skiej i policji oraz skuteczniejsze ich dzia³anie. Choæ faktem jest, ¿e sami mieszkañcy osiedli niedostatecznie reaguj¹ na rozboje i wandalizm. Nie zg³aszaj¹ na policjê
i do dzielnicowych zdarzeñ, które siê w danej chwili dziej¹. To jest pozwalanie na dzia³anie przestêpcom. Numery telefonów interwencyjnych znajduj¹ siê na tablicy
og³oszeñ w ka¿dej klatce schodowej.

Wybory uzupe³niaj¹ce

G³os zabra³ prezes zarz¹du Maciej Solarz

zes zarz¹du, Maciej Solarz, cz³onek zarz¹du g³ówna ksiêgowa Anna Segda i zastêpca przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej
Jerzy Sidor.
W dyskusji nad z³o¿onymi sprawozdaniami g³os zabra³o 14 delegatów. Tematem
dyskusji by³y sprawy dotycz¹ce finansów

Do przewodnicz¹cego Zebrania zosta³a
z³o¿ona pisemna rezygnacja z cz³onkostwa
w Radzie Nadzorczej Miros³awa M³ynika
z osiedla Sandomierskie w zwi¹zku z
podjêciem pracy w Kieleckiej Spó³dzielni
Mieszkaniowej. Zebranie rezygnacjê przyjê³o do wiadomoci. W zwi¹zku z tym przyst¹piono do uzupe³nienia sk³adu Rady
Nadzorczej sporód cz³onków osiedla
Sandomierskie, które dotychczas reprezentowa³ p. M³ynik.
Zg³oszono dwie kandydatury, Andrzeja
Batorego i Romana Zió³ko. Wybrana przez
delegatów Komisja Skrutacyjna w sk³adzie:
1. Karol Rajch, przewodnicz¹cy, delegat
z osiedla Sady, 2. Halina Pawlik, delegatka z osiedla Sandomierskie, 3. Marian Pawelec, delegat z osiedla ZagórskaPó³noc, 4. Janina Snarska, delegatka z
osiedla Zagórska-Po³udnie przeprowadzi³a tajne g³osowanie.
Na podstawie liczby otrzymanych g³osów na cz³onka Rady Nadzorczej do koñca jej kadencji wybrany zosta³ Andrzej Batory.

Uchwa³y i wnioski

Dekoracja dzielnicowego Tomasza Szczerka

Spó³dzielni, remontów, inwestycji, bezpieczeñstwa na osiedlach, prac porz¹dkowych, pielêgnacji zieleni. Wiele uwagi
powiêcono sprawom finansowym, wydatkom z funduszu remontowego i analizie
kosztów. Jedna z delegatek dowodzi³a, ¿e
podzia³ rodków funduszu remontowego
na poszczególne osiedla jest niesprawiedliwy i krzywdz¹cy dla najstarszych osiedli. Jeden delegat kwestionowa³ wydatki
na inwestycje w Zak³adzie Energetyki
Cieplnej, jak równie¿ wymianê wyparkowych podzielników kosztów ogrzewania
na elektroniczne. Wypowiadano siê przeciw planowanemu udzia³owi Spó³dzielni w
kosztach modernizacji przez miasto Kielce
budynków na Malikowie i przy ul. Jagielloñskiej w celu adaptacji ich na lokale socjalne. Zwracano uwagê na koniecznoæ
czêstych na osiedlach patroli Stra¿y Miej-

Bez zastrze¿eñ, delegaci podjêli Uchwa³ê o zatwierdzeniu sprawozdania Rady
Nadzorczej z dzia³alnoci w 2004 r., oraz
sprawozdania Zarz¹du Spó³dzielni z dzia³alnoci w 2004 r. i sprawozdania finanso-

wego. Udzielono te¿ absolutorium poszczególnym cz³onkom Zarz¹du Spó³dzielni. Przyjêto do akceptuj¹cej wiadomoci
informacjê o realizacji wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli. Delegaci uchwalili 6 g³ównych kierunków
dzia³ania Spó³dzielni na 2005 r.
I. W zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi:
l. Pe³na realizacja zadañ remontowych,
okrelonych w planie remontów na 2005 r.,
w tym:
a) dzia³ania zmierzaj¹ce do poprawy estetyki budynków i ich otoczenia,
b) modernizacja 4 dwigów,
c) realizacja zatoki parkingowej w osiedlu Sady,
d) racjonalne wykorzystanie rodków finansowych poprzez wybór wykonawców
w procedurze przetargowej.
2. Kontynuacja dzia³añ w zakresie przekazywania hydroforni osiedlowych na
maj¹tek Wodoci¹gów Kieleckich.
II. W zakresie inwestycji:
Podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do realizacji:
a) zespo³u gara¿y na osiedlu Sady,
b) budynku mieszkalno-us³ugowego w
miejscu przeznaczonego do rozbiórki budynku przy ul. Zagórskiej 35.
III. W zakresie ciep³ownictwa:
1. Modernizacja kot³owni przy ul. ¯niwnej i Szczeciñskiej,
2. Wymiana sieci ciep³owniczej o najd³u¿szym okresie eksploatacji i z³ym stanie
technicznym,
3. Monta¿ zaworów podpionowych w
instalacjach c.o. i rozbudowa monitoringu wêz³ów cieplnych.
IV. W zakresie zagadnieñ ekonomicznych:
1. Podejmowanie organizacyjno-prawnych rodków windykacji nale¿noci Spó³-

Sekretariat zebrania przygotowywa³ karty do g³osowania
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