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10 groszy wiêcej na remonty

Czynsz nieco
wy¿szy
Podobnie jak w roku ubieg³ym, równie¿ w roku 2005 stawki op³aty eksploatacyjnej za mieszkania pozostan¹ bez
zmian. Nie zmieni¹ siê równie¿ op³aty
za wywóz mieci, eksploatacjê dwigów
i anten zbiorczych Azart, podatek od
nieruchomoci oraz za wieczyste u¿ytkowanie gruntu, a tak¿e zaliczki na koszty centralnego ogrzewania. Wzrosn¹
natomiast op³aty za zu¿ycie wody i odprowadzenie cieków oraz odpis na fundusz remontowy.
Powy¿sze ustalenia s¹ wynikiem zarówno zapowiedzi utrzymania przez
gminê Kielce stawek op³at za wieczyste
u¿ytkowanie terenu, podatku od nieruchomoci i op³at za wywóz mieci na
poziomie roku 2004, ale tak¿e podwy¿szenie ceny za wodê i odprowadzenie
cieków o 4,9 % oraz wzrost o 4,8 %
ceny energii elektrycznej i trzyprocentowy wskanik inflacji.
czytaj na str. 2

Mamy w³asny
big-band

czytaj na str. 10

Zdrowych, weso³ych
wi¹t Bo¿ego Narodzenia
i szczêliwego Nowego Roku 2005
¿ycz¹
Rada Nadzorcza, Zarz¹d i pracownicy
Kieleckiej Spó³dzielni Mieszkaniowej

Nasi reprezentanci

List z Galicji

Bohdan Biegañski ze wiêtokrzyskiej
Spó³dzielni Mieszkaniowej i Maria Aleksandrowicz z Sandomierskiej Spó³dzielni
Mieszkaniowej reprezentuj¹ województwo
wiêtokrzyskie w Radzie Nadzorczej Zwi¹zku Rewizyjnego Spó³dzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie.
Obraduj¹cy w dniach 7-8 grudnia br.
krajowy zjazd zwi¹zku sporód reprezentantów 660 spó³dzielni mieszkaniowych
w Polsce wybra³ 46- osobow¹ Radê Naczeln¹ na czteroletni¹ kadencjê.
(S)

Herby wielu polskich miast zawieraj¹ wizerunki zwierz¹t. Tak¿e herb Krakowa opatrzony jest
sylwetk¹ or³a - króla ptaków i ptaka królów, ale zwi¹zki tego grodu ze zwierzêtami siêgaj¹ czasów legendarnego smoka. Podobno pozostawi³ po sobie pust¹ grotê u podnó¿a Wawelu z tej
przyczyny, ¿e w Krakowie i okolicy brak³o dziewic, które zwyk³ by³ spo¿ywaæ na niadanie.
Du¿o, du¿o póniej, bo w XIX w. pojawi³ siê konik zwierzyniecki - Lajkonik, zapowiadaj¹cy
zabawê ludow¹ urz¹dzan¹ w oktawê Bo¿ego Cia³a. Geneza tego zwyczaju ³¹czy siê z XIIIwiecznymi najazdami Tatarów na Kraków, choæ w rzeczywistoci wywodzi siê on ze redniowiecznych uroczystoci cechowych, a charakterystyczny wygl¹d Lajkonika jest prawdopodobnie wynikiem wp³ywów na XVII-wieczn¹ modê elementów orientalnych. Obecnie lajkonik hasa
po Krakowie w stroju zaprojektowanym przez Stanis³awa Wyspiañskiego,w 1904 roku.
Innych, nie maj¹cych róde³ w legendach i tradycji, zwi¹zków Krakowa ze zwierzêtami mo¿na
siê doszukaæ w przypiewce do polskiego tañca ludowego - krakowiaka, którego pierwsze zapisy
nutowe pochodz¹ z prze³omu XVI i XVII wieku, zawieraj¹cej informacjê, ¿e Krakowiaczek jeden mia³ koników siedem... i choæ na wojnie utraci³ ich szeæ, ten jeden, ocala³y jest byæ mo¿e
przodkiem konia zaprzê¿onego do zaczarowanej doro¿ki Konstantego Ildefonsa Ga³czyñskiego.
Ten historyczny wstêp nie by³by pe³ny, gdyby nie wspomnieæ o go³êbiach, które w Krakowie s¹ od zawsze, stanowi¹c niew¹tpliw¹ atrakcjê dla turystów odwiedzaj¹cych
Rynek, ale te¿ utrapienie dla Wieszcza Adama,wobec którego nie objawiaj¹ nale¿nego Mu szacunku.
Jak przyjaznym jest Kraków dla innych gatunków ptactwa, wiadczy liczna obecnoæ ³abêdzi, kaczek, mew i rybitw na Wile pod Wawelem, a tak¿e du¿e stado kaczek, które zadomowi³y siê na rzeczce Sudó³ p³yn¹cej blisko obwodnicy miasta w kierunku Katowic.
Czy wspó³czeni krakowianie dostrzegaj¹ i odwzajemniaj¹
przywi¹zanie zwierz¹t do miasta i ludzi? Z ca³¹ pewnoci¹
tak. Dowodzi tego choæby znaczna iloæ czworonogów wyprowadzaj¹cych na smyczy swych w³acicieli na spacery. Iloæ
kotów jest trudna do oszacowania, bo kot albo jest zwierz¹tkiem domowym, albo chodzi w³asnymi drogami.
Pojêcie znacznej iloci w odniesieniu do psów uzasadnia fakt, ¿e w tegorocznej wrzeniowej Europejskiej Paradzie jamników bra³o udzia³ blisko
tysi¹c tych sympatycznych, inteligentnych przedstawicieli tej rasy. Przyjmuj¹c 70 cm jako redni¹
d³ugoæ cia³a psa, nie trudno obliczyæ, ¿e samych jamników w Krakowie jest 700 metrów bie¿¹cych! A ile biega tu zwyk³ych kundelków, a psów rasowych, których posiadanie jest pewnego
rodzaju snobizmem? Jest ich zapewne du¿o, bo dba³oæ o zwierzaki przek³ada siê te¿ na iloæ
lecznic weterynaryjnych, sklepów zoologicznych, a tak¿e zainteresowanie mediów sprawami
mniejszych braci.
W programie Radia Kraków nadawana jest w ka¿dy czwartek audycja pt. Klinika zdrowego chomika,w której lekarz weterynarii udziela s³uchaczom fachowych porad, a krakowski
orodek TV w programie Kundel bury i kocury zachêca do przyjmowania pod swój dach
bezdomnych zwierz¹t. Ciekaw¹ i po¿yteczn¹ inicjatyw¹ jest tak¿e uczestniczenie firm i osób
prywatnych w kosztach wy¿ywienia zwierz¹t w ogrodzie zoologicznym, przy czym na podopiecznego mo¿na sobie wybraæ np. lwa, pawiana, czy os³a, o czym informuj¹ tabliczki umieszczone
przy wejciu do ZOO. Szkoda tylko, ¿e Urz¹d Skarbowy wobec przys³owiowego Kowalskiego,
który ma na utrzymaniu s³onia, nie stosuje ¿adnej taryfy ulgowej.
Psy, koty, kanarki, króliki, myszki, chomiki, legwany, kameleony, ¿ó³wie to zapewne nie
wszyscy lokatorzy krakowskich mieszkañ. Nie nale¿y te¿ zapomnieæ o rybkach, szczególnie w
aspekcie otwarcia w Krakowie wielkiego oceanarium, gdzie mo¿na obejrzeæ najbardziej egzotyczne gatunki fauny morskiej i s³odkowodnej - oczywicie bez karpia, który, gdy pojawi siê na
wigilijnym stole - niechaj smacznym bêdzie.
Ewa Sobolewska-Putaj

dokoñczenie ze strony 1
Te czynniki maj¹ wp³yw na funkcjonowanie Kieleckiej Spó³dzielni
Mieszkaniowej w 2005 roku.
Inaczej jest z funduszem remontowym. W 2004 roku wydatki na remonty i konserwacje budynków i dwigów
osobowych wynios¹ oko³o 7 mln z³, co
w przeliczeniu na metr kw. powierzchni u¿ytkowej mieszkania daje 1,49 z³.
Natomiast naliczenia w czynszach w
roku 2004 r. na fundusz remontowy
wynosz¹ oko³o 4.725 tys. z³ tj. 1,00 z³
na metr powierzchni u¿ytkowej miesiêcznie.
W latach 2003 i 2004 na fundusz remontowy KSM wp³ynê³o 850 tys. z³
z tytu³u przekszta³cenia spó³dzielczych
lokatorskich na spó³dzielcze w³asnociowe prawa do mieszkañ. Obecnie
zainteresowanie tym przekszta³ceniem
praktycznie usta³o i nie zak³ada siê
istotnych wp³ywów z tego tytu³u
w 2005 roku. Równie¿ wp³ywy z najmu lokali u¿ytkowych przeznaczone
na fundusz remontowy spó³dzielni
przewiduje siê na poziomie 2004 roku
- 1.400 tys. z³.
Dlatego aby utrzymaæ zasoby mieszkaniowe w odpowiednim stanie technicznym oraz zrealizowaæ wnioski
mieszkañców osiedli zg³oszone na zebraniach (m.in. w sprawie robót dekarskich, brukarskich, wymiany pionów
elektrycznych, wymiany stolarki okiennej, usuwania ksylamitu i malowanie
klatek schodowych oraz wymiany i modernizacji dwigów) Rada Nadzorcza
spó³dzielni, na wniosek Zarz¹du KSM
i po konsultacji z radami osiedlowymi
postanowi³a podwy¿szyæ o 0,10 z³ wysokoæ stawki na remonty tj. z 1,00 z³/
m2 p.u.m/m-c do 1,10 z³/m2 p.u.m/mc, co dodatkowo zwiêkszy w ci¹gu
roku kwotê na remonty o 473 tys. z³.
(K)
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Z powodu mierci

Marcina Paw³owskiego
dziennikarza TVN
Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia

