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Ludow³adztwo
By lud spe³nia³ swoje w³adztwo,
¯e siê rz¹dziæ w kupie nie da,
Wybran¹ reprezentacj¹
Pos³u¿yæ siê tutaj trzeba.
Choæ z pos³ug¹ to siê mija,
Efekt tego taki mamy,
¯e lud mietankê spija
Ustami wybranych.
Co siê t³umaczy
Z polskiego na nasze
- Za zdrowie wasze,
Ale w gard³a nasze.
Stefan Kabziñski

W numerze:
Do koñca lat siedemdziesi¹tych wojewoda kielecki urzêdowa³ w Pa³acu Biskupów, a poszczególne wydzia³y Urzêdu
Wojewódzkiego mieci³y siê
na terenie ca³ego miasta. W³adze Kielc postanowi³y rozwi¹zaæ ten problem.
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Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe
Reaktywowane w 1990 roku jest kontynuatorem chlubnych tradycji dzia³aj¹cego od
1929 roku Polskiego Towarzystwa Reformy Mieszkaniowej. W grudniu ubieg³ego roku
odby³o siê spotkanie powiêcone powo³aniu oddzia³u Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego w Krakowie. Oddzia³ swym zasiêgiem obejmuje województwa: ma³opolskie,
wiêtokrzyskie, l¹skie i podkarpackie.
Na spotkanie inauguruj¹ce dzia³alnoæ oddzia³u przyby³ prezes zarz¹du
g³ównego Stanis³aw Kukuryka. Starsi
cz³onkowie spó³dzielni mieszkaniowych
pamiêtaj¹ go jako prezesa ówczesnego
Centralnego Zwi¹zku Spó³dzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Warszawie. Przedstawi³ na posiedzeniu cele
i zadania Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego.
Jednym z najwa¿niejszych celów
dzia³ania Towarzystwa jest stworzenie
lobby reprezentuj¹cego interesy spó³dzielni, a tym samym ich cz³onków.
Zgodnie z kierunkami deklaracji programowej - PTM pragnie stworzyæ interdyscyplinarn¹ platformê porozumienia na
rzecz rozwi¹zywania kwestii mieszkaniowej w Polsce.

Niezbêdne jest bowiem istnienie pomostu od urbanistyki i architektury poprzez produkcjê materia³ów budowlanych, elementów wyposa¿enia wnêtrz,
wykonawstwo budowlane, a¿ do systemów zarz¹dzania zasobami mieszkaniowymi i organizacji ¿ycia w zespo³ach
mieszkaniowych.
Wa¿nym zadaniem jest opracowanie
d³ugofalowego programu budownictwa
mieszkaniowego i zasad kszta³towania
polityki mieszkaniowej oraz podjêcie
dzia³añ umo¿liwiaj¹cych przyjêcie go
przez rz¹d i Sejm RP. Nale¿y wskazaæ na
szczególn¹ dotkliwoæ braku budownictwa o charakterze socjalnym - budownictwa komunalnego.
Towarzystwo widzi potrzebê opracowania w³aciwego systemu finansowania

Spó³dzielcze forum
W styczniu odby³o siê zebranie wyborcze Forum Kieleckich Spó³dzielni Mieszkaniowych. Zebranie prowadzi³ z-ca przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej SM Bocianek
W³odzimierz Pasternak. W obradach uczestniczyli: przewodnicz¹cy Rady Miasta Tomasz
Bogucki i przedstawiciel Krajowej Rady Spó³dzielczej Krzysztof Dulnik.
Sprawozdanie z dzia³alnoci Forum
w minionej kadencji z³o¿y³ jego przewodnicz¹cy Zdzis³aw Wójtowicz. Podkreli³
inicjatywy rodowiska kieleckich spó³dzielni mieszkaniowych dotycz¹ce dzia³ania s³u¿b Urzêdu Miejskiego. G³ównie
chodzi o porz¹dkowanie stanu prawnego
gruntów, wykup prawa u¿ytkowania wieczystego gruntów na w³asnoæ spó³dzielni, eksmisje i odszkodowania od gminy
Kielce za niezrealizowane wyroki s¹dowe, a tak¿e rezultaty wspó³pracy z przedsiêbiorstwami komunalnymi (Wodoci¹gi
Kieleckie, MPEC, MPO).
W dyskusji podkrelono koordynacyjn¹ i mediacyjn¹ rolê Forum w obronie
spó³dzielczych postaw i wartoci oraz
jego aktywnoæ w dzia³aniu na rzecz
cz³onków spó³dzielni mieszkaniowych.
Na zebraniu Forum podjêto wnioski
zmierzaj¹ce m.in. do przyspieszenia
zwrotu przez bud¿et pañstwa kosztów poniesionych przez spó³dzielnie na przygotowanie notarialnego przenoszenia w³asnoci lokali mieszkalnych i u¿ytkowych
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na cz³onków spó³dzielni, rozszerzenia uprawnieñ bonifikaty za wykup gruntów na
w³asnoæ tak¿e wobec osób, które ju¿ dokona³y ustanowienia prawa odrêbnej w³asnoci lokalu na gruncie znajduj¹cym siê
w wieczystym u¿ytkowaniu i gruntów zabudowanych po 15 stycznia 2003 r., zainteresowania Stra¿y Miejskiej bezpieczeñstwem wynikaj¹cym z nowych przepisów kodeksu drogowego i znaków dro-

budownictwa mieszkaniowego. Polskie
Towarzystwo Mieszkaniowe jest ugrupowaniem otwartym dla wszystkich, którzy
akceptuj¹ jego cele i spe³niaj¹ wymagania jakie stawia przed swoimi cz³onkami.
Jest powo³ane m.in. w celu pomocy spó³dzielniom mieszkaniowym i ich cz³onkom
w reprezentowaniu wspólnych interesów
wobec w³adz centralnych oraz w sejmie
i senacie. Poprzez opracowywanie w³asnych propozycji w zakresie mieszkalnictwa oraz wp³ywanie na kszta³t aktów normatywnych w tym zakresie przy udziale
ekspertów. PTM bêdzie d¹¿yæ do opracowywania w³asnych projektów aktów
normatywnych oraz ustaw.
Dotychczasowe rozproszenie organizacyjne podmiotów dzia³aj¹cych wed³ug
prawa spó³dzielczego lub stowarzyszeniowego nie daje mo¿liwoci skutecznego
dzia³ania.
Powo³uj¹c Oddzia³ PTM w Krakowie
za³o¿yciele powo³ali Zarz¹d Oddzia³u, w
sk³ad którego zosta³ wybrany Maciej Solarz prezes Zarz¹du KSM. Oddzia³ PTM
w Krakowie rozpocz¹³ dzia³anie, o jego
efektach bêdziemy informowaæ Pañstwa
na ³amach My z KSM.
(ZW)
gowych oraz kontrol¹ na osiedlach spó³dzielczych.
Planowane jest rozszerzenie dzia³alnoci Forum na teren województwa wiêtokrzyskiego i zarejestrowanie jak stowarzyszenia zwyk³ego.
Wybrano nowy sk³ad Kolegium Forum. Na przewodnicz¹cego Forum wybrano ponownie Zdzis³awa Wójtowicza,
przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej
KSM. Zastêpc¹ przewodnicz¹cego Forum
zosta³a Krystyna Lipko, prezes Zarz¹du
SM Wichrowe Wzgórze, sekretarzem Jerzy Gil - przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej RSM Armatury, a cz³onkami: Zbigniew Kot - prezes Zarz¹du SM S³oneczne Wzgórze i W³odzimierz Pasternak zastêpca przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej SM Bocianek.
(MaS)

Forum Kieleckich Spó³dzielni Mieszkaniowych jest stowarzyszeniem jedenastu spó³dzielni z terenu Kielc, reprezentowanych przez przewodnicz¹cych rad nadzorczych i prezesów zarz¹dów. Zosta³o powo³ane w 1994 r. jako forma wspó³pracy spó³dzielni w realizowaniu przez nie statutowych zadañ gospodarczych. Celem
Forum jest reprezentowanie interesów spó³dzielczoci mieszkaniowej zarówno wobec lokalnych w³adz samorz¹dowych, jak i podmiotów gospodarczych, wiadcz¹cych us³ugi na rzecz spó³dzielni, a tak¿e wymiana dowiadczeñ w zakresie organizacyjno-prawnym.
Szczegó³owe zadania i formy wspó³pracy cz³onków Forum okrela przyjête w 2000 r.
porozumienie o wspó³pracy spó³dzielni mieszkaniowych dzia³aj¹cych na terenie
Kielc. W³adzami Forum jest zebranie wszystkich cz³onków oraz piêcioosobowe
Kolegium. Przewodnicz¹cymi Forum byli: Józef Wo³oszyn, Tadeusz Bartos, a od
2000 r. funkcjê pe³ni Zdzis³aw Wójtowicz.

Rada Nadzorcza
Styczniowe posiedzenie Rady Nadzorczej powiêcone zosta³o w du¿ej czêci
sprawom zwi¹zanym ze sposobem funkcjonowania i organizacj¹ organów samorz¹du spó³dzielni oraz sprawom gospodarczym w wietle ustawy z 15 grudnia
2000 r. z póniejszymi zmianami.
Wybór rady nadzorczej
Jak bumerang wraca
sprawa trybu wyboru
Rady Nadzorczej. Otó¿
zastanawiamy siê w dalszym ci¹gu, jaki organ
ma dokonywaæ jej wyboru. S¹ zwolennicy wyboru w sposób
obecny, a wiêc przez zebranie przedstawicieli, lecz równie¿ zwolenników posiada wybór rady przez zebrania grup cz³onkowskich.
Sprawa nastêpna z tym zwi¹zana, to
kwestia ile kadencji nieprzerwanie mo¿na
pe³niæ funkcjê w RN oraz w radzie osiedla. I tutaj zdania s¹ podzielone. Jedni
twierdz¹, ¿e okrelenie kadencyjnoci
jest niezgodne z zapisami ustawy Prawo
spó³dzielcze, gdy¿ ogranicza cz³onkom
bierne prawo wyborcze. Inni za twierdz¹
¿e brak takich ograniczeñ powoduje ograniczenie mo¿liwoci wymiany osób pe³ni¹cych funkcje w tych organach.
Jakby tego by³o ma³o, rozwa¿ane s¹
równie¿ ograniczenia w jednoczesnym
pe³nieniu funkcji w RN i radzie osiedlowej. Spór ma uzasadnienie, z jednej strony w ograniczeniu ilociowym osób pe³ni¹cych funkcje w organach samorz¹du
spó³dzielni, z drugiej - w braku wiêzi pomiêdzy radami osiedlowymi a RN w przypadku, gdy wprowadzi siê takie ograniczenia. S¹ równie¿ propozycje, aby przewodnicz¹cy rad osiedlowych wchodzili
do RN jakoby z urzêdu.
Rady nieruchomoci
Przepisy ustawy o spó³dzielniach
mieszkaniowych (15.12.2000 r.) zobowi¹za³y zarz¹dy spó³dzielni do dokonania
podzia³u spó³dzielni m.in. na mieszkaniowe nieruchomoci jedno i wielobudynkowe. Tych nieruchomoci ustalono u nas
76. Czy w zwi¹zku z tym, nie nale¿y powo³aæ w ramach nieruchomoci rady?
Podejmowa³yby one, w imieniu cz³onków
spó³dzielni zamieszka³ych w tych nieruchomociach, decyzje w zakresie remontów, modernizacji budynków itp. rozdzia³u rodków finansowych w danej nieruchomoci.

