nadmieniæ, ¿e zarówno Rada Nadzorcza, reprezentowana przez przewodnicz¹cego
Zdzis³awa Wójtowicza jak i prezes zarz¹du
Maciej Solarz prowadzili szerok¹ kampaniê
informacyjn¹ pisz¹c o nowelizacji ustawy
w kolejnych numerach kwartalnika My z
KSM - Nr 44/ 3/ 2005, 45/ 4/ 2005, 46/ 1/
2006, a w numerze 47/ 2/ 2006 z maja 2006 r.
szeroko omówione zosta³y g³ówne zmiany
w statucie KSM.
Zebranie podjê³o jednomylnie uchwa³ê
zatwierdzaj¹c¹ przedstawione projekty
zmian w statucie KSM. Obecnie uchwalone zmiany i jednolity tekst statutu spó³dzielni zosta³y skierowane do Krajowego
Rejestru S¹dowego celem jego rejestracji,
po czym wejdzie w ¿ycie.
Ostatnim punktem Zebrania by³o podjêkwocie 549871,79 z³ przeznacza siê na zwiêkszenie funduszu zasobowego Spó³dzielni.
Delegaci podjêli równie¿ uchwa³ê w sprawie zbycia prawa u¿ytkowania wieczystego
nieruchomoci gruntowej o pow. 66 m2, po³o¿onej przy ul. Pomorskiej 98 w Kielcach.

Zmiany w Statucie KSM
Bardzo wa¿nym zagadnieniem rozstrzygniêtym przez Zebranie by³o dokonanie
zmian w statucie Spó³dzielni. Delegaci
otrzymali wczeniej propozycje zmian, które by³y wynikiem prac powo³anej przez
Radê Nadzorcz¹ 15 osobowej Komisji Statutowej, a po uzyskaniu opinii rad osiedlowych oraz Zarz¹du i dyskusjach na
Zebraniach Grup Cz³onkowskich, przybra³y jednolit¹ formê prawn¹ uwzglêdniaj¹c¹ rozwi¹zania wynikaj¹ce z wprowadzonej nowelizacji ustawy o spó³dzielniach
mieszkaniowych oraz wniosków zg³oszonych na Osiedlowych Zebraniach Cz³onków. Zaproponowana wersja, przes³ana
delegatom na Zebranie Przedstawicieli za-

wiera 190 tytu³ów zmian dotycz¹cych postanowieñ statutu. Trzeba w tym miejscu

Na zdjêciach od góry: Delegaci z osiedla Sady
podczas obrad; W rodku: kierownicy dzia³ów
KSM z uwag¹ s³uchaj¹ przebiegu zebrania; Na
dole: zaproszeni gocie  od lewej Stanis³aw Garbacz, Krzysztof Dulnik, Robert Sabat i Wojciech Bafia.

cie uchwa³y w sprawie przyjêcia wniosków
zg³oszonych w dyskusji lub przekazanych
na pimie do komisji wniosków.
Z 12. zaproponowanych przez komisjê
wniosków przyjêto do realizacji osiem, które skierowano do Zarz¹du. Harmonogramy realizacji wniosków Zebrania jak i g³ównych kierunków dzia³ania Spó³dzielni zosta³y zatwierdzone przez Radê Nadzorcz¹
w dniu 10 lipca 2006 r. i opublikowane na
stronie internetowej www.ksm.pl - sprawozdania.
CZES£AW KRZYSTEK
Kierownik Dzia³u Organizacji
Biura Zarz¹du
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