ki pomocy finansowej ze strony Urzêdu
Miasta oraz sponsorów.
W 2003 r. zakoñczony zosta³ trwaj¹cy
od 1996 r. proces indywidualnego opomiarowania zu¿ycia ciep³a w lokalach
mieszkalnych, co umo¿liwi³o ujednolicenie systemu rozliczeñ w tym zakresie w
zasobach KSM.

Windykacja nale¿noci
Sta³ym zainteresowaniem Zarz¹du jest
windykacja zaleg³oci czynszowych. Systematyczna analiza zad³u¿eñ pozwala na
wdra¿anie wewn¹trzspó³dzielczego postêpowania zmierzaj¹cego do wykluczenia z cz³onkostwa w KSM osób notorycznie uchylaj¹cych siê od wype³niania statutowego obowi¹zku uiszczania op³at
czynszowych.
Rola w³adz samorz¹dowych Spó³dzielni w ograniczaniu zaleg³oci sprowadza
siê nie tylko do stosowania przewidzianych prawem dzia³añ egzekucyjnych.
Maj¹c wiadomoæ trudnej sytuacji ¿yciowej szczególnie starszych i samotnych
mieszkañców osiedli KSM, Zarz¹d w
2003 r. pomóg³ stu dwudziestu cz³onkom
w czêciowym pokryciu zad³u¿enia b¹d
bie¿¹cych op³at czynszowych, zgodnie z
wprowadzonymi w 2000 r. zasadami udzielania pomocy cz³onkom KSM w ponoszeniu kosztów utrzymania mieszkañ. Jedn¹
z inicjatyw by³o umo¿liwienie osobom zalegaj¹cym z czynszem odpracowania zad³u¿enia poprzez podjêcie prac porz¹dkowych na rzecz Spó³dzielni, w zastêpstwie
za pracowników przebywaj¹cych na d³u¿szych zwolnieniach lekarskich. W 2003 r.
(od wrzenia do grudnia) z tej formy pomocy skorzysta³y cztery osoby.
Wpierwszym kwartale 2003 r. zarz¹d
podj¹³ dzia³ania w celu racjonalizacji zatrudnienia w KSM.
W toku prac nad zmianami struktury organizacyjnej Spó³dzielni zrodzi³ siê pomys³ udoskonalenia kontaktu cz³onków
z Zarz¹dem Spó³dzielni oraz uzyskiwania przez nich wszelkich niezbêdnych informacji na temat zmieniaj¹cych siê przepisów prawnych. W nowej strukturze organizacyjnej znalaz³ siê Punkt Informacyjno-Obs³ugowy uruchomiany na parterze budynku przy ul. Kujawskiej 26.
Nowa struktura zak³ada³a likwidacjê
magazynu centralnego oraz Zespo³u Zaopatrzenia i Transportu, po³¹czenie Dzia³u
Finansowego z Dzia³em Ksiêgowoci, a
tak¿e Dzia³u Organizacji i Spraw Pracowniczych z Sekcj¹ Ogóln¹. Zmiany organizacyjne spowodowa³y oszczêdnoci w
stanie zatrudnienia o dziewiêæ etatów, w
tym cztery etaty na stanowiskach kierowniczych.
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Wypracowany przez Zarz¹d projekt nowej struktury funkcjonalnej KSM zosta³
zatwierdzony przez Radê Nadzorcz¹ we
wrzeniu 2003r., i obowi¹zuje od 1 stycznia 2004 r. W minionym roku natomiast
rednie zatrudnienie obejmowa³o 261,5
etatów, w tym 177,75 nierobotniczych i
83,75 robotniczych.
Wysokoæ funduszu p³ac, zatwierdzonego przez Radê Nadzorcz¹ jako sk³adnik
rocznego planu gospodarczo  finansowego wynosi³a 8.184.253 z³.
W strukturze KSM funkcjonuj¹ trzy osie
dlowe kluby kultury. Plany pracy i okresowe sprawozdania z dzia³alnoci by³y
prezentowane w trakcie posiedzeñ Zarz¹du. Obecnoæ spraw spo³eczno  kulturalnych wynika³a równie¿ z ustalania stawek odp³atnoci za prowadzone w klubach zajêcia.
Z powodzeniem wykorzystywana jest
baza informatyczna Spó³dzielni, która .
skutecznie pomaga w realizacji zadañ
zwi¹zanych z przetwarzaniem danych.
Zwiêkszono niezbêdn¹ moc obliczeniow¹; wprowadzono modernizacjê sprzêtu
i oprogramowania. W znacznym stopniu
korzystano z informacji zawartej na stronach internetowych.
Szybki postêp w dziedzinie informatyki obligowa³ pracowników do zwiêkszenia tempa przyswajania nowej wiedzy.
