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Dobiega końca kolejna kadencja Rady 
Nadzorczej, tym samym moja funkcja na sta-
nowisku Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
Spółdzielni Ustronie, którą pełniłem przez 
ostatnie trzy lata.

 Na Walnym Zgromadzeniu, które  

Ciąg dalszy na stronie 2.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW  
SM USTRONIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie” informuje, że Walne  
Zgromadzenie odbędzie się w dniu  08 czerwca 2019r. o godz. 1000 w sali 
gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 z oddziałami sporto-
wymi im. Polskich Olimpijczyków w Radomiu, przy ul. Osiedlowej 36.

w tym roku odbędzie się w sobotę 8 czerwca  
o godz.10.00 w Liceum Nr XII przy ulicy Osie-
dlowej 36 członkowie Spółdzielni wybiorą 
nowy skład Rady Nadzorczej na lata 2019  
– 2022.

REALIZACJA  PRAC REMONTOWYCH  
W LATACH 2016 - 2018 
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Dobre wyniki ekonomiczno-finansowe za lata 2016 / 
2017 / 2018 podstawą rozwoju Spółdzielni

Ciąg dalszy ze strony 1.

W wyniku przeprowadzonych przetar-
gów i podpisanych umów z wykonawcami 
zewnętrznymi w latach 2016 - 2018 wykonano:

• Pełną termomodernizację 6 budynków 
mieszkalnych.

• Ocieplenie stropów piwnic w ilości 5 762 
m2.

• Roboty drogowe na terenie całego osie-
dla tj. remont chodników, ciągów pieszo-jezd-
nych, zatok parkingowych, schodów i pode-
stów oraz remonty cząstkowe nawierzchni  
w ilości 16 521 m2.

• Wybudowano 6 parkingów dla samocho-
dów osobowych.

• Zostało wymienionych 12 dźwigów oso-
bowych.  

• Wykonano kompleksową modernizację 
balkonów w ilości 528 szt.

• Zamontowano 1 337 szt. osłon balustrad 
balkonowych.

• Remont dachów 4 128 m2.
• Zostało wymienione oświetlenie na klat-

kach schodowych z opraw żarowych na LEDY  
w 83 budynkach.  

• Wykonano remont instalacji elektrycznej 
w piwnicach 29 budynków mieszkalnych.

• Zamontowano 14 341 szt. wodomierzy 
wyposażonych w radiowy system odczytu.

• Malowanie klatek schodowych 98 szt.  
• Wykonano remont 43 szt. czap komino-

wych.
• Zakupiono i ustawiono 11 nowych altan 

śmietnikowych.
• Została wykonana dokumentacja projek-

towa wymiany instalacji gazowej dla 15 budyn-
ków. Jednostka „A” – 7 budynków; jednostka 
„B” - 2 budynki, jednostka „C”- 3 budynki i jed-
nostka „M” – 3 budynki.

• Na terenie osiedla ustawiono 36 stoja-
ków na rowery.

• Przeprowadzono roczne okresowe prze-
glądy budynków i lokali użytkowych zgodnie  
z art. 62 Prawa Budowlanego.

Wartość wykonanych prac wynosi  
17 119 806,30 zł.

2. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA  
MIESZKAŃCÓW W LATACH 2016 - 2018

W SM USTRONIE funkcjonuje sys-
tem monitoringu wizyjnego składający się  
z 33 kamer obrotowych, które rozmieszczone 
zostały w najbardziej newralgicznych miej-
scach osiedla.

Zainstalowany system monitoringu jest 
systemem prewencyjnym a efekty jego funk-
cjonowania są widoczne w postaci poprawy 
stanu bezpieczeństwa oraz spadku przestęp-
czości na terenie osiedla.  System przez całą 
dobę rejestruje zdarzenia a sygnał przesyłany 

jest drogą radiową do centrum monitoringu 
firmy KERIM i polega na obserwacji w czasie 
rzeczywistym obiektów Spółdzielni z wyzna-
czonych kamer przez operatora stacji moni-
toringu KERIM. Z chwilą stwierdzenia zdarzeń 
wymagających interwencji (włamania, akty 
wandalizmu, rozboje itp.) skutkuje natych-
miastową reakcją grupy interwencyjnej firmy 
KERIM włącznie z ujęciem, zatrzymaniem 
sprawców zdarzenia i przekazania ich Policji/
Straży Miejskiej.