Odpowiedzieæ nale¿y równie¿ na pytanie, czy cz³onkowie z tych nieruchomoci nie powinni wybieraæ swych przedstawicieli do RN spó³dzielni. Odpowiedzieæ te¿ nale¿y co dalej z radami osiedlowymi oraz jakie kompetencje przyznaæ
tym organom gdyby powo³ano rady nieruchomoci. Wi¹¿e siê to oczywicie z generaln¹ zmian¹ statutu spó³dzielni oraz organizacji samorz¹du cz³onkowskiego.
Sprawy gospodarcze
Wprowadzone ustaw¹ sejmow¹ prawo
odrêbnej w³asnoci, w momencie jego
utworzenia automatycznie wyprowadza z
maj¹tku spó³dzielni równowartoæ tego
prawa (mieszkania). Ponadto osoby nabywaj¹ce na rynku wtórnym spó³dzielcze
w³asnociowe prawo do lokalu, nie s¹
zobowi¹zane do uzyskania cz³onkostwa
spó³dzielni. W tym przypadku równie¿
równowartoæ mieszkania zostaje wyksiêgowana z maj¹tku spó³dzielni. W zwi¹zku z tym, zarz¹d spó³dzielni musi podj¹æ
szereg dzia³añ dla wyjanienia wielu
spraw z tego wynikaj¹cych.
Jak nale¿y post¹piæ z ubezpieczeniem
budynków spó³dzielni? Spó³dzielnia nie
mo¿e ubezpieczaæ nie swojego maj¹tku
za pieni¹dze cz³onków. Rzecz¹ najprostsz¹ by³oby ubezpieczenie wspó³w³asnoci przez ich w³acicieli. Dlaczego? Ano,
dlatego, ¿e w przypadku braku takiego
ubezpieczenia winê ponosi w³aciciel.
Czy mo¿e zrobiæ to spó³dzielnia? Tak,
lecz po wp³acie wymaganej kwoty pieniêdzy przez w³aciciela. Czy mo¿e dokonaæ tego wczeniej? Nie, gdy¿ spó³dzielnia nie jest po¿yczkodawc¹.
Ponadto spó³dzielnia musi dokonaæ dla
osób nie bêd¹cych cz³onkami, zmiany
wysokoci czynszu. Dotyczy to op³at w
pozycji eksploatacja. Zmiana wyniesie
oko³o 1z³/m2 mieszkania. Wynika to z faktu, ¿e osoby nie bêd¹ce cz³onkami spó³dzielni nie mog¹ korzystaæ z po¿ytków
spó³dzielni. W naszej spó³dzielni dotyczy
to korzyci z wynajmu lokali u¿ytkowych
bêd¹cych w³asnoci¹ spó³dzielni, z których
dochód przeznaczony jest m.in. na wspomo¿enie dzia³alnoci eksploatacyjnej.
Plan finansowo gospodarczy
Podzia³ spó³dzielni na nieruchomoci
zmusza do zastanowienia, o zasadê przy
opracowaniu planu rocznego, czy w podziale na osiedla mieszkaniowe jak dotychczas, czy nieruchomoci. Mo¿na powiedzieæ, ¿e nie ma to wiêkszego znacze-

nia. Otó¿ ma i to du¿e. Je¿eli zastosujemy dotychczasow¹ metodologiê, wówczas nic nie ulegnie zmianie, zw³aszcza
sposób naliczenia na fundusz remontowy
i zasady jego wydatkowania. Je¿eli przyjmiemy drugi wariant - planowanie w podziale na nieruchomoci - nast¹piæ musi
radykalna zmiana w naliczaniu na fundusz remontowy.
Naliczanie funduszu remontowego
w tym przypadku, ogranicza³oby siê mówi¹c najprociej do danej nieruchomoci.
Oznacza to jednoczenie, ¿e wszystkie
wydatki remontowe mo¿liwe by by³y do
wysokoci uzyskanych wp³ywów danej
nieruchomoci. Wy¿sze potrzeby, wymaga³yby dofinansowania przez zainteresowanych w postaci dodatkowych wp³at,
lub uzyskania pomocy z innych róde³
(po¿yczka).
Wprowadzenie tak rozumianej zasady
planowania, nie budzi zastrze¿eñ w nowym budynku, gdy¿ wszyscy wczeniej
znaliby zasady finansowania gospodarki
zasobami mieszkaniowymi.
Jak wygl¹da³oby to u nas? Po pierwsze, zachwiana zosta³aby mo¿liwoæ wymiany okien na dotychczasowych zasadach. Po drugie, uleg³aby zmiana zasad
remontu dwigów osobowych, których to
koszt obci¹¿a³ ca³e osiedle.
Przy przyjêciu drugiego wariantu koszt
wymiany dwigów osobowych obci¹¿a³by cz³onków nieruchomoci. Przypomnijmy, ¿e wymiana dwigu to wydatek rzêdu
150 tys. z³. Proszê przeliczyæ to na 100 lub
33 mieszkania w budynkach wysokich.
Koszt na jedno mieszkanie bêdzie siê waha³ od 1.500 z³ do 4.550 z³. Przypomnê, ¿e
od nowego roku p³acimy na fundusz remontowy (wszystkie remonty) 1,10 z³ m2 mieszkania, co daje sk³adkê roczn¹ na mieszkanie 50 m2 oko³o 660 z³. Odpowiedzmy sobie ile nale¿y oszczêdzaæ lat na wymianê
dwigu? A gdzie inne potrzeby?
Rodzi siê wiec pytanie, czy zastosowaæ tê metodologiê planowania, a je¿eli
tak to, od kiedy? W takim przypadku,
widzê potrzebê utworzenia w spó³dzielni
- w ramach funduszu remontowego - funduszu pomocowego na ewentualne bezprocentowe po¿yczki dla nieruchomoci.
Dlaczego o tym piszê? Chcemy wywo³aæ dyskusjê wród cz³onków spó³dzielni, na te i inne tematy.
Rada Nadzorcza nie zajê³a stanowiska
w tych sprawach licz¹c na wypowiedzi
wiêkszoci cz³onków spó³dzielni. Bêd¹
siê wypowiadaæ Rady Osiedli, namawiam
równie¿ Pañstwa o zajêcie stanowiska na
³amach My z KSM, lub kierowanie
uwag do Rady Nadzorczej.
ZDZIS£AW WÓJTOWICZ
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Zagórska-Po³udnie piêknieje
ROZMOWA Z PRZEWODNICZ¥CYM RADY OSIEDLA BENEDYKTEM MROZEM

wzd³u¿ tej ulicy na
ich najgorszych odcinkach. Wyszlimy z za³o¿enia, ¿e ulica Zagórska ma byæ wizytówk¹ naszych osiedli.
Dlatego w kilku etapach, bo na tyle pozwala³y rodki, po³o¿ono kostkê brukow¹, lecz wczeniej nie
zapomniano o potrzebie wykonania przy-

Osiedle Zagórska-Po³udnie jest drugim co do wielkoci osiedlem naszej
spó³dzielni. Ma du¿o zieleni, piêkny
mini-park i chyba naj³adniejsz¹ fontannê w miecie. Jak siê mieszka na takim
osiedlu?
Mieszkam tu od 35
lat, na moich oczach
osiedle wzrasta³o, powiêksza³a siê infrastruktura. Mamy rozwiniêt¹, dobrze funkcjonuj¹c¹ sieæ handlowo-us³ugow¹, przedszkole i szko³ê, a od niedawna w adaptowanym dla jego potrzeb budynku wolnostoj¹cym dzia³a osiedlowy klub kultury
Miniatura.
Drug¹ kadencjê dzia³a pan w Radzie
Osiedla. Jaki jest przekrój wiekowy
mieszkañców osiedla Zagórska-Po³udnie?
W wiêkszoci zamieszkuj¹ je ludzie
starsi, niejednokrotnie samotni, wymagaj¹cy opieki. Tu widzê rolê Rady Osiedla,
a szczególnie komisji socjalnej. Mamy
rozeznanie, gdzie mieszkaj¹ ludzie najbiedniejsi. Od 2001 r. w KSM istnieje
fundusz samopomocowy, w ramach którego osoby najbardziej potrzebuj¹ce
otrzymuj¹ wsparcie finansowe w postaci
umorzenia nale¿noci czynszowych. S¹
przypadki gdy ci starsi, schorowani oczekuj¹ pomocy przy wype³nianiu wniosków
o pomoc finansow¹ do MOPR-u, b¹d
Urzêdu Miasta.
Jestemy wiadomi, ¿e mo¿liwoci s¹
ograniczone i pomoc¹ nie obejmiemy
wszystkich. Chcia³bym poinformowaæ
o pomocy pracowników ZEC naszej spó³dzielni, którzy poinformowali mieszkañców o efektywnym korzystaniu z zaworów termostatycznych, w celu ograniczenia kosztów zu¿ycia ciep³a.
Nieliczna grupa cz³onków jest niezadowolona z przyjêtych w 1994 roku zasad wymiany stolarki okiennej, wed³ug
których o kolejnoci realizacji decyduje
termin z³o¿enia wniosku. Jak Rada Osiedla rozwi¹zuje problem osób starszych,
które nie z³o¿y³y wniosków na czas?
Rada Osiedla mo¿e pomóc w wymianie, b¹d refundacji kosztów wymiany
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okien, w trybie przyspieszonym osobom
spe³niaj¹cym ustalone kryteria. Bierzemy
pod uwagê: czas oczekiwania na wymianê, który wi¹¿e siê z terminem z³o¿enia
podania, wiek cz³onka spó³dzielni, stan
zdrowia ubiegaj¹cego siê o przyspieszenie (ze szczególnym uwzglêdnieniem np.
kalectwa), warunki materialne, inne nag³e przypadki losowe jak np. mieræ, nieuleczalna choroba itp. W takim trybie RO
przyznaje wymianê b¹d refundacjê rednio 32 - 33 okien rocznie. W ostatnich
czterech latach rednio rocznie dokonano wymiany lub refundacji 620 sztuk
okien.
Do zakresu dzia³ania Rady Osiedla
nale¿y m.in. wyznaczanie niezbêdnego
zakresu prac remontowych. Jak pan
ocenia realizacjê tego zadania?
Nasi mieszkañcy z pewnoci¹ zauwa¿aj¹, ¿e realizowane prace wynikaj¹
z okrelonych planem kierunków prac remontowych. Pos³u¿ê siê przyk³adem.
Miejski Zarz¹d Dróg wykona³ modernizacjê ul. Zagórskiej. Mo¿na by³o, choæ
niekoniecznie, wyremontowaæ chodniki

³¹czy kanalizacji burzowej, odprowadzaj¹cej wodê z naszych budynków. Gdyby
chcieæ w sposób statystyczny przedstawiæ
to co zrobiono w okresie od 2000 roku to
nale¿y wymieniæ: remont elewacji budynku Zagórska 56, cian szczytowych budynków Chopina 13 i Boh.W-wy 11, Zagórska 70 i 72, wymianê stolarki okiennej w mieszkaniach - 2916 szt. okien,
wymianê 80 szt. okien na klatkach schodowych i nawietli we wszystkich budynkach typu szczecin przy ul. Bohaterów
W-wy i Zagórskiej oraz drzwi do klatek,
zakoñczenie krycia dachów w osiedlu na
budynkach mieszkalnych w technologii
pap zgrzewalnych - w okresie od 2000 r.
- nowe pokrycie wykonano na 22 budynkach - prawie 13.200 m2, wyremontowanie 54 klatek schodowych w 20 budynkach, w miejsce zniszczonych stalowych
altan mietnikowych wybudowano 5 nowych, wykonanie kanalizacji deszczowej
przy budynkach ul. Zagórska od 64 do 72,
wymianê pionów instalacji elektrycznej
w budynkach Kar³owicza 13 i 15 wykonanie parkingów w rejonie budynków
Chopina 13,15,17 oraz nowej nawierzch-

ni z kostki brukowej na ca³ej ulicy Zagórskiej, nowy plac zabaw na terenie mini
parku - przy udziale finansowym Urzêdu
Miasta, wymianê witryn w lokalach u¿ytkowych, po zakoñczeniu pawilony wolnostoj¹ce zostan¹ ocieplone wraz z wykonaniem nowych elewacji.
W gospodarce cieplnej zakoñczono
podjête wczeniej zadania dotycz¹ce opomiarowania ciep³a. W 2000 r. zamontowano ostatnie zawory termostatyczne. Na
koniec 2001r. zakoñczono modernizacje
wêz³ów cieplnych, a w roku nastêpnym
monta¿ podzielników kosztów ogrzewania. W 2002 roku rozpoczêto na szerok¹
skalê modernizacjê naszej kot³owni przy
ul. Szczeciñskiej.
Z roku na rok w planach gospodarczofinansowych spó³dzielni przeznaczane s¹
rodki na monta¿ zaworów podpionowych instalacji co, w celu ograniczenia
zu¿ycia ciep³a przede wszystkim na klatkach schodowych.
Równie istotnym kierunkiem dzia³ania
jest wymiana drzewostanu na osiedlu.
Stare, spróchnia³e topole s¹ wycinane
(wyciêto 130 topól), na ich miejscu sadzi
siê nowe drzewa. W ostatnim okresie
wysadzono 100 szt. drzew i 470 szt. krzewów.
Mówimy o przesz³oci, a jakie s¹ zamierzenia na najbli¿sze lata w ramach
zatwierdzonego planu perspektywicznego?
Bêdziemy w dotychczasowym tempie
kontynuowaæ wymianê stolarki okiennej
w mieszkaniach. Pozosta³o do wymiany
5626 sztuk okien tj. 58%. Rocznie na ten
cel przeznaczamy 660 tys. z³. W celu
zmniejszenia strat ciep³a poprzez dachy
planujemy w technologii ekofibru docieplaæ systematycznie stropodachy.
Kontynuowane bêd¹ remonty klatek
schodowych; przy okazji wymieniane
bêd¹ skrzynki pocztowe, zgodnie z normami UE. W roku bie¿¹cym malowane
zostan¹ trzy klatki na budynkach wysokich oraz wymiana skrzynek na listy. Prace dotycz¹ budynków Kar³owicza 13 i Zagórska 64.
W ramach robót instalacyjnych zamierzamy zmodernizowaæ piony elektryczne
w budynkach wysokich oraz kontynuowaæ wykonywanie kanalizacji deszczowej. Przed nami realizacja robót brukarskich na najbardziej zniszczonych ci¹gach
pieszych oraz przystosowywanie dojazdów do budynków do nowych przepisów
p. po¿arowych.
W lokalach u¿ytkowych kontynuowana bêdzie wymiana lusarki okiennej, a w
2006 roku planujemy przyst¹pienie do

