
INFORMACJEKOMUNIKATY I OGŁOSZENIA RECENZJE KONKURSY

UWAGA
OSZUŚCI!!!

Zmiany
w opłatach

PAMIĘTAMY
Katastrofa prezydenckiego samolotu pod Smoleń-
skiem poruszyła wszystkich Polaków.
Pamiętamy, że na pokładzie maszyny znajdował się 
por. pilot Artur Ziętek, który urodził się i wychował 
w Radomiu. Był mieszkańcem Ustronia. Dlatego 
tym bardziej oddajmy hołd tragicznie zmarłemu na-
szemu znajomemu, koledze, przyjacielowi. Pozo-
stawił w nieutulonym żalu żonę i dwie małe córki.
Rodzinie i najbliższym Artura Ziętka składamy naj-
szczersze wyrazy współczucia.

ZIL

Terminy Walnego 
Zgromadzenia

Informujemy, że po naszym osiedlu chodzą poda-
jący się za sprzedawców detektorów gazu oszuści, 
którzy wyłudzają zaliczki – częściową odpłatność 
za detektory. Pozostałą część wg oszustów ma  
sfinansować Spółdzielnia, która będzie montować
detektory w późniejszym terminie, co jest nieprawdą.
Spółdzielnia nie planuje montażu detekto-
rów gazu. W przypadkach próby wyłudzenia 
pieniędzy prosimy o kontakt z Administracją.

OBNIŻKA opłat za wywóz nieczystości 
od 1.05.2010 roku.

Dokończenie na stronie 2.

UCHWAŁA NR 201
podjęta na posiedzeniu Zarządu Spółdzielni

w dniu  14 kwietnia  2010 r. 
Podstawa prawna : § 30 ust 1 Statutu Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie” podjął 
uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, poszcze-
gólne części odbędą się w następującej kolejności:

Informujemy, że w tym roku dobiega końca kadencja Rady Nadzorczej.
Zgodnie z § 31 Statutu SM „USTRONIE”, Członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać kandydatów  

na członka Rady Nadzorczej, w terminie do 17 maja 2010 roku. Zgłaszana kandydatura powinna być 
poparta, przez co najmniej 5 Członków Spółdzielni, którzy złożyli swój czytelny podpis i adres zamieszkania 
na liście poparcia.

Fundusz Remontowy 
plan na 2010 r.

15 grudnia 2009 r. Rada Nadzorcza SM 
„Ustronie” zatwierdziła plan remontów na 
2010 rok. W tym numerze przedstawiamy 
plany dla jednostek C,M i P.

dokończenie na stronie 7.

Dokończenie na stronie 5.

WYBORY CZŁONKÓW RADY 
NADZORCZEJ

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców w sprawie ważności aktów notarialnych  
dotyczących odrębnej własności  poniżej publikujemy stanowisko Rady Izby Notarialnej potwier-

dzające ważność aktów notarialnych.

AKTY O USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI
SĄ SPISANE POPRAWNIE

Dokończenie na stronie 3.

1. Jednostka „A” – ul. PCK, Grenadierów, Komandosów, 
Gagarina, Placowa, Staroopatowska - 31.05.2010r.     
godz. 1700

2. Jednostka „B” - ul. Sandomierska - 07.06.2010r. godz. 1700

3. Jednostka „C” – ul. Osiedlowa - 09.06.2010r. godz. 1700

4. Jednostka „M” – ul Świętokrzyska, Młodzianowska, 
Południowa, Gajowa, Wiejska - 11.06.2010r. godz. 1700

5. Jednostka „P”– ul. Jana Pawła II, Cisowa, Lipska, 
Czackiego, Ostrowiecka,Wyścigowa, Armii Krajowej,  
Armii Ludowej – 14.06.2010r. godz. 1700

Walne Zgromadzenia odbędą się w Klubie Osiedlo-
wym „Ustronie” przy ul. Sandomierskiej 14.

Z działalności Rady 
Nadzorczej

Posiedzenia plenarne Rady Nadzorczej 
Dnia 30.03.10 roku na posiedzeniu Rada 
Nadzorcza podjęła następujące uchwały:
- Uchwała nr 20 dotycząca korekty planu remontów

Dokończenie na stronie 5.

