mieszkaniowymi. W zwi¹zku z tym cz³onkowie komisji statutowej doszli do wniosku, aby usankcjonowaæ stan faktyczny
poprzez powo³anie jednej komisji pod nazw¹ komisja ekonomiczna, co znajduje
podstawê w § 95 ust. 1 statutu uchwalonego przez Zebranie Przedstawicieli 16
czerwca 2003 r. Komisja ta zajmuje siê zarówno sprawami ekonomicznymi jak i sprawami gospodarczymi, gdy¿ jedne wyp³ywaj¹ z drugich, oddzia³uj¹c na siebie, a w
sk³adzie 8 osobowym ³atwiej analizowaæ
problemy. Inna sprawa czy cz³onkowie tej
komisji, do której aktualnie nale¿y tak¿e
pan A. Batory, w pe³ni wykorzystuj¹ te
mo¿liwoci. Ale tu wchodzilibymy w kwestie oceny pracy cz³onków rady.
5. Powo³anie do komisji Rady Nadzorczej dodatkowych osób spoza Rady jest
mo¿liwe, lecz w odpowiedniej proporcji,
by nie zatraciæ sensu wyboru komisji sporód cz³onków Rady Nadzorczej. Inicjatywa nale¿y do samych cz³onków komisji
Rady, je¿eli uznaj¹, ¿e maj¹ du¿o pracy i
nie mog¹ nad¹¿yæ z wykonaniem spo³ecznej kontroli dzia³alnoci s³u¿b zawodowych Zarz¹du.
Przypomnê, ¿e praca spó³dzielni oceniana jest dodatkowo przez bieg³ych ksiêgowych, zwi¹zek rewizyjny, urz¹d skarbowy
i inne organa kontroli zewnêtrznej, które
ka¿dorazowo przedstawiaj¹ oceny z tych
czynnoci. Z tymi ocenami zapoznawani
s¹ cz³onkowie Rady Nadzorczej oraz zebrania osiedlowe i Zebranie Przedstawicieli Cz³onków.
6. We wniosku siódmym A. Batory proponuje powo³aæ speckomisjê do oceny
s³usznoci poniesionych nak³adów na
modernizacje kot³owni i analizê ich funkcjonowania. Oczywicie mo¿liwoæ taka
istnieje, lecz przed powo³aniem speckomisji nale¿y zadaæ pytanie, w jakim celu?
Przypomnijmy, przed przyst¹pieniem do
modernizacji dwóch kot³owni w Kielcach,
na zlecenie spó³dzielni dokonana zosta³a
profesjonalna ocena ich stanu technicznego oraz przedstawiono wariantowe propozycje modernizacji. Zastanawiano siê
nad likwidacj¹ kot³owni przy ul. Szczeciñskiej oraz rozbudow¹ kot³lowni przy ul.
¯niwnej. Przeprowadzono analizy ekonomiczne mo¿liwoci zamiany opa³u z mia³u
wêglowego na gaz lub olej opa³owy.
Wyniki tej analizy wskaza³y sposób obecnie prowadzonej modernizacji. Od 2003
roku zmieni³ siê system ewidencji i rozliczania nak³adów na inwestycje w Zak³adzie Energetyki Cieplnej. Inny jest równie¿ sposób ustalania kosztów ogrzewania mieszkañ. W zwi¹zku z powy¿szym
redni koszt centralnego ogrzewania l m2
powierzchni u¿ytkowej mieszkañ na osieSTRONA 8

dlach Zagórska Pó³noc, Zagórska Po³udnie i Sandomierskie zmniejszy³ siê z 2.19
z³ w 2002 r. poprzez 2.09 z³ za 2003 r. do 1.90
z³ za 2004 r. Gdyby op³aty za c.o. w roku
2004 by³y na poziomie roku 2003 - przychody Zak³adu Energetyki Cieplnej by³yby wy¿sze o 698,9 tys. z³, a Zak³ad osi¹gn¹³by zysk w kwocie 360.3 tys. z³ - zamiast straty, o której pisze pan Batory.
W tym miejscu nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e
w 2004 r. mia³ miejsce istotny wzrost cen
na wiele towarów i us³ug, powodowany
m.in. wejciem Polski w struktury UE, co
nie pozosta³o bez wp³ywu na wyniki Spó³dzielni, w tym Zak³adu Energetyki Cieplnej.
W 2006 r. bêd¹ wprowadzone kolejne
zmiany wynikaj¹ce z obowi¹zuj¹cych przepisów w zakresie przychodów i kosztów
ZEC oraz rozliczeñ za c.o. z cz³onkami Spó³dzielni. Od 2003 r. koszty produkcji energii
cieplnej s¹ weryfikowane przez urz¹d Regulacji Energetyki Oddzia³ £ód, co w konsekwencji prowadzi do zatwierdzania taryf i cen produkcji ciep³a. Takie dzia³anie
wynika z ustawy Prawo energetyczne.
Nie bez znaczenia na wynik w ZEC jest
sprzeda¿ ciep³a cile powi¹zana z d³ugoci¹ sezonu grzewczego i temperatur¹ sezonu.
