List do redakcji

Maj¹tek ten powsta³ g³ównie z pieniêdzy
d³ugoletnich cz³onków KSM. Nowowstêpuj¹cy cz³onek, winien wiêc wnieæ udzia³
w oparciu o rzeczywist¹ jego wartoæ. Mo¿e
tego nie uczyniæ, ale wówczas wszystkie
op³aty bêdzie musia³ ponosiæ w wysokoci
odpowiadaj¹cej rzeczywistym kosztom.
Pieni¹dze z nowych, wiêkszych udzia³ów, mog³yby byæ przeznaczone np. na
szybsz¹ wymianê okien.

mieszkaniowych nale¿y ustaliæ w jaki
sposób i w jakiej wysokoci nast¹pi sp³ata
z maj¹tku wspólnego KSM.
11.Trzeba zachowaæ za wszelk¹ cenê
tereny, które w przysz³oci mog¹ byæ wykorzystane przez Spó³dzielniê, lub w przypadku k³opotów finansowych mog¹ byæ
sprzedane po wysokich cenach.
Obecnie obserwujemy dzia³ania zmierzaj¹ce do zrzeczenia siê przez KSM praw
do wieczystej dzier¿awy. Jest to jedna z
metod by osoby spoza spó³dzielni mog³y
tanim kosztem przej¹æ w posiadanie te
tereny.
12. Absolutnym priorytetem winno byæ
wykupienie gruntów. Opónienie wykupu o rok, to bezpowrotna strata minimum

3. Od tej zasady zwolnione by³yby osoby, które naby³y mieszkania w wyniku
dziedziczenia lub darowizny jeli s¹
cz³onkami rodzin.
4. Cz³onkowie KSM bez wzglêdu na rodzaj w³asnoci lokalu powinni byæ traktowani jednakowo.
6. Proponuje siê wzmocnienie funkcji
kontrolnych RN, poprzez wyodrêbnienie
komisji rewizyjnej w sk³adzie minimum 7
osób, w tym 4 spoza RN.
7. Wnioskowalimy o powo³ywanie doranych komisji problemowych z udzia³em przedstawicieli Rad Osiedli. Pierwsza z nich, winna w trybie pilnym dokonaæ analizy ekonomicznej kot³owni KSM,
w aspekcie poniesionych nak³adów i wystêpowania strat (338,6 tys z³ za 2004
r.). Czy i kiedy bêdziemy mieli zyski z kot³owni?
8. Najbli¿sza planowana lustracja KSM,
powinna byæ przeprowadzona przez kontrolê zewnêtrzn¹ (nie zwi¹zana ze Zwi¹zkiem Rewizyjnym Spó³dzielni Mieszkaniowych) ze szczególnym uwzglêdnieniem
ekonomiki spó³dzielni.
9. Przed oddzielaniem siê wspólnot

600 tys. z³. Za sprawê winien byæ odpowiedzialny wiceprezes Zarz¹du, co dawa³oby gwarancjê, ¿e za³atwianie tych
spraw nabierze tempa.
13.Uwa¿amy,¿e nadrzêdnym celem dzia³alnoci Rady Nadzorczej i Zarz¹du winno byæ utrzymywanie jednolitoci Spó³dzielni, jej niezale¿noci ekonomicznej
oraz pe³ne wykorzystanie posiadanego
maj¹tku.
Zapewne jest jeszcze wiele innych równie wa¿nych problemów w naszej Spó³dzielni jak np.: brak funduszy na niezbêdne remonty w osiedlach czy pogarszaj¹cy siê stan zasobów mieszkaniowych, któremu z braku pieniêdzy nie mo¿na w³aciwie zapobiegaæ. Uwa¿am, ¿e zbli¿aj¹ce siê Zebrania Grup Cz³onkowskich, s¹
okazj¹ do zajêcia siê tymi zagadnieniami, tym bardziej, ¿e s¹ to sprawy dla nas
cz³onków Spó³dzielni najistotniejsze.
Proszê o zamieszczenie artyku³u w najbli¿szym numerze My z KSM przed Zebraniami Grup Cz³onkowskich.
Przewodnicz¹cy
R.O. Sandomierskie
Andrzej Batory

Aby by³o lepiej
Do napisania poni¿szych uwag sk³oni³a mnie wypowied Przewodnicz¹cego
Rady Nadzorczej KSM, opublikowana w
My z KSM w marcu br. Wiele z zawartych w tym artykule tez by³o ju¿ wczeniej
dyskutowanych na zebraniach Grup
Cz³onkowskich. Z ¿alem stwierdzam, ¿e
¿adna z nowatorskich propozycji wówczas zg³oszonych m.in. z naszego osiedla
nie zosta³a przez Zebranie Przedstawicieli uwzglêdniona.
Rada Osiedla Sandomierskie odpowiadaj¹c na pismo Przewodnicz¹cego RN ze
stycznia br. w sprawie uwag do funkcjonowania RN zg³osi³a nomen-omen 13
wniosków, które poni¿ej przytaczam.
1. Uwa¿alimy za konieczne powo³anie
komisji statutowej. Jestemy zwolennikami ograniczenia do 2 kadencji uczestnictwa w RN i radach osiedli, oraz dokonywania wyboru cz³onków RN na zebraniach grup cz³onkowskich.
Wybory te odbywaj¹ siê w momencie,
kiedy delegaci wy³onieni przez zebrania
Grup Cz³onkowskich spotykaj¹ siê po raz
pierwszy na Zebraniu Przedstawicieli.
Przypomnê, ¿e w ostatnim uczestniczy³o
93 delegatów. O wyborze do RN - z ka¿dego osiedla po 4 osoby - decyduj¹ wszyscy delegaci w g³osowaniu tajnym.
Jak mam dokonywaæ wyboru przedstawiciela z innego osiedla (bo przecie¿ g³osujê) skoro niejednokrotnie widzê na zebraniu po raz pierwszy?
Równie¿ delegaci z danego osiedla nie
s¹ w stanie przeforsowaæ swoich kandydatów, gdy¿ dysponuj¹ co najwy¿ej jedn¹
czwart¹ g³osów. Jest to wiêc sytuacja bardziej przypominaj¹ca loteriê ni¿ dobrze
przemylany wybór.
Gdyby cz³onka RN wybieraæ na Zebraniu z Grupy Cz³onkowskiej wybra³oby siê
osoby, które znamy z terenu osiedla.
2. Proponowalimy zwiêkszyæ wartoæ
obecnych udzia³ów cz³onkowskich poprzez wycenê maj¹tku spó³dzielni i podzielenie go pomiêdzy wszystkich obecnych cz³onków spó³dzielni.
Obecnie osoba zapisuj¹ca siê do KSM
po wp³aceniu 420 z³ udzia³u staje siê
wspó³w³acicielem ca³ego maj¹tku Spó³dzielni m.in. kot³owni, budynków, sklepów, gara¿y oraz rozleg³ych terenów.
Ma³o tego, staje siê tak¿e wspó³w³acicielem lokat pieniê¿nych, które na koniec ub. roku przekracza³y 8 mln z³.
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