Delegaci z osiedla Zagórska Po³udnie

scu obrad Zebrania, przed którym mogli
z³o¿yæ wyjanienia w sprawie przyczyn zad³u¿enia i przedstawiæ deklaracje, co do
jego sp³aty. Poniewa¿ nie skorzystali z tej
mo¿liwoci i nie przybyli na Zebranie, sprawy zosta³y rozpatrzone pod ich nieobecnoæ. Delegaci, w g³osowaniu jawnym,
jednog³onie podjêli uchwa³y o utrzymaniu w mocy decyzji Rady Nadzorczej o
pozbawieniu cz³onkostwa.
Znacznie milszym akcentem dalszej czêci Zebrania by³o odznaczenie piêciu
osób: Bo¿eny Paw³owskiej, Ewy Wójcik,
Roberta Sabata, Ma³gorzaty Oksiñskiej i
El¿biety Borowskiej, odznak¹ Zas³u¿ony
Dzia³acz Ruchu Spó³dzielczego za spo³eczn¹ dzia³alnoæ na rzecz Koalicji Osiedlowej Bezpieczne Sandomierskie, która w bie¿¹cym roku dosta³a Nagrodê Kielc.

Sprawozdania i dyskusja
Nastêpnie, po wys³uchaniu przez delegatów wyst¹pieñ: prezesa zarz¹du, Macieja Solarza, cz³onka zarz¹du, g³ównej ksiê-
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gowej Anny Segdy i przewodnicz¹cego
Rady Nadzorczej, Zdzis³awa Wójtowicza,

zabra³o 8. delegatów, wskazuj¹c miêdzy
innymi na: * przewlek³oæ za³atwiania
przez Urz¹d Miasta wniosków Kieleckiej
Spó³dzielni Mieszkaniowej o wykup gruntów, * zad³u¿enia czynszowe za lokale
mieszkalne, u¿ytkowe i gara¿e, * koniecznoæ rozszerzenia dzia³añ w zakresie bezpieczeñstwa zamieszkiwania na osiedlach, * zasadnoæ wdro¿enia programu
oszczêdnociowego celem dalszego
utrzymania p³ynnoci finansowej i bezpiecznego poziomu p³atniczego spó³dzielni, * zadania gminy w pe³nym ponoszeniu kosztów budowy lokali socjalnych, * kryteria kolejnoci wykupu gruntów Spó³dzielni.
Do zg³oszonych przez dyskutantów
problemów ustosunkowali siê przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej, cz³onkowie
zarz¹du i bieg³a rewident, odpowiadaj¹c
na pytania i zg³aszane uwagi.

Po wrêczeniu odznaczeñ, g³os zabra³a Barbara Maludziñska z Koalicji Osiedlowej Bezpieczne
Sandomierskie

rozpoczê³a siê dyskusja nad sprawozdaniami organów Spó³dzielni za 2005 r. G³os

Uchwa³y i wnioski

Zebranie jednomylnie zatwierdzi³o sprawozdania z dzia³alnoci Zarz¹du i Rady
Nadzorczej KSM za 2005 r. w tym sprawozdanie z realizacji wniosków ubieg³orocznego Zebrania oraz udzieli³o absolutorium poszczególnym cz³onkom Zarz¹du
za ich dzia³alnoæ w roku 2005.
Uchwa³¹ przyjêto równie¿ podstawowe
kierunki dzia³añ gospodarczych i spo³eczno-kulturalnych Spó³dzielni na rok 2006.
W szczególnoci:
I. W zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi:
1. Pe³na realizacja zadañ remontowych
okrelonych w planie remontów na 2006
r., w tym:
a) kontynuacja wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach,
b) dzia³ania zmierzaj¹ce do poprawy estetyki budynków i ich otoczenia - malo-

