i wniosków z prac komisji problemowych.
Dzia³aj¹ce w strukturze RN trzy komisje:
Komisja Ekonomiczna, Komisja Spo³eczno - Samorz¹dowa i Spo³eczna Komisja
Mieszkaniowa odby³y ³¹cznie 33 spotkania, których tematyka podyktowana by³a
charakterem spraw znajduj¹cych siê w
rocznym planie prac Rady Nadzorczej, a
tak¿e bie¿¹cymi wnioskami i interwencjami wnoszonymi bezporednio przez cz³onków KSM.
Kontrole przeprowadzone przez komisje
dotyczy³y: - zawartych umów na najem
lokali u¿ytkowych i terenów, - przeprowadzonych w 2005 r. przetargów na roboty
remontowe i zakup materia³ów, - zatrudnienia i realizacji gospodarki funduszem
p³ac.
Wdro¿enie szczegó³owych zaleceñ pokontrolnych przez poszczególne komórki
funkcjonalne Spó³dzielni nadzorowa³ Zarz¹d, który sk³ada³ z ich realizacji informacjê Radzie Nadzorczej. Przedmiotem analiz
komisji, by³y te¿ indywidualne wnioski,
skargi i listy kierowane do Rady Nadzorczej przez cz³onków Spó³dzielni. Zarejestrowano 9 takich spraw, które rozpatrzy³a
Komisja Ekonomiczna.
Wnioskodawcy otrzymywali ka¿dorazowo pisemn¹ odpowied, zawieraj¹c¹ merytoryczn¹ ocenê mo¿liwoci rozwi¹zania
problemu wraz ze stosownym uzasadnieniem.
Wnioski, skargi i interwencje cz³onków
Spó³dzielni by³y równie¿ przyjmowane na
comiesiêcznych dy¿urach cz³onków Rady.
W 2005 r. podczas 10 dy¿urów swoje problemy zg³osi³o 11 cz³onków, a dotyczy³y
one miêdzy innymi op³at za gara¿e, przyznania mieszkania, rozliczenia finansowego z mieszkañcami budynków przy ul Krakowskiej 5 i 7, lokalizacji i budowy figury
kultowej na osiedlu Sandomierskim, sp³aty zad³u¿eñ czynszowych, oddania do
u¿ytku lokatorów suszami.
Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej pe³ni
jednoczenie funkcjê przewodnicz¹cego
spo³ecznego Forum Kieleckich Spó³dzielni Mieszkaniowych, którego dzia³alnoæ
w 2005 r. zdominowa³y sprawy:
1) partycypacji spó³dzielni mieszkaniowych z terenu Kielc w kosztach budowy
lokali socjalnych, czego przyczyn¹ jest
coraz wiêksza liczba zad³u¿onych mieszkañ, zajmowanych przez by³ych cz³onków
spó³dzielni posiadaj¹cych wyroki o eksmisji.
2) procesu wykupu przez spó³dzielnie
gruntów znajduj¹cych siê w u¿ytkowaniu
wieczystym z 95% bonifikat¹. Niestety,
mimo wielu interwencji Spó³dzielni, Urz¹d
Miasta bardzo wolno realizuje wnioski w
tych sprawach.
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3) dzia³añ szkoleniowych dla cz³onków
Rad Nadzorczych i Zarz¹dów Spó³dzielni.
Odby³y siê trzy spotkania powiêcone
gospodarce zasobami mieszkaniowymi
oraz podatkowi od towarów i us³ug i podatkowi dochodowemu w spó³dzielniach
mieszkaniowych z dzia³alnoci gospodarczej, a tak¿e aktualnym problemom spó³dzielni po zmianie ustawy o spó³dzielniach
mieszkaniowych. Dzia³acze samorz¹du rad
osiedlowych i Rady Nadzorczej uczestniczyli w seminarium zorganizowanym przez
Zarz¹d Spó³dzielni na temat istotnych

kwestii w zakresie zarz¹dzania zasobami
mieszkaniowymi i innej dzia³alnoci gospodarczej, prowadzonej przez Kieleck¹
Spó³dzielniê Mieszkaniow¹.
Rada Nadzorcza bardzo pozytywnie ocenia wspó³pracê z Zarz¹dem Spó³dzielni,
która pozwoli³a, przy prawid³owej i racjonalnej gospodarce, uzyskaæ dobre wyniki
ekonomiczne potwierdzone opini¹ bieg³ych rewidentów, badaj¹cych sprawozdanie finansowe za 2004 r.
RADA NADZORCZA

Dzia³alnoæ Punktu
Informacyjno - Obs³ugowego

W dniu 1 wrzenia 2004 roku w Kieleckiej
Spó³dzielni Mieszkaniowej powsta³ Punkt
Informacyjno-Obs³ugowy. W padzierniku
i listopadzie 2004 r. Punkt odwiedzi³o 1060
osób, za na przestrzeni 2005 roku - sprawy
za³atwi³o ju¿ ponad 8000 osób. Jest to
liczba imponuj¹ca.
Osoby te w przewa¿aj¹cej czêci zosta³y
za³atwione kompleksowo w Punkcie, natomiast w sprawach o szerszym charakterze, zainteresowanych skierowano do
kompetentnych pracowników Spó³dzielni
lub w³aciwych dla sprawy urzêdów.
Myl¹ przewodni¹ w organizowaniu
punktu by³o usprawnienie obs³ugi mieszkañców, stworzenie naszym mieszkañcom
dogodnych warunków w za³atwianiu wielorakich spraw oraz mo¿liwoci odpowied-

niego pokierowania przy za³atwianiu trudnych spraw mieszkaniowych, zw³aszcza po
zgonach.
Dla osób nie zawsze radz¹cych sobie z
interpretacj¹ nowych przepisów
o spó³dzielniach mieszkaniowych jest
doskona³ym rozwi¹zaniem, poniewa¿ tu
mog¹ uzyskaæ odpowied na nurtuj¹ce ich
pytania i w¹tpliwoci. Ponadto mo¿liwoæ
za³atwienia spraw w jednym miejscu bez
koniecznoci b³¹dzenia i szukania w³aciwego pokoju, dogodne usytuowanie na
parterze, jest du¿ym u³atwieniem zw³aszcza dla osób starszych. Otrzymujemy wiele podziêkowañ i stwierdzeñ, ¿e utworzenie tego punktu by³o bardzo dobrym pomys³em i wyjciem naprzeciw potrzebom
mieszkañców, a przecie¿ o to chodzi³o.

