Sprawozdanie z dzia³alnoci Rady Nadzorczej
dokoñczenie ze strony 1
Rada Nadzorcza w minionym roku podjê³a uchwa³y przywracaj¹ce prawa cz³onkowskie 12 osobom.
Nowela ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych przywróci³a z dniem 15 stycznia 2003 r. uchylon¹ wczeniej mo¿liwoæ przekszta³cania spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo
w³asnociowe. Wychodz¹c naprzeciw
oczekiwaniom cz³onków zainteresowanych skorzystaniem z tego prawa Rada
Nadzorcza wprowadzi³a 60% bonifikatê
dla cz³onków przekszta³caj¹cych prawo
do mieszkania.

Dobre wyniki
Sta³ym przedmiotem zainteresowania
Rady Nadzorczej by³a realizacja zadañ
wynikaj¹cych z rocznego planu gospodarczo-finansowego. Rada ocenia³a realizacjê planu w okresach kwartalnych,
podejmuj¹c uchwa³y koryguj¹ce bie¿¹ce dzia³ania Zarz¹du w zakresie remontów i modernizacji obiektów.
Dobre wyniki finansowe spó³dzielni
spowodowa³y, ¿e RN podjê³a decyzjê o
pozostawieniu op³at za u¿ytkowanie
mieszkañ w 2004 r. na niezmienionym
poziomie.
Najwiêkszym zainteresowaniem cz³onków Spó³dzielni jest funkcjonowanie
systemu rozliczania za co. oraz warunki
zamieszkiwania w osiedlach.
Rada ocenia³a system rozliczeñ za ciep³o. Akceptuj¹c jego funkcjonowanie,
zaleci³a Zarz¹dowi rozwa¿enie mo¿liwoci zastosowania podzielników elektronicznych.
Zadania zwi¹zane z remontami i utrzymaniem obiektów oraz terenów spó³dzielczych nale¿¹ do kompetencji rad
osiedli, które podejmuj¹ uchwa³y ustalaj¹ce zakres, rodzaj i terminy wykonania remontów. Realizacja tych ustaleñ
spoczywa na administracjach osiedlowych. Rada Nadzorcza okrela³a g³ówne kierunki dzia³añ w tym zakresie i
okresowo ocenia³a realizacjê planów remontów.

Okna najwa¿niejsze
Przedmiotem szczególnego zainteresowania RN nadal pozostaje problem wymiany okien. Dla zwiêkszenia rodków
przeznaczonych na ten cel rada podjê³a
uchwa³ê o wyra¿eniu zgody na przeznaczenie rodków z funduszu zasobowego
Spó³dzielni na zwiêkszenie funduszu re-

montowego z przeznaczeniem na przyspieszenie wymiany okien. Pozwoli³o to
na dodatkow¹ wymianê i refundacjê nak³adów ³¹cznie ponad tysi¹ca okien.
Uwzglêdniaj¹c zmienione warunki prawne Rada Nadzorcza uchwali³a nowe regulaminy przeprowadzania przetargów;
pozwol¹ one na dalsz¹ racjonalizacjê gospodarki spó³dzielni.

Jubileusz 45lecia
Rok 2003 r. by³ dla wszystkich organów KSM szczególnym okresem do podejmowania przedsiêwziêæ w sferze organizacyjno-samorz¹dowej, bowiem obchodzilimy jubileusz 45-lecia KSM,
Rada Nadzorcza powo³a³a spo³eczny Komitet Organizacyjny obchodów tego jubileuszu. W ramach obchodów m.in.
zorganizowano uroczyste spotkania z
zas³u¿onymi dzia³aczami w poszczególnych osiedlach oraz centraln¹ uroczystoæ jubileuszow¹ w KCK, w ramach
których wyró¿niono 150 osób dyplomami okolicznociowymi, 74 odznaczeniami pañstwowymi i 63 odznakami spó³dzielczymi, a 50 upominkami ksi¹¿kowymi. Poza tym rada podjê³a uchwa³ê o
jubileuszowym prezencie dla najm³odszych mieszkañców naszych osiedli, w
postaci trzech nowoczesnych placów
zabaw, do sfinansowania których w³¹czy³y siê firmy ubezpieczeniowe wspó³dzia³aj¹ce z KSM.
Rada Nadzorcza na ka¿dym posiedzeniu zapoznawa³a siê informacjami Zarz¹du o regulacji praw do gruntów na terenach spó³dzielczych. W 2003 r. sprawy
te zosta³y uregulowane, co umo¿liwia zawieranie z zainteresowanymi cz³onkami
umów w zakresie przekszta³cania ich dotychczasowych praw do lokali w prawo
odrêbnej w³asnoci.