remontów elewacji pawilonów, tak aby do
koñca 2008 roku pawilony przy ul. Zagórskiej 62 i Bohaterów W-wy 9 mia³y
nowe, kolorowe elewacje.
Wspomnia³ pan na pocz¹tku naszej
rozmowy o osiedlowym klubie kultury
Miniatura. Jaka dzia³alnoæ jest prowadzona w klubie?
Dzia³alnoæ klubu skierowana jest zarówno do dzieci od czterech lat jak i doros³ych, rencistów i emerytów. Dzia³a
klub ma³ego dziecka, sekcje zainteresowañ: plastyczna, taneczna, muzyczna,
tkacka, malarska. Du¿ym zainteresowaniem cieszy siê lektorat jêzyków obcych.
Od lat dzia³a osi¹gaj¹ca sukcesy modelarnia, któr¹ prowadzi pan Kazimierz
Pela.
Klub winien skupiaæ jak najwiêcej
m³odzie¿y i dzieci, które tu powinny realizowaæ swoje zainteresowania. Doroli
mog¹ siê odnaleæ w sekcji tkackiej,
klubie seniora. W ostatnim numerze My
z KSM informowalimy o powsta³ym
big-bandzie. Tworzy go jedenastu profesjonalnych muzyków, w wiêkszoci s¹ to
emeryci. Nie wszyscy wiedz¹, ¿e przy
KSM od 1976 roku dzia³a Harcerska Dru¿yna ¯eglarska. Osiedlowy Zwi¹zek Dru¿yn pod kierownictwem hm. Jacka Szreka zrzesza 60 harcerek, harcerzy i instruktorów. Corocznie organizowane s¹ obozy
¿eglarskie oraz liczne imprezy o charakterze szkoleniowo-wychowawczym dla
dzieci i m³odzie¿y.
Dla klubu Miniatura wyrasta konkurencja. Przy ul. w. St. Kostki, w budynku po zlikwidowanym ¿³obku rozpocz¹³
dzia³alnoæ Klub Seniora. Mieszkañcy
osiedla m.in. bêd¹ mogli przy fili¿ance
herbaty pogawêdziæ ze swoimi rówienikami o ró¿nych sprawach, w tym tak¿e
spó³dzielczych.
Co optymistycznego mo¿e pan przekazaæ cz³onkom spó³dzielni zamieszka³ym na osiedlu Zagórska-Po³udnie?
Po pierwsze i najwa¿niejsze, drugi rok
nie wzros³y czynsze w pozycjach zale¿nych od spó³dzielni. Poza jedn¹ - 0,10z³/
m/m-c. odpis na remonty. Rozwi¹zanie to
pozwoli, pomimo inflacji i wprowadzenia od 1.05.2004 r. podatku VAT utrzymaæ realizacjê prac remontowych na poziomie zbli¿onym do roku ubieg³ego.
Po drugie, z ogromn¹ starannoci¹,
sumiennoci¹ i zaanga¿owaniem realizowane s¹ wnioski mieszkañców zg³aszane
na zebraniach grup cz³onkowskich, b¹d
na Zebraniu Przedstawicieli. Szczególnie
nale¿a³oby wymieniæ dzia³ania Zarz¹du
KSM zmierzaj¹ce do wyodrêbnienia w³a-

snoci lokali i gruntów, na których stoj¹
budynki spó³dzielcze. Z³o¿one zosta³y do
UM operaty szacunkowe dotycz¹ce 14
nieruchomoci, gdzie spó³dzielnia jest
w³acicielem terenu, a w czêci u¿ytkownikiem wieczystym. Spó³dzielnia notarialnie naby³a ju¿ od gminy Kielce za
rodki w³asne 1,45 ha terenu, a po za³o¿eniu ksi¹g wieczystych bêdzie mo¿liwe
przeniesienie w³asnoci lokali wraz z w³asnoci¹ gruntu na zainteresowanych t¹
form¹ posiadania cz³onków. rodki wydane na ten cel przez KSM zostan¹ zwrócone przez cz³onków w czynszu, w wysokoci 0,14 z³/m2 - tyle ile obecnie wynosz¹ op³aty za wieczyste u¿ytkowanie.
W krótkiej rozmowie trudno mówiæ
o wszystkich przedsiêwziêciach. Jak co
roku najlepszym sposobem dope³nienia
informacji s¹ rozpoczynaj¹ce siê w maju
osiedlowe Zebrania Cz³onków. Zwracam
na to uwagê, gdy¿ czujê siê zobligowany
do reprezentowania woli i dobrze przyjêtego interesu naszej osiedlowej grupy
cz³onkowskiej, a jestem zawiedziony
ma³¹ frekwencj¹ na dotychczasowych
zebraniach. Je¿eli chcemy mieæ wp³yw na
poprawê warunków zamieszkiwania i funkcjonowania spó³dzielni, powinnimy
uczestniczyæ w zebraniach samorz¹dowych
i tam przekazywaæ wnioski i wolê cz³onków osiedlowej zbiorowoci.
Mam nadziejê spotkaæ siê z wieloma
spó³dzielcami z osiedla na najbli¿szym
zebraniu, na które bardzo zapraszam.
A zatem wszystkich pozdrawiam i do zobaczenia.
Dziêkujê za rozmowê
HENRYK WILK
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Ile kosztuj¹ dewastacje?
Dewastacje - to bezmylne niszczenie
urz¹dzeñ, przedmiotów i otoczenia. Dewastacje mo¿na podzieliæ co najmniej na
trzy grupy. Pierwsza, zwi¹zana jest z niszczeniem urz¹dzeñ i przedmiotów poprzez
kradzie¿ elementów i czêci nadaj¹cych
siê do sprzeda¿y. Skradzione klamki do
drzwi, wyrwane wycieraczki, ga³ki do
drzwi wind, ró¿nego rodzaju blachy i przewody mo¿na spieniê¿yæ w punkcie skupu
z³omu i kupiæ za to tanie wino, czy alkohol innego rodzaju. Wszystkich oburza
fakt, ¿e punkty skupu z³omu przyjmuj¹
przedmioty pochodz¹ce z kradzie¿y. Chêæ
zysku w³acicieli takich punktów jest jednak wy¿sza, ni¿ bycie praworz¹dnym
i uczciwym.
Drugi rodzaj dewastacji to bezmylne,
bezcelowe niszczenie. Trudno stwierdziæ,
czy wynika to z potrzeby wy¿ycia siê
czy, po prostu, totalnej g³upoty. Bo jak nazwaæ t³uczenie szyb okiennych i drzwiowych, ¿arówek, przycisków, wyrywanie
zamków, s³upków do wieszania bielizny,
koszy i ³awek. Takie przypadki wystêpuj¹ nagminnie. Zdarzaj¹ siê te¿ dewastacje o du¿o wiêkszym zakresie i wymiarze finansowym.

Inna próba podpalenia kabiny dwigu
w bud. przy ul. Kar³owicza 13 w czerwcu
ubieg³ego roku skoñczy³a siê uszkodzeniem oprawy owietleniowej i wyk³adziny pod³ogowej. Wandale podpalili równie¿ nowe okna w budynku przy ul. Kar³owicza 15.
Niedawno, 28 stycznia br. po godz. 21.
grupa nieznanych sprawców wyrwa³a
grzejnik w budynku przy ul. Romualda
4. Mieszkañcy wezwali stra¿ po¿arn¹. Do
chwili przybycia konserwatorów stra¿acy odprowadzali gor¹c¹ wodê na zewn¹trz
budynku, chroni¹c piwnice przed zalaniem. W budynku przy ul. Dalekiej 21
wandale uszkodzili nowe drzwi wejciowe do klatki schodowej.
Chuligani dzia³aj¹ nie tylko w budynkach, ale i na terenie osiedla. Pewnej nocy
dla zabawy wyrwali p³yty chodnikowe
i wrzucili je do zbiornika fontanny przy ul.
Bohaterów Warszawy. Po³amali równie¿
latarnie i ³awki parkowe w tej okolicy.
Mo¿na by³oby podaæ wiele takich
przyk³adów. Spó³dzielnia powiadamia
policjê o przypadkach wandalizmu, jednak ani razu sprawców nie uda³o siê
ustaliæ.

We wrzeniu 2004 r. nieznani wandale
podpalili windê w budynku przy ul. Szymanowskiego 3, której modernizacjê
wykonano w 2001 roku. Po¿ar zniszczy³
kabinê, wewnêtrzne drzwi automatyczne
i ich napêd. Winda by³a nieczynna przez
trzy tygodnie. Remont spalonego dwigu
kosztowa³ prawie 18 tys. z³otych.

Trzecia grupa wandali to tzw. artyci.
Niektórzy zostawiaj¹ swoje dzie³a tzw.
graffiti na elewacjach wie¿o odnawianych budynków. Czêsto zostawiaj¹ malowid³a obskurne, nieestetyczne czy wulgarne. Zdarzaj¹ siê równie¿ takie, gdzie
mo¿na mówiæ o inwencji plastycznej, nie
pozbawionej walorów artystycznych.
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Skutek jest jednak ten sam. Aerozolowymi rysunkami grafficiarze niszcz¹ elewacjê budynku, której odnowienie kosztuje
kilkaset tysiêcy z³otych.
Oburzaj¹ce jest równie¿ niszczenie
wie¿ych pow³ok malarskich na klatkach
schodowych lub kabin dwigowych. S¹
to ró¿nego rodzaju rysunki, napisy, podpalenia, odrapania, a nawet lady brudnych butów.
Teoretycznie istnieje mo¿liwoæ dochodzenia rekompensaty od sprawcy
zniszczenia.
Ale najpierw trzeba go z³apaæ. Jeli
nam siê to uda i znajdzie siê wiadek, który zgodzi siê na zeznania w s¹dzie, w³aciciel mo¿e zg³osiæ wniosek o odszkodowanie. Jest to jednak ma³o prawdopodobne. Mieszkañcy boj¹ siê chuliganów
i najczêciej udaj¹, ¿e nic nie widz¹. Tym
sposobem wandale mog¹ liczyæ na bezkarnoæ, a mieszkañcy finansuj¹ z czynszów skutki ich poczynañ.
W spó³dzielni dewastacje ksiêgowane
s¹ w odrêbnej pozycji. W Dziale Techniczno-Eksploatacyjnym od 1992 roku
prowadzi siê corocznie analizê kosztów
spowodowanych dewastacj¹. £¹czny
koszt usuwania skutków dewastacji (bez
waloryzacji) w tym okresie to suma
1.235.732 z³otych. W ostatnich piêciu latach usuwanie zniszczeñ kosztowa³o
Spó³dzielniê a¿ 714.248 z³otych. Za niepotrzebnie wydane pieni¹dze mo¿na by³oby wymieniæ ok. 800 szt. okien, rednio w 200 mieszkaniach, b¹d odnowiæ
klatki schodowe w kilkunastu budynkach.
Zarz¹d Spó³dzielni apeluje zatem do
mieszkañców o zg³aszanie na policjê faktów przebywania na klatkach schodowych
i otoczeniu budynków podejrzanych osób.
Je¿eli nawet sprawcy dewastacji nie zostan¹ z³apani na gor¹cym uczynku, to
uporczywe ich nêkanie spowoduje, ¿e
mo¿e zrezygnuj¹ ze swoich zamierzeñ.
BARBARA PAWE£EK
specjalista w dziale technicznym
Biura Zarz¹du KSM

Bezpieczne Sandomierskie
W styczniu br. w klubie S³oneczko rozpocz¹³ siê cykl debat oksfordzkich organizowanych
przez Koalicjê Osiedlow¹ Bezpieczne Sandomierskie w ramach Forum Dyskusyjnego Moje
osiedle. W ka¿dy pierwszy czwartek miesi¹ca odbywaj¹ siê otwarte debaty, które trwaæ
bêd¹ do czerwca 2005 r. Zamiarem organizatorów jest kontynuacja cyklu po wakacjach.
Dyskusja na temat codziennego ¿ycia
jest jednym ze sposobów na integrowanie
mieszkañców. To bardzo istotne dla porozumienia siê i wspó³dzia³ania w najistotniejszych dla spo³ecznoci lokalnej sprawach.
Debaty oksfordzkie maj¹ na celu wzajemne bli¿sze poznanie, wymianê pogl¹dów na
okrelone tematy i wykorzystanie tej wiedzy w dzia³aniu. Prowadzi to do tworzenia
spo³eczeñstwa obywatelskiego, wiadomego swoich s³abych i mocnych stron. Takiego, które potrafi siê zmieniaæ równoczenie
wymagaj¹c i egzekwuj¹c nale¿ne powinnoci od w³adz i instytucji samorz¹dowych.
Pocz¹tek dyskusji daj¹ mówcy g³ówni
przedstawiaj¹cy argumenty popieraj¹ce
tezê debaty i ich oponenci, którzy prezentuj¹ odmienne zdanie, wsparte równie¿
przyk³adami. Udzia³ mówców i ich rola
w debacie jest podstaw¹ do dyskusji, co
nie znaczy, ¿e jest prezentacj¹ ich prywatnego stanowiska w danej sprawie.
Najwa¿niejsza w debatach jest umiejêtnoæ wypowiedzi pozytywnej lub negatywnej na konkretny temat, z argumentacj¹ popart¹ przyk³adami, w cile okrelonym czasie. cieranie siê pogl¹dów,
prowadzi do okrelenia stanowiska osób
uczestnicz¹cych w spotkaniu, popieraj¹cych tezê bêd¹c¹ podstaw¹ dyskusji lub
okrelenie stanowiska przeciwnego.
Pierwsza debata Moje osiedle jest bezpieczne odby³a siê 6 stycznia. W obronie
tezy wystêpowali: Barbara Maludziñskakoordynator Koalicji i Piotr £u¿niak - starszy aspirant z Wydzia³u Prewencji IV Komisariatu Policji. Oponentami w dyskusji
byli: Andrzej Stefaniuk kierownik administracji osiedla Sandomierskie i El¿bieta
Sorbian kierownik klubu S³oneczko.
Przyk³ady przytaczane przez obie strony
da³y pocz¹tek dyskusji oko³o 20. osób, które uczestniczy³y w debacie. Interesuj¹cy
g³os przedstawi³ p. Andrzej Batory, który
wskaza³ na zagro¿enia zwi¹zane z usytuowaniem osiedla: m.in. stacja benzynowa
zbudowana na obrze¿u osiedla, zbyt du¿y
ruch komunikacyjny na ul. Sandomierskiej, która jest drog¹ wyjazdow¹ z miasta. Wiêkszoæ wypowiedzi odnosi³a siê do
uci¹¿liwoci zwi¹zanych z zachowaniem
siê grup m³odych mieszkañców osiedla. W
tym upatrywano najwiêksze zagro¿enie dla
mieszkañców. Interesuj¹ce jest, ¿e w wielu wypowiedziach przewija³o siê ocze-

kiwanie lub wrêcz ¿¹danie, aby wszystkie
sprawy by³y rozwi¹zywane bez udzia³u
mieszkañców, instytucjonalnie, równie¿ w
sposób nakazowy. Wynik g³osowania okreli³, ¿e wiêkszoæ zebranych popiera tezê
debaty, uznaj¹c, ¿e osiedle jest bezpieczne.
Druga debata - Mieszkañcy naszego
osiedla nie dbaj¹ o swoje bloki i ich otoczenie, odby³a siê 3 lutego i dotyka³a wa¿nej sprawy jak¹ jest s¹siedztwo i stan bu-

dynków w osiedlu. W spotkaniu wziê³o
udzia³ oko³o 40 osób. Mówcami g³ównymi
byli: Maciej Solarz prezes KSM, Andrzej
Stefaniuk kierownik administracji osiedla
oraz Zdzis³aw Brzeziñski i Aleksander
Bysiek reprezentuj¹cy wspólnoty mieszkaniowe bloków przy ul. Romualda 7 i 9.
Wypowiedzi mówców dotyczy³y: skutków niefrasobliwoci i zwyk³ego wandalizmu niektórych mieszkañców (dewastacja klatek schodowych, drzwi, wind, piwnic altanek mietnikowych, znaków drogowych, zieleni, chodników), które przek³adaj¹ siê na wymierne obci¹¿enia finansowe. Faktem jest, ¿e tylko niektóre z nich
mo¿na przypisaæ m³odzie¿y.
Zdanie przeciwne mieli przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych. Oryginaln¹ wypowied w formie rymowanek
przedstawi³ Zdzis³aw Brzeziñski. Podstaw¹ wypowiedzi zaprzeczaj¹cych tezie
o braku dba³oci, by³y przyk³ady wspó³dzia³ania s¹siedzkiego we wspólnotach,
które skutkuje wykonywaniem wielu prac
dla wspólnego dobra. Wypowiedzi wiêkszoci uczestników wiadczy³y o dostrze-

Proponowany plan debat:
7.04.2005 r. - debata oksfordzka
Brak pieniêdzy na kulturê jest
hamulcem rozwoju m³odzie¿y
naszego osiedla
5.05.2005 r. - debata oksfordzka
Nie reagujemy na krzywdê naszego
s¹siada
2.06.2005 r. - debata otwarta
Czy dyskutowanie na Forum Moje
osiedle pomaga zmieniaæ nasz¹
wiadomoæ?
ganiu wandalizmu i chuligañstwa. Niektórzy mówcy mieli odwagê uznaæ w³asn¹ s³aboæ i brak bezporedniej reakcji na zachowanie m³odzie¿y, mylnie okrelanej mianem

blokersów. Naprawdê to dzieci naszych s¹siadów, ale skoro nie znamy s¹siadów, to sk¹d
mo¿emy znaæ ich dzieci.
Pojawi³y siê g³osy wskazuj¹ce na potrzebê wyjcia z zaklêtego ko³a, jakim jest anonimowoæ i postêpuj¹ca izolacja mieszkañców. Po raz pierwszy na debacie pojawi³a
siê m³odzie¿, chocia¿ na sali by³o tylko
dwóch nastolatków. Debata jest otwarta dla
wszystkich mieszkañców. Mo¿emy i powinnimy d¹¿yæ do tego, aby s³uchaæ siebie nawzajem i staraæ siê porozumieæ. Wypowiedzi niektórych uczestników by³y pe³ne emocji, ale marsza³ek debat Bo¿ena Paw³owska
z klubu S³oneczko dyscyplinowa³a mówców, co do czasu oraz tematyki. Zakoñczeniem debaty by³o g³osowanie. Przewa¿y³y
g³osy uznaj¹ce, ¿e mieszkañcy w wiêkszoci dbaj¹ o swoje bloki i ich otoczenie. Po
raz pierwszy obserwatorami debaty byli
dziennikarze TVP 3 Kielce, realizuj¹cy program wyemitowany 3 lutego 2005 r. Zapraszam na kolejne debaty.
EL¯BIETA SORBIAN
kierownik klubu S³oneczko
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Prawo spó³dzielcze w Sejmie
Pierwsze czytanie projektu ustawy
Prawo spó³dzielcze
wniesionej po raz
pierwszy w okresie
ponad 100 - letniej
dzia³alnoci ruchu
spó³dzielczego przez
Prezydenta RP odby³o siê w Sejmie 14 grudnia 2004 r. Wiêkszoci¹ 271 pos³ów projekt ustawy skierowany zosta³ do Komisji
Nadzwyczajnej, która w roboczych pracach paragraf po paragrafie analizowaæ
i tworzyæ bêdzie now¹ ustawê.
Za odrzuceniem projektu w pierwszym
czytaniu by³o 54 pos³ów Platformy Obywatelskiej i 38 z PiS. Tak naprawdê, mimo
szerokiego poparcia ze strony pos³ów, nikt
nie jest z projektu zadowolony. Projekt ma
charakter kompleksowy i reguluje pe³n¹
problematykê prawno-organizacyjn¹
spó³dzielni, zwi¹zków spó³dzielczych
i Krajowej Rady Spó³dzielczej. W sensie
podmiotowym projekt ustawy zawiera
przepisy dotycz¹ce poszczególnych rodzajów spó³dzielni, ale wy³¹czono unormowania prawne spó³dzielni mieszkaniowych.
Od 24 kwietnia 2001 r stosuje siê do
nich w pierwszej kolejnoci przepisy
ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych,
a w sprawach nieuregulowanych w tej ustawie - przepisy ustawy Prawo spó³dzielcze.
Jak wiadomo przepisy ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych wywo³uj¹
szereg w¹tpliwoci. Trybuna³ Konstytucyjny wyda³ ju¿ 6 wyroków o niezgodnoci niektórych jej przepisów z Konstytucj¹, a oczekuj¹ na rozstrzygniêcie wnioski dotycz¹ce jeszcze 22 przepisów. Po
wydaniu orzeczeñ przez Trybuna³ Konstytucyjny problematyka spó³dzielni
mieszkaniowych ma byæ w³¹czona do
projektu Prawa spó³dzielczego.
Oto niektóre inne problemy projektu
nowej ustawy Prawo spó³dzielcze:  ograniczenie roli i znaczenia postêpowania
wewn¹trzspó³dzielczego,  usuniêcie dotychczasowych przepisów, ¿e spó³dzielnia prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹
w interesie swoich cz³onków,  wprowadzenie nakazu prowadzenia przez spó³dzielniê dzia³alnoci spo³ecznej,  ustalenie zasady odpowiedzialnoci cywilnej
nieograniczonej oraz odpowiedzialnoci
karnej cz³onków Zarz¹du i Rady Nadzorczej spó³dzielni,  nie przewiduje siê
uchwalania przez radê nadzorcz¹ planów
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gospodarczo-finansowych,  zmiana pozycji i charakteru rady nadzorczej z kontrolno-stanowi¹cego na nadzorczo-kontrolny,  przesuniêcie odpowiedzialnoci
za spó³dzielniê na zarz¹d,  rezygnacja
z tzw. podwójnego opodatkowania obrotów miêdzy cz³onkami a spó³dzielni¹: raz
opodatkowanie dochodów spó³dzielni,
drugi raz opodatkowanie dochodów osób
prawnych.

Czy Sejm, a za nim rz¹d podaruj¹ spó³dzielcom 14 mln z³ rocznie? Na tyle wyceniono skutki bud¿etowe ulg przewidzianych w projekcie.
Nietrudno sobie wyobraziæ, ¿e w toku
prac komisji nad projektami pojawi¹ siê
nowe pomys³y i kontrowersje. Przewiduje siê, ¿e nowe Prawo spó³dzielcze uchwalone zostanie pod koniec kadencji obecnego Sejmu.
MACIEJ SOLARZ

S¹d Najwy¿szy o zaskar¿eniu uchwa³
organów spó³dzielni
W art. 42 Prawa spó³dzielczego uregulowana zosta³a procedura zaskar¿ania przez
cz³onka spó³dzielni do s¹du uchwa³ Walnego Zgromadzenia (zebrania przedstawicieli) z powodu jej niezgodnoci z prawem lub postanowieniami statutu. Poza regulacjami Prawa spó³dzielczego pozostaj¹ natomiast sprawy zaskar¿enia uchwa³
innych organów spó³dzielni np.: rady nadzorczej czy zebrania grupy cz³onkowskiej. W wyroku z dnia 8 kwietnia 1997 r. I CKN 33/97 (OSNC z 1997 Nr 10 poz.
148) S¹d Najwy¿szy stwierdzi³, ¿e nie jest dopuszczalne zaskar¿enie uchwa³y rady
nadzorczej spó³dzielni mieszkaniowej wprost do s¹du. Zatem cz³onek spó³dzielni
mieszkaniowej niezadowolony z treci uchwa³y rady nadzorczej powinien najpierw odwo³aæ siê w postêpowaniu wewn¹trzspó³dzielczym do zebrania przedstawicieli. Niekorzystna dla cz³onka uchwa³a ZP, mo¿e byæ dopiero zaskar¿ona wprost
do s¹du.
Je¿eli za zebranie grupy cz³onkowskiej z mocy uregulowañ statutu jest, jako
organ spó³dzielni, wy³¹cznie uprawniona do podejmowania uchwa³ w sprawach: wyboru lub odwo³ania przedstawicieli na ZP, - wyboru lub odwo³ania cz³onków
Rady Nadzorczej, - wyboru lub odwo³ania cz³onków Rady Osiedla, to podjête
przezeñ uchwa³y wi¹¿¹ wszystkich cz³onków spó³dzielni. W tym zakresie uchwa³y zebrania grupy cz³onkowskiej zastêpuj¹ uchwa³y Zebrania Przedstawicieli i z
tej przyczyny mog¹ byæ (przez analogiê) zaskar¿one w trybie art. 42 § 2 Prawa
spó³dzielczego do s¹du z powodu ich niezgodnoci z prawem lub postanowieniami statutu. Stanowisko takie zaj¹³ S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 18 lutego 2004
r V CK 232/03 - niepublikowany.
(MaS)

Zakup mieszkania spó³dzielczego
Zakup mieszkania przez porednika (korzystanie z us³ug agencji nieruchomoci)
u³atwia zawarcie transakcji, ale nie zawsze obejmuje zbadanie stanu prawnego
nieruchomoci. Dlatego lepiej samemu sprawdziæ co siê kupuje.
1. Dla spó³dzielczego w³asnociowego prawa do mieszkania mo¿e byæ prowadzona ksiêga wieczysta, choæ jest to
rzadkoci¹. W ksiêdze trzeba zwróciæ
uwagê na wpisy w dziale II, III i IV. Dzia³
II dotyczy w³aciciela, w dziale III opisane s¹ prawa i roszczenia osób trzecich do
mieszkania np.: prawo do¿ywocia. W dziale IV - hipoteki tj. zabezpieczenie wierzytelnoci pieniê¿nych na mieszkaniu. ¯¹dajmy od sprzedaj¹cego wyci¹gu z ksiêgi
wieczystej, aby sprawdziæ, czy prawo do
lokalu jest wolne od obci¹¿eñ.
Je¿eli w dziale II wpisana jest osoba, która chce sprzedaæ mieszkanie, a dzia³y III
i IV nie zawieraj¹ wpisów, to zakup mieszkania nie wi¹¿e siê z wiêkszym ryzykiem.
2. W celu sprzeda¿y mieszkania, Spó³dzielnia wystawia odrêbne zawiadczenie, w którym stwierdza: komu przys³uguje prawo do mieszkania, na jakiej podstawie i czy mieszkanie nie jest zad³u¿one. Zawiadczenie wydaje siê sprzedaj¹cemu mieszkanie, który powinien okazaæ
je kupuj¹cemu i notariuszowi.
3. Przed podpisaniem umowy warto te¿
¿¹daæ okazania zawiadczenia o wymeldowaniu z lokalu wszystkich osób oraz
sprawdziæ w urzêdzie miasta (gminy), czy
w mieszkaniu jest kto zameldowany.
Sprawdzenie opisanych wy¿ej stanów
pozwoli unikn¹æ ewentualnych k³opotów
zwi¹zanych z nabyciem zad³u¿onego
mieszkania lub zakupem od osoby nieuprawnionej.
4. Sprawdmy, czy iloæ metrów kwadratowych mieszkania jest taka sama
w przydziale lokalu, jak i w decyzji miesiêcznego wymiaru op³at. Ewentualne ró¿nice trzeba wyjaniæ przed kupnem lokalu.
5. Upewnijmy siê, czy Spó³dzielnia ma
prawo w³asnoci do gruntu, na którym stoi
budynek, czy ma prawo u¿ytkowania wieczystego, czy ewentualnie stan prawny
gruntu nie jest jeszcze uporz¹dkowany.
Warto siê tak¿e dowiedzieæ, kiedy bêdzie
mo¿liwe przeniesienie w³asnoci lokalu
w odrêbne prawo.
6. Zbierzmy informacje: jak funkcjonuje rada i administracja osiedla, jak wielu
cz³onków zalega z op³atami i ile wynosi
wpisowe i udzia³ w Spó³dzielni. Wa¿ne
te¿ jest na jakich warunkach korzystamy
z piwnicy, suszami, dodatkowych pomieszczeñ, parkingu itp. Trzeba zebraæ
informacje o planowanych przez Spó³dzielniê remontach, bowiem zainwestu-

