
INFORMACJEKOMUNIKATY I OGŁOSZENIA RECENZJE KONKURSY

TERMOMODERNIZACJA

WALNE ZGROMADZENIE ZA NAMI
Szanowni Lokatorzy SM „USTRONIE”

Kolejne Walne Zgromadzenie (WZ) 
odbywane w 5 częściach na Jednostkach 
A,B,C,M,P już za nami.
Na ostatnim WZ rozpatrywane ( głosowane) 
były wnioski Zarządu i Członków Spółdziel-
ni. Wykaz podjętych uchwał będzie opubli-

Zgodnie z protokołem z posiedzenia Ko-
misji Wyborczej z V części Walnego Zebrania 
– Jednostki P z dnia 14.06.2010r., Komisja 
Wyborcza stwierdziła, że w wyniku wyborów 
do Rady Nadzorczej przeprowadzonych  na 
Walnych Zebraniach w dniach: 31.05; 07.06; 
09.06; 11.06 oraz 14.06 największą ilość gło-
sów zdobyli następujący członkowie Spółdziel-
ni:

Jednostka „A”
1. Plesiewicz Andrzej
2. Chodyń Wanda
3. Kiliszek Aleksander 
4. Gołębiowski Czesław
5. Borowski Marian
Jednostka „B”
1. Rolnik Witold
2. Kościelniak Krzysztof
3. Barski Andrzej
Jednostka „C”
1. Ziętek Janusz
2. Jakubowski Marian
3. Jasiński Krzysztof
4. Michalski Arkadiusz
Jednostka „M”
1. Wołczyński Tadeusz 
2. Kozicki Marian
Jednostka „P”
1. Łuczycki Andrzej
2. Zieliński Zbigniew
3. Madej Małgorzata
Pierwsze spotkanie nowych członków Rady 

Nadzorczej odbyło się16.06.2010 roku nato-
miast kolejne ustalono na dzień 28.06.2010 r.

(KR)

Ruszają prace
termomodernizacyjne.
W poprzednim numerze biuletynu pisa-
liśmy o problemach z podjęciem prac 
termomodernizacyjnych na naszym 
osiedlu.
W chwili obecnej spółdzielnia otrzy-
mała od Generalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska zgodę na rozpoczęcie prac 
termomodernizacyjnych.

Dokończenie na stronie 2.

Wyniki wyborów
do Rady Nadzorczej

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI I MŁODZIEŻ
NA „AKCJE LATO 2010” NA OSIEDLU „USTRONIE”

kowany na stronie internetowej oraz dostęp-
ny w Spółdzielni.
Uczestnicy WZ zdecydowali o podziale 
nadwyżki bilansowej, udzielili absolutorium 
Zarządowi, uchwalili zmiany do Statutu, 
zdecydowali, że WZ będzie w jednej części 
- wszystkie Jednostki razem w jednym dniu. 

Dokładam do windy 
a mieszkam na parterze

Dlaczego muszę dokładać się do windy miesz-
kając na parterze? Jak wskazuje Ustawa  

o własności lokali, do obowiązków właścicieli lokali 
należy utrzymanie nieruchomości wspólnej.
Można do nich zaliczyć m. in. obowiązek uiszcza-
nia opłat na antenę zbiorczą czy windę. Ustawa nie 
przewiduje możliwości obniżenia opłat za windę 
jeżeli mieszkamy na parterze. W mniejszych wspól-

Dokończenie na stronie 5.

notach mieszkaniowych zależy to jednak od ustaleń 
między właścicielami lokali. 
W dużej wspólnocie nie masz wyboru
Właściciele lokali we wspólnotach mieszkaniowych 
decydują o sposobie rozdziału kosztów związanych 
z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Wybrany 
przez właścicieli zarząd jest wykonawcą podjętych 
uchwał.

Dokończenie na stronie 2.

Tygodniowy plan akcji na stronie 3.



