osób, o zamianê jednego mieszkania wiêkszego na dwa oddzielne mniejsze ubiega
siê 13 cz³onków, o zamianê mieszkañ wiêkszych na mniejsze ubiega siê 9 osób.
Wnioski o przydzia³y mieszkañ zamiennych, Zarz¹d Spó³dzielni realizuje w granicach istniej¹cych mo¿liwoci.
W wyniku odzysków nieplanowanych i
dokonanych zamian, KSM w 2005 r. dysponowa³a 13 mieszkaniami.

Wa¿niejsze wydarzenia maj¹ce
wp³yw na dzia³alnoæ Zarz¹du
W 2005 roku Zarz¹d Kieleckiej Spó³dzielni Mieszkaniowej kierowa³ Spó³dzielni¹ w
ramach swych kompetencji okrelonych
w Statucie oraz zatwierdzonym przez Radê
Nadzorcz¹ regulaminie. Zarz¹d pracowa³
w trzyosobowym, niezmienionym sk³adzie:
Maciej Solarz - Prezes Zarz¹du; Henryk
Wilk - Zastêpca Prezesa ds. technicznych;
Anna Segda - Cz³onek Zarz¹du ds. ekonomicznych, G³ówna Ksiêgowa.
W ci¹gu minionych dwunastu miesiêcy
odby³o siê 50 protoko³owanych posiedzeñ
Zarz¹du, który podj¹³ 1013 uchwa³ i decyzji zwi¹zanych z kierowaniem KSM.
Dzia³alnoæ Zarz¹du Spó³dzielni koncentrowa³a siê g³ównie na realizacji:
- zadañ wynikaj¹cych z planu gospodarczo - finansowego KSM na 2005 r.,
- przyjêtego przez RN harmonogramu
wdra¿ania wniosków z Zebrania Przedstawicieli, Zebrañ Grup Cz³onkowskich oraz
g³ównych kierunków dzia³ania spó³dzielni uchwalonych przez Zebranie Przedstawicieli Cz³onków w 2005 r.,
- obowi¹zków wynikaj¹cych z wdra¿ania
przepisów ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych i Prawa Spó³dzielczego,
- zadañ pracodawcy wynikaj¹cych z kodeksu pracy, dla pracowników spó³dzielni.
Uchwalony 30 marca 2005 r. plan gospodarczo-finansowy okreli³ szczegó³owy
zakres wydatków KSM na gospodarkê
remontow¹, ciepln¹ oraz dzia³alnoæ eksploatacyjn¹, a tak¿e kulturaln¹ prowadzon¹ przez osiedlowe kluby kultury.
Oparte na szczegó³owej analizie obowi¹zków Spó³dzielni i potrzeb mieszkañców,
prace remontowe poddawane s¹ ca³orocznemu monitoringowi przez wszystkie organy samorz¹dowe KSM. Kwartalna analiza wykonania planu gospodarczo-finansowego jest dla Zarz¹du podstaw¹ dokonywania korekt, wynikaj¹cych ze zmieniaj¹cych siê warunków finansowych, czy
prawnych. W 2005 r. odpowiedzi¹ na zg³oszone przez Rady Osiedli wnioski by³o wyst¹pienie Zarz¹du do Rady Nadzorczej o
skorygowanie planu remontów. W rezultacie korekty dodatkowo zabudowano 17
wejæ do klatek schodowych w Osiedlu
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Sandomierskim, wykonano kanalizacjê
deszczow¹ przy budynku przy ul. Zagórskiej 60 oraz wymianê nawierzchni chodników w rejonie budynków przy ul. Wiosennej 3, 5 i 7.
Gospodarka 234 lokalami u¿ytkowymi, a
tak¿e wynajmowanymi terenami, pozwalaj¹ca na uzyskiwanie znacznych wp³ywów finansowych, by³a przedmiotem ci¹g³ego zainteresowania Zarz¹du.
Znacznym zagro¿eniem dla utrzymania
dobrej sytuacji finansowej KSM s¹ corocznie wzrastaj¹ce zaleg³oci czynszowe. Do
ich windykacji Spó³dzielnia wykorzystuje
wszystkie przewidziane prawem mo¿liwoci, ³¹cznie z kierowaniem spraw do s¹du
o egzekucjê. Przed wyst¹pieniem na drogê s¹dow¹ Spó³dzielnia prowadzi rozmowy z d³u¿nikami, informuje ich o mo¿liwoci uzyskania dodatku mieszkaniowego,
pomocy finansowej w op³atach za korzystanie z mieszkania czy te¿ odpracowania
zaleg³oci w zastêpstwie gospodyñ domowych przebywaj¹cych na urlopach lub
zwolnieniach lekarskich. Z tej ostatniej
formy w 2005 r. skorzysta³o 48 osób;
zmniejszy³y stan zaleg³oci czynszowych
o ³¹czn¹ kwotê 34.058 z³.