Marii Paw³owskiej i Rodzinie
sk³adaj¹

Rada Nadzorcza
Rada Osiedla Zagórska-Po³udnie
Zarz¹d KSM

Rada Nadzorcza

Po wyborach i co dalej
Na czerwcowym statutowym zebraniu przedstawicieli cz³onków w naszej Spó³dzielni,
poza ocen¹ pracy Zarz¹du i Rady Nadzorczej, dokonano wyboru nowego sk³adu Rady
na 4-letni¹ kadencjê.
Dziewiêciu cz³onków
rady (po³owa) po raz
pierwszy znalaz³o siê w
jej sk³adzie. Do nich nale¿¹: Edward D³ugosz,
Roman Gawlik, Andrzej
Kêpczyñski, Ryszard
Lipko, Alicja Musia³, Miros³aw M³ynik,
Maria Paw³owska, Artur Rakowski i Stanis³aw Syrek. Tylko trzy osoby, sporód
dziewiêciu nie by³o zwi¹zanych z prac¹
w organach samorz¹dowych KSM. Pe³ny sk³ad Rady Nadzorczej przedstawiony zosta³ we wrzeniowym numerze My
z KSM.
Rada rozpoczê³a pracê od pierwszego
posiedzenia. U³atwia to w wymierny sposób, nie tylko kierowanie pracami, ale
merytoryczne rozpatrywanie problemów
spo³eczno-gospodarczych spó³dzielni i
zorganizowane zarz¹dzanie.
W ramach Rady Nadzorczej powo³ano trzy komisje problemowe: Komisjê
Ekonomiczn¹, 9 osobow¹, z przewodnicz¹cym Jerzym Pietraszkiewiczem, Spo³eczn¹ Komisjê Mieszkaniow¹, 4 osobow¹, z przewodnicz¹cym Piotrem Kowalczykiem, Komisjê Spo³eczno-Samorz¹dow¹, 3 osobow¹, z przewodnicz¹c¹ Barbar¹ Tomczyk.
Przewodnicz¹cym prezydium Rady
zosta³ Zdzis³aw Wójtowicz, zastêpc¹ - Jerzy Sidor, a sekretarzem Roman Gawlik.

Najpilniejsze zadania
W wyniku uchwalenia przez Sejm w
dniu 15 grudnia 2000 r. ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych i nowelizacji
jej w 2002 r. jestemy zobowi¹zani do
dostosowania wewnêtrznych aktów normatywnych, reguluj¹cych dzia³alnoæ
spo³eczno-gospodarcz¹ Spó³dzielni, do
przepisów wynikaj¹cych ze wspomnianej
ustawy. W czerwcu 2003 r. Zebranie
Przedstawicieli uchwali³o Statut Spó³dzielni, który 4 grudnia 2003 r. zosta³ zarejestrowany i wpisany do Krajowego
Rejestru S¹dowego. Trzeba dostosowaæ
do tych przepisów regulaminy wewnêtrzne Spó³dzielni. Zadanie to roz³o¿ylimy
na rok 2004 i rok nastêpny.

W roku bie¿¹cym uchwalonych zosta³o kilka regulaminów, m.in.:  Regulamin
najmu lokali u¿ytkowych i gospodarki
tymi lokalami,  Regulamin Komisji Przetargowej na remonty za rodki w³asne
Spó³dzielni,  Regulamin gospodarki zasobami mieszkaniowymi i op³at za u¿ytkowanie lokali (uchwalenie tego regulaminu pozwoli na prawid³owe opracowanie planu finansowo-gospodarczego Spó³dzielni, a tym samym ustalenie op³at eksploatacyjnych na rok nastêpny),  Regulamin rozgraniczaj¹cy obowi¹zki Spó³dzielni i cz³onków w zakresie napraw
i konserwacji wewn¹trz lokali mieszkalnych, Regulamin ustanawiania tytu³ów
rozdzia³u i zamiany lokali mieszkalnych,
 Regulamin tworzenia i wydatkowania
funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych, Regulamin Rady Osiedla.
Regulaminy w innych sprawach zostan¹ uchwalone w roku przysz³ym. Oddzielnym problemem jest wniosek zg³oszony
w czerwcu br. na Zebraniu Przedstawicieli
cz³onków w sprawie zmiany statutu.
Wniosek jest s³uszny, chocia¿by z tytu³u
dostosowania naszego statutu do nowej
ustawy prawo spó³dzielcze, której projekt
znajduje siê w Sejmie RP.
Zmiana statutu wymaga nie tylko powo³ania zespo³u przygotowuj¹cego projekt zmian, lecz równie¿ dyskusji w radach osiedlowych, na zebrania Grup
Cz³onkowskich, aby nadaæ ostateczny
kszta³t projektowi, który przedstawiony
zostanie do uchwalenia na Zebraniu
Przedstawicieli Cz³onków Spó³dzielni.
Poniewa¿ dotychczas nie uchwalono
ustawy prawo spó³dzielcze, poczekamy z
tymi pracami do jej uchwalenia.

Plan na 2005 rok
Pilnym zadaniem jest przygotowanie
do uchwalenia planu fmansowo-gospodarczego spó³dzielni na 2005 r. Aby zarz¹d móg³ przygotowaæ projekt planu,
musi byæ uzbrojony w dwie podstawowe
informacje.
Pierwsza, niezale¿na od Spó³dzielni, to
wiedza o cenach za:  dostarczanie wody
i odprowadzenie cieków,  wywóz mie-

ci,  wysokoæ podatku od nieruchomoci,  wysokoæ op³at za wieczyste u¿ytkowanie terenu, do czasu jego wykupienia od gminy Kielce (liczymy, ¿e proces
ten zostanie zakoñczony w 2005 r),  wysokoæ op³at za c.o. z Elektrociep³owni
Kielce.
Druga  zale¿na od spó³dzielni to:  .
wysokoæ naliczeñ na fundusz remontowy i wymianê okien,  koszty c.o z kot³owni w³asnych,  zakres prac remontowych i konserwacyjnych w osiedlach.
Ponadto, wspólnie z Radami Osiedlowymi, nale¿y zastanowiæ siê nad zakresem i rodzajem remontów w osiedlach,
gdy¿ one decyduj¹ w zasadzie o tym elemencie planu.
Rada Nadzorcza zwróci siê do rad osiedlowych, aby uwzglêdni³y w swych propozycjach, w zwi¹zku z zakoñczeniem
remontów dachów, zwiêkszony zakres
odnowienia klatek schodowych budynków.
Istotnym problemem s¹ zad³u¿enia
cz³onków Spó³dzielni w op³atach za u¿ywanie lokali. Maj¹ one bezporedni
wp³yw na finansowanie dzia³alnoci gospodarczej jak i spo³ecznej. Problematyce tej powiêcimy wiele miejsca, w pracach RN i jej komisji.
Wspólnie z Urzêdem Miasta Kielce,
przyst¹pilimy do partycypacji w budowie mieszkañ socjalnych, przeznaczonych dla osób (by³ych cz³onków, nadal
mieszkaj¹cych w naszych zasobach) wykluczonych z cz³onkostwa i posiadaj¹cych prawomocny wyrok s¹dowy z nakazem eksmisji. Tym sposobem odzyskamy nale¿noci i pozbêdziemy siê osób
uchylaj¹cych siê od p³acenia czynszu.
Prowadzimy rozmowy z cz³onkami zalegaj¹cymi z wnoszeniem op³at, nad mo¿liwoci¹ wywi¹zania siê ze zobowi¹zañ.
W ostatecznoci osoby te pozbawiaæ bêdziemy cz³onkostwa Spó³dzielni.
Od kilku lat prowadzona jest modernizacja kot³owni przy ul. ¯niwnej, a od
roku przy ul. Szczeciñskiej. Chodzi o poprawienie warunków spalania mia³u wêglowego, zmniejszenie jego zu¿ycia oraz
zmniejszenie emisji spalin. Sprawom tym
równie¿ powiêcimy wiele miejsca w pracy RN. O efektach informowaæ bêdziemy na bie¿¹co.
Rozpatrywaæ bêdziemy wnioski i skargi zg³aszane na pimie, lub podczas dy¿urów cz³onków Rady, które pe³nione s¹
w ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca.
Mam nadziejê, i¿ przybli¿y³em Czytenikom problemy zarz¹dzania nasz¹ Spó³dzielni¹.
ZDZIS£AW WÓJTOWICZ
przewodnicz¹cy RN
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Gospodarnie na Sadach
Rozmowa z Przewodnicz¹cym Rady Osiedla Sady Piotrem Kowalczykiem
Zosta³ pan wybrany na Przewodnicz¹cego Rady Osiedla Sady na kolejn¹ kadencjê. Czy sk³ad rady uleg³ du¿ej zmianie?
Do wybranej w
maju br. rady wesz³o 40
proc. nowych ludzi.
Reprezentuj¹ wszystkie rejony tego specyficznego osiedla. Mówiê rejony, gdy¿ wie¿owce miedzy ulicami Warszawsk¹ i Toporowskiego od pozosta³ej czêci osiedla
oddzielaj¹ budynki zak³adowe, obecnie
wspólnot mieszkaniowych i jednorodzinne oraz budynki przy ul. Jesionowej, Dêbowej i Jarzêbinowej. Wybrane osoby
maj¹ wykszta³cenie techniczne b¹d ekonomiczne. Ich zaanga¿owanie pozwoli na
realizacjê zadañ ci¹¿¹cych na Radzie
Osiedla, a wynikaj¹cych z regulaminu.
Wiem, ¿e przy udziale administracji dokonalicie przegl¹du zasobów
spó³dzielczych osiedla Sady pod k¹tem ich stanu technicznego. Jaki jest cel
takiego przegl¹du?
Podstaw¹ budowania planu remontów
i konserwacji na kolejny rok jest przegl¹d
jesienny zasobów, który ma wykazaæ najpotrzebniejsze prace na nastêpny rok, ale
równie¿ okreliæ co nale¿y wykonaæ si³ami konserwatorów zatrudnionych w administracji, w zakresie przygotowania budynków do zimy, ale równie¿ w bie¿¹cej
dzia³alnoci.
W dzia³aniach administracji i Rady
Osiedla pamiêtamy o robotach konserwacyjnych. Maj¹ one zapobiegaæ przedwczesnemu zu¿yciu czy te¿ zniszczeniu
budynków, ich elementów b¹d otoczenia. Ponadto, zgodnie z przyjêt¹ przez
Radê Nadzorcz¹ KSM praktyk¹, na pocz¹tku kadencji jest przygotowywany
plan perspektywiczny remontów. Plan na
lata 2005 - 2008 ma wskazaæ priorytety
dzia³añ remontowych, które z kolei winny mieæ odbicie w planach rocznych.
Jakie zadania remontowe uwzglêdnia projekt planu na 2005 rok?
Podobnie jak w latach poprzednich
najwiêcej rodków - ok. 50% - przeznaczymy na wymianê stolarki okiennej (ok.
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340 szt. okien). Chcemy kontynuowaæ
wymianê pionów instalacji elektrycznej
w budynku przy ul. Nowowiejska 22 w
dwóch klatkach V i VI. Roboty te koñcz¹
proces wymiany pionów elektrycznych w
tym budynku. W tej grupie zadañ maj¹cych bezporedni wp³yw na bezpieczeñstwo zamieszkiwania nale¿y wymieniæ
równie¿ remont instalacji odgromowej na
budynkach: Nowowiejska 5, Wiosenna 7
i Warszawska 47. Zostanie zmodernizowany dwig osobowy w klatce IV przy
ul. Nowowiejskiej 15. Dokoñczymy odnowienia klatek schodowych w budynku
przy ul. Nowowiejskiej 22 (kl. V, VI). Zak³adamy wykonanie remontu elewacji na
budynku przy ul. Wiosennej 3.
Jestem przekonany, ¿e mieszkañcy
Sadów dostrzegli nowe chodniki, dojazdy do budynków czy dodatkowe miejsca parkingowe. Realizacj¹ wniosków
mieszkañców w 2005 roku bêdzie poprawa nawierzchni na dojciach i dojazdach
do budynków: Wiosenna 2, Jesionowa 11
czy Nowowiejska 5. Powstanie nowa zatoka parkingowa z p³yt a¿urowych przy
ul. Nowowiejskiej 15. Bêdzie kontynuowana wymiana okien w lokalach u¿ytkowych, a w perspektywie obiekty te zostan¹ docieplone i otrzymaj¹ now¹ elewacjê.

