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Zebrania osiedlowe

W maju cz³onkowie KSM corocznie spotykaj¹ siê w obecnoci przedstawicieli
organów spó³dzielczych aby poddaæ ocenie sprawy Spó³dzielni. W tym roku statutowe
Zebrania Grup Cz³onkowskich, zwane inaczej zebraniami osiedlowymi, odbêd¹ siê od
10 do 18 maja. O terminie, miejscu i porz¹dku obrad zawiadomimy dodatkowo w formie
og³oszeñ na tablicach we wszystkich klatkach schodowych budynków KSM, a tak¿e
w administracjach osiedli i w biurze zarz¹du.
Tegoroczne zebrania bêd¹ wa¿ne z racji koñcz¹cej siê 4-letniej kadencji organów spó³dzielczych wybranych w 2000 r.
Na zebraniach bêd¹ wybierani cz³onkowie rad osiedlowych oraz delegaci na
Zebranie Przedstawicieli KSM. Ponadto, sprawozdania ze swej dzia³alnoci
z³o¿¹ przedstawiciele organów spó³-

Ballada
o nieszczêliwym Lwie
Przyszed³ Lew do Adama
I st¹d afera znana.
Nie bacz¹c na Lwi pazur,
Nie da³ mu Adam od razu,
Lecz Jak w filmie ze szpiegiem
Wzi¹³ i nagra³ kolegê.
Zaraz potem zdradziecko
Wszcz¹³ odpowiednie ledztwo,
Czy Lew wysoko siêga³,
Czy te¿ tak tylko gêga³.
Jakby nie by³o, w ten sposób
Umoczy³ parê osób...
A ka¿da czysta jak ³za,
Bo nic nie chcia³a od Lwa.
Wiêc zgodnie ze zwyczajem,
Jak w owej bajce starej
 Przyjació³ wielu maj¹c,
Zjedzony zosta³ zaj¹c 
To w tej najnowszej bajce
Lew poszed³ na po¿arcie,
Stefan Kabziñski

dzielczych tj. Rady Nadzorczej, Zarz¹du
i rad osiedlowych.
Na spotkaniach bêdzie omawiany stan
przygotowania Spó³dzielni do przekszta³cania praw do lokali w prawo w³asnoci oraz
problematyka wykupu gruntów od miasta.
Na stronie 2. podajemy termin i miejsce
organizacji poszczególnych zebrañ.

Nied³ugo wakacje...

Sprawozdanie z dzia³alnoci
Rady Nadzorczej
(skrót)

W 2003 r. RN odby³a 13 posiedzeñ plenarnych poprzedzonych zebraniami prezydium. Przedmiotem obrad RN by³y
sprawy zwi¹zane z realizacj¹ ustalonych
przez Zebranie Przedstawicieli na 2003 r.
g³ównych kierunków dzia³ania KSM, analiz i wniosków przedstawianych przez
Zarz¹d w zakresie podstawowych zagadnieñ dzia³ania Spó³dzielni, a tak¿e bie¿¹ce sprawy wnoszone przez cz³onków
KSM oraz innych organów samorz¹du
Spó³dzielni.
Rada podjê³a w tym okresie 89 uchwa³
o podstawowym znaczeniu dla efektywnoci dzia³ania Spó³dzielni, które wymaga³y du¿ej wiedzy fachowej z zakresu
prawa, organizacji, ekonomiki, finansów,
a tak¿e techniki. Sporód tych uchwa³: 62
dotyczy³o spraw cz³onkowsko-mieszkaniowych, 14 zwi¹zane by³o z problematyk¹ ekonomiczno-gopodarcz¹, 13 by³o

zwi¹zanych ze sprawami organizacyjno-samorz¹dowymi.
Podstawow¹ problematyk¹, któr¹ rozpatrywa³a Rada Nadzorcza by³y sprawy
cz³onkowsko-mieszkaniowe, w tym notoryczni d³u¿nicy. Po wyczerpaniu rodków perswazyjno-ostrzegawczych, które nie zawsze s¹ skuteczne, Zarz¹d skierowa³ 57 wniosków do Rady o wykluczenie ze Spó³dzielni. Rada po wys³uchaniu zainteresowanych osób, podjê³a
uchwa³y o wykluczeniu 48 cz³onków,
natomiast w stosunku do 9 z nich, z uwagi na z³o¿one wiarygodne deklaracje
sp³aty zad³u¿enia, wstrzymano postêpowanie wykluczaj¹ce.
Decyzje o wykluczeniu powoduj¹, i¿
niektórzy z by³ych cz³onków sp³acaj¹
zad³u¿enie czynszowe i ubiegaj¹ siê
o przywrócenie praw cz³onkowskich.
dokoñczenie na stronach 3-4

