57 g³osów. Najmniejsza liczba g³osów zapewniaj¹ca wybór to 34 g³osy, które uzyska³a trójka kandydatów.
Na delegatów KSM na regionalny zjazd
spó³dzielczoci dla wy³onienia delegatów
woj. wiêtokrzyskiego na III Kongres Spó³dzielczoci wybrano Macieja Solarza i Zdzis³awa Wójtowicza.
W czasie przerwy w obradach, pod kierunkiem przewodnicz¹cego Zebrania odby³o siê pierwsze posiedzenie nowo wybranej
Rady Nadzorczej, na którym wybrano przewodnicz¹cego rady i prezydium.
Przewodnicz¹cym zosta³ ponownie Zdzis³aw Wójtowicz, zastêpc¹ przewodnicz¹cego Jerzy Sidor, a sekretarzem Roman Gawlik. Wybrano przewodnicz¹cych trzech komisji Rady. (Sk³ad Rady Nadzorczej i prezydium podajemy na stronach 6-7).
Po przerwie og³oszono wyniki wewnêtrznych wyborów w Radzie Nadzorczej, które
zosta³y przyjête z du¿¹ ¿yczliwoci¹ przez
zebranych, oraz przyst¹piono do ostatniej
czêci Zebrania tj. g³osowania nad projektami uchwa³ wniesionych pod jego obrady.
Bez zastrze¿eñ i uwag zebrani przyjêli
uchwa³y: - zatwierdzaj¹ce sprawozdania organów Spó³dzielni za 2003 r., - akceptuj¹c¹
informacjê o realizacji wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, - przyjmuj¹c¹ do realizacji wnioski z lustracji Spó³dzielnia, - okrelaj¹c¹ g³ówne kierunki dzia³ania i strategiczne zadania Spó³dzielni na
2004 r.
Zebranie ustali³o piêæ g³ównych kierunków w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, ciep³ownictwa, zagadnieñ ekonomicznych i zwi¹zanych z ustanowieniem
prawa odrêbnej w³asnoci lokali oraz dzia³alnoci spo³ecznej i kulturalnej.
W ramach tych kierunków Zebranie okreli³o 16 strategicznych zadañ dla Rady Nadzorczej, Rad Osiedlowych i Zarz¹du Spó³-

dzielni m.in. sta³ej poprawy estetyki budynków i ich otoczenia, wymiany sieci ciep³owniczej na nowoczesn¹ (preizolowan¹) i modernizacji kot³owni, poszukiwania nowych
metod windykacji nale¿noci od d³u¿ników,
utrzymania wydatków na poziomie zapew-

wych wyjanieniach przez przedstawicieli
Zarz¹du delegaci podjêli uchwa³y o wyra¿eniu zgody na zbycie prawa u¿ytkowania
wieczystego do dzia³ek nale¿¹cych do Spó³dzielni, ale wykorzystywanych na obiekty
pozaspó³dzielcze o ³¹cznej powierzchni 6245
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niaj¹cym bezpieczeñstwo finansowe Spó³dzielni w d³u¿szym okresie, przygotowania warunków do przenoszenia na cz³onków praw do w³asnoci lokali czy wreszcie dzia³añ w zakresie kultury wspó³¿ycia
w blokach wielomieszkaniowych i poszanowania mienia spó³dzielczego, akceptuj¹c¹ dzia³ania Zarz¹du i Rady Nadzorczej
w zakresie nabycia na w³asnoæ gruntów bêd¹cych w u¿ytkowaniu wieczystym Spó³dzielni.
Pewne emocje, u niektórych delegatów,
wywo³a³y projekty uchwa³ w sprawie zbycia praw do nieruchomoci gruntowych u¿ytkowanych przez Spó³dzielniê.Po szczegó³o-

m2 zlokalizowanych przy ulicach: Konarskiego, Pocieszka i w. Stanis³awa Kostki, na
których znajduj¹ siê szko³y, przychodnia
i ¿³obek. Podobnie rozstrzygniêto w sprawie
sprzeda¿y 10 dzia³ek gruntowych, na których
wybudowano ulice i ¿³obek przy ulicach: Konarskiego, Chopina, Zieliñskiego i Kar³owicza. Od³o¿ono natomiast podjêcie uchwa³ w
sprawie zbycia dwóch zbêdnych dzia³ek
o pow. 515 m2 przy ul. Dalekiej oraz czêci
dzia³ki o pow. 350 m2 obok kot³owni przy
ul. ¯niwnej.
Zebranie udzieli³o absolutorium Cz³onkom Zarz¹du Spó³dzielni za dzia³alnoæ
w 2003 r. G³osowanie odbywa³o siê na ka¿dego z cz³onków Zarz¹du oddzielnie.
Koñcowym akcentem 11-godzinnego posiedzenia by³o przyjêcie wniosków wynikaj¹cych z dyskusji oraz zg³oszonych na pimie
do Prezydium Zebrania. Na podstawie propozycji Komisji Wnioskowej po dodatkowych propozycjach wnioskodawców, delegaci podjêli uchwa³ê przyjmuj¹c¹ 16 wniosków o ró¿norodnym charakterze. Z realizacji tych wniosków Zarz¹d i Rada Nadzorcza
zda sprawozdanie na kolejnym Zebraniu
Przedstawicieli w 2005 r.
Goæmi zebrania byli: pe³nomocnik Krajowej Rady Spó³dzielczej na woj. wiêtokrzyskie Krzysztof Dulnik oraz cz³onkowie
Rady Nadzorczej minionej kadencji.
Mi³ym akcentem, w pracowitej atmosferze obradowania, by³a dekoracja 12. dzia³aczy KSM honorowymi odznakami Zas³u¿ony Dzia³acz Ruchu Spó³dzielczego.
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