Rada Osiedla zajmuje siê nie tylko
remontami i konserwacj¹, czym jeszcze
jestecie zainteresowani?
W planie dzia³ania Rady Osiedla
przyjêtym na jednym z pierwszych zebrañ
okrelilimy potrzebê poprawy bezpieczeñstwa i warunków zamieszkiwania.
Mylimy o dodatkowych miejscach parkingowych i boksach gara¿owych. S¹ takie mo¿liwoci, np. tereny przy budynku
Wiosenna 5 czy te¿ Wiosenna 1, gdzie
mog¹ powstaæ zespo³y gara¿y (ok. 30
boksów) oraz Nowowiejska 15 (5 boksów). T¹ drog¹ stworzylibymy szansê zaparkowania dla goci naszych mieszkañców, choæ nie tylko. Nasze przemylenia
przekazalimy do Zarz¹du Spó³dzielni
w formie wniosków celem dalszej analizy.
Rada Osiedla jako gospodarz dokonuje oceny pracy klubu osiedlowego.
Osiedlowy Klub Kultury Polonez jest
widoczny na terenie miasta. Oferta klubu
obejmuje trzy kierunki: opiekuñczo - wychowawczy (ko³a i sekcje zainteresowañ),
kulturalno-owiatowy (organizowanie ró¿nych imprez dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych) oraz turystyczno-rekreacyjny.
Du¿ym zainteresowaniem cieszy siê
kurs tañca, Klub Ma³ego Dziecka, gimnastyka. Odbywaj¹ siê wystawy malarskie, wieczory autorskie, Andrzejki,
Dzieñ Seniora, wigilia, Dzieñ Babci.
Jakimi spostrze¿eniami chcia³by siê
pan podzieliæ z Czytelnikami My
z KSM?
Nie poruszylimy sprawy bezpieczeñstwa. Cieszymy siê, ¿e inicjatywa wspólnych dy¿urów cz³onków Rady Osiedla
i policji zosta³a zaakceptowana. Zgodnie
z harmonogramem dy¿ury z udzia³em
dzielnicowego odbywaj¹ siê w pierwszy
i trzeci wtorek miesi¹ca w pomieszczeniu Administracji Osiedla przy ul. Wojewódzkiej 2.
Martwimy siê rosn¹cym zad³u¿eniem
zwi¹zanym z eksploatacj¹ i utrzymaniem
lokali mieszkalnych Na koniec wrzenia
br. zad³u¿enie to przekroczy³o kwotê 550
tysiêcy z³otych.
Korzystaj¹c z okazji, wszystkim mieszkañcom Osiedla Sady, dzia³aczom naszej spó³dzielni i pracownikom ¿yczê by
wiêta Bo¿ego Narodzenia przynios³y
wiele radoci, a w Nowym Roku niech
towarzyszy Pañstwu pomylnoæ i wiara
w realizacjê naszych pomys³ów.
Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³
HENRYK WILK

Ma³¿onkowie w spó³dzielni

Solidarnie odpowiedzialni
Przepisy art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó³dzielniach mieszkaniowych i
ustawy z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych
oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1116), reguluj¹
obowi¹zki maj¹tkowe cz³onków Spó³dzielni posiadaj¹cych spó³dzielcze lokatorskie
lub spó³dzielcze w³asnociowe prawo do lokalu i w³acicieli niebêd¹cych cz³onkami w
zakresie uiszczania tzw. op³at eksploatacyjnych.
Art. 4 ust. 6 i 61 ustawy s.m. wprowadzaj¹ zasadê solidarnej odpowiedzialnoci
za op³aty eksploatacyjne:  stale zamieszkuj¹cych w lokalu osób pe³noletnich, a tak¿e osób faktycznie korzystaj¹cych z lokalu,  osób niebêd¹cych cz³onkami Spó³dzielni, którym przys³uguje spó³dzielcze
w³asnociowe prawo do lokalu.
W konsekwencji w zwi¹zku z ow¹ solidarn¹ odpowiedzialnoci¹ wymienionych
osób, Spó³dzielnia mo¿e ¿¹daæ ca³oci lub
czêci sp³aty zobowi¹zañ od wszystkich
d³u¿ników ³¹cznie, od kilku z nich, lub od
ka¿dego z osobna, wed³ug swego wyboru.
Sp³ata zaleg³oci przez któregokolwiek
z d³u¿ników, zwalnia z tego obowi¹zku
pozosta³ych, którzy d³ugu siê pozbywaj¹
(art. 366 § l KC).
Odrêbn¹ spraw¹ jest problem rozliczeñ
miêdzy d³u¿nikami solidarnymi w ramach
tzw. regresu. Jest natomiast zrozumia³e, ¿e

osoby pe³noletnie nawet stale zamieszkuj¹ce w lokalu, ale nieposiadaj¹ce w³asnych
dochodów i rodków utrzymania, takich
odpowiedzialnoci ponosiæ nie mog¹.
Zatem Spó³dzielnia mo¿e wyst¹piæ do
S¹du o zas¹dzenie zaleg³ej op³aty wraz z
odsetkami tak¿e przeciwko by³ej ¿onie, czy
przeciwko by³emu mê¿owi. Podstaw¹ takiego roszczenia jest art. 30 § l Kodeksu
rodzinnego i opiekuñczego. Przepis ten
stanowi, ¿e oboje ma³¿onkowie s¹ odpowiedzialni solidarnie za zobowi¹zania zaci¹gniête przez jednego z nich w sprawach
wynikaj¹cych z zaspokojenia zwyk³ych
potrzeb rodziny, a wiêc takich, jak zapewnienie np.: jedzenia czy dachu nad g³ow¹.
Solidarna odpowiedzialnoæ ci¹¿y na
nich bez wzglêdu na to, czy ³¹czy ich
wspólnoæ maj¹tkowa, czy rozdzielnoæ.
Kodeks rodzinny i opiekuñczy nie przewiduje mo¿liwoci wy³¹czenia solidarnej

Windy na stratach
W zasobach Kieleckiej Spó³dzielni Mieszkaniowej w budynkach dziesiêciopiêtrowych
jest zainstalowanych 81 dwigów osobowych. W latach 1993-2003, zmodernizowano 27
wind, a wymiana kolejnych czterech realizowana jest w bie¿¹cym roku. Pozosta³e windy
s¹ utrzymywane w takim stanie technicznym, który zapewnia ich bezpieczne u¿ytkowanie
przez mieszkañców.
Nie wszyscy jednak ograniczaj¹ do schodowej, nieznani sprawcy podpalili
transportu swój kontakt z wind¹. Jest gru- kabinê dwigu, którego modernizacjê wypa osób, która traktuje dwig jak wroga i konano w 2001 roku. Wandale podpalili
niszczy co siê da zniszczyæ przy pomocy umylnie zgromadzone wczeniej materia³y ³atwopalne. Po¿ar zniszczy³ kabinê,
r¹k, nóg lub prostych narzêdzi.
Z roku na rok dewastacja, zanieczysz- wewnêtrzne drzwi automatyczne i ich naczanie kabin i drzwi przystankowych sta- pêd. Ogieñ i dym by³y tak znaczne, ¿e na
nowi powa¿ny problem dla administracji miejsce wezwano stra¿ po¿arn¹. ¯adnych
osiedli i s³u¿b konserwatorskich KSM. ofiar nie by³o, ale w wyniku zniszczeñ
W tym roku niszczenie i demontowanie winda by³a nieczynna przez trzy tygodnie,
elementów wind to plaga. Poniesione straty a mieszkañcy budynku byli zmuszeni do
s¹ tak znaczne, ¿e zak³óc¹ realizacjê tego- korzystania z jedynego czynnego dwigu
rocznego planu remontów dwigów oso- w pierwszej klatce schodowej. Koszty wymiany uszkodzonych urz¹dzeñ dwigobowych.
W dniu 18 wrzenia br. w budynku przy wych wynios³y 17.750 z³. Inna próba podul. Szymanowskiego 3, w drugiej klatce palenia materia³ów ³atwopalnych w kabi-