7. Zgodnie z art. 91 § 3 ustawy Prawo
Spó³dzielcze, lustracjê w spó³dzielni mieszkaniowej przeprowadza w³aciwy Zwi¹zek
Rewizyjny, w którym spó³dzielnia jest zrzeszona. Spó³dzielnie niezrzeszone zlecaj¹
odp³atnie lustracjê do Krajowej Rady Spó³dzielczej lub do wybranego zwi¹zku rewizyjnego.
Od 1995 roku KSM zrzeszona jest w
Zwi¹zku Rewizyjnym Spó³dzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, który przeprowadzi³ ju¿ cztery lustracje w naszej
spó³dzielni. Praktykuje siê, ¿e Rada Nadzorcza pod koniec kadencji oceniana jest
pod wzglêdem legalnoci, gospodarnoci i rzetelnoci dzia³añ przez lustracjê
Zwi¹zku Rewizyjnego, a zalecenia polustracyjne publikowane s¹ w materia³ach
sprawozdawczych dla delegatów na ZP.
Pan Andrzej Batory wnioskuje, aby najbli¿sz¹ lustracjê w KSM zleciæ, wbrew
obowi¹zkowi ustawowemu, innemu
zwi¹zkowi rewizyjnemu. Poniewa¿ tematyczny plan lustracji i zakres kontroli ustala Rada Nadzorcza, zasadnoæ takiego
wniosku mo¿e byæ w odpowiednim czasie przez ni¹ rozpatrzona.
8. Iloæ rodków pieniê¿nych jakimi
dysponuje Spó³dzielnia, w tym iloæ
rodków na lokatach bankowych, jest
cile uzale¿niona z jednej strony od
wp³ywów do spó³dzielni, z drugiej od wydatków.

Wp³ywy jakie Spó³dzielnia uzyskuje,
oprócz wp³at cz³onków, pochodz¹ w g³ównej mierze ze sprzeda¿y ciep³a odbiorcom
zewnêtrznym, z wynajmu lokali u¿ytkowych i z odsetek od lokat bankowych.
Oprocentowanie lokat bankowych z roku
na rok spada. Zmniejszaj¹ siê te¿ odpowiednio wp³ywy z tytu³u odsetek.
W latach 2001 i 2002 wynosi³y one odpowiednio l .827 tys. z³ i 1.362 tys. z³, ale za
2003 rok ju¿ tylko 531 tys. z³, a za rok 2004
- 476 tys. z³.
Zaleg³oci czynszowe za mieszkania i lokale u¿ytkowe na koniec 2001 r. wynios³y
1.613 tys. z³, a na koniec 2004 - 2.962 tys.
z³. Wydatki inwestycyjne w latach 2003 2004 wynios³y ogó³em 3.459 tys. z³. Ponad
2 mln z³ przeznaczonych zosta³o na przyspieszenie wymiany okien.
W latach 2003, 2004 i 2005 Rada Nadzorcza nie zmieni³a stawki op³at eksploatacyjnych za u¿ywanie mieszkañ. Zmniejszy³a siê natomiast odp³atnoæ cz³onków za
centralne ogrzewanie. Opisane wy¿ej okolicznoci musia³y spowodowaæ zmniejszenie stanu rodków pieniê¿nych.
Wszystkie w/w zdarzenia by³y uwzglêdniane w planach gospodarczo-finansowych i nie stanowi¹ zaskoczenia dla w³adz
spó³dzielni. Zarz¹d Spó³dzielni i Rada Nadzorcza maj¹ wiadomoæ, ¿e nale¿y zahamowaæ spadek stanu rodków pieniê¿nych. Oznacza to jednak koniecznoæ
wzrostu op³at ze strony cz³onków Spó³dzielni, albo znaczn¹ redukcjê kosztów i w
rezultacie pogorszenie poziomu obs³ugi
lokatorów.
Odpowiednie decyzje w tym zakresie bêdzie podejmowaæ Rada Nadzorcza na etapie uchwalania planu gospodarczo-finansowego na nastêpne lata.
Autor, pan Andrzej Batory stara siê byæ
sprawiedliwy i z trosk¹ o jednolitoæ spó³dzielni oraz aby by³o lepiej prezentuje
pogl¹dy ho³duj¹ce spiskowej teorii dziejów. Wszêdzie dostrzega nieprawid³owoci, zaw³aszczanie maj¹tku, a nawet jego
wiadom¹ wyprzeda¿ i z³¹ gospodarkê. Bez
wahañ przywo³uje liczby i wymienia straty. Wszystko bez jakiejkolwiek podstawy
ród³owej.
Co zrobiæ, aby by³o lepiej? Autor nie da³
odpowiedzi i nadal b³¹dzi.
By³oby, oglêdnie mówi¹c, bardziej elegancko gdyby istotne problemy z zakresu
w³adzy Rady Nadzorczej i merytorycznej
dzia³alnoci Spó³dzielni przedstawiæ na tle
praktyki spó³dzielczej, a nie czyniæ z nich
narzêdzi wywierania medialnego nacisku
na czynnoci Rady czy Zarz¹du w konkretnych sprawach.
Zdzis³aw Wójtowicz
Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej

