Od kilku miesiêcy dyskutujemy o wykupieniu gruntów bêd¹cych w wieczystym
u¿ytkowaniu spó³dzielni. Ankieta przeprowadzona w KSM, wykaza³a, ¿e prawie 1/3
cz³onków wyra¿a gotowoæ pokrycia kosztów wykupu gruntów przez spó³dzielniê.
W wypowiedziach spó³dzielcy wyra¿ali
obawy, ¿e po wejciu Polski do UE powstanie zagro¿enie wykupu spó³dzielni
przez cudzoziemców.
Na nic zda³y siê zaprzeczenia, ¿e jest to
niemo¿liwe. Powsta³y grupy inicjatywne,
maj¹ce na celu przekonanie o koniecznoci wykupu gruntów przez spó³dzielniê.
Przeprowadzilimy w gronie zarz¹du i Rady Nadzorczej wiele rozmów, dokonalimy symulacji wydatków i mo¿liwoci pozyskania pieniêdzy na
wykup gruntów. Jako przewodnicz¹cy
Rady Nadzorczej KSM przedstawi³em
wniosek o wykup gruntów w nieruchomociach budynkowych naszych osiedli od
Gminy Kielce.
Wykup objê³oby 48,88 ha, na ogóln¹
powierzchniê 73 ha. Na podstawie informacji z Urzêdu Miasta w Kielcach opracowano przewidywany koszt wykupu,
który wyniesie oko³o 2.224 tys. z³. z czego:  nieruchomoci wielorodzinne 1 .970
tys. z³,  nieruchomoci jednorodzinne 254
tys. z³

Zakup gruntów, odbywa³by siê sukcesywnie (przewidujemy, ¿e nast¹pi to w
okresie od 6 do 12 miesiêcy) i zostanie
sfinansowany ze rodków funduszu zasobowego spó³dzielni.
Wydanie takiej kwoty, przy jednoczesnym finansowaniu bie¿¹cych wydatków
jest niemo¿liwe. Dlatego postanowiono,
¿e kwota na zakup gruntów zostanie zwrócona przez cz³onków spó³dzielni.
Obecnie cz³onkowie spó³dzielni w ramach czynszu ponosz¹ op³aty za u¿ytkowanie wieczyste: 14 gr za m2. Pieni¹dze

Wa¿na decyzja
te s¹ odprowadzane do bud¿etu gminy. Po
wykupieniu gruntów powy¿sza op³ata bêdzie przeznaczona na sp³atê nale¿noci za
wykup gruntu, a jednoczenie zostanie zaliczona cz³onkom, na zwiêkszenie wk³adów mieszkaniowych i budowlanych.
Natomiast, cz³onkowie przenosz¹cy
prawo do lokalu w odrêbn¹ w³asnoæ
(zgodnie z ustaw¹ z grudnia 2000 r. o
spó³dzielniach mieszkaniowych) w
ramch rozliczeñ finansowych ze spó³dzielni¹, pokryj¹ w ca³oci koszt wykupu gruntów przed dat¹ zawarcia aktu notarialnego.

Zebrania Grup Cz³onkowskich
Lp.

Osiedle

Termin

1.

Osiedle II Zagórska
 Po³udnie

10 maja
poniedzia³ek

2.

Miejsce zebrania

Porz¹dek obrad:

Godz

Szko³a Podstawowa nr 28
ul.Szymanowskiego 5

1700

Osiedle I Zagórska - 12 maja
Pó³noc
roda

Zespó³ Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych nr 12,
ul. Kujawska 18

1700

3.

Osiedle III Sady

14 maja
pi¹tek

OKK Polonez
ul. Pocieszka 17

1700

4.

Osiedle IV
Sandomierskie

17 maja
poniedzia³ek

OKK S³oneczko
ul. Romualda 3

1700

5.

Bieliny

18 maja
wtorek

Szko³a Podstawowa
w Bielinach

1700

6.

Bodzentyn

18 maja
wtorek

Budynek KSM
w Bodzentynie

1700

7.

Domki
jednorodzinne

18 maja
wtorek

Klub Kultury UroczyskoWrzos Sp-ni Mieszkaniowej wiêtokrzyska

1700

STRONA 2

Jednoczenie osoby te od dnia wykupu
gruntu nie bêd¹ ponosiæ op³at za wieczyste u¿ytkowanie terenu.
Cz³onkowie spó³dzielni, którzy wyrazili,
lub wyra¿¹ zgodê na sfinansowanie zakupu gruntów w formie jednorazowej wp³aty
nie bêd¹ p³aciæ w czynszu dotychczasowej
kwoty za u¿ytkowanie wieczyste.
Jak bêdzie przebiegaæ to uw³aszczenie
spó³dzielców?
Zgodnie z decyzj¹ Prezydenta Miasta
Kielce, na koszt KSM rzeczoznawcy maj¹tkowi dokonaj¹ wyceny gruntów. Póniej zostan¹ wszczête formalnoci
i decyzje w konkretnych sprawach.
Uchwa³a Rady Nadzorczej w sprawie nabycia na w³asnoæ gruntów
bêd¹cych w u¿ytkowaniu wieczystym spó³dzielni zosta³a podjêta 31 marca 2004 r.
Upowa¿nia ona zarz¹d KSM do dokonania wszelkich czynnoci formalnoprawnych zwi¹zanych z nabyciem gruntów na w³asnoæ spó³dzielni.
Wyra¿am przekonanie, ¿e cz³onkowie
spó³dzielni, przyjm¹ z zadowoleniem decyzjê o rozpoczeciu uw³aszczenia, która
ukróci spekulacje na temat w³asnoci
w KSM. Pamiêtajmy - spó³dzielnia to nasze wspólne dobro.
ZDZIS£AW WÓJTOWICZ
Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej

1. Otwarcie zebrania i wybór prezydium.
2. Przyjêcie porz¹dku i zapoznanie z regulaminem obrad.
3. Wybór komisji: wnioskowej i skrutacyjnej.
4. Sprawozdanie z dzia³alnoci za 2003
rok:
 Rady Osiedla oraz informacja o realizacji wniosków z poprzedniego
Zebrania Grupy Cz³onkowskiej;
 Zarz¹du Spó³dzielni;
 Rady Nadzorczej.
5. Dyskusja nad z³o¿onymi sprawozdaniami.
6. Wybór:
a) delegatów na Zebranie Przedstawicieli KSM,
b) cz³onków Rady Osiedla.
7. Przyjêcie wniosków zg³oszonych podczas zebrania.
8. Informacja o terminie i porz¹dku obrad Zebrania Przedstawicieli KSM.