odpowiedzialnoci przez ma³¿onków
z mocy ich umowy. Op³aty za mieszkanie
spó³dzielcze, czy ka¿de inne zawsze traktowane s¹ jako wiadczenia wynikaj¹ce
z zaspokojenia zwyk³ych potrzeb rodziny
w rozumieniu art.30 § 1 K.R.O.
Dlatego oboje ma³¿onkowie s¹ odpowiedzialni wobec Spó³dzielni za regulowanie
op³at z tytu³u u¿ytkowania mieszkania, bez
wzglêdu na to, do którego z nich nale¿y prawo do tego mieszkania. Spó³dzielnia mo¿e
dochodziæ swych roszczeñ od obojga ma³¿onków tak¿e za okres, w którym pozostawali w faktycznej separacji.
Potwierdzenia tego mo¿na znaleæ m.in.
w uchwale S¹du Najwy¿szego z 11.X.1995 r.
(sygn. III CZP 137/95). Solidarnoæ d³u¿ników, jest wa¿nym rodkiem umacniaj¹cym
pozycjê Spó³dzielni jako wierzyciela, który
mo¿e ¿¹daæ spe³nienia wiadczenia pieniê¿nego od wszystkich pe³noletnich d³u¿ników
zamieszkuj¹cych w danym lokalu.
MACIEJ SOLARZ
nie windy w budynku przy ul. Kar³owicza
13, w dniu 10 czerwca skoñczy³a siê uszkodzeniem oprawy owietleniowej i wyk³adziny pod³ogowej.
ród³em powa¿nych strat jest umylne
demontowanie elementów aluminiowych i
stalowych kabin i drzwi przystankowych.
Straty z tego tytu³u w bie¿¹cym roku wynios³y kwotê 19. 000 z³. Nale¿y s¹dziæ, i¿
ukradzione elementy dwigów trafiaj¹ do
sk³adów z³omu. Jednak, mimo powiadamiania policji, nie uda³o siê z³apaæ sprawców.
Aby ograniczaæ straty wynik³e z wandalizmu i kradzie¿y elementów wyposa¿enia wind zwracamy siê z apelem do
mieszkañców wie¿owców o informowanie
o podejrzanych osobach próbuj¹cych manipulowaæ przy windach.
Informacje nale¿y przekazywaæ telefonicznie do Pogotowia Dwigowego - tel. 344
96 66, lub do dy¿uruj¹cego portiera - tel.
341 68 00, a w razie koniecznoci do policji
- tel. 997 lub stra¿y miejskiej - tel. 996.
Inspektor nadzoru
MGR IN¯.
ALFRED BANACZKIEWICZ
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Osiedlowe renowacje
Podstaw¹ budowania planu remontów jest zestawienie potrzeb wynikaj¹cych
z jesiennego przegl¹du zasobów spó³dzielczych, ale równie¿ uwzglêdniane s¹ wnioski
zg³aszane na zebraniach grup osiedlowych b¹d bezporednio do administracji przez
mieszkañców - cz³onków spó³dzielni.
Prace przygotowawcze do okresu remontowego w roku bie¿¹cym zosta³y rozpoczête wyj¹tkowo wczenie. Rozpisane
na pierwsze dni marca przetargi pozwoli³y wy³oniæ wykonawców oferuj¹cych wyj¹tkowo korzystne dla spó³dzielni ceny, co
na przestrzeni roku znacznie zwiêkszy³o
mo¿liwoci realizacji konkretnych zadañ.
Zgodnie z za³o¿eniami planu perspektywicznego zakoñczono krycie dachów w
technologii pap termozgrzewalnych. Zatwierdzony przez Radê Nadzorcz¹ plan
remontów uwzglêdnia³ prace na trzech
budynkach Osiedla Sady o ³¹cznej powierzchni 2480 m2 wraz z wymian¹ obróbek blacharskich.

³oæ i d¹¿enie do poprawy bezpieczeñstwa
i warunków zamieszkiwania. Do tych dzia³añ na pewno nale¿y zaliczyæ wymianê pionów elektrycznych (cztery budynki) oraz
modernizacjê czterech dwigów osobowych.
W zakresie remontów bie¿¹cych dwigów wymieniono ogranicznik prêdkoci,
ko³o cierne i liny oraz kable zwisowe na
jednym dwigu.
Nieod³¹cznym elementem tych dzia³añ
jest sprawdzenie stanu sprawnoci po³¹czeñ, osprzêtu, zabezpieczeñ i rodków
ochrony od pora¿eñ, opornoci izolacji
przewodów elektrycznych oraz uziemieñ
instalacji odgromowej.

Wymiana okien

Nowe chodniki i parkingi

Z roku na rok znaczne rodki (od 20%
w 1995 r. do 44% w 2003 r.) przeznacza
sie w KSM na wymianê stolarki okiennej.
Pomimo, ¿e to zadanie realizowane jest od
10-ciu lat, to do jego zakoñczenia bardzo
daleko.
W roku bie¿¹cym wymieniono mniej
okien (1706 szt.) ni¿ w roku ubieg³ym
(2342 szt.) jednak wiêcej ni¿ planowano
w marcu (1565 szt.). Maj¹c na uwadze
dzia³ania w zakresie poszanowania energii cieplnej zosta³y wymienione równie¿
okna na klatkach schodowych w budynku
przy ul. Sandomierskiej 78. Wstawiono
nowe nawietla w budynkach przy ul.
Spó³dzielczej 9 i Mazurskiej 68. Zamontowano 17 drzwi wejciowych w Osiedlu
Zagórska-Pó³noc, 6 w Osiedlu Sady
oraz 7 w Zagórska-Po³udnie. Przebudowywane s¹ wejcia do budynków przy ul.
Dalekiej 21,23,25,27 oraz podesty przy budynkach l¹ska 8 i Wielkopolska 7. S¹ to
roboty towarzysz¹ce odnowieniu klatek
schodowych.

Kontynuowanym zadaniem zwi¹zanym
z warunkami zamieszkiwania s¹ roboty
brukarskie. Bardzo ³adnie prezentuje siê
skwer miêdzy budynkami Zagórska 19 a
Konarskiego 10 po zakoñczonych robotach
brukarskich i wykonaniu nasadzeñ kwiatów i krzewów. W tym samym osiedlu
wymieniono chodniki równolegle do ul.
Zagórskiej.
Zwiêkszy³a siê iloæ miejsc do parkowania na osiedlu Sady poprzez zatoki parkingowe przy budynkach na ul. Wiosennej 10 i Nowowiejskiej 15. Now¹ nawierzchniê z kostki brukowej otrzyma³y
dojcia do budynków Pocieszka 5, Wiosenna 5 i pawilonu przy ul. Jarzêbinowej
oraz do budynków na ul. Dalekiej od 21
do 27 w osiedlu Sandomierskie.
Z roku na rok zwiêksza siê iloæ wymienionej lusarki okiennej w lokalach
u¿ytkowych. W powi¹zaniu z modernizacj¹ instalacji c.o. prace te maj¹ na celu doprowadziæ do zmniejszenia zu¿ycia ciep³a.
W przysz³oci planuje siê ocieplenie cian
zewnêtrznych i wykonanie nowych elewacji budynków z lokalami u¿ytkowymi.
W budynkach przy ul. Mazurskiej 77,
Bohaterów Warszawy 5, Wiosennej 1,2,
Pocieszka 5, Dalekiej 23, 27, l¹skiej 36
oraz Leszczyñskiej 66 i 68 zamontowane
zosta³y zawory podpionowe. Ich celem jest
ograniczenie zu¿ycie ciep³a na klatkach
schodowych oraz w pionach ³azienkowych, gdzie w wiêkszoci brak jest mo¿liwoci regulacji poboru ciep³a.

Dbamy o klatki schodowe
i windy
Po d³ugiej przerwie wznowiono w 1998
r. remont klatek schodowych. W pierwszym roku odnowiono zaledwie 10 klatek,
póniej z roku na rok liczba odnawianych
klatek ros³a do 77 klatek w 24 budynkach
w bie¿¹cym roku.
Obowi¹zkiem zarz¹dcy, a takim jest
spó³dzielnia dla swoich zasobów, jest dbaSTRONA 6

Remont sieci c.o.
Kielecka Spó³dzielnia Mieszkaniowa
jest producentem energii cieplnej dla w³asnych potrzeb, ale równie¿ w ok. 40% dla
odbiorców zewnêtrznych. Chcemy poprawiæ parametry wytwarzania i przesy³ania
ciep³a. W latach poprzednich wykonano
zadania zwi¹zane z opomiarowaniem ciep³a. Obecnie chcemy przeznaczyæ rodki
na remonty sieci ciep³owniczych oraz kot³owni. Przyst¹piono do wymiany czêci
cinieniowej dwóch kot³ów, co wynika³o
z decyzji Urzêdu Dozoru Technicznego nie
dopuszczaj¹cej do ich dalszej eksploatacji. Wraz z wymian¹ czêci cinieniowej
nast¹pi³a modernizacja kot³ów poprzez
zwiêkszenie opomiarowania parametrów
pracy kot³a. Poprawi³a siê sprawnoæ kot³ów, a wprowadzenie automatycznej regulacji procesu spalania obni¿y³o koszty
wytwarzania energii cieplnej. Dzia³ania te,
opieraj¹ siê na specjalistycznym opracowaniu zaakceptowanym przez Radê Nadzorcz¹.
Pamiêtaj¹c o potrzebie eliminowania
strat na przesyle ciep³a kolejne odcinki sieci wysokoparametrowych zosta³y wymienione w technologii rur preizolowanych.
£¹cznie w 2004 roku wymieniono 516 mb
sieci w rejonie budynków Chopina 7, 11,
13, 15, Bohaterów Warszawy 3 oraz Wielkopolska 5-14.
Od 2001 r. w spó³dzielni dzia³a system
monitorowania wêz³ów cieplnych, który
informuje o parametrach czynnika grzewczego i zu¿yciu ciep³a oraz o ewentualnych
awariach. Realizuj¹c kolejny etap tego
przedsiêwziêcia wyposa¿ono wymienniki
ciep³a w 15 budynkach w regulatory i sterowniki. Po trzech latach monitorowane
jest 47 wêz³ów cieplnych. Docelowo system bêdzie obejmowa³ wêz³y w 132 budynkach.
Przybli¿enie zadañ remontowych zrealizowanych w roku bie¿¹cym pozwoli
Czytelnikom poznaæ kierunki dzia³añ,
zmierzaj¹cych do poprawienia warunków
i bezpieczeñstwa zamieszkiwania jak równie¿ obni¿enia kosztów eksploatacji zasobów mieszkaniowych, co przenosi siê
wprost na op³aty czynszowe.
Rok 2005 bêdzie drugim rokiem, gdzie
op³aty czynszowe zale¿ne od spó³dzielni nie ulegn¹ zmianie.
Ponadto nale¿y stwierdziæ obiektywnie,
i¿ wypowiedzi cz³onków spó³dzielni w
dyskusjach na corocznych zebraniach grup
cz³onkowskich w pe³ni popieraj¹ podjête
kierunki remontów substancji mieszkaniowej.
HENRYK WILK