W trzech budynkach mieszkalnych 
znajdują się systemy mobilnego monitoringu 
przemysłowego składającego się łącznie z 24 
kamer - po 8 kamer w każdym budynku. Sys-
tem rejestruje nie tylko osoby wchodzące  
i wychodzące z kalek schodowych, ale też zda-
rzenia, które pomagają policji w prowadzo-
nych dochodzeniach.

Na terenie osiedla „Ustronie” funkcjo-
nują także 4 kamery monitoringu miejskiego.

Z zainstalowanego na terenie osiedla 
systemu monitoringu niejednokrotnie korzysta 
policja. Nagrane zdarzenia pozwalają w wyja-
śnianiu zgłoszonych zdarzeń.

W latach 2016 - 2018:
• Policja i Straż Miejska interweniowała 

265 razy.
• Firma ochroniarska KERIM – 1 074 inter-

wencje.
• odbyły się 3 spotkania z przedstawicie-

lami Policji i Straży Miejskiej.

 3. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO  
– KULTURALNA W LATACH 2016 - 2018

W latach 2016 - 2018 w ramach Działu 
Społeczno – Kulturalnego działały:

• Klub Osiedlowy „Ustronie” przy ul. San-
domierskiej 14

• Świetlica „Młodzik” ul. Świętokrzyska 25
• Świetlica „Sputnik” ul. Gagarina 21/23
• Świetlica „Kubuś” ul. Osiedlowa 28
• Pracownia Muzyczna ul. Sandomierska 14
• Galeria ul. Sandomierska 14.
Placówki spełniały dla dzieci, młodzieży  

i dorosłych funkcje wychowawcze, opiekuń-
cze, kulturalne, sportowo-rekreacyjne, inte-
gracyjne.

 
Klub Osiedlowy oraz świetlice w okre-

sie sprawozdawczym prowadziły wiele zajęć 
wspólnych tj.: festyny, wycieczki, konkursy, 
turnieje sportowe, spotkania z ciekawymi 
ludźmi, warsztaty artystyczne, wieczorki oko-
licznościowe, spotkania z piosenką.  W okresie 
ferii zimowych i letnich świetlice realizowały 
program, który wymagał współpracy z wie-
loma instytucjami.

- Świetlice
Świetlice są otwarte dla wszystkich 

dzieci w różnym wieku, z różnych szkół, z róż-
nych środowisk wychowawczych.

 W świetlicach spotykają się także 
rodzice z wychowawcą omawiając problemy 
dziecka a także odbywają się uroczystości, 
warsztaty, na których wspólnie bawią się całe 
rodziny tj. Zabawa Karnawałowa, Dzień Mamy, 
Festyn Rodzinny, warsztaty plastyczne czy 
teatralne.

- Klub Osiedlowy “Ustronie”
Celem Klubu Osiedlowego “Ustronie” 

jest służyć społeczności lokalnej w zakresie 
spełniania podstawowych potrzeb kultural-
nych, edukacyjnych oraz rozrywkowych. 

Przy Klubie Osiedlowym “Ustronie” 
działa Pracownia Muzyczna wyposażona  
w perkusję, mikrofony oraz sprzęt nagłaśnia-
jący.  Z pracowni korzystało regularnie 7 zespo-
łów.

Dział Społeczno-Kulturalny ściśle współ-
pracuje ze Stowarzyszeniem „Nasze Ustronie”. 
W ramach współpracy podczas wakacji Sto-
warzyszenie zorganizowało trzy kolonie letnie 
dla dzieci członków Spółdzielni Mieszkaniowej 
USTRONIE.

