Gospodarka zasobami mieszkaniowymi
Na zasoby KSM sk³ada siê: 258 budynków, w tym 141 wielorodzinnych, z 9270
mieszkaniami, 693 gara¿e, 232 lokale u¿ytkowe. Stanowi¹ one 5 osiedli wyodrêbnionych organizacyjnie i ekonomicznie (budynki wielorodzinne w Bielinach w³¹czone
s¹ do osiedla Zagórska-Po³udnie, a w Bodzentynie do osiedla Sandomierskie).
Strukturê zasobów oraz iloæ mieszkañ i budynków w poszczególnych osiedlachprzedstawiaj¹ wykresy.
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Remonty zasobów
mieszkaniowych
Dzia³alnoæ remontowa, konserwacyjna
i modernizacyjna zasobów mieszkaniowych finansowana by³a w ca³oci z w³asnych rodków KSM. Spó³dzielnia nie korzysta ze rodków bud¿etu pañstwa, ani
kredytów. Potrzeby gospodarki remontowej finansowane by³y z funduszu remontowego Spó³dzielni, który tworzy siê z
ró¿nych róde³. Dwa g³ówne to: dochody
z najmu lokali u¿ytkowych oraz terenów
i wp³at cz³onków.
W 2003 r fundusz remontowy tworzony by³ ze róde³:
 rodki z B. O.  l.711.739 z³  Przypisane nale¿noci na fundusz remontowy
w op³atach za mieszkania  4.724.809 z³
 Przypisane nale¿noci w op³atach za najem lokali u¿ytkowych  l .607.455 z³ 
rodki z wykupu mieszkañ pomniejszone o rozliczenie amortyzacji (13 683 z³)
 396.582 z³
Ogó³em 8.440.585 z³
Struktura tworzenia funduszu remontowego w 2003 r.
5%

Sady

19%

Sandomierskie
Domy Jednorodzinne

1846

56%
20%

2517

£¹czne koszty GZM w 2003 roku wynios³y 12.741.777 z³, natomiast naliczone
przychody 12.986.880 z³. Przychody w wielkociach naliczonych by³y wy¿sze od
kosztów o 245.103 z³.
Koszty Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi w Osiedlach: Zagórska Pó³noc,
Zagórska Po³udnie Sady i Sandomierskie, domkach jednorodzinnych, budynkach w Bielmach i Bodzentynie w 2003 rok kszta³towa³y siê nastêpuj¹co:
1. Koszty rzeczowe i osobowe
4.666.722 z³
2. Podatki i wieczyste u¿ytkowanie terenu 1.557.041 z³
3. Woda i cieki
5.313.489 z³
4. mieci
835.799 z³
5. Anteny Azart
56.789 z³
6 Dwigi
311.937 z³
Ogó³em
12.741.777 z³

36,6%
12,3%
41,7%
6,6%
0,4%
2,4%

Przychody z Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi w zasobach KSM (przypisane
nale¿noci) w roku 2003 kszta³towa³y siê nastêpuj¹co:
1. Wp³ywy z op³at czynszowych
(przypisane nale¿noci) na eksploatacjê
2. Dofinansowanie GZM wp³ywami z wynajmu lok. u¿ytk.
3. Dochody z dodatkowych pomieszczeñ, dzia³alnoci
zarobkowej w mieszkaniach, nadwy¿ki z lat ubieg³ych
4. Podatki i wieczyste u¿ytkowanie terenu
5. Woda i cieki
5. mieci
6. Anteny Azart
7. Dwigi
Ogó³em

3.810.291 z³
580.031 z³
383.812 z³
1.619.848 z³
5.316.681 z³
895.600 z³
57.802 z³
322.815 z³
12.986.880 z³

rodki z wykupu mieszkañ
Wp³ywy z lokali u¿ytkowych
B.O. Na 1.01.2003 r.
Wp³ywy z mieszkañ

rodki funduszu remontowego w 2003 r.
wydatkowano na:
Remonty budynków 4.762.721 z³
Konserwacjê budynków 1.034.524 z³
Remonty dwigów osobowych 580.260 z³
razem 6.377 505 z³
Stan funduszu remontowego na dzieñ
31.12.2003 r. 2.063.079 z³.
Przypisane nale¿noci na fundusz remontowy w op³atach za mieszkania pokry³y w 74.0 % faktyczne nak³ady na remonty i konserwacje w roku 2003. Nak³ady na remonty i konserwacje w 2003
roku s¹ ni¿sze od poniesionych w 2002 r.
o kwotê 2.567.661 z³ i zmniejszy³y siê o
40.3 %.
W roku 2003 op³aty cz³onków spó³dzielni na fundusz remontowy wynosi³y 1,00
z³/m2 p.u.m /m-c. Ponadto z wp³ywów za
wynajem lokali u¿ytkowych dofinansowano fundusz remontowy 1.607.455 z³,
co stanowi 0.34 z³/m2 p.u.mieszkania.
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