Bezpieczne Sandomierskie
Koalicja Osiedlowa Bezpieczne Sandomierskie, czyli integracja dzia³añ na rzecz
mieszkañców osiedla powsta³a cztery lata temu z inicjatywy Rady Osiedla Sandomierskie.
Koalicjê tworzy grupa wolontariuszy reprezentuj¹ca: Administracjê i Radê Osiedla
Sandomierskie, Szkoln¹ Grupê Konsultacyjn¹ dzia³aj¹c¹ przy Zespole Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych Nr 6, IV Komisariat Policji, Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹, Osiedlowy
Klub Kultury S³oneczko. Okazjonalnie Koalicjê wspomaga wiele osób prywatnych.
Najwa¿niejsz¹ rzecz¹, jak¹ uda³o siê
osi¹gn¹æ od pocz¹tku, by³o porozumienie i umiejêtnoæ wspó³dzia³ania przy realizacji zadañ. Wspania³a atmosfera
i wspieranie siê we wszystkich dzia³aniach jest podstaw¹ aby rozwijaæ pracê
ca³ej grupy. Jestemy jedyn¹ grup¹ w
Kielcach, która dzia³a w tak niekonwencjonalny sposób. Na bie¿¹co staramy siê
dostrzegaæ i rozwi¹zywaæ problemy natury spo³ecznej. Sta³e rozpoznawanie,
zw³aszcza rodowiska dzieci i m³odzie¿y, daje mo¿liwoæ dzia³añ prewencyjnych, m.in. stwarzanie okazji do bezpiecznego i interesuj¹cego spêdzania czasu,
wskazywanie zagro¿eñ i uczenie unikania ich.
Dzia³ania Koalicji w 2004 roku zosta³y wysoko ocenione. To sta³o siê podstaw¹ do organizacji publicznej debaty na
temat bezpieczeñstwa na osiedlu Sandomierskie, która odby³a siê w marcu br.
w klubie S³oneczko, z udzia³em wiceprezydenta miasta Andrzeja Syguta,
przedstawicieli policji, Stra¿y Miejskiej,
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i Administracji Osiedla oraz mieszkañców. To
pierwsza próba okrelenia stanu bezpieczeñstwa i zainteresowania tym w³adz
miasta, ale przede wszystkim mieszkañców. By³a to tak¿e mo¿liwoæ szerszej
prezentacji dzia³añ Koalicji.
W tym roku na majówce gocilimy
twórców i zespo³y ludowe z gminy Morawica.
Majówka artystyczna pozwoli³a zaprezentowaæ utalentowane dzieci i m³odzie¿
z naszego osiedla i miasta. Pokazy muzyczne, taneczne i wokalne przeplata³y siê
z konkursami. Trzeci z kolei festyn by³
prób¹ przybli¿enia pracy s³u¿b miejskich:
policji, stra¿y po¿arnej, stra¿y miejskiej.
Mo¿na by³o poznaæ ludzi, którzy dbaj¹
o nasze bezpieczeñstwo w sytuacjach zagro¿enia, dowiedzieæ siê o ich pracy.
W dotychczasowym dorobku Koalicji
s¹:  4 edycje osiedlowej ligi pi³ki no¿nej
dla dzieci i m³odzie¿y z udzia³em 420
osób,  23 kursy samoobrony z udzia³em
452 kobiet,  zimowe i letnie warsztaty

prewencyjne dla dzieci i m³odzie¿y - ³¹cznie 16,  9 festynów na placu miêdzy blokami przy ul. Romualda 2 i 4.
Kolejna propozycja dla wszystkich
mieszkañców to Forum Dyskusyjne
Moje osiedle, czyli comiesiêczne debaty, które bêd¹ poruszaæ istotne tematy
zwi¹zane z codziennym ¿yciem mieszkañców osiedla. W ka¿dy pierwszy czwartek
miesi¹ca pocz¹wszy od stycznia 2005 r.
o godz. 17.00 zapraszamy do klubu S³oneczko.
BARBARA MALUDZIÑSKA
EL¯BIETA SORBIAN

Proponowany plan debat:
6.01.2005 r. - debata oksfordzka
Moje osiedle jest bezpieczne
3.02.2005 r. - debata oksfordzka
Mieszkañcy naszego osiedla nie
dbaj¹ o swoje bloki i ich otoczenie
3.03.2005 r. - debata oksfordzka
Na naszym osiedlu nie ma problemu
narkomanii
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?

Debata Oksfordzka jest sztuk¹ prowadzenia dyskusji, prezentowania argumentów,
wypowiadania siê i s³ownego pokonania przeciwnika, który prezentuje przeciwne stanowisko. Polega ona na tym, ¿e dwa zespo³y prowadz¹ spór na podany wczeniej temat. W debacie bior¹ udzia³ g³ówni mówcy, z jednej strony zwolennicy tezy (propozycja) i przeciwnicy, którzy maj¹ j¹ obaliæ, podwa¿yæ (opozycja). Publicznoæ zasiada
po stronie propozycji lub opozycji, w zale¿noci od tego, z któr¹ stron¹ sympatyzuj¹.
Debatê prowadzi marsza³ek, który czuwa nad przebiegiem dyskusji - przedstawia mówców, udziela b¹d odbiera g³os i pilnuje przestrzegania porz¹dku.
Fazy debaty:
l. Marsza³ek przedstawia uczestników debaty i informuje ich regu³ach dyskusji.
2. G³os zabieraj¹ naprzemiennie mówcy obu stron, pocz¹wszy od propozycji. Ka¿dy z nich ma tylko 6 minut.
3. Po wyst¹pieniach g³ównych mówców do bezporedniej dyskusji marsza³ek zaprasza publicznoæ. Wyst¹pienie mówcy-ochotnika mo¿e trwaæ 3 minuty i podobnie
jak wczeniej g³osu udziela marsza³ek naprzemiennie przedstawicielom obu grup
publicznoci. Poza wyst¹pieniami mówców-ochotników publicznoæ ma mo¿liwoæ
wp³ywu na przebieg dyskusji poprzez wtr¹cenia, które te¿ reguluje procedura.
4. Ukoronowaniem debaty oksfordzkiej jest g³osowanie. Publicznoæ decyduje, czyje
argumenty okaza³y siê bardziej przekonuj¹ce
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Po wprowadzeniu nowych przepisów o spó³dzielniach mieszkaniowych

Najistotniejsze zmiany
wchodz¹cym w sk³ad maj¹tku wspólnego, na rzecz maj¹tku odrêbnego drugiego
ma³¿onka.
Ustaw¹, z 15.12.2000 r. przyznaje natomiast pozosta³emu przy ¿yciu ma³¿onkowi cz³onka ca³oæ lokatorskiego prawa
do lokalu, je¿eli zosta³o nabyte w ramach
wspólnoci maj¹tku, a ma³¿onek z³o¿y w
ci¹gu roku deklaracjê cz³onkowsk¹ (art.
14 ustawy). Je¿eli tego nie zrobi w ci¹gu
roku, Spó³dzielnia wyznacza mu dodat-

cze) mo¿liwoci nabycia przez cz³onka
Spó³dzielni w³asnoci lokalu mieszkalnego, do którego przys³uguje mu spó³dzielcze lokatorskie prawo do lokalu (art. 12
ustawy). Wczeniej cz³onek Spó³dzielni
móg³ jedynie przekszta³ciæ lokatorskie prawo do lokalu na spó³dzielcze w³asnociowe
prawo. Obecnie mo¿liwe jest zarówno przekszta³cenie lokatorskiego na prawo spó³dzielcze w³asnociowe, jak równie¿ przeniesienie w³asnoci takiego lokalu. Wybór nale¿y
oczywicie do cz³onka Spó³dzielni. Je¿eli
chce dokonaæ takich zmian, ¿¹danie musi byæ
zg³aszane na pimie. Analogicznie, Spó³dzielnia ma obowi¹zek przeniesienia na
cz³onka prawa w³asnoci lokalu, do którego przys³uguje mu spó³dzielcze w³asnociowe prawo (art. 174 ustawy).

kowy 6 miesiêczny termin na za³atwienie tych spraw. Póniej Spó³dzielnia mo¿e
wygasiæ lokatorskie prawo do mieszkania (art. 13 ustawy).
3. Zlikwidowanie pojêcia przydzia³u
jako formy powstania spó³dzielczego prawa do obejmowania lokali mieszkalnych.
Obecnie zawierane s¹ dwustronne umowy cywilno-prawne pomiêdzy cz³onkiem,
a Spó³dzielni¹ lub notarialnie, ustanawiaj¹ce spó³dzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub w³asnociowe) oraz prawo odrêbnej w³asnoci lokalu (art. 9 ust. l, art.
17 ust. l, art. 18 ust. l ustawy).
4. Wprowadzenie nieznanej uprzednio
(pod rz¹dami ustawy - Prawo Spó³dziel-

5. Zawieranie z cz³onkami Spó³dzielni umów przedwstêpnych o budowê lokalu, a po wybudowaniu ustanowienie
odpowiednio: spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu (art. 10 ust. l ustawy),
spó³dzielczego w³asnociowego prawa do
lokalu (art. 17 ust. 3) lub prawa odrêbnej
w³asnoci lokalu (art. 18 ust. l). Nadto,
niew¹tpliw¹ nowoci¹ jest wprowadzenie
do ustawy zbywalnej i dziedzicznej ( przechodz¹cej na spadkobierców) ekspektatywy (tymczasowego oczekiwania na prawo budowy lokalu) spó³dzielczego w³asnociowego prawa do lokalu (art. 174
ustawy) lub prawa odrêbnej w³asnoci
lokalu (art. 19 ustawy). Nabycie ekspek-

