Naprzeciw potrzebom
dokoñczenie ze strony 1
Uwzglêdniaj¹c fakt, ¿e wiêkszoæ delegatów zosta³a wybrana po raz pierwszy, w
okresie przygotowañ do Zebrania w poszczególnych osiedlach odby³y siê informacyjne
spotkania Zarz¹du z delegatami, których zapoznano z praktycznymi aspektami organizacji i przebiegu obrad.
W koñcu maja br. projekt porz¹dku obrad oraz innych dokumentów przygotowanych przez Zarz¹d na Zebranie, podda³a analizie i zaakceptowa³a Rada Nadzorcza.
Na dwa tygodnie przed zaplanowanym na
17 czerwca br. Zebraniem Przedstawicieli
delegaci otrzymali komplet materia³ów: sprawozdania organów Spó³dzielni z dzia³alnoci
w 2003 r., projekty uchwa³ w sprawach, które
uwzglêdniono w porz¹dku obrad oraz projekt
regulaminu obrad. Ka¿dy delegat otrzyma³ egzemplarz obowi¹zuj¹cego Statutu KSM.
W dniu zebrania, do pachn¹cego wie¿oci¹ po niedawnym remoncie Osiedlowego
Klubu Kultury na Sadach przyby³o 89 delegatów tj. 96 % ich ogólnej liczby. Miejsca
na sali obrad przygotowano dla grup delegatów reprezentuj¹cych poszczególne osiedla.
Najwiêkszy stó³ przygotowano dla 29 delegatów z Osiedla Zagórska-Pó³noc - uczestniczy³o w obradach 26 z nich, przy drugim
stole rezerwowanym dla 24 przedstawicieli
Osiedla Zagórska-Po³udnie byli wszyscy
obecni, za z jednakowych sto³ów licz¹cych
po 19 delegatów dwóch osiedli:Sady reprezentowali wszyscy delegaci, z Sandomierskiego - zabrak³o jednego. Obrady obserwowa³a nie bêd¹ca delegatk¹ przedstawicielka Osiedla Zagórska-Po³udnie.

Prezydium Zebrania i komisje
Obrady otworzy³ przewodnicz¹cy Rady
Nadzorczej Zdzis³aw Wójtowicz, który powita³ zebranych oraz przeprowadzi³ wybór
przewodnicz¹cego i prezydium Zebrania.

Komisja wnioskowa obraduje

Przewodnicz¹cym Zebrania zosta³ jednog³onie wybrany Piotr Kowalczyk z osiedla
Sady. Delegaci zg³osili równie¿ po jednym
przedstawicielu z ka¿dego osiedla do pe³nienia funkcji w prezydium Zebrania i w wyniku g³osowania zostali wybrani na funkcje:

Stanis³awa Dwojewska (Os.Sandomierskie)
i Stanis³aw Biskupski (Os.Sady).
W sk³ad Komisji Wnioskowej, która rejestruje wnioski zg³aszane w trakcie dyskusji i przedstawia propozycje ich przyjêcia
przez Zebranie, wybrani zostali: Roman
W³och, przewodnicz¹cy (Os.Zagórska-Pó³noc) i Jadwiga Snarska, sekretarz (Os.Zagórska-Po³udnie), Teresa Fr¹czek (Os.Sady)
i Ryszard Lipko (Os.Sandomierskie).

Prezydium zebrania z przewodnicz¹cym Piotrem Kowalczykiem

sekretarza Halina Grabkowska (Os.Sady)
oraz asesorów: Marian Pawelec (Os.Zagórska-Pó³noc), Bogumi³ Festerkiewicz (Os. Zagórska-Po³udnie) i Stanis³aw Syrek (Os.Sandomierskie). Zarówno sekretarz jak i asesorzy Zebrania spe³niaj¹ wa¿ne zadania zapewniaj¹c pomoc przewodnicz¹cemu w sprawnym prowadzeniu obrad.
W kolejnym punkcie obrad dokonano wyboru dwóch komisji Zebrania. Do Komisji
Mandatowej, która dokonuje sprawdzenia
prawomocnoci obrad oraz liczy iloæ g³osów oddanych za i przeciw poszczególnym
uchwa³om poddawanych rozstrzygniêciu Zebrania, weszli: Bogus³aw lefarski, przewodnicz¹cy (Os.Zagórska-Po³udnie), Danuta
Durlej, sekretarz (Os.Zagórska-Pó³noc) oraz

Odwo³ania od decyzji
o wykluczeniu
Po uchwaleniu przez zebranych regulaminu obrad oraz stwierdzeniu przez Komisjê Mandatow¹, ¿e iloæ uczestnicz¹cych
zapewnia prawomocnoæ Zebrania, przyst¹piono do rozpatrywania indywidualnych
odwo³añ 17. cz³onków, którzy w okresie od
ubieg³orocznego zebrania zostali wykluczeni z grona spó³dzielców przez Radê Nadzorcz¹, z powodu du¿ych zaleg³oci czynszowych za u¿ytkowane mieszkania.
Najmniejsza zaleg³oæ w op³atach wynosi³a w tej grupie d³u¿ników 4.693 z³, najwiêksza - 9.878 z³. Tak du¿e zad³u¿enie wynika z faktu, ¿e niektórzy cz³onkowie przez
kilka lat nie p³acili nale¿noci czynszowych
w ogóle, lub rzadko.
Wczeniejsze próby Zarz¹du i pracowników Spó³dzielni mobilizowania tych osób
do poprawy nie dawa³y rezultatu, st¹d siêgniêto po rodki ostateczne. Sporód tych
d³u¿ników 9. mia³o spó³dzielcze lokatorskie
prawo do zajmowanego lokalu, 8. - w³asnociowe. Wszyscy otrzymali s¹dowe nakazy
zap³aty zaleg³ych op³at za u¿ytkowane
mieszkania.
Z uwagi na mniejszy wymiar op³at czynszowych Zarz¹d Spó³dzielni zaproponowa³
wczeniej 13. d³u¿nikom z tej grupy zamianê u¿ytkowanych mieszkañ na mniejsze;
¿aden nie przyj¹³ takiej propozycji. Odwo³uj¹cy siê zostali zawiadomieni o terminie
i miejscu obrad Zebrania, przed którym mogli z³o¿yæ wyjanienia w sprawie przyczyn
zad³u¿enia i przedstawiæ ewentualne dekla-
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