-2-

Recenzje... 
Trudno pisać o nowej płycie, gdy nie ma jej jeszcze  

w oficjalnej sprzedaży. Krą-
żek Iron Maiden „The Final 
Frontier” ukaże się w skle-
pach 16 sierpnia. Będzie 
to piętnasty studyjny album 
super grupy utrzymany  
w starym, dobrym klimacie 
heavy-metalowego grania. 
„Połamane” rytmy perku-
syjne i zadziorne riffy gitar 

przeszywają słuchacza w przedpremierowym utworze 
„El Dorado”. Dickinson mimo wieku wydziera z siebie 
partie wokalne niczym jeleń na rykowisku, a całość 
powiązana jest w charakterystycznym „motocyklowym 
kopie”.
Nowa płyta bez wątpienia będzie kontynuacją po-
przednich LP’ek, a dla wszystkich fanów kolejną „re-
likwią” do posłuchania w domu, samochodzie, pracy... 
i motocyklu?

(ZIL)

„The Final Frontier”

Firmy budowlane powoli rozstawiają na 
poszczególnych blokach rusztowania 
i jak Państwo zapewne zauważyliście 
rusztowania rozstawione są do przed-
ostatniej kondygnacji budynku.
Jest to jeden z warunków jakie musi  
zgodnie z warunkową decyzją Gene-
ralnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
spełnić Spółdzielnia. Problem dotyczy 
płoszeniem ptaków które do 30 lipca 
mają okres lęgowy. Po tym terminie 
ocieplone zostaną ostatnie kondygna-
cje budynków.
W związku z powstałymi problemami 
prace dociepleniowe przedłużą się  do 
jednego miesiąca.

(KR)

Dokończenie ze strony 1.

TERMOMODERNIZACJA

Dali zgodę na kredyt termomodernizacyjny 
do 10 mln złotych, umorzyli odsetki dłużni-
kom, zatwierdzili regulacje gruntów, dokonali 
zmian w Regulaminie rozliczania C.O., przy-
wrócili „stary” Regulamin rozliczania wody. 
Inne wnioski dotyczące drobnych spraw bę-
dących w kompetencji Zarządu bądź Rady 
Nadzorczej zostały zaopiniowane w części 
pozytywnie, w części negatywnie.
Punktem porządku obrad, który wywoływał 
najwięcej emocji były wybory do Rady Nad-
zorczej. Punkt o wyborach był przenoszony 
na początek porządku obrad przed sprawoz-
dania Zarządu, Rady Nadzorczej i sprawoz-
danie finansowe.
Frekwencja (wyższa niż zazwyczaj)  po wy-
borach członków Rady Nadzorczej spadała 
o połowę.
O ważnych sprawach decydowała garstka 
najbardziej wytrwałych członków Spółdziel-
ni.
Do Rady Nadzorczej wybrani zostali nowi 
członkowie, niektórzy już z wieloletnim sta-
żem w radzie w latach ubiegłych.
Przed nową Radą stoją zadania:
dokończenia docieplenia 20 budynków 
w 2010r. oraz 22 budynków w roku 2011., 
dokończenie przekazania sieci wodocią-
gowej do Gminy miasta Radomia, remonty  

Walne Zgromadzenie za nami
Dokończenie ze strony 1. 12-tu wewnętrznych kładek na Jednostkach 

A,B,C, remont ulic Gagarina, Grenadierów, 
Sandomierskiej, Osiedlowej, rozwiązania 
problemu niebilansowania się wody ciepłej  
i zimnej, remonty ciągów pieszo – jezdnych  
i budowa nowych parkingów.

Prezes Jan Zelek
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KomunikatY
UWAGA AMAZONKI 
Informujemy, że jest realizowany program pro-

filaktyczny pt. „Terapia przeciwobrzękowa dla kobiet
po mastektomii” w klubie Osiedlowym „Ustronie”  
ul. Sandomierska 14. Program ten jest sfinansowany
przez Gminę Miasta Radom i będzie trwał do 15 grud-
nia 2010r.( z wykluczeniem miesiąca lipca i sierpnia).  
Informacji można uzyskać pod tel. 606-164-526.

Słowa podziękowania w imieniu kobiet po mastekto-
mii kierujemy do: Prezydenta Miasta Radomia Pana  
Andrzeja Kosztowniaka, Wiceprezydent Miasta  
Radomia Pani Anny Kwiecień, Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Radomiu Pana Dariusza Wójcika,
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej  
Pani Ewy Skoczek, Pani Elżbiety Swend z Wydziału 
Zdrowia i Polityki Społecznej  oraz dobrym duchom 
naszej społeczności.