Wejcie w ¿ycie z dniem 24 kwietnia 2001 r ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spó³dzielniach
mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r Nr 119, poz. 1116) uchyli³o lub zmieni³o
wiele przepisów poprzednio obowi¹zuj¹cej ustawy z 16 wrzenia 1982 r. - Prawo
Spó³dzielcze. Nowe przepisy w szczególny sposób kojarz¹ unormowania spó³dzielcze
z przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o w³asnoci lokali ( tekst jednolity Dz. U.
z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.), a niektóre nowe przepisy odsy³aj¹ wprost do tej ustawy.
Do najistotniejszych zmian wprowadzonych ustaw¹
o spó³dzielniach
mieszkaniowych z
dniem 24 kwietnia
2001 r. nale¿y zaliczyæ:
1. Z³agodzenie kryteriów, zwi¹zanych
z wymogami wobec osób fizycznych, kto
mo¿e byæ cz³onkiem Spó³dzielni. Zgodnie z art. 3 ust. l ustawy, cz³onkiem mo¿e
zostaæ tak¿e osoba niezdolna do czynnoci prawnych lub maj¹ca tê zdolnoæ ograniczan¹ (czyli brak zdolnoci do posiadania praw i obowi¹zków). Dlatego nie
ma przeszkód, by np.: dziecko 2-letnie,
b¹d osoba ma³oletnia ubezw³asnowolniona by³a cz³onkiem Spó³dzielni mieszkaniowej co wynika z charakteru dzia³alnoci Spó³dzielni (zaspokojenie potrzeb
mieszkaniowych). Za osoby takie dzia³a
ich ustawowy przedstawiciel (rodzice lub
opiekun wyznaczony przez S¹d).
2. Usuniêcie w ca³oci kwestionowanego przepisu art. 215 Prawa Spó³dzielczego, który wprowadzi³ od stycznia 1983
r. nieznan¹ Kodeksowi Rodzinnemu swoist¹ wspólnoæ spó³dzielczych praw do
lokali mieszkalnych, nawet w sytuacji
ustania wspólnoci maj¹tkowej w czasie
trwania ma³¿eñstwa. Obecnie nabywanie
mieszkañ spó³dzielczych podlega ogólnym regu³om prawa rodzinnego tj. art. 31
i nast. KRO. W tym zakresie nie jest wiêc
wy³¹czone zawarcie przez ma³¿onków
notarialnej umowy o rozdzielnoci maj¹tku (art. 47 KRO), a zniesienie wspólnoci ustawowej wyrokiem s¹dowym (art.
52 KRO) nie wymaga ju¿ osobnej wzmianki o zniesieniu wspólnoci okrelonego
prawa do mieszkania. Obecnie równie¿
w odniesieniu do spó³dzielczego w³asnociowego prawa do lokalu ma zastosowanie ogólna regu³a wyra¿ona w uchwale
SN z 10.04.1991 r III CZP 76/90 OSN
z 1991 Nr 10 - 12 poz. 117 zgodnie z któr¹, w czasie trwania ustawowej wspólnoci maj¹tkowej dopuszczalne jest rozporz¹dzenie przez ma³¿onka przedmiotem
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tatywy obejmuje równie¿ wniesiony
wk³ad budowlany i staje siê skuteczne z
chwil¹ przyjêcia w poczet cz³onków Spó³dzielni nabywcy lub spadkobiercy.
6. Mo¿liwoæ uzyskania przez najemcê; spó³dzielczego w³asnociowego prawa do lokalu u¿ytkowego, w tym gara¿u
lub prawa odrêbnej w³asnoci lokalu u¿ytkowego (gara¿u), o ile koszty budowy
tego lokalu zosta³y pokryte przez cz³onka - najemcê lub jego poprzednika prawnego (art. 39 ustawy). Je¿eli zatem cz³onek Spó³dzielni, na podstawie umowy ze
Spó³dzielni¹ wybudowa³ ze rodków w³asnych np.: gara¿ na gruncie nale¿¹cym do
Spó³dzielni i obecnie u¿ytkuje go na zasadzie najmu, przys³uguje mu roszczenie (do wyboru) o ustanowienie spó³dzielczego w³asnociowego prawa do
tego gara¿u lub przeniesienia na jego
rzecz w³asnoci gara¿u. ¯¹danie musi
byæ zg³oszone na pimie.
7. Mo¿liwoæ posiadania prawa do lokalu bez cz³onkostwa. Przepisy art. 171
ust.5 i art. 23 ust. l ustawy przewiduj¹,
¿e spó³dzielcze w³asnociowe prawo do
lokalu oraz prawo odrêbnej w³asnoci
mog¹ nale¿eæ do kilku osób, dzia³aj¹cych
w ramach przepisów KC o wspó³w³asnoci z tym, ¿e cz³onkiem Spó³dzielni mo¿e
byæ tylko jedna z tych osób. Ograniczenie to nie dotyczy ma³¿onka, je¿eli w³asnoæ nale¿y do ich wspólnego maj¹tku.
Tak wiêc obowi¹zuj¹ca dotychczas
zasada jednopodmiotowoci prawa do
mieszkania spó³dzielczego (mieszkanie
mo¿e nale¿eæ tylko do jednej osoby lub
ma³¿onków) nie dotyczy obecnie zarówno praw spó³dzielczo-w³asnociowych
jak i prawa w³asnoci lokalu, który mo¿e
stanowiæ wspóln¹ w³asnoæ wielu osób.
Zasada jednopodmiotowoci obowi¹zuje tylko przy mieszkaniach lokatorskich.
Nadto orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 30 marca 2004 r. ca³kowicie zrywa zwi¹zek miêdzy cz³onkostwem a spó³dzielczym w³asnociowym
prawem do lokalu (art. 172 ust. 2 i art.
178 ust. l ustawy) nabytym w obrocie
wtórnym. Mo¿na wiêc mieæ prawo do
mieszkania spó³dzielczego w³asnociowego i w ogóle nie byæ cz³onkiem Spó³dzielni. W praktyce powodowaæ to bêdzie
narastanie komplikacji w dzia³alnoci
Spó³dzielni mieszkaniowych w sytuacjach z niebêd¹cymi cz³onkami osób
posiadaj¹cych spó³dzielcze w³asnociowe
prawo do lokalu. Szerzej opisa³em te zjawiska w My z KSM z wrzenia 2004 r.
8. Przyznanie w³acicielom lokali niebêd¹cym cz³onkami Spó³dzielni, prawa
do zaskar¿enia uchwa³ Zebrania Przedstawicieli, jeli dotycz¹ s³u¿¹cego im

prawa odrêbnej w³asnoci lokalu ( Art.
24 ustawy). W³aciciele ci s¹ na podstawie ustawy zwi¹zani uchwa³ami organów Spó³dzielni, w tym jej Zebranie
Przedstawicieli reguluj¹cych kwestie:
a) uczestnictwa w wydatkach eksploatacji i utrzymania ich lokali, utrzymania nieruchomoci wspólnych i kosztów
zarz¹du tymi nieruchomociami (art.4
ust.4 zdanie 1 ustawy),
b) uczestnictwa w wydatkach zwi¹zanych z utrzymaniem nieruchomoci
stanowi¹cych mienie Spó³dzielni gdy s¹
przeznaczone do wspólnego korzystania
przez osoby zamieszkuj¹ce w okrelonych budynkach (art. 4 ust. 4 zdanie 2
ustawy),
c) terminu wnoszenia miesiêcznych
op³at za mieszkanie ( art. 4 ust. 62 ustawy),
d) zarz¹du nieruchomociami wspólnymi stanowi¹cymi wspó³w³asnoæ
Spó³dzielni i wykonywanego przez Spó³dzielniê jak zarz¹d powierzony ( art. 27
ust. 2 ustawy).
Podstaw¹ zaskar¿enia do s¹du uchwa³y zebrania przedstawicieli jest niezgodnoæ tej uchwa³y z prawem tj. z ustaw¹
lub zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego.
Spory miêdzy Spó³dzielni¹, a w³acicielem lokalu niebêd¹cym cz³onkiem
Spó³dzielni, zwi¹zane z uchwa³ami innych ni¿ zebranie przedstawicieli organów Spó³dzielni, podejmowanymi w zakresie w jakim dotycz¹ one jego prawa
odrêbnej w³asnoci lokalu, s¹ rozpatrywane na zasadach ogólnych, a wiêc w
drodze powództwa o wiadczenie lub
ustalenie.

9. Wprowadzenie mo¿liwoci ustanowienia prawa w³asnoci wszystkich lokali, nie tylko mieszkalnych, ale równie¿
o innym przeznaczeniu (u¿ytkowych, gara¿y), pod warunkiem spe³niania przez
nie wymogu samodzielnoci, przewidzianego w art. 2 ust. 2 ustawy z l994 r.
o w³asnoci lokali i posiadania przez
Spó³dzielniê tytu³u prawnego do gruntu
na którym wybudowano lokale.
Roszczenie o ustanowienie prawa odrêbnej w³asnoci lokalu nie wymaga nawet osobnego zapisu w statucie, gdy¿
bezporednio wynika z ustawy art. 12
ust. l art. 1714 , art. 19 ust. l , art. 39 ust.
l). Ustanowienie odrêbnej w³asnoci lokalu nastêpuje w drodze umowy miêdzy
Spó³dzielni¹ i cz³onkiem. Umowa powinna byæ dokonana w formie aktu notarialnego, a do powstania tej w³asnoci
niezbêdny jest wpis do ksiêgi wieczystej.
Stron¹ umowy musi byæ cz³onek Spó³dzielni. Art. 21 ust. 2 ustawy dopuszcza
ustanowienie odrêbnej w³asnoci lokalu
równie¿ na rzecz ma³¿onków, albo osób
wskazanych przez cz³onka Spó³dzielni,
które wspólnie z nim ubiegaj¹ siê o ustanowienie takiego prawa.
Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spó³dzielniach mieszkaniowych - trzykrotnie
ju¿ nowelizowana - jest niew¹tpliwie
trudn¹ lektur¹. Dla prawid³owego jej stosowania trzeba w wielu kwestiach korzystaæ z przepisów innych ustaw (o w³asnoci lokali, o gospodarce nieruchomociami. Kodeksu Cywilnego, Kodeksu
Rodzinnego i Opiekuñczego), a tak¿e
orzecznictwa S¹du Najwy¿szego i Trybuna³u Konstytucyjnego.
MACIEJ SOLARZ

Za wycenê wartoci lokalu

1) cz³onka, który zg³asza wniosek
o przeniesienie w³asnoci mieszkania zajmowanego na zasadach spó³dzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu,
2) osobê, która zg³asza roszczenie o wyp³atê wk³adu mieszkaniowego w zwi¹zku
z ustaniem lokatorskiego prawa do lokalu lub rezygnacjê z ubiegania siê o mieszkanie spó³dzielcze,
3) osobê, która ¿¹da od Spó³dzielni
wydania zawiadczenia o wartoci wk³adu mieszkaniowego zwi¹zanego z danym
lokalem.
Zasady zwi¹zane z postêpowaniem
w tych sprawach uchwalone zosta³y przez
Zebranie Przedstawicieli Cz³onków KSM
w dniu 22 czerwca 2001 r. w zmianach
do Statutu Spó³dzielni wynikaj¹cych
z wdro¿enia w ¿ycie nowej ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych.
(MaS)

Kto p³aci?
Od dnia 24 kwietnia 2001 r t j. od wejcia w ¿ycie nowej ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó³dzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 4 poz. 27) do
wszelkich roszczeñ Spó³dzielni z cz³onkami z tytu³u wk³adu mieszkaniowego
maj¹ zastosowanie przepisy art.11 ust. 2,
art.10 ust. 3 i 4, art. 15 ust. 6 tej ustawy.
Podstaw¹ wyliczenia kwoty zwaloryzowanego wk³adu mieszkaniowego jest
wartoæ rynkowa lokalu. Osobami uprawnionymi do okrelenia tej wartoci s¹ rzeczoznawcy maj¹tkowi.
Koszt sporz¹dzenia wyceny wartoci
rynkowej lokalu pokrywany jest przez:
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Zaczêli próby w klubie Miniatura

