Sprawozdanie z dzia³alnoci Zarz¹du
(skrót)

Organizacja i sprawy
cz³onkowskie
Na dzieñ 31.12.2005 r. Kielecka Spó³dzielnia Mieszkaniowa zrzesza³a 8987 cz³onków
(o 234 mniej ni¿ w 2004 r.) i posiada³a 9162
lokale mieszkalne. Zmniejszenie iloci
cz³onków oraz liczby lokali mieszkalnych
w stosunku do 2004 r. zwi¹zane jest z przeniesieniem notarialnie dla 108 cz³onków
odrêbnego prawa w³asnoci do domu jednorodzinnego wraz z prawem w³asnoci
do gruntu i rezygnacja tych osób z cz³onkostwa w KSM.
Iloæ lokali mieszkalnych w poszczególnych osiedla przedstawia siê nastêpuj¹co:  w Osiedlu l - 2859,  w Osiedlu II 2516,  w Osiedlu III - 1846,  w Osiedlu IV
- 1932,  domy jednorodzinne - 9 (by³o 117).
W zasobach mieszkaniowych Spó³dzielni na dzieñ 31.12.2005 r. zameldowanych
by³o 19186 mieszkañców (o 328 mniej ni¿
w 2004 r.) z czego:  w Osiedlu I - 5414 ( o
43 mniej ni¿ w 2004 r.),  w Osiedlu II - 4866
(o 53 mniej ni¿ w 2004 r.),  w Osiedlu III 4483 (o 139 mniej ni¿ w 2004 r.),  w Osiedlu
IV - 4423 (o 93 mniej ni¿ w 2004 r.).
884 cz³onków posiada za³o¿one ksiêgi wieczyste na ograniczonym prawie rzeczowym
do lokalu mieszkalnego, z czego 83 cz³onków za³o¿y³o ksiêgi wieczyste w 2005 r.
Sporód 9162 lokali mieszkalnych:  8172
tj. 89,19% stanowi¹ mieszkania spó³dzielcze, w³asnociowe (o 25 wiêcej ni¿ w 2004
r.),  970 tj. 10,59% to mieszkania spó³dzielcze lokatorskie,  20 tj. 22% to mieszkania
uznane na warunkach najmu. Mieszkania
te zasiedlaj¹ rodziny by³ych cz³onków
wykluczonych ze Spó³dzielni, które przekwaterowano do mniejszych mieszkañ
w zamian za pokrycie zad³u¿enia czynszowego lub rodziny, które ze wzglêdu na trudn¹ sytuacjê finansow¹ i zdrowotn¹ nie
mog³y uregulowaæ stanu prawnego do
zajmowanego lokalu.

Bez tytu³u prawnego zajmowa³o mieszkania 90 rodzin (67 osób zajmowa³o mieszkania typu lokatorskiego, 20 osób - mieszkania w³asnociowe i 3 na warunkach najmu). Sporód nich - 11 osób nie uregulowa³o w terminie ustawowym stanu prawnego po zmar³ym cz³onku Sp-ni b¹d na
skutek rozwi¹zania ma³¿eñstwa. W stosunku do pozosta³ych 79 osób, zajmuj¹cych
mieszkania bez tytu³u prawnego zosta³o
wdro¿one stosowne postêpowanie.
Spó³dzielcze w³asnociowe prawo do
gara¿u nale¿y do 559 osób z czego:  w
Osiedlu l - 195,  w Osiedlu II - 298,  w
Osiedlu III - 10,  domy jednorodzinne - 9,
 w Osiedlu IV - 47.
W zwi¹zku z zawarciem aktów notarialnych o przeniesienie w³asnoci gara¿u 26 cz³onków posiada odrêbne prawo do
gara¿u przy ul. Romualda 14 w Kielcach i
108 osób posiada odrêbne prawo do gara¿u w domu jednorodzinnym.
Na przestrzeni 2005 roku - Zarz¹d Spó³dzielni zaakceptowa³ 342 akty notarialne
w sprawie nabycia, otrzymania w formie
darowizny b¹d dokonania zamiany lokalu mieszkalnego lub gara¿u we w³asnym
zakresie przez:
1) 57 cz³onków tut. Spó³dzielni,
2) 95 osób, które mimo uzyskania prawa

do lokalu mieszkalnego w zasobach tut.
Sp-ni nie by³y zainteresowane uzyskaniem
cz³onkostwa w Spó³dzielni, a wiêc s¹ w³acicielami mieszkañ spó³dzielczych, a nie
nale¿¹ do Spó³dzielni.
3) 190 osób, które zosta³y przyjête w poczet cz³onków tut. Spó³dzielni i tak:
- 97 osób w zwi¹zku z nabyciem lokalu
mieszkalnego w drodze kupna - sprzeda¿y,
- 41 osób w zwi¹zku z przyjêciem lokalu
mieszkalnego i gara¿u w formie
darowizny,
- 50 osób w zwi¹zku z uregulowaniem
stanu prawnego do zajmowanego lokalu,
- 2 osoby w zwi¹zku z dokonaniem wzajemnej zamiany mieszkañ.
W okresie sprawozdawczym z rejestru
skrelono 445 cz³onków (o 82 wiêcej ni¿ w
2004 r.) z czego: 91 na skutek zgonów, 320
w zwi¹zku z rezygnacj¹ z cz³onkostwa w
Sp-ni, 34 w zwi¹zku z wykreleniem b¹d
wykluczeniem przez Radê Nadzorcz¹.
W 2005 r. dokonano 2 eksmisji z lokalu
mieszkalnego.
O mieszkanie zamienne ubiega siê 122
cz³onków (o 12 mniej ni¿ w 2004 r.), z czego: o zamianê mieszkañ mniejszych na
wiêksze ubiega siê 63 cz³onków, o zamianê mieszkañ równorzêdnych ubiega siê 37

Struktura mieszkañ wg tytu³ów
prawnych do lokali na 31.12.2005 r.
0,22% - mieszkania u¿ywane
na warunkach najmu

10,59% - mieszkania
lokatorskie

89,19%- mieszkania sp-cze
w³asnociowe
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