W Klubie Osiedlowym „USTRONIE”:
• odbywają się spotkania stowarzyszenia 

„ Klub Amazonek- Dana ‚’, Polskiego Towarzy-
stwa Stwardnienia Rozsianego, Harcerskiego 
Klubu Turystycznego

• działa Polski Związek Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów – Koło „ Ustronie”

• cykliczne zabrania Centrum Aktywności 
Lokalnej

• „Pchli Targ”, kiermasze‚ „Be – ba” 

4. SYTUACJA EKONOMICZNO 
-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI  

W LATACH 2016 - 2018
Podstawową zasadą funkcjonowania 

Spółdzielni zgodnie z ustawą o spółdzielniach 
mieszkaniowych jest działalność bez wynikowa 
w zakresie utrzymania i eksploatacji zasobów 
mieszkaniowych.

Polega to przede wszystkim na:
1. pokrywaniu kosztów niezależnych od 

Spółdzielni tj.:
- kosztów zakupu mediów, (z.w., c.o., 

c.c.w., gaz, energia elektryczna),
- kosztów podatków od nieruchomości 

i gruntów,
- kosztów za gospodarkę odpadami 

komunalnymi (opłata na rzecz Gminy Radom),
2. oraz kosztów zależnych od Spółdzielni
- opłat eksploatacyjnych tj.:
- kosztów usług konserwacyjno-remon-

towych, naprawczych,
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- sprzątania i pielęgnacji zieleni,
- kosztów eksploatacji domofonów,
- kosztów dzierżawy pojemników na 

odpady,
- kosztów ubezpieczenia majątku Spół-

dzielni,
wnoszonych przez użytkowników lokali 

w ramach opłat czynszowych.
Poza podstawową działalnością doty-

czącą utrzymania i eksploatacji zasobów 
mieszkaniowych, Spółdzielnia prowadzi rów-
nież działalność gospodarczą, (finansową  
i pozostałą operacyjną), na której wypraco-
wała zysk netto:

• 1 734 491,93 zł. – 2016r.
• 1 292 922,69 zł. – 2017r.
• 1 980 508,96 zł. – 2018r.

Przedmiotowe kwoty zysków w dro-
dze Uchwały WZ członków Spółdzielni zostają 
podzielone głównie na dofinansowanie człon-
kom Spółdzielni opłaty na fundusz remontowy, 
tj. 0,20 zł za m2 powierzchni użytkowej lokalu 
mieszkalnego miesięcznie, a pozostała część 
zysku na zwiększenie majątku poprzez zasile-
nie funduszu zasobowego Spółdzielni.

Warto podkreślić, że w 2018 roku na 
podstawowej działalności, czyli utrzymaniu  
i eksploatacji 29 nieruchomości mieszkalnych 
również wystąpiła nadwyżka przychodów nad 
kosztami w kwocie 2 584 113,14 zł., co jest 
wynikiem konsekwentnej polityki racjonaliza-
cji kosztów eksploatacji i utrzymania zasobów.

Pozwoliło to przyjąć w planie gospo-
darczo-finansowym za rok 2018 obniżkę opłat 
eksploatacyjnych na 25 nieruchomościach od 
dnia 01.06.2018r. oraz utrzymanie na dotych-
czasowym poziomie opłaty na pozostałych  
4 nieruchomościach.

Obniżka wystąpiła ponadto w opłatach 
za konserwację domofonów, za dzierżawę 
pojemników na odpady komunalne jak rów-
nież za dźwigi czy też opłaty stałe za z.w. i inne 
media.

Nastąpił również dalszy spadek zadłuże-
nia na funduszu remontowym poszczególnych 
nieruchomości z tytułu zaciągniętych uprzed-
nio kredytów i poniesionych nakładów na 
termomodernizację budynków mieszkalnych. 
Na 15 Nieruchomościach budynkowych, gdzie 
występuje ujemne saldo nastąpiło zmniejsze-
nie ujemnego wyniku o blisko 700 tysięcy zł.

Jest to rezultat istotnych oszczędności 
w realizacji planu rzeczowo-remontowego w 
2018r. będących pochodną rozstrzygnięcia 
większości przetargów na roboty remontowe 
poniżej planowanych kosztów.

Spółdzielnia na bieżąco spłaca kredyty 
termomodernizacyjne wraz z odsetkami.

Za okres 2016 – 2018 spłacono kwotę  
5 048 909,57 zł.

Aktualny stan kredytów na dzień 
31.12.2018r. to kwota 7 751 625,34 zł.

