nymi w Spó³dzielni. rednioroczne zatrudnienie w Spó³dzielni w 2005 r. wynios³o
249,75 etatów, w tym 170 etatów na stanowiskach robotniczych i 79,75 na stanowiskach nierobotniczych. Zatwierdzony
przez RN fundusz p³ac wynosi³ w ubieg³ym
roku 8.046.391 z³, natomiast rednie miesiêczne wynagrodzenie brutto pracowników Spó³dzielni znajdowa³o siê na poziomie 2590 z³. Warto zaznaczyæ, ¿e przeprowadzona przez Komisjê Ekonomiczn¹ Rady
Nadzorczej w grudniu 2005 r. kontrola realizacji planu gospodarczo-finansowego w
zakresie stanu zatrudnienia i funduszu p³ac
wykaza³a prawid³ow¹ gospodarkê rodkami funduszu oraz dyscyplinê Zarz¹du w
stosowaniu uchwa³y zatwierdzaj¹cej plan.
W celu kontroli prawid³owoci organizacji i merytorycznej dzia³alnoci komórek
funkcjonalnych Biura Zarz¹du Spó³dzielni inspektor kontroli wewnêtrznej przeprowadzi³ w 2005 roku kontrole m.in. w zakresie: * zasadnoci zatrudnienia konserwatorów na poszczególnych stanowiskach
oraz wykorzystania czasu pracy, * znajomoci i realizacji przez kierowników administracji osiedli zadañ wynikaj¹cych z planu rzeczowo - finansowego Spó³dzielni, *
przestrzegania regulaminu pracy w administracjach osiedli i klubach osiedlowych,
* terminowoci realizacji interwencji z rejestrów zg³oszeñ w administracjach osiedli,*
kontroli kas co do zgodnoci gotówki z
raportami kasowymi - raz w miesi¹cu, *
kontroli rzetelnoci odczytów wodomierzy
budynkowych przez administracje osiedli.
Wnioski z kontroli okrelone w formie zaleceñ pokontrolnych przyczyni³y siê do
poprawy dyscypliny i organizacji pracy, a
tak¿e eliminowania stwierdzonych uchybieñ.
Nad zgodnoci¹ z prawem wewnêtrznych
aktów Spó³dzielni oraz zapewnieniem obs³ugi prawnej KSM, w postêpowaniu s¹dowym, czuwali radcy prawni, którzy w
2005 r. prowadzili w s¹dach powszechnych
ogó³em 147 spraw:  o zap³atê nale¿noci
czynszowych - 131 spraw, w tym: za lokale
mieszkalne - 117 (zakoñczono 113 spraw, w
toku pozostaj¹ 4 sprawy), za lokale u¿ytkowe - 14 (zakoñczono 10, w toku 4),  sprawy eksmisyjne - 10 (3 wyroki eksmisyjne, 2
wyroki oddalaj¹ce powództwo o eksmisjê,
2 sprawy zawieszone, 3 sprawy w toku), 
Spó³dzielnia by³a pozywana do s¹du w 6
sprawach, wszystkie s¹ zakoñczone; w 5
sprawach zapad³y wyroki korzystne dla
Spó³dzielni, w 1 sprawie zapad³ wyrok czêciowo korzystny. Mimo zaskar¿enia, s¹d
utrzyma³ w mocy uchwa³ê Zarz¹du dotycz¹c¹ obowi¹zku zwrotu przed up³ywem 5
lat bonifikaty udzielonej z tytu³u przekszta³cenia praw lokatorskich na w³asnociowe.

Ponadto radcy prawni w 2005 r. prowadzili 8 spraw administracyjnych.
Radcy w trakcie 2005 r. wziêli udzia³ w
ponad 100 rozprawach s¹dowych, wydali
ponad 250 opinii prawnych (pisemnych i
ustnych), udzielali porad prawnych pracownikom i cz³onkom Spó³dzielni.
2005 rok by³ kolejnym rokiem stabilnej
pracy systemu informatycznego Spó³dzielni. Sieæ komputerowa z powodzeniem
i skutecznie s³u¿y³a realizacji zadañ zwi¹zanych z przetwarzaniem danych. W ramach posiadanych rodków dokonano

dalszych niezbêdnych modernizacji sprzêtu i programów. Jednoczenie w 2005 roku
szczególnie du¿y nacisk zosta³ po³o¿ony
na prezentacjê Kieleckiej Spó³dzielni
Mieszkaniowej w Internecie, gdzie uruchomiono stronê www.ksm.pl.
Podobnie jak w latach ubieg³ych, równie¿ w 2005 roku Zarz¹d utrzymywa³ kontakty z cz³onkami Spó³dzielni w ramach
cotygodniowych, wtorkowych dy¿urów,
podczas których na przestrzeni ca³ego roku
zg³osi³o siê 81 osób z interwencjami w ró¿nych sprawach.

Remonty i konserwacja zasobów mieszkaniowych
za 2005 rok
Wydatki Spó³dzielni na remonty i konserwacje w wyrazie finansowym osiedlami:
Osiedle

Plan roczny

Wykonanie (z³)

Wykonanie (%)

Zagórska-Pó³noc
Zagórska-Po³udnie
Sady
Sandomierskie
ogó³em

1250822
1122628
1275004
1400045
5048499

1258243
1123449
1283835
1385143
5050669

100,59
100,11
100,69
98,94
100,04

W zakresie rzeczowym wa¿niejsze roboty remontowe przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
Wymiana stolarki okiennej - plan 1510 szt. - wykonanie 1768 szt. co stanowi 117 %
- w Osiedlu I - plan 470 szt., wykonanie - 543 szt.
- w Osiedlu II - plan 330 szt., wykonanie- 398 szt.
- w Osiedlu III - plan 360 szt.. wykonanie - 407 szt.
- w Osiedlu IV - plan 350 szt., wykonanie - 420 szt.
Iloæ i wysokoæ poniesionych nak³adów na wymianê stolarki okiennej
w latach 2000 - 2005
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