
INFORMACJEKOMUNIKATY I OGŁOSZENIA OGŁOSZENIA KONKURSY

1. Adamczyk Alicja - Za-ca Przewodniczącego
    Rady Nadzorczej
2. Białczak Krzysztof
3. Chodyń Wanda
4. Chrobotowicz Robert - Przewodniczący Rady 
    Nadzorczej
5. Feldo Zdzisław
6. Głuch Katarzyna
7. Gołębiowski Czesław
8. Jasiński Krzysztof - Przewodniczący Komisji  
     Społeczno-Kulturalnej
9. Karasiński Józef
10. Piądło Andrzej - Przewodniczący Komisji  
     Rewizyjnej
11. Pluta Zygmunt - Przewodniczący Komisji 
   Technicznej Utrzymania Zasobów Mieszkani 
      wych
12. Pszczoła Jan - Przewodniczący Komisji  
     Statutowej
13. Rożniata Marek - Sekretarz Rady Nadzor 
     czej
14. Różycki Edward
15. Skirzyński Jerzy
16. Soszka Barbara
17. Szczepański Paweł

Skład Komisji Rady Nadzorczej 2019-2022 

Skład Rady 
Nadzorczej 

wybranej na 
Walnym Zgroma-

dzeniu w dniu 
10.07.2019 r.

Skład Komisji Rewizyjnej:
1. Piądło Andrzej – przewodniczący
2. Białczak Krzysztof
3. Chodyń Wanda
4. Chrobotowicz Robert
5. Soszka Barbara 

Skład Komisji Technicznej Utrzyma-
nia Zasobów Mieszkaniowych:
1. Pluta Zygmunt – przewodniczący
2. Adamczyk Alicja
3. Białczak Krzysztof
4. Chodyń Wanda
5. Feldo Zdzisław
6. Głuch Katarzyna
7. Gołębiowski Czesław
8. Jasiński Krzysztof
9. Karasiński Józef
10. Piądło Andrzej
11. Różycki Edward
12. Skirzyński Jerzy

WALNE ZGROMADZENIE 2019
- wybrano Nową Radę Nadzorczą,

Zarząd uzyskał absolutorium
W dniu 10.07.2019r. podczas obrad Walnego Zgromadzenia wszyscy trzej członko-

wie Zarządu Spółdzielni w osobach:
1. Piotr Skoczylas – Prezes Zarządu
2. Jerzy Dąbrowski – Zastępca Prezesa ds. Technicznych
3. Robert Pyzara – Główny Księgowy – Członek Zarządu

Uzyskali w wyniku głosowania absolutorium za okres od 01.01.2018r. - 31.12.2018 r.
Absolutorium udzielone zostało przez ponad 88% głosujących.

Spacerkiem po Ustroniu
Echa Walnego Zgromadzenia i nie tylko…

Dokończenie na stronie 2.

Cichną echa odbytego w dniu 10 lipca 
Walnego Zgromadzenia. Hala MOSiR wypeł-
niła się w tym dniu członkami Spółdzielni 

Mieszkaniowej Ustronie oraz pełnomocni-
kami członków. 

13. Soszka Barbara
14. Szczepański Paweł

Skład Komisji Statutowej:
1. Pszczoła Jan – przewodniczący
2. Adamczyk Alicja 
3. Głuch Katarzyna
4. Skirzyński Jerzy
5. Szczepański Paweł

Skład Komisji Społeczno - Kulturalnej:
1. Jasiński Krzysztof – przewodniczący
2. Adamczyk Alicja
3. Feldo Zdzisław
4. Gołębiowski Czesław
5. Karasiński Józef
6. Pluta Zygmunt
7. Pszczoła Jan  
8. Rożniata Marek
9. Różycki Edward
10. Soszka Barbara

Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu  
Członków SM „Ustronie” w dniu 10 lipca 2019 r.

Na stronie 3.
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Dokończenie ze strony 1.