- Uchwała Nr 21 dotycząca zatwierdzenia zmian 
do Regulaminu określającego zasady rozliczania 
przychodów i kosztów gospodarki zasobami miesz-
kaniowymi oraz zasady ustalania opłat za lokale w 
spółdzielni oraz uchwalania tekstu jednolitego Re-
gulaminu.
- Uchwała Nr 22 dotycząca zmiany stawki za wy-
wóz nieczystości dla lokali użytkowych.
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Zmiany w opłatach
Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 28 
z dn. 16.04.2010r. Rada Nadzorcza zatwier-
dza stawki opłat za wywóz nieczystości  
od 1.05.2010r.
Nieruchomości Jednostka A - 4,99 zł/os
Nieruchomości Jednostka B - 5,03 zł/os
Nieruchomości Jednostka C  - 4,99 zł/os
Nieruchomości Jednostka M - 5,03 zł/os
Nieruchomości Jednostka P - 5,03 zł/os

Zmiana opłat za m3 zimnej wody i odpro-
wadzania ścieków od 1.05.2010r.
Zgodnie z uchwałą Wodociągów Miejskich  
w Radomiu Nr 8 z dn. 10.02.2010r. Rada Nad-
zorcza na posiedzeniu w dniu 16.04.2010r. 
przyjęła do realizacji stawki opłat za m3 
zimnej wody i odprowadzania ścieków  
od 1.05.2010r.
Lokale mieszkalne zł/ m3 - 6,22 brutto
Lokale użytkowe zł/ m3 - 8,01 netto
Lokale socjalno bytowe zł/ m3 - 35,81 netto
Lokale niopomiarowane
Ryczałt zł/os 62,20 brutto

SUKCES MAŁYCH 
ARTYSTÓW

Z USTRONIA
W marcu po raz kolejny od-

było się święto patrona  

Radomia św. Kazimierza Jagielloń-
czyka, święto miasta i jego miesz-
kańców. Uroczystość ta przypomina 
nie tylko sylwetkę patrona miasta, ale 
także jego czasy, okres Jagiellonów. 
Był to bardzo dobry czas w historii 
Radomia, czas jego rozwoju, gdy 
miały tu miejsca wydarzenia ważne 
dla całego kraju, często gościli królo-
wie, członkowie rodziny królewskiej, 
ważne persony życia publicznego.

W czasie obchodów mieszkańcy 
naszego miasta uczestniczyli w spo-
tkaniach z ciekawymi ludźmi, brali 
udział w biegach dla dzieci i doro-
słych (10km), oglądali filmy, została
wręczona Nagrody Św. Kazimierza 
za propagowanie lokalnej historii  
a na zakończenie przygotowano 
koncert Hanny Banaszak. 
Jak co roku  rozstrzygnięto konkurs 
plastyczny dla dzieci i młodzieży  
pt. “Radom w czasach Jagiello-
nów” i kolejny raz dzieci z pla-
cówek Spółdzielni Mieszkanio-
wej “Ustronie” zdobyły większość 
nagród. Komisarz wystawy pani 
Elżbieta Raczkowska zażarto-
wała, iż aby zdobyć wyróżnienie  
w konkursie trzeba albo mieć na imię 

Zuzia albo uczestniczyć w zajęciach 
plastycznych na “Ustroniu”. Orga-
nizatorami konkursu był Prezydent 
Radomia Andrzej Kosztowniak oraz 
Ośrodek Kultury i Sztuki „Resur-
sa Obywatelska”. Emilka Myrta ze 
Świetlicy “Młodzik”, którą prowadzi 
pani Barbara Hersz , zdobyła Grand 
Prix Konkursu. W najmłodszej gru-
pie wiekowej I miejsce zajął Czarek 
Siczek, II miejsce Patrycja Karlikow-
ska, Marysia Kiecka, Michał Włodek, 
III miejsce Filip Moniak a wyróżnie-
nia Marysia Kiecka(za druga pracę),  
Zuzia Radosz (wszystkie dzieci 
uczestniczą w zajęciach plastycz-
nych w Klubie Osiedlowym “Ustro-
nie”). Wystawę wyróżnionych prac 
można oglądać na ścianach korytarzy Emilka Myrta zwyciężczyni Gran Prix Konkursu
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Akty o ustanowienie odrębnej własności
są spisane poprawnie

2010-03-29 

W związku z bezprecedensową 
publikacją w Dzienniku Gazeta 
Prawna Rada Izby Notarialnej  
w Warszawie zajęła w dniu  
dzisiejszym następujące stano-
wisko: 
Stanowisko Rady Izby Notarialnej

w Warszawie
Z ogromnym zaskoczeniem i nie-
dowierzaniem przyjęliśmy artykuł, 
który ukazał się w dniu 26 marca 
2010 roku w Dzienniku Gazeta 
Prawna, pod tytułem „Wykupione 
mieszkania z nieważnymi akta-
mi”.

W artykule została zawarta 
teza, iż w sytuacji, gdy spółdziel-
nia była reprezentowana przez 
jednego pełnomocnika, akty nota-
rialne dotknięte są nieważnością, 
co miałoby być spowodowane 
błędami notariuszy i oznaczać
w związku z tym konieczność po-
wtórzenia uwłaszczenia spółdziel-
czego.

