w sprawach pozostawania w sporze ze Spó³dzielni¹, zatrudnienia w Spó³dzielni, prowadzenia dzia³alnoci konkurencyjnej wobec
Spó³dzielni, a tak¿e zalegania z op³atami za
u¿ytkowanie lokalu,
- kandydowaæ do RN mog¹ równie¿ ustêpuj¹cy jej cz³onkowie (§ 87 ust. 2 - 7).
14. Obok zasad wyboru statut okrela równie¿ przyczyny wyganiêcia mandatu cz³onka Rady Nadzorczej (§ 89 ust. 1), tryb rezygnacji i skutki owiadczenia w tym zakresie oraz zasady uzupe³niania wakatów
powsta³ych wskutek wyganiêcia tych mandatów (§ 90 i § 105 ust. 7).
15. Statut wprowadza równie¿ nowe normy zwi¹zane z wyborem na cz³onka Rady
Nadzorczej Spó³dzielni, postanawiaj¹c, ¿e:
- wskutek wyboru zawi¹zuje siê stosunek
zobowi¹zaniowy o charakterze cywilnoprawnym, który nakazuje cz³onkowi aktywne uczestnictwo w pracach samorz¹du i stanowi o wykonywaniu powierzonych czynnoci cz³onka Rady z nale¿yt¹ starannoci¹
(§ 88 ust. 2),
- cz³onkowie RN zobowi¹zani s¹ do przestrzegania tajemnicy s³u¿bowej w zakresie
uzyskanych informacji i danych dot. wewnêtrznych dokumentów Spó³dzielni (§ 91
ust. 4),
- obowi¹zani s¹ przestrzegaæ przepisów o
ochronie danych osobowych oraz zarz¹dzeñ
wewnêtrznych dotycz¹cych przetwarzania
danych osobowych cz³onków i pracowników Spó³dzielni (§ 91 ust. 5).
16. W zwi¹zku z nowymi sformu³owaniami znowelizowanej ustawy Prawo Spó³dzielcze, statut wprowadza nieograniczon¹
odpowiedzialnoæ odszkodowawcz¹ cz³onków Rady Nadzorczej i Zarz¹du (§ 98 ust.
2).
Odpowiadaj¹ oni wobec Spó³dzielni za
szkodê wyrz¹dzon¹ dzia³aniem sprzecznym
z prawem, tj. z ustaw¹ lub statutem, albo
zaniechaniem, chyba, ¿e nie ponosz¹ winy.
17. Statut wprost ujawnia, które uprawnienia Rady Nadzorczej maj¹ byæ kszta³towane przez ni¹ w treci regulaminów wewnêtrznych Spó³dzielni, szczególnie normuj¹cych zasady funkcjonowania organów
samorz¹dowych (Zarz¹du, Zebrania grup
cz³onkowskich, Rady Osiedla) i zasady gospodarki spó³dzielni oraz stosunki miêdzy
spó³dzielni¹ a jej cz³onkami (§ 91 ust. 1 pkt
9 - 38).
18. W warunkach funkcjonowania Spó³dzielni istotne znaczenie odgrywa zapewnienie jej cz³onkom mo¿liwoci pe³nego
udzia³u w procedurach demokratycznych.
Dlatego, realizuj¹c ustawowy obowi¹zek
dostosowania naszego statutu do wymagañ
znowelizowanej ustawy o spó³dzielniach
mieszkaniowych, korzystamy z mo¿liwoci
wprowadzenia pe³niejszych zmian w dzia³alnoci najwy¿szych organów maj¹cych
kluczowe znaczenie dla realizacji zasad
spó³dzielczej demokracji i samorz¹dnoci,

