ARTUR RAKOWSKI - 40 lat, mgr historii, pracownik muzeum, przez dwie
kadencje sekretarz Rady Osiedla Sady.
W Radzie Nadzorczej po raz pierwszy.

JERZY SIDOR - 62 lata, in¿. budownictwa, pracownik banku. W przesz³oci
by³ cz³onkiem i przewodnicz¹cym Rady
Osiedla Sady. W Radzie Nadzorczej po
raz drugi.

STANIS£AW SYREK - 62 lata, dr in¿.
technologii drewna, nauczyciel. W poprzedniej kadencji przewodnicz¹cy Rady
Osiedla Sandomierskie. W Radzie Nadzorczej po raz pierwszy.

JERZY TEC£AW - 62 lata, technik
rolnik, pracownik umys³owy. W Radzie
Nadzorczej po raz drugi. Przedstawiciel
Osiedla Sady.

BARBARA TOMCZYK - ekonomista,
emerytka, przewodnicz¹ca Rady Osiedla
Zagórska-Pó³noc drug¹ kadencjê.
W Radzie Nadzorczej od 1993 r.

ZDZIS£AW WÓJTOWICZ 65 lat,
mgr ekonomii, emeryt. W Radzie Nadzorczej od 1993 roku, pocz¹tkowo jako
sekretarz, a kolejne dwie kadencje - przewodnicz¹cy Rady. Przedstawiciel osiedla
Zagórska-Po³udnie.
Podczas kolejnego posiedzenia, 30
czerwca, przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Zdzis³aw Wójtowicz zapozna³ jej nowych cz³onków z zasadami organizacji
posiedzeñ oraz z zadaniami i kompetencjami prezydium, które pe³ni rolê koordynuj¹c¹ pracê samej Rady Nadzorczej
i jej komisji. Ustalono równie¿ sk³ad osobowy poszczególnych komisji, które w
kadencji 2004 - 2008 Rady Nadzorczej
bêd¹ wype³nia³y swe statutowe obowi¹zki w ramach przypisanych im dziedzin
dzia³alnoci Spó³dzielni. Wszyscy cz³onkowie, którzy zasiadaj¹ w tym organie samorz¹du spó³dzielczego pierwsz¹ kadencjê, zapoznali siê z regulaminem okrelaj¹cym funkcje i zadania Rady Nadzorczej
KSM.

Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza ukszta³towa³a
nastêpuj¹cy sk³ad Prezydium:
1) przewodnicz¹cy Rady - mgr Zdzis³aw Wójtowicz
2) z-ca przewodnicz¹cego Rady - in¿. Jerzy Sidor
3) sekretarz Rady - mgr Roman Gawlik
4) przewodnicz¹cy Komisji ekonomicznej Rady - Jerzy Pietraszkiewicz
5) przewodnicz¹ca Komisji Spo³eczno-Samorz¹dowej Rady - Barbara Tomczyk
6) przew. Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej Rady

- in¿. Piotr Kowalczyk

Na tym spotkaniu Rada Nadzorcza zatwierdzi³a równie¿ harmonogram realizacji wniosków z Zebrania Przedstawicieli
Cz³onków, z zebrañ grup cz³onkowskich
oraz kierunków dzia³alnoci Kieleckiej
Spó³dzielni Mieszkaniowej na 2004 r.
Wszystkie przyjête do realizacji wnioski
zosta³y szczegó³owo pogrupowane tematycznie, okrelono terminy ich realizacji
oraz komórki za nie odpowiedzialne.
Pierwsze skierowane do nowej Rady
Nadzorczej pisma zosta³y przekazane
Komisji Ekonomicznej do analizy i przedstawienia propozycji za³atwienia spraw na
plenarnym posiedzeniu Rady.
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