Mamy w³asny big-band
Big-band klubu Miniatura tworzy jedenastu profesjonalnych muzyków. Inicjatorem powstania zespo³u jest Henryk
ciwiarski, muzyk i kapelmistrz, przez
ostatnie cztery lata prowadzi³ Big Band
Pañstwowych Szkó³ Muzycznych w Kielcach.
Zespó³ tworz¹ w wiêkszoci emerytowani muzycy. W sk³ad orkiestry wchodz¹: saksofony, tr¹bki, puzony i sekcja rytmiczna (fortepian, gitara basowa, perkusja).
Orkiestra gra muzykê retro, swing,
utwory z repertuaru m.in. Glena Millera.
W przysz³oci repertuar zostanie poszerzony o utwory pana Henryka ciwiarskiego - swingowe i w stylu latynowskim.
Spotkania muzyków odbywaj¹ siê raz
w tygodniu, w poniedzia³ki. Planowane
s¹ wystêpy orkiestry na imprezach klubowych, koncerty na scenie osiedlowej
znajduj¹cej siê przy klubie Miniatura.
LIDIA BERNATEK

45 lat RSM Armatury

7 maja 2004 r. cz³onkowie, dzia³acze i
w³adze RSM ARMATURY obchodzili
Szafirowy Jubileusz dzia³alnoci spó³dzielni. Jest ona drug¹ - po Kieleckiej
Spó³dzielni Mieszkaniowej, która pojawiSTRONA 10

³a siê w listopadzie 1958 r. w pejza¿u naszego miasta, a 12 lutego 1959 r. wpisana
zosta³a do rejestru s¹dowego.
Inicjatorami powstania Spó³dzielni
byli pracownicy ZBPiA Armatury

(obecnie Z.U.CH i A.P. CHEMAR S.A.
w Kielcach).
RSM ARMATURY zarz¹dza 105
budynkami wielorodzinnymi i 265 domami jednorodzinnymi, w których zamieszkuje blisko 20 tys. ludzi. Jest pierwsz¹ w
regionie spó³dzielni¹ mieszkaniow¹, która
do systemu samorz¹dnego zarz¹dzania,
obok szeciu rad osiedlowych powo³a³a
105 trzyosobowych Rad Nieruchomoci
Budynków, jako organów opiniodawczych szczególnie w zakresie ustalenia
wysokoci miesiêcznych odpisów na remonty w poszczególnych nieruchomociach i gospodarki remontowej w³asnych
budynków ka¿dej z rad oraz rozwi¹zywania problemów codziennego ¿ycia rodzin
spó³dzielczych w tych budynkach.
Jubilatka posiada równie¿ Osiedlowe
Kasy Po¿yczkowe-Remontowe, które
udzielaj¹ po¿yczek nieruchomociom
budynkowym dla wykonania kosztownych prac remontowych.
W uroczystoci obchodów 45-lecia
dzia³alnoci, która zorganizowana zosta³a w Teatrze im. Stefana ¯eromskiego w
Kielcach wziêli równie¿ udzia³ przedstawiciele Rady Nadzorczej i Zarz¹du KSM,
sk³adaj¹c Jubilatce gratulacje, ¿yczenia
oraz pami¹tkowy obraz z widokiem na
Karczówkê.
(Mas)

S¹d Najwy¿szy o dodatkach mieszkaniowych
Dodatki mieszkaniowe dla niezamo¿nych lokatorów spó³dzielni mieszkaniowych, to
czêsto warunek wp³acania przez nich czynszów. Dodatki nie s¹ wiêc obojêtne dla kondycji
spó³dzielczej. Z dodatków mieszkaniowych korzysta coraz wiêcej gospodarstw
domowych np. w 2003 r Prezydent Miasta Kielc wyda³ 1066 decyzji dla cz³onków KSM
w tej sprawie i przekaza³ na konto Spó³dzielni 628.674 z³ która spowodowa³a
zmniejszenie zad³u¿eñ za mieszkania o 21,5 %. Wysokoæ przyznanych dodatków waha
siê od 27,47 z³ do 264,15 z³ miesiêcznie.

Dla kogo dodatek
Dodatek mieszkaniowy przyznaje siê
na okres 6 miesiêcy, licz¹c od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po dniu
z³o¿enia wniosku. Za aktualne mo¿na
uznaæ wyjanienia zawarte w uzasadnieniu do uchwa³y Sk³adu Siedmiu Sêdziów
S¹du Najwy¿szego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych
z dnia 9 padziernika 1997 r. III ZP 23/
97, podjêtej na wniosek Rzecznika Praw
Obywatelskich. S¹d Najwy¿szy w uzasadnieniu tym wskaza³, ¿e dodatek
mieszkaniowy (...) jest rodzajem publicznoprawnego wiadczenia pieniê¿nego
przys³uguj¹cego osobie, która spe³nia
okrelone prawem warunki. Dodatek
mieszkaniowy ma na celu pokrycie z funduszów publicznych (...) czêci kosztów
utrzymania mieszkania jakie obowi¹zana jest ponosiæ osoba uprawniona do
otrzymywania takiego dodatku. Dodatek
mieszkaniowy przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej wydawanej
przez wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta na wniosek zainteresowanej osoby, która spe³ni prawem okrelone warunki. Ma on charakter wiadczenia
czasowego z tym ¿e osoba zainteresowana mo¿e sk³adaæ nowe wnioski o
przyznanie dodatku mieszkaniowego,
tak¿e na kolejne okresy szeciomiesiêczne.
Z przepisów jednoznacznie wynika:
prawa do dodatku mieszkaniowego nie
nabywa siê z mocy ustawy (ex lege),
nawet je¿eli osoba faktycznie spe³nia
warunki ustawowe wymagane dla uzyskania dodatku. Prawo do dodatku
mieszkaniowego nabywa siê natomiast
w ka¿dym wypadku na podstawie decyzji administracyjnej (ex decisione)
wydawanej wy³¹cznie na wniosek
zainteresowanej osoby. Decyzja ta ma
charakter decyzji zwi¹zanej, a nie
uznaniowej (dodatek mieszkaniowy
przys³uguje). Organ administracji
samorz¹dowej ma obowi¹zek przyznaæ
dodatek mieszkaniowy (nie mo¿e odmówiæ przyznania dodatku) osobie która wyst¹pi³a z wnioskiem, w tej sprawie

i równoczenie spe³nia prawem okrelone przes³anki wydania pozytywnej decyzji.

Korekta rz¹dowa
Rada Ministrów przyjê³a projekt nowelizacji ustawy z dnia 21. 06. 2001 r. o

dodatkach mieszkaniowych, na skutek
zaskar¿enia do Trybuna³u Konstytucyjnego Rozporz¹dzenia RM z 28.12.2001
r. przez Rzecznika Praw Obywatelskich
jako niezgodnego z upowa¿nieniem
ustawowym do jego wydawania.

Rzecznik wyjania
Rzecznik wskaza³, ¿e wed³ug rozporz¹dzenia za wydatek nie uznaje siê
op³at z tytu³u: - ubezpieczeñ, podatku
od nieruchomoci, op³at za wieczyste
u¿ytkowanie gruntów, - op³at za gaz
przewodowy i energiê elektryczn¹ na
cele bytowe. Natomiast wed³ug ustawy
wydatkami s¹ op³aty za wiadczenia
zwi¹zane z eksploatacj¹ lokalu mieszkalnego.

Dlatego w nowelizacji zawarto
zmianê, polegaj¹c¹ na jednoznacznym
stwierdzeniu, ¿e wy¿ej wymienionych
wydatków nie uwzglêdnia siê do obliczania dodatku. Dokonano tak¿e zmian
redakcyjnych i ucilaj¹cych niektóre
przepisy. Dotyczy to np. wywiadu rodowiskowego i wykorzystania tego rozwi¹zania dla uszczelnienia systemu
wykorzystania rodków. Np. osoba, która stara siê o dodatek, a poda³a nieprawdziwe informacje o swoich dochodach
oraz o liczbie mieszkaj¹cych z ni¹ domowników - nie dostanie dodatku mieszkaniowego.

Zmianê wprowadza nowelizacja ustawy o ddatkach mieszkaniowych z dnia 8
padziernika 2004 r. (Dz. U. z 2004 r.
poz. 2406) i obecnie nie ma juz rozbie¿noci miêdzy ustaw¹ a rozporzadzeniem. Wniosek rzecznika jest wiêc bezprzedmiotowy. Dodatek przys³uguje tylko na cile okrelon¹ liczbê metrów
powierzchni mieszkania. Dla jednej
osoby jest to 35 m2, dla dwóch - 40 m2
itd.
Po nowelizacji limit dozwolonych
metrów zwiêksza siê o 15, je¿eli
w mieszkaniu przebywa niepe³nosprawny poruszaj¹cy sie na wózku, lub któremu ze wzglêdu na stan zdrowia potrzebny jest osobny pokój.
(MAS)
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Jak spó³dzielnie nabywaj¹ prawa do gruntu