Nowelizacja statutu
Jednym z najwa¿niejszych zadañ zwi¹zanych z nowymi uwarunkowaniami organizacyjnoprawnymi by³a nowelizacja
przepisów Statutu KSM. W tym celu
rada powo³a³a Komisjê Statutow¹ pod
kierownictwem swego przewodnicz¹cego Zdzis³awa Wójtowicza, która odby³a
5 posiedzeñ. Ostateczny zakres zmian
statutowych, w tym kilka ujêtych wariantowo. Komisja przedstawi³a do rozstrzygniêcia Zebraniu Przedstawicieli, które
w czerwcu 2003 r. po dyskusji przyjêto
uchwa³y wprowadzaj¹c 103 tytu³y zmian

do obowi¹zuj¹cego Statutu i og³osi³a jego tekst jednolity. Zmiany w Statucie zosta³y zarejestrowane i 4 grudnia 2003 r.
wpisane do Krajowego Rejestru S¹dowego; w tym dniu wesz³y w ¿ycie. Treæ
Statutu zamieszczono m.in. na stronie internetowej KSM.
Postulowane przez RN uproszczenie
struktury organizacyjnej biura zarz¹du
zosta³o poprzedzone wszechstronn¹ analiz¹. Na podstawie przedstawionych
przez Zarz¹d propozycji Rada Nadzorcza podjê³a we wrzeniu 2003 r. uchwa³ê zmieniaj¹c¹ (pocz¹wszy od 2004 r.)
dotychczasow¹ strukturê organizacyjn¹.
Zmniejszono o 4 liczbê komórek organizacyjnych biura oraz o 9,5 iloæ etatów osobowych. W ramach usprawnienia obs³ugi cz³onków spó³dzielni utworzono Punkt InformacyjnoObs³ugowy,
którego pracownicy udzielaj¹ informacji we wszystkich podstawowych sprawach za³atwianych w Spó³dzielni oraz
przyjmuj¹ podania i pisma.
Z koñcem 2003 r. roku zlikwidowano
dotychczasow¹ komórkê ds. transportu
wewnêtrznego i zaopatrzenia oraz magazyn centralny; niezbêdne zadania przejê³y inne komórki organizacyjne.
Dzia³ania te (wraz z podjêtymi w latach poprzednich) pozwoli³y na zmniejszenie w okresie 2000  2003 zatrudnienia w Spó³dzielni o 22,5 etatu.

Prezydium i komisje
Organem wewnêtrznym Rady Nadzorczej jest Prezydium. W 2003 r. odby³o
siê 14 posiedzeñ Prezydium.
Rada Nadzorcza wy³oni³a ze swego
grona 4 sta³e komisje problemowe:  Komisjê Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi,  Spo³eczn¹ Komisjê Mieszkaniow¹  Komisjê Rewizyjn¹,  Komisjê Spo³ecznoSamorz¹dow¹, które w 2003 r.
odby³y 34 posiedzenia.
Komisje poddawa³y ocenie zasadnoæ,
celowoæ i legalnoæ spraw proponowanych przez Zarz¹d do rozpatrzenia przez
Radê Nadzorcz¹. Analizuj¹c przedstawiane materia³y Komisje spe³niaj¹ w tym
zakresie funkcjê kontroln¹ Rady.
Przedmiotem analiz komisji, by³y indywidualne wnioski, skargi i listy kierowane do rady przez cz³onków KSM.
W 2003 roku zarejestrowano 23 takie
sprawy, z których 17 rozpatrywa³a Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, 3 Spo³eczna Komisja MieszkanioSTRONA 3

