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Domki na w³asnoæ

Wiosna, znów nam
uby³o lat...

Sami swoi
wiec¹c w³asnym przyk³adem,
Mi³oæ g³osi³ Jan Pawe³.
Niestety wychodzi na to,
¯e z tym najtrudniej rodakom.
Mog¹ pojednaæ siê czasem,
Lecz tylko na tymczasem.
Rozpoczêli kibice.
Wkrótce i w polityce
Za ³by siê wezm¹ nasi.
Bêdzie to jasno znaczyæ,
¯e siê kochamy czule
Jak Pawlak z Kargulem.
Stefan Kabziñski

W marcu i kwietniu w kancelarii notarialnej zosta³o zawartych ³¹cznie 19 aktów notarialnych w sprawie przeniesienia w³asnoci domów jednorodzinnych.
Dotyczy to trzech nieruchomoci po³o¿onych przy ul. Tatrzañskiej i Pieniñskiej
w Kielcach.
Zawieranie aktów notarialnych w sprawie przeniesienia na rzecz zainteresowanych cz³onków KSM w³asnoci zarówno domów jednorodzinnych jak i lokali mieszkalnych bêdzie odbywaæ siê
sukcesywnie, po zakoñczeniu czynnoci zwi¹zanych z nabyciem na w³asnoæ
KSM gruntów (je¿eli czynnoci nie zosta³y jeszcze zakoñczone) i uiszczeniu
przez cz³onków wszystkich zobowi¹zañ
finansowych wobec spó³dzielni, w tym
kosztów nabycia gruntu.
(MaS)

Sprawozdanie z dzia³alnoci
Rady Nadzorczej
(skrót)

Rada Nadzorcza sprawowuje funkcje
kontroli oraz nadzoru nad dzia³alnoci¹
Spó³dzielni. Swoje zadania i statutowe
obowi¹zki odnosi g³ównie do dzia³alnoci
Zarz¹du KSM zachowuj¹c statutowy podzia³ kompetencji pomiêdzy organami samorz¹du spó³dzielni.
W okresie sprawozdawczym odby³o siê
10 posiedzeñ Rady oraz 9 Prezydium i 30
poszczególnych komisji.
Frekwencja udzia³u cz³onków Rady Nadzorczej w posiedzeniach wynosi³a 87%.
Efektem prac RN by³o podjêcie 59 uchwa³,
z których 28 dotyczy³o spraw cz³onkowsko-mieszkaniowych, 14 ekonomiczno-finansowych i gospodarczych, 11 organizacyjno-samorz¹dowych i 6 - zatwierdzeñ
nowych regulaminów wewnêtrznych,

dostosowanych do ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych. Do istotnych tematów i zagadnieñ merytorycznych, nad
którymi obradowa³y komisje i RN, mo¿na zaliczyæ:
1. Sprawy cz³onkowsko-mieszkaniowe
realizowane poprzez:
a) rozpatrywanie wniosków Zarz¹du
o pozbawienie cz³onkostwa w drodze:
wykluczenia z powodu niep³acenia
czynszu za zajmowany lokal mieszkalny - 16 osób; wykrelenia z rejestru
cz³onków w zwi¹zku z utrat¹ prawa do
lokalu mieszkalnego - 6 osób
b) uchylanie uchwa³ o wykluczeniu
z cz³onkostwa w przypadku ustania
przyczyny wykluczeñ. Dotyczy³o to
dokoñczenie na str. 3

Klub seniora zaprasza
Od 15 lutego, kiedy odby³o siê oficjalne
otwarcie, Klub Seniora przy ul. w. St.
Kostki 4a czeka na seniorów.
Panuje tu ¿yczliwa atmosfera, a ka¿dy kto
przyjdzie zostanie potraktowany tak samo
¿yczliwie. Bez wzglêdu, czy jest z osiedla
KSM czy z innego. Nasz¹ dewiz¹ jest czuj
siê jak w domu.
Cz³onkowstwo w klubie jest bezp³atne,
nie obowiazuj¹ ¿adne karty klubowe.
W dwóch du¿ych salach codziennie organizowana jest gimnastyka zbiorowa oraz
spotkania kó³ zainteresowañ (bryd¿, szachy, klub ekologiczny, rêkodzie³o artystyczne), wystawy prac osób, które chc¹ podzieliæ siê swoj¹ twórczoci¹ czy hobby.
Organizowane s¹ tak¿e prelekcje, wspólne s³uchanie muzyki i ogl¹danie filmów.

Ponadto mo¿na skorzystaæ z porad kosmetyczki, poczytaæ bie¿¹c¹ prasê lub
ksi¹¿ki. Te formy spêdzania wolnego czasu integruj¹ ¿yczliwych dla siebie ludzi.
Jedn¹ z cenionych i po¿¹danych metod
bêdzie organizowanie wzajemnej pomocy.
Pozosta³e klubowe pomieszczenia to sala
rehabilitacyjna, komputerowa, pokój wypoczynkowy oraz samoobs³ugowy barek,
a tak¿e gabinet pielêgniarski, gdzie mo¿na
kontrolowaæ cinienie i wagê.
Za³o¿eniem programowym klubu jest
stworzenie ludziom starszym warunków do
aktywnego, sensownego spêdzania czasu i przeciwdzia³anie izolacji.
Korzystaj¹cy z zajêæ uczestniczyæ bêd¹
w ¿yciu kulturalnym miasta. Klub bêdzie
wspó³pracowa³ z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Zwi¹zkiem Emerytów i Rencistów, domami pomocy spo³ecznej i Placówk¹ Opiekuñczo-Wychowawcz¹ Dobra
Chata.
Klub Seniora zaprasza codziennie od
poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 900 1800.
Drogi seniorze, mo¿liwe, ¿e siedzisz sam
w domu. Cztery ciany znasz od dawna.
Czekamy na Ciebie.
MARIA PTAK
kierownik klubu
JANINA MUCHA
przew. Rady Spo³ecznej

Zebrania Grup Cz³onkowskich
Lp.

Osiedle

Termin

1.

Osiedle I Zagórska 
Pó³noc

9 maja
poniedzia³ek

2.

Miejsce zebrania

Godz

Zespó³ Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych nr 12,
ul. Kujawska 18

1700

Osiedle II Zagórska - 11 maja
Po³udnie
roda

OKK Miniatura
ul. Zagórska 65

1700

3.

Osiedle III Sady

13 maja
pi¹tek

OKK Polonez
ul. Pocieszka 17

1700

4.

Osiedle IV
Sandomierskie

16 maja
poniedzia³ek

OKK S³oneczko
ul. Romualda 3

1700

5.

Bieliny

17 maja
wtorek

Szko³a Podstawowa
w Bielinach

1700

6.

Bodzentyn

17 maja
wtorek

Budynek KSM
w Bodzentynie

1700

7.

Domki
jednorodzinne

17 maja
wtorek

Klub Kultury UroczyskoWrzos Sp-ni Mieszkaniowej wiêtokrzyska, ul.
Warszawska 155

1700

STRONA 2

Trudny wybór
prezydenta
W kwietniu ubieg³ego roku KSM przekaza³a do Urzêdu Miasta operaty szacunkowe okrelaj¹ce wartoæ nieruchomoci z mieszanym stanem prawnym oraz
nieruchomoci osiedla domów jednorodzinnych.
Po roku, do koñca lutego br. KSM naby³a notarialnie na w³asnoæ dzia³ki
gruntu w 11 zespo³ach domów jednorodzinnych - 98 domów jednorodzinnych
oraz dzia³ki bêd¹ce w u¿ytkowaniu wieczystym w zaledwie dwóch nieruchomociach wielobudynkowych - po jednej w
osiedlu Zagórska Pó³noc (nieruchomoæ
przy ul. Konarskiego 3,5,7) i Zagórska
Po³udnie - nieruchomoæ przy ul. Chopina 13,15,17.
Niestety, realizacja dalszych wniosków
postêpuje bardzo powoli. Urz¹d Miasta
nie reaguje na proby o przyspieszenie,
jednoczenie urzêdnicy z magistratu wymagaj¹ od pracowników KSM coraz to
nowych dokumentów i zestawieñ. Niebawem z³o¿one w urzêdzie operaty szacunkowe strac¹ swoj¹ wa¿noæ i s³u¿by prezydenta Kielc bêd¹ domagaæ siê ich aktualizacji. Tym samym cz³onkowie spó³dzielni ponios¹ niepotrzebnie dodatkowe koszty.
W lutym br. Zarz¹d KSM przekaza³ do
Urzêdu Miasta kolejnych 8 operatów szacunkowych nieruchomoci, na których
znajduje siê 21 budynków. Do dzi nie
doczekalimy siê decyzji prezydenta Kielc
w tej sprawie.
Mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e Prezydenta Kielc przekszta³canie stanu prawnego gruntów nie interesuje, albo ma trudnoci z wyjciem naprzeciw oczekiwaniom cz³onków KSM - mieszkañców Kielc.
E. Lektorat

Porz¹dek obrad na zebraniach
Grup Cz³onkowskich:
1. Otwarcie zebrania i wybór prezydium.
2. Sprawozdanie z dzia³alnoci za 2004
rok:
 Rady Osiedla;
 Zarz¹du Spó³dzielni;
 Rady Nadzorczej.
3. Dyskusja nad z³o¿onymi sprawozdaniami.
4. Przyjêcie wniosków zg³oszonych podczas zebrania.

Sprawozdanie z dzia³alnoci Rady Nadzorczej
dokoñczenie ze strony 1
sytuacji ca³kowitej sp³aty zad³u¿enia i bie¿¹cego regulowania op³at przez siedem wykluczonych osób. Dziêki tym dzia³aniom
Spó³dzielnia odzyska³a kwotê 38.787 z³,
c) uchwalenie nowelizacji regulaminu
w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej cz³onkom KSM w ponoszeniu kosztów u¿ywania lokali mieszkalnych.
W 2004 r. udzielono pomocy na kwotê
52.183,52 z³.
2. Sprawy ekonomiczne realizowane m.in.
poprzez:
a) uchwalenie, po konsultacjach z radami osiedlowymi, planu gospodarczo-finansowego Spó³dzielni na 2004 r.,
b) uchwalenie regulaminu tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad finansowych Spó³dzielni,
c) rozpatrzenie wyników badania sprawozdania finansowego Spó³dzielni za 2003 r. przez
bieg³ych rewidentów,
d) ocenê efektywnoci gospodarczej
Spó³dzielni na podstawie kwartalnych
sprawozdañ Zarz¹du z realizacji zadañ planu gospodarczo-finansowego,
e) przyjêcie perspektywicznego planu
remontów w KSM na lata 2005 - 2008.
3. Sprawy spo³eczno-samorz¹dowe i organizacyjne realizowane m.in. poprzez:
a) zatwierdzenie zmian w strukturze organizacji wewnêtrznej biura Zarz¹du KSM,
b) zatwierdzenie harmonogramu realizacji wniosków polustracyjnych,
c) powo³anie nowej w zmienionym sk³adzie komisji do przeprowadzenia przetargów
na roboty remontowe w Spó³dzielni,
d) zmianê regulaminu organizacji i sposobu przeprowadzania przetargów na zakup
materia³ów oraz prace remontowe realizowane ze rodków w³asnych Spó³dzielni,
e) uchwalenie Regulaminu Rady Osiedla.
Przedmiotem szczególnego zainteresowania Rady w 2004 r. by³y m.in. nastêpuj¹ce
zagadnienia:
1) wykup od Gminy Kielce prawa u¿ytkowania wieczystego gruntów na w³asnoæ Spó³dzielni w nieruchomociach budynkowych wielo i jednorodzinnych zlokalizowanych w osiedlach mieszkaniowych w Kielcach. Zagadnieniom tym Rada
powiêci³a dwa kolejne plenarne posiedzenia. Jak wiadomo, w marcu 2004 r. Rada
podjê³a decyzjê o sfinansowaniu wykupu
gruntów na w³asnoæ Spó³dzielni ze rodków funduszu zasobowego.
Po zastosowaniu bonifikaty koszt wykupu gruntów w nieruchomociach budynkowych, bêd¹cych w u¿ytkowaniu wieczystym Spó³dzielni, wraz z kosztami towa-

rzysz¹cymi wyniesie ogó³em 2.223.509 z³,
w tym: nieruchomoci wielorodzinne
1.969.519 z³, nieruchomoci jednorodzinne
253.990 z³.
Koszty z tytu³u wykupu gruntów przypadaj¹ce na lokale mieszkalne pokryj¹
w ci¹gu kilku lat cz³onkowie KSM zamieszkuj¹cy w poszczególnych nieruchomociach. Wp³acone przez nich rodki powiêksz¹ ich wk³ady mieszkaniowe lub budowlane.
Koszty przypadaj¹ce na lokale u¿ytkowe, bêd¹ce w³asnoci¹ KSM, pokryje
Spó³dzielnia.

