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Rozdział I 

Informacje  z  bieżącej działalności 

Spółdzielni 
 

1. Działalność i zmiany składów osobowych w 

organach Spółdzielni 

 Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie 

informuje, że dnia 29.05.2008r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli 

Członków, którego obrady poprzedziły Zebrania Grup 

Członkowskich przeprowadzone na wszystkich Osiedlach 

Spółdzielni. Komunikujemy, iż Zebranie Przedstawicieli Członków 

to  wciąż najważniejszy organ samorządowy w Spółdzielni, 

funkcjonujący zgodnie ze znowelizowaną 14 czerwca 2007 roku 

ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych.  Zgodnie z art. 39 §1 

ustawy Prawo Spółdzielcze najpóźniej do 30 czerwca danego roku 

organ ten powinien rozliczyć ustawowo wyznaczone organy 

spółdzielni. W związku z tym Zebranie Przedstawicieli Członków 

oceniło działalność Zarządu i Rady Nadzorczej BSM za rok 

obrachunkowy 2007, przyjęło sprawozdania tych organów oraz 

wyniki badania rocznego sprawozdania finansowego, a także 

udzieliło absolutorium wszystkim członkom Zarządu. Podjętych 

zostało jeszcze wiele innych istotnych uchwał, w tym uchwała o 

maksymalnej sumie zobowiązań kredytowych oraz o założeniach 

organizacyjno-finansowych budowy mieszkań w Spółdzielni. 

Dokonane zostały wybory połowy składu Rady Nadzorczej na 

najbliższą 2 – letnią kadencję. Przedstawiciele na Zebraniu 

Przedstawicieli Członków wybrali nowych 8 – miu członków Rady 

Nadzorczej, przy zachowaniu proporcjonalnej reprezentacji 

poszczególnych Osiedli BSM. Z 3 dużych osiedli (Błonie, 

Szwederowo, Wzgórze Wolności) do Rady Nadzorczej wybrano  

po 2 członków, a z osiedli mniejszych (Górzyskowo, Śródmieście) po 

1 członku.   
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Nowo wybranym członkom Rady Nadzorczej gratulujemy i życzymy 

owocnej pracy dla dobra członków Spółdzielni.    
Nowych członków Rady Nadzorczej  i wszystkie podjęte przez 

Zebranie Przedstawicieli Członków uchwały przedstawiamy w punkcie 

następnym. 

 W dniu 18 czerwca br. na pierwszym posiedzeniu plenarnym 

Rady Nadzorczej w nowej kadencji ukonstytuowało się Prezydium 

Rady w następującym składzie: 
1. Przewodniczący RN    Ryszard Zawiszewski  

(O/Szwederowo) 

2. Z-ca przewodniczącego RN   Kazimierz Drzewiecki  

(O/Śródmieście) 

3. Sekretarz RN     Józef Gałczyński  

(O/Wzgórze Wolności) 

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Bożena Harmoza  

(O/ Górzyskowo)  

5. Przewodniczący Komisji GZM   Irena Mielecka  

(O/Szwederowo)  

6. Przewodniczący Komisji  

Społ.-Kult.-Oświat.    Andrzej Wojtanowski  

(O/Szwederowo) 

 

 Informujemy, że w okresie od stycznia do końca maja br. 

odbyły się Zebrania Samorządów Nieruchomości we wszystkich 137 

powołanych w Spółdzielni nieruchomościach. W zebraniach tych 

uczestniczyło kilka tysięcy członków BSM. W zdecydowanej 

większości nieruchomości wybrane zostały na nową 5-cio letnią 

kadencję Prezydia Samorządów, a ich przewodniczący zgodnie  

z przyjętymi rozwiązaniami regulaminowymi stali się automatycznie 

członkami Spółdzielczych Rad Osiedli. Rady te do końca czerwca 

będą już ukonstytuowane i będą mogły podjąć działania.  

Wybory te to jeden ważny aspekt zebrań, Zarząd ma jednak 

satysfakcję z faktu, iż na zebraniach poruszono i wyjaśniono wiele 
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ważnych dla mieszkańców danej nieruchomości spraw i  problemów. 

Warto zauważyć, iż takich kontaktów z mieszkańcami nie mają 

władze innych spółdzielni, nawet tych stawianych za wzór  

w spółdzielniach mieszkaniowych w Bydgoszczy i w regionie, gdyż 

w ogóle nie funkcjonują w nich samorządy nieruchomości. Zatem 

należy docenić fakt, iż samorządy w BSM funkcjonują i stwarzają 

faktycznie dodatkową formę i możliwość komunikacji z władzami 

Spółdzielni, a tym samym wpływają na lepszą artykulację potrzeb 

poszczególnych nieruchomości. 

 

2. Informacja i podjęte uchwały na Zebraniu 

Przedstawicieli Członków w dniu 29 maja 2008 r. 

