Czy aby bêdzie lepiej?
polemika
W tekcie Aby by³o lepiej pan Andrzej
Batory ju¿ na wstêpie ma ¿al do Zebrania
Przedstawicieli, ¿e propozycje Rady Osiedla, w którym mieszka nie zosta³y przez
Zebranie przyjête. To typowy dla wielu
dzia³aczy brak zrozumienia zasad funkcjonowania demokracji. Wed³ug nich, demokracja funkcjonuje dobrze, gdy s³uszne s¹
jedynie ich wnioski i postulaty.
¯ycie wypracowa³o inny model demokracji. Polega on na tym, ¿e wiêkszoæ decyduje o przyjêciu b¹d odrzuceniu okrelonych propozycji i na to nie nale¿y siê
gniewaæ. Przejdmy jednak do meritum
g³osu w dyskusji.
1. W pierwszym wniosku pan Batory proponuje wybory cz³onków Rady Nadzorczej przez zebrania osiedlowe cz³onków.
I nie by³oby w tym nic dziwnego (propozycja ta ma wielu zwolenników, do których
i ja siê zaliczam), gdyby nie stwierdzenie,
¿e dotychczas delegaci z danego osiedla
nie s¹ w stanie przeforsowaæ swoich kandydatów. I tutaj, moim zdaniem, autor co
najmniej mija siê z prawd¹.
Dotychczas obowi¹zuj¹ce statutowe zasady wyboru cz³onków Rady Nadzorczej
KSM stanowi¹, ¿e 18 cz³onków RN wybiera Zebranie Przedstawicieli sporód
cz³onków Spó³dzielni  po czterech przedstawicieli z ka¿dego z wyodrêbnionych
osiedli plus po jednym z Bielin i Bodzentyna oraz zespo³u domów jednorodzinnych (zachowano zasadê proporcjonalnoci). Delegaci na spotkaniach przed ZP w
poszczególnych osiedlach wybieraj¹ sporód siebie (w g³osowaniu tajnym) 6-8 kandydatów do RN, których przewodnicz¹cy
Rady Osiedla zg³asza na listê wyborcz¹.
Nadto, ju¿ na Zebraniu, zainteresowani
mog¹ zg³osiæ dodatkowych kandydatów
z danego osiedla. Taka procedura funkcjonuje ju¿ kilkadziesi¹t lat.
Nastêpnie kandydaci poddani s¹ pod
g³osowanie. Do RN wchodz¹ ci, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów. Gdzie
tu jest brak mo¿liwoci wyboru - sporód
w³asnych kandydatów - cz³onków Rady
Nadzorczej?
Przez okres mojego funkcjonowania jako
delegata na Zebranie Przedstawicieli, nie
spotka³em siê z przypadkiem zg³aszania
kandydatów do Rady Nadzorczej przez
cz³onka spó³dzielni z innego osiedla.
2. W drugim wniosku, a tak¿e w trzecim i
czwartym, autor proponuje zwiêkszenie
udzia³ów, czyli wp³aty cz³onków z tytu³u

przynale¿noci do spó³dzielni, a z dalszego wywodu wynika, ¿e myli zasady funkcjonowania spó³dzielni (w tym mieszkaniowej) jako korporacji, ze spó³kami prawa
handlowego. Wniosek w swej istocie mija
siê z prawno-ekonomicznymi zasadami
dzia³alnoci spó³dzielni mieszkaniowej.
Warto przypomnieæ, ¿e podmiotem mienia spó³dzielczego nie s¹ bezporednio
cz³onkowie, lecz Spó³dzielnia jako odrêbna osoba prawna (art. 44 kc). Spó³dzielnia
odpowiada za swoje zobowi¹zania ca³ym
maj¹tkiem (art. 68 Pr. Spó³dz.), natomiast
cz³onkowie nie odpowiadaj¹ za zobowi¹zania Spó³dzielni wobec osób trzecich (art.
19 § 3 Pr. Spó³dz.). W stratach spó³dzielni
cz³onek uczestniczy tylko do wysokoci
zadeklarowanych udzia³ów.
Pan Batory twierdzi, ¿e nowo wstêpuj¹cy cz³onek winien wnieæ udzia³ w oparciu o rzeczywist¹ wartoæ maj¹tku zapominaj¹c o tym, ¿e z chwil¹ nawi¹zania cz³onkostwa, po stronie cz³onka powstaje obowi¹zek wniesienia udzia³ów w iloci ustalonej statutem (art. 19 Pr. Spó³dz.). W spó³dzielniach mieszkaniowych udzia³ wyra¿a
siê niewielkimi kwotami i nie ma wiêkszego znaczenia ekonomicznego, podczas
gdy wk³ad budowlany siêga tysiêcy z³otych. Odmiennie ni¿ w spó³dzielniach pracy, w których udzia³ stanowi powa¿ne
wiadczenie materialne.
