
INFORMACJEKOMUNIKATY I OGŁOSZENIA OGŁOSZENIA KONKURSY

Zarząd Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Ustronie” informuje, że w dniu 
20.02.2020 roku Rada Nadzorcza zatwier-
dziła opłaty czynszowe obowiązujące od 
dnia 01.06.2020 r.

Wprowadzone zmiany wynikają  
z analizy kosztów za rok 2019 oraz ich pro-
gnozy na rok 2020. Są one niezależne od 
Spółdzielni i wynikają przede wszystkim: 

- ze wzrostu płacy minimalnej, która spo-
wodowała powszechną podwyżkę za 
usługi, 

- ze wzrostu cen energii elektrycznej 

- ze zmian ustawy o gospodarce odpa-
dami, która nałożyła ustawowy obowią-
zek segregacji śmieci, co spowodowało 
konieczność zwiększenia ilości pojemni-
ków.

Opłaty
czynszowe  

od 01 czerwca 
2020 r.

Zmiany do Regulaminu
określającego zasady rozliczania przychodów  

i kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz 
zasady ustalania opłat za lokale w Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Ustronie” informuje, że w dniu 20.02.2020 
roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę Nr 20 
w sprawie zatwierdzenia zmian do „Regu-
laminu określającego zasady rozliczania 
przychodów i kosztów gospodarki zasobami 

Dokończenie na stronie 2.

mieszkaniowymi oraz zasady ustalania opłat 
za lokale w Spółdzielni”.

Wprowadzone zmiany miały na celu 
dostosowanie regulaminu do obowiązują-
cych aktualnie przepisów prawa. 

O G Ł O S Z EN I E
Agencja Ochrony KERIM GRUPA oraz 

S. M. USTRONIE informują, iż w przypadku 
zauważenia popełnianego przestępstwa 
bądź wykroczenia, mieszkańcy Osiedla 

FERIE NA USTRONIU
Podczas tego-

rocznych ferii dzieci 
i młodzież z osiedla 
„Ustronie” mogły 
od poniedziałku  
do piątku uczest-
niczyć w  zajęciach 
odbywających się w 
Świetlicy „Sputnik”, 
„Młodzik”, „Kubuś” 
oraz Klubie Osie-
dlowym „Ustronie”.  

Dokończenie na 
stronie 2.

USTRONIE mogą je zgłosić anonimowo 
dyżurnemu KERIM w celu podjęcia inter-
wencji pod numerem telefonu

48 365 08 12 wewn. 102.
Telefon czynny jest całą dobę.

Dokończenie na stronie 2.

Plan remontów obiektów Spółdzielni 
został opracowany przez Zarząd i ujęto  
w nim przede wszystkim prace wynika-
jące z zaleceń pokontrolnych po przeglą-
dzie zasobów, wynikłe ze spostrzeżeń służb 
techniczno - administracyjnych, interwencji 
mieszkańców oraz wniosków Komisji Tech-
nicznej i Rady Nadzorczej.

 Plan zawiera prace remontowe w ogra-
niczonym zakresie obejmujące wyłącznie 

roboty konieczne do wykonania i wynikające 
z zaleceń pokontrolnych oraz z przepisów 
budowlanych dotyczących prawidłowego 
utrzymania obiektów ze względu na ograni-
czone środki finansowe możliwe do przezna-
czenia na ten cel w 2020 r.

Zgodnie z zatwierdzonym przez Radę 
Nadzorczą SM Ustronie Planem remontów 
na 2020 r., Spółdzielnia:

Remonty na osiedlu

Dokończenie na stronie 3.
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Codziennie organizowane były gry, zabawy, pogadanki tematyczne, 
warsztaty bajkowe, plastyczne, zajęcia sportowe, turnieje gier planszo-
wych, konkursy oraz wyjścia poza placówki SM „Ustronie”. 

W Klubie Osiedlowym „Ustronie” oraz placówkach odbywały się 
między innymi: karaoke, turniej gier XBOX, warsztaty plastyczne, warsz-
taty bajkowe, warsztaty muzyczne, turniej gier dawnych: kółko i krzyżyk, 
statki, domina, państwa i miasta, bal karnawałowy – gry, zabawy i kon-
kursy 

Spółdzielnia Mieszkaniowa USTRONIE  zorganizowała również wyj-
ścia poza placówki SM „Ustronie” do: Hula Parku, Muzeum Jacka Mal-
czewskiego (na wystawę i  warsztaty), Słodkiej robótki (na warsztaty 
cukiernicze), Kina Helios (na film „Chłopiec  i wilk”), Castoramy (warsztaty 
artystyczne), Lodowisko.