Rada Izby Notarialnej w War-
szawie pragnie jednoznacznie 

podkreślić, że sformułowana 
teza jest nieprawdziwa i nie 
ma żadnych racjonalnych pod-
staw. Spółdzielnia mieszkanio-
wa może być reprezentowa-
na przy umowach dotyczących 
tzw. przewłaszczeń lokali na 
gruncie ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych przez jednego 
pełnomocnika ustanawianego 
przez właściwą reprezentację 
spółdzielni w formie przewidzia-
nej dla czynności głównej, czyli  
w formie aktu notarialnego.  
Wynika to wprost z art.96 i art.99 
kodeksu cywilnego.
Poruszanie zagadnień prawnych 
wymaga precyzji sformułowań, 
której w powołanej publikacji za-
brakło. Artykuł wprowadza nie-
pokój wśród spółdzielców i nie-
sie negatywne skutki społeczne, 
tworząc wyimaginowaną sytuację 
niepewności obrotu prawnego  
i braku zaufania do notariusza,  
w konsekwencji do państwa pra-
wa, na co środowisko notariuszy 
nie może pozostać obojętnym.

Rada Izby Notarialnej w Warszawie

budynku Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Ustronie” ul. Wyścigowa 19.

Zapraszamy wszystkie 
dzieci do rozwijania swoich 
umiejętności artystycznych 

w placówkach Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Ustronie”!
Gratulujemy wszystkim zwycięzcom 
i życzymy kolejnych sukcesów.

GK

Wyróżnieni w konkursie plastycznym
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WAŻNE TELEFONY
SM USTRONIE

ul. Wyścigowa 19, 26 – 611 Radom

●Dział Obsługi Mieszkańca:
   048-385-74-00 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
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Kandydat powinien stawić się osobiście  
w siedzibie Spółdzielni pokój nr 34 w dniach  
27-28 maja 2010 roku w godzinach urzędowania  
w celu złożenia pisemnej zgody na kandydowa-
nie, oświadczenia, że nie był prawomocnie ska-
zany za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, 
dokumentom i przestępstwo karno – skarbowe 
oraz że nie jest zadłużony wobec Spółdzielni.

Dokończenie ze strony 1.

ogłoszenie płatne sfinansowane ze środków
Piotra Kotwickiego

WYBORY CZŁONKÓW
RADY NADZORCZEJ

Z działalności
Rady Nadzorczej

W przypadku nie spełnienia powyższych warun-
ków zgłoszenie kandydata uważa się za niesku-
teczne, a kandydata nie zamieszcza się na liście 
wyborczej.
Kandydaci zamieszczeni na listach wyborczych 
mają prawo zaprezentowania się członkom 
Spółdzielni na wszystkich częściach Walnego 
Zgromadzenia.

Dokończenie ze strony 1.

Kolejne posiedzenie plenarne Rady  
Nadzorczej odbyło się 16 kwietnia 2010 roku, 
na którym członkowie Rady podjęli następu-
jące uchwały: 
- Uchwala Nr 23 dotycząca przyjęcia sprawozda-
nia działalności Spółdzielni za rok 2009
- Uchwała Nr 24 dotycząca przyjęcia sprawozda-
nia finansowego za rok 2009
- Uchwała Nr 25 i 26 dotycząca wykreślenia z re-
jestru członków SM USTRONIE
- Uchwała Nr 27 dotycząca zatwierdzenia zmian 
do Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody 
i odprowadzenia ścieków, ustalania odpłatności  

z tego tytułu oraz zasady wymiany i montażu wo-
domierzy w SM „USTRONIE” w Radomiu oraz 
uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu
- Uchwała Nr 28 dotycząca zmiany opłat za wy-
wóz nieczystości w lokalach mieszkalnych oraz 
dokonania zmian w planach kosztów na 2010 r.
- Uchwała Nr 29 dot. zmiany opłaty za m3 zimnej 
wody i odprowadzenia ścieków oraz dokonania 
zmian w planach kosztów na 2010 r.
- Uchwała Nr 30 dot. zatwierdzenia stawek 
opłaty stałej za zimną wodę na Jednostce M  
od 01.05.2010r.
- Uchwała Nr 31 dot. zmiany struktury organiza-
cyjnej SM „USTRONIE”.

Z pełną treścią Uchwał mogą Państwo za-
poznać się w siedzibie spółdzielni pokój nr 34 
w godzinach urzędowania.
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ROZWAŻANIA
COMIESIĘCZNE
CZAS JEST CIERPLIWOŚCIĄ BOGA

W Trójcy Świętej istnieje absolutna 
natychmiastowość. Propozycja ze stro-
ny Ojca i odpowiedź Syna są w pełni ze 
sobą zbieżne. Ich miłość jest doskonała.  
Dlatego między zapytaniem a odpowie-
dzią nie ma miejsca na wahanie czy 
zwłokę. Natychmiastowość miłości jest 
wiecznością Boga.