Realizacja g³ównych kierunków dzia³ania
Spó³dzielni na 2005 r., wniosków z Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z Zebrañ Grup Cz³onkowskich stanowi dla
Zarz¹du materia³ podstawowy do oceny
potrzeb cz³onków Spó³dzielni, a nastêpnie do zaplanowania dzia³añ w celu ich
realizacji.
Cz³onkowie Spó³dzielni nie s¹ obojêtni na
zmieniaj¹ce siê warunki organizacyjnoprawne i ekonomiczne dotycz¹ce spó³dzielczoci. wiadomi swych praw pragn¹ wp³ywaæ równie¿ na lokalne w³adze samorz¹dowe. Dziêki lobbowaniu przez spó³dzielców
z Kielc podjêta zosta³a uchwa³a Rady Miasta z 2003 roku o udzieleniu spó³dzielniom
bonifikaty od ceny sprzeda¿y gruntów pod
budynkami przeznaczonymi na cele mieszkaniowe.
Rada Nadzorcza i Zarz¹d Spó³dzielni stanowczo naciskaj¹ na w³adze miasta w ramach FORUM Kieleckich Spó³dzielni
Mieszkaniowych, aby przyspieszyæ realizacjê uchwa³y, w ramach której w 2005 roku
KSM wykupi³a grunty o ³¹cznej powierzchni 39.677 m kw. O zakoñczenie wykupu gruntów wnioskowali cz³onkowie KSM na Zebraniach Grup Cz³onkowskich w 2005 r.
Jednym z przyjêtych przez Zebranie
Przedstawicieli Cz³onków kierunków dzia³ania KSM by³o podjêcie nowej inwestycji, a szczególnie realizacji budynku mieszkalno - us³ugowego w miejsce przeznaczonego do rozbiórki budynku przy ul. Zagórskiej 35.

We wrzeniu ubieg³ego roku Zarz¹d
przedstawi³ RN za³o¿enia organizacyjnofinansowe realizowanej za rodki przysz³ych w³acicieli lokali inwestycji i ostatecznie zosta³ zobowi¹zany do przygotowania realizacji trzykondygnacyjnego budynku mieszkalno-us³ugowego z jedn¹
kondygnacj¹ na lokale u¿ytkowe, dwiema
na lokale mieszkalne i podziemnymi miejscami postojowymi.
Olbrzymi wp³yw na spó³dzielczoæ mieszkaniow¹ mia³a ustawa o spó³dzielniach
mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 roku,
która by³a ju¿ kilkakrotnie nowelizowana.
W kwietniu 2005 roku Trybuna³ Konstytucyjny orzek³ niezgodnoæ niektórych
przepisów ustawy z Konstytucj¹ np. przepisów o mo¿liwoci okrelania przez statuty spó³dzielni warunków finansowych
przekszta³ceñ spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu we w³asnociowe.
Spowodowa³o to koniecznoæ zawieszenia czynnoci zwi¹zanych z przekszta³caniem praw do lokali, co wywar³o negatywne skutki dla cz³onków zainteresowanych
posiadaniem w³asnociowego prawa do
lokalu jak i spó³dzielni, która nie otrzyma³a
rodków finansowych z tego tytu³u.
Powrót do przekszta³ceñ nast¹pi³ w nowych warunkach prawnych, stworzonych
od 22 lipca 2005 r. przez kolejn¹ zmianê
ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych.
Nowelizacja ta zobowi¹za³a spó³dzielnie do
zmniejszenia wymiaru statutowej bonifikaty z 60% do ustawowych 50%. Taka
sama bonifikata obowi¹zuje do przekszta³cania lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrêbnej w³asnoci.
Poza wprowadzeniem w ¿ycie znowelizowanych przepisów ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych Zarz¹d kontynuowa³ rozpoczêty jeszcze w 2002 r. proces
przygotowania uchwa³ okrelaj¹cych
przedmiot odrêbnych w³asnoci lokali.
W 2005 r. Zarz¹d podpisa³ 108 aktów notarialnych o przeniesieniu w³asnoci domów jednorodzinnych. Ostateczne zakoñczenie wyodrêbniania domów ze Spó³dzielni nast¹pi w roku bie¿¹cym.
W celu dostosowania Statutu KSM do
aktualnych przepisów prawnych Rada
Nadzorcza powo³a³a w listopadzie 2005 r.
Komisjê Statutow¹, w sk³ad której weszli
przedstawiciele RN oraz Rad Osiedli i delegaci na Zebranie Przedstawicieli. Rezultatem prac Komisji by³o zaopiniowanie
opracowanego przez Zarz¹d projektu
zmian Statutu. Komisja zg³osi³a ponad 60
poprawek, które zostan¹ przedstawione na
Zebraniu Przedstawicieli Cz³onków w celu
podjêcia uchwa³y w tej sprawie.
Zarz¹d realizowa³ równie¿ obowi¹zki pracodawcy, kieruj¹c pracownikami zatrudnio-