W czasie ferii Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ustronie” zorganizowała 
Turniej Piłki Nożnej „O Białą Piłkę” - , który to turniej odbywał się na 
boisku szkolnym XII LO przy ul. Osiedlowej (wystartowało 4 drużyny),

W ferie zorganizowaliśmy konkurs plastyczny pt. „Zima nocą” gdzie 
dostarczonych było 80 prac.

Zakończenie ferii odbyło się 21 lutego 2020 roku w Galerii Klubu 
Osiedlowego „Ustronie”, podczas którego zostały rozdane nagrody, 
puchary, dyplomy za konkursy i turnieje odbywające się podczas ferii.

 (AJ)

Dokończenie ze strony 1.

Został zmieniony sposób naliczania 
opłat za sprzątanie i koszenie z ilości osób 
na m2 powierzchni lokalu, zgodnie z zale-
ceniami Związku Rewizyjnego Spółdzielni 
Mieszkaniowych w Radomiu zawartymi  
w liście polustracyjnym  z dnia 24.10.2017 r. 

Podwyższona została opłata na dzia-
łalność kulturalno-oświatową do wysokości 
zapewniającej pokrycie kosztów.

Z opłaty eksploatacyjnej została wyod-
rębniona opłata za energię elektryczną  
w częściach wspólnych nieruchomości.

W związku ze wzrostem kosztów ener-
gii i ustawowego obowiązku dodatkowych 
przeglądów technicznych dźwigów w 2020 
roku - Resurs podwyższono opłatę za dźwigi 
osobowe.

W związku ze wzrostem zużycia gazu 
na poszczególnych budynkach i pochodną 

Opłaty czynszowe od 01 czerwca 2020 r.
Dokończenie ze strony 1. spadku liczby mieszkańców konieczne było 

podwyższenie opłaty celem pokrycia kosz-
tów zakupu gazu.

Zmniejszona została opłata za konser-
wację domofonów.

Przy ustalaniu nowych stawek opłat Spół-
dzielnia starała się, aby podwyżki nie były 

dotkliwe dla mieszkańców.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Ustronie”.

FERIE NA USTRONIU

W nowym regulaminie wyłączono ze 
stawki eksploatacyjnej energię elektryczną 
w częściach wspólnych nieruchomości tj. 
koszt oświetlenia wejść, klatek schodowych, 
korytarzy piwnicznych  jak również koszt 
energii elektrycznej zużywanej w częściach 
wspólnych terenów zewnętrznych danej 
nieruchomości tj. oświetlenie terenów 
przed budynkami.

Zużycie energii na ww. potrzeby wynika 
tylko i wyłącznie ze sposobu korzystania 
z niej przez użytkowników lokali w danej 
nieruchomości i Spółdzielnia nie ma bezpo-
średniego wpływu na kształtowanie kosztów 
z tym związanych.  Dlatego zasadnym jest, 
aby były odrębnym elementem opłat czyn-

Zmiany do Regulaminu określającego zasady rozliczania przychodów i kosztów 
gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasady ustalania opłat za lokale w Spółdzielni.

szowych, zwłaszcza, że wzrost cen energii 
elektrycznej wynika z cen ustalanych przez 
rejon energetyczny i jest niezależny od Spół-
dzielni.

Kolejną zmianą wynikającą z regu-
laminu jest zmiana sposobu rozliczania 
kosztów sprzątania i koszenia, z ilości osób 
na metr kwadratowy powierzchni lokalu, 
zgodnie z zaleceniami Związku Rewizyjnego 
Spółdzielni Mieszkaniowych w Radomiu 
zawartymi w liście polustracyjnym z dnia 
24.10.2017r. 

Ponadto wprowadzono zapis, że 
najemcy lokali mieszkalnych o których 
mowa w § 94 ust. 11 Statutu opłacają czynsz 
najmu  i opłaty jak osoby zajmujące lokal bez 
tytułu prawnego.

Nowy regulamin będzie obowiązywał 
od 1 czerwca 2020r. 

Pełny tekst Regulaminu określającego 
zasady rozliczania przychodów i kosztów 
gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz 
zasady ustalania opłat za lokale w Spół-
dzielni” został udostępniony na stronie 
internetowej Spółdzielni (w zakładce BIP).

Regulamin znajduje się do wglądu  
w administracjach osiedlowych oraz w sie-
dzibie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. 
Wyścigowej 19 pokój nr 34.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  
„Ustronie”.