Teresa Wojciechowska oraz
Stowarzyszenie Klub-Kobiet po mastektomii

“Amazonki-Dana”

TYGODNIOWY PLAN AKCJI LATO:

PONIEDZIAŁEK
– wyjście do Au-
tomobilklubu (gry, 
konkursy, jazda na 
gokardach)
WTOREK
– kręgle, karaoke, 
zajęcia taneczne,
wyjścia do „Łaźni” 
na „Gry sceniczne 
zabawa w teatr”

ŚRODA - „Letnie kino” w Klubie Osiedlowym 
„Ustronie, zabawy z “Aniołbusem”,
CZWARTEK – wycieczki autokarowe ( zespół 
basenów w Ostrowcu Świętokrzyskim + rajd, 
Bałtów, basen w Kozienicach + ognisko, War-
szawa), wycieczki po Radomiu,
wyjścia do „Łaźni” na „Lato z budzikiem”,  
„Ja w galerii, ja w codzienności”
PIĄTEK – dzień sportu (gry i zabawy na świe-
żym powietrzu, wakacyjne grillowanie)

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI I MŁODZIEŻ
NA „AKCJE LATO 2010” NA OSIEDLU „USTRONIE”

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO UDZIAŁU W LETNICH 
KONKURSACH PLASTYCZNYCH, FOTOGRAFICZ-
NYCH, MUZYCZNYCH I SPORTOWYCH!!!

Inauguracja „Akcji lato” - 1 lipiec 2010
Klub Osiedlowy „Ustronie”

godz.12.00 – gry i zabawy z nagrodami
godz.14.00 - „Letnie kino”

Plany tygodniowe „Akcji Lato 2010” mogą ulec zmianie.
Bliższe informacje będą umieszczone w placówkach 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie”:
Klub Osiedlowy „Ustronie”, ul. Sandomierska 14, 
tel. 48 385 74 15 
Świetlica „Sputnik”, ul. Gagarina 21/23, tel. 48 385 74 14
Świetlica „Kubuś”, ul. Osiedlowa 28, tel. 48 385 74 12
Świetlica „Młodzik”, ul. Świętokrzyska 25, tel. 483857411
Placówki będą czynne od poniedziałku do piątku  
w godz. 8 -16,
Świetlica „Młodzik” w godz. 9-17,oraz na stronie interne-
towej spółdzielni:

www.ustronie.radom.pl

SPRAWY GRUNTOWE
1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „USTRONIE” zaj-
muje 86,8291ha gruntów na dzień 31.12.2009r.,  
w tym: 
• własność Spółdzielni - 35,2253 ha 
• wieczyste użytkowanie - 23,5193 ha 
• 28,0845 ha  - część gruntu przekaza-
na aktami notarialnymi jako udziały w częściach 
wspólnych w procesie uwłaszczeniowym od roku 
2007 do końca 2009r. oraz przekazana miastu  
w ramach regulacji gruntów w roku 2009.
2. W roku 2009 zakończone zostały prace związa-
ne z wykupieniem od Gminy Miasta Radom prawa 
własności gruntów , na których usytuowany jest 
budynek mieszkalny przy ul. Świętokrzyskiej 2. 
Działki o nr 7/1; 8/1 i 227/3 o łącznej powierzch-
ni 3237m2 zostały wykupione za kwotę za kwotę 
– 5.581,50zł przy uwzględnieniu 95% bonifikaty.  
W związku z tym można było rozpocząć pro-
ces przekształcenia lokali w odrębną własność. 
Wszystkie wnioski z tej nieruchomości zostały zre-
alizowane do końca roku 2009. 
3. Spółdzielnia nabyła od Gminy Miasta Radom 
prawo własności działki nr 290/3 o powierzch-
ni 2086m2 położonej przy ul. Jana Pawła , która 
została przeznaczona na poszerzenie i właściwe 
zagospodarowanie nieruchomości własnej tj. 
NR XI obejmującej budynki przy ul. Jana Pawła II 
2; 4; Cisowej 3; 5; i 7 . Przejęcie działki nastąpi-
ło w drodze zamiany za działki nr 290/35 i 305/1  
o łącznej powierzchni 745m2 położone przy ul. 
Grenadierów 18 użytkowane przez Stowarzysze-
nie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, 
oraz za działkę nr 317/5 o pow. 1326m2 położoną 