Kiedy Bóg proponuje nam swoją 
miłość, to dzieje się inaczej. Nie stwarza 
nas w ten sposób, że koniecznie i auto-
matycznie musimy odpowiadać: „tak”.  

Ileż warta byłaby taka miłość? On chce, 
abyśmy dobrowolnie zdecydowali się na 
odpowiedź, czeka na nasze „tak”. Czas jest 
właśnie tym oczekiwaniem.  „Czy chcesz?” 
– pyta Bóg i daje nam czas, byśmy doj-
rzeli do naszej akceptującej odpowiedzi.

Czas jest znakiem cierpliwości Boga, 
tak – on jest Jego cierpliwością, wcieloną. 
„Oto stoję u drzwi i kołaczę” (Ap 3,20). 
To, że On stoi u drzwi, i wciąż tam stoi, 
jest właśnie tym, co stanowi czas. Więk-
szość, słysząc jak kołacze, nie odpowia-
da natychmiast. Lecz Bóg nie rezygnuje.  
On czeka, i przez to, że czeka, stwarza 
czas. Dając nam czas, pokazuje, jak 
wielką wagę przywiązuje do naszej  
odpowiedzi.

 Wilfrid Stinissen
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Plan Remontów na 2010 r.

W tabelach dla poszczególnych pozycji przypisany jest wykaz rzeczowy i kwoty.

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ NR 144 Z DNIA 15.12.2009R.
PLAN FUNDUSZU REMONTOWEGO MIENIA OGÓLNEGO SM NA 2010R. - JEDNOSTKA C

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ NR 144 Z DNIA 15.12.2009R.
PLAN FUNDUSZU REMONTOWEGO MIENIA OGÓLNEGO SM NA 2010R. - JEDNOSTKA M

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ NR 144 z DNIA 15.12.2009r.
PLAN FUNDUSZU REMONTOWEGO MIENIA OGÓLNEGO SM NA 2010r. - JEDNOSTKA C

KWOTA

703 480,00    
299 062,47    

299 062,47

określenie robót lokalizacja ilość
jednostka 

miary koszt uwagi
1 Remonty cząstkowe nawierzchni 15 000,00         
2 Remont kładek (aport do MZDKiM) 282 000,00       

3

Wykonanie dokumentacji rozbiórki i 
przebudowy kładek - umowa 
82/T/2009 z planu 2009r. 161 406,00       

Razem jednostka C 458 406,00       

Pozycja

WYDATKI 2010

FUNDUSZ REMONTOWY MIENIA OGÓLNEGO jedn. C

Wpływy 2010 (odpis stawką 20% x 1,19zł/m2)
Środki do dyspozycji

Przewidywane saldo na 01.01.2010r.

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ NR 144 z DNIA 15.12.2009r.
PLAN FUNDUSZU REMONTOWEGO MIENIA OGÓLNEGO NA 2010r. - JEDNOSTKA M

KWOTA

429 485,00   
143 212,15   
143 212,15

określenie robót lokalizacja ilość
jednostka 

miary koszt uwagi
1 Remonty cząstkowe nawierzchni 15 000,00        

Razem jednostka M 15 000,00        

Pozycja

WYDATKI 2010

FUNDUSZ REMONTOWY MIENIA OGÓLNEGO jedn. M

Wpływy 2010 (odpis stawką 20% x 1,19zł/m2)
Środki do dyspozycji

Przewidywane saldo na 01.01.2010r.

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ NR 144 Z DNIA 15.12.2009R.
PLAN FUNDUSZU REMONTOWEGO MIENIA OGÓLNEGO SM NA 2010R. - JEDNOSTKA P

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ NR 144 z DNIA 15.12.2009r.
PLAN FUNDUSZU REMONTOWEGO MIENIA OGÓLNEGO SM  NA 2010r. - JEDNOSTKA P

KWOTA

680 752,00    
264 820,46    
264 820,46

określenie robót lokalizacja ilość
jednostka 

miary koszt uwagi
1 Remonty cząstkowe nawierzchni 15 000,00         

2
Wykonanie dojazdu do budynku po 
nowym podziale nieruchomości Cisowa 6 150 000,00    
Razem jednostka P 165 000,00       

Pozycja

WYDATKI 2010

FUNDUSZ REMONTOWY MIENIA OGÓLNEGO jedn. P

Wpływy 2010 (odpis stawką 20% x 1,19zł/m2)
Środki do dyspozycji

Przewidywane saldo na 01.01.2010r.

Ze szczegółowym Planem Remontów w rozbiciu na poszczególne Nieruchomości mogą Państwo zapoznać się 
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wyścigowej 19.



ZAMÓW: www.wodapierrot.pl