 

 Jedną z ważniejszych uchwał, które podjęło Zebranie 

Przedstawicieli Członków, to uchwała o przerwaniu obrad bez 

wyczerpania zaplanowanego porządku posiedzenia. Wynika ona z 

dużego zamieszania prawnego polegającego na tym, że 

znowelizowana ustawa 14 czerwca 2007 roku weszła w życie 31 

lipca ub. roku lecz kilkanaście artykułów tej ustawy zostało 

zaskarżonych do Trybunału Konstytucyjnego, w tym kilka 

szczególnie ważnych bo określających funkcjonowanie organów 

samorządowych w Spółdzielniach, również najważniejszego organu 

jakim jest Zebranie Przedstawicieli Członków. Wszystko wskazuje 

na to, iż  Trybunał Konstytucyjny przywróci formułę Zebrania 

Przedstawicieli Członków w spółdzielniach. Świadczą o tym 

stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratora 

Generalnego oraz Ministra Infrastruktury. W związku z tym 

komplikuje się nieco procedura rejestracji statutu Spółdzielni. W 

chwili obecnej nie mamy jeszcze zarejestrowanego nowego statutu, 

gdyż Sąd Rejestrowy uzależnił jego przyjęcie od wprowadzenia w 

nim dwudziestu kilku zmian, które określił w swoim zarządzeniu. 

Uchwalenie tych zmian w statucie spowodowałoby, iż zgłoszony 

statut zostałby zarejestrowany i zacząłby obowiązywać. Wynikałoby 
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wówczas z niego, iż kolejne zmiany statutowe, a te są nieuniknione 

wobec spodziewanego wcześniej czy później orzeczenia Trybunału 

Konstytucyjnego, mogłyby odbywać się jedynie w formule Walnego 

Zgromadzenia w częściach. Przypomnijmy, iż w obradach Walnego 

podjęcie uchwały jest możliwe tylko poprzez głosowanie na każdej 

części obrad Walnego tego samego projektu uchwały o identycznej 

jego treści. Zatem ta formuła obrad wyklucza wprowadzenie do 

projektu jakiejkolwiek zmiany przez członków Spółdzielni, a obecni 

na Zebraniu mogą tylko głosować. Dotyczy to każdego projektu 

uchwał podejmowanych przez Walne Zgromadzenie. Skoro więc 

zmiany chociażby statutu są nieuchronne, to zdecydowanie lepiej  

zmiany te dokonywać w formule Zebrania Przedstawicieli Członków, 

co potwierdziła  powołana na tym Zebraniu w dniu 29 maja 2008 

roku Komisja Statutowa.  

Stąd też Zebranie podjęło uchwałę o przerwaniu obrad i nie 

uchwaleniu zmian statutowych w zakresie wyznaczonym przez Sąd 

Rejestrowy. Uchwała ta przewiduje dokończenie przerwanego 

posiedzenia Zebrania Przedstawicieli Członków w terminie 40 dni po 

wydaniu orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny. W tej sytuacji 

obowiązywać będzie dalej stary statut, przy czym nie będą 

obowiązywać w nim te przepisy, które są niezgodne ze 

znowelizowaną ustawą z 14 czerwca ubiegłego roku.    

 

Uchwały podjęte przez Zebranie Przedstawicieli Członków BSM 

29.05.2008r.  

 
UCHWAŁY OD NR  1/2008 DO 6G/2008, 

Uchwały dotyczyły odwołań od decyzji Rady Nadzorczej BSM  

o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu bądź wykluczeniu  

z rejestru członków spółdzielni z powodu zadłużeń w opłatach za lokale 

mieszkalne i w jednym przypadku za nieprzestrzeganie regulaminu porządku 

domowego, zasad używania lokali i współżycia mieszkańców w zasobach BSM.  

W 7 przypadkach Zebranie Przedstawicieli Członków podjęło decyzję o uchyleniu, 

a w 6 o utrzymaniu w mocy uchwał Rady Nadzorczej. 
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Ze względu na zapis ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. z późniejszymi zmianami o 

ochronie danych osobowych nie ma możliwości podania pełnej treści uchwał 

zawierających personalia osób, których uchwały dotyczą. 

 

 

UCHWAŁA NR 7 / 2008 

Zebranie Przedstawicieli Członków Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

działając na podstawie § 34 pkt 2 statutu uchwala: Zatwierdzić   sprawozdanie   

Rady   Nadzorczej  Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za  okres od 26 maja 

2007 r. do 29 maja 2008 r. 

 

UCHWAŁA NR 8 / 2008 

Zebranie Przedstawicieli Członków Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

działając na podstawie § 34 pkt 2 statutu uchwala: Zatwierdzić sprawozdanie 

Zarządu  Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  za  2007 r.  

