wa i 2 Komisja Rewizyjna. Sprawozdania z czynnoci wyjaniaj¹cych dokonywanych przez komisje by³y wraz z wnioskami poddawane analizom na posiedzeniach Rady Nadzorczej, która zajmowa³a ostateczne stanowisko. Wnioskodawca otrzymywa³ ka¿dorazowo pisemn¹
odpowied zawieraj¹c¹ merytoryczn¹
ocenê mo¿liwoci za³atwienia wniosku
wraz ze stosownym uzasadnieniem.
Tematyka listów cz³onków Spó³dzielni dotyczy³a g³ównie: rozliczeñ za ciep³o w mieszkaniach,  terminów wymiany okien,  utrzymania budynków.
Cz³onkowie Rady Nadzorczej dzia³aj¹ jednoczenie w macierzystych radach osiedli stanowi¹c naturalny ³¹cznik miêdzy tymi organami. Pozwala to
na przenoszenie z jednej strony wniosków i oczekiwañ cz³onków zg³aszanych na najni¿szym szczeblu w³adz samorz¹dowych, a z drugiej  na przekazywanie ogólnych kierunków oraz
ustaleñ dotycz¹cych ogó³u cz³onków
Spó³dzielni. W ramach kontaktów ze
Spó³dzielcami cz³onkowie Rady odbywaj¹ indywidualne spotkania wys³uchuj¹c ich uwag i wniosków oraz wyjaniaj¹c problemy zwi¹zane z wdra¿aniem przepisów ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych.
W 2003 r. przedstawiciele Rady Nadzorczej pe³nili w ka¿dy wtorek miesi¹ca dy¿ury w ramach których przyjêli 23
cz³onków Spó³dzielni zg³aszaj¹cych indywidualne problemy wynikaj¹ce z warunków zamieszkania. Najwiêcej spraw
dotyczy³o wymiany okien (7), wentylacji (5) i rozliczeñ za centralne
ogrzewanie (4).
Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej,
Zdzis³aw Wójtowicz jednoczenie kieruje pracami spo³ecznego Forum Kieleckich Spó³dzielni Mieszkaniowych, które w 2003 r. rozpatrywa³o istotne dla
wszystkich cz³onków spo³ecznoci spó³dzielczej m. Kielc sprawy: propozycje
wysokoci op³at za wodê i odprowadzenie cieków, strategii dzia³ania MPEC,
zapewnienia mieszkañ socjalnych dla
osób eksmitowanych z lokali spó³dzielczych za zad³u¿enie czynszowe.

Przekszta³cenia w³asnociowe
Dwukrotnie uczestnicy Forum zajmowali siê tematyk¹ sprzeda¿y gruntów
przez miasto Kielce, na rzecz spó³dzielni mieszkaniowych i systemem mo¿liwych w tym zakresie bonifikat cenowych. Sprawa ta, dziêki dzia³aniom Forum, znalaz³a korzystne dla spó³dzielni
rozstrzygniêcie w przyjêtej przez Radê
Miasta Kielc uchwale z 22 padziernika
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2003 r., zgodnie z któr¹ mo¿liwe jest zastosowanie 95% bonifikaty przy sprzeda¿y tych gruntów.
Rok 2003 by³ koñcowym etapem prac
zwi¹zanych z przygotowaniem warunków organizacyjnoprawnych do przekszta³cania spó³dzielczego lokatorskiego i w³asnociowego prawa do lokalu w
prawo odrêbnej w³asnoci.
Zarz¹d przedstawia³ Radzie informacje
o dzia³aniach w tym zakresie w okresach
kwartalnych i na tej podstawie podjêto
rozstrzygniêcia dotycz¹ce:  kosztów
wykupu prawa w³asnoci gruntu w poszczególnych nieruchomociach przez
cz³onków tam zamieszka³ych,  zwrotu
proporcjonalnej czêci kosztów poniesionych wczeniej przez Spó³dzielniê na
wykup gruntów przez cz³onków wyodrêbniaj¹cych swoje prawo w³asnoci.

Wa¿ne inicjatywy
Rada Nadzorcza, niezale¿nie od propozycji zg³aszanych przez Zarz¹d, wystêpowa³a z w³asnymi wnioskami dotycz¹cymi poprawy warunków funkcjonowania Spó³dzielni i ¿ycia jej mieszkañców.
Z inicjatywy Rady Nadzorczej zakoñczono budowê i przekazano do u¿ytku
m³odych mieszkañców trzech osiedli
atrakcyjne place zabaw. Dziêki rodkom
przekazanym w ramach po¿yczki, udzielonej Radzie Osiedla Sandomierskie, zakoñczona zosta³a modernizacja wewn¹trzosiedlowego odcinka ul. Dalekiej.
Posiedzenia Rady Nadzorczej oraz jej
komisji odbywa³y siê przy du¿ej, bo 89%
frekwencji ich cz³onków, którzy przejawiali pe³n¹ aktywnoæ. Cz³onkowie
Rady uczestniczyli we wszystkich zebraniach grup cz³onkowskich, a tak¿e w zebraniach organizowanych w osiedlach
dla omawiania zagadnieñ przekszta³ceñ
prawa do lokali spó³dzielczych.
Informacje o pracach Rady Nadzorczej
za 2003 r. by³y zamieszczane w kwartalniku My z KSM, a w numerach majowych i grudniowych  znalaz³y siê sprawozdania z jej dzia³alnoci.
RNpozytywnie ocenia wspó³pracê
z Zarz¹dem, która pozwoli³a, przy prawid³owej i racjonalnej gospodarce uzyskaæ dobre wyniki ekonomiczne, potwierdzone opini¹ bieg³ych rewidentów,
badaj¹cych sprawozdanie finansowe za
2003 r., a tak¿e ocen¹ przeprowadzonej
lustracji Spó³dzielni ze Zwi¹zku Rewizyjnego Spó³dzielni Mieszkaniowych RP
w Warszawie. Osi¹gniête wyniki pozwoli³y na utrzymanie w 2004 r. stawek czynszowych na poziomie roku ubieg³ego.
RADA NADZORCZA

