KSM w Klubie Złotych Jubilatek
W kwietniu w Domu Kultury Lubelskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Lublinie
odbyło się seminarium pt. „Geneza, rozwój i przyszłość spółdzielni mieszkaniowych założonych w latach 1956-1965”, w
którym wzięli udział przedstawiciele spółdzielni obchodzących jubileusz 50-lecia
działalności z województw: lubelskiego,
podkarpackiego, podlaskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego.
Z naszego województwa uczestniczyli w
seminarium przewodniczący rad nadzorczych
i prezesi zarządu SM „Pionier” i KSM.

Podobne regionalne seminaria odbyły
się w Katowicach, Toruniu i Poznaniu.
Ich organizatorami są: Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe, Stowarzyszenie
Przyjaciół Domów Spółdzielczych i
spółdzielnie mieszkaniowe, w siedzibach których przeprowadzone zostały
spotkania.
Przystąpienie do Klubu nie wiąże się z
opłatami. Jedynym warunkiem wpisania
na listę członków jest wykazanie, że
spółdzielnia powstała w latach 1956
- 1965.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Zdzisław Wójtowicz i prezes KSM Maciej Solarz
podczas spotkania w Lublinie z prezesem Stanisławem Kukuryką (w środku)

W listopadzie
Ostatnie Zebranie Przedstawicieli
Wszystkie spółdzielnie mieszkaniowe,
istniejące w dniu wejścia w życie przepisów znowelizowanej 14 czerwca br.
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
(tj. 31 lipca br.) mają obowiązek dokonania do 30 listopada br. zmian swoich
statutów, dostosowując je do przepisów
znowelizowanej ustawy.
KSM ma zatem 4 miesiące na zmianę
statutu. Nowe przepisy (art. 83) likwidują
dotychczasowe organy Spółdzielni, tj.
Zebranie Przedstawicieli i zebrania grup
członkowskich, na rzecz Walnego Zebrania Członków. Jednak dla dokonania
zmiany statutu dopuszczają po raz ostatni
zwołanie Zebrania Przedstawicieli Członków, które może jeszcze podejmować
uchwały w imieniu wszystkich spółdzielców (art. 9 ust. 2 noweli ustawy).
W tym przypadku zachowana zostanie
stara procedura z zebraniami grup członkowskich włącznie.
(MaS)
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Na finalnym spotkaniu w 2008 roku w
Warszawie zostanie zaprezentowana m.in.
książka zawierająca naukową historię
spółdzielni „pięćdziesięciolatek”.
KSM przystąpiła do Klubu i uzyskała
możliwość wyeksponowania swoich dokonań w przygotowywanej książce oraz
druku materiałów prezentujących KSM w
miesięczniku „Domy Spółdzielcze”.
W czerwcowym numerze tego miesięcznika, w rubryce „Złota Jubilatka” ukazał
się artykuł pt. „KSM nadaje ton”, w
którym redakcja prezentuje historię spółdzielni, nowe inwestycje, dane o zasobach
mieszkaniowych i bieżącej działalności,
ilustrując tekst zdjęciami.
(MaS)

Szukamy archiwalnych zdjęć
Do sekretariatu Zarządu KSM zgłosiło
się już kilkanaście osób, które przyniosły
swoje zdjęcia sprzed lat. Niektóre fotografie
to prawdziwe perełki, dokumentujące ludzi
i czas. Czekamy na kolejne fotografie.
Przypominamy!
W związku z przypadającym w przyszłym roku 50-leciem Spółdzielni, Redakcja kwartalnika „My z KSM” i
Zarząd Spółdzielni ogłaszają konkurs
na najciekawsze archiwalne zdjęcia z
historii KSM.
Czekamy na Państwa fotografie dokumentujące nasze osiedla z okresu budowy,
zagospodarowywania osiedli, pierwszych
lokatorów budunków, a także z czasów
kiedy nie było tu jeszcze bloków mieszkalnych.
Najciekawsze zdjęcia opublikujemy w
„My z KSM”.
Trzy najciekawsze archiwalne zdjęcia
nagrodzimy nagrodami rzeczowymi.

Wszystkie zdjęcia, po wykorzystaniu,
zwrócimy właścicielom. Podpisane
zdjęcia prosimy składać w sekretariacie
prezesa Zarządu KSM.
(K)