 

UCHWAŁA NR 9 / 2008 

Zebranie Przedstawicieli Członków Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

działając na podstawie  § 34  pkt  2  Statutu  uchwala,  co następuje: 

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2007 w skład którego 

wchodzą: 

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r. zamykający się po stronie 

aktywów i pasywów kwotą 248 127 848,70 zł, 

2. rachunek zysków i strat za rok 2007 wykazujący nadwyżkę bilansową w 

wysokości 4 149 631,75 zł, 

3. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

4. informacja dodatkowa, 

5. zestawienie zmian w kapitale (funduszu)  własnym, 

6. rachunek przepływów pieniężnych, 

 

UCHWAŁA NR 10 / 2008 

Zebranie Przedstawicieli Członków Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

działając na podstawie  § 34  pkt  2  Statutu  uchwala,  co następuje: 

Nadwyżkę bilansową za rok 2007 w wysokości  4 149 631,75 zł (słownie: cztery 

miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden zł 75/100) 

postanawia podzielić w ten sposób, że: 

1. kwotę 1 220 438,37 zł  (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia tysięcy 

czterysta trzydzieści osiem zł 37/100) przeznaczyć na pokrycie wydatków 

związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie 

obciążającym Członków proporcjonalnie do powierzchni użytkowej 

nieruchomości mieszkalnych 
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2. kwotę 2 929 193,38 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia 

dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy zł  38/100) przeznaczyć na 

zwiększenie funduszu remontowego Spółdzielni. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UCHWAŁA NR 11 / 2008 

Zebranie Przedstawicieli Członków Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

działając na podstawie § 34 pkt 3 statutu uchwala: 

Udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  

Panu  Ryszardowi  Kocieniewskiemu za okres od 01.01.2007r. do 31.03.2007r. 

UCHWAŁA NR 12 / 2008 

Zebranie Przedstawicieli Członków Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

działając na podstawie § 34 pkt 3 statutu uchwala: 

Udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  

Panu Tadeuszowi Stańczak za okres od 01.04.2007 r. do 31.12.2007 r. 

 

UCHWAŁA NR  13 / 2008 

Zebranie Przedstawicieli Członków Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

działając na podstawie § 34 pkt 3 statutu uchwala: 

Udzielić absolutorium Zastępcy  Prezesa Zarządu Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej  

ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Panu Leszkowi Małeckiemu za 2007 

rok. 

 

UCHWAŁA NR 14 / 2008 

Zebranie Przedstawicieli Członków Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

działając na podstawie § 34 pkt 3 statutu uchwala: 

Udzielić absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej  

ds. technicznych  Pani  Aleksandrze  Domke za 2007 rok. 

 

UCHWAŁA NR 15 / 2008 

Zebranie Przedstawicieli Członków Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

działając na podstawie  § 34  pkt  2  Statutu  uchwala,  co następuje: 

Wydatki związane z prowadzeniem działalności społecznej, kulturalnej  

i oświatowej będą pokrywane od bieżącego roku z nadwyżki bilansowej. 

Działalność  społeczna, kulturalna i oświatowa prowadzona jest na podstawie 

rocznych planów sporządzanych przez Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej, a zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą Spółdzielni. 

Uchwała powoduje skutki finansowe od dnia 1 stycznia 2008 roku. 
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UCHWAŁA NR  16 / 2008 

w sprawie:   uregulowania tytułów prawnych do lokali w starym budownictwie. 

 Zebranie Przedstawicieli Członków Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 5 ustawy Prawo spółdzielcze 

oraz § 34 pkt. 6 i § 96 ust. 1 statutu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowe 

uchwala: 

1. Upoważnić Zarząd Spółdzielni do przedstawienia  użytkownikom lokali 

mieszkalnych w starym budownictwie, którzy zasiedlili lokale na podstawie 

decyzji wydanych przez władze lokalne do 1969 r. oraz ich następcom 

prawnym, oferty nabycia używanego lokalu na odrębną własność wraz z 

ustalonym w uchwałach o przedmiocie odrębnej własności lokali, udziałem w 

nieruchomości wspólnej.   

2. Cenę nabycia lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej ustala się w 

wysokości 8 % wartości rynkowej lokalu. Ustalenie wartości rynkowej lokalu 

następuje w oparciu o operat szacunkowy opracowany  przez rzeczoznawcę 

majątkowego na podstawie zlecenia Spółdzielni na koszt użytkownika lokalu. 

Spółdzielnia może żądać od wnioskodawcy stosownej zaliczki na poczet 

wynagrodzenia rzeczoznawcy. Wszelkie koszty nabycia lokalu i założenia 

księgi wieczystej obciążają nabywcę lokalu. 

3. Niniejsza uchwała upoważnia Zarząd do zawarcia notarialnych umów 

sprzedaży poszczególnych lokali.  

 

UCHWAŁA NR 17 / 2008 

w sprawie: zbycia odrębnej własności lokali w przypadku wygaśnięcia 

spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. 

Zebranie Przedstawicieli Członków Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

działając na podstawie § 34 pkt 6 statutu Spółdzielni uchwala: 

1. Dokonać sprzedaży w drodze przetargu odrębnej własności lokali 

mieszkalnych, co do których wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do 

lokalu w okresie od podjęcia niniejszej uchwały do czasu odbycia Walnego 

Zgromadzenia w 2009 r.  

2. Upoważnić Zarząd Spółdzielni do zawierania notarialnych umów sprzedaży 

odrębnej własności lokali za cenę rynkową uzyskaną w drodze przetargu.  

