racje co do jego sp³aty. Nie wszyscy skorzystali z tej mo¿liwoci; piêciu d³u¿ników nie
odpowiedzia³o na zaproszenie i nie przyby³o na Zebranie Przedstawicieli.
Sprawy rozpatrzone zosta³y pod ich nieobecnoæ. Dwunastu d³u¿ników przedstawi³o powody zad³u¿enia wyjaniaj¹c przyczyny zaleg³oci i odpowiadaj¹c na zadawane
w tej sprawie pytania delegatów. Czêæ zadeklarowa³a sp³atê zaleg³oci.
Na podstawie przeprowadzonego dla ka¿dego przypadku indywidualnego g³osowania
delegatów, Zebranie podjê³o uchwa³y o przywróceniu praw cz³onkowskich 6. osobom;
w stosunku do pozosta³ych 11. utrzymano
w mocy wczeniejsze decyzje Rady Nadzorczej o wykluczeniu z cz³onkostwa w Spó³dzielni.
Wród dyskutuj¹cych o tych sprawach
delegatów da³o siê zauwa¿yæ dwie skrajne
postawy. Jedna, do której przychyla³a siê
wiêkszoæ, prezentuj¹ca pogl¹d, ¿e nie mo¿na pozwalaæ na to by niektórzy cz³onkowie,
zw³aszcza maj¹cy np. warunki do podjêcia
pracy lub bêd¹cy w dobrej sytuacji materialnej, byli nies³usznie kredytowani przez
innych, którzy sumiennie op³acaj¹ nale¿noci za swe mieszkania, czêsto z niewielkich
emerytur. Druga opcja, g³osuj¹ca konsekwentnie za uchyleniem uchwa³ niekorzystnych dla d³u¿ników, uwa¿a³a, ¿e nie mo¿na

Grupa delegatów z osiedla Sandomierskie

Rozpoczê³a siê dyskusja nad z³o¿onymi
sprawozdaniami, a tak¿e o innych sprawach
nurtuj¹cych spó³dzielców, w której zabra³o
g³os 18. elegatów. Wskazywali m.in. na koniecznoæ zwiêkszenia skutecznoci dzia³añ
Spó³dzielni wobec osób zalegaj¹cych z op³atami czynszowymi. Postulowali, by spó³dzielcy wyodrêbniaj¹cy swoje prawo w³asnoci do mieszkania nie musieli zwracaæ poniesionych przez Spó³dzielniê wydatków na
wymianê okien, ani proporcjonalnych kosz-

dów kominowych, wentylacji lokali, remontach ulic i chodników.
Obok spraw powa¿nych, proponowano
np. zabroniæ suszenia bielizny na balkonach,
gdy¿ jest to nieestetyczne oraz urz¹dziæ
ustronne miejsca z pojemnikami na psie odchody.
Niezale¿nie od wniosków przedstawianych w dyskusji, zg³oszono wiele propozycji na pimie, które zosta³y skierowane do
Komisji Wnioskowej.

Wybory

Obraduj¹ delegaci z osiedla Zagórska-Po³udnie

podejmowaæ takich rozstrzygniêæ w stosunku do ludzi, którzy znaleli siê w trudnej sytuacji ¿yciowej.

Sprawozdania i dyskusja
Po sprawach cz³onkowskich nastêpnym
punktem obrad Zebrania by³o z³o¿enie sprawozdañ za 2003 r. z dzia³alnoci Rady Nadzorczej, Zarz¹du i sprawozdania finansowego Spó³dzielni. Nawi¹zuj¹c do szczegó³owych pisemnych sprawozdañ przes³anych
wczeniej delegatom w materia³ach, uzupe³niaj¹ce informacje w tym zakresie przedstawili przewodnicz¹cy Rady Zdzis³aw Wójtowicz i prezes Zarz¹du Maciej Solarz.
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tów wymiany dwigów osobowych w tych
budynkach.
Sugerowano potrzebê dokonania zmian w
Statucie Kieleckiej Spó³dzielni Mieszkaniowej w zakresie m.in. kompetencji Rady Nadzorczej, ograniczenia do dwóch kadencji
udzia³u w organach Spó³dzielni (Rada Osiedla i Rada Nadzorcza), bezporedniego wybierania cz³onków Rady Nadzorczej przez
zebrania grup cz³onkowskich.
Wiele uwagi powiêcono sprawom finansowym, wydatkom z funduszu remontowego i analizie kosztów, a tak¿e zwi¹zanym
z gospodark¹ zasobami mieszkaniowymi.
Mówiono m.in. o zabezpieczeniu przewo-

W trakcie dyskusji przewodnicz¹cy Zebrania zarz¹dzi³ przerwê na przeprowadzenie wyborów 18. cz³onków Rady Nadzorczej.
Zg³oszono 40. kandydatów, z których ka¿dy
przedstawiaj¹c siê delegatom z³o¿y³ owiadczenie, ¿e jest cz³onkiem Spó³dzielni, posiada bierne prawo wyborcze i nie pozostaje w
sporze s¹dowym ze Spó³dzielni¹ oraz nie
zalega z op³atami za u¿ytkowane lokale.
Zg³oszono te¿ trzech kandydatów na
funkcje przedstawicieli KSM na zjazd regionalny wybieraj¹cy delegatów na III Kongres
Spó³dzielczoci RP.
Dla zapewnienia prawid³owoci i sprawnoci wyborów delegaci wy³onili Komisjê
Skrutacyjn¹ w sk³adzie: Karol Rajch, przewodnicz¹cy (Os. Sady), Halina Pawlik, sekretarz (Os. Sandomierskie), Zofia S³owiñska i El¿bieta Niepsuj (Os. Zagórska-Po³udnie) oraz Józef Nalepa (Os. Zagórska Pó³noc).
Po sporz¹dzeniu przez komisjê list wyborczych odby³o siê tajne g³osowanie, w którym delegaci wybierali do Rady Nadzorczej
po 4. kandydatów z ka¿dego osiedla oraz po
jednym: z zespo³u domów jednorodzinnych
oraz z domów KSM z Bielin i Bodzentyna.
Na podstawie dokonanych przez Komisjê Skrutacyjn¹ obliczeñ oddanych g³osów
ustalono listê 18. cz³onków, którzy otrzymali najwiêcej g³osów w poszczególnych osiedlach. Najlepszy wynik uzyska³ kandydat
z Os. Sady Piotr Kowalczyk, który otrzyma³