Wa¿ne rozstrzygniêcia dotycz¹ce ogó³u
cz³onków by³y tak¿e konsultowane z radami osiedli, w szczególnoci w sprawach
planu gospodarczo-finansowego i remontów, wykluczeñ z cz³onkostwa, zasad pomocy cz³onkom Spó³dzielni w kosztach
u¿ywania mieszkañ, op³at za mieszkania,
opiniowania wszystkich projektów regulaminów wewnêtrznych KSM.
W okresie sprawozdawczym Prezydium
RN obradowa³o 9-cio krotnie, zajmuj¹c siê
organizacyjnym i tematycznym projektowaniem posiedzeñ Rady Nadzorczej, zg³aszaj¹c zapotrzebowanie na szczegó³owe

Skwer przy ulicy Zagórskiej w miejscu dawnej rzeni
2) Realizacja wniosków z osiedlowych
zebrañ Grup Cz³onkowskich i Zebrania
Przedstawicieli.
3) Ocena dzia³añ Zarz¹du w sprawie windykacji zaleg³oci w op³atach za mieszkania i lokale u¿ytkowe.
4) Ocena aktualnego stanu systemu ciep³owniczego i jego modernizacji pod
wzglêdem technicznym i ekonomicznym.
5) Ocena dzia³alnoci spo³eczno-kulturalnej Spó³dzielni i potrzeba jej prowadzenia. Szeroka gama propozycji imprez kulturalnych, owiatowych, turystycznych.
6) Ocena czteroletnich dzia³añ restrukturyzacji KSM, co pozwoli³o zmniejszyæ zatrudnienie o 28,5 etatu. Nale¿y pamiêtaæ,
¿e w tym czasie wzros³y zadania wynikaj¹ce z przepisów nowej ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych.
Pracê RN koordynowa³o Prezydium, a
kolegialne decyzje podejmowane by³y po
uprzednim zaopiniowaniu przez komisje:
Rewizyjn¹, Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi (od czerwca za te dwie komisje
funkcjonuje Komisja Ekonomiczna), Spo³eczn¹ Komisjê Mieszkaniow¹ i Spo³eczno-Samorz¹dow¹.

opracowania materia³ów kierowanych nastêpnie do w³aciwych komisji.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e jakoæ materia³ów
przygotowywanych przez Zarz¹d, ich
struktura i rzetelna analiza przez komisje
Rady wyranie wp³ynê³y na poziom merytoryczny i organizacyjny prac RN.
Cz³onkowie Rady Nadzorczej przyjmowali
interwencje cz³onków KSM podczas comiesiêcznych (w ka¿dy pierwszy wtorek
miesi¹ca) dy¿urów. Z tej mo¿liwoci w minionym 2004 r. skorzysta³o jedynie 7 osób.
Na plenarnych posiedzeniach RN zajmowa³a siê sprawami indywidualnymi cz³onków Spó³dzielni rozpatruj¹c w trybie odwo³awczym 14 skarg i odwo³añ od decyzji
Zarz¹du.
Rada Nadzorcza wspó³pracowa³a z radami osiedli, zasiêgaj¹c ich opinii przed podjêciem decyzji wa¿nych dla wszystkich
cz³onków Spó³dzielni.
Informacje o pracach RN, Rad Osiedlowych i Zarz¹du na bie¿¹co omawiane s¹
w spó³dzielczej gazecie My z KSM, co
spotyka siê z aprobat¹ cz³onków Spó³dzielni.
RADA NADZORCZA
STRONA 3

Sprawozdanie z dzia³alnoci Zarz¹du
(skrót)

Na dzieñ 31.12.2004 r. KSM zrzesza³a 9221
cz³onków (o 76 mniej ni¿ w 2003 r.) i posiada³a 9270 lokali mieszkalnych.
W zasobach mieszkaniowych zameldowanych by³o 9.514 mieszkañców (o 399
mniej ni¿ w 2003 r.):  w Osiedlu I - 5457 (o
124 mniej ni¿ w 2003 r.),  w Osiedlu II 4919 (o 101 mniej ni¿ w 2003 r.)  w Osiedlu
III - 4622 (o 97 mniej ni¿ w 2003 r.),  w
Osiedlu IV - 4516 (o 77 mniej ni¿ w 2003 r.).
801 cz³onków posiada za³o¿one ksiêgi
wieczyste na ograniczonym prawie rzeczowym do lokalu mieszkalnego, z czego 51
cz³onków za³o¿y³o ksiêgi wieczyste w 2004 r.
Sporód 9270 lokali mieszkalnych:  8255
tj. 89,05 % stanowi¹ mieszkania spó³dzielcze, w³asnociowe (o 77 wiêcej ni¿ w 2003
r.),  922 tj. 10,70 % stanowi¹ mieszkania
spó³dzielcze lokatorskie,  23 tj. 0,25 % stanowi¹ mieszkania u¿ywane na warunkach
najmu. Mieszkania te u¿ywaj¹ 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.

Struktura mieszkañ wg tytu³ów
prawnych do lokali na 31.12.2004 r.

0,25% - mieszkania
u¿ywane na warunkach
najmu

10,70%- mieszkania
lokatorskie

89,05%- mieszkania sp-cze
w³asnociowe

Bez tytu³u prawnego zajmowa³o mieszkania 93 rodziny. Sporód nich, 13 osób
nie uregulowa³o w terminie ustawowym
stanu prawnego po zmar³ym cz³onku Spni b¹d na skutek rozwi¹zania ma³¿eñstwa.
W stosunku do pozosta³ych 80 osób,
zajmuj¹cych mieszkania bez tytu³u prawnego zosta³o wdro¿one stosowne postêpowanie.
Spó³dzielcze w³asnociowe prawo do
gara¿u nale¿y do 667 osób, natomiast 26
osób posiada prawo odrêbnej w³asnoci
gara¿u (gara¿e przy ul. Romualda 14).
STRONA 4

Zamiany mieszkañ
O mieszkanie zamienne ubiega siê 134
cz³onków (bez zmian w stosunku do 2003 r.),
z czego:  o zamianê mieszkañ mniejszych
na wiêksze ubiega siê 72 cz³onków,  o zamianê mieszkañ równorzêdnych ubiega siê
38 osób,  o zamianê jednego mieszkania
wiêkszego na dwa oddzielne mniejsze ubiega siê 18 cz³onków,  o zamianê mieszkañ
wiêkszych na mniejsze ubiega siê 6 osób.
Wnioski o przydzia³y mieszkañ zamiennych Zarz¹d realizuje w miarê istniej¹cych
mo¿liwoci.
W wyniku odzysków nieplanowanych
Spó³dzielnia w 2004 r. dysponowa³a 4
mieszkaniami.
Na przestrzeni 2004 roku Zarz¹d KSM
przyj¹³ w poczet cz³onków 274 osoby (o
118 mniej ni¿ w 2004 r.) w zwi¹zku z:  113
osób - nabyciem lokalu mieszkalnego w
drodze kupna - sprzeda¿y,  60 osób - przyjêciem lokalu mieszkalnego w formie darowizny,  69 osób - uregulowaniem stanu
prawnego do zajmowanego lokalu w wyniku spadku lub podzia³u maj¹tku pomiêdzy
by³ymi ma³¿onkami,  7 osób - wybudowaniem w latach 70-tych gara¿u w zasobach
tut. Spó³dzielni b¹d nabyciem gara¿u w
drodze darowizny, kupna - sprzeda¿y,  6
osób - dokonaniem wzajemnej zamiany
mieszkañ,  13 osób - w zwi¹zku z tym, ¿e
wspó³ma³¿onek jest cz³onkiem KSM,  6
osób - w Zwi¹zku ze zgromadzeniem obowi¹zuj¹cego wk³adu mieszkaniowego i uregulowaniem stanu prawnego do zajmowanego lokalu.
W okresie sprawozdawczym z rejestru
skrelono 363 cz³onków (o 74 mniej ni¿ w
2003 r.) z czego:  115 na skutek zgonów, 
226 w zwi¹zku z rezygnacj¹ z cz³onkostwa,
 22 w zwi¹zku z wykreleniem b¹d wykluczeniem przez Radê Nadzorcz¹ z czego:
 6 osób wykrelono z powodu utraty prawa do lokalu w zwi¹zku ze zbyciem mieszkania (1 osoba odwo³a³a siê do Zebrania
Przedstawicieli),  16 osób wykluczono na
skutek nieregulowania op³at czynszowych
za zajmowany lokal mieszkalny, (2 osoby
odwo³a³y siê do Zebrania Przedstawicieli).
W 2004 r. dokonano jednej eksmisji z lokalu mieszkalnego.

Opis pracy zarz¹du
W okresie objêtym sprawozdaniem odby³o siê 50 protoko³owanych posiedzeñ
Zarz¹du, podczas których podjêtych zosta³o 995 uchwa³ dotycz¹cych spraw: 
zwi¹zanych z cz³onkostwem w Spó³dzielni

- 542;  o charakterze techniczno-eksploatacyjnym - 186;  ekonomicznych -136; 
pracowniczych - 93;  organizacyjno-samorz¹dowych - 16;  spo³eczno-kulturalnych - 18;  innych - 4.
Praca Zarz¹du w minionym roku koncentrowa³a siê g³ównie na:
- zapewnieniu realizacji zadañ rzeczowych
i finansowych planu oraz programu dzia³alnoci kulturalnej;
- kontynuowaniu prac zwi¹zanych z uporz¹dkowaniem spraw maj¹tkowych Spó³dzielni, a w szczególnoci stanu prawnego gruntów w poszczególnych nieruchomociach, zapewniaj¹cych notarialne przenoszenie na rzecz cz³onków prawa w³asnoci lokali;
- racjonalizacji wydatków, poprawie
wskaników ekonomicznych i sytuacji finansowej spó³dzielni oraz organizacji i jakoci pracy;
- dostosowaniu wewnêtrznych przepisów do wymogów ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych i innych ustaw,
szczególnie o rachunkowoci, podatku od
towarów i us³ug, prawa budowlanego i
Kodeksu pracy.
Podstawowym czynnikiem organizuj¹cym zarz¹dzanie spó³dzielni¹ jest realizacja kwartalnych planów pracy Zarz¹du.
Jest to zwi¹zane z realizacj¹ przyjêtych
przez Zebranie Przedstawicieli kierunków
dzia³ania Spó³dzielni oraz uchwalonego
przez Radê Nadzorcz¹ planu gospodarczo-finansowego na 2004 r. Gospodarka finansowa spó³dzielni poddawana by³a przez
Zarz¹d bie¿¹cej analizie, umo¿liwiaj¹cej
prawid³owe korzystanie z funduszy przeznaczonych na poszczególne rodzaje dzia³alnoci KSM.

Remonty
Sprawna realizacja rzeczowego zakresu
remontów pozwoli³a na utrzymanie w nale¿ytym stanie technicznym zasobów
mieszkaniowych jak i urz¹dzeñ przeznaczonych do produkcji i dystrybucji ciep³a.
W 2004 r. wyremontowano m.in. 77 klatek schodowych, przeprowadzono szeroki zakres prac brukarskich we wszystkich
czterech osiedlach KSM, a tak¿e zakoñczono prace zwi¹zane z remontami dachów
budynków mieszkalnych w technologii
pap termozgrzewalnych.
Niestety, planowane przez Zarz¹d inwestycje nie dosz³y do skutku. Ze wzglêdu
na protesty mieszkañców zaniechano budowy u zbiegu ulic Zagórskiej i Zieliñskie-

go budynku mieszkalno-handlowo-us³ugowego, a w Osiedlu Sandomierskim - zespo³u gara¿y przy ul. Dalekiej. Spó³dzielnia podjê³a natomiast starania zmierzaj¹ce
do realizacji inwestycji zwi¹zanej z budow¹ zespo³u boksów gara¿owych przy ul.
Wiosennej 5 w Osiedlu Sady.
Znacz¹cym zagro¿eniem dla zapewnienia
odpowiednich rodków na prawid³owe
zarz¹dzanie zasobami spó³dzielczymi s¹
systematycznie wzrastaj¹ce zaleg³oci
w op³atach za lokale mieszkalne. Ich windykacja objêta jest sta³ym zainteresowaniem
samorz¹dowych organów spó³dzielni, choæ
pog³êbiaj¹ce siê ubo¿enie spo³eczeñstwa
ma, niestety, wielki wp³yw na coraz bardziej
ograniczon¹ egzekucjê nale¿noci.
Jeszcze w 2003 r. Kielecka Spó³dzielnia
Mieszkaniowa podjê³a w tym zakresie zdecydowane kroki, umo¿liwiaj¹c osobom
bezrobotnym, a jednoczenie chêtnym do
pracy, odpracowanie swych zaleg³oci
czynszowych poprzez wykonywanie prac
porz¹dkowych w osiedlach w ramach zastêpstwa za przebywaj¹ce na zwolnieniach
lekarskich lub d³u¿szych urlopach wypoczynkowych gospodynie domowe. Dziêki tej formie pomocy w 2004 r. zmniejszy³y
siê zad³u¿enia czynszowe za 19 mieszkañ
na ³¹czn¹ kwotê 33.657,65 z³.
Uruchomiony w 2001 r. fundusz pomocy
cz³onkom Spó³dzielni w ponoszeniu kosztów u¿ywania mieszkañ, stanowi¹cy kolejn¹ formê zapobiegania wzrastaniu kwoty
zad³u¿eñ, jest adresowany przede wszystkim do osób samotnych i ze wzglêdu na
wiek lub stan zdrowia niêbêd¹cych w stanie samodzielnie odpracowaæ zaleg³oci.
W okresie sprawozdawczym, pomocy finansowej udzielono 107 rodzinom cz³onków Spó³dzielni znajduj¹cym siê w szczególnie ciê¿kiej sytuacji ¿yciowej, na kwotê 52.183,52 z³.