W 2018 roku koszty ogólne zarządzania 
w wyniku racjonalnych działań Zarządu zostały 
obniżone o 258 553,58 zł.

Podkreślić należy spadek zadłużenia 
mieszkańców wobec Spółdzielni z tytułu wno-

szenia należnych opłat eksploatacyjnych za 
lokale mieszkalne, które za rok 2018 spadło  
o 118 970,93 zł.

Spółdzielnia posiada 94 sądowe wyroki 
eksmisyjne z prawem do otrzymania lokalu 
socjalnego dla zadłużonych lokatorów. Dostar-
czenie tych lokali jest obowiązkiem Gminy Mia-
sta Radomia. W kresie trzech lat Spółdzielnia 
otrzymała jedynie 7 lokali socjalnych, dlatego 
na wnioski Zarządu otrzymaliśmy od Gminy 
Miasta Radomia odszkodowanie w wysokości 
1 289 115,03 zł.      

Jest to wymierny efekt konsekwentnych 
działań windykacyjnych Spółdzielni.

Spółdzielnia znajduje się w bardzo 
dobrej kondycji finansowej - posiada wysoką 
płynność finansową i na bieżąco reguluje zobo-
wiązania wobec firm zewnętrznych świadczą-
cych usługi na rzecz Spółdzielni.

Zgodnie z obowiązującym prawem 
(ustawa o rachunkowości) sprawozdania finan-
sowe za 2016, 2017 i 2018r. zostały poddane 
badaniu przez niezależnego biegłego rewi-
denta, który w wydanej opinii stwierdził, że 
przedstawia one rzetelne informacje i zostały 
sporządzone na podstawie prawidłowo pro-
wadzonych ksiąg rachunkowych oraz jest 
zgodne z obowiązującym prawem i Statutem 
Spółdzielni.

5. WSPÓŁPRACA Z ZARZĄDEM MIASTA  
W LATACH 2016 - 2018

W ramach działań mających na celu 
poprawę, jakości życia na osiedlu, kontynu-
ujemy efektywną współpracę z Zarządem Mia-
sta Radomia.

W ramach tej współpracy Gmina Miasta 
Radomia:

• wybudowała łącznie trzy kładki nad ul. 
Sandomierska i Osiedlową

• wybudowała ścieżki rowerowe
• rozbudowała Park Ustronie
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ustronie 

„natomiast:
• przygotowała dokumentacje techniczne 

budowy chodników wraz ze ścieżkami rowe-
rowymi.

• w 2018r. Walne Zgromadzenie Członków 
SM Ustronie podjęło Uchwałę w sprawie prze-
kazania na rzecz Gminy Miasta Radomia prawa 
użytkowania wieczystego działek oznaczonych 
nr 156/38 o pow. 6931m2 oraz 156/50 o pow. 
12661m2  zlokalizowanych pomiędzy ulicami 
Kwiatkowskiego i Grzecznarowskiego z prze-
znaczeniem na rozbudowę infrastruktury par-
kowo – rekreacyjnej, budowa tężni oraz Wioski 
Indiańskiej.  Prowadzone były także prace na 
terenie parku Ustronie.

Z dotacji miejskich na imprezy kultu-
ralne i społeczne korzysta także Klub Osie-
dlowy „Ustronie”.

6. KIERUNKI DZIAŁANIA NA 2019 ROK
1. Wykonanie termomodernizacji budyn-

ków przy ul. Osiedlowej 18 i 30.
2. Realizacja planu remontów.

2.1. Modernizacja oświetlenia na klatkach 
schodowych na oświetlenie LED i remont 
instalacji elektrycznej w piwnicach.

2.2. Ocieplanie stropów piwnic.
2.3.  Remont podestów i schodów.
2.4. Wymiana dźwigów osobowych.
3. Poprawa stanu infrastruktury technicznej.
3.1 Wymiana wyłazów na dach i remont 

czap kominowych.
3.2 Remont zniszczonych ciągów komuni-

kacyjnych chodników i miejsc parkingowych.
3.3 Prowadzenie pielęgnacji drzewostanu  

i terenów zielonych.
3.4 Przeprowadzenie rocznego przeglądu 

technicznego zasobów Spółdzielni.
3.5 Zakończenie procesu wymiany wodo-

mierzy w lokalach mieszkalnych na wodomie-
rze z odczytem radiowym.