Zainteresowani wyborami do Rady Nad-
zorczej Spółdzielni zabrali głos w różnego 
rodzaju mediach lokalnych, wystąpili w pro-
gramach lokalnych telewizji oraz na forach 
internetowych. Przez te fora przelała się fala 
różnego rodzaju hejtu, chociaż były również 
wypowiedzi merytoryczne, trafne i rzeczowe.

Jako były już Przewodniczący Rady Nad-
zorczej postanowiłem się odnieść do zaist-
niałych wydarzeń, komentarzy nie tylko 
politycznych osób bezpośrednio i osobiście 
zaangażowanych w wybory w Spółdzielni 
Ustronie. 

Zastanawia mnie, dlaczego w tym akurat 
roku działacze polityczni radomskich struktur 
PiS tak bardzo zainteresowali się problema-
tyką Spółdzielni Ustronie. Przecież Spółdziel-
nia istnieje już 40 lat, sytuacja gospodarcza 
jest doskonała, działania Rady Nadzorczej  
i Zarządu nie odbiegają od standardów ogól-
nopolskich, co widać gołym okiem po ocieplo-
nych, odnowionych budynkach, licznych par-
kingach, placach zabaw, terenach zielonych. 
Oczywiście wytłumaczenie tego zaintereso-
wania jest proste. Rok 2019 jest rokiem sze-
roko pojętych wyborów. Ustronie to społecz-
ność odpowiadająca wielkością miastu typu 
Pionki, czyli ok.20 do 25 tys. mieszkańców, tak 
więc, jest to licząca się społeczność mogąca  
w istotny sposób wpłynąć na wynik wyborczy. 
Stąd - moim zdaniem - takie nagłe zaintereso-
wanie naszą Spółdzielnią. Fakt, że o członko-
stwo w Radzie Nadzorczej ubiegali się koledzy 
z Platformy Obywatelskiej spowodował, że 
sprawa stała się miejską potyczką polityczną 
PiS kontra PO. 

Zrozumiała jest dla mnie rywalizacja  
i walka polityczna, ale walka na argumenty i 
 fakty. Obecna walka o członkostwo w Radzie 
Nadzorczej nie miała z tym nic wspólnego.

 Wracając do Walnego Zgromadzenia. 
Kiedy przeciwnicy obecnego stanu Spółdzielni 
zorientowali się, że byli w zdecydowanej 
mniejszości, co nie pozwoliłoby im zrealizo-
wać swojej strategii, rozpoczęli procedurę 
opóźniania obrad Walnego Zgromadzenia 
poprzez liczne zgłaszanie wniosków formal-
nych (niekoniecznie właściwych) tylko po to, 
aby podejmowane przez nich próby zmobili-
zowania dodatkowego elektoratu przyniosły 
im przewagę. Niestety, próby te spaliły na 
panewce. Nie pomogły ponowne głosowa-

nia, bo członkowie spółdzielni obecni na sali 
głosowali świadomie oraz rozważnie. To był 
pierwszy sukces członków Spółdzielni a nie 
najemnych pełnomocników. Warto wiedzieć, 
że pełnomocnictwo to szczególna forma 
upoważniająca do reprezentowania członka 
spółdzielni przez inną osobę, według prawa 
niezwiązaną nawet z konkretną spółdzielnią 
mieszkaniową, której dotyczy.  

I to według mnie jest istotny błąd zapisu 
ustawy ponieważ pełnomocnictwo powinno 
dotyczyć tylko i wyłącznie członków spół-
dzielni i pomiędzy członkami powinno być 
udzielane. Nie może być tak, że o losie spół-
dzielni mogą decydować poprzez pełnomoc-
nictwa ludzie niezwiązani w jakikolwiek spo-
sób ze spółdzielnia. 

Nowa Rada Nadzorcza w liczbie 17 osób 
została wybrana po 10 godzinach obrad Wal-
nego Zgromadzenia. Niestety nie wszyscy 
dotrwali do końca obrad, nie wszyscy byli 
zadowoleni z wyników wyborów. Już w czwar-
tek obserwowaliśmy wypowiedzi niezadowo-
lonych z wyników wyborów. Dziwi mnie fakt, 
że najwięcej do powiedzenia w sprawie Spół-
dzielni mają ludzie, którzy kilkanaście lat temu 
poprzez swoje dyletanctwo, brak odpowie-
dzialności i proste zaniechanie doprowadzili 
do zapaści finansowej Spółdzielni podejmując 
decyzje niezgodne z prawem spółdzielczym, 
co skutkuje do dzisiaj min. procesem sądo-
wym i dużymi kosztami obciążającymi nas 
spółdzielców. Dzisiaj Ci ludzie pierwsi zabie-
rają głos krytykując poczynania Zarządu i Rady 
Nadzorczej. Takie działania obliczone na tani 
poklask i realizację prywatnych interesów dys-
kredytują tych ludzi i powinny uniemożliwiać 
ubieganie się o funkcje w Spółdzielni. Ludzie 
Ci kompromitują się swoimi wypowiedziami 
na temat działalności finansowej Spółdzielni 
nie orientując się w sprawach podstawowych, 
ale w przekazach medialnych kreują się na 
specjalistów mieszając w głowach zwykłym 
spółdzielcom - niestety te działania dyskwali-
fikują ich wiarygodność. 

To obecny Zarząd i Rada Nadzorcza dzięki 
swoim racjonalnym działaniom doprowadziły 
Spółdzielnię do stabilnej sytuacji ekonomicz-
nej zapewniającej dalszy rozwój. 

Druga charakterystyczna sytuacja to 
pozorne zainteresowanie sprawami spół-
dzielni, dziwna troska o członków spółdzielni 
jakoby krzywdzonych przez nieudaczny Zarząd. 

Mam tu szczególne pretensje do Panów Dariu-
sza Wójcika oraz Piotra Kotwickiego radnych 
Rady Miasta inicjatorów ataku na Spółdzielnię 
Ustronie poprzez wykorzystanie instytucji peł-
nomocnictw. Otóż drodzy Panowie żeby wie-
dzieć coś na temat spółdzielni, jej problemów, 
działań i planów to należałoby wysłuchać 
sprawozdań Zarządu, sprawozdania finan-
sowego, czy Sprawozdania Rady Nadzorczej.  
To pozwoliłoby Panom dyskutować na tematy 
tam zawarte. Niestety Pan Dariusz Wójcik 
opuścił obrady Walnego Zgromadzenia tuż po 
oddaniu głosu w wyborach Rady Nadzorczej 
nie czekając nawet na wynik wyborów. 

To świadczy o Waszych prawdziwych 
intencjach w całym tym spektaklu reżysero-
wanym przez Panów. Pan Wójcik przed wyj-
ściem zdobył się na zgłoszenie wniosku żeby 
członkowie Rady Nadzorczej pracowali spo-
łecznie za przysłowiowe 50 zł.

Chciałbym teraz zaapelować do wszel-
kiego rodzaju pseudo specjalistów od spół-
dzielczości mieszkaniowej. Zanim zabierzecie 
głos krytykujący poczynania czy rozwiązania 
Zarządu oraz Rady Nadzorczej zapoznajcie się 
z materiałami źródłowymi tak, aby dyskusja 
była rzeczowa i merytoryczna a nie obraźliwa  
i kłamliwa, stawiająca w niekorzystnym świe-
tle ludzi, którzy na taką formę krytyki nie 
zasłużyli. 

Hejty dotyczące mojego nazwiska nie 
robią na mnie wrażenia pomimo tego, że są 
obraźliwe i niesprawiedliwe, ale takie jest 
życie i działania przeciwników, aby ośmieszyć 
adwersarza w dowolny, ale skuteczny sposób. 