Regulaminy
Czuwanie nad prawid³owym funkcjonowaniem Spó³dzielni w aspekcie prawnym
w ostatnim czasie nabra³o szczególnego
znaczenia ze wzglêdu na koniecznoæ dostosowania wewnêtrznych aktów normatywnych do zmienionych przepisów ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych,
ustaw podatkowych oraz innych przepisów ogólnych. W po³owie roku Zarz¹d
przygotowa³ harmonogram wewnêtrznych
aktów prawnych Spó³dzielni przewidzianych do aktualizacji, zmiany lub uchwalenia w oparciu o postanowienia Statutu.
Na jego podstawie zosta³y opracowane
projekty regulaminów, które nastêpnie
przedstawiono Radom Osiedli do zaopiniowania, a do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej.

W 2004 r. wprowadzono:  regulamin funduszu remontowego,  regulamin tworzenia i gospodarowania funduszami oraz
zasady gospodarki finansowej Spó³dzielni,  regulamin u¿ytkowania powierzchni i
pomieszczeñ ogólnego u¿ytku w budynkach wielorodzinnych Spó³dzielni,  regulamin Rady Osiedla,  regulamin rozgraniczenia obowi¹zków Spó³dzielni i cz³onków
w zakresie napraw i utrzymania wnêtrz lokali mieszkalnych oraz zasad rozliczeñ
z cz³onkami zwalniaj¹cymi te lokale.

Windykacja nale¿noci
Nad zgodnoci¹ z prawem wszelkich
dzia³añ podejmowanych przez Zarz¹d oraz
przygotowywanych aktów normatywnych kontrole sprawowali radcy prawni,
którzy w 2004 r. prowadzili w s¹dach ogó³em 159 spraw:
1. O zap³atê nale¿noci czynszowych 131, w tym:  za lokale mieszkalne - 118
(zakoñczono 89 spraw, w toku pozostaje
29);  za lokale u¿ytkowe - 13 (zakoñczono
11, w toku 2);
2. Sprawy eksmisyjne - 15, z czego zapad³o 8 wyroków eksmisyjnych, 2 sprawy
umorzono (sp³ata nale¿noci), 1 eksmisjê
wykonano, 3 zawieszono, 1 sprawa w toku
3. W s¹dzie administracyjnym znajduje
siê 5 spraw, wszystkie w toku;
4. Spó³dzielnia by³a pozwana do s¹du w
8 sprawach, z czego: 4 sprawy zakoñczone zosta³y wyrokami korzystnymi dla Spó³dzielni; 4 sprawy w toku.

Prawo odrêbnej w³asnoci
W 2004 r. Zarz¹d kontynuowa³ prace
zwi¹zane z przygotowaniem warunków
organizacyjno-prawnych niezbêdnych do
zawierania z zainteresowanymi cz³onkami
umów o ustanowienie prawa odrêbnej w³asnoci.
Podjête zosta³y uchwa³y okrelaj¹ce
przedmiot odrêbnej w³asnoci gara¿y, natomiast do Urzêdu Miasta z³o¿ono wnioski o scalenie dzia³ek w ramach wyodrêbnionych nieruchomoci gruntowych pod
budynkami mieszkalnymi oraz gara¿ami, co
prze³o¿y³o siê na zmniejszenie kosztów
wyceny gruntów oraz zminimalizowanie
prawdopodobieñstwa pomy³ek przy wymienianiu znacznej liczby dzia³ek przy zawieraniu aktów notarialnych o wykupie
gruntów.
Zainteresowani realizacj¹ ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych w zakresie ustanawiania prawa odrêbnej w³asnoci cz³onkowie KSM niezwykle aktywnie zwracali siê
do Zarz¹du o podjecie kroków w celu wykupu od Gminy Kielce tych terenów, które
znajduj¹ siê w u¿ytkowaniu wieczystym
Spó³dzielni.

W znacz¹cy sposób u³atwi to zadanie podjêta 22 padziernika 2003 r. Uchwa³a Rady
Miasta Kielc w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzeda¿y na rzecz spó³dzielni
mieszkaniowych prawa w³asnoci nieruchomoci zabudowanych, pozostaj¹cych
w u¿ytkowaniu wieczystym spó³dzielni.
95% - owa bonifikata z pewnoci¹ usatysfakcjonowa³a nie tylko samorz¹dowe w³adze spó³dzielni, ale przede wszystkim jej
cz³onków. W ubieg³ym roku Spó³dzielnia
wykupi³a grunty pod dwiema nieruchomociami wielobudynkowymi w osiedlach:
Zagórska - Pó³noc i Zagórska - Po³udnie,
a tak¿e pod jedenastoma zespo³ami w osiedlu domków jednorodzinnych.
Spó³dzielnia spe³nia równie¿ swoj¹ rolê
jako miejsce pracy, natomiast Zarz¹d - jako
pracodawca. W tym zakresie rok 2004 nale¿a³ do znacz¹cych, gdy¿ w zdecydowany sposób zmieniona zosta³a struktura organizacyjna KSM. Zmiana ta by³a wyrazem
starañ Zarz¹du o optymalizacjê kosztów
zatrudnienia, jednoczenie bêd¹c odpowiedzi¹ na potrzeby cz³onków spó³dzielni.
Zmiana struktury organizacyjnej spowodowa³a zmniejszenie stanu zatrudnienia
w KSM w stosunku do 2003 r. o 9,5 etatu.
Fundusz p³ac, zatwierdzony Uchwa³¹ nr
9/2004 Rady Nadzorczej jako jeden z elementów planu gospodarczo-finansowego
na 2004 r., zosta³ zrealizowany w wysokoci 8.019,525 z³. £¹cznie stan zatrudnienia
w 2004 r. w Kieleckiej Spó³dzielni Mieszkaniowej wyniós³ 249 etatów, w tym: 77
etatów na stanowiskach nierobotniczych
i 172 etaty na stanowiskach robotniczych.
W 2004 r. pracownicy zdobywali dodatkow¹ wiedzê z zakresu:  zmian w ubezpieczeniach spo³ecznych;  metod rozliczania kosztów ciep³a i wody;  zagadnieñ podatkowych w zarz¹dzaniu spó³dzielni¹
mieszkaniow¹;  ewidencji i rozliczeñ kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi;  zmian ustawy o gospodarce nieruchomociami;  BHP.
Troje pracowników ukoñczy³o w 2004 r.
studia, uzyskuj¹c tytu³y magistra: ekonomii i pedagogiki oraz in¿yniera ochrony
rodowiska. Czworo pracowników kontynuuje naukê na wy¿szych uczelniach.
Przebieg realizacji zadañ gospodarczych
oraz prawid³owoæ organizacji pracy biura Kieleckiej Spó³dzielni Mieszkaniowej
by³y na bie¿¹co kontrolowane przez St.
Specjalistê ds. kontroli wewnêtrznej uruchomionej w IV kwartale 2004 roku. Przeprowadzono 4 kontrole planowe i jedn¹
sprawdzaj¹c¹, które obejmowa³y zagadnienia:  realizacjê wniosków z Zebrañ Grup
Cz³onkowskich;  przestrzeganie regulaminu pracy;  stanu gotówki w kasie oraz
zgodnoci z raportami kasowymi;  realiSTRONA 5

zacjê instrukcji prowadzenia archiwum zak³adowego;  prowadzenia przez komórki
funkcjonalne biura Zarz¹du rzeczowego
wykazu akt.
Kontrole wykaza³y zdyscyplinowanie
i przestrzeganie zasad okrelonych w obowi¹zuj¹cych zarz¹dzeniach i regulaminach,
z wyj¹tkiem nieznacznych uchybieñ w prowadzeniu archiwum zak³adowego. Przeprowadzono równie¿ jedno postêpowanie
wyjaniaj¹ce w sprawie skargi cz³onkini
Osiedla Sady dotycz¹cej za³atwienia jej
wniosku.

Dzia³alnoæ Punktu
Informacyjno Obs³ugowego
Od 1 wrzenia 2004 r. rozpocz¹³ dzia³alnoæ Punkt Informacyjno Obs³ugowy
mieszcz¹cy siê w biurze Spó³dzielni przy
ul. Kujawskiej 26. Celem dzia³alnoci Punktu jest usprawnienie kompleksowej obs³ugi mieszkañców KSM. Po pó³rocznym
okresie funkcjonowania mo¿na powiedzieæ, ¿e sprawdzi³a siê koncepcja uruchomienia punktu. Interesanci zwracaj¹ siê do
spó³dzielni z ró¿nymi sprawami, nawet nie
zwi¹zanymi z dzia³alnoci¹ KSM.
Dominuj¹ sprawy sprzeda¿y mieszkañ,
gara¿y oraz zwi¹zane z tym przyjmowanie
wniosków, i wydawanie zawiadczeñ.
Pracownicy PIO wyjaniaj¹ w¹tpliwoci
obliczania powierzchni u¿ytkowej mieszkañ i dokonywania ewentualnej korekty,
wydaj¹ kserokopie przydzia³ów, umów.
Wreszcie, udzielaj¹ wszelkich informacji
zwi¹zanych z wypowiedzeniem cz³onkostwa przez by³ych w³acicieli, przyjêciem
cz³onkostwa przez nabywców, b¹d konsekwencjami nie przyjêcia cz³onkostwa
w zwi¹zku z nabyciem lokalu mieszkalnego w drodze kupna lub darowizny, czy zamian¹ mieszkañ.
Punkt Informacyjno Obs³ugowy udziela
wszelkich informacji, pomaga w wype³nianiu, przyjmuje wnioski oraz wydaje niezbêdne zawiadczenia zwi¹zane z:
- uregulowaniem stanu prawnego do lokalu mieszkalnego po zmar³ym cz³onku Spni czy rozwi¹zaniu ma³¿eñstwa, - przyjêciem cz³onkostwa przez wspó³ma³¿onków,
- zamian¹ lokali mieszkalnych w zasobach
KSM, przekszta³ceniem spó³dzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w spó³dzielcze w³asnociowe b¹d
w odrêbne prawo w³asnoci (udzielanie informacji o sposobie przekszta³cenia, udostêpnianie inforrpacji o rzeczoznawcach
maj¹tkowych, przyjmowanie operatów
szacunkowych wartoci rynkowej lokalu),
- ubieganiem siê o za³o¿enie w s¹dzie ksiêgi wieczystej na spó³dzielcze w³asnociowe prawo do lokalu mieszkalnego, utrat¹
cz³onkostwa na skutek nieregulowania
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Wiosenny widok na os. Zagórska-Pó³noc
op³at czynszowych i wynikaj¹cymi z tego
faktu konsekwencjami, jak równie¿ mo¿liwociami przywrócenia cz³onkostwa.
Ponadto pracownicy PIO udzielaj¹ wszelkich informacji zwi¹zanych z mo¿liwoci¹
zapisu mieszkania w formie darowizny
b¹d testamentu, wyjanianie ró¿nic pomiêdzy spó³dzielczym w³asnociowym
prawem do lokalu a odrêbnym prawem do
lokalu, odczytami podzielników ciep³a i rozliczaniem nadp³at wynikaj¹cych z rozliczenia kosztów ogrzewania za sezon grzewczy, prowadzonymi przez Spó³dzielniê
czynnociami zmierzaj¹cymi do nabycia
naw³asnoæ gruntów, na których po³o¿one s¹ budynki wielorodzinne, umo¿liwiaj¹cymi przenoszenie w³asnoci lokali na
rzecz zainteresowanych cz³onków Sp-ni,
wyjanianiem spraw zwi¹zanych z likwidacj¹ ksi¹¿eczek mieszkaniowych (najczêciej zarejestrowanych w Wojewódzkiej
Spó³dzielni Mieszkaniowej (nieistniej¹cej
od kilkunastu lat), czy SM S³oneczna,
maj¹cych niegdy swoj¹ siedzibê w budynku KSM.
W Punkcie Informacyjno Obs³ugowym
mo¿na zg³osiæ usterki i uzyskaæ informacjê, gdzie nale¿y siê zwróciæ w sprawie zalania mieszkania, s³abego cinienia wody,
awarii centralnego ogrzewania, le funkcjonuj¹cej wentylacji, uszkodzenia piecyka k¹pielowego, kaloryferów b¹d podzielników centralnego ogrzewania, awarii
owietlenia, dwigu, naprawy drzwi wejciowych do klatki schodowej, wystêpowania pleni w mieszkaniu, naprawy instalacji AZART, remontu chodnika, malowania bloku czy klatki schodowej, pod³¹czenia telewizji kablowej, przepisania licz-

nika gazowego, energetycznego w przypadku uzyskania lokalu mieszkalnego w
zasobach KSM, zg³oszenia zak³ócania porz¹dku domowego, czy w³amania do piwnicy, reklamacji okien na gwarancji.
Pracownicy Punktu przyjmuj¹ wszelk¹
korespondencjê do Spó³dzielni, pomagaj¹ przy wype³nianiu ksi¹¿eczek czynszowych i kieruj¹ w razie potrzeby do kompetentnych pracowników Spó³dzielni.
Do Punktu Informacyjno Obs³ugowego
zg³aszaj¹ siê mieszkañcy KSM, jak równie¿ osoby zupe³nie nie zwi¹zane ze Spó³dzielni¹ a najczêciej zadawane pytania dotycz¹ poinformowania: - gdzie wymienia
siê dowody osobiste, - gdzie znajduj¹ siê:
MOPR, S¹d Rejonowy, Tesco, Zak³ad Gazowniczy, Energetyczny, spó³dzielnie
mieszkaniowe, PGM, Dom Seniora i jak tam
dojechaæ, - jak skontaktowaæ siê z dzielnicowym, - jaka jest najni¿sza kwota mo¿liwa do odliczenia remontów od podatku, gdzie mo¿na dokonywaæ op³at za media,
czy kupiæ odnie¿arkê.
W okresie funkcjonowania Punktu Informacyjno Obs³ugowego (od wrzenia do
grudnia 2004 r.) przyjêtych zosta³o ogólnie
1526 osób, co dawa³o 381 osób miesiêcznie i rednio 20 osób dziennie. W poszczególnych miesi¹cach liczba interesantów
kszta³towa³a siê nastêpuj¹co: IX 2004 r. 374 osoby, X 2004 r. - 360 osób, XI 2004 r.
- 326 osób, XI l 2004 r.-466 osób.
Od stycznia 2005 r. zauwa¿a siê wzrost
liczby interesantów:
I 2005 r. - 492 osoby,
II 2005 r. - 471 osoby, co wiadczy i¿ utworzenie Punktu by³o zasadne.