Uzasadnienie 

Art. 11 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15.12.2000 r. (tekst 

jednolity Dz. U. 119 poz. 1116 z późniejszymi zmianami) w przypadku 

wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nakłada na Spółdzielnię 

obowiązek ogłoszenia nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia 

lokalu przetargu na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu. Uchwała 

niniejsza umożliwi Spółdzielni zachowanie ustawowego terminu i działanie 

zgodnie z przepisami ustawy. 
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UCHWAŁA NR 18 / 2008 

w sprawie: podjęcia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może 

zaciągnąć w latach 2008/2009 r. 

Zebranie Przedstawicieli Członków Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

działając na podstawie § 34 pkt.8 statutu Spółdzielni uchwala: 

1. Najwyższą sumę zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 

2008/2009 r. na kwotę 14.000.000,- zł. (czternaście milionów zł.) 

2. Zabezpieczeniem spłaty wyżej wymienionego zobowiązania będą hipoteki 

ustanowione na lokalach użytkowych, blokada lokaty terminowej, dostęp do 

środków na rachunku funduszu remontowego. 

Uzasadnienie 

W/wym. kwota stanowić będzie kredyt przeznaczony na termorenowację 

polegającą na dociepleniu budynków mieszkalnych stanowiących zasoby 

Spółdzielni w celu realizacji planu perspektywicznego. 

 

UCHWAŁA NR 19 / 2008 

w sprawie: sprzedaży prawa wieczystego użytkowania części nieruchomości 

gruntowej przy ul. Polnej w Bydgoszczy. 

Zebranie Przedstawicieli Członków Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

działając na podstawie § 34 pkt 6 statutu Spółdzielni uchwala: 

 

1. Dokonać sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości przy ul. 

Polnej  w Bydgoszczy: część działki nr 44/4 obr. 490 zapisanej w księdze 

wieczystej KW 92543. 

2. Upoważnić Zarząd Spółdzielni do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży 

prawa wieczystego użytkowania nieruchomości  za cenę ustaloną w operacie 

szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego. 

Uzasadnienie 

 Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania części działki 44/4 obr 490 

odbędzie się na wniosek właścicieli nieruchomości przy ul. Polnej 8 w Bydgoszczy 

na poprawę warunków zagospodarowania. Teren ten stanowi działkę 

niezabudowaną , na której urządzona jest zieleń i plac utwardzony. 

UCHWAŁA NR 20 / 2008 

w sprawie:  sprzedaży prawa wieczystego użytkowania części nieruchomości 

gruntowej przy ul. Gackowskiego w Bydgoszczy. 

Zebranie Przedstawicieli Członków Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

działając na podstawie  

§ 34 pkt 6 statutu Spółdzielni uchwala: 

1. Dokonać sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości przy ul. 

Gackowskiego  w Bydgoszczy: część działki nr 60/3 obr. 498 zapisanej w 
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księdze wieczystej KW 101899 na rzecz Miejskich Wodociągów i Kanalizacji 

sp z o.o. w  Bydgoszczy. 

2. Upoważnić Zarząd Spółdzielni do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży 

prawa wieczystego użytkowania nieruchomości  za cenę ustaloną w operacie 

szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego. 

Uzasadnienie 

Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania części działki 60/3 obr 498 ma 

na celu uporządkowanie stanu prawnego. Na wskazanym terenie została 

wybudowana studnia awaryjna wraz z dojazdem. 

 

UCHWAŁA NR 21 / 2008 

w sprawie: zbycia prawa wieczystego użytkowania bądź rozwiązania umowy 

wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych przy ul. Ujejskiego w 

Bydgoszczy. 

Zebranie Przedstawicieli Członków Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

działając na podstawie § 34 pkt 6 statutu Spółdzielni uchwala: 

1. Zbyć prawo wieczystego użytkowania na rzecz Gminy Bydgoszcz, bądź 

rozwiązać umowę wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej przy ul. 

Ujejskiego w Bydgoszczy: działka nr 21/5 obr. 493 o powierzchni 32 m
2
 która 

zostanie odłączona z KW 137167 

2. Upoważnić Zarząd Spółdzielni do zawarcia notarialnej umowy zbycia prawa 

wieczystego użytkowania na rzecz Gminy Bydgoszcz, bądź rozwiązania 

umowy wieczystego użytkowania. 

Uzasadnienie 

 Zbycie prawa, bądź rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania wyżej 

opisanej nieruchomości ma na celu regulację stanu prawnego zgodnie ze stanem 

faktycznym. Przedmiotowa działka stanowi chodnik ogólnodostępny. 

 

UCHWAŁA NR  22 / 2008 

w sprawie: podjęcia uchwały zatwierdzającej założenia organizacyjno – finansowe 

przedsięwzięć inwestycyjnych p. n. „Budowa budynków mieszkalnych wraz z 

wbudowanymi garażami” 

Zebranie Przedstawicieli Członków Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

działając na podstawie § 34 pkt.1 statutu Spółdzielni uchwala: 

Zatwierdzić niżej wyszczególnione założenia organizacyjno- finansowe dla 

realizacji przedsięwzięć p. n. „Budowa budynków mieszkalnych wraz  

z wbudowanymi garażami” na lata 2008/2009. 