Wartoæ nominalna udzia³ów cz³onkowskich, wnoszonych do Spó³dzielni przed
1995 r. wynosi 0,03 z³, aktualnie - 255 z³
(czyli 8.500 razy wiêcej), a ³¹cznie z wpisowym (170 z³), nowo przyjmowany cz³onek
wp³aca do kasy spó³dzielni 425 z³. Z chwil¹ ustania cz³onkostwa prawo do udzia³u
przekszta³ca siê w roszczenie by³ego
cz³onka (lub jego spadkobierców) o wyp³atê przez Spó³dzielniê wniesionych
udzia³ów.
Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e z faktu dysponowania przez cz³onka udzia³em nie
wynikaj¹ ¿adne prawa wzglêdem pozosta³ych funduszy Spó³dzielczych. Czy mamy
wiêc dodatkowo zwiêkszaæ udzia³y tylko
po to, aby zasiliæ fundusz udzia³owy?
Pan A. Batory proponuje, aby rodki
z udzia³ów przeznaczyæ na wymianê okien.
Zapomina tym samym, ¿e wymianê okien
finansuje siê z funduszu remontowego,
a jego wielkoæ w ka¿dej chwili mo¿na
zwiêkszyæ przez podwy¿szenie czynszu,
b¹d podzia³u nadwy¿ki bilansowej, zgodnie z uchwa³¹ Zebrania Przedstawicieli

Cz³onków, czy te¿ z op³at zwi¹zanych z
przekszta³ceniem prawa do lokalu - ale to
ju¿ inna kwestia.
Dlatego te¿ ustalanie wysokoci udzia³u
w zale¿noci od wartoci maj¹tku nale¿¹cego do spó³dzielni nie jest dobrym pomys³em (i w obecnym stanie prawnym nie do przyjêcia). Ju¿ teraz wiele osób nabywaj¹cych mieszkania w zasobach KSM
nie jest zainteresowanych przyst¹pieniem
do Spó³dzielni. Je¿eli zwiêkszymy wysokoæ udzia³ów i wpisowego - zainteresowanie cz³onkostwem mo¿e byæ jeszcze
mniejsze. Oczywicie osoby nie bêd¹ce
cz³onkami Spó³dzielni maj¹ ustalone wy¿sze op³aty za u¿ytkowanie mieszkañ ni¿
cz³onkowie spó³dzielni, czyli dok³adnie jest
tak, jak proponuje pan Batory. Wynika to
z faktu, ¿e nie korzystaj¹ oni z po¿ytków i
dochodów wypracowywanych przez Spó³dzielniê, do czego maj¹ prawo tylko cz³onkowie spó³dzielni.
3. Autor postuluje, by cz³onkowie spó³dzielni, bez wzglêdu na rodzaj lokalu mieszkalnego byli traktowani jednakowo. Ze
zdziwieniem czytam ten pogl¹d pana Andrzeja, który jest d³ugoletnim dzia³aczem
spó³dzielczym i powinien wiedzieæ, ¿e treæ
praw ze stosunku cz³onkostwa jest identyczna dla wszystkich cz³onków spó³dzielni
i nie zale¿y od rodzaju prawa do mieszkania.
Wynika ona z ustawy, statutu i uchwa³
organów spó³dzielni, które dotycz¹
wszystkich cz³onków w jednakowy sposób, np. uchwa³y dotycz¹ce zasad rozliczania kosztów gzm, wnoszenia udzia³ów,
wk³adów, ustalaj¹ce wysokoæ stawek
op³at itp.
Do tej grupy praw zalicza siê te¿ obowi¹zek przestrzegania statutu, który w identyczny sposób odnosi siê do wszystkich
cz³onków. Natomiast prawa i obowi¹zki pochodne od cz³onkostwa rodz¹ siê z dodatkowych zdarzeñ. Aby np. powsta³o spó³dzielcze prawo do lokalu, musi byæ wydany przydzia³, tzn. musi dojæ do z³o¿enia
przez spó³dzielniê owiadczenia woli.
Z kolei, aby powsta³o prawo do udzia³u
czy wk³adu - cz³onek musi wnieæ okrelon¹ kwotê pieniê¿n¹, itd. Zatem postulat p. A. Batorego w tym brzmieniu, jakie
zaprezentowa³ w licie, aby cz³onkowie
traktowani byli jednakowo nie wnosi niczego merytorycznego do poprawy dzia³alnoci Rady Nadzorczej KSM.
4. We wniosku szóstym proponowany
jest powrót komisji rewizyjnej Rady Nadzorczej zamiast obecnej komisji ekonomicznej i aby ona liczy³a 7 osób.
W poprzedniej kadencji Rady komisja rewizyjna sk³ada³a siê z 4 osób i obradowa³a
wspólnie z komisj¹ gospodarki zasobami
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