Delegaci ocenili dokonania naszej spó³dzielczej wspólnoty w 2005 roku

Najwa¿niejsze forum KSM
Zebranie Przedstawicieli Cz³onków Kieleckiej Spó³dzielni Mieszkaniowej, zwo³ane przez
Zarz¹d, odby³o siê 22 czerwca br. w Osiedlowym Klubie Kultury Polonez. Uczestniczy³o
w nim 75., tj. 83% sporód 90. uprawnionych delegatów reprezentuj¹cych ponad 20tysiêczn¹ spó³dzielczoæ mieszkañców Kielc.

nis³awa Ga³êziowskiego, delegata Osiedla
Zagórska Pó³noc w sk³ad której weszli równie¿ Bogus³aw lefarski, delegat Osiedla
Zagórska Po³udnie, Halina Grabkowska,
delegatka Osiedla Sady i Halina Pawlik,
delegatka Osiedla Sandomierskie oraz komisjê wniosków, pod przewodnictwem Janiny Snarskiej, delegatki z Osiedla Zagórska Po³udnie z cz³onkami Danut¹ Durlrj,
delegatk¹ Osiedla Zagórska Pó³noc, karolem Rajchem, delegatem Osiedla Sady i Jerzym Dudkiem, delegatem Osiedla Sandomierskie.

Odwo³ania i odznaczenia

Delegaci z osiedla Sandomierskie

Tegoroczne Zebranie by³o szczególnie
wa¿ne gdy¿ poza rozpatrzeniem sprawozdañ w³adz Spó³dzielni za 2005 r., dokona³o
zmian w statucie Spó³dzielni, zwi¹zanych
z uchwalon¹ 3 czerwca 2005 r. nowelizacj¹
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó³dzielniach mieszkaniowych.
Nowelizacja zmieni³a treæ 40 artyku³ów
ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych
i dokona³a 18 zmian w Prawie Spó³dzielczym oraz stworzy³a nowe, istotne uwarunkowania organizacyjno-prawne i ekonomiczne dzia³alnoci Spó³dzielni,
Ponadto, delegaci zaakceptowali dotychczasowe i uchwalili nowe kierunki rozwoju dzia³alnoci gospodarczej i spo³ecznej
Spó³dzielni oraz wyrazili zaniepokojenie
powa¿nymi zad³u¿eniami u¿ytkowników
lokali.
Na zebranie przybyli gocie: Tomasz Bogucki - przewodnicz¹cy Rady Miejskiej,
Jerzy Mielnik - dyrektor Wydzia³u Gospodarki Nieruchomociami Urzêdu Miasta,
Krzysztof Dulnik - pe³nomocnik Krajowej
Rady Spó³dzielczej, Stanis³aw Garbacz przedstawiciel Krajowej Rady Spó³dzielczej, Wojciech Bafia - zastêpca komendanta Stra¿y Miejskiej w Kielcach, Barbara Sak
- bieg³a rewident.

zorczej Zdzis³aw Wójtowicz, który powita³ delegatów i goci. Na przewodnicz¹cego Zebrania wybrano jednog³onie Jana
Ok³ê, delegata z Osiedla Zagórska Pó³noc.
W czteroosobowym prezydium funkcjê
sekretarza delegaci powierzyli Stanis³awowi Syrkowi, delegatowi z Osiedla Sandomierskie. Na asesorów wybrano Stanis³awa Ciesielskiego, delegata z Osiedla Zagórska Po³udnie i Mariana Jarka z Osiedla
Sady.
Wybrano tak¿e dwie 4-osobowe komisje: mandatow¹, pod przewodnictwem Sta-

Po stwierdzeniu prawomocnoci obrad
oraz przyjêcia regulaminu i porz¹dku obradowania, Zebranie przyst¹pi³o do rozpatrzenia indywidualnych spraw 3 cz³onków Spó³dzielni, którzy wnieli odwo³ania
od uchwa³ Rady Nadzorczej, wykluczaj¹cych ich z cz³onkostwa w KSM.
Powodem wykluczeñ by³y kilku, a nawet
kilkunastotysiêczne zad³u¿enia w op³atach
czynszowych za u¿ytkowanie mieszkania.
To tradycyjnie najbardziej bolesny punkt
obrad Zebrania, ilustruj¹cy na ¿ywo problemy skutków bezrobocia, niskich emerytur i bezradnoci osób w podesz³ym wieku. Zaleg³oci w op³atach za mieszkania
przekraczaj¹ 2,7 miliona z³; mniejsze lub
wiêksze zaleg³oci ma 43% u¿ytkowników
lokali spó³dzielczych. Zad³u¿enie powa¿nie utrudnia prowadzenie dzia³alnoci spó³dzielni. Odwo³uj¹cy siê zostali z wyprzedzeniem powiadomieni o terminie i miej-

Prezydium Zebrania i komisje
Obrady Zebrania Przedstawicieli Cz³onków otworzy³ przewodnicz¹cy Rady Nad-

Zarz¹d KSM, z prezesem Maciejem Solarzem (pierwszy z lewej)

STRONA 3

