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Zgromadzenie przedstawicieli cz³onków KSM

Naprzeciw potrzebom

Lato odchodzi...

W dniu 17 czerwca 2004 r. w Osiedlowym Klubie Kultury Polonez na Sadach
obradowa³o Zebranie Przedstawicieli Cz³onków Kieleckiej Spó³dzielni Mieszkaniowej.
Zastêpuje ono zebranie wszystkich
cz³onków Spó³dzielni, których w liczbie
ponad 9 tysiêcy nie uda³oby siê pomieciæ nawet w najwiêkszej sali widowiskowej. S¹ oni zatem reprezentowani
przez swoich delegatów wybranych na
tegorocznych majowych zebraniach osiedlowych w proporcji 1 delegat na 100
cz³onków, dlatego ich liczba wynosi 93.
Zostali wybrani na 4-letni¹ kadencjê
i otrzymali mandat na lata 2004-2008.

Kim s¹ delegaci ?
Zdecydowanie przewa¿aj¹ wród nich
mê¿czyni, bo jedynie 20% stanowi¹
kobiety. Statystyczny delegat jest mê¿czyzn¹ przed 60-tk¹. Ponad po³owa delegatów ukoñczy³o 50-tkê, niektórzy ju¿
dawno, bo 30% z nich mieci siê w prze-

dziale wieku 50 - 65 lat, za 24% liczy
powy¿ej 65 lat. Najm³odsi delegaci mieszcz¹ siê w przedziale 30 - 40 lat stanowi¹c
jednak tylko 8% grupê. Na 93 delegatów,
41 z nich tj. 44%, pe³ni³o tê funkcjê w poprzedniej kadencji i zosta³o wybranych
powtórnie, za 52 delegatów tj. 56%, zosta³o wybranych po raz pierwszy lub pe³ni³o te funkcje w kadencjach wczeniejszych.
Dla wiêkszoci delegatów, bo dla 63%
ród³em utrzymania jest emerytura, w tym
dla kilku renta. Zawodowo pracuje 22%
delegatów, a 10 % prowadzi w³asn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹. Bez pracy pozostaje 5% delegatów. Sporód delegatów wykonuj¹cych pracê zawodow¹ siedmiu pracuje na stanowiskach kierowniczych,
dwóch jest prawnikami.
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Pochwa³a demokracji
Niektórym siê zdawa³o,
¯e bêdzie tak licznie,
¯e nepotyzm z prywat¹
W demokracji zniknie,
¯e sitwy, czy koterie,
I co tam nas obrusza,
Trafi¹ teraz bezsprzecznie
Do historii lamusa.
Tymczasem kwitn¹ kliki,
Gdzie spojrzeæ? - lepkie rêce,
I gdy dobrze policzyæ,
To tego jakby wiêcej.
Na szczêcie pazernoæ w³adzy
I wszystkie wiñstwa inne
Przejciowe s¹ w demokracji,
Bo przecie¿ kadencyjne.

Obraduj¹ przedstawiciele osiedla Zagórska-Pó³noc

Stefan Kabziñski

