Obraduje komisja wnioskowa

wanie klatek schodowych, wymiana nawierzchni chodników,
c) modernizacja 4 dwigów w budynkach:
Zagórska 57 - I klatka, Chopina 13, Warszawska 47 - I klatka, Romualda 2 - V klatka,
d) realizacja kolejnej zatoki parkingowej
obok budynku przy ul. Warszawskiej 47,
e) racjonalne wykorzystanie rodków finansowych poprzez wybór wykonawców
w procedurze przetargowej, stosowanie
nowoczesnych technologii i materia³ów.
2. Przekazanie hydroforni przy ul. Szymanowskiego na maj¹tek Wodoci¹gów
Kieleckich.
II. W zakresie inwestycji:
Podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do realizacji:
a) zespo³u 30 gara¿y w rejonie budynku
przy ul. Wiosennej 5,
b) zespo³u 20 gara¿y wraz z miejscami
parkingowymi w rejonie budynku przy
ul.Wielkopolskiej 7,
c) zespo³u 30 gara¿y przy ul. Leszczyñskiej - nabycie gruntu na ten cel,
d) rozpoczêcie budowy obiektu mieszkalno - us³ugowego przy ul. Zagórskiej 35,
e) zagospodarowanie placu zabaw w rejonie budynków Spó³dzielcza 5, 7,
f) opracowanie projektów zamiennych
dróg po¿arowych do budynków wysokich.
III. W zakresie ciep³ownictwa:
1. Zakoñczenie modernizacji kot³ów w
kot³owni przy ul. ¯niwnej dla zwiêkszenia
sprawnoci energetycznej i obni¿enia kosztów wytwarzania ciep³a.
2. Modernizacja urz¹dzeñ odpylaj¹cych
w kot³owni przy ul. ¯niwnej i Szczeciñskiej
w celu podniesienia sprawnoci odpylania spalin.

3. Wymiana sieci ciep³owniczej o najd³u¿szym okresie eksploatacji i z³ym stanie
technicznym na sieæ wykonan¹ w technologii rur preizolowanych dla ograniczenia
strat przesy³owych oraz ubytku wody z
sieci.
4. Monta¿ zaworów podpionowych w
instalacji centralnego ogrzewania w celu
racjonalnego zu¿ycia ciep³a w budynkach.
IV. W zakresie zagadnieñ ekonomicznych:
1. Kontynuowanie dotychczasowej metody dzia³ania windykacyjnego przez pracownika Dzia³u Czynszów.
2. Kierowanie spraw na drogê postêpowania s¹dowego i do egzekucji komorniczej.
3. Wdro¿enie nowej formy dzia³ania, polegaj¹cej na egzekucji z w³asnociowego
prawa do lokalu poprzez zbycie zajmowanych mieszkañ w drodze licytacji.

2. Kontynuowanie czynnoci zwi¹zanych ze zmian¹ uchwa³ okrelaj¹cych
przedmiot odrêbnej w³asnoci lokali mieszkalnych, gara¿owych w zakresie m. in.
numerów dzia³ek gruntowych, ksi¹g wieczystych b¹d innych na skutek zakoñczenia czynnoci zwi¹zanych ze scalaniem
dzia³ek, ujednoliceniem terminu trwania
wieczystego u¿ytkowania, nabyciem przez
Spó³dzielniê gruntu.
3. Rozpoczêcie czynnoci zwi¹zanych z
zawieraniem aktów notarialnych w sprawie przenoszenia w³asnoci lokali mieszkalnych, gara¿owych na rzecz zainteresowanych cz³onków Spó³dzielni i kontynuowanie czynnoci zmierzaj¹cych do zawierania aktów notarialnych w sprawie przenoszenia w³asnoci domów jednorodzinnych wraz z prawem w³asnoci gruntu.
4. Kontynuowanie czynnoci zwi¹zanych z nabyciem na w³asnoæ gruntów w

Licznie przybyli delegaci z osiedla Zagórska-Pó³noc

4. Dostosowanie wydatków do mo¿liwoci finansowych Spó³dzielni bez koniecznoci podnoszenia op³at z tytu³u eksploatacji lokali mieszkalnych.
5. W gospodarce finansowej Spó³dzielni
stosowanie mechanizmów zapewniaj¹cych utrzymanie p³ynnoci finansowej.
V. W zakresie realizacji zadañ zwi¹zanych
z wdra¿aniem przepisów ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r.:
1. Zakoñczenie czynnoci zwi¹zanych z
podjêciem uchwa³ okrelaj¹cych przedmiot odrêbnej w³asnoci gara¿y w nieruchomociach obejmuj¹cych zespo³y gara¿y przy ulicach:
- w osiedlu Zagórska Pó³noc: przy ul.
Pomorskiej 51 (11 gara¿y),
- w osiedlu Zagórska Po³udnie: przy ul.
Chopina 7, Boh. Warszawy 7 (121 gara¿y).

nieruchomociach, na których usytuowane s¹ budynki wielorodzinne.
VI. W zakresie dzia³alnoci spo³eczno kulturalnej.
1. Sta³e doskonalenie form dzia³alnoci
spo³eczno - kulturalnej i owiatowej prowadzonej przez Osiedlowe Kluby Kultury
adresowane do wszystkich grup wiekowych mieszkañców Spó³dzielni, ze szczególnym naciskiem na pracê z dzieæmi, m³odzie¿¹ i seniorami.
2. Rozwijanie dzia³añ spo³eczno - wychowawczych w zakresie kszta³towania kultury wspó³¿ycia mieszkañców budynków
Spó³dzielni, a tak¿e poszanowania wspólnego mienia spó³dzielczego.
Wykonanie uchwa³y powierzono Radzie
Nadzorczej i Zarz¹dowi Spó³dzielni.
Podjêto tak¿e uchwa³ê w sprawie podzia³u zysku za rok 2005. Zysk bilansowy w
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