1. Standard techniczny i funkcjonalny mieszkań i garaży zostanie określony w 

opracowanej dokumentacji technicznej. 
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2. Budowa mieszkań i garaży będzie realizowana na rzecz członków Bydgoskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej w pierwszej kolejności, następnie dla wszystkich 

chętnych, którzy złożą wnioski o zakup mieszkań i garaży. 

3. Źródła finansowania inwestycji to środki własne przyszłych użytkowników 

mieszkań i garaży. Dopuszcza się przejściowe zaangażowanie środków 

Spółdzielni w proces przygotowania inwestycji. 

4. Obsługa procesu inwestycyjnego 

 wykonawca wybrany w drodze przetargu  

 nadzór inwestorski zlecony 

 koszty Zarządu zgodnie z podjętą uchwałą Rady Nadzorczej 

5. Koszt zostanie ustalony po zatwierdzeniu zbiorczego zestawienia kosztów 

opracowanego dla poszczególnych inwestycji . 

Przedmiotowe przedsięwzięcia mogą być realizowane na: 

1. działce nr 77/1 obręb 497 o pow. 3478 m
2
 będącej w wieczystym użytkowaniu 

przy ul. Brzozowej. 

2. działce nr 17/41 obręb 75 o pow. 3140 m
2
 będącej w wieczystym użytkowaniu 

przy ul. Abrahama. 

3. działce nr 60/1 obręb 498 o pow. 4294 m
2
 będącej w wieczystym użytkowaniu 

przy ul. Czackiego. 

 

UCHWAŁA NR 23 / 2008 

w sprawie:  przerwania Zebrania. 

Zebranie Przedstawicieli Członków BSM działając na podstawie § 32 ust. 1 statutu 

uchwala: 

1. Przerwać Zebranie Przedstawicieli Członków bez wyczerpania przyjętego 

porządku obrad, a mianowicie bez podjęcia uchwały w sprawie zmiany statutu 

Spółdzielni. 

2. Zobowiązać Zarząd Spółdzielni do zwołania przerwanego Zebrania 

Przedstawicieli Członków w terminie 40 (czterdziestu) dni od opublikowania 

wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zaskarżonych przepisów 

ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych znowelizowanych ustawą z dnia 14 

czerwca 2007 r. jednak nie później do dnia 30 czerwca 2009 r. w przypadku 

nie wydania przez Trybunał Konstytucyjny wyroku w tej sprawie przed tym 

terminem. 

Uzasadnienie 

Zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego szeregu przepisów ustawy  

o spółdzielniach mieszkaniowych przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Klub 

Poselski SLD oraz Sąd Rejonowy w Łodzi uzasadnia przerwanie Zebrania i 

rozpoznanie zmiany statutu Spółdzielni po ogłoszeniu wyroku Trybunału w tej 
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sprawie, gdyż znaczna ilość zaskarżonych przepisów wymusi zarówno ponowną 

nowelizację ustawy jak konieczność przygotowania dalszych zmian statutu. 

 

UCHWAŁA NR 24 /2008 

w sprawie: wyboru przedstawicieli reprezentujących Spółdzielnię w obradach 

zjazdu przedkongresowego.  

Na podstawie § 34 pkt 13 Statutu Spółdzielni oraz protokołu Komisji Skrutacyjnej 

Zebranie Przedstawicieli wybrało w glosowaniu tajnym dwóch przedstawicieli 

reprezentujących spółdzielnię w obradach zjazdu przedkongresowego, którymi są; 

 

1 Tadeusz Stańczak    Prezes Zarządu BSM           

2 Leszek Małecki    Z-ca Prezesa ds. GZM         

 

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UCHWAŁA NR 25 / 2008 

w sprawie:   wyboru członków Rady Nadzorczej  

 Zebranie Przedstawicieli Członków Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej działając na podstawie art. 45 ustawy Prawo spółdzielcze, art. 8
2
 

ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i § 38 statutu oraz  

§ 160 statutu uchwalonego w dniu 29 listopada 2007 r. uchwala: 

1. Zebranie Przedstawicieli Członków dokona wyboru na skróconą dwuletnią 

kadencję połowy składu Rady Nadzorczej w ilości 8 członków na miejsce 

tych, których mandaty wygasają z uwagi na statutową rotację. 

2. Kadencja całej Rady Nadzorczej wygaśnie w 2010 roku. 

3. Walne Zgromadzenie Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2010 r. 

wybierze pełny skład Rady Nadzorczej na warunkach określonych nowym 

statutem zarejestrowanym przez sąd rejestrowy. 

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UCHWAŁA NR 26 / 2008 

w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej Zebranie Przedstawicieli Członków Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej działając na podstawie § 34 pkt 14 statutu uchwala: 

Członkami  Rady  Nadzorczej  Bydgoskiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  na 

kadencje 2008-2010 zostali wybrani: 

1. Józef Gałczyński 

2. Bożena Harmoza 

3. Henryk Kazimierczyk 

4. Kazimierz Krawczyk  
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5. Irena Mielecka 

6. Jerzy Tuz 

7. Ryszard Zawiszewski 

8. Anna Żelaśkiewicz 

 

Wyboru dokonano w głosowaniu tajnym. 