jesz w nowe kafelki, a np. za pó³ roku
mo¿e byæ przeprowadzona wymiana rur.
Nale¿y tak¿e pamiêtaæ, ¿e je¿eli mieszkanie zosta³o nabyte w trakcie trwania
ma³¿eñstwa, to zazwyczaj nale¿y ono do
obojga ma³¿onków, nawet gdy w ksiêdze
wieczystej lub zawiadczeniu Spó³dzielni, wskazana jest tylko jedna osoba. Wtedy umowê sprzeda¿y mieszkania powinni podpisaæ oboje ma³¿onkowie, ewentualnie cz³onek zawieraj¹cy akt, powinien
przedstawiæ notariuszowi pisemn¹ zgodê
swego ma³¿onka (art. 36 i 37 Kodeksu
Rodzinnego i Opiekuñczego). Je¿eli umowê podpisze jeden, drugi ma³¿onek mo¿e
skutecznie zakwestionowaæ jej wa¿noæ.
(MaS)

Wiarygodnoæ
testamentu
Je¿eli istnieje obawa rych³ej mierci
spadkodawcy, albo je¿eli wskutek szczególnych okolicznoci zachowanie zwyk³ej
formy testamentu jest niemo¿liwe lub
bardzo utrudnione, spadkodawca mo¿e
owiadczyæ ostatni¹ wolê ustnie przy jednoczesnej obecnoci co najmniej trzech
wiadków (art. 952 p. 1 kc.)
Nie mo¿e byæ wiadkiem przy sporz¹dzaniu testamentu osoba, dla której w testamencie zostaje przewidziana jakakolwiek korzyæ. Nie mog¹ byæ równie¿
wiadkami: ma³¿onek tej osoby, jej krewni lub powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostaj¹ce z ni¹
w stosunku przysposobienia II (art. 957
p. 1 kc).

Nowy regulamin
Cz³onkowie Spó³dzielni nieustannie
poddaj¹ ocenie pracê Administracji Osiedla i Rady Osiedlowej formu³uj¹c niejednokrotnie negatywne oceny. Jakkolwiek
maj¹ one charakter incydentalny i posiadaj¹ czêsto emocjonalne zabarwienie, to jednak rzutuj¹ na ogóln¹ ocenê dzia³alnoci
KSM.
Spó³dzielnia jest samorz¹dnym zrzeszeniem, które prowadzi wspóln¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ i kulturaln¹ w interesie
swoich cz³onków. Dlatego Rada Nadzorcza w dniu 9 listopada 2004 r. uchwali³a
nowy regulamin Rady Osiedla, który:
1) okrela w sposób kompleksowy ca³oæ problematyki prawno-organizacyjnej
dzia³alnoci Rady Osiedla w sensie przedmiotowym tzn. ¿e reguluje w miarê
wszystkie sprawy, którymi powinien zajmowaæ siê statutowy organ samorz¹du
spó³dzielczego podstawowego szczebla.
Zwiêksza jego rolê w strukturze organów
Spó³dzielni i umacnia demokracjê wewn¹trzspó³dzielcz¹,
2) wprowadza zmiany w dotychczasowym regulaminie, które maj¹ na celu cilejsze zwi¹zanie dzia³alnoci Rady Osiedla z: a) potrzebami wype³niania przez
zarz¹dcê zasobami mieszkaniowymi
wszystkich zadañ rzeczowych dla zapewnienia cz³onkom i ich rodzinom jak najlepszych warunków zamieszkiwania
w budynkach spó³dzielczych, b) oczeki-

waniami cz³onków w zakresie wiadczonych przez administracjê Spó³dzielni
us³ug mieszkaniowych i sprawnoci¹ zarz¹dzania zasobami.
3) dostosowanie zmian zapewniaj¹cych Radzie Osiedla efektywne gospodarowanie sprawami cz³onkowskimi w osiedlu i skuteczne w³¹czanie siê w prawid³ow¹ realizacjê zadañ gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
Na szczególne podkrelenie zas³uguje
poszerzenie zakresu dzia³ania Rady Osiedla na domy spó³dzielcze w Bielinach
i Bodzentynie oraz przekazanie Radzie
Osiedla uprawnieñ do kontroli spo³ecznej oraz oceny dzia³alnoci spo³ecznokulturalnej i pracy osiedlowego klubu
kultury i jego kierownictwa.
Znacz¹ce zmiany dotycz¹: a) poszerzenia uprawnieñ Rady do oceny pracy
Administracji Osiedla, b) oceny prawid³owej realizacji dzia³alnoci us³ugowej
(gzm) na rzecz mieszkañców osiedla, c)
spraw ogólno-organizacyjnych i cz³onkowskich oraz d) organizacji pracy Rady
Osiedla.
Rada Nadzorcza przynajmniej raz
w roku rozpatrywaæ bêdzie sprawozdania
z dzia³alnoci Rad Osiedlowych oraz realizacji wniosków zg³aszanych przez
cz³onków Spó³dzielni.
ROMAN GAWLIK
Sekretarz Rady Nadzorczej
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Gdy zalej¹ nam mieszkanie
Przypadki zalania mieszkania przez
s¹siada zdarzaj¹ siê czêsto. Jednak gdy
taka katastrofa spada na nas, nie wiemy co mamy robiæ. Tym bardziej, ¿e s¹siad z regu³y usi³uje zatuszowaæ sprawê,
np. naprawia ciekn¹cy kran, przeczyszcza podejcie pod zlewem czy wann¹ lub
wymienia pêkniêty w¹¿ od pralki. Jak
zatem uzyskaæ odszkodowanie?

Zg³o szkodê w administracji
Przede wszystkim jak najszybciej nale¿y zg³osiæ zalanie w administracji osiedla osobicie lub telefonicznie pod wymienione w ramce numery telefonów.
Po zg³oszeniu szkody przyjdzie do
mieszkania konserwator z administracji
osiedla, ustali przyczynê zalania i wpisze
j¹ w zleceniu wykonania prac. Potwierdzone przez zg³aszaj¹cego zlecenie bêdzie
podstaw¹ do ustalenia winnego zaistnia³ej szkody.
Je¿eli szkoda powsta³a z winy spó³dzielni np. zalanie mieszkania z dachu,
pêkniêty pion kanalizacyjny, obowi¹zuje
ten sam tok postêpowania.

Ubezpieczeni i nieubezpieczeni
W zasadzie z uzyskaniem odszkodowania za mieszkanie ubezpieczone nie
powinno byæ problemu, o ile jak najszybciej zawiadomimy agenta ubezpieczeniowego np. z PZU, który jest obowi¹zany
do obejrzenia naszego mieszkania.
Przy spotkaniu z ubezpieczycielem
potrzebna bêdzie polisa ubezpieczeniowa
oraz wype³niony druk zg³oszenia szkody
zalaniowej. Taki druk mo¿na pobraæ w
firmie ubezpieczeniowej lub w administracji osiedla, która na podstawie zlecenia wykonania prac opisuje i potwierdza
przyczynê zalania. Mo¿na te¿ zrobiæ kilka zdjêæ zaraz po zdarzeniu na wypadek,
gdyby agent przyjecha³ z opónieniem.

Ustalenie kwot za szkody odbywa siê
zgodnie z cennikami agencji. Górna granica odszkodowania wynosi 40 proc.
sumy ubezpieczenia. Ubezpieczaj¹c wiêc
mieszkanie np. na 10 tys. z³. w PZU, za
jego zalanie mo¿emy spodziewaæ siê odszkodowania w maksymalnej wysokoci
4 tys. z³.
Uzyskanie odszkodowania za mieszkanie nieubezpieczone jest du¿o trudniejsze. Szczególnie, gdy winê ponosi s¹siad,
który siê do niej nie przyznaje. Je¿eli ma
on ubezpieczone mieszkanie i wyrazi na
to zgodê, ubezpieczyciel wyp³aci odszkodowanie z jego polisy. Gorzej, gdy takiej
zgody nie uzyskamy lub gdy ani my sami,
ani s¹siad nie ubezpieczy³ mieszkania.
Wówczas pozostaje obopólne porozumienie w sprawie naprawienia szkody, a gdy
to nie jest mo¿liwe - droga s¹dowa.
BARBARA PAWE£EK
specjalista w dziale technicznym
Biura Zarz¹du KSM

Administracja Osiedla Zagórska - Pó³noc ul. L. Wawrzyñskiej 20 tel. 34-16-700
Administracja Osiedla Zagórska - Po³udnie ul. Zagórska 42 tel. 34-16-580
Administracja Osiedla Sady ul. Wojewódzka 2 tel. 34-16-520
Administracja Osiedla Sandomierskie ul. Ceglana 14 tel. 34-16-760
Zak³ad Energetyki Cieplnej ul. Konarskiego 16 tel. 34-15-500 (szkody powsta³e
na skutek awarii instalacji centralnego ogrzewania)
Zg³oszenia mo¿na równie¿ dokonaæ w Punkcie Informacyjno-Obs³ugowym przy
ul. Kujawskiej 26, numer telefonu 34-16-380, a w godzinach popo³udniowych i
nocnych oraz w dni wolne od pracy na portierni, równie¿ w budynku przy ul.
Kujawskiej 26 tel. 34-16-800.

STRONA 10

Wyodrêbnienie w³asnoci lokalu
a podatek od nieruchomoci
Je¿eli w nieruchomoci bêd¹cej we
w³adaniu spó³dzielni mieszkaniowej
wszystkie lokale zajmowane s¹ na podstawie spó³dzielczego prawa do lokalu
(lokatorskiego lub w³asnociowego) b¹d
na warunkach najmu, to lokale te stanowi¹ w³asnoæ spó³dzielni, która jest wtedy u¿ytkownikiem wieczystym b¹d w³acicielem ca³ego gruntu.
Spó³dzielnia jest wówczas zobowi¹zanym do uiszczania podatku od nieruchomoci. Je¿eli natomiast w nieruchomoci
nast¹pi wyodrêbnienie w³asnoci choæby
jednego lokalu, z t¹ chwil¹ powstaje nieruchomoæ wspólna. O powstaniu nieruchomoci wspólnej decyduje wiêc fakt,
¿e oprócz spó³dzielni (dotychczasowego
w³aciciela ca³ej nieruchomoci) pojawia
siê inny w³aciciel lub w³aciciele, którzy nabywaj¹ w³asnoæ lokali w tej nieruchomoci oraz wspó³w³asnoæ (w czêciach u³amkowych) nieruchomoci
wspólnej, na któr¹ sk³adaj¹ siê: grunt oraz
te czêci budynku i urz¹dzenia, które nie
s³u¿¹ do wy³¹cznego u¿ytku ka¿dego
z w³acicieli.
Z przepisów ustawy o podatkach i op³atach lokalnych wynika, ¿e to w³aciciel
lokalu wyodrêbnionego w trybie ustawy
o spó³dzielniach mieszkaniowych (zarówno bêd¹cy, jak i nie bêd¹cy cz³onkiem
spó³dzielni) jest podatnikiem podatku od
nieruchomoci i to on (a nie spó³dzielnia)
sk³ada deklaracjê podatkow¹ i op³aca podatek od nieruchomoci.
W³aciciel wyodrêbnionego lokalu
mieszkalnego w nieruchomoci zarz¹dzanej przez spó³dzielniê powinien op³acaæ
podatek od nieruchomoci obliczony: od
powierzchni u¿ytkowej lokalu mieszkalnego, którego jest w³acicielem oraz od
powierzchni gruntu i pozosta³ej powierzchni u¿ytkowej budynku podlegaj¹cej opodatkowaniu w rozumieniu przepisów ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, wchodz¹cych w sk³ad nieruchomoci wspólnej w proporcji wynikaj¹cej z jego udzia³u w tej nieruchomoci.
Z chwil¹ notarialnego przeniesienia
i wyodrêbnienia w³asnoci lokalu na rzecz
cz³onka, spó³dzielnia bêdzie informowaæ
go o obowi¹zkach podatkowych ci¹¿¹cych na nim jako w³acicielu lokalu w zakresie podatku od nieruchomoci. Przeka¿e równie¿ w³acicielowi lokalu informacjê o ustalonych przez Radê Miasta
stawkach podatku od nieruchomoci dla
poszczególnych przedmiotów opodatkowania.
(MaS)

