Sprawozdanie z dzia³alnoci Rady Nadzorczej
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kaniowej, - regulamin rozliczania kosztów
inwestycji w zakresie domów mieszkalnych, lokali u¿ytkowych i gara¿y, dla których Spó³dzielnia po raz pierwszy ustanawia tytu³y prawne oraz zasad ustalania
wartoci pocz¹tkowej budowy tych lokali, - regulamin u¿ytkowania lokali mieszkalnych i porz¹dku domowego w Kieleckiej Spó³dzielni Mieszkaniowej, - zasady
przekszta³cania spó³dzielczych lokatorskich na spó³dzielcze w³asnociowe prawa do lokali oraz przeniesienie w³asnoci
lokali, - regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzenia cieków wraz
z zasadami monta¿u wodomierzy w lokalach mieszkalnych, - przyjêto zasady organizacji statutowych sprawozdawczych
Zebrañ Grup Cz³onkowskich i Zebrania
Przedstawicieli Cz³onków, - zatwierdzono
harmonogramy realizacji g³ównych kierunków dzia³ania Spó³dzielni i wniosków z
Zebrañ Grup Cz³onkowskich oraz Zebrania Przedstawicieli Cz³onków.
Kontrolê dzia³alnoci Spó³dzielni, Rada
Nadzorcza wykonywa³a m.in. poprzez systematyczne badania jej kondycji finansowej. Analizuj¹c wyniki ekonomiczne Spó³dzielni, Rada Nadzorcza dokonywa³a kwartalnych ocen wykonania przez Spó³dzielniê zadañ gospodarczych i kompleksowej
oceny - po zamkniêciu roku kalendarzowego. Przed zaprezentowaniem sprawozdañ na posiedzeniach Rady Nadzorczej
by³y one szczegó³owo omawiane przez
komisje problemowe, które zg³asza³y uwagi i wnioski do materia³ów.
Rada szczególny nacisk k³ad³a na stan
zaleg³oci czynszowych, które ograniczaj¹ mo¿liwoci finansowe Spó³dzielni. Zaleci³a Zarz¹dowi podejmowanie decyzji o
wydatkach finansowych na poziomie niezbêdnego minimum, zw³aszcza w zakresie
wydatków inwestycyjnych, które maj¹
wp³yw na zmniejszenie stanu wolnych
rodków pieniê¿nych oraz zamro¿enie na
kolejny rok funduszu p³ac.
W wyniku dokonanych analiz i pozytywnych wyników finansowych Rada podjê³a
decyzjê, by op³aty za u¿ytkowanie mieszkañ w 2006 r. by³y na niezmienionym poziomie w stosunku do roku poprzedniego.
Warto przypomnieæ, ¿e poziom op³at za
mieszkania nie jest zmieniony od trzech lat.
Rada Nadzorcza na wielu posiedzeniach
zapoznawa³a siê z informacjami Zarz¹du o
kolejnych dzia³aniach wdra¿aj¹cych zmieniane przepisy ustawy o spó³dzielniach
mieszkaniowych i wskazywa³a jednoczenie na zagadnienia wymagaj¹ce dodat-

kowych dzia³añ. Zmiany nie ominê³y uregulowañ dotycz¹cych zasad przekszta³cania spó³dzielczego lokatorskiego prawa do
mieszkania we w³asnociowe lub odrêbne
prawo w³asnoci.
Jak wiadomo, wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 20 kwietnia 2005 r. okresowo
uniemo¿liwi³ przekszta³cenie lokatorskiego prawa do mieszkania w spó³dzielcze
w³asnociowe, a nowelizacja ustawy o
spó³dzielniach mieszkaniowych z 3 czerwca 2005 r. wprowadzi³a przepis obliguj¹cy
spó³dzielnie do stosowania 50% bonifikaty przy uzupe³nianiu ró¿nic miêdzy wk³adem mieszkaniowym i budowlanym w
zwi¹zku z przekszta³caniem prawa do lokalu. Rada Nadzorcza w dniu 15 wrzenia
2005 roku podjê³a uchwa³ê zmniejszaj¹c¹
bonifikatê z tego tytu³u z 60 % do ustawowej 50 % bonifikaty. Szerzej na ten temat
tych problemów pisano w kwartalniku
My z KSM.
Kolejnym wa¿nym zagadnieniem, zwi¹zanym z nowymi uregulowaniami prawnymi jest nowelizacja zapisów Statutu KSM.

W tym celu Rada powo³a³a 15 osobow¹
Komisjê Statutow¹ pod przewodnictwem
Zdzis³awa Wójtowicza. W sk³ad komisji
weszli przedstawiciele wszystkich komisji
Rady, Rad Osiedli, delegatów na Zebranie
Przedstawicieli i Zarz¹du. Komisja na 6
posiedzeniach zg³osi³a ponad 60 poprawek i zmian do Statutu. Ostateczny zakres
zmian statutowych, po zaopiniowaniu
przez Rady Osiedli i zebrania grup cz³onkowskich, dokona Zebranie Przedstawicieli w czerwcu 2006 r.
Rada na 3 posiedzeniach oceni³a i akceptowa³a sprawozdania oraz informacje
opracowane przez Zarz¹d na Zebrania Grup
Cz³onkowskich oraz na Zebranie Przedstawicieli, a tak¿e zatwierdzi³a harmonogramy
wdra¿ania ustalonych przez te organy wniosków i kierunków dzia³ania Spó³dzielni.
Kontrolne uprawnienia Rady Nadzorczej
realizowane by³y tak¿e w stosunku do rad
osiedli. Cztery Rady Osiedlowe sk³ada³y
sprawozdania ze swej dzia³alnoci na plenarnych posiedzeniach Rady Nadzorczej.
Rada wys³uchiwa³a równie¿ sprawozdañ,
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