UCHWAŁA NR 27 / 2008 

Zebranie Przedstawicieli Członków Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej działając na podstawie § 34 pkt 1 statutu Spółdzielni  

w wyniku przeprowadzonego głosowania zobowiązuje odpowiednie organy 

Spółdzielni do realizacji następujących wniosków: 

1) Za śmieci nietypowe ponadgabarytowe wyrzucane przy budynku, obciążać 

kosztami ich właścicieli w przypadku, gdy taka osoba jest znana 

za wnioskiem 32  przeciwko 16   

2) Zwiększyć ilość informacji na stronie internetowej Spółdzielni  

w granicach dopuszczonych przez prawo i ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych i o ochronie danych osobowych 

za wnioskiem  35          przeciwko    5 

3) Koszty rozliczane w chwili obecnej od osób, takie jak gaz, sprzątanie, 

winda, oświetlenie, wywóz  śmieci - rozliczać tak jak dotychczas tj. od ilości 

osób 

za wnioskiem 54  przeciwko  1   

3. Aktualne zadania Spółdzielni 
 

 Mamy czerwiec, jest ciepło, rozpoczął się okres urlopów  

i wakacji. W Spółdzielni natomiast zwiększona liczba zadań i prac, 

gdyż oprócz podstawowych zadań statutowych, w tym szczególnie w 

zakresie realizacji planów gospodarczych, na Spółdzielni ciążą 

dodatkowe ważne zadania, związane ze znowelizowaną 14 czerwca 

2007 roku ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych.  

W dalszym ciągu staramy się realizować jak największą 

liczbę wniosków złożonych o przeniesienie własności lokalu. 

Informujemy, iż podpisaliśmy kolejne akty notarialne  

z reprezentantami gminy Bydgoszcz, które finalizują zakup prawa 

własności gruntów dla kilku nieruchomości, dla których Spółdzielnia 

złożyła wnioski we wrześniu ub. roku. Cieszy nas fakt, iż  

w najbliższym czasie dotyczyć one będą kolejnych nieruchomości.  
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W ten sposób będziemy mogli zadowolić tych z Państwa, którzy 

czekają wiele miesięcy na przeniesienie własności lokali wraz  

z prawem własności gruntu, a nie prawem wieczystego użytkowania.  

W najbliższym czasie będziemy dostarczać mieszkańcom tych 

nieruchomości informacje o fakcie nabycia prawa własności gruntu 

wraz z jego zaktualizowaną wartością przypadającą na określone 

mieszkanie. Przypominamy, iż zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego 

Zebrania Przedstawicieli Członków nr 02/2007 opłaty za wykup 

gruntów można wnosić w 10 ratach, zatem dostarczone i wyliczone 

ostateczne korekty opłat, można uzupełnić przy okazji wpłaty 

ostatniej raty, ewentualnie rozdzielić tę kwotę i wpłacać łącznie z 

opłatami podstawowymi, zaznaczając każdorazowo jaką kwotę 

przeznacza się na wykup gruntów. Z góry dziękujemy za dodatkowy 

opis na drukach wpłat.   

 Jednocześnie Zarząd czuje się w obowiązku poinformować 

członków, iż uchwała Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli 

Członków nr 2/2007 z 29 listopada 2007 roku w sprawie zakupu 

prawa własności gruntów została zaskarżona do Sądu, a po 

negatywnym wyroku pierwszej instancji została wniesiona apelacja 

do Sądu drugiej instancji. Warto postawić pytanie w czyim interesie 

członek naszej Spółdzielni występuje do Sądu? Na pewno nie w 

interesie tysięcy członków BSM, którzy pozytywnie przyjęli ratalną 

możliwość zapłaty za wykupienie prawa własności do gruntów. 

Podobne pytanie należy postawić temu samemu członkowi w 

odniesieniu do wniesionego powództwa o uchyleniu uchwały 

Zebrania Przedstawicieli Członków z 25 maja 2007 roku o 

zaciągnięciu kredytu preferencyjnego. Zaniechanie przez bank 

kredytowania tylko wskutek wniesienia pozwu do sądu, to oczywiste 

straty dla Spółdzielni. Pomimo, iż nie zapadł jeszcze wyrok, to 

miliony korzystnego kredytu bezpowrotnie uciekły. Czy rzeczywiście 

członek  ten działa dla dobra ogółu Spółdzielców?  

Dla zainteresowanych informacje szczegółowe można pozyskać w 

Zarządzie Spółdzielni. 
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4. Jubileusz 45- lecia osiedla Błonie BSM 

 W niedzielę 15-go czerwca 2008 r.  Bydgoska Spółdzielnia 

Mieszkaniowa i Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Osiedla Błonie  

zorganizowały  w parku przy ulicy 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 

imprezę plenerową (festyn) pod hasłem „Błonie ma 45 lat”. 

Przy dużej frekwencji i sprzyjającej pogodzie  atrakcji było co 

niemiara dla dzieci, młodzieży i dorosłych  mieszkańców Błonia oraz  

innych osiedli. 