Z cyklu: MOJE MIASTO

W pierwszej po³owie XVII wieku miasto znacznie siê rozbudowa³o. W latach
1637-44 z fundacji biskupa Jakuba Zadzika wybudowano pa³ac (obecnie Muzeum
Narodowe), gdzie rozwija³o siê ¿ycie kulturalne miasta. Istotne zmiany w sytuacji
Kielc nast¹pi³y w czasie obrad Sejmu
Czteroletniego (1788-1792). W 1790 roku
miasto zosta³o zrównane w prawach
z miastami królewskimi i wziê³o udzia³
w wyborach deputowanego na Sejm Czteroletni drugiej kadencji. Ustaw¹ sejmow¹ przejêto równie¿ na w³asnoæ pañstwa
dobra biskupstwa krakowskiego. Nato-

wie wybierani sporód rajców. Burmistrz,
zwany prezydentem, przewodniczy³ zgromadzeniom szecioosobowej rady, któr¹
zwo³ywano raz w tygodniu. Zakres w³adzy prezydentów zosta³ wówczas znacznie poszerzony. Drugim urzêdem miejskim by³ wójt z kolegium ³awników, mianowany co roku.
W dniach 7-9 czerwca 1794 roku Kielce by³y miejscem postoju armii kociuszkowskiej ustêpuj¹cej spod Szczekocin.
Naczelnik wyda³ tutaj Raport do Narodu
o klêsce szczekociñskiej i manifest wojny wypowiedzianej Prusakom. Pobyt
Kociuszki w Kielcach upamiêtniono kamieniem z³o¿onym w miejscu postoju
wojska. W Kielcach spocz¹³ bohater spod
Rac³awic - Wojciech Bartos G³owacki.
Tutaj by³ te¿ prezydentem z mianowania
w³adz Ksiêstwa Warszawskiego ¿o³nierz
Kociuszki - Dominik Wójcikowski.
Po trzecim rozbiorze Polski, Austriacy dokonali podzia³u naszego terytorium
na powiaty. Znieli ówczesny powiat Chêciñski, a siedzibê nowego powiatu ustanowili w Kielcach, ze wzglêdu na wygod-

miast na mocy Ustawy z 18 kwietnia 1791 r.
Miasta nasze królewskie wolne w pañstwach Rzeczypospolitej zmieniaj¹cej
po³o¿enie prawne mieszczan i organizacjê miast królewskich, og³oszono w Kielcach, ¿e: ...kto zbuduje dom murowany,
bêdzie na 10 lat zwolniony od wszelkich
podatków i sk³adek. Skutkiem tego by³a
znaczna poprawa stanu zabudowy miasta.
W roku 1746 Kielce posiada³y 199 domów w tym 5 zabudowañ folwarcznych,
a w 1788 r. ju¿ 351 domów, z których
wiêkszoæ by³a murowana. W tym czasie
dokonano równie¿ powa¿nego remontu
ratusza, który niestety sp³on¹³ w czasie
wielkiego po¿aru miasta w 1800 roku.
W owym czasie zwierzchni¹ w³adzê
miejsk¹ reprezentowali dwaj burmistrzo-

ne pomieszczenia w pa³acu biskupim dla
nowych w³adz. Nie bez znaczenia by³
równie¿ lepszy rozwój gospodarczy miasta, istotny dla administracji samorz¹dowej. W 1799 powo³ano nowy urz¹d magistracki, a funkcjê burmistrza pe³ni³
Franciszek Solnicki.
Dekretem namiestnika Józefa Zaj¹czka z 24 wrzenia 1816 roku przeniesiono
do Kielc siedzibê województwa krakowskiego, poniewa¿ Kraków sta³ siê wolnym
miastem w zaborze austriackim. W tym
czasie zapad³y dwie inne wa¿ne decyzje
w³adz Królestwa Polskiego. Jedn¹ z nich
by³o ustanowienie G³ównej Dyrekcji Górniczej z siedzib¹ w Kielcach, a drug¹ powo³anie Szko³y Akademiczno-Gómiczej.
Do lokalizacji obu tych instytucji przy-

KIELCE - SIEDZIB¥ WOJEWÓDZTWA
Powstanie i rozwój miasta uwarunkowany jest wp³ywem wielu czynników np.
geograficznych, historycznych, przyrodniczych, religijnych, czy te¿ dzia³alnoci¹ wybitnych jednostek. Nie przypadkiem w X wieku wzniesiony zosta³ w Kielcach koció³ pod
wezwaniem w. Wojciecha, a w 1171 roku krakowski biskup Gedeon wystawi³ tutaj koció³
z ciosowego kamienia, który Wincenty Kad³ubek ustanowi³ kolegiat¹.
Nikt, kto nie jest realist¹, nie stawia bez
przyczyny du¿ego obiektu sakralnego.
Takim realist¹ by³ niew¹tpliwie biskup
Wincenty Kad³ubek, który przeniós³ parafiê w.Wojciecha, a nastêpnie dokumentem z 1213 roku zabra³ prebendê kanoniczn¹ z Kij do Kielc, gdzie by³o ju¿ 6
pra³atów i 6 kanoników uposa¿onych prebendami w postaci okolicznych wsi.
W ten sposób stworzy³ on siln¹ jednostkê kocieln¹, która mia³a szerzyæ wiarê
na rozleg³ych nadnidziañskich i wiêtokrzyskich ziemiach.
Pierwsz¹ wzmiank¹ o powstaniu miasta Kielc by³ dokument papie¿a Grzegorza IX z 1227 roku, z którego wynika, ¿e
ksi¹¿ê Leszek Bia³y zezwoli³ biskupowi
krakowskiemu na osadzanie Niemców
w kasztelanii kieleckiej i tarskiej. By³a to
tak zwana kolonizacja na prawie niemieckim.
Kielce po raz pierwszy mianem  civitas, a wiec miasta, zosta³y okrelone
w 1359 roku. Potwierdza to dokument
z 1412 roku, na mocy którego mieszkañcy Kielc mieli zwracaæ siê po orzeczenia
s¹dowe w sprawach w¹tpliwych do s¹du
miejskiego w Bodzentynie. W 1390 r.
miasto liczy³o 300 osób, wójtem Kielc by³
Marcin Szarek, a w 1405 r. Jan Olesznik.
W 1490 roku wójtem kieleckim by³
szlachcic Gotard.
W roku 1496 kardyna³ Fryderyk Jagielloñczyk nada³ Kielcom herb: na czerwonym tle z³ota korona, a pod ni¹ litery CK.
W XVI wieku w rynku kieleckim stan¹³
murowany ratusz. Rozkwit miasta w owym
czasie spowodowany by³ rozwojem górnictwa ¿elaza i metali kolorowych w okalaj¹cych Kielce miejscowociach. Powstawa³y w zwi¹zku z tym huty metali i szk³a oraz manufaktury wytwarzaj¹ce
zbroje. Do Kielc przyby³o wielu specjalistów, g³ównie W³ochów, Wêgrów, S³owaków i Niemców. Przez kilkadziesi¹t lat
mieci³ siê tu równie¿ Urz¹d Górniczy.
W roku 1645 w Kielcach mieszka³o
1250 osób, grodem zarz¹dza³ dziedziczny wójt i funkcjonowa³a czteroosobowa
rada miejska wybierana co roku przez
mieszkañców.
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czyni³ siê g³ównie Stanis³aw Staszic, ówczesny kierownik resortu przemys³u
w rz¹dzie Królestwa Polskiego. Kielce nie
by³y wówczas przygotowane do przyjêcia tak wa¿nych instytucji zarówno pod
wzglêdem s³abo rozwiniêtej infrastruktury mieszkaniowej, jak równie¿ braku kadr
z odpowiednim wykszta³ceniem. Doæ
powiedzieæ, ¿e na 17 osób zatrudnionych
w Dyrekcji, a¿ 13 by³o cudzoziemcami.
W³adze wojewódzkie ulokowa³y siê
w rejonie dawnego kocio³a i szpitala w.
Leonarda (dzi teren Kieleckiego Centrum Kultury), gdzie ukszta³towa³o siê
centrum miasta.
Od chwili przeniesienia do Kielc siedziby w³adz województwa krakowskiego,
a¿ do momentu zlikwidowania guberni
kieleckiej (l stycznia 1845 r.), ze wzglêdu na wysokie koszty, nie rozwi¹zano pro-

Rzemielnicy zostali wezwani do produkcji broni. Przeprowadzono pobór do wojska, którym objêto 145 mê¿czyzn. Przez
okres wojny Kielce by³y orodkiem organizacji wojska z terenu województwa.
W ci¹gu trzech miesiêcy sformowano 2
pu³ki piechoty oraz 2 pu³ki Krakusów.
W dniach 24-26 wrzenia 1831 roku
wkroczy³a do Kielc armia rosyjska genera³a Riidigera, która przywróci³a do w³adzy obalonego przez powstanie prezydenta Niewiadomskiego. Warto podkreliæ, ¿e
w czasie powstania listopadowego, ju¿
w styczniu 1831 r. w zak³adach w Bia³ogonie uruchomiono produkcjê karabinów
ska³kowych dla piechoty, wynosz¹ca 90
sztuk dziennie, a w czerwcu rozpoczêto
odlewaæ dzia³a.
Okres miêdzypowstaniowy wi¹¿e siê
dla Kielc z dwoma decyzjami. Jedn¹

blemu lokalizacji siedziby w³adz wojewódzkich. Proponowano cztery ró¿ne lokalizacje: na terenie tzw. zabudowañ
i browaru Karsza, na obecnym placu ¯eromskiego i dwie inne mniej atrakcyjne wszystkie odrzucono.
Awans Kielc na stolicê województwa
wymaga³ nowych inwestycji mieszkaniowych, a tak¿e budynków u¿ytecznoci
publicznej. Bez planu zagospodarowania
przestrzennego, którego Kielce nie posiada³y, trudno by³o sobie wyobraziæ realizacjê tak powa¿nego przedsiêwziêcia.
Ostateczn¹ wersjê planu sporz¹dzonego
przez M. Potockiego Plan Miasta Wojewódzkiego Województwa Krakowskiego
Kielc przyjêto w padzierniku 1823 r.
Plan obejmowa³ teren o powierzchni
73 ha. Powstanie Listopadowe dotar³o do
Kielc nazajutrz po wybuchu. Odwo³ano
dotychczasowego prezydenta, a na jego
miejsce powo³ano weterana walk napoleoñskich, Dominika Wójcikowskiego.

z nich by³o przeniesienie z dniem l stycznia 1845 r. w³adz wojewódzkich (gubemialnych) z Kielc do Radomia. Drug¹
by³a zmiana kierunku inwestycji pañstwowych. Bank Polski zaniecha³ budowy
wielkich pieców w Bobrzy ko³o Æmiñska
i nie powróci³ do koncepcji Staszicowskich - rozwoju górnictwa miedziowo o³owiowego w okolicy Kielc.
Oprócz zastoju w okolicznym przemyle, by³y te¿ inne przyczyny powstrzymuj¹ce rozwój Kielc. Wi¹za³y siê one ze
zmianami w sytuacji ekonomicznej ludnoci wiejskiej, od której egzekwowano
darmow¹ robociznê na rzecz zak³adów
przemys³owych, g³ównie gómiczo-hutniczych. W rezultacie przeniesienia w³adz
wojewódzkich do Radomia, Kielce zosta³y zdegradowane do miasta powiatowego. Siedzib¹ w³adz wojewódzkich ponownie zosta³y dopiero w 1867 roku.
Straty spowodowane ubytkiem urzêdu
gubemialnego zosta³y wyrównane rozbu-
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dow¹ innych urzêdów. Najwa¿niejszym
z nich by³ Trybuna³ Cywilny, Biuro Powiatu z Kas¹ i Kontrol¹ Skarbow¹, Dyrekcja Szczegó³owa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego i Magistrat. W sumie
instytucje te dawa³y zatrudnienie ponad
200 pracownikom. Prezydentem w tym
czasie by³ pocz¹tkowo Dominik Wójcikowski, a nastêpnie funkcjê tê obj¹³ S.
Niewiadomski. W roku 1833 zapad³a decyzja wybudowania nowego ratusza, który spali³ siê w 1800 r. Budowê zakoñczono w 1835 r. Ponadto w 1846 r.wzniesiono pomieszczenia stra¿y po¿arnej przy ul.
Leonarda oraz koció³ gminy ewangelicko-augsburskiej.
W czasie Powstania Styczniowego
w statusie Kielc nie zasz³y istotne zmiany. Dzia³a³y tutaj w³adze powstañcze.
W pobli¿u Kielc przemieszcza³y siê oddzia³y korpusu M. Langiewicza, do szeregów których pod¹¿ali uczniowie gimnazjum, a tak¿e ochotnicy z innych krêgów spo³eczeñstwa. Po upadku Powstania Styczniowego w latach 1865-1867
Kielce by³y miastem powiatowym. Dopiero reforma w³adz terytorialnych
wprowadzona w Królestwie Polskim
l stycznia 1867 r. dostosowa³a podzia³
administracyjny do obowi¹zuj¹cego
w Cesarstwie. Utworzono 10 guberni,
wród których znalaz³a siê gubernia kielecka. Obok Rz¹du Gubemialnego istnia³
równie¿ Urz¹d Skarbowy i S¹d Okrêgowy. Kompetencje w³adz miejskich by³y
ograniczone.
Prezydent z 12 urzêdnikami odpowiada³ za ci¹ganie podatków, prowadzenie ksi¹g ludnoci sta³ej i stan sanitarny miasta. W roku 1873 wybuch³
wielki po¿ar, w którym ponownie sp³on¹³ budynek Magistratu. Ka¿dy tego
rodzaju wypadek niós³ za sob¹ chwilow¹ recesjê, a nastêpnie o¿ywienie,
g³ównie za spraw¹ ruchu budowlanego
i modernizacji miasta.
Wa¿nym dla Kielc wydarzeniem, maj¹cym wp³yw na ich dalszy rozwój by³a
budowa linii kolejowej z Dêblina do Zag³êbia D¹browskiego przez Kielce. 21
grudnia 1883 roku pierwszy parowóz
wjecha³ do Kielc, a 25 stycznia 1885 r.
wszystkie roboty zosta³y ukoñczone.
Okres rewolucji 1905-1907 nie przyniós³
zasadniczych zmian w aparacie urzêdniczym zarówno gubernianym, jak i powiatowym. Do 1909 roku urz¹d Prezydenta w
Magistracie kieleckim piastowa³ W. Garbiñski, a nastêpnie Edward Winnicki. Miasto w latach 1905-1915 nie powiêkszy³o
swych zasobów, zaznaczy³ siê jednak
znaczny rozwój w gospodarce komunalnej i komunikacji.