przy ul. Sandomierskiej 19 i faktycznie użytkowaną 
przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 9 .Łącz-
na powierzchnia przekazanych działek będących 
w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni wynosi 
2071m2. W ramach rozliczeń Spółdzielnia została 
zobowiązana do dokonania dopłaty w wysokości 
109.505,00zł . 
4. W ramach rozpoczętego procesu regulacji 
gruntów będących w użytkowaniu wieczystym 
Spółdzielni, a fizycznie użytkowanych przez inne 
podmioty - przekazane zostały grunty użytkowane 
przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 przy 
ul. Osiedlowej tj. działki nr 176/20 i 176/25 o łącz-
nej powierzchni 1993m2. Z tego tytułu Spółdzielnia 
otrzymała od Gminy Miasta Radom odszkodowanie 
w wysokości 163.200,00zł .
5. W roku 2008 Gmina Miasta Radom przejęła 
grunty będące we władaniu Spółdzielni przeznaczo-
ne pod realizację budowy obwodnicy i z tego tytułu 
w roku 2009 Spółdzielnia otrzymała odszkodowa-
nie w wysokości 351.500,00zł za własność dzia-
łek nr 314/16 o pow.1664m2 - jedn. B i nr 290/57  
o pow.753m2- jedn. P , oraz 96.702,00zł za działki 
nr 292/6 o pow. 340m2 i 320/5 o pow. 87m2 - 
jedn. P będące w użytkowaniu wieczystym .
6. Rozpoczęty w 2008r proces regulacji gruntów 
będących w użytkowaniu Spółdzielni, a fizycznie 
użytkowanych przez inne podmioty był w roku 
2009 kontynuowany .Spółdzielnia złożyła w Urzę-
dzie Miejskim swoje propozycje , które są sukce-
sywnie realizowane. 
7. W oparciu o pozytywną opinię Rady Nadzorczej 
Zarząd Spółdzielni przygotował wykaz terenów do 

Fragmenty sprawozdania  z działalności SM „USTRONIE” za rok 2009

Dokończenie na stronie 4.
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WAŻNE TELEFONY
SM USTRONIE

ul. Wyścigowa 19, 26 – 611 Radom

●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
●Pogotowie Techniczne: 48-385-74-04

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

zagospodarowania pod nowe inwestycje, zgodnie 
z przyjętą koncepcją zagospodarowania. W chwili 
obecnej wpływają oferty na dzierżawę terenów  
i sposobu ich zagospodarowania. 
Ustanowienie prawa własności lokali 
1. W roku 2009 podpisano 751 umów przenie-
sienia prawa własności lokali mieszkalnych , 31 
umów przeniesienia prawa własności lokali użyt-
kowych i garaży. 
Ogółem w naszej Spółdzielni od początku rozpo-
częcia procesu uwłaszczeniowego zostało podpi-
sanych :
• 3691 aktów notarialnych przeniesienia prawa 

własności dla lokali mieszkalnych
• 30 aktów notarialnych przeniesienia prawa wła-
sności dla lokali użytkowych
• 104 akty notarialne przeniesienia prawa własno-
ści dla garaży .
2. Zakończone zostały prace związane z wykona-
niem podziału nieruchomości NR XI obejmującej 
budynki przy ul. Jana Pawła II 2; Jana Pawła II 4; 
Cisowa 3; Cisowa 5 i Cisowa 7, w wyniku czego 
powstało pięć jedno budynkowych nieruchomości. 
Na dzień 31.12.2009r wszystkie złożone wnioski 
w sprawie przekształcenia praw do lokali z w/w 
nieruchomości zostały zrealizowane.

(KR)

Fragmenty sprawozdania  z działalności SM „USTRONIE” za rok 2009
Dokończenie ze strony 3.
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ogłoszenie płatne sfinansowane ze środków
Piotra Kotwickiego

Dokończenie ze strony 1.

