Nasze Osiedle zmienia się na lepsze
Zarząd SM „Radna” na podstawie § 65 Statutu ogłasza, że
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SM „RADNA”
odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 roku (środa)
o godzinie 17:30 w sali nr 316
w Bibliotece Uniwersyteckiej (BUW) w Warszawie przy ul. Dobrej 56

Jak co roku przepiękne
klomby w Parku
Kazimierzowskim

I nowość:
Łąka
kwietna

ZMIANY NA NASZYM OSIEDLU

Udostępniliśmy mieszkańcom budynku przy
ul. Radnej 1/7 dwie małe rowerownie
w przybudówkach

Nowe drzewka zasadzone na podwórku Lipowa

ROBOTY REMONTOWE
Trwają roboty wykończeniowe po wyburzeniu daszku nad bramą pomiędzy budynkami Leszczyńska 12
i Browarna 4. ↓

Jesteśmy również w trakcie malowania ściany północnej w budynku Radna 1/7.
Wkrótce rozpocznie się remont loggii (trzy następne rzędy) w budynku Leszczyńska 10 (kontynuacja).

FINANSOWANIE ZADAŃ Z FUNDUSZY CELOWYCH
W związku z wątpliwościami naszych mieszkańców i za zgodą Rady Nadzorczej na zlecenie naszej
Spółdzielni została sporządzona „Opinia Biegłego Rewidenta w sprawie sposobu rozliczenia
i finansowania planowanych prac o charakterze inwestycyjnym” z dnia 10 maja 2017r. Opinia
stwierdza, że w Spółdzielni Mieszkaniowej RADNA wydatki związane z dobudową wind,
termomodernizacją budynków oraz wymianą liczników, można zaliczyć do kategorii wydatków
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finansowanych z funduszu remontowego lub funduszy celowych. Nie ma zatem przeszkód
prawnych, aby w koszty utworzonych funduszy celowych kwalifikować w sposób bezpośredni
wydatki związane z realizacją w/w przedsięwzięć i je traktować jako subfundusze w ramach
Funduszu Remontowego.
Zgodnie z w/w Opinią Biegłego Rewidenta w sprawie sposobu rozliczenia i finansowania
planowanych prac o charakterze inwestycyjnym „nie ma podstaw prawnych do pobierania
dodatkowych opłat z tytułu ulepszenia budynków od osób posiadających lokale stanowiące ich
odrębną własność.”. „Brak jest podstaw prawnych do obciążenia osób będących właścicielami
lokali a niebędących członkami spółdzielni do pobrania dodatkowych opłat z tytułu ulepszeń
budynków środkami pochodzącymi z funduszy celowych utworzonych z nadwyżek bilansowych.”

NAJEMCY LOKALI UŻYTKOWYCH

Nareszcie nowy wystrój
witryn w Sklepie
spożywczym (Browarna 6)
Nam się podoba. Brawo!

W lokalu „Przystanek Powiśle” (Browarna 6) zamontowano
nową markizę.

PRZEKSZTAŁCENIE
UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NA WŁASNOŚĆ
Wieloletnie starania mieszkańców zostały zakończone sukcesem! Z ogromną satysfakcją informujemy,
że w dniu 8 czerwca 2017r. Rada Miasta St. Warszawy przyjęła Uchwałę w sprawie określenia
warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni
mieszkaniowych. Uchwała przewiduje 95% bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego gruntu na prawo własności. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
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W inicjatywie zebrania blisko 52 tys. podpisów pod projektem uchwały o bonifikacie, brała również
udział nasza Spółdzielnia. Dziękujemy za tak liczne poparcie spółdzielców i cieszymy się z rozwiązania
problemu braku bonifikat dla spółdzielni i jej mieszkańców.

NASI PUPILE

Zatroskana Gaja na spacerze

Prosimy o zgłaszanie do biura e-mailem zdjęć Państwa pupili mieszkających na naszym Osiedlu!

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM
NASZE PIENIĄDZE SĄ NA NASZYM RACHUNKU I NIE MAMY ŻADNYCH DŁUGÓW!

Stan rachunków bankowych Spółdzielni na dzień 12.06.2017 roku wynosił ok. 1 mln 395 tys. złotych.
Poniżej przedstawiamy zrzut ekranu ze strony internetowej naszego rachunku bankowego z tego dnia.

DYŻURY ZARZĄDU i RADY NADZORCZEJ
Przedstawiciel Rady Nadzorczej pełni dyżur w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w sali konferencyjnej biura SM
Radna przy ul. Radnej 15 A w godzinach 17.00 – 18.00.
Prezes Zarządu − Teresa Konowska pełni dyżury: poniedziałek 10.30–18.00 oraz czwartek 10.30 – 14.30.
Członek Zarządu – Tomasz Szczepański pełni dyżur: poniedziałek 16.00–18.00.
Pełnomocnik Zarządu − Główna Księgowa − Marta Laskowska pełni dyżur: środa 10.00 – 12.00.
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA R A D N A; ul. Radna 15 A, 00-341 Warszawa
tel. 22-826-60-52; fax.022-826-60-52; e-mail: biuro@smradna.pl; www.smradna.pl
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