U¿ytkownik - w³acicielem
Prawo u¿ytkowania wieczystego jest silnym prawem rzeczowym, zbli¿onym do prawa
w³asnoci. Jest prawem zbywalnym i dziedziczonym. W³aciciel gruntu czyli Skarb
Pañstwa lub jednostka samorz¹du terytorialnego mo¿e zbyæ prawo w³asnoci tylko na
rzecz u¿ytkownika wieczystego. W Kielcach dwanacie spó³dzielni mieszkaniowych
posiada w u¿ytkowaniu wieczystym 415 ha gruntów. Z tytu³u op³aty za u¿ytkowanie
wieczyste do kasy miasta wp³ywa 3,5 miliona z³otych rocznie.
Z uwagi na ró¿ne terminy oddania w u¿ytkowanie wieczyste grunty
posiadaj¹ ró¿ne okresy
u¿ytkowania. Dodatkow¹ uci¹¿liwoci¹ jest, ¿e
czêsto pod jednym blokiem mieszkalnym wystêpuj¹ grunty bêd¹ce w³asnoci¹ spó³dzielni i bêd¹ce w u¿ytkowaniu wieczystym. Te ró¿ne okresy u¿ytkowania wieczystego i ró¿ne formy w³asnoci uniemo¿liwiaj¹ ustanowienie odrêbnej
w³asnoci lokali mieszkalnych, bez wczeniejszego ujednolicenia terminu prawa
u¿ytkowania wieczystego albo doprowadzenia do jednolitej formy w³asnoci gruntu.
Sytuacja ta wywo³a³a ogromny nacisk
zarz¹dów spó³dzielni mieszkaniowych i jej
cz³onków na w³adze Kielc w celu doprowadzenia do jednolitej formy w³asnoci
gruntu poprzez zbycie prawa w³asnoci na
rzecz spó³dzielni mieszkaniowych - czyli
u¿ytkowników wieczystych.
Dodatkowym czynnikiem nacisku by³y
obawy cz³onków spó³dzielni zwi¹zane
z wejciem Polski do Unii Europejskiej oraz
z zamieszaniem legislacyjnym wokó³ ustawy o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania
wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo w³asnoci.
Prezydent Kielc d¹¿¹c do umo¿liwienia
realizacji praw zawartych w ustawie o spó³dzielniach mieszkaniowych, przyst¹pi³ do
opracowania projektów uchwa³ umo¿liwiaj¹cych sprzeda¿ prawa w³asnoci gruntu
u¿ytkownikom wieczystym.
W dniu 22 padziernika 2003 r. Rada
Miejska w Kielcach podjê³a uchwa³ê w
sprawie udzielenia bonifikaty od ceny
sprzeda¿y na rzecz spó³dzielni mieszkaniowych, prawa w³asnoci nieruchomoci zabudowanych i wykorzystywanych wy³¹cznie na cele mieszkaniowe, pozostaj¹cych w
u¿ytkowaniu wieczystym spó³dzielni oraz
zastosowania umownych stawek oprocentowania roz³o¿onej na raty ceny sprzeda¿y.
Bonifikata zosta³a udzielona w takiej wysokoci, ¿e cena zbycia stanowiæ bêdzie:
1) 5% wartoci prawa u¿ytkowania wieczystego, w przypadku jednorazowej wp³aty
2) 10% wartoci prawa u¿ytkowania wieczystego, w przypadku roz³o¿enia p³atnoci na raty.
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Zgoda na udzielenie bonifikaty ustalona
zosta³a, w zwi¹zku z ustanowieniem odrêbnej w³asnoci lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych.
Nastêpnie, w dniu 11 marca 2004 r. Rada
Miejska podjê³a uchwa³ê w sprawie zasad
gospodarowania nieruchomociami Kielc.
Upowa¿ni³a prezydenta do zbycia prawa

w³asnoci na rzecz u¿ytkownika wieczystego, po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji merytorycznej. W przypadku, gdy zbycie prawa w³asnoci nastêpuje na rzecz u¿ytkownika wieczystego, którym jest spó³dzielnia mieszkaniowa, opinia komisji nie
jest wymagana.
Do koñca listopada br. spó³dzielnie
mieszkaniowe z³o¿y³y ponad 350 wniosków
obejmuj¹c nimi oko³o 100 ha gruntów. Najwiêcej wniosków z³o¿y³y: KSM, RSM Armatury, SM Domator, Spó³dzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Pionier i SM
S³oneczne Wzgórze.
Wniosek oprócz danych dotycz¹cych
nieruchomoci winien zawieraæ uchwa³ê
Rady Spó³dzielni o ustanowieniu odrêbnej
w³asnoci lokali mieszkalnych. Po sprawdzeniu kompletnoci i zasadnoci wniosku
prezydent wydaje zarz¹dzenie o sprzeda¿y
w³asnoci nieruchomoci na rzecz u¿ytkownika wieczystego.
Nastêpnym krokiem jest okrelenie wartoci nieruchomoci i wartoci prawa u¿ytkowania wieczystego przez rzeczoznawcê
maj¹tkowego. Po okreleniu wartoci nieru-

chomoci prezydent ustala cenê gruntu oraz
podaje do publicznej wiadomoci informacjê o przeznaczeniu nieruchomoci do sprzeda¿y na rzecz u¿ytkownika wieczystego.
Wykaz nieruchomoci przeznaczonych
do sprzeda¿y wywiesza siê na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miasta, na okres 21 dni
oraz zamieszcza w internecie w Biuletynie
Informacji Publicznej Miasta Kielce. O
wywieszeniu wykazów informuje siê zainteresowanych poprzez og³oszenie w prasie
lokalnej. Nastêpnie, po obliczeniu ceny zbycia i bonifikaty oraz podpisaniu protoko³u
uzgodnieñ przez obie strony, mo¿na przyst¹piæ do spisania aktu notarialnego i z³o¿enia wniosku o ujawnienie w ksiêdze wieczystej nowego w³aciciela, jakim stanie siê
spó³dzielnia mieszkaniowa.
Proces nabywania w³asnoci zosta³ ju¿
rozpoczêty. Planuje siê do koñca I - go kwarta³u przysz³ego roku realizacjê wszystkich

kompletnych wniosków z³o¿onych do koñca padziernika 2004 r.
Na zakoñczenie pragnê poinformowaæ
Czytelników o dalszej pracy nad usprawnieniem procesu nabywania prawa w³asnoci oraz o prowadzonej analizie przepisów
prawnych w celu objêcia bonifikat¹ równie¿ cz³onków spó³dzielni posiadaj¹cych
prawo w³asnoci lokalu i prawo wspó³u¿ytkowania wieczystego gruntu.
Nale¿y podkreliæ, ¿e nabycie prawa w³asnoci w miejsce dotychczasowego prawa
u¿ytkowania wieczystego, przyniesie równie¿ spó³dzielniom mieszkaniowym realne
korzyci, gdy¿ zniknie uci¹¿liwa op³ata roczna z tytu³u u¿ytkowania wieczystego.
Mam nadziejê, i¿ powy¿sza informacja
przybli¿y i wyjani skomplikowany charakter procesu nabywania przez spó³dzielnie
mieszkaniowe w³asnoci gruntów bêd¹cych
w u¿ytkowaniu wieczystym.
JERZY MIELNIK
Dyrektor Wydzia³u
Gospodarki Nieruchomociami
Urzêdu Miasta w Kielcach
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Czy wiesz, ¿e...
ooo
Zgodnie z art. 23 ust. l pkt 4 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przetwarzanie danych
osobowych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest niezbêdne do wykonywania
okrelonych prawem zadañ realizowanych dla dobra publicznego.
Cz³onkostwo w organach Spó³dzielni
powstaje z jednej strony przez dokonanie
wyboru przez kompetentny organ statutowy, a z drugiej - poprzez przyjêcie tego
wyboru przez wybran¹ osobê. Jest wiêc
rezultatem dwustronnej czynnoci prawnej, dokonanej w pe³ni dobrowolnie. Zgoda zatem na kandydowanie do Rady Nadzorczej czy na delegata na Zebranie
Przedstawicieli jest równoznaczna z wyra¿eniem zgody na podanie do wiadomoci ogó³u cz³onków Spó³dzielni przez tê
osobê swoich danych osobowych. Zatem
osoba ta traci anonimowoæ zagwarantowan¹ ustaw¹ o ochronie danych osobowych.
Funkcja cz³onka Rady Nadzorczej i delegata na Zebranie Przedstawicieli jest pe³nieniem owej funkcji publicznej, a w zwi¹zku z tym dane cz³onków tych organów (imiê
i nazwisko - bez adresu) mog¹ byæ udostêpnione ogó³owi cz³onków Spó³dzielni. Nie
mo¿e jednak to siê odbywaæ poprzez wywieszanie ich imiennych list na klatkach
schodowych.

NA WESO
O£O
O
***
Jedzie dwóch Arabów samochodem.
- Wysad mnie przed ambasad¹ - mówi jeden do drugiego.
***
Tonie statek. Brakuje ³odzi ratunkowych, wszyscy w panice. Tylko kapitan stoi
nieruchomo na mostku i pali fajkê. Podbiega do niego piêkna, m³oda kobieta i mówi:
- Podziwiam takich mê¿czyzn jak ty. Wkrótce umrzemy, a ty jak bohater, zachowujesz
zimn¹ krew. Zrób co, abym poczu³a siê choæ raz w ¿yciu jak prawdziwa kobieta!
Kapitan zdejmuje mundur, koszulê i stanowczym g³osem mówi:
- Mundur wyprasuj, a koszulê upierz!
***
Matka krzyczy na córkê:
- Zabraniam ci wracaæ tak póno do domu. Masz dopiero 17 lat. Ja w twoim wieku...
- Wiem, wiem. Siedzia³a w domu, bo ja mia³am piêæ miesiêcy.
***
Malarz do modelki: - Czy pani kiedy pozowa³a?
Modelka: - Tylko jeden raz. Dyrektorowi banku.
- Co tam nowego w gazecie?
- Hm.... data.

***

***
Do poczekalni znanego hinduskiego chiromaty - mistrza nauk tajemnych przychodzi
pewna pani. Przyjmuje j¹ sekretarka.
- Dzieñ dobry. Czy chcia³aby pani zobaczyæ siê ze s³ynnym mistrzem Bahomar el
Van Manolibura?
- Tak. Niech pani powie Mañkowi, ¿e przyjecha³a jego siostra z Piñczowa.
***
Rozmawiaj¹ dwaj dyplomaci:
- Proszê mi powiedzieæ, panie ambasadorze, czy pañska ¿ona by³a niedawno w Pary¿u?
- Ale¿ sk¹d, to ja j¹ wszystkiego nauczy³em.

ooo
Gdy umiera cz³onek Spó³dzielni, któremu przys³ugiwa³o spó³dzielcze lokatorskie prawo do mieszkania, to dziedziczeniu podlega tylko wk³ad mieszkaniowy.
Wobec uchylenia przez art. 3 pkt. 3
ustawy z dnia 19.XII.2002 r. o zmianie
ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych
przepisu art. 211 Prawa Spó³dzielczego,
okres przedawnienia roszczeñ o wyp³atê
spadkobiercom wk³adu mieszkaniowego
wynosi obecnie 3 lata.
Je¿eli zatem dosz³o do stwierdzenia
nabycia spadku po zmar³ym cz³onku i wyganiêciu lokatorskiego prawa do mieszkania, a spadkobiercy nie zg³osz¹ siê
w tym czasie, Spó³dzielnia odpowiednio
przeksiêguje przedawnione nale¿noci,
zgodnie z obowi¹zuj¹cym planem kont.
(mas)
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