Kwestię utrzymania nieruchomości wspólnej  
(w tym także wind) reguluje Art. 12 ust. 2 Ustawy 
o własności lokali. Stanowi on, iż właściciele lokali 
partycypują w kosztach utrzymania nieruchomości 
wspólnej stosownie do posiadanych przez siebie 
udziałów. Ustawa stanowi, że obciążenie to można 
zwiększyć uchwałą właścicieli lokali w odniesieniu 
do właścicieli lokali użytkowych, jeżeli uzasadnia 
to sposób korzystania z tych lokali. Nie ma jednak 
w ustawie podstaw do obniżenia udziału w kosztach 
zarządu nieruchomości wspólnej poniżej udziału 
właściciela.
Przede wszystkim jednak należy pamiętać o tym, że 
we w przypadku kosztów zarządu nieruchomością 
wspólną, nie płaci się za korzystanie, lecz za koszty 
utrzymania elementów będących współwłasnością 
wszystkich właścicieli lokali.
Sąd Najwyższy zauważył, że z Art. 3 Ustawy o wła-
sności lokali wynika jednoznacznie, że w razie wy-
odrębnienia własności lokali, grunt oraz wszelkie 
części budynku i inne urządzenia, które nie służą 
wyłącznie do użytku właścicieli lokali lub dotych-
czasowego właściciela nieruchomości ze względu 
na należące do niego niewyodrębnione lokale, sta-
nowią ich współwłasność w częściach ułamkowych, 
odpowiadających stosunkowi powierzchni użyt-
kowej lokalu do powierzchni użytkowej budynku.  
W nieruchomości wielomieszkaniowej, współwła-
snością przymusową objęte będą zatem takie czę-
ści jak klatki schodowe czy właśnie windy. Udział  
w nieruchomości wspólnej jest prawem związanym  
z własnością lokalu i nie możemy go bez ustawo-
wych podstaw zmniejszyć ani zwiększyć.
Opłata za windę uzależniona więc będzie od po-
wierzchni danego mieszkania, a ponosić ją muszą 
wszyscy mieszkańcy, w tym właściciele lokali znaj-
dujących się na parterze lub pierwszym piętrze.  
Podobnie będzie we wspólnotach liczących więcej 
niż jeden budynek - trzeba uczestniczyć w kosz-
tach eksploatacji i remontów części wspólnych,  

w tym wind we wszystkich budynkach wchodzących  
w skład danej nieruchomości.
W małej wspólnocie można ustalić inaczej
W przypadku małych wspólnot – liczących nie wię-
cej niż siedem lokali – istnieje większa dowolność  
w ustalaniu zasad ponoszenia nakładów na nie-
ruchomość wspólną. W takich wspólnotach może 
dojść do innego ustalenia sposobu ponoszenia kosz-
tów – np. mieszkający na poddaszu ponosić mogą 
większe koszty związane z utrzymaniem dachu,  
a mieszkający na parterze dokładać się mogą bar-
dziej do remontów piwnic i tylko symbolicznie do 
kosztów utrzymania windy.
Inną sprawą jest, że w przypadku małych wspólnot 
rzadko spotkamy budynki z windą…

Portal : Zarządcy.com.pl

Dokładam do windy 
a mieszkam na parterze



TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ



Nr Dotyczy Decyzja WZ
1 zatwierdzenia protokołów Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniach 05,08,09,10,12 czerwca 2009r. Protokoły przyjęto 
2 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni  za rok 2009 Sprawozdanie zatwierdzono 
3 zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  za rok 2009 Sprawozdanie zatwierdzono
4 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009 Sprawozdanie zatwierdzono
5 przeznaczenia nadwyżki bilansowej (zysk netto) w kwocie  2 101 675,70 zł za rok 2009 zgodnie z art.5 ust.2 usm.. Wyrażono zgodę
6 udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Janowi Zelek za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Udzielono absolutorium
7 udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ds. ekonomicznych Pani Monice Kucharskiej za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Udzielono absolutorium
8 udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ds. technicznych Panu Ryszardowi Wiosna za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009r. Udzielono absolutorium
9 uchwalenia zmian do Statutu Zmiany przyjęto (wg załącznika) 

10 wyrażenie przez Walne Zgromadzenie zgody na zaciągnięcie kredytu inwestorskiego z premią termomodernizacyjną w wysokości  
do 10.000.000 zł. Wyrażono zgodę

11 zgody na rezygnację z przysługujących Spółdzielni wierzytelności odsetkowych od lokatorów w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach, zgodnie z §28 ust.16 Statutu. Wyrażono zgodę

12
uchylenia uchwały Nr 38 Walnego Zgromadzenia SM „Ustronie” w Radomiu z dnia 12.06.2009 roku i wyrażenia zgody na sprzedaż  
na rzecz Spółki RO.SA Invest Sp. z o.o. ul. Ptasia 14, 26-600 Radom- prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej 
stanowiącej działkę Nr 156/21 o powierzchni 599 m2, położonej w Radomiu przy ul. Osiedlowej, dla której prowadzona jest księga 
wieczysta KW RA1R 00025582/8.

