Podsumowano dzia³alnoæ Kieleckiej Spó³dzielni Mieszkaniowej w 2004 r.

Rzeczowo o wynikach
Prezydium Zebrania i komisje
Otwarcia obrad Zebrania Przedstawicieli
Cz³onków, dokona³ zastêpca przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej, p. Jerzy Sidor,
który powita³ zebranych oraz przeprowa-

1. Alicjê Musia³ - przewodnicz¹c¹, delegatkê z osiedla Zagórska-Pó³noc, 2. Mariana Jarka, delegata z osiedla Sady, 3.
Bogus³awa Mikulko, delegata z osiedla
Zagórska-Po³udnie, 4. Mariê Salus, delegatkê z osiedla Sandomierskie.

Delegaci z osiedla Sandomierskie wnikliwie studiowali materia³y sprawozdawcze

dzi³ wybór prezydium Zebrania. Na przewodnicz¹cego Zebrania wybrano jednog³onie Jana Ok³ê, delegata z osiedla Zagórska Pó³noc. Funkcjê sekretarza delegaci powierzyli Stanis³awowi witkowi, delegatowi osiedla Sandomierskie. Na asesorów wybrano W³adys³awa Mojeckiego,
delegata osiedla Zagórska Po³udnie
i Kazimierza Morgasia, delegata osiedla
Sady.
Nastêpnie dokonano wyboru Komisji
Mandatowej, która zajê³a siê sprawdzeniem
prawomocnoci obrad oraz liczeniem g³osów oddanych za i przeciw poszczególnym uchwa³om, poddawanym rozstrzygniêciu Zebrania.
W sk³ad Komisji wybrano:
1. Stanis³awa Ciesielskiego, delegata
z osiedla Zagórska-Po³udnie, 2. Stanis³awa Biskupskiego, delegata z osiedla
Sady, 3. El¿bietê Hombek, delegatkê z
osiedla Zagórska-Pó³noc, 4. Stefana Pa³osza, delegata z osiedla Sandomierskie.
W sk³ad Komisji Wnioskowej, która rejestruje wnioski zg³aszane w trakcie dyskusji i przedstawia propozycje ich przyjêcia przez Zebranie, wybrano:
STRONA 2

Odwo³ania od uchwa³
Rady Nadzorczej
Po uchwaleniu przez delegatów regulaminu obrad oraz stwierdzeniu przez Komisjê Mandatow¹, ¿e iloæ uczestnicz¹cych
zapewnia prawomocnoæ Zebrania, przyst¹piono do rozpatrywania indywidualnych odwo³añ 8 cz³onków, którzy w okresie od ubieg³orocznego Zebrania zostali
wykluczeni z grona spó³dzielców przez
Radê Nadzorcz¹, z powodu du¿ych zaleg³oci czynszowych za u¿ytkowanie
mieszkania, oraz l cz³onka, który uchwa³¹
Rady Nadzorczej zosta³ wykrelony z listy cz³onków.
Odwo³uj¹cy siê zostali zawiadomieni o
terminie i miejscu obrad Zebrania, przed
którym mogli z³o¿yæ wyjanienia w sprawie przyczyn zad³u¿enia i przedstawiæ
ewentualne deklaracje co do jego sp³aty.
Jedna osoba nie skorzysta³a z tej mo¿liwoci i nie przyby³a na Zebranie. Sprawa
zosta³a rozpatrzona pod jej nieobecnoæ.
Dwoje cz³onków, którzy zadeklarowali
chêæ sp³aty zad³u¿enia, uzyska³o zaufanie
delegatów, którzy przeg³osowali uchylenie uchwa³y Rady Nadzorczej o wykluczeniu z cz³onkostwa. Jeden cz³onek do dnia

Zebrania sp³aci³ 4,5 tys. z³ zad³u¿enia, a
drugi wyrazi³ zgodê na zamianê zad³u¿onego mieszkania na mniejsze i sp³atê zad³u¿enia. W stosunku do obydwojga, delegaci przeg³osowali uchylenie uchwa³y
Rady Nadzorczej o wykluczeniu z cz³onkostwa. Natomiast 4 cz³onków o zad³u¿eniach od 5.800 z³ do 10.600 z³ nie potrafi³o
przekonaæ delegatów o swoich mo¿liwociach sp³aty zad³u¿enia i w stosunku do
nich niejednog³onie przeg³osowano o
utrzymaniu w mocy Uchwa³ Rady Nadzorczej Spó³dzielni o wykluczeniu z cz³onkostwa.
Wród delegatów, zabieraj¹cych g³os w
sprawie wykluczenia z cz³onkostwa Spó³dzielni da³o siê zauwa¿yæ kontynuacjê
dwóch skrajnych postaw. Jedna, do której przychyla³a siê wiêkszoæ, prezentuj¹ca pogl¹d, ¿e nie mo¿na pozwalaæ na to,
by niektórzy cz³onkowie maj¹cy dochody, bêd¹cy w dobrej sytuacji materialnej,
byli nies³usznie kredytowani przez innych, którzy sumiennie op³acaj¹ nale¿noci za swoje mieszkania, czêsto z niewielkich emerytur.
Druga postawa, to g³osuj¹cy konsekwentnie za uchyleniem uchwa³ niekorzystnych dla d³u¿ników, uwa¿aj¹cy, ¿e nie
mo¿na podejmowaæ takich rozstrzygniêæ
w stosunku do nie p³ac¹cych, gdy¿ na
pewno maj¹ oni jakie ¿yciowe problemy,
które s¹ powodem zad³u¿ania siê.
W tym miejscu nale¿y przytoczyæ dane
ze sprawozdania Zarz¹du z dzia³alnoci za
rok 2004. Zad³u¿enie w op³atach za mieszkania na rzecz Spó³dzielni na dzieñ
31.12.2004 r. wynosz¹ 2.515.227 z³ i wzros³y
w porównaniu do 31.12.2003 r. o 225.125 z³
tj. 9,9%. Zaleg³oci za mieszkania posiada
3678 osób, tj. 39,7% ogó³u cz³onków Spó³dzielni. Jaki do tego komentarz?

Sprawozdania z dzia³alnoci
w 2004 r. i dyskusja
Po sprawach cz³onkowsko-mieszkaniowych z³o¿ono sprawozdania z dzia³alnoci w 2004 r. Rady Nadzorczej, Zarz¹du
i sprawozdanie finansowe Spó³dzielni, które s¹ wydrukowane w wydaniu specjalnym z maja 2005 r., kwartalnika Kieleckiej
Spó³dzielni Mieszkaniowej My z KSM.
Uzupe³niaj¹ce informacje do sprawozdañ,
które delegaci otrzymali w materia³ach
Zebrania przedstawili w kolejnoci: pre-