Podnoszenie kwalifikacji jest sta³ym
czynnikiem kszta³cenia kadry obs³uguj¹cej stanowiska komputerowe.
Nad prawid³owym funkcjonowaniem
KSM w aspekcie prawnym czuwali radcy prawni, do których nale¿y m.in. pe³nienie zastêpstwa procesowego w sprawach s¹dowych.
W 2003 roku wytoczone zosta³y sprawy o zaleg³oci czynszowe:  za lokale
mieszkalne  140 spraw;  za lokale u¿ytkowe  8 spraw.
Wytoczono 16 spraw o eksmisjê, z tego:
 w toku pozostaje 11 spraw; uregulowany zosta³ stan prawny trzech lokali, poniewa¿ d³u¿nicy sp³acili wszystkie zaleg³oci czynszowe.
W 2003 r. radcy prawni Kieleckiej Spó³dzielni Mieszkaniowej wziêli udzia³ w
113 rozprawach s¹dowych, wydali blisko
300 opinii prawnych (pisemnych i ustnych), dotycz¹cych spraw cz³onkowsko-mieszkaniowych, pracowniczych,
organizacyjnych czy te¿ z zakresu interpretacji przepisów. Po przeprowadzeniu niezbêdnej procedury, w grudniu
minTonego roku do Krajowego Rejestru
S¹dowego zosta³ wpisany zmieniony
Statut Kieleckiej Spó³dzielni Mieszkaniowej, zatwierdzony w czerwcu przez
Zebranie Przedstawicieli.

Wa¿na kontrola
Istotna rolê w dzia³alnoci Spó³dzielni
spe³nia kontrola wewnêtrzna. W 2003 r.,
na podstawie zatwierdzonego przez Zarz¹d planu, przeprowadzono 14 kontroli,
a ponadto przynajmniej raz w kwartale
sprawdzano stan gotówki w kasie i zgodnoæ z raportami kasowymi, a tak¿e przestrzeganie przez pracowników KSM regulaminu pracy. G³ównym celem przeprowadzonych kontroli by³o zapewnienie
wzrostu dyscypliny pracy, sprawnoci
organizacyjnej biura zarz¹du, zapobieganie pomy³kom i b³êdom, ustalenie zgodnoci podejmowanych dzia³añ i decyzji
z obowi¹zuj¹cym porz¹dkiem prawnym,
a zw³aszcza z postanowieniami Statutu
i regulaminów wewnêtrznych, rzetelnoci w wykonywaniu zadañ, a tak¿e gospodarnoci. Nowoci¹ by³o przeprowadzenie w Administracji Osiedla Zagórska 
Pó³noc kontroli kompleksowej, obejmuj¹cej ca³okszta³t dzia³alnoci pod wzglêdem organizacyjnym oraz gospodarczym,
w podsumowaniu której udzia³ wziêli,
oprócz pracowników administracji tak¿e
cz³onkowie zarz¹du oraz cz³onkowie Prezydium Rady Osiedla.
Tematyka kontroli wewnêtrznych by³a w
2003 r. bardzo zró¿nicowana. Kontrolowano: przestrzeganie regulaminu  dyscypliny pracy; realizacjê wniosków z przeprowadzonych w Spó³dzielni kontroli zewnêtrznych; terminowoæ odpowiedzi na
pisma, skargi; przestrzeganie instrukcji
kancelaryjnej i archiwalnej, stan oraz
koszty utrzymania instalacji antenowych
typu AZART, zasadnoæ zakupu i przydatnoci materia³ów i narzêdzi; prawid³owoæ rozliczenia materia³ów pobranych
z magazynu przez konserwatorów, windykacjê op³at czynszowych  dotrzymywanie obowi¹zuj¹cych terminów; prawid³owoæ naliczania najemcom lokali u¿ytkowych odp³atnoci za wodê i cieki;
wykorzystanie rodków transportu w
2002 r. i pierwszym pó³roczu 2003 r., stan
techniczny taboru i rzetelnoæ wykonywania obowi¹zków s³u¿bowych przez
pracowników transportu.
W 2003 roku Zarz¹d kontynuowa³ dzia³alnoæ informacyjn¹ w wydawanym od
dwunastu lat kwartalniku My z KSM,
w którym prezentowane by³y sprawozdania z bie¿¹cego funkcjonowania spó³dzielni i wiadomoci dotycz¹ce spó³dzielczoci mieszkaniowej. Kontakt z cz³onkami KSM mo¿liwy by³ równie¿ dziêki
cotgodniowym dy¿urom cz³onków Zarz¹du, podczas których w 2003 r. przyjêto
kilkuset cz³onków Spó³dzielni.