Wyrażono zgodę

13
uchylenia uchwały Nr 45 Walnego Zgromadzenia SM „Ustronie” w Radomiu z dnia 12.06.2009 roku i wyrażenia zgody na nieodpłatne 
przeniesienie na rzecz Gminy Miasta Radom użytkowania wieczystego działki o nr ewidencyjnym 305/11 o powierzchni 2,1316 ha  
stanowiącej teren zielony w strefie chronionej (ciek wodny).

Wyrażono zgodę

14
uchylenia uchwały Nr 24 Zebrania Przedstawicieli SM „Ustronie” w Radomiu z dnia 29.06.2007 roku i wyrażenia zgody na sprzedaż 
na rzecz Gminy Miasta Radom, lub zamianę na tereny należące do Gminy Miasta Radom prawa użytkowania wieczystego 
niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę Nr 156/18 o powierzchni 391 m2, położonej w Radomiu przy ul. Osiedlowej, dla 
której prowadzona jest księga wieczysta KW RA1R/ 00025582/8.

Wyrażono zgodę

15
uchylenia uchwały Nr 37 Walnego Zgromadzenia SM „Ustronie” w Radomiu z dnia 12.06.2009 roku i wyrażenia zgody na sprzedaż 
prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę Nr 156/1 o powierzchni 594 m2, położonej  
w Radomiu przy ul. Osiedlowej dla której prowadzona jest KW RA1R/00025582/8.

Wyrażono zgodę

16
wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Gminy Miasta Radom lub na zamianę na tereny należące do Gminy Miasta Radom prawa 
użytkowania wieczystego działki nr 290/41 o powierzchni 1634m2 położonej przy ul. Lipskiej, dla której prowadzona jest  KW RA1R/
00031187/4.

Wyrażono zgodę

17
wyrażenia zgody na sprzedaż , na rzecz Pani Agnieszki Nowak – Skalińska prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą F.H. MES 
Agnieszka Nowak – Skalińska, ul. Drzymały 4, 26-600 Radom prawa użytkowania wieczystego działki nr 181/47 o powierzchni 884 m2 
położonej przy ul. Wyścigowej (obok zespołu boksów garażowych), dla której prowadzona jest KW RA1R/00074554/1 

Nie wyrażono zgody

18
uchylenia uchwały Nr 40 Walnego Zgromadzenia SM „Ustronie” w Radomiu z dnia 12.06.2009 roku i wyrażenia zgody na przeniesienie 
prawa użytkowania wieczystego działek o nr ewidencyjnych 288/15 oraz 288/19 o łącznej powierzchni 0,8948 ha dla których 
prowadzona jest KW RA1R/00016694/0, położonych przy ul. Grenadierów 3 i PCK 13, zabudowanych budynkami żłobka i przedszkola 
na rzecz Gminy Miasta Radom.

Wyrażono zgodę

19 zaopiniowania wniosku lokatorów dot. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania począwszy od sezonu grzewczego 2009/2010 roku. Negatywnie zaopiniowano 
wniosek

20
zaopiniowania uchwały lokatorów złożonej zgodnie z § 31 ust. 31 Statutu dot. wprowadzenia zmian do „Regulaminu rozliczania 
kosztów dostawy ciepła do budynków, kosztów dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie 
wody w Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie „ zatwierdzonego Uchwałą Rady Nadzorczej SM „ Ustronie „ nr 84 z dnia 04.09.2006r.