Gospodarka zasobami mieszkaniowymi
Na zasoby KSM sk³ada siê: 258 budynków, w tym 141 wielorodzinnych, z 9270 mieszkaniami, 693 gara¿e, 234 lokale u¿ytkowe. Stanowi¹ one 7 osiedli wyodrêbnionych
organizacyjnie i ekonomicznie.
Strukturê zasobów oraz iloæ mieszkañ i budynków w poszczególnych osiedlachprzedstawiaj¹ wykresy.

Bêd¹
elektroniczne
podzielniki
Na zebraniach Grup Cz³onkowskich
w 2004 r. zg³aszano wniosek w sprawie
wymiany podzielników wyparkowych
na elektroniczne. W tym roku Zarz¹d
spó³dzielni korzystaj¹c z oferty warszawskiej firmy METRONA POLSKA Pomiary i Rozliczenia wyst¹pi³ w
tej sprawie z wnioskiem do Rady Nadzorczej. W marcu br. rada zaakceptowa³a propozycjê Zarz¹du. Podzielniki
wyparkowe OPTRONIC zostan¹ zast¹pione elektronicznymi podzielnikami
kosztów ogrzewania TELEMETRIC
PLUS

iloæ mieszkañ szt.

Koszty Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi w Osiedlach: Zagórska Pó³noc,
Zagórska Po³udnie Sady i Sandomierskie, domkach jednorodzinnych, budynkach w Bielinach i Bodzentynie w 2004 roku kszta³towa³y siê nastêpuj¹co:
1. Koszty rzeczowe i osobowe
5.050.942 z³
2. Niedobory z lat ubieg³ych
41.485 z³
3. Podatki i wieczyste u¿ytkowanie terenu
1.555.284 z³
4. Woda i cieki
5.080.253 z³
5. mieci
803.933 z³
6. Anteny Azart
55.371 z³
7. Dwigi
326.317 z³
8. Odpis na fundusz remontowy
6.240.079 z³
Ogó³em
19.153.664 z³

26,4 %
0,2 %
8,1 %
26,5 %
4,2 %
0,3 %
1,7 %
32,6 %
100,0 %

Struktura kosztów GZM za 2004 r.

Do najwa¿niejszych cech tego podzielnika nale¿¹:
 szybki monta¿ po³¹czony z odczytem
podzielnika wyparkowego gdy¿ jest
wykorzystana istniej¹ca czêæ tylna
podzielnika Optronic,
 dwuczujnikowa metoda pomiarowa,
(zliczanie jednostek nastêpuje wtedy
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gdy temperatura grzejnika jest wy¿sza
otoczenia),
 plomba elektroniczna, (pozwala na
wychwycenie wszelkich prób manipulacji przy podzielniku rejestruj¹c
datê zdarzenia),
 sta³a kontrola wskazañ czujnika temperatury pomieszczenia,
 samoczynne rozpoznanie pracy grzejnika poprzez statyczn¹ i dynamiczn¹
kontrolê temperatury grzejnika i pomieszczenia,
 automatyczne zapamiêtanie wskazania na koniec zaprogramowanego
okresu rozliczeniowego,
 zapamiêtanie wskazañ miesiêcznych,
 system liczb kontrolnych eliminuj¹cych ca³kowicie mo¿liwoæ wprowadzenia do systemu nieprawid³owych
danych.
Podzielnik posiada certyfikat zgodnoci EPKO TELEMETRIC z PN-EN
834:1999 wydany przez COBRTI INSTAL.
Sporód wielu wariantów cenowych
i ilociowych w zale¿noci od czasu
sp³aty nale¿nej kwoty za monta¿ podzielnika przyjêto najkorzystniejsz¹.
Monta¿ ok. 23000 szt. podzielników po³¹czony zostanie z najbli¿szym odczytem podzielników wyparkowych.
Harmonogram odczytów na str. 15.

Przypisane nale¿noci z op³at w zasobach Spó³dzielni
na GZM w 2004 r.:
1. Wp³ywy z mieszkañ (przypisane nale¿noci) na eksploatacjê
wg stawek obowi¹zuj¹cych od 1.01.2003 r.
3.809.311 z³
2. Dofinansowanie wp³ywów za wynajem lokali u¿ytkowych
938.639 z³
3. Dodatkowe dochody z dodatkowych pomieszczeñ,
dzia³alnoci zarobkowej prowadzonej w mieszkaniach
400.065 z³
4. Nadwy¿ki z lat ubieg³ych
87.088 z³
5. Podatki i wieczyste u¿ytkowanie terenu
1.610.040 z³
6. Woda i cieki
5.206.878 z³
7. mieci
877.648 z³
8. Anteny Azart
58.763 z³
9. Dwigi
326.409 z³
10. Przypisane nale¿noci na fundusz remontowy
z mieszkañ i lokali u¿ytkowych
6.240.079 z³
Ogó³em
19.554.920 z³
Struktura wp³ywów (przypisanych nale¿noci) na GZM w 2004 r.

HENRYK WILK

Nr podzielnika

Zapamiêtane jednostki
zu¿ycia na koniec ostatniego
okresu rozliczeniowego

£¹czne koszty GZM za rok 2004 wynios³y 19.153.664 z³ tj. 98,9 % planu, za przychody (przypisane nale¿noci) wynios³y 19.554.920 z³ tj. 100,1 % planu i by³y wy¿sze od
kosztów o 401.256 z³. Nadwy¿ka ta zosta³a przeniesiona do rozliczenia w roku 2005.
Równie¿ wynik na pozosta³ej dzia³alnoci (Zak³ad Energetyki Cieplnej, dzia³alnoæ
Osiedlowych Klubów Kultury, us³ugi odp³atne na rzecz cz³onków Spó³dzielni i odbiorców zewnêtrznych, pozosta³e przychody i koszty operacyjne i finansowe) jest dodatni
i zamkn¹³ siê zyskiem w wysokoci 239.476 z³ , który zostanie przeniesiony na fundusz
zasobowy do wykorzystania w roku 2005.

Remonty zasobów mieszkaniowych

Liczba kontrolna

Wskazanie bie¿¹ce jednostek
zu¿ycia
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W okresie 4 lat od 2000 roku nak³ady na remonty i konserwacje wynios³y ogó³em
39 961 513 z³. W tym czasie znacznie przyspieszono wymianê stolarki okiennej - wydatkowano na ten cel 12 286 299 z³ - tj 30,1% - wymieniono w tym czasie 12 254 szt okien.
W latach ubieg³ych tj od przyst¹pienia do wymiany stolarki okiennej w 1993 roku do
1999 roku w³¹cznie wymieniono 5306 szt okien. Zaawansowanie w wymianie stolarki
okiennej na koniec 2004 roku wynios³o 47,2% ogó³u okien.
W roku 2004 znacznie zwiêkszono remonty klatek schodowych, których wyremontowano a¿ 77 szt.
Nak³ady na remonty i modernizacje dwigów osobowych od 2002 roku ustalono tak,
by móc corocznie modernizowaæ cztery dwigi.
Rzeczowe i finansowe efekty dzia³añ w zakresie gospodarki remontowej w latach 2000
- 2004 oraz strukturê nak³adów w 2004 r. przedstawiaj¹ wykresy.

Nak³ady na remonty i konserwacje w latach 2000 - 2004
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Gospodarka Funduszem Remontowym

Struktura tworzenia funduszu remontowego w 2004 r.
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Struktura wydatkowania funduszu remontowego w 2004 r.
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W roku 2004 wp³aty cz³onków Spó³dzielni na fundusz remontowy wynosi³y 1,00 z³/m2 p.u.m /m-c, co stanowi³o 4.726.383 z³ tj. 70
% wp³ywów ogó³em. Z wp³ywów za wynajem lokali u¿ytkowych i innych dodatkowych wp³ywów dofinansowano fundusz remontowy kwot¹ 2.014.212 z³, co stanowi 30 % ogó³u wp³ywów i oznacza dofinansowanie 0,43 z³/m2 p.u.m. /m-c.
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Inwestycje i remonty w ciep³ownictwie
G³ówne zadania przyjête do realizacji to:
 modernizacja kot³owni,  remont sieci w
technologii rur preizolowanych,  rozbudowa systemu monitoringu wêz³ów cieplnych,  modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych
i lokalach u¿ytkowych.
Wykonanie tych zadañ powoduje:  poprawê sprawnoci energetycznej kot³owni i obni¿enie kosztów produkcji energii
cieplnej,  utrzymanie wysokiej niezawodnoci dostawy ciep³a do odbiorców,  obni¿enie strat ciep³a na przesyle,  racjonalne ogrzewanie pomieszczeñ w budynkach
nale¿¹cych do Spó³dzielni,  zdaln¹ kontrolê parametrów pracy wêz³ów cieplnych.
Poniesione koszty na realizacjê zadañ
ujêtych w planie w 2004 r. wynios³y razem
3 693 150 z³, co stanowi 81% planu finansowego. Jak wiadomo ³agodny sezon
grzewczy w 2004 r. wp³yn¹³ niekorzystnie
na wielkoæ sprzeda¿y ciep³a powoduj¹c
straty w dzia³alnoci Zak³adu Energetyki
Cieplnej.

Inwestycje
I. Kot³ownie
W kot³owniach wykonano najwa¿niejsze
zadania inwestycyjne dotycz¹ce wymiany czêci cinieniowej dwóch kot³ów w
zwi¹zku z decyzj¹ Urzêdu Dozoru Technicznego niedopuszczaj¹c¹ do ich dalszej
eksploatacji. Wraz z wymian¹ czêci cinieniowej nast¹pi³a modernizacja kot³ów
poprzez rozszerzenie zakresu opomiarowania parametrów pracy kot³a i regulacjê
procesu spalania dla poprawy (wzrostu)
sprawnoci kot³a i obni¿enia kosztów wytwarzania ciep³a. Taki wariant obrany w
oparciu o specjalistyczne opracowania
koncepcyjne zosta³ zaakceptowany przez
Radê Nadzorcz¹ i jest realizowany od ubieg³ego roku. Po wykonaniu modernizacji
w latach ubieg³ych po jednym kotle w ka¿dej kot³owni, w roku 2004 realizowany by³
kolejny etap.
Kot³ownia ¯niwna
1. Zakoñczona zosta³a wymiana czêci
cinieniowej kot³a nr 2. W lipcu 2004 r.
kocio³ zosta³ poddany badaniom przez
Urz¹d Dozoru Technicznego i dopuszczony do eksploatacji. Poniesione nak³ady na
remont kot³a zwi¹zane z wymian¹ ca³ej czêci cinieniowej wynios³y 220 000 z³.
2. Zainstalowane zosta³y elementy uk³adu automatycznej regulacji kot³a. Poprzez
wprowadzenie falowników do instalacji
zasilania silników uzyskane zostan¹ rów-

nie¿ oszczêdnoci w zu¿yciu energii elektrycznej. Koszty wynios³y 99 596 z³.
Razem poniesiono nak³ady w wysokoci 319 596 z³.
Kot³ownia Szczeciñska
1. W sierpniu 2004 r. zakoñczony zosta³
podstawowy remont czêci cinieniowej
kot³a nr 2. Po wykonaniu prób technicznych kocio³ zosta³ dopuszczony przez
Urz¹d Dozoru Technicznego do eksploatacji. Remont obejmowa³ taki sam zakres
prac jak w przypadku kot³owni przy ul.
¯niwnej.
2. W zakresie modernizacji uk³adu zasilania energi¹ elektryczn¹ oraz automatycznej
regulacji procesu spalania w kotle wykonany zosta³ podobny zakres prac jak w kot³owni ¯niwna. Koszty wynios³y 299 569 z³.
Na inwestycje w kot³owniach Kieleckiej
Spó³dzielni Mieszkaniowej przeznaczono
kwotê 619 165 z³.
II. Sieæ cieplna
Poniesione nak³ady finansowe na remont
sieci ciep³owniczej w systemie rur preizolowanych w roku 2004 wynios³y 502 556 z³
i dotycz¹ realizacji zadañ w rejonie ul. Wielkopolskiej i ul. Chopina. Do ubieg³ego
roku w Kieleckiej Spó³dzielni Mieszkaniowej wyremontowano 3615 mb sieci ciep³owniczej w systemie rur preizolowanych.
Wykonanie planu robót przedstawia siê
nastêpuj¹co:
1. Os. Zagórska - Po³udnie
Wykonano sieæ ciepln¹ w technologii rur
preizolowanych, doprowadzaj¹c¹ ciep³o