3.6 Kontynuacja wymiany instalacji gazo-
wej w 19 budynkach.

3.7 Przygotowanie dokumentacji na 
wymianę pionów gazowych na 2020r.

4. Rozwój współpracy z Gminą i innymi 
instytucjami.

4.1 Działania na rzecz pozyskiwania lokali 
socjalnych z Gminy.

4.2 Działania na rzecz remontu ulic miej-
skich i kładek usytuowanych nad ulicami miej-
skimi.

5. Kontynuacja działań mających na celu 
racjonalizację kosztów funkcjonowania Spół-
dzielni.

6. Intensyfikacja działań windykacyjnych 
zmierzających do ograniczenia wielkości zadłu-
żenia z tytułu opłat eksploatacyjnych i czynszo-
wych członków Spółdzielni i najemców lokali 
użytkowych.

7. Zapewnienie efektywnej gospodarki 
finansowej Spółdzielni poprzez utrzymanie 
wysokiego wskaźnika płynności finansowej 
oraz na właściwym poziomie funduszy celo-
wych.

8. Poprawa sprawności instalacji CO i CCW 
w częściach wspólnych celem racjonalizacji 
zużycia energii cieplnej.

9. Działania w celu pozyskania środków 
finansowych w ramach Programu Przedsię-
wzięć Służących Poprawie Efektywności Ener-
getycznej.

PODSUMOWANIE
1. Kontynuacja współpracy Zarządu  

Spółdzielni z Miastem
• W ramach remontu dróg miejskich na 

terenie SM Ustronie, Spółdzielnia podjęła dzia-
łania zmierzające do aktualizacji dokumentacji 
projektowej remontu ulicy miejskiej Gagarina/ 
Grenadierów w związku z planowanym przez 
Gminę Miasta remontem przedmiotowej ulicy 
na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. PCK / 
Czarna. Dokumentacja techniczna złożona 
została do MZDiK w Radomiu w maju bieżą-
cego roku.

• S.M. „ Ustronie” wykona dokumentację 
projektową budowy parkingu przy ul. Lipskiej 
i Cisowej.

Dokończenie na stronie 4.
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• S.M. „ Ustronie” wykona także dokumen-
tacje projektową remontu drogi dojazdowej 
wraz z miejscami postojowymi przy ul. Wyści-
gowa / Cisowa.

• Gmina Miasta Radomia wybuduje drogę 
rowerową wraz z chodnikiem od ul. Wiejskiej 
do ul. Brata Alberta  

2. Działania Zarządu w zakresie poprawy 
infrastruktury technicznej

W 2018 r. opracowano dokumenta-
cje projektowe dotyczące wymiany pionów 
gazowych w budynkach mieszkalnych osiedla  
i uzyskano decyzje pozwolenia na budowę. Po 
przeprowadzonych procedurach przetargo-
wych w listopadzie 2018r. podpisane zostały 
umowy na wykonanie wymiany instalacji gazo-
wych wewnętrznych w budynkach mieszkal-
nych przy ul. PCK 1; PCK 3; PCK 5; PCK 7; PCK 
9/11 oraz przy ul. Świętokrzyskiej 21; 25; 31.

W roku bieżącym zlecono wykona-
nie niezbędnej dokumentacji technicznej dla 
kolejnych budynków mieszkalnych. Zgodnie 
z zaleceniami wynikającymi z przeprowadzo-
nych pięcioletnich przeglądów technicznych 
w najbliższych latach konieczna jest wymiana 
w zasobach Spółdzielni instalacji gazowych 
wewnętrznych w 72 budynkach oraz w 5985 
lokalach mieszkalnych. Opracowany przez 
Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzor-
czą harmonogram wymiany instalacji gazo-
wej zakłada realizację ww. zakresu robót w 
terminie pięciu lat. Jest to przedsięwzięcie 
wymagające dużych nakładów finansowych.   
Konieczność wydatkowania takich środków 
finansowych determinuje inne wydatki zwią-

zane z utrzymaniem i eksploatacją zasobów 
Spółdzielni w najbliższym czasie.