Status miasta nie zmieni³ siê a¿ do
I wojny wiatowej 1914-1918. Po wypowiedzeniu wojny Rosji przez Niemcy,
a nastêpnie przez Austro-Wêgry, nast¹pi³a
ewakuacja w³adz rosyjskich z Kielc. Tymczasem ju¿ 12 sierpnia 1914 roku wjechali
do Kielc u³ani J. Pi³sudskiego, który natychmiast ustanowi³ w³adzê cywiln¹ z komisarzem in¿. Ignacym Boemerem i wojskow¹ z Kazimierzem Sosnkowskim na
czele. Zarz¹d miasta zadeklarowa³ wspó³pracê z nowomianowanym komisarzem.
W okresie walk miêdzy Rosj¹, Niemcami i Austri¹ nie zmieni³ siê podzia³ administracyjny Kielc i guberni kieleckiej.
Dopiero w 1915 r., po przeniesieniu
gubernatorstwa do Lublina, Kielce sta³y
siê stolic¹ obwodu. Stan taki trwa³ do
odzyskania niepodleg³oci. Warto nadmieniæ, ¿e w grudniu 1916 roku po raz
pierwszy w dziejach Kielc zosta³a wybrana Rada Miejska z 50 radnymi. Prezydentem zosta³ wybrany Gustaw Bukowiñski.
Na podstawie ustawy z dnia 2 sierpnia
1919 roku powsta³o województwo kieleckie, które liczy³o 2,6 mln mieszkañców
i obejmowa³o obszar 25 tys.km2 z 16 powiatami.
W okresie II Rzeczpospolitej a¿ trzykrotnie wa¿y³y siê losy Kielc jako stolicy
województwa. W latach 1926, 1931
i 1937 dyskutowane by³y projekty likwidacji województwa kieleckiego. Dziêki
ró¿nym uk³adom i znajomociom w³adz
kieleckich z ówczesnym ministrem spraw
wewnêtrznych genera³em F. S³awojemSk³adkowskim uda³o siê uratowaæ siedzibê województwa w Kielcach. W³adzê w
miecie sprawowa³ Magistrat wybierany
i kontrolowany przez Radê Miejsk¹, która liczy³a w 1919 r. 34 radnych i 17 zastêpców. Prezydentami miasta byli kolejno: M.£ukasiewicz (1918-1927), Lucjan
G³azek (1927), Pawe³ Gettem (19271929), Roman Czchowski (1929-1934).
Ostatnim prezydentem Kielc w latach
1934-1939 by³ Stefan Artwiñski, a ostatnie wybory do Rady Miejskiej odby³y siê
21 maja 1939 roku. Kielce liczy³y wówczas 71 580 mieszkañców.
W okresie okupacji hitlerowskiej, po
utworzeniu przez Niemców Generalnego
Gubernatorstwa, Kielce zdegradowano do
roli stolicy powiatu w dystrykcie Radomskim, a od l stycznia 1941 roku zosta³y
wydzielone jako odrêbna jednostka administracyjna. Prezydent miasta, Stefan Artwiñski, zosta³ odwo³any, a 3 listopada
1939 r. aresztowany i zamordowany. Od
koñca 1940 r. istnia³ Zarz¹d Miejski z burmistrzem Stanis³awom Pasteczko, a nastêpnie M. Bogdanowiczem, który nie
zapisa³ siê najlepiej w pamiêci Kielczan.

W styczniu 1945 r. II wojna wiatowa
zmierza³a ku koñcowi. Potê¿ne si³y militarne aliantów zadawa³y druzgoc¹ce ciosy wojskom hitlerowskim, a wojska Armii Czerwonej wyzwala³y kolejne miasta Polski. Kielce zosta³y wyzwolone 15
stycznia 1945 roku. Nazajutrz w³adzê
w miecie objê³a konspiracyjna Rada Narodowa, na czele której sta³ Alfred Drabarek, a cz³onkami byli Marian S³oñ
i Henryk Urbanowicz. W dniu 18 stycznia z Sandomierza do Kielc przyby³o Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
z jej przewodnicz¹cym Józefem Ozg¹Michalskim i wojewod¹ Wilhelmem
Gamcarczykiem. 11 lutego ukonstytuowa³a siê Miejska Rada Narodowa sk³adaj¹ca siê z 48 cz³onków.
W latach 1945-48 funkcjê przewodnicz¹cego Prezydium MRN pe³nili kolejno: Alfred Drabarek, Stanis³aw Skowroñski, Leon
Wicfturski, Jan Partyka, Stanis³aw W³osiñski i J. Pieñkowski. Funkcje prezydenta w
tym czasie pe³nili: Marian S³oñ, Tadeusz
¯arecki, Jan £ukowski i Stanis³aw Wolski.
Dekretem PKWN z 21 sierpnia 1945 r.
województwo kieleckie objê³o obszar 17
804 km2 podzielony na 13 powiatów, posiada³o 26 miast i 1,7 mln mieszkañców.
Kielce, jako siedziba województwa, liczy³y wówczas 54,3 tys. mieszkañców.
W okresie powojennego 50-lecia województwo kieleckie by³o szeciokrotnie
przekszta³cane terytorialnie. Ostatecznie
po wejciu w ¿ycie Ustawy z 18 lipca
1998 roku zmieniono nazwê województwa na wiêtokrzyskie. Posiada ono obecnie 11 672 km2 powierzchni, 14 powiatów, 29 miast, 102 gminy i 1,3 mln mieszkañców. Kielce licz¹ obecnie 211 tys.
mieszkañców.
Na przestrzeni ca³ej historii województwa kieleckiego i miasta, jako siedziby

w³adz wojewódzkich, borykano siê z problemem lokalu godnego administracji
pañstwowej i samorz¹dowej. Do koñca lat
siedemdziesi¹tych wojewoda kielecki
urzêdowa³ w Pa³acu biskupów, a poszczególne wydzia³y Urzêdu Wojewódzkiego
mieci³y siê w rozproszonych siedzibach
na terenie ca³ego miasta. W³adze miasta
Kielc, przy poparciu w³adz wojewódzkich
postanowi³y rozwi¹zaæ ten problem.
Opracowano za³o¿enia, wybrano lokalizacjê i uzyskano zgodê w³adz centralnych
na budowê obiektu dla Urzêdu Wojewódzkiego i podleg³ych mu jednostek.
Akt erekcyjny wmurowano uroczycie
30 czerwca 1967 roku i zakrelono termin oddania do u¿ytku ca³ego obiektu
wraz z infrastruktur¹ na 1971 rok, który
w planach miasta by³ zwieñczeniem obchodów IX wieków Kielc. Projektantem
ca³ego przedsiêwziêcia by³ in¿. archrchitekt T. Steiner, a zadanie zosta³o w terminie wykonane przez Kieleckie Przedsiêbiorstwo Budownictwa Miejskiego.
Ten krótki rys historyczny ukazuj¹cy
losy kszta³towania siê województwa kieleckiego i jego siedziby - miasta Kielc, wiadczy, ¿e regionowi wiêtokrzyskiemu, status
wojewódzki nie jest dany raz na zawsze.
O miejsce na mapie Polski dla naszego województwa trzeba skutecznie walczyæ, dbaj¹c o jego wszechstronny rozwój.
JERZ SZMAJDEL
By³y przewodnicz¹cy
Prezydium MRN w Kielcach
Bibliografia:
J. Pazdur, Dzieje Kielc, Wroc³aw 1971,
Z. Guldon, A. Massalski, Historia Kielc,
Kielce 2000,
J. Zieliñski, Kielce w Polsce Ludowej,
Warszawa 1978
J. Szmajdel Kielce w 40-leciu PRL Kielce 1984
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Dodatek mieszkaniowy
Osoba staraj¹ca siê o dodatek mieszkaniowy powinna pobraæ wniosek
w Miejskim Orodku Pomocy Rodzinie Sekcji d/s dodatków mieszkaniowych,
mieszcz¹cego siê przy ul. Bodzentynskiêj
32/40.
Czêæ dotycz¹c¹ tytu³u prawnego do
zajmowanego lokalu oraz wydatków poniesionych przez wnioskodawcê na ten
lokal potwierdza zarz¹dca budynku (np.
spó³dzielnia mieszkaniowa).
Natomiast pozosta³¹ czêæ wniosku
oraz deklaracjê o dochodach wype³nia
czytelnie osoba ubiegaj¹ca siê o dodatek mieszkaniowy.Wniosek ten winien
byæ z³o¿ony osobicie. Do wniosku do³¹cza siê zawiadczenia o dochodach

gospodarstwa domowego za okres 3
miesiêcy kalendarzowych poprzedzaj¹cych dzieñ z³o¿enia wniosku np. wniosek z³o¿ony w miesi¹cu lutym 05 - dochody za listopad, grudzieñ 04 i styczeñ
05. Oprócz tego wnioskodawca zobowi¹zany jest do przed³o¿enia innych
niezbêdnych dokumentów takich jak:
 ostatnia decyzja o dodatku mieszkaniowym, je¿eli wczeniej korzysta³ (do
wgl¹du),
 przydzia³ mieszkania, decyzja, umowa najmu (do wgl¹du),
 dokument potwierdzaj¹cy wysokoæ
ponoszonych wydatków na mieszkanie
(wydruk czynszu)

25 - lecie wiêtokrzyskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej

Srebrny jubileusz

17 maja 1979 r. Zebranie Przedstawicieli Kieleckiej Spó³dzielni Mieszkaniowej podjê³o uchwa³ê o wyodrêbnieniu z
posiadanych w dzielnicy Kielce-Pó³noc
zasobów mieszkaniowych, nowej spó³dzielni i przekazanie jej osiedli Uroczysko I, Uroczysko II i wiêtokrzyskie. W dniu 17 grudnia 1979 r. odby³o
siê zebranie za³o¿ycielskie nowej spó³dzielni na którym uchwalono statut i nazwê - wiêtokrzyskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej. 24 stycznia 1980 r. S¹d Rejonowy w Kielcach zarejestrowa³ SM i jej
w³adze.
We wrzeniu 1995 r. zasoby spó³dzielni liczy³y 11500 lokali mieszkalnych; nadzwyczajne ZP zdecydowa³o o podziale
SM na kolejnych piêæ spó³dzielni, których nazwy pochodz¹ od dotychczasoSTRONA 14

wych osiedli. Obecnie SM zarz¹dza
3477 mieszkaniami, w których zamieszkuje blisko 10 tys. osób i 112 lokalami
u¿ytkowymi.
W piêknej sali Pa³acu Zieliñskiego
w Kielcach, w dniu 11 lutego 2005 r.
cz³onkowie i pracownicy SM, jej w³adze oraz zaproszeni gocie wiêtowali
jubileusz 25-lecia dzia³alnoci.
Wojewoda kielecki W³odzimierz Wójcik odznaczy³ 9. dzia³aczy samorz¹du
SM i pracowników odznaczeniami pañstwowymi, a prezes Zarz¹du Krajowej
Rady Spó³dzielczej Alfred Domagalski
kolejnych 11. odznak¹ Zas³u¿ony dzia³acz spó³dzielczoci.
Krajowa Rada Spó³dzielcza przyzna³a
SM zbiorow¹ odznakê Za zas³ugi dla
spó³dzielczoci. W imieniu prezydenta
miasta Kielc, list gratulacyjny wrêczy³
dyrektor Wydzia³u Gospodarki Przestrzennej i Administracji Budowlanej
Andrzej Kêdra.
Do gratulacji i ¿yczeñ jubilatce do³¹czyli siê równie¿ przedstawiciele Rady
Nadzorczej i Zarz¹du KSM.
(MaS)

Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna byæ wydana w ci¹gu
miesi¹ca od dnia z³o¿enia wniosku oraz
dorêczona wnioskodawcy.
Dodatek mieszkaniowy przyznaje siê
na okres 6 miesiêcy licz¹c od pierwszego
dnia miesi¹c nastêpuj¹cego po dniu z³o¿enia wniosku.
Wnioski mo¿na pobieraæ i sk³adaæ:
- poniedzia³ek i czwartek
w godz. 7.30-17.00
- wtorek, roda, pi¹tek
w godz. 7.30 -15.30

Kronika kadrowa
Od marca przewodnicz¹cym Rady Osiedla
Zagórska-Pó³noc jest
Józef Nalepa. Nowy
przewodnicz¹cy ma 69
lat i jest emerytem. Posiada wykszta³cenie
techniczne.
W poprzedniej kadencji dzia³a³ w Radzie Osiedla ZagórskaPo³udnie.