do budynków przy ul. Chopina 7, 11, 13,
15 oraz Boh. Warszawy 3 i Zagórskiej 36
o d³ugoci 259 mb.
Rzeczowo i finansowo plan w os. Zagórska - Po³udnie wykonano w 110%
2. Os. Sandomierskie
Wykonano sieæ ciepln¹ w ulicy Wielkopolskiej doprowadzaj¹ca ciep³o do budynków przy ul. Wielkopolskiej 5, 6, 7, 8, 12,
i 14 o d³ugoci ca³kowitej 257 mb.
Plan rzeczowo wykonano w 102,8% a finansowo 88,6%. Uzyskane oszczêdnoci
umo¿liwi³y sfinansowanie zadania w poz.
nr 1, na którym to zadaniu wyst¹pi³a
w przewa¿aj¹cej iloci sieæ o wiêkszej rednicy, co zwiêkszy³o koszty tej inwestycji.
Do kosztów zadañ inwestycyjnych zwi¹zanych z realizacj¹ sieci w technologii rur
preizolowanych do³¹czone zosta³y koszty opracowania dokumentacji technicznej
tych zadañ, które powiêkszy³y koszty
w tej pozycji o kwotê 38 500 z³ powoduj¹c
przekroczenie planu do 109%.
Jednoczenie o w/w kwotê zmniejszeniu
uleg³y koszty w pozycji nr 8 planu - Dokumentacja projektowo - kosztorysowa.
IIl. Monitoring wêz³ów cieplnych
Od 2001 r. w Spó³dzielni dzia³a system
monitorowania wêz³ów cieplnych, który
przeznaczony jest do przesy³u informacji
miêdzy modu³ami zainstalowanymi w wêz³ach cieplnych rejestruj¹cych pracê danego wêz³a a komputerem znajduj¹cym siê
w Zak³adzie Energetyki Cieplnej. Transmisja danych pomiêdzy komputerem
a grupami wêz³ów cieplnych odbywa siê
drog¹ przewodow¹.

Remont sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych
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Obecnie pod³¹czonych do systemu jest
ju¿ 50 wêz³ów. Docelowo obejmowa³ bêdzie swym zasiêgiem wêz³y w 132 budynkach zlokalizowanych w trzech osiedlach
nr I, II, IV, do których Spó³dzielnia dostarcza ciep³o produkowane we w³asnych kot³owniach. Sta³y dostêp do parametrów
pracy wêz³ów umo¿liwia racjonalizacjê
dostawy ciep³a do budynków oraz sprawne eliminowanie ewentualnych zak³óceñ
i awarii. Wymiernym efektem ekonomicznym bêdzie równie¿ redukcja zatrudnienia
konserwatorów obs³uguj¹cych wêz³y.
Poniesione nak³ady finansowe na rozbudowê systemu monitoringu wêz³ów cieplnych w 2004 r. wynios³y 96 619 z³. U³o¿ona
zosta³a linia kablowa dla transmisji danych
z wêz³ów o ³¹cznej d³ugoci 2167 m. Z tego
1280 m w istniej¹cych kana³ach teletechnicznych, 767 m w budynkach w rurach
PCV, 120 m w ziemi w os³onie. £¹czny koszt
u³o¿enia kabli wyniós³ 41 709 z³.
W/w koszty zwi¹zane s¹ z pod³¹czeniem
do systemu kolejnych wêz³ów cieplnych
poprzez doposa¿enie ich w urz¹dzenia
umo¿liwiaj¹ce transmisjê danych z wêz³ów
do komputera znajduj¹cego siê w siedzibie Zak³adu Energetyki Cieplnej przy ul.
Konarskiego 14. Doposa¿enie wêz³ów
(monta¿ regulatorów, sterowników) wykonano w nastêpuj¹cych budynkach:
os. Zagórska - Pó³noc
w. St. Kostki 9
w. St. Kostki 11
Pomorska 71/73

2 907,00 z³
2 907,00 z³
4 522,00 z³

os. Sandomierskie
Daleka 19
Daleka 21
Daleka 23
Daleka 25 (indyw.)
Daleka 25 (grup.)
Daleka 27
Sandomierska 156
Sandomierska 158
Sandomierska 160
Szczeciñska 3
l¹ska 3
l¹ska 8
Razem

2 907,00 z³
2 907,00 z³
2 907,00 z³
2 907,00 z³
2 907,00 z³
2 907,00 z³
4 522,00 z³
4 522,00 z³
4 522,00 z³
4 522,00 z³
4 522,00 z³
4 522,00 z³
5 4910,00 z³

Razem koszt rozbudowy systemu monitoruj¹cego w Zak³adzie Energetyki Cieplnej wyniós³ 96 619 z³.
Ogó³em na Inwestycje w roku 2004 wydano kwotê 1 218 340 z³. co stanowi 103%
planu.

Remonty
Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynkach
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os. Zagórska - Pó³noc
- remont instalacji centralnego ogrzewania na parterze budynku przy ul. ród³owej 17 (sklep spo¿ywczy),
- remont instalacji centralnego ogrzewania na parterze budynku przy ul. ród³owej 19 (sklep muzyczny VANAX),
- monta¿ zaworów podpionowych w budynku przy ul. Mazurskiej 77.
Poniesione koszty w 2004 r. wynios³y 54
428 z³.
os. Zagórska - Po³udnie
- remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Zagórska 62 (delikatesy PSS SPO£EM) oraz w budynkach
przy ul. Zagórskiej 46, 58, 60.
- monta¿ zaworów podpionowych w budynku przy ul. Boh. W-wy 5.
Koszty wynios³y 50 309 z³
os. Sady
- monta¿ zaworów podpionowych w budynkach przy ul. Wiosennej 1 i 2 oraz Pocieszka 5
- modernizacja instalacji centralnego
ogrzewania w pawilonie przy ul. Pocieszka 17 (restauracja CZARDASZ i klub
POLONEZ) oraz przy ul. Wojewódzkiej
2 (administracja osiedla SADY).
Koszty wykonania w/w robót wynios³y
21 319 z³.
os. Sandomierskie
- monta¿ zaworów podpionowych w budynkach przy ul. Dalekiej 23 i 27, l¹skiej
36 oraz Leszczyñskiej 66 i 68.
- remont instalacji centralnego ogrzewania w pawilonie przy ul. Romualda 3 (biblioteka, szko³a Profil, gabinet lekarski
PUL-MED, klub S£ONECZKO)
- remont instalacji centralnego ogrzewania
i wêz³a cieplnego w budynku przy ul. Domaszowskiej 97 i ul. Sandomierskiej 112 (Pawilon) oraz czêciowy remont instalacji c.o. w
lokalu u¿ytkowym przy ul. l¹skiej 10

Nowoczesna wyposa¿enie kot³owni
Koszt robót wyniós³ 90 567 z³.
Razem we wszystkich osiedlach nak³ady
finansowe w 2004 r. wynios³y 216 623 z³.
co stanowi 76% planu.
Poniesione nak³ady na remonty i modernizacje w ostatnich latach przynosz¹ korzyæ nie tylko bezporednio cz³onkom
Spó³dzielni w postaci mniejszych op³at za
ogrzewanie mieszkañ. Prowadzone systematycznie remonty sieci zmniejszy³y iloæ
awarii, straty na przesyle oraz straty czynnika grzewczego. W stosunku do porównywalnego roku 2002, koszty zu¿ycia
wody uzupe³niaj¹cej do systemu zmniejszy³y siê o 40%, pomimo znacznego wzrostu ceny jednostkowej wody i ukszta³towa³y siê na poziomie 60 tys. rocznie.
Zainstalowanie falowników w uk³adzie
sterowania napêdami urz¹dzeñ w kot³owniach ju¿ obecnie zmniejszy³o koszty zu¿ycia energii elektrycznej w Zak³adzie Energetyki Cieplnej o 26% przynosz¹c efekty
finansowe w wysokoci 250 tys. z³ rocznie. Najwiêksze efekty przynosz¹ modernizacje zwi¹zane z podniesieniem sprawnoci kot³ów i efektywnoci wytwarzania
energii cieplnej. Z porównania kosztów
zu¿ycia opa³u i transportu wynika, ¿e uleg³y zmniejszeniu o 17% w stosunku do
analogicznych sezonów w latach ubieg³ych.

Nak³ady na remonty w ZEC w latach 2000-2004
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Zad³u¿enia z tytu³u op³at za u¿ywanie lokali
A. Lokale mieszkalne
Zad³u¿enia w op³atach za mieszkania na
rzecz Spó³dzielni na dzieñ 31.12.2004 r.
wynosz¹ 2.515.227 z³ i wzros³y w porównaniu do 31.12.2003 r. o 226.125 z³ tj. 9,9%.
rednie miesiêczne naliczenia czynszowe
w 2004 r. stanowi¹ 2.349.575 z³. Oznacza
to, ¿e zaleg³oci czynszowe przekraczaj¹
miesiêczne naliczenia o 165.652 z³.

eksmisjê oraz cz³onkowie, którzy maj¹
wyrok s¹du nakazuj¹cy sp³atê zaleg³oci,
a od których komornik nie wyegzekwowa³
sp³aty d³ugu (dotyczy 77 osób).
Przeciêtna kwota zad³u¿eñ w przeliczeniu na 1-go cz³onka zalegaj¹cego z op³atami za mieszkanie na koniec 2004 roku wynosi³a 683,86 z³ (w 2003 r. - 559,82 z³), a na
cz³onka zalegaj¹cego z op³atami ponad 12
miesiêcy 7195,86 z³ (w 2003 - 6172,55 z³).
Zarz¹d prowadzi ró¿norodne dzia³ania
zmierzaj¹ce do wyegzekwowania zaleg³oci w op³atach i tak:

1. W przypadku trudnej sytuacji materialnej na wniosek d³u¿nika wyra¿a zgodê
na sp³atê zad³u¿eñ w ratach. W okresie od
1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. tak¹ zgodê uzyska³o 130 cz³onków.
2. Dla cz³onków KSM w trudnej sytuacji
rodzinnej i materialnej na podstawie wniosków zainteresowanych i zaopiniowanych
przez Rady Osiedla, udzielane s¹ zapomogi
bezzwrotne z przeznaczeniem na zaleg³oci
czynszowe. W 2004 roku udzielono takiej
pomocy 107 rodzinom cz³onków na ³¹czn¹
kwotê 52.183,52 z³.