3. Działania Zarządu  
w celu racjonalizacji kosztów:

3.1. W 2018r. Spółdzielnia kontynu-
owała wymianę instalacji oświetlenia klatek 
schodowych na nowoczesną energooszczędną 
instalację z czujnikami ruchu i źródłem typu 
LED. Efektem tych przedsięwzięć jest zmniej-
szenie kosztów zużycia energii w częściach 
wspólnych budynków.

3.2. W 2018r. kontynuowano rozpo-
czętą w roku 2017 wymianę wodomierzy, 
które straciły pięcioletnią legalizację na wodo-
mierze ze zdalnym odczytem przesyłanym 
drogą radiową.

W kwietniu 2018 roku zakończono drugi 
etap wymiany wodomierzy na jedn. A B i C. 
Zamontowanych zostało 7734 szt. wodomie-
rzy.

W miesiącu marcu bieżącego roku 
zakończono ostatni – trzeci etap – wymiany 
wodomierzy w zasobach SM USTRONIE. 
Wymiana obejmowała 1770szt. wodomierzy 
na jednostce A. Umożliwia to jednoczesne 
przeprowadzenie odczytów wodomierzy indy-
widualnych zainstalowanych w poszczegól-
nych lokalach danego budynku i porównanie 
ich sumy zużycia ze wskazaniem wodomierza 
głównego w budynku. Pozwala to na bieżące 
monitorowanie zużycia wody w celu zapobie-
gania jej strat w częściach wspólnych na insta-
lacjach wewnętrznych budynku. Od momentu 
przekazania sieci wodociągowej do Gminy 
Miasta i zamontowaniu indywidualnych wodo-
mierzy głównych budynkowych woda zuży-

Dokończenie ze strony 3.

25 lutego br. Radny 
Rady Miejskiej oraz czło-
nek rady Nadzorczej 
Spółdzielni Mieszkanio-
wej Ustronie Pan Robert 
Chrobotowicz, zwrócił się  
z interpelacją do Prezy-
denta Miasta Radomia 
Pana Radosława Witkow-
skiego w sprawie zamon-
towania kamer w przejściu 
podziemnym pod ulicą 
Grzecznarowskiego na 
wysokości targowiska przy 
ulicy Śląskiej. 

Według informacji radnego, odkąd 
zostały zlikwidowane boksy handlowe, nie-
bezpiecznie wzrosła ilość zdarzeń, szcze-
gólnie wieczorem, które niepokoiły miesz-
kańców Ustronia. Dochodziło tu często do 
„zaczepek”, rozbojów czy kradzieży.

Zdaniem radnego, Mieszkańcy mają 
prawo czuć się bezpiecznie a zamontowanie 
kamer, które byłyby podłączone do miej-
skiego systemu monitoringu zdecydowanie 
poprawiłoby bezpieczeństwo w tym miejscu.

W odpowiedzi na interpelację, Radny 
Robert Chrobotowicz uzyskał informację, 
że po oszacowaniu kosztów zamontowania 
dwóch kamer zostanie sporządzony wniosek 
do Prezydenta Miasta Radomia o przesunię-
cie środków finansowych celem zabezpiecze-
nia inwestycji.

KAMERY W PRZEJŚCIU PODZIEMNYM 
POD ULICĄ GRZECZNAROWSKIEGO

wana przez mieszkańców danego budynku 
bilansuje się, a nadwyżki wynikające z rozlicze-
nia od trzech lat są zwracane mieszkańcom.

4. Zarząd konsekwentnie realizuje poli-
tykę racjonalizacji kosztów funkcjonowania 
Spółdzielni, co pozwoliło w planach na rok 
2019 utrzymać opłaty eksploatacyjne na 25 
nieruchomościach a na jednej nieruchomości 
obniżyć opłaty eksploatacyjne.

5. Po mimo wzrostu wielu zewnętrz-
nych kosztów niezależnych od Spółdzielni, 
głównie wynikających ze wzrostu cen mediów 
(wody zimnej, ciepłej, energii elektr., usług 
budowlanych) Spółdzielnia dbała na bieżąco 
o należyte utrzymanie zasobów i realizowała 
przyjęte plany remontowe bez podnoszenia 
opłat czynszowych.

