszoci cz³onków Spó³dzielni.

Czynsze bez zmian
Sytuacja spo³eczno-gospodarcza kraju
ma bezporedni wp³yw na gospodarkê
spó³dzielni. redni wiek cz³onków naszej
spó³dzielni jest doæ zaawansowany. Ludzie ¿yj¹ z emerytur i rent. Wiele osób
nie posiada róde³ sta³ego dochodu.
Wszystko to i wiele innych czynników
powoduje, ¿e w spó³dzielni rosn¹ zaleg³oci w op³atach czynszowych. Zaleg³oci
te wynosz¹ 2,3 mln z³. Stanowi to d³ug
ponad jednomiesiêcznego czynszu wszyst
kich lokatorów, czyli jakby mieszkañcy
p³acili za niepe³ne 11 miesiêcy w roku.
Wychodz¹c naprzeciw tym problemom
ponad 2 lata temu Rada Nadzorcza KSM
(jako jedna z pierwszych w kraju, o czym
pisa³em w My z KSM) wprowadzi³a
fundusz samopomocy cz³onkowskiej prze
znaczony na doran¹ pomoc w op³atach
za mieszkania cz³onkom spó³dzielni znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji materialnej.
Z funduszu, którego dysponentem s¹
rady osiedli, skorzysta³o ju¿ 214 cz³onków na kwotê 105 tys. z³. Jest to pomoc dorana, gdy¿ spó³dzielnia nie jest
organizacj¹ socjaln¹ i wiadcz¹c¹
swym cz³onkom sta³¹ pomoc finansow¹ Znaj¹c sytuacjê wielu rodzin mieszkaj¹cych w Kieleckiej Spó³dzielni
Mieszkaniowej bezrobocie, choroby,
wypadki i inne k³opoty, które dotykaj¹
rodziny naszych spó³dzielców, a tak¿e
ze wzglêdu na dobr¹ sytuacjê finansow¹ Spó³dzielni - po raz pierwszy nie
podniesione zosta³y op³aty czynszowe
na 2004 rok. By³o to mo¿liwe równie¿
dlatego, ¿e poza Wodoci¹gami Kieleckimi ( podwy¿ka 7 % za m3 wody i
kanalizacji) inni kontrahenci nie zmienili op³at i wysokoci podatków. Równie¿ i my nie uczynilimy tego. I nie
jest to, jak niektórzy okrelaj¹ kie³basa wyborcza. By³a taka mo¿liwoæ
i Rada Nadzorcza wspólnie z zarz¹dem
z niej skorzysta³a. Mylê, ¿e z po¿ytkiem dla naszych cz³onków.
Spó³dzielnia jest nadal samodzielna i samofinansuj¹ca. Dotacje z bud¿etu pañstwa przydzielane dla spó³dzielni mieszkaniowych na pocz¹tku lat 90. skoñczy³y
siê dawno temu.
Tak¿e KSM musia³a stan¹æ na w³asnych
nogach. Stanê³a i funkcjonuje. Minione
lata nie zosta³y zmarnowane. Umiemy gospodarowaæ za swoje i dla siebie.
STRONA 6

Statut od nowa
Cz³onkowie aktywnie uczestnicz¹cy w
¿yciu spó³dzielni pamiêtaj¹, ¿e bylimy
zmuszeni 2-krotnie w minionej kadecji do
zmiany statutu Spó³dzielni. W latach 2000
i 2001 zmiany wynika³y z koniecznoci
dostosowania statutu do przepisów ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych z 15
grudnia 2000 r. i kompleksowej nowelizacji tej ustawy 19 grudnia 2002 r.
Zmiany przedstawi³a specjalnie powo³ana przez Radê Nadzorcz¹ komisja statutowa, której mia³em przyjemnoæ przewodniczyæ. Przygotowano 103 tytu³y
zmian, które by³y przedmiotem obrad rad
osiedlowych, osiedlowych zebrañ cz³onków, a nastêpnie Zebrania Przedstawicieli, które te zmiany uchwali³o. Nale¿y
przypomnieæ, ¿e zebranie w kilku sprawach, zw³aszcza dotycz¹cych funkcjonowania samorz¹du, mia³o do wyboru przepisy ujête wariantowo i w wyniku g³osowania przyjê³o rozwi¹zania aktualnie
obowi¹zuj¹ce.
W czerwcu br. up³ywa 4-letnia kadencja cz³onków obecnej Rady Nadzorczej i
rad osiedlowych. Sprawozdanie z pracy
RN zosta³o zamieszczone w biuletynie
obejmuj¹cym komplet sprawozdañ na Zebranie Przedstawicieli, a jego skrót zamieszcza redakcja My z KSM.