Struktura czasowa zad³u¿enia na koniec 2003 i 2004 r.
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Na dzieñ 31.12.2004 r. zaleg³oci za mieszkania posiada 3678 osób tj. 39,7% ogó³u
cz³onków Spó³dzielni. Jest to o 411 osób
tj. 10,1 % mniej ni¿ w roku 2003.
Zad³u¿enia w przedziale czasowym do 2
miesiêcy posiada 2848 osób tj. 449 osób
mniej w porównaniu do koñca roku 2003.
Wzros³a natomiast iloæ osób zalegaj¹cych z op³atami czynszowymi za 3 - 12 miesiêcy o 17 osób za powy¿ej 12 m-cy o 21
osób.
Zmniejszenie iloci osób zalegaj¹cych z
op³atami bie¿¹cymi ( do 2-ch miesiêcy) jest
zjawiskiem pozytywnym i wynika miêdzy
innymi z umo¿liwienia odpracowywania
zad³u¿eñ w ramach zastêpstwa gospodyñ
domowych oraz ze zmniejszenia obci¹¿eñ
cz³onków Spó³dzielni w roku 2004 w stosunku do roku ubieg³ego. W roku 2004
ni¿sze by³y koszty centralnego ogrzewania, nie wzros³y op³aty eksploatacyjne.
Na pokrycie op³at czynszowych w du¿ym
stopniu wykorzystane zosta³y nadp³aty za
c.o. w sezonie grzewczym 2003/2004.
Wzrost zaleg³oci spowodowany jest
g³ównie wyd³u¿eniem siê okresu nie sp³acania zad³u¿eñ przez osoby notorycznie
zalegaj¹ce z op³atami i nie reaguj¹ce na
¿adne wezwania ze strony Spó³dzielni.
S¹ to osoby wykluczone z cz³onkostwa,
wobec których toczy siê postêpowanie o
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3. W 2004 roku 19 osób zalegaj¹cych z
op³atami czynszowymi odpracowa³o zaleg³oci na kwotê 33 657,65 z³. Akcja jest
kontynuowana.
Miejski Orodek Pomocy Rodzinie na
przestrzeni roku 2004 wyda³ decyzje o dodatkach mieszkaniowych dla 819 osób.
Z tego tytu³u na konto Spó³dzielni wp³ynê³a kwota 731 845, 41 z³. Wysokoæ przyznanych dodatków na op³aty za mieszkania waha siê w granicach od 14,70 z³ do
302 z³ miesiêcznie.
4. W stosunku do uporczywych d³u¿ników kierowane s¹ sprawy na drogê postêpowania s¹dowego.
Na przestrzeni 2004 roku takich spraw
by³o 65 na kwotê 237.775 z³. Prawomocne
wyroki s¹dowe kierowane s¹ do egzekucji
komorniczej.W 2004 r. skierowano 35 wyroków na ³¹czn¹ kwotê 102.656,62 z³. Komornik wyegzekwowa³ i przekaza³ na konto
Spó³dzielni 60.646,45 z³. co stanowi 23,9 %
kwoty bêd¹cej w egzekucji.
5. W przypadku nieskutecznoci w/w
dzia³añ Zarz¹d wystêpuje do Rady Nadzorczej o wykluczenie ze Spó³dzielni. W
okresie od l - XII 2004 r. wyst¹pi³ w tej
sprawie wobec 19 cz³onków. Rada Nadzorcza wykluczy³a 16 cz³onków. Pozosta³ym zad³u¿enie roz³o¿ono na raty. W stosunku do 7 cz³onków Rada Nadzorcza
uchyli³a uchwa³ê w zwi¹zku z uregulowaniem ca³oci zad³u¿enia.
6. Po wykluczeniu ze Spó³dzielni Zarz¹d
kieruje wnioski do s¹du o eksmisjê z zajmowanego mieszkania. Na przestrzeni
roku 2004 wykonana zosta³a jedna eksmisja z mieszkania spó³dzielczego.
Ponadto kontynuowane s¹ prace zespo³ów windykacyjnych z³o¿onych z pracowników Spó³dzielni, którzy odwiedzaj¹ osoby zalegaj¹ce z op³atami czynszowymi za
okres ponad 3 miesi¹ce.
W 2004 roku zespo³y odwiedzi³y 147 d³u¿ników. Dzia³anie to przynosi krótkotrwa³e
efekty. Wprawdzie bezporednia rozmowa z pracownikiem Spó³dzielni sk³ania wiele
osób do uregulowania czêci zad³u¿enia,
jednak w nastêpnych miesi¹cach narastaj¹ nowe d³ugi.
Na dzieñ 31 grudnia 2004 r. zad³u¿enia za
gara¿e wynosz¹ 2087 z³ i posiada je 84 osoby.
Wzrost w stosunku do 31 grudnia 2003 r.
o 28 osób tj. 50 % i 830 z³ - 66%. wiadczy
to o lekcewa¿eniu obowi¹zków wobec
Spó³dzielni przez u¿ytkowników gara¿y.
Op³aty miesiêczne za u¿ytkowanie gara¿y
wynosz¹ od 16,18 z³ do 52,14 z³, a ewentualne odsetki za nieterminowe p³atnoci nie
s¹ dla u¿ytkowników gara¿y dotkliwe. W
okresie od stycznia do grudnia 2004 r wys³ano 198 wezwañ do zap³aty zaleg³oci za
gara¿e.
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B.Lokale u¿ytkowe
Zad³u¿enia w op³atach za lokale u¿ytkowe i dzier¿awê terenu w kwotach podstawowych wg stanu na dzieñ 31. XII.2004 r
wynosz¹ 445.216 z³ i dotycz¹ 138 najemców. Wzros³y w porównaniu do
31.XII.2003 o kwotê 127.058 z³ tj. 39,9 %.
Udzia³ zad³u¿eñ w stosunku do naliczeñ
ca³oci przychodów z wynajmu lokali u¿ytkowych za rok 2004 wynosi 9,04 %.
Zad³u¿enia powy¿ej 3 miesiêcy.
Zad³u¿enia w tej grupie dotycz¹ 21 najemców na kwotê 280.895 z³ i stanowi¹ 63,1
% ogó³u zad³u¿eñ .
Zad³u¿enia od 2- 3 miesiêcy
Zad³u¿enia w tej grupie dotycz¹ 26 najemców na kwotê 78,853 z³ co stanowi 17,7
% ogó³u zad³u¿eñ. Najni¿sze zad³u¿enie 99
z³, a najwy¿sze 9.906 z³.
Zad³u¿enia za okres do 2 miesiêcy
Zad³u¿enia w tej grupie d³u¿ników dotycz¹ 91 najemców lokali u¿ytkowych b¹d
dzier¿awy terenu i reklamy na kwotê 85
468 z³ co stanowi 19,2 % ogó³u zad³u¿eñ
W 2004 r. do najemców zalegaj¹cych z
op³atami za1 miesi¹c i wiêcej wys³ano 261
wezwañ do zap³aty. Do s¹du w omawianym okresie skierowano 3 sprawy na kwotê 32 152 z³.
W okresie 2004 r. Zarz¹d Spó³dzielni rozwi¹za³ 25 umów najmu lokali u¿ytkowych i

dzier¿awy terenu z powodu zaleg³oci
czynszowych.
W lutym 2004 r. Zarz¹d Spó³dzielni zawar³ umowê z firm¹ windykacyjn¹ Detkomex. W okresie dzia³ania firmy windykacyjnej na konto Spó³dzielni wp³ynê³a kwota 23 404 z³.
Jednym z powodów niesystematycznego regulowania op³at za lokale u¿ytkowe
jest coraz trudniejsza sytuacja na rynku zubo¿enie spo³eczeñstwa oraz fakt, ¿e w
Kielcach powsta³o kilka nowoczesnych
supermarketów, które zachêcaj¹ klientów
niskimi cenami i promocj¹.
Tak¹ sytuacjê odczuwaj¹ znacznie najemcy sklepów i kieruj¹ pisma do Zarz¹du o
roz³o¿enie zaleg³oci na raty. W minionym
roku szeciu najemcom Zarz¹d Spó³dzielni wyrazi³ zgodê na sp³atê zad³u¿enia w
ratach. Z zobowi¹zania tego nie wywi¹za³
siê jeden najemca i Zarz¹d podj¹³ decyzjê
o wypowiedzeniu umowy.
W ostatnich latach obserwuje siê znaczny spadek zainteresowania wynajmem lokali u¿ytkowych. Powsta³o wiele nowoczesnych obiektów oferuj¹cych najem lokali
o wysokim standardzie. Informacje o wolnych lokalach zamieszczane s¹ w sta³ej
rubryce w Anonsach jak równie¿ w prasie lokalnej, w administracjach osiedli i siedzibie spó³dzielni.
ZARZ¥D
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Wysokoæ dodatków mieszkaniowych w latach 1994-2004

Harmonogram odczytów podzielników
miesi¹c maj 2005 r.
10.05.2005
Pomorska 71/73
Spó³dzielcza 6
w. S. Kostki 9
11.05.2005
Spó³dzielcza 4
w. S. Kostki 5A
w. S. Kostki 7A
Zieliñskiego 3
Zieliñskiego 4
12.05.2005
Spó³dzielcza 5
Szczeciñska 17
w. S. Kostki 9A
w. S. Kostki 11A
13.05.2005
Spó³dzielcza 5
Szczeciñska 17
w. S. Kostki 13A
w. S. Kostki 15A
14.05.2005
Spó³dzielcza 7
W³oszka 3
16.05.2005
Konarskiego 7
Konarskiego 8
Pomorska 71/73
Pomorska 100
w. S. Kostki 13
w. S. Kostki 15
17.05.2005
Konarskiego 8
Konarskiego 9
w. S. Kostki 5
18.05.2005
Konarskiego 10
Pomorska 100
w. S. Kostki 3A
w. S. Kostki 11
19.05.2005
Spó³dzielcza 8
Spó³dzielcza 9
w. S. Kostki 7
20.05.2005
Konarskiego 13
Konarskiego 16
Spó³dzielcza 9
21.05.2005
Konarskiego 11
Mazurska 1
Zagórska 19

24.05.2005
B. Warszawy 7
B. Warszawy 7
B. Warszawy 17
Dêbowa 2
Mazurska 64
Nowowiejska 15
Sandomierska 160
Warszwska 47
25.05.2005
B. Warszawy 11
B. Warszawy 17
Dêbowa 2
Dêbowa 2
Kar³owicza 2
Mazurska 64
Mazurska 66
Nowowiejska 15
Sandomierska 160
Warszawska 47
30.05.2005
B. Warszawy 13
B. Warszawy 17
Dêbowa 2
Jesionowa 11
Kar³owicza 4
Kar³owicza 15
Mazurska 66
Nowowiejska 15
Romualda 2
Sandomierska 76
Warszawska 47
31.05.2005
B. Warszawy 15
B. Warszawy 17
Jesionowa 11
Krakowska 5
Mazurska 68
Nowowiejska 15
Warszawska 47
Kar³owicza 15
Romualda 2
Sandomierska 76

miesi¹c czerwiec 2005 r.
01.06.2005
B. Warszawy 3
Chopina 11
Chopina 11
Jesionowa 11
Mazurska 68
Mazurska 70
Nowowiejska 22
Ogrodowa 3 (Bodzentyn)
Romualda 2
Starowiejska 23(Bieliny)
Starowiejska 25(Bieliny)
Wiosenna 1
02.06.2005
B. Warszawy 3
Kar³owicza 1
Kar³owicza 3
Mazurska 70
Nowowiejska 22
Pocieszka 5
Wiosenna 1
Wiosenna 2
Romualda 2
B. Warszawy 5
03.06.2005
B. Warszawy 5
Jarzêbinowa 6
Krakowska 7
Nowowiejska 22
Pocieszka 5
Romualda 2
Sandomierska 158
Wiosenna 2
Wiosenna 3
Zagórska 46
Zagórska 56
04.06.2005
Mazurska 18/20
Mazurska 77
Nowowiejska 22
Sandomierska 156
l¹ska 8
l¹ska 34
Wielkopolska 7
Wiosenna 3
Wiosenna 5
06.06.2005
Chopina 7
Chopina 17
Daleka 3
Leszczyñska 66
Leszczyñska 68
Nowowiejska 24
l¹ska 18
l¹ska 36
Wiosenna 5
Romualda 2

07.06.2005
Chopina 7
Chopina 17
Nowowiejska 24
Chopina 13
Daleka 3
Daleka 21
Nowowiejska 5
Nowowiejska 24
Romualda 2
Szymanowskiego 3
Zagórska 44
08.06.2005
Chopina 13
Nowowiejska 5
Romualda 2
Chopina 15
Daleka 21
Daleka 23
Nowowiejska 24
Piekoszowska 50
Piekoszowska 52
Sandomierska 74
09.06.2005
Nowowiejska 24
Sandomierska 74
Daleka 23
Daleka 25
Nowowiejska 5
Romualda 2
Romualda 4
Zagórska 70
Zagórska 72
10.06.2005
Nowowiejska 5
Romualda 2
Romualda 4
Daleka 25
Sandomierska 78
Wiosenna 10
Zagórska 66
Zagórska 68
11.06.2005
Sandomierska 78
Daleka 27
Jarzêbinowa 4
Romualda 4
Szczeciñska 3
Wiosenna 7
Zagórska 64
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Co bêdziemy
remontowaæ?
Przed nami kolejny rok dzia³alnoci Kieleckiej Spó³dzielni Mieszkaniowej. Jego
pocz¹tek to czas przygotowania planu gospodarczo-finansowego, który poch³ania wiele
trudu i wysi³ku s³u¿b spó³dzielni. Elementy planu zgodnie z procedur¹ wewnêtrzn¹
musz¹ byæ uzgodnione i zaopiniowane przez organy spo³eczne jakimi s¹ Rady Osiedli
i komisje problemowe Rady Nadzorczej.

Nowe okna w Centrum Muzycznym Vanax
Jednym z podstawowych zadañ spó³dzielni jest utrzymanie w odpowiednim
stanie technicznym zasobów. Aby ten cel
osi¹gn¹æ w ramach planu przeznaczone
na remonty s¹ rodki pochodz¹ce z funduszu remontowego.
Fundusz remontowy tworzony jest
przede wszystkim z odpisów w czynszu
na remonty i konserwacjê z lokali mieszkalnych i u¿ytkowych, wp³at czêci uzupe³niaj¹cej wk³ad budowlany w zwi¹zku z
przekszta³ceniem spó³dzielczego lokatorskiego na spó³dzielcze w³asnociowe prawo do lokalu i kwot otrzymanych od firm
ubezpieczeniowych za szkody powsta³e w
zasobach spó³dzielczych.
Planowane nak³ady w roku bie¿¹cy s¹
na poziomie wykonania roku ubieg³ego
(plan 7 000 tys. z³; wykonanie 6 964 tys.)
rodki zgodnie z zasadami przyjêtymi w spó³dzielni dzielone s¹ proporcjonalnie do powierzchni u¿ytkowej po wydzieleniu kwot
przeznaczonych na remonty dwigów osobowych, usuwanie ska¿onych pod³o¿y
ksylamitem, remonty lokali u¿ytkowych
oraz konserwacjê realizowan¹ przez konSTRONA 16

serwatorów zatrudnionych w administracji osiedli. Wyznaczone priorytety prac remontowych to kontynuacja tego co w latach poprzednich realizowano. Wiêkszoæ
rodków bo 38 % (1 650 tys. z³) zosta³o
przeznaczone na wymianê stolarki okiennej. W ramach tych rodków zostanie wymienionych 1 510 okien z tego: w osiedlu
Zagórska-Pó³noc 470, Zagórska-Po³udnie
330, Sady - 360, Sandomierskie -350 szt.
okien. Ponadto aby zabezpieczyæ klatki
schodowe przed stratami ciep³a w dalszym
ci¹gu planujemy kontynuowaæ wymianê
okien i drzwi wejciowych.
W bie¿¹cym roku kompleksowo wymienione zostan¹ okna w trzech budynkach:
Sandomierska 76, Mazurska 1 i Kar³owicza 15. W budynkach przy ul. Dalekiej zostan¹ zakoñczone prace zwi¹zane z przebudow¹ wejæ do klatek.
Zadania zwi¹zane z poszanowaniem
energii to nie tylko wymiana stolarki. Systematycznie ocieplamy stropodachy. W celu
ograniczenia wzrostu cen energii cieplnej modernizowane s¹ ród³a ciep³a oraz zmniejszane s¹ straty ciep³a na przesyle poprzez