Dokończenie ze strony 1.
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Remonty na osiedlu
1. Ogłosiła i rozstrzygnęła dwa przetargi na:

- wykonanie remontów cząstkowych 
nawierzchni z betonu asfaltowego średnio-
ziarnistego w ilości ok. 700,00m2 ,
- wymianę 8 dźwigów osobowych w budyn-

kach należących do zasobów Spółdzielni.
2. Ogłosiła przetarg na:

- wykonanie ocieplenia stropów piwnic 
budynków mieszkalnych należących do 
zasobów Spółdzielni w ilości 1680,00m2.

3. Kontynuowana jest wymiana instalacji 

gazowej w 6 budynkach mieszkalnych przy 
ul. Grenadierów 6, 8, 10, ul. Gagarina 21/23, 
ul. Sandomierskiej 10,22, Roboty wykony-
wane są zgodnie z zawartą umową.

Prowadzona jest również bieżąca kon-
serwacja obiektów Spółdzielni, która służy 
utrzymaniu jak najlepszego stanu technicz-
nego i użytkowego budynków i otoczenia.

KR

Dokończenie ze strony 1.
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Największy pomnik Jana Pawła II
Wśród pomników Jana Pawła II jeden szczególnie zasługuje na 

uwagę. Jest żółty, zbudowany nie z kamienia, ale z ludzkich historii 
– spełnionych marzeń i zrealizowanych planów. To żywy pomnik św. 
Jana Pawła II – Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Fundacja powstała 20 lat temu. Po 
zakończeniu siódmej pielgrzymki Papieża 
Polaka do Ojczyzny pozostało 
niewykorzystane 700 tys. złotych. 
Konferencja Episkopatu Polski 
zaproponowała przekazanie 
całej kwoty na cele dobroczynne. 
W ten sposób w roku 2000 
powstała upamiętniająca Jana 
Pawła II Fundacja, której celem 
jest wspieranie finansowe 
zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin  
i małych miejscowości. Początkowo udzielała 
ona pomocy 500 osobom z 5 wschodnich 
diecezji. Obecnie z jej wsparcia korzysta 
rocznie około 2000 osób z całej Polski.

Do programu stypendialnego 
FDNT można dołączyć już w VII klasie 
szkoły podstawowej. Wsparcie trwa aż 
do zakończenia studiów. Wypłacane 
miesięcznie pieniądze to nie jedyna pomoc, 

jaką świadczy Fundacja. Latem odbywają 
się 3 wakacyjne obozy – dla studentów, 

uczniów i maturzystów. Blisko 
dwutygodniowy wyjazd to 
czas zawiązywania przyjaźni, 
zwiedzania, rozwoju i wzrostu 
duchowego. Stypendyści 
uczestniczą w warsztatach 
organizowanych przez uczelnie 
wyższe, każdego dnia biorą 
również udział we mszy 

św. Stałym elementem obozów jest też 
„Kwadrans z Janem Pawłem II”, podczas 
którego młodzi zapoznają się z dziedzictwem 
swojego patrona.

Każdego roku, w niedzielę 
poprzedzającą wybór kard. Wojtyły na 
Stolicę Piotrową, w kraju i w środowiskach 
polonijnych obchodzony jest Dzień Papieski. 
To dzień radości, pamięci o Papieżu Polaku  
i łączności z obecnym Ojcem Świętym. Tego 

dnia Fundacja i jej sympatycy organizują 
liczne atrakcje: tzw. miasteczka rodzinne  
z loteriami fantowymi, konkursami  
i zabawami dla najmłodszych, koncerty, 
sztuki teatralne i biegi papieskie.

Wsparcie finansowe Fundacji pozwoliło 
już blisko 5 tys. osób ukończyć wymarzone 
studia. Wielu z nich zostało lekarzami, 
prawnikami, inżynierami, naukowcami. 
Przekazane w ramach programu 
formacyjnego wartości, wypływające  
z nauczania św. Jana Pawła II, pozwoliły 
im znaleźć w życiu cel, być lepszą wersją 
siebie. Budowa żywego pomnika Jana 
Pawła II jeszcze się nie zakończyła. Wciąż 
wielu zdolnych i ambitnych młodych czeka 
na wsparcie. Szansą dla nich może być 
przekazanie 1% podatku dochodowego na 
rzecz „Dzieła Nowego Tysiąclecia”. Fundacja 
jest organizacją pożytku publicznego. Jej 
numer KRS to 0000 150 776. Więcej 
informacji o Fundacji i jej stypendystach 
można znaleźć na stronie internetowej 
dzielo.pl.

Hubert Szczypek
Stypendysta Fundacji i Kierownik Biura 

Prasowego





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