Pozytywnie zaopiniowano 
uchwałę

21

zaopiniowania uchwały lokatorów złożonej zgodnie z § 31 ust. 31 Statutu dot. odrzucenia (unieważnienia) „Regulaminu  rozliczania 
kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków, ustalania odpłatności z tego tytułu oraz zasady wymiany i montażu wodomierzy w 
SM „Ustronie" w Radomiu, zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej Nr 120 w dniu 26.10.2009r., włącznie z poprawkami z dnia 
16.04.2010r., a tym samym przywrócenie i wprowadzenie w życie poprzedzającej go treści Regulaminu z dn. 01.01.2008r.,  
a w szczególności nad nie wyrażeniem zgody na płatną, obowiązkową wymianę wodomierzy w zasobach S.M „Ustronie” przez 
Członków Spółdzielni.

Pozytywnie zaopiniowano 
uchwałę

21/
A

zaopiniowania uchwały lokatorów złożonej zgodnie z § 31 ust. 31 Statutu dot. wprowadzenia zmian do „Regulaminu  rozliczania 
kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków, ustalania odpłatności z tego tytułu oraz zasady wymiany i montażu wodomierzy  
w SM „Ustronie" w Radomiu.

Pozytywnie zaopiniowano 
uchwałę

22 zaopiniowania uchwały lokatorów złożonej zgodnie z § 31 ust. 31 Statutu dot. podziałów nieruchomości wielobudynkowych nr IX i X  
na jednobudynkowe znajdujących się w obrębie jednostki „C"

Pozytywnie zaopiniowano 
uchwałę

23 zaopiniowania wniosku lokatorów dot. zamontowania na każdym budynku nieruchomości I głównych liczników poboru ciepłej i zimnej 
wody.

Pozytywnie zaopiniowano 
uchwałę

24 wyrażenia zgody na  przeniesienie na rzecz Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "RADPEC" Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Radomiu, ul. Żelazna 7  prawa własności sieci wewnętrznych c.o. znajdujących się na stanie S.M. „Ustronie” Nie wyrażono zgody

25 zaopiniowania wniosku lokatorów dot. nabycia przez Spółdzielnię prawa własności do działki nr 254/2 o powierzchni 1392m2, dla której 
prowadzona jest księga wieczysta KW RA1R/00033408/4 położonej przy nieruchomości nr I. Nie wyrażono zgody

26 zaopiniowania wniosku lokatorów dot. pilnej rozbiórki budynku hydroforni usytuowanego przy nieruchomości nr I Pozytywnie zaopiniowano 
wniosek

27 zaopiniowania wniosku lokatorów dot. poszerzenia istniejącej zatoczki jezdniowej naprzeciwko Kościoła św. Rafała Kalinowskiego. Pozytywnie zaopiniowano 
wniosek 

28 za
szczeń przy ul. Wyścigowej 19.

Negatywnie zaopiniowano 
wniosek

29 zaopiniowania wniosku lokatorów dot. dokończenia prac remontowych związanych z ciągiem pieszym przy ul. Staroopatowskiej 19, oraz 
wyrównaniem poziomu chodnika między blokami Staroopatowska 19 a Placowa 1/3.

Pozytywnie zaopiniowano 
wniosek

30 zaopiniowania wniosku lokatorów dot. przeprowadzenia remontu dachu przy ul. Staroopatowskiej 19. Negatywnie zaopiniowano 
wniosek

31 z Negatywnie zaopiniowano 
wniosek

32 zaopiniowania wniosku lokatorów dot. stosowania jednakowego współczynnika rozliczenia centralnego ogrzewania w klatkach 
zewnętrznych bloków Nieruchomości I bez podziału na lewą i prawą stronę położenia mieszkań na parterze.

Negatywnie zaopiniowano 
wniosek

33 zaopiniowania wniosku lokatorów dot. wykonania audytów energetycznych w 2010r. i dotrzymania terminu termomodernizacji  
budynków Nieruchomości I, przewidzianej w harmonogramie zatwierdzonym uchwałą Rady Nadzorczej nr 5 z dn. 05.01.2010r.

Negatywnie zaopiniowano 
wniosek

34 zaopiniowania wniosku lokatorów dot. zamontowania głównych liczników energii cieplnej na każdym budynku Nieruchomości I Negatywnie zaopiniowano 
wniosek

35 zaopiniowania wniosku lokatorów dot. zwiększenia liczby członków Samorządu Nieruchomości I Negatywnie zaopiniowano 
wniosek

36 wyboru członków Rady Nadzorczej oraz członków, którzy w przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed końcem 
kadencji wchodzą na jego miejsce do końca kadencji. Uchwałę przyjęto 
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