wykonanie kolejnych odcinków sieci w
technologii rur preizolowanych. Nastêpne 32 klatki w 11 budynkach bêd¹ odnowione. Na ten cel przeznaczamy 294 tys.
W jakiej czêci przys³u¿¹ poprawie estetyki zale¿y tylko od nas w zwi¹zku z faktem du¿ej dewastacji o czym informowalimy na ³amach My z KSM. Odnawiaj¹c
klatki w roku bie¿¹cym zapocz¹tkujemy
wymianê skrzynek na listy. Jest to obowi¹zek w³aciciela (zarz¹dcy) nieruchomoci wynikaj¹cy z nowego prawa pocztowego. Zamierzamy kontynuowaæ prace
zwi¹zane z wymian¹ pionów elektrycznych. Prace bêd¹ realizowane po jednym
budynku w czterech osiedlach. Od piêciu
lat administracje osiedli wspólnie z Radami Osiedlowymi zwiêkszaj¹ nak³ady na remonty dróg i chodników. Powstaj¹ nowe
miejsca parkingowe. W ramach tych robót planuje siê wykonaæ:
 Zagórska-Pó³noc - wymianê nawierzchni ci¹gów pieszych na kostkê brukow¹ w
rejonie budynków: Zagórska 19, Konarskiego 11, Spó³dzielcza 7-9, Pomorska 100,
Szczeciñska 17;
 Zagórska-Po³udnie - ci¹g pieszy przy
budynku Chopina 11 oraz drogê z kostki
brukowej po wykonaniu kanalizacji deszczowej przy budynku Zagórska 58
 Sady - remont chodników przy bud.
Jesionowa 11 i Wiosenna 2 i kolejn¹ zatokê parkingow¹ - Nowowiejska 15;
 Sandomierskie - ci¹gi piesze przy bud.
Daleka 19 oraz Romualda 4.
Ponadto planujemy we wszystkich osiedlach wykonaæ remonty cz¹stkowe nawierzchni ci¹gów pieszo-jezdnych.
Przeznaczamy w planie kwotê 100 tys. z³
na usuwanie ska¿onych pod³o¿y ksylamitem.Pamiêtamy o lokalach u¿ytkowych
stanowi¹cych w³asnoæ spó³dzielni, gdy¿
to ich najem przysparza rodków na pokrycie kosztów eksploatacyjnych i zasila
fundusz remontowy. Wykonywane prace
to przede wszystkim wymiana lusarki
okiennej. Prace prowadzone s¹ sukcesywnie we wszystkich osiedlach.
Bry³a pawilonu przy Romualda 3 ods³oniêta po wybudowaniu stacji paliw otrzyma now¹ elewacjê. Dbaj¹c o bezpieczeñstwo zamieszkiwania rokrocznie modernizujemy cztery dwigi osobowe. Zakres
prac remontowych jest szeroki choæ na
miarê mo¿liwoci finansowych spó³dzielni.
Realizacja zale¿y od naszych s³u¿b technicznych. Bior¹c pod uwagê czas miniony, kiedy rokrocznie w pe³ni realizowano
plan rzeczowy i finansowy, nie ma zagro¿enia nie wykonania pe³nego zakresu planu.
HENRYK WILK

Dzia³alnoæ
remontowa
w 2004 r.

Zasoby licz¹cej 46 lat istnienia Spó³dzielni wymagaj¹ rokrocznie znacznych nak³adów na remonty. Zakres realizowanych
prac wynika z za³o¿eñ przyjêtych w planie
perspektywicznym oraz uchwalonych kierunków dzia³ania przez Zebranie Przedstawicieli. W poszczególnych osiedlach kwoty na ten cel s¹ zró¿nicowane, gdy¿ s¹ zale¿ne od wielkoci powierzchni i iloci dwigów osobowych przewidzianych do remontu w danym okresie.
W roku 2004 wydatki na remonty i konserwacjê przedstawia tabela.
HENRYK WILK

Osiedle

Plan roczny

Wykonanie (z³)

Wykonanie (%)

Zagórska-Pó³noc
Zagórska-Po³udnie
Sady
Sandomierskie
ogó³em

l 799413
l 572 237
l 786 486
l 881 864
7 040 000

1 779 639
1 570 081
1 767273
1 847431
6 964 425

98,9
99,9
99,0
98,0
98,9

Struktura wykonanych robót:
- wymiana stolarki okiennej
i drobne roboty stolarskie
- roboty dekarskie
- remont klatek schodowych
- roboty ogólno-budowlane
- roboty lusarskie
- roboty instalacyjne
- roboty brukarskie
- remonty lokali u¿ytkowych
- roboty ró¿ne nie wymienione
- remonty dwigów osobowych
- konserwacja

l 936 615 z³
288 046 z³
301 779 z³
356 870 z³
64700 z³
428 352 z³
394 876 z³
455 348 z³
143 983 z³
579 534 z³
2014301 z³

28%
4,1%
4,3 %
5,1%
0,9 %
6,1%
5,7 %
6,7 %
2,1%
8,3 %
28,9 %

Gospodarna KSM
Zagórska  Pó³noc
W ubieg³ym roku zrealizowano pe³ny
zakres zadañ remontowych na kwotê
1209643 z³. Ponadto 46 651 z³ wydano na
remonty dwigów osobowych, a 523 345
z³. na prace konserwatorskie. £¹cznie z
funduszu remontowego w osiedlu Zagórska- Pó³noc wykorzystano rodki w wysokoci 1 779 639 z³.
Z wa¿niejszych prac wykonywanych w
ramach remontów nale¿y wymieniæ: wymianê lub refundacjê 463 szt. okien dla
cz³onków KSM, którzy z³o¿yli podania do
koñca czerwca 1998 r. Ponadto wymieniono 6 zestawów nawietli klatek schodowych w budynkach Mazurska 68, Spó³dzielcza 9 oraz 17 drzwi wejciowych w
budynkach: Pomorska 100, w. St. Kostki,
Zagórska 43, Zagórska 19.
W wie¿owcu przy ul. Szczeciñskiej 17
oraz w siedmiu budynkach niskich (Zagórska 43, 45, 51, Zieliñskiego 3, w. St.
Kostki 9 oraz Konarskiego 10, 16) wyremontowano klatki schodowe.
W ramach prac ogólnobudowlanych
wymieniono okna metalowe na drewniane w budynku Zagórska 45 oraz ocieplono stropy w piêciu budynkach na ul. w.
St. Kostki 5a, l la, 13a, 15a, 15 co znacznie
poprawi³o warunki zamieszkiwania i
zmniejszy³o straty ciep³a.

W roku 2004 wymieniono obróbki blacharskie wraz z wyklejeniem pasa podrynnowego na 5-ciu budynkach tj. Konarskiego 3, Spó³dzielcza 3, 5, 7, 9 prace te wyeliminowa³y przecieki do mieszkañ usytuowanych na ostatnich kondygnacjach.
W ramach robót brukarskich wykonano
remont ci¹gów pieszych przy Mazurskiej
77, Zieliñskiego3, Konarskiego 10 oraz
dokoñczono skwer przy pergoli. Prace te
w po³¹czeniu z nasadzeniami bylin i krzewów sprawi³y, ¿e teren po by³ej rzeni zak³adów miêsnych sta³ siê miejscem wypoczynku mieszkañców osiedla.
Poprawiaj¹c bezpieczeñstwo i warunki
zamieszkiwania wymieniono piony elektryczne na trzech klatkach budynku przy
ul. Mazurskiej 68. Prace remontowe w lokalach u¿ytkowych zwi¹zane s¹ przede
wszystkim z wymian¹ lusarki okiennej,
przeszklonej niejednokrotnie pojedyncz¹
szyb¹. W 2004 r. wymieniono okna w budynkach przy ul. ród³owej 19 oraz 17a.
Docieplono ciany w pawilonie na ul. Pomorskiej 53 oraz wykonano krycie dachu
na budynku przy ul. Konarskiego 14.
W ubieg³ym roku konserwatorzy przyjêli i zrealizowali 6 555 zleceñ od cz³onków
oraz s³u¿b eksploatacyjnych i technicznych administracji. Z zadañ zaplanowanych wykonano m.in.: remont fontanny,
u³o¿ono chodniki przy ul. ród³owej 17a,

Szczeciñskiej 11, w. St. Kostki 3a, wykonano parking przy ul. Szczeciñskiej 11, zlikwidowano przedepty poprzez u³o¿enie
chodników przy budynkach przy ul. Spó³dzielczej 5, 7, 9, Pomorskiej 88 i 100, Mazurskiej 66 oraz nowe pod³o¿e w altance
mietnikowej przy ul. Konarskiego 3.
Wszystkie prace zwi¹zane z konserwacj¹
zieleni na terenie osiedla wykonywa³a w³asna grupa konserwatorów. W ramach tych
prac wykonano trzykrotne koszenie trawy,
wyciêto ok. 40 topoli oraz innych drzew,
przeprowadzono ciêcie ¿ywop³otów oraz
krzewów. W miejsce wyciêtych s¹ nowe
nasadzenia.
Kier. ADM Miros³aw M³ynik

Zagórska  Po³udnie
Jak co roku zakres prac koniecznych do
wykonania dostosowano do posiadanych
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rodków w ³¹cznej kwocie 1 572 237 z³,
w tym: na roboty remontowe przeznaczono l 027 400 z³, na konserwacjê 519 837 z³,
a na remonty dwigów 25 000 z³.
Wymieniono 376 okien , 7 drzwi wejciowych do klatek schodowych oraz 54 okna
w budynku przy ul. Chopina 11. W roku
2004 zrealizowano wnioski, które wp³ynê³y do KSM do 30 wrzenia 1997 r. Stare,
skorodowane obróbki blacharskie w budynkach przy ul. Kar³owicza 9 i Chopina
4, 8, 12 wymieniono na nowe. Ponadto w
budynku przy ul. Chopina 11 stropodach
ocieplono ekofibrem.
Zgodnie z ustaleniami wyremontowano
14 klatek schodowych w szeciu budynkach: Zagórska 44, 46 i 58, Weso³a 29a,
Boh. Warszawy 5. W ramach robót ogólnobudowlanych w budynku przy ul. Kar³owicza 13 wymieniono star¹ skorodowan¹ lusarkê okienn¹ na okna drewniane
wraz z podmurowaniem, przeprowadzono
remont p³yt balkonowych oraz remont budynku hydroforni przy ul. Chopina, wraz z
remontem instalacji elektrycznej.
Zgodnie z za³o¿eniem wykonano kanalizacjê deszczow¹ w rejonie budynków Zagórska 67 - 68 oraz czêciowo wymieniono piony instalacji elektrycznej w bud. przy
ul. Kar³owicza 13.
Wszystkie przewidziane w planie rodki
na wykonanie chodników i drogi dojazdowej przy budynkach Zagórska 64 - 68,
oraz niezbêdne, drobne naprawy dróg i
chodników na terenie osiedla zosta³y wykorzystane.
W ramach remontów lokali u¿ytkowych
wymieniono lusarkê metalow¹ na okna i
drzwi PCV wraz z podmurowaniem w pomieszczeniu delikatesów - pawilon przy ul.
Zagórskiej 62 oraz w cukierni - pawilon
przy ul. Boh. Warszawy 9 oraz w kiosku w
budynku przy ul. Zagórskiej 60. Prace te
by³y konieczne i wp³ynê³y na poprawê
estetyki lokali i na ich wartoæ. Za kwotê
25 000 z³ wykonano drobne remonty i naprawy wind m.in. wymianê zdewastowanych kaset wezwañ, szczêk hamulcowych,
amortyzatorów, fotoimpulsatorów, lin hamulcowych, progów, samozamykaczy,
wyk³adzin oraz pomalowano kabiny dwigowe.
W Administracji Osiedla zatrudnionych
jest 10 konserwatorów - 4 hydraulików, 2
elektryków, 2 murarzy, stolarz, lusarz, którzy wykonuj¹ prace konserwacyjne i drobne naprawy oraz wiadcz¹ us³ugi odp³atne dla mieszkañców osiedla.
W ubieg³ym roku konserwatorzy usunêli skutki dewastacji sprzêtów na placach
zabaw i w alejkach na kwotê 49 342 z³. Za
wandalizm i inne coraz mielsze wyczyny naszej m³odzie¿y zap³acilimy znaczSTRONA 18

Ulica Pomorska przed i po remoncie nawierzchni
nie wiêcej ni¿ w 2003 roku. We wrzeniu
dosz³o do podpalenia nowej windy w budynku przy ul. Szymanowskiego 3. Naprawa dwigu dodatkowo zwiêkszy³a koszty dewastacji o kwotê 17 tys. z³.
W ubieg³ym roku uporz¹dkowano, wyremontowano i przywrócono mieszkañcom
do u¿ytku 8 suszarni, naprawiono chodniki i zapadniête opaski przy budynkach,
drzwi wejciowe do klatek schodowych
i piwnic, naprawiono lub wymieniono
zamki i samozamykacze.
Kierownik ADM
Teresa Szmidt

Sady
Administracja Osiedla Sady dzia³alnoci¹ swoj¹ obejmuje: 5 budynków wysokich XI kondygnacyjnych 12 budynków
niskich V kondygnacyjnych 117 domków
jednorodzinnych, 3 pawilony handlowe
wolnostoj¹ce i 3 budynki wspólnotowe.