6. Przejrzysta polityka finansowa, 
transparentne procedury przetargowe na 
świadczenie usług na rzecz Spółdzielni, 
restrukturyzacja zatrudnienia, efektywne 
wydatkowanie środków finansowych Spół-
dzielni w ramach obsługi, utrzymania i eks-
ploatacji zasobów pozwoliło na realizację tych 
zadań bez konieczności obciążania dodatko-
wymi kosztami mieszkańców Spółdzielni.

7.  Bardzo dobra sytuacja ekono-
miczno-finansowa stanowi solidną podstawę 
do stabilnego funkcjonowania oraz realną 
perspektywę rozwoju Spółdzielni Mieszka-
niowej „Ustronie”.

Piotr Skoczylas – Prezes Zarządu
Jerzy Dąbrowski – Zastępca Prezesa  

ds. Technicznych
Robert Pyzara – Główny Księgowy  

Członek Zarządu

Dobre wyniki ekonomiczno-finansowe za lata 2016 / 
2017 / 2018 podstawą rozwoju Spółdzielni
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Działalności obecnej Rady Nadzorczej 
w latach 2016 – 2019 oceniam, jako bardzo 
udaną. Kontynuowaliśmy działania podjęte 
w poprzedniej kadencji mając na celu przede 
wszystkim racjonalizację kosztów działalności 
Spółdzielni przy jednoczesnej poprawie infra-
struktury technicznej, poprawie funkcjonalno-
ści i estetyki osiedla.

Było to możliwe dzięki zaangażowaniu  
i pracy doświadczonych fachowców stanowią-
cych Zarząd Spółdzielni Ustronie, Piotra Sko-
czylasa, Jerzego Dąbrowskiego oraz Roberta 
Pyzarę, którzy tworzą kompetentny zespół 
zarządzający naszymi zasobami.

Ich działania na rzecz Spółdzielni doce-
niamy, jako mieszkańcy Ustronia a efekty ich 
pracy dostrzegamy spacerując po coraz pięk-
niejszym Ustroniu.

Oczywiście nie bez znaczenia jest tu 
odpowiednia współpraca na szczeblu Rada 
Nadzorcza - Zarząd Spółdzielni. Rada składa 
się z 17 członków Spółdzielni reprezentujących 
wszystkie jednostki administracyjne osiedla 
w sprawach dotyczących mieszkańców oraz 
zasobów, którymi zarządzamy.

Nie zawsze byliśmy jednomyślni i zgodni 
w kwestiach kolejności czy też zasadności 
wydatków w ramach funduszu remontowego 
i eksploatacyjnego jednakże podejmowaliśmy 
decyzje najbardziej korzystne dla mieszkań-
ców.

Efektem dobrej współpracy Zarządu  
i Rady Nadzorczej jest bardzo dobra sytuacja 
ekonomiczna, bowiem w latach 2016 - 2018 
wypracowaliśmy zysk netto łącznie w kwocie 

5 007 923,58 zł, który rokrocznie w drodze 
uchwały Walnego Zgromadzenia był przezna-
czany w dużej części na dofinansowanie opłaty 
na fundusz remontowy dla członków Spół-
dzielni oraz na fundusz zasobowy Spółdzielni.

Potwierdzają to raporty niezależnych 
rewidentów badających sprawozdania finan-
sowe oraz sprawozdania z działalności Spół-
dzielni za ten okres.

Zrealizowano także planowe prace 
remontowo – modernizacyjne.

Nasza Spółdzielnia za osiągnięte wyniki 
ekonomiczne oraz efektywne zarządzanie nie-
ruchomościami otrzymała nagrody GEPARD 
2016 i GEPARD 2017. Uzyskała także nomi-
nację do tytułu FILAR SPÓŁDZIELCZOŚCI 2017  
w programie prowadzonym przez Agencję 
Forum Przedsiębiorczości oraz redakcje Forum 
Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej  
i Biznes Plus w Gazecie Wyborczej.    