tj. Zebrania Przedstawicieli oraz zebrañ
grup cz³onkowskich.
Zmiany w charakterystyce dzia³alnoci
Zebrania Przedstawicieli przedstawi³em
wczeniej, natomiast projekt statutu w sposób zasadniczy wprowadza zmiany w dzia³alnoci zebrania grupy cz³onkowskiej (§
104 i § 105). W szczególnoci g³ówne zmiany polegaj¹ na:
- okrelone zosta³y kryteria podzia³u
cz³onków na grupy cz³onkowskie (rozstrzygaj¹ce, ¿e w przypadku KSM decyduje kryterium terytorialne, zwi¹zane z usytuowaniem lokalu cz³onka w osiedlu), które maj¹
to¿same interesy. Dotyczy to 4 kieleckich
osiedli mieszkaniowych oraz domów spó³dzielczych w Bielinach i Bodzentynie. Podzia³u na grupy dokonuje Rada Nadzorcza,
- zakazie dokonywania zmian w podziale
cz³onków na grupy, w trakcie trwania kadencji wybranych przez te grupy przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli, na
cz³onków Rady Nadzorczej i do Rady Osiedla,
- dokonane kryterium podzia³u tworzy
grupy cz³onkowskie w sposób zapewniaj¹cy wszystkim cz³onkom mo¿liwoæ swobodnego i pe³nego udzia³u we w³aciwym
dla nich zebraniu grupy cz³onkowskiej.
Przek³ada siê to na regu³y organizacji zebrañ, które z zasady odbywaj¹ siê poza godzinami pracy cz³onków i w miejscu, do
którego mog¹ dogodnie dotrzeæ.
- okreleniu wymogu, i¿ zebranie grupy
cz³onkowskiej, które zwo³uje Zarz¹d Spó³dzielni, odbywa siê obowi¹zkowo przed
ka¿dym Zebraniem Przedstawicieli oraz
mo¿e byæ zwo³ane w ka¿dym czasie dla
skonsultowania i zasiêgniêcia opinii w wa¿nych sprawach Spó³dzielni lub na wniosek
1/10 cz³onków danej grupy, Rady Nadzorczej, b¹d z inicjatywy Rady Osiedla, dla
omówienia wspólnych spraw cz³onków
wchodz¹cych w sk³ad grupy,
- przyjêto sposób zwo³ywania zebrania
grupy cz³onkowskiej, który daje pewnoæ,
¿e wszyscy zainteresowani cz³onkowie zostan¹ na równych warunkach, w pe³ni i odpowiednio wczeniej (przynajmniej z 7
dniowym wyprzedzeniem) powiadomieni o
terminie, miejscu i porz¹dku obrad Zebrania,
- ze wzglêdów oczywistych nie okrelono
wymogów dotycz¹cych kworum, za
uchwa³y podejmowane mog¹ byæ tylko w
sprawach objêtych porz¹dkiem obrad, w trybie zwyk³ej wiêkszoci g³osów cz³onków
obecnych na zebraniu grupy cz³onkowskiej,
- po raz pierwszy w prawie 50 letniej historii KSM, proponuje siê zebraniu grupy
cz³onkowskiej rozszerzenie kompetencji
elekcyjnych poprzez wybieranie i odwo³ywanie cz³onków Rady Nadzorczej (§ 87 i §
105 ust. 7). Zatem, obecnie na zebraniu grupy cz³onkowskiej, jako organowi demokracji bezporedniej, ci¹¿yæ bêdzie zadanie i

IV

uprawnienie wybierania i odwo³ywania
cz³onków trzech najwa¿niejszych samorz¹dowych organów spó³dzielni: przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli, cz³onków
Rady Nadzorczej i cz³onków Rady Osiedla.
W tym zakresie zadañ uchwa³y zebrania
grupy rodz¹ skutki prawne. W innych sprawach maja charakter opiniodawczy i wnioskuj¹cy.
Nowe zadania i uprawnienia
Rady Osiedla
19. Znacz¹ce zmiany (§ 109 ust.2) dotycz¹:
- poszerzenia zadañ i uprawnieñ Rady
Osiedla w zakresie nadzoru i spo³ecznej
kontroli nad dzia³alnoci¹ Administracji
Osiedla, oceny dzia³alnoci spo³eczno-kulturalnej i pracy Osiedlowego Klubu Kultury oraz jego kierownictwa,
- oceny prawid³owej realizacji dzia³alnoci us³ugowej na rzecz mieszkañców osiedla i wype³nienia przez zarz¹dcê zasobami
mieszkaniowymi zadañ w zakresie gospodarki tymi zasobami,
- spraw ogólno-organizacyjnych oraz organizacji pracy samej rady Osiedla,
- zapewnienia Radzie Osiedla efektywnego gospodarowania sprawami wynikaj¹cymi ze stosunku cz³onkostwa w KSM i realizacji wniosków dla poprawy warunków zamieszkiwania w osiedlu,
- uchylania uchwa³ Rady Osiedla przez
Radê Nadzorcz¹, je¿eli s¹ one niezgodne ze
statutem, uchwa³ami Zebrania Przedstawicieli lub Rady Nadzorczej, dobrymi obyczajami oraz gdy s¹ sprzeczne z interesem
wspólnych spraw cz³onków z danego osiedla (§ 111 ust. 4 i 5).
20. Statut proponuje wprowadzenie prostszego sposobu wyboru do samorz¹du osiedlowego w ten sposób, by na miejsce cz³onka Rady Osiedla, który utraci³ mandat wchodzi³ kandydat, który w ostatnich wyborach
uzyska³ kolejno najwy¿sz¹ liczbê g³osów.
W razie niemo¿noci wype³nienia luki, zebranie grupy cz³onkowskiej mo¿e dokonaæ
wyborów uzupe³niaj¹cych (§ 108 ust. 2).
21. Zaproponowana wersja zawiera 190
tytu³ów zmian dotychczasowego statutu. W
ka¿dym paragrafie jest od jednego do kilkunastu nowych postanowieñ, które dostosowuj¹ normy statutowe do wymogów ustawy i porz¹dkuj¹ najwa¿niejsze wewnêtrzne przepisy Spó³dzielni.
Mamy nadziejê, ¿e przez te oto dzia³ania
statut KSM stanie siê bardziej czytelny.
Za trud wielomiesiêcznej, intelektualnej
pracy nad zmianami do statutu t¹ drog¹ sk³adam cz³onkom komisji statutowej, radom
osiedlowym i Radzie Nadzorczej oraz Zarz¹dowi Spó³dzielni serdeczne podziêkowania.
ZDZIS£AW WÓJTOWICZ
Przewodnicz¹cy Komisji Statutowej
Rady Nadzorczej KSM