Nowa elewacja na Wiosennej 3

Powierzchnia gruntów to 162 091 m2. Osiedle podzielone jest na 11 nieruchomoci
budynkowych mieszkalnych gdzie zamieszkuje oko³o 4300 osób.
W 2004 r. zaplanowano i wykonano remonty za l 075 845 z³. Wymieniono lub
zwrócono lokatorom pieni¹dze za wymianê 426 okien, co pozwoli³o zrealizowaæ
wnioski z³o¿one do wrzenia 1996 r. tj. do
pozycji 676 listy. Zakoñczono wymianê pokryæ dachowych w technologii pap termozgrzewalnych. Pokryto pap¹ dachy budynków przy ul. Jarzêbinowej 4, Pocieszka 5,
Warszawskiej 5 o pow. ogó³em 52460 m2
i ocieplono Ekofibrem stropodach budynku przy ul. Nowowiejskiej 24.
Zakres prac zwi¹zanych z remontem i malowaniem klatek schodowych na osiedlu
zosta³ w ostatnich latach mocno przyspieszony. Na budynkach niskich okres miêdzy remontami wynosi dziewiêæ lat. W wie¿owcach okres ten jest d³u¿szy ze wzglêdu

na po³¹czenie malowania klatek schodowych z wymian¹ pionów instalacji elektrycznej.
W ub. roku wyremontowano i pomalowano 24 klatki schodowe w budynkach
przy ul. Wiosennej 1,3,5, Pocieszka 5 oraz
dwie klatki w budynku przy ul. Nowowiejskiej 5. Koszt tych robót to 77 998 z³. Zosta³y zmodernizowane i usuniête nieprawid³owoci oraz nieszczelnoci i nadbudowane kominy w budynku przy ul. Nowowiejskiej 15, a przy ul. Nowowiejskiej 5
wybudowano now¹ altankê mietnikow¹.
W 12. mieszkaniach wykonano tak¿e remont pod³o¿y ska¿onych ksylamitem. Przy
budynkach na ul. Wiosennej 7 i Nowowiejskiej 15 wykonano tzw. zielone zatoki
parkingowe z p³yt a¿urowych.
Na remonty lokali u¿ytkowych wydano
w minionym roku 128 790 z³. Za tê kwotê
wymieniono lusarkê okienn¹ i drzwiow¹
w pawilonie na ul. Pocieszka 17 i Wojewódzkiej 2 oraz remont klubu Polonez.
Konserwatorzy wykonali m.in. roczne
przegl¹dy instalacji gazowych w czterech
wie¿owcach tj. w 784 mieszkaniach oraz
wykonywali naprawy i usuwali usterki
zg³oszone przez lokatorów.
Na skutek dewastacji wydano na naprawy 36 254 z³ m.in. na monta¿ zamków i klamek w drzwiach wejciowych do budynków, piwnic i suszarni, monta¿ metalowych
wycieraczek przed wejciami do klatek
schodowych, k¹towników na elewacji
budynków, samozamykaczy, uzupe³nianie
szyb w oknach klatek schodowych oraz
elementów instalacji owietleniowej.
Kierownik ADM
Miros³aw Smo³uch

Od kilku lat wymienia siê okna na klatkach schodowych w celu zwiêkszenia izolacyjnoci termicznej i estetyki. Przy wymianie drzwi wejciowych do klatek schodowych przyjêto jeden typ - stalowe z
okienkiem produkcji firmy BEM. Rozwi¹zanie to sprawdzi³o siê ju¿ i po dwóch latach stosowania nowych drzwi nie stwierdza siê znacz¹cych awarii. Du¿e walory
wytrzyma³ociowe, eksploatacyjne i estetyczne ciesz¹ siê pozytywn¹ opini¹ mieszkañców osiedla.
Odnowione klatki
Wykonano remont klatek schodowych
w wie¿owcu przy ul. Sandomierskiej 78 oraz
w budynkach niskich na ul. l¹skiej 34, 36
oraz Leszczyñskiej 66, 68. Wykonano tak¿e zabudowê zejæ do piwnic (10 cianek z
drzwiami) na poziomie od wejæ do klatek
schodowych do po³owy I piêtra budynków przy ul. Romualda 2 i 4. Zabudowa
wykonana na wniosek mieszkañców zmieni³a usytuowanie zamkniêcia wejæ do

bie S³oneczko poza wymian¹ okien wyremontowano sanitariaty.
W 2004 r. przyjêto i zrealizowano 4582 zlecania od mieszkañców i s³u¿b administracji
osiedla. Konserwatorzy m.in. wykonali estetyczny placyk do wypoczynku przed budynkiem na ul. Sandomierskiej 78 gdzie
dooko³a chodnika w kszta³cie ko³a zamontowano ³awki, uporz¹dkowano teren zielony. Prace te zmobilizowa³y mieszkañców do
sta³ego nadzoru nad tym zak¹tkiem i samodzielnego nasadzania zieleni. Ponadto konserwatorzy wymieniali elementy sta³e instalacji elektrycznych i rozdzielni m.in. na ul.
Dalekiej 21 i 23 oraz Wielkopolskiej 7, wykonali porêcze przy wejciach do klatek
schodowych, barierki chroni¹ce zieleñ, naprawili lub wymienili w³azy dachowe.
Trzykrotne koszenie traw i dwukrotne
ciêcie ¿ywop³otów wykonywa³a w ramach
zlecenia firma us³ugowa Politechniczna
Spó³dzielnia Pracy, a dosadzanie drzew i
krzewów, pielêgnacja trawników wykony-

Sandomierskie
W ubieg³ym roku na remonty wydano
l 049 954 z³. Ponadto 270 938 z³ przeznaczono na remonty dwigów, a 526 540 z³
na prace konserwacyjne. £¹cznie z funduszu remontowego w o. Sandomierskie wykorzystano rodki w wysokoci
l 847 431 z³.
Okna najwa¿niejsze
W ub. roku wymieniono lub rozliczono
wymianê 539 okien w mieszkaniach cz³onków KSM, którzy z³o¿yli wnioski o wymianê do wrzenia 1998 r. Ponadto w wie¿owcu przy ul. Romualda 4 wymieniono
okna (wraz z czêciow¹ zabudow¹ starych
otworów) na przejciach miêdzy klatkami
na ostatniej kondygnacji, wymieniono
okna na klatce schodowej w przy wie¿owcu przy ul. Sandomierskiej 78, oraz 16
drzwi wejciowych do klatek schodowych
w budynkach przy ul. l¹skiej 34 i 36, Leszczyñskiej 66 i 68 oraz Sandomierskiej 74,
76 i 78.

Przebudowane wejcia do klatek schodowych i zadaszenia na ul. l¹skiej 34
piwnic na poziomie wejcia do klatki co
powinno skutecznie utrudniæ dewastacjê
drzwi i zamków.
W 2004 roku wykonano remont ci¹gów
pieszych i wejæ do klatek schodowych
budynków: Daleka 21, 23, 25, 27, l¹ska 8
i Wielkopolska 7. Remont ci¹gów pieszych
przy l¹skiej 8 i Wielkopolskiej zakoñczy³
cykl remontowy w tych budynkach.
Prace remontowe w lokalach u¿ytkowych
zwi¹zane s¹ przede wszystkim z wymian¹
okien. W ub. roku kontynuowano wymianê okien w pawilonach przy ul. Romualda
3 i Sandomierskiej 107. W osiedlowym klu-

wane by³y przez Powiatowy Zak³ad Us³ug
Szkó³ka Lena w Podzamczu Chêciñskim.
Czêæ prac przy konserwacji starych
drzew i krzewów wykonali konserwatorzy.
Zmiana modernizacji ruchu na odcinku
drogi od Romualda 2 do Dalekiej 3 zosta³a
wykonana przez firmê specjalizuj¹c¹ siê
w oznakowaniu ulic DUBR w Kielcach.
Z dum¹ mo¿na powiedzieæ, ¿e osiedle
nasze jest coraz lepiej zagospodarowane
i z roku na rok piêknieje ku wygodzie i zadowoleniu mieszkañców i goci.
Kier. ADM Sandomierskie
Andrzej Stefaniuk
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Czy wiesz, ¿e...
GGG
22 lutego 2005 r. odby³o siê w Warszawie
inauguracyjne spotkanie z udzia³em 30
przedstawicieli 29 g³ównych orodków
uczelnianych w kraju (uniwersytetów, akademii ekonomicznych, rolniczych) w rezultacie którego reaktywowano Radê Doradcze - Programow¹ przy Krajowej Radzie
Spó³dzielczej. Brak naukowej konsultacji
decyzji Spó³dzielczych os³ab³ znacznie z
powodu ograniczenia funkcjonowania
Spó³dzielczego Instytutu Badawczego,
który sta³ siê ofiar¹ transformacji gospodarczej po 1990 r. Reaktywowanie Rady
Doradcze - Programowej sk³adaj¹cej siê z
naukowców zainteresowanych spó³dzielczoci¹ i spó³dzielców praktyków jest efektem dzia³añ po III Kongresie Spó³dzielczoci. Rada bêdzie zbiera³a siê raz w kwartale
i ma stanowiæ zaplecze intelektualne ruchu spó³dzielczego.
GGG
Ciê¿ar udowodnienia, ¿e op³ata eksploatacyjna ustalona w uchwale Rady Nadzorczej spó³dzielni jest zawy¿ona w stosunku do rzeczywistych kosztów eksploatacji ponoszonych przez spó³dzielniê
mieszkaniow¹, spoczywa na cz³onku, który kwestionuje wysokoæ takiej op³aty
(wyrok S¹du Apelacyjnego w Bia³ymstoku z dnia 2 lipca 2003 r.).
GGG
Tarnobrzeska Spó³dzielnia Mieszkaniowa odcina sygna³ telewizji kablowej u¿ytkownikom mieszkañ, którzy zalegaj¹ z p³aceniem czynszu powy¿ej dwóch miesiêcy.
To bardzo skuteczny bat na d³u¿ników.
TSM ma w³asn¹ sieæ telewizji kablowej,
do której przy³¹czonych jest 8,1 tys. abonentów.
W umowie, jak¹ ka¿dy z nich podpisuje z
TSM, zapisano, ¿e dwumiesiêczna zw³oka
w p³aceniu czynszu grozi odciêciem sygna³u TV.
Miesiêcznie, po uprzednim ostrze¿eniu,
spotyka to kilkanacie osób. Jest to bardzo
skuteczny sposób na nak³onienie d³u¿ników do wyrównania zaleg³oci. Zdecydowana wiêkszoæ mieszkañców pozbawionych odbioru telewizji b³yskawicznie reguluje zaleg³e rachunki. Op³ata za ponowne przy³¹czenie do sieci wynosi równowartoæ jednomiesiêcznego abonamentu.

NA WESO
O£O
O
***
Ksi¹dz przybija listewkê do parkanu otaczaj¹cego plebaniê. Ma³y ch³opiec przygl¹da
mu siê z wielkim zainteresowaniem.
- Z pewnoci¹ chcesz zostaæ stolarzem? - pyta ksi¹dz.
- Nie. Ja chcê tylko us³yszeæ, co mówi ksi¹dz, gdy uderzy siê
m³otkiem w palec...
***
Kolega Masztalskiego, Józef Karp, prosi o pokój w hotelu.
- Z ³azienk¹? - pyta recepcjonista.
- Panie szanowny - mówi oburzony Józek - jo ino nazywam siê Karp.
***
Ojciec mówi do syna:
- Podobno przyjanisz siê z El¹?
- To prawda. A masz co przeciwko temu?
- Nie. Ja w twoim wieku tez siê z ni¹ przyjani³em.
***
Przychodzi do okulisty w Kielcach baba i mówi:
- Panie doktorze, z bliska le widzê.
- A z daleka? - pyta lekarz
- Z Koszalina
***
Co u Ciebie nowego?
¯ona mnie zdradza.
le mnie zrozumia³e, pytam, co nowego?
CZAS

Zadziwia mnie niebo
nie w blyskotkach
ciemne - nie zawsze niebieskie
Czas zmienia wszystko
niebo, zielon¹ lakê,
drzewa w parku, las
mnie, ciebie i nas.
Zwyczajn¹ piosenkê
zimê, która Jest lekka
choæ niezbyt zdrowa
upart¹ dziewczynkê
co nie s³ucha mamy.
Mi³oæ poranion¹
któr¹ czas leczy
by od zwyk³ych rzeczy
nauczyæ siê spokoju
CZASU nikt nam nie da na kredyt.
Barbara Maludz³ñska
cz³onek Grupy Literackiej UTW
przy Akademii wiêtokrzyskiej
w Kielcach

MY Z KSM, kwartalnik, pismo bezp³atne, redaktor naczelny: Maciej Solarz, wydawca: Kielecka Spó³dzielnia
Mieszkaniowa, 25-344 Kielce, ul. Kujawska 26, tel. 34 16 280, realizacja: IN PLUS s.c., Kielce, tel./fax 36 88 271
STRONA 20