Korzystając z możliwości publikacji  
w Biuletynie chciałbym osobiście podzięko-
wać wszystkim członkom Rady Nadzorczej 
mijającej kadencji za wkład pracy, jaki wnieśli  
w nasze osiedlowe życie w tym okresie.

Wasze działania, dyskusje oraz poświę-
cenia dla dobra ogółu są dla mnie dowodem, 
że Wasz wybór na członków Rady był jak naj-
bardziej właściwy a Wy na tym stanowisku 
sprawdziliście się, jako ludzie kompetentni  
i odpowiedzialni dobrze znający problemy 
Spółdzielni i umiejący je rozwiązywać dla 
dobra ogółu mieszkańców.

Dlatego chciałbym teraz wymienić 
wszystkich członków Rady Nadzorczej z imie-

nia i nazwiska serdecznie im dziękując za te 
trzy lata współpracy. Wielki szacunek dla:  
Chrobotowicz Robert, Feldo Zdzisław, Gro-
chala Zbigniew, Karasiński Józef, Kosow-
ski Józef, Król Maciej, Łuczycki Jakub, Pluta 
Zygmunt, Rożniata Marek, Różycki Edward, 
Skoczek Elżbieta, Sowa Jerzy, Szadkowski 
Mirosław, Tomaszewska Bożena, Zieliński Zbi-
gniew, Zwierzyk Marianna.

Mam nadzieję, że wasze zaangażowanie 
oraz bardzo dobra znajomość zagadnień Spół-
dzielni będzie owocować w dalszej działalno-
ści na rzecz Spółdzielni Ustronie, czego Wam  
z całego serca życzę.

Dzięki Wam nasze Osiedle jest coraz pięk-
niejsze i bardziej przyjazne mieszkańcom.

Zwracam także uwagę, że wśród kandy-
datów do nowej Rady Nadzorczej znajdują się 
osoby, które za główny cel stawiają sobie wła-
sne interesy i korzyści. 

Są także przypadki formułowania fałszy-
wych opinii i deprecjonowania Zarządu oraz 
członków obecnej Rady Nadzorczej, działań 
szkodzących Spółdzielni.

Obowiązujące przepisy Ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych pozwalają na 
udzielanie przez członków pełnomocnictw do 
reprezentowania ich na Walnym Zgromadze-
niu przez inne osoby.

Szanowni członkowie zwróćcie uwagę 
przy udzielaniu tych pełnomocnictw, kto 
będzie decydował za Was na Walnym Zgroma-
dzeniu w dniu 8 czerwca 2019r.      

Od Państwa głosów zależeć będzie pra-
widłowe funkcjonowanie i rozwój Naszej 
Spółdzielni.  

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Ireneusz 
OWCZAREK

Spacerkiem po Ustroniu

W dniu 24 kwiet-
nia 2019 w Galerii Klubu 
Osiedlowego „Ustronie” 
odbył się wieczór poezji 
pt: „Poezja jest dobra na 
wszystko”. Autorką pre-
zentującą swoją twór-
czość była pani Bożenna 
Katus  - Błaszczyk. 

Pani Bożenna to 
kobieta o wielu zainte-
resowaniach: poetka, 
myśliwy, występuje  
w amatorskim teatrze 
Proscenium.

Urodzona i wychowana w Radomiu. 
Swoją poezję tworzy od najmłodszych lat.

Jej wiersze ukazały się m.in. w Moskwie, 
Nowym Jorku, w Sofii. W Radomiu jej twór-
czość ukazała się m.in. w Almanachach Koła 
Poezji Nie-odkrytej Szuflada oraz Arki.

Oprawę muzyczną przygotowały młode 
wokalistki: Katarzyna Niedzielska oraz Mag-
dalena Kapciak

Oto jeden z wierszy pani Bożenny:

Za horyzontem jest inne życie
Za horyzontem jest moje odbicie
Za horyzontem słońce się chowa
Jak w tafli lustrzanej
By następnego dnia budzić
Wszechświat do życia od nowa.

(PSK)

WIECZÓR POEZJI
 Bożenna Katus - Błaszczyk





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 665 863 300

POGOTOWIE
TECHNICZNE:

601 602 045
POGOTOWIE DŹWIGOWE

W SM USTRONIE