W godzinach porannych w kościele parafialnym została 

odprawiona msza św. w intencji mieszkańców. Później  na scenie 

występowały Zespoły z MDK nr 3 i 4, uczniowie ze szkoły 

YAMAHA i  młodzieżowy zespół folklorystyczny „Płomienie”,  

a ognisko TKKF „Orzeł”  przeprowadziło gry i konkursy 

sprawnościowe. Barwnie pokazała się Brać Szlachecka i Zespół 

DODEGAL w tańcu irlandzkim. Była też prezentacja 16 Pułku 

Ułanów Wielkopolskich związanego szczególnymi więzami  

z Błoniem. Dzisiejsi prezenterzy wspominali historię Pułku, jego 

tradycje, zadania obronne i związki z miastem.  

W ramach obchodów 45-lecia osiedla  ksiądz prałat Henryk 

Berka - proboszcz parafii na Błoniu został uhonorowany tytułem 

„Przyjaciel Błonia 2008”. 

Kulminacyjnym punktem programu artystycznego był koncert 

orkiestry im. J.Straussa pod dyrekcją Marka Czekały z udziałem 

solistów Filharmonii Pomorskiej Agnieszki Olszewskiej i Tomasza 

Madeja. 

 Kilka dni wcześniej w naszym spółdzielczym Domu Kultury 

„ORION” - 11 czerwca odbyło się spotkanie osób najdłużej 

zamieszkujących w zasobach Osiedla Błonie BSM z działaczami 

organów samorządowych spółdzielni oraz z byłymi i aktualnymi 

władzami BSM.   

Zasłużonym i wyróżniającym się mieszkańcom i działaczom 

wręczono opracowanie historii 45 - lecia Osiedla Błonie autorstwa 
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Kierownika Administracji Pana mgr Henryka Reszki oraz 

okolicznościowe podziękowania w formie dyplomów.  

 

Rozdział II 

Bieżące problemy eksploatacyjne II. Problemy bieżące 
 

1. Koszty wywozu śmieci 

 
 W związku z przewidywanymi, znaczącymi podwyżkami  

opłat za wysypisko na tegorocznej podwyżce śmieci się nie 

skończy i niezbędne jest wykorzystanie każdej inicjatywy 

oszczędnościowej.  

Odbiór śmieci nietypowych został zorganizowany już na 

wszystkich osiedlach Spółdzielni i będzie się odbywał  

w ściśle określone dni. Przypominamy, że niekomunalne śmieci 

należy wystawiać w wyznaczone miejsce, wyłącznie w 

przeddzień wywozu lub wcześnie rano w dniu wywozu. 

Naruszenie tej zasady spowoduje dodatkowy wywóz 

indywidualny na koszt wystawiającego, jeżeli będzie on znany 

administracji osiedla. W innym przypadku koszty zostaną 

zapisane w nieruchomości, na rzecz której dokonano wywozu 

dodatkowego. Jednakże na podstawie dotychczasowych 

doświadczeń można z satysfakcją potwierdzić, że mieszkańcy 

zrozumieli i szybko się dostosowali do przyjętego rozwiązania.  

Nadmieniamy również, że segregacja śmieci poprzez ich 

umieszczanie w odpowiednich pojemnikach, jest istotnym 

elementem pomniejszenia kosztów wywozu i przyczynia się 

jednocześnie do ochrony środowiska w którym żyjemy.  

 

 

2. Legalizacja wodomierzy 
 Trwa akcja legalizacji wodomierzy metodą ich wymiany. 

Nowe wodomierze są lepiej zabezpieczone antymagnetycznie  

i posiadają moduły umożliwiające zdalny odczyt ilości zużycia 
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wody, co zmniejszy uciążliwości związane z odczytem 

bezpośrednim. Efekt dodatkowy, to uzyskanie informacji  

w jednym czasie i bez względu na obecność mieszkańców. 

Uwzględniając skalę przedsięwzięcia i potrzebę unifikacji 

urządzeń, nie przewiduje się możliwości indywidualnej 

legalizacji wodomierzy.  

 

3. Najbliższe podwyżki opłat 

 
 Z początkiem lipca wzrastają ceny ciepła, i tak jak  

wcześniejsze podwyżki ceny gazu i energii elektrycznej, są 

niezależne od Spółdzielni. Niestety ich naturalną  konsekwencją, 

są zwiększone wysokości opłat dla poszczególnych 

mieszkańców.  Wskutek podwyżek cen ciepła od pierwszego 

lipca wzrastają opłaty za podgrzanie ciepłej wody oraz opłata 

stała – za energię cieplną.   