Dobre rady
Nowa Rada Nadzorcza, która zostanie
wybrana w czerwcu br. bêdzie zapewne
kontynuowaæ strategiczne plany, z remontami na czele. W zwi¹zku z pierwszymi
notarialnymi wyodrêbnieniami lokali w
osobne prawo w³asnoci, trzeba bêdzie rezygnowaæ z uredniania kosztów na rzecz
lokalizacji ich do miejsca powstawania w nieruchomoci budynku, a mo¿e mieszkania. Rozwi¹zanie tych problemów i
podjêcie decyzji co do wyboru jednostki
rozliczeniowej kosztów - bêdzie wa¿nym
zadaniem nowej Rady Nadzorczej.
Wprowadzenie do praktyki ustawy o
spó³dzielniach mieszkaniowych wymusza
zmiany w procesie zarz¹dzania Spó³dzielni¹, a zatem równie¿ w planowaniu jej
dzia³alnoci.
Moim zdaniem, jeszcze w tym roku nale¿y rozwa¿yæ:
1. Wp³yw nowego podzia³u osiedli na
nieruchomoci na rozliczanie kosztów
gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
W³aciciele posiadaj¹cy odrêbne prawo
do lokalu musz¹ byæ indywidualnie rozliczani.
2. Sposób tworzenia i dysponowania
funduszami na remonty. Czy tworzymy
jeden fundusz dla Spó³dzielni, czy podzie-

lony na osiedla, czy te¿ na nieruchomoci?
3. Je¿eli tworzony bêdzie fundusz remotowy z podzia³em na nieruchomoci, nale¿y siê zastanowiæ, czy nie utworzyæ w
ramach dotychczasowych naliczeñ centralnego funduszu remontowego mienia
Spó³dzielni, który s³u¿y³by równie¿ na po¿yczki wewnêtrzne dla okrelonych nieruchomoci.
4. Jak nale¿y post¹piæ z wymian¹ okien
w przypadku rozliczenia remontów na
nieruchomoæ. Czy nie nale¿a³oby wyodrêbniæ rodków na ten cel w dotychczasowej wysokoci, aby wszyscy cz³onkowie byli traktowani na dotychczasowych
zasadach?
5. Trzeba kontynuowaæ modernizacjê
kot³owni przy ul. Szczeciñskiej, przy za³o¿eniu sfinansowania tego zadania ze
rodków tworzonych z odpisów amortyzacyjnych.
6. W zwi¹zku z zakoñczeniem w br. remontu dachów, posiadane rodki w kolejnoci przeznaczyæ na przyspieszenie remontu klatek schodowych.
7. Pozostawiæ wynagrodzenia cz³onków
Rady Nadzorczej na dotychczasowym poziomie to jest 18 z³ za posiedzenie.
Korzystaj¹c z miejsca, jakie mi udostêpniono w kwartalniku My z KSM gor¹co dziêkujê wszystkim spo³ecznym dzia³aczom organów samorz¹dowych naszej
Spó³dzielni za ich zaanga¿owanie, umiejêtnoci, wiedzê i czas, który powiêcili
spo³ecznej pracy dla lepszej organizacji
zarz¹dzania Spó³dzielni¹.
Dziêkujê równie¿ za to, ¿e w tych trudnych dla spó³dzielczoci latach swymi
kwalifikacjami i dowiadczeniem zapewnili, ¿e KSM dostosowa³a siê umiejêtnie
do dzia³ania w systemie gospodarki rynkowej i posiada niezbêdne rodki zapewniaj¹ce p³ynnoæ finansow¹.
Proszê równie¿ o przyjêcie wyrazów
uznania dla cz³onków Zarz¹du i pracowników Spó³dzielni. Nowowybranym
cz³onkom na Zebranie Przedstawicieli i
cz³onkom rad osiedli, ¿yczê abycie Pañstwo mieli satysfakcjê z wykonywanej
pracy dla dobra nas wszystkich, dla dobra Kieleckiej Spó³dzielni Mieszkaniowej.
Udowodnijmy, skoro Polska ju¿ jest w
Unii Europejskiej, ¿e jestemy równie¿
dobrymi spó³dzielcami jak ci, którzy ju¿
w UE dzia³aj¹.
ZDZIS£AW WÓJTOWICZ
Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej

