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dotyczące kolporto-
wanych przed Walnym 

Zgromadzeniem ulotek.

Ciąg dalszy na stronie 2.

Szanowni Mieszkańcy,

Przed Walnym Zgromadzeniem SM 
„Ustronie”, które odbyło się w dniu 27 
czerwca 2014 r. w budynkach mieszkal-
nych Spółdzielni zostały rozkolportowane 
ulotki:

1. „CZARNO NA BIAŁYM BIULE-
TYN INFORMACYJNY MIESZKAN-
CÓW USTRONIA”

2. „CZARNO NA BIAŁYM – CIĄG 
DALSZY”

3. „PRZYJDŹCIE”
Przedmiotowe ulotki w sposób zakła-

many przedstawiały wizerunek Spółdzielni 
i miały na celu wprowadzenie w błąd miesz-
kańców oraz zdyskredytowanie Zarządu  
i Rady Nadzorczej. Dlatego przedstawiamy 
wyjaśnienia dotyczące zagadnień z ulotek. 

SPOTKANIE DLA KOBIET Z CYKLU 
„ZADBAJ O SIEBIE”

Dokończenie na stronie 2.

Dokończenie na stronie 3.

3 czerwca 2014 roku odbyło się w Klubie Osiedlowym „Ustronie” spotkanie z cyklu „Zadbaj 
o siebie”. Spotkanie miało na celu promowanie zdrowego odżywiania się i propagowaniu zasad 
zdrowego żywienia. Tematem przewodnim były sałatki i surówki sezonowe. Na spotkanie przy-
było kilkadziesiąt pań. Prelekcję i pokaz sporządzania sałatek i surówek połączony z degustacją 
przygotowali i poprowadzili nauczyciele z Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Rado-
miu: panie Halina Kutkowska, Martyna Domagała-Karpeta i Monika Wasik wraz z uczniami  
z klasy II KB o specjalności kucharz.

WIECZÓR POETYCKI W KLUBIE OSIEDLOWYM 
„USTRONIE”

Czesław Banaszczyk – radomski poeta 
i animator kultury był bohaterem wieczoru 
poetyckiego zatytułowanego „Zaczarowany 
ogród miłości”, który odbył się w środę 11 
czerwca 2014 r w Galerii Klubu Osiedlowego 
„Ustronie”. Pomimo upału na spotkanie licz-
nie przybyli sympatycy poezji, którzy chcieli 
posłuchać wierszy poety. Czesław Banasz-
czyk urodził się i mieszka w Radomiu. Pisa-
niem wierszy zajmuje się od najmłodszych 
szkolnych lat. Poezja i taniec to jego dwie 
pasje, którym jak mówi, „zaprzedał” duszę. 
„Niepoprawny romantyk” i „maleńki okru-
szek w ogrodzie poezji”  - tak sam siebie 
nazywa. Należąc do Stowarzyszenia Twór-
ców Kultury „Orzeł” działającego w Jedlni 
Letnisko, został współautorem antologii 

„Wzloty” – wydanej w 2002 r. Właśnie przez 
to stowarzyszenie. Od wielu lat działa też 
w znanym Radomskim Kole Poezji Nie-od-
krytej „Szuflada”. Tam został współautorem  
7 –miu almanachów. W 2009r. ukazał się 
jego autorski tomik „Zaczarowany ogród 
miłości”.

Od 2010 roku jest członkiem STOWA-
RZYSZENIA AUTORÓW POLSKICH O/War-
szawski II.

W 2013r. został członkiem Klubu Lite-
rackiego „NASZA TWÓRCZOŚĆ” działają-
cego przy Stowarzyszeniu „Wspólnota Pol-
ska” w Domu Polonii w Warszawie.

W 2014 r. został współautorem wyda-
nego przez ten Klub almanachu poetyckiego 
p.t. „Miłosteńki”.Swoje wiersze autor pre-

zentuje w różnych mia-
stach w kraju, podczas 
spotkań poetyckich oraz 
wieczorków autorskich.

W Klubie Osiedlo-
wym „Ustronie” zapre-
zentował wyjątkowy 
program poetycko-mu-
zyczny rozpalający 
zmysły i ciało. Wiersze 
pana Czesława mówiły 
o miłości, o szczęściu, 
namiętności, o smut-
kach, o tęsknocie.
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Ciąg dalszy ze strony 1.

A. Wyjaśnienie dotyczące ulotki 
„CZARNO NA BIAŁYM BIULETYN 
INFORMACYJNY MIESZKAŃCÓW  
USTRONIA”

1. Członkowie Zarządu w tym Prezes są 
wybierani w drodze postępowania konkurso-
wego przez członków Rady Nadzorczej.

2. Biegły rewident, który badał sprawozda-
nie finansowe Spółdzielni za 2013 r. w swojej 
Opinii i Raporcie stwierdza, że aktualna sytu-
acja Spółdzielni nie wskazuje zagrożeń w kon-
tynuacji działalności.

3. Umowy o pracę z Członkami Zarządu 
zawiera jako pracodawca Rada Nadzorcza 
Spółdzielni. Główne Księgowe rozwiązy-
wały umowy o pracę na zasadzie porozumie-
nia stron.

4. Zadłużenie czynszowe jest jednym z naj-
trudniejszych problemów Spółdzielni. Pomimo 
prowadzonych działań nie udało się zatrzy-
mać w 2013 r. tendencji wzrostowej. Wzrost 
zadłużenia spowodowany jest głównie wyso-
kim bezrobociem w Radomiu i powszechnym 
zubożeniem mieszkańców. Krytykowana win-
dykacja prowadzona przez pracowników Spół-
dzielni po godzinach pracy jest o wiele sku-
teczniejsza a przede wszystkim tańsza niż 
wcześniej prowadzone windykacje przez firmy 
zewnętrzne.

W ulotce znalazła się także informacja, „że 
pracownice Działu Windykacji siedzą sobie 
przy biurkach do godz. 15, a po 15. chodzą 
do zadłużonych rzecz jasna za odrębnym 
wynagrodzeniem”. Jest to nieprawda, ponie-
waż pracownicy Działu Windykacji nie biorą 
osobiście udziału w windykowaniu należności 
po godzinach pracy, natomiast przygotowują 
tylko dokumenty konieczne pracowników  
z innych działów, którzy prowadzą działania 
windykacyjne. Na pewno nie można było zaak-
ceptować działań byłej Głównej Księgowej, 
która chciała w 2012 roku sprzedać zadłużenia 
czynszowe mieszkańców firmie windykacyjnej 
za 7% - 15% kwoty zadłużeń. Informujemy, 
że za okres od 1 stycznia do 31 maja 2014 r.  
w wyniku działań windykacyjnych nastąpił 

spadek zadłużeń mieszkańców o kwotę około 
500 000 zł.

5. Bieżące prace konserwacyjne Spół-
dzielni prowadzą firmy zewnętrzne do których 
należy bezpośrednie zapobieganie awariom, 
usuwanie usterek, prace te realizowane są na 
podstawie wewnętrznych zleceń. Do obowiąz-
ków pracowników administracji należy nadzór 
i bieżąca kontrola świadczonych usług remon-
towo – konserwacyjnych.

6. „Ustawa śmieciowa” narzuciła miesz-
kańcom segregację śmieci. Usytuowa-
nie dodatkowych miejsc segregacji i zbiórki 
śmieci uzgodniono z zewnętrznym specjalistą 
i firmą wywozową. 

Na terenie Spółdzielni obowiązuje „strefa 
zamieszkania” z wyznaczonymi miejscami 
postojowymi. Oznakowanie osiedla przeka-
zane zostało Straży Miejskiej, a łamanie prze-
pisów karane jest mandatami.

7. Remonty na poszczególnych nierucho-
mościach planowane są corocznie w oparciu 
o przeglądy techniczne, wnioski administra-
torów, Członków Rady Nadzorczej a ostatnio  
o konsultacje z mieszkańcami – ankiety.

Wszystkie plany konstruowane są także  
w oparciu o możliwości finansowe, a  ich osta-
teczna wersja zatwierdzana jest uchwałami 
Rady Nadzorczej. Uzasadnione natomiast jest 
usuwanie różnych stanów awaryjnych (wod-
nych, gazowych, elektrycznych, budowla-
nych) poza kolejnością. Słuszna jest także 
natychmiastowa reakcja służb Spółdzielni na 
zasadne zgłoszenia, interwencje poszczegól-
nych mieszkańców.

8. W ramach programu poprawy bezpie-
czeństwa zakończyliśmy I etap wdrażania sys-
temu monitoringu osiedlowego złożonego  
z 16 kamer monitorowanych całodobowo 
przez pracowników centrum monitorującego 
firmy ochroniarskiej „KERIM” oraz patrole 
interwencyjne. Analiza skuteczności systemu 
monitorowania osiedlowego przeprowadzona 
wspólnie przez Policję i firmę ochraniarską 
„KERIM” potwierdza jego skuteczność.

W dniach od 1 lutego do 22 czerwca 2014r. 

patrole firmy ochroniarskiej KERIM interwe-
niowały 44 razy na podstawie obserwacji zda-
rzeń poprzez kamery osiedlowe prowadzonej 
przez pracownika tej firmy w centrum moni-
torowania. W celu poprawy bezpieczeństwa 
na osiedlu planujemy przeprowadzenie kon-
sultacji z mieszkańcami poszczególnych jed-
nostek. W czasie spotkań z przedstawicielami 
Policji, Straży Miejskiej i firmy ochroniarskiej 
„KERIM” zostaną omówione wnioski zgła-
szane przez mieszkańców a także będą wyzna-
czone miejsca do instalacji następnych kamer 
w ramach II etapu rozbudowy osiedlowego 
systemu monitorowania.

9. Informujemy, że nieprawdziwym jest 
zarzut formułowany przez byłego wiceprze-
wodniczącego Rady Nadzorczej, że montaż 
kamer został zlecony przez Zarząd kierowni-
kowi Działu Spółdzielni, który rzekomo miał 
wykonać przedmiotowe prace wraz z pod-
ległymi pracownikami w godzinach pracy. 
W czasie przeprowadzonego postepowa-
nia wewnętrznego pracownicy kategorycz-
nie temu zaprzeczyli. Na podstawie uzyskanej 
opinii prawnej sprawa została wyjaśniona na 
posiedzeniu Rady  Nadzorczej   w dniu 7 listo-
pada 2011 r. 

10. Obecnie toczy się postępowanie 
sądowe dotyczące zaskarżenia Uchwały Wal-
nego Zgromadzenia w sprawie wyborów Rady 
Nadzorczej w 2013 r. 

W przedmiotowej sprawie Sąd wydał 
postanowienie o weryfikację 100% kart wybor-
czych przy udziale obu stron postępowania.  
W wyniku przeprowadzonej w siedzibie Spół-
dzielni weryfikacji stwierdzono, że wszystkie 
karty wyborcze posiadały pieczęcie firmowe 
Spółdzielni i nie wskazywały śladów sfałszo-
wania wyników wyborów do Rady Nadzorczej 
Spółdzielni.

11. W sprawie sprawozdania finansowego 
za 2012 r., które jest przedmiotem prowadzo-
nego postępowania przez Policję informujemy, 
że:

• sprawozdanie finansowe za 2012 r, 
zostało zweryfikowane przez Biegłego Rewi-

Dokończenie ze strony 1.

O SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „USTRONIE”
– czyli wyjaśnienia dotyczące kolportowanych przed Walnym Zgromadzeniem ulotek.

SPOTKANIE DLA KOBIET Z CYKLU „ZADBAJ O SIEBIE”

Na spotkaniu panie miały możliwość 
zapoznania się z podstawami wiedzy o zdro-

wym żywieniu, zasadach sporządzania sała-
tek i surówek, ich właściwościach odżywczych i 
zdrowotnych. Uczniowie pod okiem nauczycieli 

ZSSiH przygotowali różne 
sałatki i surówki. Oprócz 
degustacji przygotowanych 
dań, panie mogły zasięgnąć 
porad, a także zgromadzić 
wiele ciekawych przepi-
sów. Sałatki i surówki były 
pyszne, smakowały wszyst-
kim. Panie podziękowały 
uczniom gastronomika za 

miłą i fachową 
obsługę, zwró-
ciły uwagę na 
profesjonalizm, 
p o m y s ł o w o ś ć  
i kulturę zacho-
wania uczniów. 

Następne spotkanie dla kobiet z cyklu 
„Zadbaj o siebie” odbędzie się w czwar-
tek 4 września 2014 r w Klubie Osiedlowym 
„Ustronie”

(J.M.)
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Wiersze zrozumiałe, napisane tak, że 
każdy ze słuchaczy mógł się w nich odna-

Dokończenie ze strony 1.

WIECZÓR POETYCKI W KLUBIE OSIEDLOWYM „USTRONIE”

leźć. Wierszom towarzyszyła muzyka i pio-
senki melodyjne do słuchania. Anna Kurpiń-

ska –  artystka zwią-
zana ze sceną Galerii 
Państwa Porczyńskich 
w Warszawie . Była 
solistka Filharmonii im. 
R. Traugutta w Warsza-
wie. Jurorka różnych 
konkursów muzycz-
nych. Śpiewała w ‚’Piw-
nicy pod Baranami’’  
w  Krakowie.  Występo-
wała m.in. w Kanadzie, 
Grecji, Włoszech.

Pani Anna zaśpie-
wała różne przeboje  

o miłości w języku polskim, włoskim i fran-
cuskim przy akompaniamencie znakomitego 
radomskiego muzyka – Emanuela Bączkow-
skiego, który grał na elektrycznym pianinie. 
Widownia z uwagą słuchała artystów, którzy 
dali popis swych umiejętności. To był bardzo 
miły wieczór. Na pewno pozostanie długo w 
pamięci. Publiczność podziękowała za występ 
gromkimi brawami. Pan Czesław Banasz-
czyk swoim urokiem oczarował publiczność, 
a swoimi szczerymi tekstami poetyckimi  
o miłości zaskarbił sobie sympatię słuchaczy.

Serdecznie zapraszamy na następne 
spotkanie z poezją 17 września 2014r  
o godz. 18. w Klubie Osiedlowym „Ustro-
nie” przy ul. Sandomierskiej 14.

(J.M.)

denta, który potwierdził jego prawidłowość
• w ramach przeprowadzonej lustracji za 

okres 2010-2012 r. lustratorzy stwierdzili pra-
widłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych 
oraz prawidłowość sprawozdań finansowych 
potwierdzonych przez biegłych rewidentów  
w ich raportach z badań sprawozdań finanso-
wych za lata 2010-2012 r. 

12. Zarząd na dzień dzisiejszy nie posiada 
żadnych informacji o wszczęciu postępowa-
nia w sprawie nieprawidłowości w rozliczaniu 
dźwigów. 

13. W sprawie odszkodowania, które uzy-
skała osoba dzierżawiąca parking przy ul. 
Wyścigowej 9 na drodze sądowej wyjaśniamy:

• Zarząd w dniu 16.06.2011 r. skierował do 
Rady Nadzorczej pismo Dzierżawcy parkingu 
przy ul. Wyścigowej 9 z dnia 15.06.2011 r., 
w którym Dzierżawca żądał obniżenia stawki 
za dzierżawiony teren z 1,85 zł /m2 do 1,40 
zł/m2 i informował, że jeżeli propozycja jego 
nie zostanie przez Spółdzielnię spełniona 
będzie zmuszony rozwiązać umowę dzierżawy  
i będzie występował o zwrot nakładów koniecz-
nych, nierozliczonych w czynszu na wyliczoną 
przez biegłych wartość ok. 200 000 zł.

• stawka dzierżawy za parking została usta-
lona Uchwałą Rady Nadzorczej w związku  
z czym sprawa była omawiana na posiedze-
niach Rady Nadzorczej a także na posiedze-
niu Komisji Rewizyjnej, która stwierdziła, że 
jest możliwe obniżenie stawki o 20 groszy, 
czyli do wysokości 1,65 zł/m2. Zarząd przed-
stawił taką propozycję Dzierżawcy parkingu, 
który jej nie zaakceptował i rozwiązał umowę 
dzierżawy. Jednocześnie zgodnie ze złożonym 
uprzednio pismem wystąpił do Sądu o rozli-
czenie – zwrot nakładów koniecznych ponie-
sionych na urządzenie parkingu, które zgodnie  
z umową dzierżawy zawartą w 1991 r. powinny 
być rozliczone w czynszu za dzierżawę terenu. 
Na przestrzeni ponad 20 lat ówczesne Zarządy 
Spółdzielni nie dokonały rozliczenia nakładów 
z Dzierżawcą. W wyniku postępowania sądo-

wego, pomimo składanych przez Zarząd ape-
lacji na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego  
z dnia 12.12.2012 r., Spółdzielnia została 
zobowiązana do jednorazowej wypłaty warto-
ści poniesionych nakładów koniecznych osza-
cowanych przez rzeczoznawcę. 

14. Wszystkie lokale użytkowe Spółdzielni 
są wynajęte i przynoszą pożytki – za 2013 r.  
w kwocie ponad 474 000 zł, natomiast przy-
chody z pozostałej działalności gospodarczej 
wynoszą około 2 600 000 zł.

15. W wyniku podjętych działań przez 
Spółdzielnię w sprawie obniżenia kosztów  
i zmiany systemu odbierania śmieci Rada 
Miasta Radomia od 1 marca 2014 r. obniżyła 
stawki o 20 % :

• lokal mieszkalny od 30 – 70 m2 z 30 zł/
m2 – 24 zł/m2 (obniżka) - 6 zł /m2

• lokal mieszkalny powyżej 70 m2 z 40 zł/
m2 do 32 zł/m2 (obniżka) - 8 zł /m2

Rada Miejska na ostatnim posiedzeniu 
zwiększyła także częstotliwość odbioru frak-
cji suchej śmieci do 2 razy w ciągu tygodnia.

16. Poważny problem dla Spółdzielni sta-
nowi brak lokali socjalnych dla zadłużonych 
mieszkańców, którzy posiadają sądowe wyroki 
eksmisyjne oraz prawo do lokalu socjalnego. 
Obowiązek ich zapewnienia spoczywa na Gmi-
nie Miasta Radomia. Zarząd Spółdzielni syste-
matycznie występuje do Miejskiego Zarządu 
Lokali z wnioskami o przyznanie lokali socjal-
nych. W ostatnich 3 latach przyznano tylko  
4 takie lokale. Z tego też powodu Zarząd 
występuje o odszkodowania do Gminy Miasta 
Radomia za brak lokali socjalnych. Spółdziel-
nia na mocy wyroków sądowych otrzymała już 
z tego tytułu kwotę 1 163 746,02 zł. Złożyli-
śmy także do Gminy Miasta Radomia wnio-
sek o odszkodowanie za IV kwartał 2013 r. na 
kwotę 227 752,38 zł., przygotowujemy także 
kolejny wniosek o odszkodowanie za I kwar-
tał 2014 r. W celu definitywnego rozwiązania 
braku lokali socjalnych Zarząd wystąpił do Pre-
zydenta Miasta Radomia z propozycją przeka-

zania działek gruntowych w zamian za wybu-
dowanie przez Gminę Miasta Radomia budyn-
ków socjalnych na terenach Gminy i przyzna-
nie dla Spółdzielni 115 lokali socjalnych. Zre-
alizowanie tej propozycji w znacznym stop-
niu rozwiązałoby problem zadłużenia lokato-
rów. Lokatorzy, którzy mają sądowe nakazy 
eksmisji wraz z prawem do lokalu socjalnego 
generują zadłużenie w wysokości 6,8 mln zł. 
W przypadku opróżnienia 115 lokali miesz-
kalnych Spółdzielnia dokonując ich sprzedaży 
zlikwiduje zadłużenie poprzez rozliczenie się 
z lokatorami z uzyskanych ze sprzedaży środ-
ków finansowych. 

17. W wyniku skutecznego działania Spół-
dzielnia otrzymała dotację z FOŚiGW w War-
szawie na kwotę 485 490,60 zł.

18. W sprawie kładek nad ulicami miej-
skimi wyjaśniamy, że :

• obecny Zarząd w roku 2010 przeka-
zał dokumentację techniczną na rozbiórkę  
i przebudowę 5 kładek nad ulicami miejskimi  
(2 kładki nad ulicą Sandomierską i 3 kładki 
nad ulicą Osiedlową)

• od 2010 roku systematycznie Spółdziel-
nia składała wnioski o rozbiórkę i przebudowę 
kładek do MZDiK, jednak Rada Miasta Rado-
mia nie wprowadziła do planów naszych wnio-
sków

• przedmiotowe kładki są w złym stanie 
technicznym. Remont tych kładek wymaga 
nakładów w wysokości ponad 8 mln zł. Zarząd 
na wniosek Rady Nadzorczej wystąpił do Wal-
nego Zgromadzenia S.M „Ustronie”o wyra-
żenie zgody na nieodpłatne przeniesienie na 
rzecz Gminy Miasta Radomia środków trwa-
łych - 5 kładek pieszych na ulicami miejskimi. 
Walne Zgromadzenie w dniu 27.06.2014 r. 
podjęło uchwałę w tej sprawie i po przekaza-
niu kładek do MZDiK Spółdzielnia zaoszczę-
dzi ok.  8 mln zł, ponieważ remonty i utrzyma-
nie tych kładek będzie zobowiązana przepro-
wadzić Gmina Miasta Radomia.

Dokończenie na stronie 4. i 5..
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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 – 603 421 470 oraz 880 916 505
Jednostka C – 608 419 491
Jednostka M – 880 916 505

POGOTOWIE DŹWIGOWE
W SM USTRONIE

POGOTOWIE TECHNICZNE:
601 602 045

19. Informujemy także, że w czasie kaden-
cji obecnego Zarządu i Rady Nadzorczej:  

• przeprowadzono kompleksową termo-
modernizację 52 budynków wraz z zakre-
sem: wymianą okien na klatkach schodowych, 
wymianą drzwi wejściowych do klatek i zsy-
pów, ułożeniem nowych opasek, dociepleniem 
stropodachów i stropów piwnic oraz moderni-
zacją instalacji c.o.

• po wykonaniu termomodernizacji zmniej-
szono moce zamówione na c.o. i c.c.w.

• wykonano izolację rur c.c.w. w piwni-
cach budynków na jednostce „C” z jednocze-
snym montażem regulatorów różnicy tempera-
tur na cyrkulacjach, w celu obniżenia kosztów.

• opomiarowano podlicznikami ciepła 
wszystkie budynki będące w zasobach Spół-
dzielni.

• systematycznie prowadzone są prace 
związane z modernizacją infrastruktury tech-
nicznej (wymiana drzwi i okien w klatkach 
schodowych, ocieplenie stropów, remonty 
dźwigów, remonty balkonów, budowa parkin-
gów i chodników)

• wymieniono 18 400 szt. wodomierzy uzy-
skując w efekcie bilansowanie się wody.

• przekazano Gminie Miasta Radomia sieć 
wodociągową wraz z hydroforniami.

• wyremontowano Klub Osiedlowy przy 
ul. Sandomierskiej 14 i Świetlicę Młodzik. 

• wyremontowano pomieszczenia zajmo-
wane przez Pocztę z przeznaczeniem na pro-
wadzenie działalności kulturalno- oświatowej, 
urządzono również salę muzyczną.

• uporządkowano własności terenów, geo-
dezyjnie wyznaczono tereny zielone .

• rozebrano 5 szt. kładek nad ulicami osie-
dlowymi. W 2013 roku rozpoczęto rozbiórkę 
kładki i przebudowę muru oporowego na jedn. 
„A”- prace zostaną zakończone w roku 2014. 

W roku 2014 podpisana została umowa na 
rozbiórkę i budowę 2 kładek dla pieszych (1 na 
jedn. A i 1 na jedn. B).

20. Informujemy, że nieprawdziwa jest 
sugestia, że Zarząd wystąpił do Policji w spra-
wie członka Spółdzielni.

B. Wyjaśnienie dotyczące ulotki 
„CZARNO NA BIAŁYM – CIĄG DALSZY”

1. Badanie sprawozdania finansowego za 
2013 r. przeprowadził niezależny biegły rewi-
dent z Zespołu Rewidentów „FK-Ekspert” 
Spółka z o. o. w Kielcach.

W opinii z badania sprawozdania stwier-
dza, że sprawozdanie finansowe za 2013 rok:

• przedstawia rzetelnie informacje istotne 
dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej 
Spółdzielni na dzień 31.12.2013 r. jak jej tez 
wyniku finansowego za rok obrotowy od 
01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

• zostało sporządzone zgodnie z wymaga-
nymi zasadami (polityki) rachunkowości oraz 

na podstawie prawidłowo sporządzonych ksiąg 
rachunkowych

• jest zgodne z wpływającymi na treść 
sprawozdania finansowego przepisami prawa  
i postanowieniami Statutu Spółdzielni.

2. Podana informacja, że wynik na nie-
ruchomościach wynosi (–) 189 382,32 zł jest 
nieprawdziwa. W Sprawozdaniu z dzia-
łalności spółdzielni za 2013 rok z dnia 29 
maja 2014 r. w tabeli Nr 12 wynik na GZM 
wynosi (+) 449 978,38 zł.

3. W sprawie niebilansowania się wody 
wyjaśniamy, że:

Niebilansowanie się wody ciepłej i wody 
zimnej w latach 2008 – 2010 spowodowane 
było:

• dużymi stratami wody w sieciach wodo-
ciągowych 

• zbyt niskimi opłatami za ciepłą i zimną 
wodę, które nie pokrywały kosztów

• niesprawnymi wodomierzami w lokalach 
mieszkalnych

Rada Nadzorcza i Zarząd podjęli w 2011 
roku następujące działania:

• przekazano w grudniu 2012 roku do 
Gminy Miasta Radomia sieci wodociągowe 
wraz z hydroforniami 

• zainstalowano nowoczesne wodomierze 
• nastąpiła systematyczna regulacja opłat 

za wodę w celu pokrycia kosztów 
W wyniku tych działań w 2013 roku nastą-

piło zbilansowanie się wody zimnej, a w 2014 
roku nastąpi zbilansowanie się wody ciepłej.

Zarząd przygotowuje rozwiązania doty-
czące skutków niebilansowania się wody  
w latach ubiegłych. Jest to zagadnienie skom-
plikowane i dlatego rozwiązania musza zostać  
skonsultowane ze specjalistami zewnętrznymi, 
aby były zgodne z prawem.

4. W sprawie kredytów termomoderniza-
cyjnych wyjaśniamy, że:

• Spółdzielnia posiada jedynie kredyty, 
które zostały przeznaczone na termomoderni-
zację budynków mieszkalnych  

• wszystkie kredyty zostały zaciągnięte na 
podstawie prawomocnych uchwał Walnego 
Zgromadzenia

• stan kredytów na 31.12. 2013 r. wynosi 
13 837 926,54 zł.

• spółdzielnia otrzymała z tytułu termomo-
dernizacji budynków premię 

w wysokości 3 161 423, 03 zł.
• efektem tych kredytów jest znaczne obni-

żenie kosztów centralnego ogrzewania 
• spółdzielnia od połowy 2010 roku nie 

podniosła opłat za centralne ogrzewania,  
w wyniku termomodernizacji budynków 
mieszkalnych, przez okres 3 lat mieszkańcy 
otrzymują duże zwroty opłat za co, przy rosną-
cych cenach energii cieplnej dostarczanej 
przez RADPEC.

C. Wyjaśnienia dotyczące ulotki 
„PRZYJDŹCIE” podpisanej przez Jana 
Pszczołę.

1. Celem Spółdzielni nie jest generowanie 
zysku. Zysk powstaje w wyniku działalności 
gospodarczej Spółdzielni.

2. Nastąpił wzrost należności w Spół-
dzielni ponieważ biegły rewident zakwalifiko-
wał do tej kategorii – rozliczenia międzyokre-
sowe. 

3. Mieszkańcy nie płacą zawyżonych czyn-
szów, ostatnio nastąpiła ich obniżka.

4. Wzrost liczby lokali zadłużonych jest 
konsekwencją pogarszającej się sytuacji eko-
nomicznej mieszkańców. Jest to problem, 
który dotyczy większości Spółdzielni Miesz-
kaniowych.

5. W sprawie kredytów udzielona została 
odpowiedź w pkt. 4 „Wyjaśnienie dotyczące 
ulotki czarno na białym – ciąg dalszy”.

O SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „USTRONIE”
– czyli wyjaśnienia dotyczące kolportowanych przed Walnym Zgromadzeniem ulotek.

Dokończenie ze strony 3.
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w tej kwestii poinformowaliśmy w pkt 3  
w wyjaśnieniach do ulotki „CZARNO NA 
BIAŁYM – CIĄG DALSZY”

8. Skorygowane Sprawozdanie finansowe 
Spółdzielni za 2013 rok z dnia 26 maja 2014 r. 
jest zgodne z prawem.

Zarząd w wyniku szczegółowej analizy 
Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 
2013 rok z dnia 28.03.2014 r. zweryfikowa-
nego przez biegłego rewidenta zgłosił zastrze-
żenia dotyczące zakwalifikowania pożytków  
z nieruchomości.

Biegły rewident zaakceptował stanowisko 
Zarządu Spółdzielni i zobowiązał się do wyda-
nia opinii do skorygowanej wersji sprawozda-
nia.

Na tej podstawie przygotowano skorygo-
wane Sprawozdanie finansowe  Spółdzielni za 
2013 rok. Biegły rewident pozytywnie zaopi-
niował skorygowane Sprawozdanie finansowe 
Spółdzielni za 2013 rok z dn. 26.05.2014 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała 
skorygowane Sprawozdanie finansowe Spół-
dzielni za 2013 rok z dnia 26.05.2014 r.

Skorygowane Sprawozdanie finansowe 
Spółdzielni za 2013 rok z dnia 26.05.2014 r. 
zostało przedstawione do akceptacji Walnemu 
Zgromadzeniu w dniu 27.06.2014. Walne 
Zgromadzenia to sprawozdanie  zatwierdziło. 

Zgodnie z Krajowym Standardem Rachun-
kowości nr 7, Zarząd  zgodnie z prawem doko-
nał korekty Sprawozdania finansowego Spół-
dzielni za 2013 rok, przed jego zatwierdzeniem 
przez Walne Zgromadzenie. To skorygowane 
sprawozdanie jest jedynym ważnym dokumen-
tem.

9. Informacje o stanie funduszu remonto-
wego znajdują się w dokumentach źródłowych 
Spółdzielni i zainteresowani mieszkańcy mogą 
się z nimi zapoznaćzgodnie z § 16 Statutu SM 
„Ustronie” z 2013 r.

Zarząd S.M. „Ustronie”

6. W sprawie zarzutu „dlaczego ukra-
dziono nam członkom w roku 2013 na wnio-
sek Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej kwotę ponad 1 mln zł i próbowano 
złodziejstwo pokryć nienależnymi podwyż-
kami w 2014 r.” wyjaśniamy, że: występująca 
nadwyżka finansowa na nieruchomościach  
w 2011 roku w kwocie 840 026,61 zł, a nie 
jak twierdzi Pan Jan Pszczoła kwota ponad 1 
mln. zł została zakwalifikowana do zysku netto 
Spółdzielni za 2012 rok, który wyniósł ponad 
3 mln. zł. Prezes Zarządu, ani Przewodniczący 
Rady Nadzorczej nie posiadają kompetencji do 
podziału zysku wypracowanego w Spółdzielni. 
Jedyne kompetencje w tym zakresie ma Walne 
Zgromadzenie pod warunkiem, że sprawoz-
danie finansowe oraz zysk netto Spółdzielni 
zostały pozytywnie zweryfikowane przez nie-
zależnego biegłego rewidenta. Biegły rewident  
badający sprawozdanie finansowe Spółdzielni 
za 2012 rok pozytywnie je zweryfikował wraz 
z wynikiem finansowym netto. Na tej podsta-
wie Zarząd  w pełnym 3 osobowym składzie  
złożył do Walnego Zgromadzenia wniosek  
o podziale zysku netto  po uzyskaniu pozy-
tywnej opinii tego wniosku przez Radę Nad-
zorczą. Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę 
o podziale zysku netto, w tym przeznaczając 
nadwyżkę finansową na nieruchomościach za 
2011 rok na zasilenie podstawowego fundu-
szu spółdzielni, czyli funduszu zasobowego. 
Z tego funduszu pokrywa się także wydatki 
związane z eksploatacją i utrzymaniem nieru-
chomości mieszkaniowych. W czasie przepro-
wadzonej na przełomie 2013 i 2014 roku peł-
nej lustracji Spółdzielni za lata 2010, 2011, 
2012  lustratorzy stwierdzili, że:  sprawozda-
nia finansowe były przed ich zatwierdzeniem 
corocznie badane przez biegłych rewidentów, 
raporty z tych badań potwierdzały nie tylko 
prawidłowość prowadzonych ksiąg  rachunko-
wych, ale również prawidłowe wyniki i relacje 
ekonomiczne w działalności Spółdzielni.

Podkreślamy stanowczo, że nieprawdą jest, 
że zagarnięto pieniądze Członkom Spółdzielni 
gdyż fundusz zasobowy jest wykorzystany na 
zaspakajanie podstawowych potrzeb eksplo-
atacyjnych w zasobach Spółdzielni.

W sprawie rzekomych podwyżek opłat 
eksploatacyjnych dla mieszkańców w 2014 
roku, wyjaśniono , że :

• Na podstawie rzeczywistych kosztów 
eksploatacji dźwigów w 2013 roku wprowa-
dzono zmiany opłat [w 12 budynkach nastą-
piła podwyżka, w 16 budynkach nastąpiła 
obniżka], w wyniku czego nastąpiła obniżka 
średniej opłaty z wys. 9,66 zł/osobę do wys. 
9,18 zł/osobę, co stanowi spadek opłaty śred-
niej o 5 %

• Nastąpiła także regulacja opłat za domo-
fony, w wyniku obniżenia opłat z 4 zł/ lokal 
oraz 3 zł/ lokal obecnie dla wszystkich miesz-
kańców obowiązuje oplata w wys. 2 zł/lokal

• Obniżone zostały także opłaty za wywóz 
śmieci

• Natomiast w przypadku regulacji opłat  
za wodę ,podwyższono jedynie opłaty stałe za 
ciepłą wodę na podstawie rzeczywistych kosz-
tów z faktur Radpec  oraz obniżono opłaty 
stałe za zimną wodę w jednostkach C, M, P,  
utrzymano opłaty dotychczasowe w jednostce  
A i B.

• Reasumując zarzuty  sformułowane 
przez Pana Jana Pszczołę są nieprawdziwe. 

7. W sprawie rozliczenia ciepłej i zim-
nej wody za lata 2008-2010 informujemy, że 
zarząd Spółdzielni występował rokrocznie do 
Rady Nadzorczej z wnioskami podwyższenia 
opłat za c.c.w. i z.w. do takiej wysokości, aby 
pokrywały nadwyżkę kosztów nad przycho-
dami z lat ubiegłych oraz koszty roku bieżą-
cego. Natomiast Rada Nadzorcza ze względów 
społecznych zatwierdzała opłaty niższe od pro-
ponowanych co skutkowało niebilansowaniem 
się wody.

O podjętych działaniach przez Zarząd  



Zaproszenie
na regaty

Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej i Stowarzyszenie Środowisko 
Inicjatywa organizują w dniu 30 sierpnia 2014 roku w miejscowo-

ści Zarzęcin nad zalewem Sulejowskim III Regaty Żeglarskie Diecezji 
Radomskiej w klasie Omega im. Ks. dra Zdzisława Domagały.

Zapraszamy (załogi min.czteroosobowe) i wszystkich chętnych do 
wspólnego spotkania. 

szczegóły: www.ak.radom.pl, Koordynator - Juliusz Monkosa,
tel. 605 686 460, jmonkosa@gmail.com, 



zastrzeżenie
Redakcja Biuletynu Ustronie zastrzega sobie pra-

wo dokonywania zmian w nadesłanych tekstach (np. korek-
ta dostrzeżonych błędów, nadawanie lub zmianę tytułów etc.),  
a także innych zmian wynikających z zasad edytorskich lub 
kultury języka. Autor nadesłanego materiału może w nim wy-
raźnie zastrzec brak zgody na jakiekolwiek zmiany w swo-
im materiale. Redakcja zastrzega sobie odmowę publikacji  
takich materiałów.

Wszystko promieniuje Bożą 
chwałą

Jeśli wierni jesteśmy temu, by dawać 
siebie, by nieustannie opuszczać dawnego, 
skupionego na samym sobie człowieka, 
może nadejść taki dzień, kiedy ofiarujemy 
wszystko i urzeczywistnią się w nas słowa 
Jezusa: „Jeśli zatem całe twoje ciało [ma na 
myśli: cała twoja osoba, ty cały] będzie roz-
świetlone, nie mając w sobie żadnej czę-
ści ciemnej, całe będzie rozświetlone, jak 
gdyby lampa oświecała cię swym blaskiem” 
(Łk 11,36).

Ojciec czekał na tę chwilę, aby móc 
bez zastrzeżeń dać ci swego Syna. Pustka, 
jaka jest w tobie, i twoja otwartość są prze-
strzenią dla Niego całego. Ojciec już wie, że 
będziesz Mu wierny na wieczność. Drzwi do 
sali weselnej są otwarte na oścież, zdjęto 
siódmą pieczęć.

Wstąpiłeś w wieczność Boga, ale rów-
nocześnie i Bóg też wyszedł. Wyszedł, aby 
cię całego napełnić, nie tylko twoje centrum, 
twe zmysły i ciało. Wszystkie pomieszczenia 
twego domu promieniują teraz chwałą Boga. 
I nie tylko twój dom, ale całe otoczenie. Całe 
stworzenie, wszystko, co jest i co się doko-
nuje, wszystko, co było i co jeszcze się sta-
nie – wszystko przenika Bóg. Wszędzie spo-
tykasz Boga, wszystko jest zjednoczeniem z 
Nim.

(Wilfrid Stinissen)

Rozważania