III KONGRES
SPÓ£DZIELCZOCI

Mieszkania nie dla ka¿dego

19 i 20 listopada 2004 r. w warszawskim Pa³acu Kultury i Nauki obradowa³ III Kongres Spó³dzielczoci. Poprzedzi³a go trwaj¹ca od wiosny kampania
przedkongresowa. Ten najwy¿szy organ
spó³dzielczego samorz¹du dokona³ oceny stanu spó³dzielczoci w Polsce, zapozna³ siê ze stanem prac nad nowym projektem Prawa spó³dzielczego oraz wytyczy³ kierunki dzia³alnoci sektora spó³dzielczego w kraju na najbli¿sze 4 lata.
Kongres wybra³ tak¿e 100 osobowe
Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady
Spó³dzielczej na now¹ kadencjê.
Spó³dzielczoæ mieszkaniow¹, która
jest najwiêkszym rodowiskiem sporód
wszystkich bran¿ spó³dzielczych, w Zgromadzeniu Ogólnym reprezentuje 21
przedstawicieli - niestety z naszego województwa nie ma nikogo. Na pierwszym,
po Kongresie, Zgromadzeniu Ogólnym
KRS 21 grudnia 2004 r. wybrano statutowe w³adze KRS.
Przewodnicz¹cym ZO KRS w g³osowaniu tajnym zosta³ kol. Jerzy Janowski
- dotychczasowy prezes Zarz¹du KRS przedstawiciel spó³dzielczoci mieszkaniowej. Wybrano równie¿ czterech zastêpców przewodnicz¹cego ZO, którzy
reprezentuj¹: spó³dzielczoæ inwalidów,
banki spó³dzielcze, spó³dzielczoæ rolniczo-handlow¹ i spó³dzielczoæ pracy.
W nastêpnym g³osowaniu wy³oniono
sk³ad Zarz¹du Krajowej Rady Spó³dzielczej. Jedynym kandydatem na prezesa Zarz¹du KRS by³ kol. Alfred Domagalski dotychczasowy przewodnicz¹cy Zgromadzenia Ogólnego, który tê funkcjê pe³ni
od 10 lat, zg³oszony przez rodowisko
banków spó³dzielczych i zosta³ wybrany
zdecydowan¹ wiêkszoci¹ 75 g³osów.
Pochodzi z Kielc, ukoñczy³ SGPiS w Warszawie.
Zastêpcami prezesa Zarz¹du KRS zostali przedstawiciele spó³dzielczoci
mieszkaniowej, spó³dzielczoci rolniczoprodukcyjnej, spó³dzielczoci pracy i samopomocy ch³opskiej. Uformowa³a siê
równie¿ 13 osobowa Komisja Rewizyjna. W jej sk³ad weszli przedstawiciele
wszystkich bran¿ spó³dzielczych reprezentowanych w Krajowej Radzie Spó³dzielczej. W imieniu rodowiska spó³dzielczoci mieszkaniowej na III Kongresie g³os zabra³ kol. Tomasz Jórdeczka przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Zwi¹zku Rewizyjnego Spó³dzielni Mieszkaniowych RP. Skrót wyst¹pienia publikujemy
obok.
(Mas)

Spó³dzielczoæ mieszkaniowa postrzegana jest przez pryzmat programów red. Jaworowicz, artyku³ów z Wprost, czy Gazety Wyborczej. Jestemy wdziêcznym poligonem
dla polityków ob³udnie umizguj¹cych siê do elektoratu. Pañstwo uczyni³o ze spó³dzielczoci narzêdzie swej polityki mieszkaniowej - obiecuj¹c obywatelom tanie mieszkania. Transformacja przynios³a zmiany i rozczarowanie - mieszkanie sta³o siê towarem,
urynkowiono ceny energii, wody i innych us³ug. Udzia³ wydatków mieszkaniowych w bud¿etach rodzinnych z 8% wzrós³ do blisko 20%, przy sta³ym wzrocie op³at niezale¿nych,
które stanowi¹ ju¿ ponad 70% ogó³u kosztów utrzymania lokalu.
Sytuacjê pogarsza wycofywanie siê pañstwa ze wspomagania sektora mieszkaniowego. Jeszcze w 1992 r. 6,1% wydatków bud¿etu pañstwa (2,0% PKB) kierowano na
mieszkalnictwo, a z ka¿dym rokiem udzia³ ten zmniejsza³ siê, by w 2003 r. spaæ do
1,1% wydatków bud¿etu pañstwa (0,3% PKB).
Wskanik budowy nowych mieszkañ na l tys. mieszkañców od ponad 10. lat plasuje nas ci¹gle na jednym z ostatnich miejsc w Europie, przy pó³toramilionowym
deficycie mieszkañ.
W³adze publiczne ograniczaj¹ pomoc dla rodzin nie bêd¹cych w stanie ponosiæ
w pe³ni wydatków mieszkaniowych. Rosn¹ zaleg³oci p³atnicze, zmniejsza siê p³ynnoæ finansowa spó³dzielni. Nowe rozwi¹zania ustawowe chroni¹ce ubogich przenosz¹ na spó³dzielnie, a wiêc na spó³dzielców, obowi¹zek pokrywania kosztów utrzymania mieszkañ zajmowanych przez zalegaj¹cych z op³atami.
Samorz¹dy s¹ bezkarne - nie realizuj¹ ustawowego obowi¹zku zapewnienia mieszkañ socjalnych, co pogarsza sytuacjê ekonomiczn¹ spó³dzielni, chocia¿ zgodnie z art.
4 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego to gmina zapewnia lokale socjalne i zamienne oraz tworzy warunki dla zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorz¹dowej.
W³adze publiczne powinny tak¿e przej¹æ koszty zwi¹zane ze szczególn¹ os³on¹
socjaln¹ stworzon¹ znowelizowanym w 2004 r. Kpc zakazuj¹cym eksmisji na bruk.
Zajmowanie dotychczasowego mieszkania przez osobê, w stosunku do której orzeczono eksmisjê do lokalu socjalnego, jest niczym innym jak przekszta³ceniem tego
mieszkania w lokal socjalny, do czasu przeniesienia tej osoby do lokalu socjalnego
dostarczonego przez gminê. I gmina powinna uiszczaæ zarz¹dcy nieruchomoci op³aty za mieszkanie okresowo przekszta³cone w lokal socjalny.
Niezbêdne jest przywrócenie mo¿liwoci budowania mieszkañ lokatorskich. Tê
mo¿liwoæ zlikwidowa³a zmiana ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Z niepokojem przyjmujemy zapisane w za³o¿eniach polityki
mieszkaniowej pañstwa na lata 2004 -2014 priorytety dla budowy mieszkañ na w³asnoæ, podczas gdy jeszcze d³ugo przeciêtne gospodarstwo domowe w Polsce nie
bêdzie mia³o zdolnoci kredytowej, nie bêdzie mog³o oszczêdzaæ na kupno mieszkania. Zlikwidowano ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytu³u gromadzenia wk³adów na budowê mieszkania, likwidacji ma ulec ulga z tytu³u nak³adów na
remonty. Równie¿ przyjête rozwi¹zania w zakresie podatku VAT s¹ nieprzyjazne,
a interpretacje organów skarbowych nieracjonalne i niespójne.
Niezbêdne jest zachowanie ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytu³u wydatków na remonty, zachowanie 7% stawki VAT dla us³ug i robót zwi¹zanych
z budownictwem mieszkaniowym i ustanawianiem tytu³ów prawnych.
Zarz¹d Krajowej Rady Spó³dzielczej wyst¹pi³ do premiera o rozwa¿enie mo¿liwoci samodzielnego zg³aszania projektów w ramach srodków pomocowych UE przez
spó³dzielnie mieszkaniowe oraz traktowanie ich wk³adu w³asnego za wk³ad ze rodków publicznych, gdy¿ maj¹tek spó³dzielni ma charakter rodków wspólnych, niepodzielnych i mog¹cych byæ przeznaczonymi na wspólne cele spó³dzielców i rodowiska.
Za celowe uznajemy równie¿ w³¹czenie spó³dzielni do grona beneficjentów dzia³ania dotycz¹cego obszarów podlegaj¹cych restrukturyzacji.
Spó³dzielcze osiedla w 90% zbudowano przed 1990 r. z wykorzystaniem nieekologicznych, przestarza³ych technologii. Wnosimy, by KRS kontynuowa³a dzia³ania
zmierzaj¹ce do spowodowania przyjêcia przez rz¹d korzystnych rozwi¹zañ, które
umo¿liwi¹ nam dostêp do rodków UE.
TOMASZ JÓRDECZKA
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Czy wiesz, ¿e...
Sejm w ustawie z 18 listopada 2004 r.
o podatku CIT utrzyma³ w 2005 i 2006 r.
pakiet zwolnieñ z podatku dochodowego
od osób prawnych. Na kolejne dwa lata (do
31.XII.2006 r.) przed³u¿ono zatem zwolnienia m.in. w zakresie: - dochodów spó³dzielni mieszkaniowych uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi (gzm)
i z innych róde³, w czêci przeznaczonej
na utrzymanie tych zasobów i na inne cele
statutowe, z wyj¹tkiem dzia³alnoci gospodarczej, - dochodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi uzyskane przez spó³dzielnie mieszkaniowe, które administruj¹ nieruchomociami w imieniu w³acicieli
i zarz¹dców domów - w czêci przeznaczonej na cele zwi¹zane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.
Dziêki decyzji Sejmu, równie¿ w 2005 r.
mo¿liwe by³o, aby stawki op³aty eksploatacyjnej za u¿ytkowanie mieszkañ w KSM
pozostawiæ bez zmian (na poziomie 2003 r.).
Dochody uzyskiwane z gzm np. z wynajmowania lokali u¿ytkowych przeznaczane
s¹ w czêci na zmniejszenie op³at za u¿ytkowanie mieszkañ i na powiêkszenie funduszu remontowego i konserwacjê.

NA WESO
O£O
O
W W¹chocku:
- na weselu podaj¹ same zagraniczne zak¹ski: w³oska kapusta, ruskie pierogi, brukselka, fasolka po bretoñsku, a na deser ciasto przek³adane ze sto³u na stó³,
- w soboty i niedziele poci¹gi elektryczne nie kursuj¹, bo ¿ona so³tysa suszy pranie
na drutach,
- nie ma ludo¿erców, a ¿ona so³tysa upiek³a murzynka,
- wierni s³uchaj¹ kazania na le¿¹co, bo ksi¹dz ma bardzo niski g³os,
- so³tys wrzuci³ zegarek do rzeki, bo chcia³ zobaczyæ jak szybko czas p³ynie,
- so³tys nie chodzi w kapeluszu, bo ma inne rzeczy na g³owie.
***
Dwóch ¯ydów umawia siê na spotkanie.
- A wiêc spotykamy siê jutro?
- Tak.
- Gdzie?
- Gdzie chcesz.
- O której godzinie?
- Obojêtne.
- Dobrze. Tylko ja Ciê bardzo proszê, b¹d punktualnie.
***
Kocham deszcz, bo tylko on na mnie leci.
Nie krêpuj siê, szkoda sznurka.
Fryzjer nie zadowala siê w³osami, chce pieniêdzy.

***
Do rozliczeñ pomiêdzy spó³dzielni¹
mieszkaniow¹ i jej cz³onkami nie stosuje
siê przepisów ustawy z dnia 15.12.2000 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz.U. z 2003 r Nr 86, poz. 804 ze zm.).
W wietle tych przepisów stosunki spó³dzielni z jej cz³onkami traktowane s¹ jako
stosunki wewn¹trz podmiotu gospodarczego, w które prawo antymonopolowe co do
zasady nie ingeruje. Potwierdza to orzeczenie S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dawniej S¹d Antymonopolowy)
z dnia 5 lipca 1993 r sygn. akt XVII Amr
17/93 zgodnie z którym brak jest podstaw
do kszta³towania przez UOKiK w formie
decyzji stosunków wewnatrzspó³dzielczych, w szczególnoci za dotycz¹cych
zasad rozliczeñ kosztów dzia³alnoci spó³dzielni mieszkaniowej na poszczególne grupy cz³onków. Ewentualne spory miêdzy
spó³dzielni¹ i jej cz³onkami dotycz¹ce np.:
zasad wymiaru op³at mog¹ byæ rozstrzygane: - w postêpowaniu wewn¹trzspó³dzielczym w sposób i w trybie okrelonym przez
statut, lub - w postêpowaniu s¹dowym z powództwa cywilnego cz³onków Spó³dzielni
b¹d samej Spó³dzielni.
(MaS)
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