 

4. Zaległości w opłatach 

 
 Zaległości mieszkańców z tytułu opłat za użytkowane 

mieszkania są znaczące i na koniec I kw. 2008r. wynoszą 

2.485.824,36 złotych, jednakże od czterech lat wykazują 

tendencję malejącą, co jest efektem skutecznej windykacji  

i rozmów prowadzonych z dłużnikami przez organy 

samorządowe. Przypominamy tu, że naliczane odsetki z tytułu 

nieterminowych wpłat wynoszą 1,5 % miesięcznie, co znacząco 

pogarsza sytuację finansową dłużnika. Każdemu dłużnikowi 

polecamy kontakt ze Spółdzielnią, gdyż zawsze jest szansa na 

uzyskanie i podpisanie porozumienie poprzez uzgodnienie 

sposobu spłaty zadłużenia.        
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Rozdział III 

Ciekawostki  

 Najstarsi mieszkańcy BSM 

 
W dniu 24 kwietnia 2008 r. Pani Jadwiga obchodziła 101 

urodziny. Urodziła się w Rosji w Orenburgu. Jej ojciec Atanazy 

Naskręcki był działaczem politycznym. 

Rodzina Państwa Naskręckich  w 1920 roku przeniosła się do 

Wilna. Tam Jubilatka poznała swojego męża, Antoniego Wojnicza.  

W 1944 roku Rosjanie wywieźli męża Pani Jadwigi na Syberię – 

odnalazł Ją po 10 latach w Bydgoszczy. Jadwiga Wojnicz była 

pracownikiem telekomunikacji w Wilnie i w Bydgoszczy. 

Od 16 marca 1970 roku mieszka w budynku Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej na osiedlu Błonie przy ul. Gałczyńskiego 19. Mąż 

Antoni zmarł  w  1996 roku. Dostojna Jubilatka nie ma dzieci, jest 

bardzo samodzielna i cieszy się znakomitym zdrowiem. 

Na 100- lecie urodzin w dniu  24.04.2007 r.  Prezes Zarządu  

Tadeusz Stańczak  w obecności rodziny Jubilatki oraz przedstawicieli 

Rady Nadzorczej i osiedla Błonie wręczył Pani Jadwidze Wojnicz  

Pamiątkowy Medal BSM oraz złożył życzenia dalszych lat życia  

w dobrym zdrowiu.  
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Rozdział IV 
Adresy i telefony 

w Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

przy ul. Grunwaldzkiej 12 

 

Sekretariat:     052/ 376-97-82, 

Dział Członkowsko-Mieszkaniowy:  

    052/ 376-97-50, 052/ 376-97-55,  

     052/ 376-97-75, 

Dział Techniczny:    052/ 376-97-78 

Gospodarka lokalami użytkowymi:  052/ 376-97-53, 

Księgowość - Czynsze   052/ 376-97-83,  

Dział Prawny:     052/ 376-97-72, 

Kasa:      052/ 376-97-59, 

Dział Kadr: 052/ 376-97-71,  

Centrala (łączy z wszystkimi działami) 052/ 376-97-77,  

Fax.:      052/ 376-97-52 

Nasza witryna internetowa: www.bsm.bydgoszcz.pl 

           e-mail: bsmzarzad@pro.onet.pl 

 

Godziny przyjmowania interesantów: 

poniedziałek  -  7.00 do 15.00 

wtorek  -  7.00 do 16.00 

środa  -  7.00 do 15.00 

czwartek  -  7.00 do 15.00 

piątek  -  7.00 do 14.00 

w poniedziałki Dział Członkowsko – Mieszkaniowy nieczynny 

 

Administracje: 

1) Błonie – ul. 16 Pułku Ułanów Wlkp. 1,       

      e-mail bsm1@pro.onet.pl tel. 052/ 379-12-71, 

Spółdzielcza Rada Osiedla Błonie przyjmuje interesantów  

(od miesiąca września), w każdy wtorek od 16.00 do 17.00  

w siedzibie Administracji Błonie. 

http://www.bsm.bydgoszcz.pl/
mailto:bsmzarzad@pro.onet.pl
mailto:bsm1@pro.onet.pl
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2) Śródmieście – ul. Grunwaldzka 14a,  

      e-mail bsm2@pro.onet.pl tel. 052/ 322-05-07,  

3) Szwederowo – ul. M. Konopnickiej 31  

     e-mail bsm3@pro.onet.pl tel. 052/ 340-53-63, 

4) Wzgórze Wolności- ul. Wojska Polskiego 10  

      e-mail bsm4@pro.onet.pl tel. 052/ 371-13-14,  

5) Górzyskowo – ul. Inowrocławska 1,  

      e-mail bsm5@pro.onet.pl tel. 052/ 373-71-47, 

 

Służby Techniczne: 

Pogotowie wod-kan., c.o., gaz. i dźwigowe tel. 052/ 373-53-82 

 

- w soboty, w niedziele i święta od 9.00 do 21.00 

- poniedziałki, środy, czwartki od 15.00 do 22.00 

- wtorki od 16.00 do 22.00 

- piątki od 14.00 do 22.00  

W przypadku awarii czynne całą dobę. 

 
Domy Kultury: 

1) ORION  

ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 1 052 348-72-01 

2) ARKA  

ul. M. Konopnickiej 24a   052 348-72-02 

 

Zarząd 

Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

mailto:bsm2@pro.onet.pl
mailto:bsm3@pro.onet.pl
mailto:bsm4@pro.onet.pl
mailto:bsm5@pro.onet.pl