Chciałbym na zakończenie serdecznie 
podziękować wszystkim członkom Spółdzielni 
mieszkaniowej Ustronie za liczne przybycie na 
Walne Zgromadzenia w dniu 10 lipca 2019 r.

Jednocześnie gratuluję nowo wybranej 
Radzie Nadzorczej życząc wszystkim jej człon-
kom sukcesów w niełatwej działalności, licząc 
jednocześnie na kontynuację naszych planów 
i zamierzeń. Mam nadzieję, że pod Waszymi 
rządami nasza Spółdzielnia będzie nadal się 
rozwijać, zapewniając jej członkom prawi-
dłowe warunki do godnego zamieszkiwania w 
jej  zasobach.

Wszystkim mieszkańcom Ustronia życzę 
udanego wakacyjnego wypoczynku.

Były Przewodniczący Rady Nadzorczej  
- Ireneusz OWCZAREK

WALNE ZGROMADZENIE 2019
- wybrano Nową Radę Nadzorczą, Zarząd uzyskał absolutorium

Spacerkiem po Ustroniu
Echa Walnego Zgromadzenia i nie tylko…
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WALNE ZGROMADZENIE 2019
- wybrano Nową Radę Nadzorczą, Zarząd uzyskał absolutorium
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Dyżury członków Rady Nadzorczej
Dyżury odbywają się w poniedziałki w godzinach od 15.30 - 17.00
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III miejsce drużyny Ustronia
w Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na stadiony”

W dniu 12.07.2019 r. drużyna z Ustronia zajęła III miejsce  
w Ogólnomiejskim Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na sta-
diony”. Mecze finałowe zostały rozegnane na boisku MOSIR-u 
przy ul. Narutowicza. 

Nasi zawodnicy wygrali z Akademią Sportu Radomiak 2:0. 
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Maciej Otrębski z naszej 

drużyny, a nagrodę specjalną - rower wygrał jeden z naszych zawodni-
ków - Jakub Kowalski. 

Zawodników do turnieju przygotował Mieczysław Zawisza.  
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów na 
drodze sportu.

 (AJ)

Kibice i drużyna Ustronia

Wręczanie nagród





zastrzeżenie
Redakcja Biuletynu Ustronie zastrzega sobie prawo doko-
nywania zmian w nadesłanych tekstach (np. korekta do-
strzeżonych błędów, nadawanie lub zmianę tytułów etc.), 
a także innych zmian wynikających z zasad edytorskich 
lub kultury języka. Autor nadesłanego materiału może  
w nim wyraźnie zastrzec brak zgody na jakiekolwiek 
zmiany w swoim materiale. Redakcja zastrzega sobie od-
mowę publikacji takich materiałów.

WAŻNE TELEFONY
SM USTRONIE

●Dział Obsługi Mieszkańca:
   48-385-74-00 do 02
●Sekretariat: 48-385-74-03
●Administracja Jedn. A: 48-385-74-13
●Administracja Jedn. B: 48-385-74-16
●Administracja Jedn. C: 48-389-67-83
●Administracja Jedn. M: 48-389-67-84
●Administracja Jedn. P– w siedzibie
  spółdzielni: 48-385-74-00

Awarie dźwigów należy zgłaszać:
- w dni powszednie: od godz. 1500 

 – 2300  na numer tel. 48/ 385 74 04
- w niedziele i święta od godz. 800 

-2000 na numer telefonu 48/ 385 74 04
W godz. od 2300 – 700 w dni powszednie

i od 20.00 – 7.00 w niedziele i święta
awarie należy zgłaszać na numery tel.:

Jednostka A – 607 101 809; 
Jednostka B – 309 316 934 oraz 665 863 
300 Jednostka C – 607 101 809
Jednostka M – 309 316 934 oraz 665863300

POGOTOWIE
TECHNICZNE:

601 602 045
POGOTOWIE DŹWIGOWE

W SM USTRONIE




